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  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله

الحمد هللا رب العالمين الحمد هللا أكرم األكرمين الحمد هللا الجواد الكريم الحمد هللا ربي ورب الناس أجمعين، والصالة  

  بعد:والسالم على أشرف المرسلين حبيبنا محمد شفيع األمة وكاشف الغمة، أّما  

فـإني أهدي عملي هذا إلى الذي صحبني في سفري وكان خير خليفة لي في أهلي، إلى الذي كان والزال وسيظل  

  معي أينما كنت وكيفما توجهت إلى من لم يرد لي الدعاء ولم يخيب لي الرجاء، إلى ضياء قـلبي ومهجة عيني

  إلى من أدعوه ليل نهار أن تقّر عيناي برؤيته يوم تشخص األبصار

  إليك يا عزيز يا جبـّار

  إلى سيد البشرية جمعاء إلى من اجتباه المولى  وذكره رب األرض والسماء، إلى شفيع األمة صلوات ربي وسالمه عليه

  أّما بعد المولى والمصطفى فـإني أخط بيدي هذه الكلمات بكل حب واستحياء

لعزة والصبر األّبي، وبكى حين رآني ناجحا  إلى ذلك الرجل الرهيب العصبي، الذي علمني الحياء ومدني بالعزم وا

إلى من  ورضا عينيه أطفـأ تعبي...إنما كان رجال شديدا ويخفي نهر حب عذب...قـلبه قـلب صبي صبره صبر نبي...

كان حبي له تطرف، تصوف، عبادة إلى من حبي له مثل الموت والوالدة صعب أن يعاد مرتين........إلى من أدعوا  

  أبي...........بل أن يعطيه كل حياتي ..  ربي أن يعطيه حسناتي

إلى األحق باإلكرام، إلى من حملتني ثقـال ومن بعد حملي أرضعتني إلى أوان فطام، إلى من  إلى تلك الحسناء الجميلة  

منام، أيا أم خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك وغطي عظامي بعشب    ألجلرعتني في ظلمة الليل وتركت نومها  

تعّمد من طهر كعبك وشّدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك...ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور  

نارك...وحبل غسيل على سطح دارك...ألني فقدت الوقوف بدون صالة نهارك...هرمت فرّدي نجوم الطفولة حتى  

إلى من أدعوا ربي أن يحفظها أن يكرمها أن يرزقها الجنة بال حساب وال سابقة    درب الرجوع لعش انتظارك....أشارك  

  أمي.............عذاب

إلى من تعلمنا منهم الحياة إلى من أتوا من حيث ال ندري    إلى من كانوا في عالم الغيب فـأصبحوا في عالم الشهادة

  راءتهم شدتهم.....إلى من جاءوا من بعيد حاملين معهم أجمل عهد جديدإلى من غلبت ببل من حيث ال نحتسب  

   أختي...... بارعة الداللتلك الرفيقة أمينة سري حبيبة قـلبي مقـلة عيني إلى الحسناء  إلى  

  ...إخوتيإلى من أعيش في ظلهم بل أحيا بوجودهم إلى تلك الشموع المضيئة التي لطالما أضاءت العتمة  

  ووالدتها الكريمة إنجي تولينالصغيرة التي أعادت لبيتنا الحياة ...الغالية ابنة الغالي ...  إلى تلك الجورية

  إلى كل من حملهم عقـلي وغفـل عنهم قـلمي



  

 



  شكر وتقدير

ي في ملكه الحمد هللا الذي أعانني على إنجاز هذا العمل فما كان لشيء أن یجر 

أن یقول له كن فیكون" فالحمد هللا " إنما أمره إذا أراد شیئا  إّال بمشیئته جّل شأنه

  في األولى والحمد هللا في اآلخرة.......أّما بعد

 األستاذ الدكتور جّبار محفوظفإني أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي المشرف 

على كل التوجیهات واالنتقادات التي قّدمها لي حتى یخرج هذا العمل في صورته 

  النهائیة.

وأشكر األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تخصیصهم جزءا من وقتهم 

  الثمین لقراءة وتقییم هذا البحث

ریم ي رمضان، قندوز عبد الكبطور  ،كما أتقد بجزیل الشكر إلى األساتذة الكرام

على ما قدموه لي من نصح  الفاضلة نادیة، واآلنسة سامي بن إبراهیم السویلم

  وٕارشاد منقطع النظیر

على ما  عرجونة وغزالةوكل من عمتي  إبراهیم عیاشيكما أشكر العم الكریم 

  بذلوه من أجل إتمام هذا العمل

سطیف، وكل من قّدم لي ید كما أشكر كل عّمال مكتبة جامعة تبسه وجامعة 

  تشجیع أو حتى كلمة طیبة ةالمساعدة أو أسدى لي النصیحة أو كلم

  وما توفیقي إّال باهللا علیه توكلت وٕالیه أنیب

  



  اصـــــــر خــــــــشك

أتقدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان لألستاذة الفاضلة الدكتورة 

  على ما قّدمته لي من نصح وٕارشاد وٕاعانة مريمت عديلة

  فكانت نعم المرشد ونعم األخت

  وجهتني إلى الطریق الصوابو تبخل علّیا بعلمها  كما لم

وأدعو المولى عّز وجل أن یكرمها ویحفظها ویرزقها من حیث ال 

  تحتسب

  فیا رب اجزها عني خیر الجزاء وارزقها ضعف ما تتمنى

 رفأنت نعم المولى ونعم النصی



  المقدمــــــــــــــــة
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  مقدمة ال

تعترب األسواق املالية مبثابة اآللية اليت تسمح لألفراد بتداول األوراق املالية كاألسهم أو السندات، وأيضا 

القابلة للتداول بسهولة، حيث �دف هذه السلع كاملعادن الثمينة، املنتجات الزراعية وغريها من األشياء الثمينة 

عن طريق أدوات مالية، فهي تسمح للشركات بإجياد طرق وس األموال األسواق إىل مواجهة العرض والطلب على رؤ 

جديدة لتمويل منّوها، كما تغطي هذه األسواق جزءا كبريا من االحتياجات التمويلية لعامة املستثمرين، عن طريق 

درة من قبل الشركات املسجلة يف السوق املالية، كما أن جزءا كبريا جدا من استثمارات وكالء تداول األوراق املص

أو املشرتيات من األسهم والسندات واألوراق الفائض يتم تداوله مباشرة يف األسواق املالية، عن طريق االشرتاكات 

  ريها.التجارية وشهادات اإليداع وأسهم الشركات ووحدات صناديق االستثمار وغ

تعمل هذه األسواق ضمن نظام مايل دويل، وهو اآلن يشهد تارخيا اقتصاديا جديدا، بسبب األزمات الكبرية واملتكررة 

اليت أصابته، وهذا يعود إىل طابعه النظامي املتسم بإلغاء احلواجز الوطنية والرتابط بني األسواق املالية على الصعيد 

من دول العامل اليت مل تكن يف ركب الرأمسالية الغربية بالتحول طواعية أو بعد  خاصة بعد بدأ حتول الغالبية الدويل،

الضغط إىل نظام السوق املفتوحة، هذا النظام الذي جيعل يد الدولة بعيدة متاما عن التحكم يف مفاصل االقتصاد 

يولوجية رجعية، قائمة على األمر الذي أّدى إىل حدوث العديد من األزمات املالية، واليت كانت نتاجا هليمنة إيد

ولعل األزمات اليت تتابعت تنظيم ذايت وأسواق فّعالة، إّال أن الواقع املدروس عرب تاريخ الرأمسالية يبني العكس متاما، 

ولعّل األزمة املالية اليت اندلعت  عرب التاريخ دلت مبا ال يدع جماال للشك على عدم استقرارية الرأمسالية يف جوهرها، 

أكرب دليل على هشاشة هذا النظام، والواقع يبني أن هذه األزمة قد تطورت من أزمة ديون فرعية حمدودة  2008سنة 

تفاقمت بسبب  ،يف شكل أزمة سيولة وثقة 2008، لتتجسد سنة 2007، إىل أزمة مالية يف العام 2005يف عام 

، إىل جانب كو�ا أخطر أزمة االقتصاد الرأمسايل ة للتمويل يفاالفتقار إىل السيولة املصرفية، واليت وّجهت ضربة قاتل

  .1929اقتصادية تواجه االقتصادات الرأمسالية املوجهة حنو السوق منذ 

) واليت جتلت من خالل خلل يف متغريات االقتصاد الكلي، كارتفاع معدالت 1929وخالفا ألزمة الكساد العظيم (

ظهرت بسبب اخللل يف ا�ال  2008ّال أن األزمة املالية لعام التضخم، تذبذب أسعار الفائدة واخنفاض األرباح، إ

املايل، األمر الذي جعل تداعيا�ا متس االقتصاد احلقيقي، ومن أجل فهم أصل املشكلة، يستوجب احلديث عن 

رسات العناصر املختلفة اليت شاركت بطريقة أو بأخرى يف انتشار هذه األزمة، ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل مما

  منح القروض وتقليل املخاطر واالفتقار إىل الرقابة االحرتازية، ودور وكاالت التصنيف االئتماين.

للمخاطر  Subprimeإنشاء عالوة استثنائية بدأت األزمة عندما قامت املصارف بإقراض األسر عن طريق 

ملقرتض على مواجهة تكلفة االئتمان، ولكن األمر الذي أّكد بأن النظام الرأمسايل ال يستند إىل قدرة ا االقرتاضية، 

  أساسا على القيمة اجلوهرية للممتلكات املمّولة.



  المقدمــــــــــــــــة
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شفت للعامل مع حتطم منظومة الرهون العقارية يف الواليات املتحدة األمريكية، وكُ  2006بدأت هذه األزمة يف عام 

ترب هذه األزمة أزمة مديونية مفرطة، حيث تع، 2008، وحتولت إىل أزمة مالية عاملية يف صيف عام 2007يف فيفري 

  إذ بينت وألول مرّة أن القوة الرائدة يف العامل هي أكرب مقرتض.

على إثر ما خلفته األزمة املالية العاملية من تداعيات خطرية على اقتصاديات دول العامل، وآثارها السلبية على العملية 

من تطورات متالحقة كشفت عن تصدعات هيكلية ومشاكل التنموية برمتها، وما شهده العامل العريب والغريب 

اجتماعية واقتصادية جوهرية، ساد شعور عام لدى ُصّناع القرار السياسي وعلماء االقتصاد باحلاجة امللحة إىل إعادة 

النظر يف مكنونات هذا النظام الذي قّدم والزال يقدم للعامل األزمات تلو األخرى، وعليه ظهرت العديد من 

إىل إصالح النظام املايل الدويل، حيث عمدت العديد من الدول وعلى رأسها الواليات املتحدة  اهات الداعية االجت

األمريكية إىل صياغة خطط إصالحية واسرتاتيجيات بغية احلد من تداعيات هذه األزمة، إّال أن هذه اإلسرتاتيجيات 

  مل تعطي مثارها فتم التخلي عنها.

األزمة جيد بأن أهم أسبا�ا هو التعامل مبنتجات وآليات أقل ما ميكن أن يقال عنها أ�ا إن املتمعن يف أسباب 

بل أكّدت العديد من الدراسات أن السبب الرئيس يف حدوث هذه األزمة هو خلل األنظمة  منتجات مالية سامة،

ورية والرهن واليت تتجسد يف صورة أكل الرأمسالية املعتمدة، هذه األنظمة القائمة على املديونية وا�ازفة والبيوع الص

  أموال الناس بالباطل، وتعمل على خلق فجوة وهوة بني القطاع احلقيقي والقطاع املايل.

لتمس بذلك كربى االقتصاديات العاملية، وتطيح بأعرق  هذه األزمة املالية،  انتقلت وانتشرت تداعيات   

هد األزمة جيد بأن املؤسسات املالية اإلسالمية مل تتأثر �ذه األزمة إّال البنوك واملؤسسات الدولية، إّال أن املتتبع ملش

 ان العامل يشهد فيه أعنف األزماتقليال وبشكل حمدود، بل أن التمويل اإلسالمي استمر يف النمو يف الوقت الذي ك

الر، كما أن هناك توقعات تريليون دو 1حيث تشري العديد من التقارير أن التمويل اإلسالمي وصل اليوم إىل أكثر من 

يف السنوات املقبلة، ويف صميم األزمة كثر احلديث عن هذا النوع من التمويل، والذي قيل بأن له  %15بنمو يفوق 

الفضل يف مقاومة األزمة املالية، فنظمت عّدة ندوات وحلقات دراسية ودوائر مستديرة، للبحث يف ما إذا كان هذا 

لية اليت عصفت بالنظام الرأمسايل، ويف ظل التنافس القائم بني التمويل لألزمات املاالتمويل حيمل يف طياته حال 

  والتقليدي، يواجه التمويل اإلسالمي حتديات يف األداء مبستوى مقبول.اإلسالمي 

 إن تقنيات هذا التمويل القائم على الضوابط الشرعية ليست جديدة اليوم، بل يف الواقع هي مستوحاة من حياة النيب

كلماته وأفعاله، أي أن تارخيها يعود إىل القرن السابع، حيث عمل النظام املايل صّل اهللا عليه وسلم،  محمد

أدوات التمويل اإلسالمي  سامهت  بلاإلسالمي بكفاءة عالية خالل ذروة احلضارة اإلسالمية والقرون الالحقة، 

النقدية للعامل اإلسالمي يف العصور الوسطى لتمويل الزراعة كاملضاربة واملشاركة يف تعبئة اخلزّان الكامل للموارد 

   واحلرف اليدوية والصناعة والتجارة، كما استخدمت هذه األساليب من قبل املسلمني وغريهم.



  المقدمــــــــــــــــة

 

 ج 
 

إن الصناعة املالية اإلسالمية برزت يف الساحة املالية العاملية بفلسفة إنسانية ابتكاريه، ذات مقاصد رحبية وتنموية يف 

إطاره واحد ومؤطرة  بضوابط أخالقية، قائمة على مبدأ املشاركة وعدم أكل أموال الناس بالباطل، والذي ينتفي يف آن 

التكاليف املسبقة للتمويل، وتتطور يف ظلها أدوات مالية قائمة على أصول حقيقية كإضافة نوعية حتد من سلبيات 

  املنتجات املالية التقليدية.

سالمية صناعة متطورة، بالرغم أ�ا مل توضع موضع التنفيذ إّال منذ حوايل أربعني عاما إّال أن تعد الصناعة املالية اإل

هذه الصناعة أثبتت جدار�ا يف كو�ا تتمتع بأفق ثابت قادر على حتمل آثار األزمات املالية، وتبقى إجيابية نسبيا يف 

ف وكفاءة عاليني جتعله قادرا على حتقيق استقرار خضم األزمة، باعتبار أن هذه الصناعة تعد نظاما يتمتع بإنصا

  النظام املايل العاملي.

  مشكلة الدراسة

طرح نفسه وبقوة، بالرغم من تكرارها على مّر التاريخ، إّال أن األزمة املالية لسنة  عاد موضوع األزمات املالية لي  

فتحت جماال آخر للنقاش حول مدى جناعة وصالحية األنظمة الرأمسالية املعمول �ا، وبعد أن اتضح بأن  2008

ب الرأمسالية واختالال�ا، اشرتكت يف نفس األسباب واليت تصب يف قال -إن مل نقل جلها–أغلبية األزمات املالية 

األمر الذي يستدعي إعادة النظر يف هذا النظام ومدى صالحيته، ويف غمرة هذه التساؤالت وما أصاب األسواق 

املالية العاملية من ا�يارات بسبب تداعيات األزمة املالية، وما حلقها من إفالس كربى وأعرق املؤسسات املالية، كانت 

مية األقل تضررا من األزمة، وذلك وفق تصرحيات الساسة وُصّناع القرار، بل أن مؤشرات هذه األسواق املالية اإلسال

، ولعل هذا ما يدفعنا إىل حماولة األسواق استمرت يف التصاعد والنمو بوترية أقل ما ميكن أن نقول عنها أ�ا حسنة

م تأثريا�ا على صعيد األسواق املالية التقليدية ، والوقوف على أه2008حتديد أهم أسباب األزمة املالية العاملية لسنة 

  منها واإلسالمية، كخطوة أوىل للبحث عن اآلليات واإلجراءات اليت من شأ�ا أن حتد من تداعيات هذه األزمة.

  وعلى هذا األساس تتمحور إشكالية الدراسة يف ما يلي:

وما حّدة تأثر كل ما مدى مساهمة الضوابط الشرعية في الحد من تداعيات األزمات المالية وتوسع نطاقها؟ 

 من السوقين الماليزي واإلماراتي باألزمة المالية؟ 

  واعتمادا على هذه اإلشكالية ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 املالية اإلسالمية؟ماهي األسس والضوابط اليت تقوم عليها الصناعة  - 

؟ وهل ميكن اجلزم بأن النظام 2008يف ما تتمثل األسباب الرئيسية يف اندالع األزمة املالية العاملية لسنة  - 

 الرأمسايل هو املتسبب األول والوحيد يف ا�يار األسواق املالية العاملية؟
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داعيات األزمة املالية؟ بل هل ما مدى قدرة األسواق املالية امللتزمة بالضوابط الشرعية يف التصدي لت - 

استطاعت هذه األسواق أن توفر وسائل حتوط ووقاية من أخطار اإلفالس واال�يار الذي أّمل بكربى 

 االقتصاديات العاملية؟

هل ميكن للنظام املايل اإلسالمي أن حيقق االستقرار الذي تفتقر إليه األنظمة الرأمسالية؟ وإذا كان األمر   - 

 امه يف دعم النظام املايل الدويل؟ وما هي العقبات اليت تزال متنع انتشاره؟كذلك، فما هو إسه

 ما هي اإلجراءات اليت اعتمدها سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي يف جما�ة األزمة املالية العاملية؟ - 

تمد�ا حكومة ما هي أهم تداعيات األزمة املالية العاملية على السوق املايل اإلمارايت؟ وما احللول اليت اع - 

 اإلمارات يف اخلروج من األزمة؟

  فرضيات الدراسة

  تعتمد الباحثة يف معاجلتها للتساؤالت املطروحة على مستوى إشكالية الدراسة على الفرضيات التالية:  

 من وقوع األزمات املالية. يعترب االلتزام بالضوابط الشرعية حجر األساس يف احلد - 

بسبب تداول منتجات مالية قائمة على اع اهلّوة بني االقتصاد املايل واحلقيقي، أدى النظام الرأمسايل إىل اتس - 

الربا، الغرر واخلداع، األمر الذي أدى إىل منو املديونية بأضعاف الديون احلقيقية، وهو السبب الرئيس يف 

 حدوث األزمة املالية العاملية.

ة و التوريق من أهم أسباب انتشار األزمة املالية على يعد تداول املنتجات املالية التقليدية كاملشتقات املالي - 

 الصعيد العاملي.

استطاعت سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي أن تنجو من حّدة األزمة املالية بسبب قيامها على منتجات  - 

 مالية ملتزمة بالضوابط الشرعية كالصكوك واألسهم اإلسالمية.

النمو املتواصل لرمسلة سوق رأس املال املاليزي واألسهم املتوافقة  هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني - 

 مع الشريعة اإلسالمية.

 ورمسلة سوق ديب املايل.  هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني األسهم التقليدية - 

 رتة الدراسة.كانت حّدة تأثر السوق املايل اإلمارايت باألزمة املالية أكرب من السوق املايل املاليزي خالل ف - 

  أهمية الدراسة ودوافع اختيار الموضوع

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من التغريات اليت تشهدها الساحة االقتصادية الدولية، ومن اآلثار النامجة عن   

تكرر وتتابع األزمات املالية، وما يرتتب عنها من آثار سلبية، األمر الذي طرح العديد من التساؤالت وفتح جمال 
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قاش واسعا حول أحقية األنظمة املالية املعمول �ا، وما إذا كانت الصناعة املالية اإلسالمية قادرة على توفري حلول الن

  مبدأ أن الوقاية خري من العالج. جذرية للحد من وقوع هذه األزمات وفق

قوف عند أهم حمطات كل هذه األحداث دفعت بنا إىل التمعن جيدا يف األسباب الكامنة وراء حدوث األزمات والو 

األزمة يف حماولة مّنا لرصد أهم اآلثار اليت ترتب عنها يف نوعني من األسواق املالية، سوق ملتزمة بالضوابط الشرعية 

  وأخرى تقليدية، وذلك بغية معرفة أيُّ  من السوقني  هو األكثر تضررا.

أخذت نصيبها من الدراسة والتحليل يف العديد من احملطات بسبب وإذا كانت األزمة املالية العاملية بشكل عام قد 

ال يزال حمل جدل بني املنظرين وأصحاب  واحليلولة دون وقوعها من تداعيا�ا فإن موضوع احلد  تكرار األزمات، 

سات حتد القرار االقتصادي، وال يزال حباجة إىل الكثري من البحث والدراسة والتعمق يف إجياد أدوات ووسائل وسيا

من تكرر سيناريوهات األزمات املالية، كما أن التمعن يف خمتلف السياسات واالسرتاتيجيات اليت صاغتها وتصوغها  

كربى االقتصادات العاملية مل تعطي مثارها، بل على العكس متاما فاغلب السياسات املعتمدة يف احلد من وقوع 

ة املعمول �ا، وعلى هذا األساس جاءت هذه الدراسة لتربز أمهية األزمات باءت بالفشل وأعلنت عجز األنظمة املالي

إجياد وصياغة حلول للحد من اآلثار املدمرة لألزمات املالية، وذلك وفق سياسة أعظم ما ميكن أن نقول عنها أ�ا 

 وسنة خري خلق اهللا ربّانية إذ تتمثل هذه السياسة يف االمتثال للضوابط الشرعية اليت أقّرها الشرع احلنيف يف كتاب اهللا

عطي لكل أطراف املعامالت املالية حقوقهم دون املساس حبق الغري، واليت أطّرت املعامالت املالية يف إطار أخالقي ي

على نوعني من املنتجات؛ واحدة ملتزمة بالضوابط  2008من خالل قيامنا بدراسة أثر األزمة املالية العاملية لسنة 

ة، من أجل مقارنة تطور كل منتج على حدا، ومعرفة أي من املنتجني كان األكثر تضررا الشرعية وأخرى غري ملتزم

  بتداعيات األزمة املالية.

وعلى املستوى الشخصي فإن املربر الشخصي الختيار موضوع الضوابط الشرعية وعالقتها باألزمات املالية   

اإلسالمية وضوابطها الشرعية يف الفرتة األخرية، ناهيك  يتمثل يف االهتمام البالغ الذي استحوذت عليه الصناعة املالية

الدراسة والدين احلنيف كان دافعا قويا للبحث يف مثل هذه املواضيع بسبب إمياننا  بني موضوعاالرتباط الوثيق  أن عن

ل، بل تستحق الدراسة والتحليالقوي بأحقية وصدق هذا الدين احلنيف وتأكيدا على أن ضوابطه هي ضوابط ربّانية 

        أن مبادئه حتمل يف طّيا�ا حلوال جذرية لكل األزمات، وذلك مصداقا لقوله تعاىل

           38( األنعام اآلية(  
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  أهداف الدراسة

وحّدة وتفاوت تداعيا�ا على األسواق املالية يف عامل  ،إن اآلثار املدمرة لألزمات املالية اليت شهدها التاريخ  

وطرحت العديد من التساؤالت واليت ينصب  ،يتسم بالرتابط والتكامل يف عملياته، فتحت جماال واسعا للنقاش

اليت اختذ�ا العديد من ، كما أن عدم صالحية خطط اإلنقاذ ار األزماتجوهرها يف ماهية األسباب الكامنة وراء تكر 

يف حماولة منها للتخفيف من وطأة األزمات كانت السبب الرئيس وراء القيام بالعديد من الدراسات واألحباث دول ال

اليت ختتص مبثل هذا الشأن، كما أن االستقرار الذي متتعت به األسواق املالية اإلسالمية يف خضم األزمة، كان أيضا 

  س �دف هذه الدراسة إىل ما يلي:سببا وجيها للبحث يف هذه احملطات، وعلى هذا األسا

تسليط الضوء على موضوع الصناعة املالية اإلسالمية، من خالل احلديث عن ماهيتها، مكونا�ا وخمتلف  - 

 ضوابطها الشرعية، والتأكيد على أمهيتها كصناعة مالية يف اقتصاد أصيل، وليست كصناعة القتصاد بديل؛

وتطوير منتجات مالية إسالمية وطرحها يف األسواق  تكاراخلوض بشغف يف موضوع الضوابط الشرعية واب - 

 املالية كأداة لتمويل االستثمارات والوقاية من األزمات؛

االنشغاالت وعلى رأسها تداول منتجات وأساليب إسالمية يف بيئة مالية تقليدية، كالنوافذ طرح العديد من  - 

 لسلم؛اإلسالمية يف البنوك التقليدية والفروع اإلسالمية وبيع ا

حماولة إسناد صيغ التمويل إلسالمية لضوابطها الشرعية من الكتاب والسنة، كاملضاربة، االستصناع، املراحبة  - 

 وغريها من صيغ التمويل؛

 وخمتلف تداعيا�ا؛ 2008عرض موجز لألزمات املالية عرب التاريخ، ودراسة وحتليل األزمة املالية لسنة  - 

خالل ربطها خبلل األنظمة الرأمسالية وعدم التزامها بالضوابط الشرعية للصناعة حتليل أسباب األزمة املالية من  - 

 املالية اإلسالمية؛

التطرق للعديد من النظريات اليت تقر خبلل وعدم صالحية املنتجات املالية التقليدية، كتأكيد للنتائج اليت  - 

 ؛توصلت إليها الدراسة النظرية كنظرية مينسكي، ونظرية القطيع وغريها

والضوابط الشرعية، وذلك من خالل البحث عن مواطن عدم  -سالفة الذكر–حماولة الربط بني النظريات  - 

أسباب األزمة، كالربط بني ضابط حترمي الربا ونظرية  هاميان مينسكي يف األزمة االلتزام �ذه الضوابط يف 

 املالية؛

ن حّدة األزمات فقط، بل �دف إىل حنن ال �دف من خالل هذه الدراسة إىل صياغة حلول للتخفيف م - 

استحداث نظام مايل حيل حمل النظام الرأمسايل الذي أثبت فشله يف قيادة االقتصاد العاملي، ونؤكد على 

 أحقية النظام املايل اإلسالمي يف قيادة عجلة التنمية املالية العاملية؛
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انب التطبيقي عرضا حتليليا لتداعيات األزمة وللتأكيد على النتائج املتوصل إليها يف اجلانب النظري، قّدم اجل - 

املالية العاملية على سوقني ماليني أحدمها إسالمي واآلخر تقليدي؛ أال ومها؛ السوق املايل املاليزي والسوق 

 املايل اإلمارايت؛

ء دراسة وحتليل تداعيات األزمة املالية على السوقني من خالل عرض بعض األدوات املالية ومؤشرات األدا - 

 خالل فرتة امتدت إحدى عشرة سنة؛

تقدمي تفسري كمي لتداعيات األزمة املالية على السوقني املاليني املاليزي واإلمارايت، من خالل إجراء مقارنة  - 

 لتطور منتجني أحدمها إسالمي واآلخر تقليدي، ملعرفة أي املنتجني أقل تضررا باألزمة؛

 مية يف مواجهة التقلبات واألزمات املالية.التأكيد على صالبة األسواق املالية اإلسال - 

  منهجية الدراسة 

من أجل اإلحاطة باملوضوع وبغية التوصل إىل حتقيق األهداف املسطرة للدراسة مت االعتماد على املنهج   

الوصفي التحليلي إلبراز الوقائع واحلقائق اليت متثل مشكلة البحث، من خالل حتديد مفهوم الصناعة املالية اإلسالمية 

االلتزام بالضوابط يف تكريس األزمات املالية، وخمتلف دور عدم ماهيتها، مكونا�ا وضوابطها الشرعية، مع إبراز 

تداعيا�ا على األسواق املالية العاملية، وأهم اإلجراءات واخلطط املعتمدة للحد من آثار األزمات على صعيد السوقني 

المية، لتارخيي من خالل عرض تطور كل من الصناعة املالية اإلسالتقليدي واإلسالمي، إضافة إىل اعتماد املنهج ا

البنوك اإلسالمية واألزمات املالية، وذلك بناءا على مراجعة األدبيات االقتصادية وما تتضمنه الدراسات واألحباث يف 

من خالل جمموعة متنوعة من املراجع واألحباث والكتب والدوريات الورقية منها واإللكرتونية، وباالستناد هذا الصدد، 

ت ومؤسسات دولية متخصصة مثل البنك اإلسالمي للتنمية، جملس اخلدمات املالية إىل التقارير املنجزة من طرف هيئا

اإلسالمية، مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، صندوق النقد الدويل 

  نرتنت.وصندوق النقد العريب، إىل جانب االستعانة ببعض املواقع الرمسية على شبكة اال

إلسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي، ّمت االعتماد على أساليب التحليل القياسي يف اختيار و 

يف حماولة بناء منوذج  EVIEWS 9املتغريات وطرق االختبار والتقدير مستعينني يف ذلك بالربنامج اإلحصائي 

قليدية على الرمسلة السوقية لكل من سوقي لتفسري أثر كل من األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واألسهم الت

  ومع ما ّمت التطرق إليه يف اجلانب النظري.ماليزيا واإلمارات على التوايل، واخلروج بنتائج تتوافق مع النظرية االقتصادية 
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  الدراسات السابقة

يف حدود علم الباحثة فإن هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع الضوابط الشرعية للصناعة املالية   

اإلسالمية وعالقتها باألزمات املالية، وكذلك موضوع تداعيات األزمات املالية على األسواق املالية اإلسالمية 

  والتقليدية، وميكن حصر أهم هذه الدراسات يف مايلي: 

مت من خالل هذه الدراسة حماولة اختبار كفاءة نظام التمويل اإلسالمي ": 12016"عصام بوزيد،  دراسة .1

احلايل يف مواجهة واالضطرابات املالية، من خالل قياس كفاءة الصناعة املصرفية اإلسالمية وكفاءة مؤشرات 

ة واستخدم الباحث يف هذه األسهم اإلسالمية، كميكنزمني أساسيني فيه خالل فرتة األزمة املالية األخري 

الختبار الكفاءة يف أفضل مخسني  Stochastic Frontier Analysisالدراسة منوذج احلد العشوائي 

، كما استخدم الباحث العديد من مؤشرات قياس األداء املايل لعدد من 2012مصرف إسالمي �اية 

 والعاملآسيا، الواليات املتحدة األمريكية ي: أوروبا، اإلسالمي يف أربع مناطق خمتلفة وهمؤشرات داو جونز 

  وخلص الباحث إىل النتائج التالية:

 املناطق األربع تفاع متوسط العوائد يف مؤشرات األسهم املوصوفة باإلسالمية مقارنة بنظري�ا العادية يفا - 

 املذكورة سالفا؛

 اليت قورنت معها؛كان أداء املؤشرات اإلسالمية متقارب بشكل كبري مع املؤشرات املرجعية  - 

دلت نتائج منذجة عوائد املؤشرات اإلسالمية على أن عوائد مؤشر داو جونز اإلسالمي مرتبطة بشكل كبري  - 

 بعوائد مؤشر داو جونز الصناعي؛

تطورت مجيع متغريات املصارف اإلسالمية بقيم معتربة يف مرحلة ما بعد األزمة مقارنة مبا قبلها، وأن املصارف  - 

تستطع التحكم يف تكاليفها، وهي حتتاج إىل انتهاج سياسات ترشيد التكاليف من أجل اإلسالمية مل 

 التحكم اجليد يف تكاليفها وختفيض مستواها؛

ال زالت املصارف اإلسالمية حمل الدراسة حباجة إىل حتسني كيفية أو طريقة استخدام مواردها من أجل بلوغ  - 

 حدود اإلنتاج األمثل.

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد اآلراء ذات العالقة مبعدل الفائدة : 2"2011يط عابد دراسة "سدي علي وشر  -2

وخمتلف النظريات اليت تطرقت له وحاولت تربيره، وكذا خمتلف االنتقادات واملآخذ على هذه النظريات، باإلضافة إىل 

أكرب االقتصاديات الرأمسالية يف العامل تناول أهم األزمات املالية واالقتصادية اليت تعرض هلا االقتصاد العاملي وبعض 
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الستناد إىل ودورية هذه األزمات يف االقتصاد الرأمسايل بالتعمل هذه الدراسة على حماولة الربط بني معدل الفائدة 

  فرضية هاميان مينسكي.

يسهم هدفت هذه الدراسة إىل إبراز أمهية الدور الذي ميكن أن : 1"2012دراسة "سامي بن إبراهيم السويلم  -3

به التمويل اإلسالمي يف حتقيق االستقرار املايل واالقتصادي، ومدى حاجة العامل لنظام يتالىف علل الرأمسالية اجلاحمة  

غ املالية السائدة، كما تناولت الدراسة مواطن اخللل واالحنراف من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية يف املنتجات والصي

وكيف تؤدي إىل اختالل البناء االقتصادي ومن مث حصول الكوارث واال�يارات، كما بينت الدراسة كيف ميكن 

  ملبادئ االقتصاد اإلسالمي أن تسهم يف عالج األزمة والتعجيل باخلروج منها بعد وقوعها.

حتليل أداء كل من  هذه الدراسة إىل هدفت: Maher Hasan & Jemma Dridi 2دراسة  -4

، ودراسة تداعيا�ا على مؤشرات 2008البنوك اإلسالمية ونظري�ا التقليدية خالل حقبة األزمة املالية العاملية لسنة 

الرحبية، االئتمان ومنو األصول والتصنيفات اخلارجية �موعة من البلدان املختارة، وخلصت الدراسة إىل أن البنوك 

، حيث ساعدت العوامل املرتبطة بنشاط البنوك اإلسالمية يف عن البنوك التقليدية أقل اإلسالمي قد تأثرت بشكل

، يف حني أثّر ضعف إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية تأثريا  سلبيا 2008احلد من التأثري السليب على الرحبية سنة 

  .2009على رحبيتها سنة 

  هيكل الدراسة

تناول من أجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة أعاله ولإلحاطة بكل جوانب املوضوع، تطلبت الدراسة   

، لتنتهي الدراسة خبامتة فصل مجلة مباحث ومطالب، حيث يتضمن كل وأربعة فصول املوضوع يف مقدمة عامة 

  املنطقي والتدرج يف طرح األفكار حمافظني قدر املستطاع على التسلسل

ة حول الصناعة املالية اإلسالمية األول من الدراسة لتسليط الضوء على بعض املفاهيم العامّ  فصالخصص 

 وبعدها التارخيي من خالل ربطها بنشأة وتطور التمويل اإلسالمي، وضوابطها الشرعية بدءا باحلديث عن ماهيتها،

من أسواق، مؤسسات ومنتجات مالية إسالمية،  وانتهاء بضوابطها الشرعية، من ضوابط عامة وأخرى  مرورا مبكونا�ا

  متعلقة بالعقود واألسواق واملنتجات املالية، مع التطرق لآلثار السلبية لعدم االلتزام بالضوابط الشرعية.

ات املالية، من خالل التطرق لألزمات لضوابط الشرعية واألزمأّما الفصل الثاين فقد اهتم بدراسة العالقة بني ا

املالية والتقلبات االقتصادية الدوريةـ مث التدرج يف احلديث عن التطور التارخيي ألزمات النظام الرأمسايل عرب التاريخ، 
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وخمتلف قنوات انتقال األزمات بني األسواق املالية العاملية، لتأخذ الدراسة جمرى حتليليا من خالل التطرق ملختلف 

وربط أسبا�ا تارة بسبب  2008املفسرة لظهور األزمات املالية، مث الرتكيز على األزمة املالية العاملية لسنة النظريات 

خلل األنظمة الرأمسالية وتارة أخرى بسبب عدم االلتزام بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية، ليختم الفصل 

  مسببات األزمة املالية العاملية.باحلديث عن خمتلف البدائل الشرعية عن 

وجاء الفصل الثالث كبداية للجانب التطبيقي ومن أجل إسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي مت يف 

هذا الفصل دراسات تداعيات األزمة املالية العاملية على سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي يف ظل التزامه بالضوابط 

ية اإلسالمية، من خالل التطرق لإلطار العام للسوق املايل املاليزي بشقيه التقليدي واإلسالمي الشرعية للصناعة املال

واحلديث ولو بصورة بسيطة عن التجربة التنموية املاليزية، مث القيام بدراسة حتليلية وأخرى قياسية للعالقة بني املنتجات 

س املال املاليزي خالل حقبة زمنية امتدت إحدى عشرة سنة املالية امللتزمة بالضوابط الشرعية ومؤشرات أداء سوق رأ

، وكل ذلك من أجل إبراز الدور الذي تلعبه الضوابط الشرعية يف احلد أو التقليل 2016إىل سنة  2006من سنة 

  من حّدة األزمات املالية.

اإلمارايت من أجل إجراء دراسة أّما الفصل الرابع فيهدف إىل إبراز أثر األزمة املالية العاملية على السوق املايل 

غري ملتزم بالضوابط الشرعية وآخر ملتزم، حيث جاء الفصل مقارنة لتداعيات األزمة املالية العاملية على سوق مايل 

الرابع مكون من ثالث مباحث، تضمن املبحث األول دراسة طبيعية بشرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وخمتلف 

قتصادها، أما املبحث الثاين فخصص لدراسة السوق املايل اإلمارايت بدءا بنشأته مرورا بإجنازاته اخلصائص الرئيسية ال

وانتهاء مبختلف مكوناته، ليختم الفصل مببحث ثالث مت من خالله إبراز أهم تداعيات األزمة املالية على كل من 

للعالقة بني املنتجات غري امللتزمة بالضوابط  سوق أبوظيب وسوق ديب املاليني من خالل دراسة حتليلية وأخرى قياسية

  الشرعية ومؤشرات أداء السوق املعين.

  صعوبات الدراسة:

صادفت الباحثة يف إطار إجناز هذا البحث العديد من الصعوبات لعل أمهها هو ذلك املتمثل يف صعوبة   

 يف اإلحصائيات نتيجة االختالف احلصول على كل اإلحصائيات الالزمة إلعداد البحث، إىل جانب التضارب الكبري

يف مصادرها، كما واجه الباحثة صعوبة يف فهم بعض الضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية، الشيء الذي 

  تطلب الكثري من الوقت واجلهد من أجل اختيار أدق املعطيات وأقر�ا من الصحة وأكثرها مصداقية.
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  الفصل األول: التأصيل النظري للصناعة المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية

ولعل أهم األسباب الداعية إىل تعترب الصناعة املالية اإلسالمية من أهم الصناعات تطورا وانتشارا يف العامل،   

  بروزها هو انتشار األزمات املالية، اليت عصفت بكربى الشركات العاملية بل زعزعت استقرار العديد من األنظمة املالية.

ويف ظل هذه األوضاع بدأت الصناعة املالية اإلسالمية تعطي مثارها وتبني أهم أدوارها واملتمثل يف احلد من 

املالية، حيث تقوم الصناعة املالية اإلسالمية على العديد من املبادئ واليت �دف يف جمملها إىل إضفاء تداعيات األزمات 

  الصبغة الشرعية على أنشطتها، مكونا�ا وخمتلف أدوارها.

وتعترب الضوابط الشرعية مهزة الوصل بني مبادئ االقتصاد اإلسالمي من جهة وبني خمتلف املمارسات املالية من 

خرى، حيث تساعد هذه الضوابط على خلق متويل مستقر وحقيقي قائم على موارد أصلية يف الدورة االقتصادية،  جهة أ

  كما �دف إىل إقامة مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة بني أطراف املعامالت على اختالفها.

عريفها مرورا مبكونا�ا وانتهاء بضوابطها يهدف هذا الفصل إىل إلقاء الضوء على ماهية الصناعة املالية اإلسالمية بدءا بت

  الشرعية.

  بناء على ما سبق سيتوزع هذا الفصل على ثالث مباحث كما يلي:

  الصناعة املالية اإلسالمية؛المبحث األول: 

  مكونات الصناعة املالية اإلسالمية؛المبحث الثاني: 

  .الضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالميةالمبحث الثالث: 
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  لصناعة المالية اإلسالميةاالمبحث األول: 

تعد الصناعة املالية اإلسالمية من أكثر الصناعات املالية منوا بالعامل، إذ حتقق يف بعض األسواق معّدل منو   

العاملية برقمني مع مستقبل يعد مبزيد من االزدهار والتوسع، وحتتل الصناعة املالية مكانة مرموقة ضمن األسواق املالية 

  وذلك نتيجة ملا حققته هذه الصناعة يف جمال التمويل واالبتكار للمنتجات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

  المطلب األول: ماهية الصناعة المالية اإلسالمية

مبا فيها النقدية واليت �تم الصناعة املالية اإلسالمية بعمليات تطوير وتنويع أدوات التمويل يف األسواق املالية، 

تشمل الصناعة تتيح فرص التقليل من املخاطر من خالل اإلطار اإلسالمي الذي يشرتط مبدأ املشاركة أي الغنم بالغرم، و 

  املالية اإلسالمية عّدة عناصر لعّل أبرزها:

  الفرع األول: تعريف الصناعة المالية اإلسالمية

زوايا  ية تعاريف عّدة صيغت مجيعها من وجهة نظر معينة ومن لقد عرف مفهوم الصناعة املالية اإلسالم  

 عريف الصناعة املالية التقليدية؛وقبل احلديثعن تعريف الصناعة املالية اإلسالمية كان ال بد من تخمتلفة

  أوال: تعريف الصناعة المالية التقليدية

تغيري سيناريو التمويل يف األسواق املالية، ويف ن التغيريات السريعة يف عامل التمويل املصريف واالستثمار أدت إىل إ

تزايدة بني خمتلف املؤسسات املالية واليت اجنّر عنها منتجات أكثر تعقيدا يف بيئة سريعة التغيري، هذه العملية ظل املنافسة امل

لى التكييف مع خمتلف عرفت باسم اهلندسة املالية واليت أصبح ينظر إليها على أ�ا شريان احلياة واألداة اليت تساعد ع

، 1اكبة بشكل أكثر فعالية مع العامل املتغريالعمليات املالية لتمكني املؤسسات من تلبية االحتياجات املتغرية للعمالء واملو 

حيث تعّرب الصناعة املالية عن استخدام التقنيات الرياضية إلجياد حلول للمشاكل املالية، من خالل استخدام األدوات 

واالقتصاد والرياضيات التطبيقية ملعاجلة القضايا املالية احلالية، وكذلك استنباط منتجات مالية جديدة واإلحصاءات 

ومبتكرة ، وتقوم على استخدام التحليل الكمي من قبل البنوك التجارية، االستثمارية، وكاالت التأمني وصناديق 

 .2التحوط
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  ثانيا: تعريف الصناعة المالية اإلسالمية

من خالل املالية اإلسالمية  الصناعةاملالية التقليدية ميكن أن نستعرض مفهوم  الصناعةتطرق ملفهوم بعد ال

 :التالية املفاهيم

نها ألحلول مالية، فهي ترتكز على عنصر االبتكار والتجديد، كما  ابتكارعرّفها على أ�ا: سامي السويلم، 

تقدم حلوال، فهي بذلك تلبي احتياجات قائمة أو تستغل فرصا أو موارد معطلة، وكونها مالية يحدد مجال 

  .""1في التمويل أواالبتكار في األنشطة االقتصادية سواء في التبادل 

االبتكار ما يالحظ على هذا التعريف انه تناول مفهوم الصناعة املالية اإلسالمية من خالل الرتكيز على عنصري 

و من أجل استغالل موارد معطلة، كما مت التأكيد يف هذا أوالتجديد سواء من أجل إشباع وتلبية احتياجات قائمة، 

يف جمال األنشطة االقتصادية يكون من خالل عملييت التبادل  استخدام عنصري االبتكار والتجديد أنالتعريف على 

  والتمويل.

، كما جيب اإلشارة إىل على عنصري االبتكار والتجديد أ�ما وجهان لعملة واحدة أال وهي التطوير أيضا وما يالحظ

يف حاجة أن يكون ماديا ملموسا؛ فقد يكون يف صورة منتج أو خدمة جديدة وقد نه ليس أن جهد االبتكار وما ينتج ع

  2و إحدى العمليات األكثر كفاءة وفعالية.يكون أيضا فكرة من األفكار أو جمموعة من احلقائق أو رؤية معينة أ

مجموعة األنشطة التي تتضمن عمليات التصميم :" 3بأ�ا فتح الرحمان علي محمد صالحكما يعرفها  -

والتطوير والتنفيذ، لكل من األدوات والعمليات المالية المبتكرة، إضافة إلى صياغة حلول إبداعية 

  الشرع الحنيف." لمشاكل التمويل، وكل ذلك في إطار توجيهات

  ترتكز على العناصر التالية:يتضح من خالل هذا التعريف أن الصناعة املالية اإلسالمية 

 كل األنشطة القائمة على التصميم، التطوير والتنفيذ لألدوات والعمليات املالية املبتكرة. -

 صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل. -

                                                           
ورة للتدریب، مركز البحوث، شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار، بیت المشصناعة الھندسة اإلسالمیة نظرات في المنھج اإلسالمي، سامي السویلم، 1

  .05، ص: 2004الكویت، أفریل ، 
 جدات الجزئیة یعبر لفظ التجدید عن إدخال تعدیالت في التكوینات الفرعیة للكیان العام، وفي عالقة ھذه التكوینات بعضھا ببعض واستیعاب عدد من المست

  في إطار ھذا الكیان.
ه عند اآلخرین یجدر اإلشارة إلى أنھ ال یقصد بالتطویر أو التجدید إلغاء السابق أو إضفاء الصبغة والصفة الشرعیة على ما یستجد من وقائع لمجرد وجود 

ألطر العامة للتشریع والمسائل فإن ھذا ال یوصف بالتطویر أو التجدید؛ بل ھذا یعد انقالبا على السابق، أي ان المقصود بالتطویر أو التجدید االستفادة من ا
  السابقة لصیاغة األحكام الشرعیة التي تبین موقف الشریعة اإلسالمیة من تلك المستجدات .

متطلبات تأھیل المؤسسات –الملتقى الدولي  بحث مقدم إلىاالبتكار واإلبداع كعنصرین أساسیین في عملیة التأھیل، أوسریر منور وسعید منصور فؤاد، 2
  .02، ص: 2006أفریل  18- 17الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، 

، بنك 2002، دیسمبر 26مجلة المصرفي، العدد ، -مدخل للھندسة المالیة اإلسالمیة–أدوات سوق النقد اإلسالمیة فتح الرحمان علي محمد صالح،  3
  http ://www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi/vol-26/masrafi-26.htmع: السودان، متوفرة على الموق
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اجلديدة أو عمليات صياغة احللول اإلبداعية ملشاكل التمويل كلها يف أن تكون عمليات ابتكار األدوات املالية  -

 .إطار مقاصد الشريعة اإلسالمية

كل النشاطات والعمليات القائمة عطاء تعريف للصناعة املالية اإلسالمية على أ�ا:" إالسابقة ميكن  املفاهيم من خالل 

وهذا يكون إما بصناعة أدوات على صياغة وابتكار أدوات تمويلية مرتكزة على ضوابط الشريعة اإلسالمية، 

  تمويلية جديدة أو إضفاء الصبغة الشرعية على أدوات تمويلية قديمة، بهدف إيجاد حلول لمشاكل التمويل."

  اإلسالمية الفرع الثاني: خصائص الصناعة المالية

  :تتميز الصناعة املالية اإلسالمية بعدة خصائص لعل أبرزها  

  :يقوم االبتكار احلقيقي على تطوير املنتجات املالية اإلسالمية تطويرا حقيقيا االبتكار الحقيقي بدل التقليدي

اإلسالمية هلا  وليس صوريا، مثلما يتضح يف املنتجات التقليدية، ذلك أن كل أداة من أدوات الصناعة املالية

طبيعة تعاقدية وخصائص متيزها عن غريها من األدوات األخرى، سواء تعلق األمر باملخاطر، الضمانات أو 

التسعري وهذا من منطلق أن املقصود بالصناعة املالية اإلسالمية هو ما يليب مصلحة حقيقية للمتعاملني 

 الومهية؛ وهذا ما يؤكد القيمة املضافة لالبتكار.االقتصاديني يف األسواق وليس جمرد عقد صوري من العقود 

 :تقوم الصناعة املالية اإلسالمية على التشريع اإلسالمي والذي  التشريع اإلسالمي بدل التشريعات الوضعية

الشريعة اإلسالمية واالبتعاد  وأحكامتستمد من خالله املبادئ واألسس يف تصميم املنتجات املالية، مبا يتوافق 

قدر اإلمكان عن اخلالفات الفقهية، والرتكيز على أهم أسس الصناعة املالية اإلسالمية والقائمة على مبدأ 

 املشاركة يف املخاطر وجتنب مبدأ درء املخاطر وحتويلها ألطراف أخرى.

 :ولة؛ من خالل جذب رؤوس األموال دارة السي�دف الصناعة املالية اإلسالمية إلالتمويل بدل االستثمار

املتوفرة لدى أصحاب الفائض من املال والذين يرفضون التعامل مبنتجات الصناعة املالية التقليدية، واستخدام 

  .1هذه األموال يف عمليات التمويل بدل االستثمار باعتبارها أقل خماطرة

مالية جتمع بني املصداقية الشرعية والكفاءة  �دف الصناعة املالية اإلسالمية إىل إجياد منتجات وأدواتكما 

  :هلاتني اخلاصيتنيويف ما يلي عرض االقتصادية، 

 

  

                                                           
 .یعبر مصطلح مقاصد الشریعة على المصالح العاجلة واآلجلة للعباد التي أرادھا هللا عز وجل من دخولھم في اإلسالم وأخذھم بشریعتھ  
مقال منشور على الموقع: منتجات الھندسة المالیة اإلسالمیة "الواقع، التحدیات ومناھج التطویر"، خنیوة محمد األمین وحنان علي موسى، 1

content/uploads/2011/03.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp  :05- 04ص ص.  
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 1المصداقية الشرعية  

نعين باملصداقية الشرعية أن تكون املنتجات اإلسالمية موافقة للشرع بأكرب قدر ممكن؛ أي اخلروج من اخلالف   

الفقهي قدر املستطاع، باعتبار أن الصناعة املالية اإلسالمية �دف إىل التوصل حللول مبتكرة خارج دائرة اخلالف الفقهي 

ملنتجات وآليات منوذجية، بينما ترتكز الشريعة اإلسالمية على دائرة ما  فالصناعة املالية اإلسالمية تطمحقدر اإلمكان، 

هو جائز شرعا، أي كل ما قد يكون منوذجيا مبقياس العصر احلاضر وما ليس كذلك، وباعتبار أن ظروف ا�تمعات 

ها الصناعة اإلسالمية تتفاوت وتتباين، فقد ال تكون احللول النموذجية اآلن مالئمة لعصر آخر بينما احللول اليت تقدم

  ينبغي أن تكون منوذجا لالقتصاد اإلسالمي، فينبغي اختيار أفضل تلك النماذج وأحسنها تعبريا عن اإلسالم.

وجيب التأكيد على ضرورة الدمج بني مبادئ االقتصاد اإلسالمي من جهة وبني املنتجات املالية من جهة   

، باعتبار أ�ا ترمجة عملية فعلية للقيم واملثل اليت جاء  �ا اإلسالم، وبدون هذه املنتجات تظل املبادئ حربا على أخرى

ال ورق ويظل الواقع رهنا لألطماع الشخصية والنزعات األنانية، ليس ألن الناس ال حيبون اخلري والفضيلة؛ ولكن أل�م 

  نبيلة وبني التحديات العملية.ميلكون حلقة الوصل بني القيم الفطرية ال

 الكفاءة االقتصادية  

املقصود بالكفاءة االقتصادية هو تلبية احتياجات املتعاملني بأقل تكلفة ممكنة، فتسارع وترية احلياة االقتصادية   

ممكن من املعاصرة والتقدم التقين يف عامل االتصاالت واملعلومات يتطلب تطوير أساليب التعامل االقتصادي إىل أقل حد 

  2القيود وااللتزامات.

ذلك أن املبتكرات املالية اليت تقوم �ا املؤسسات املالية اإلسالمية ال تكفيها أن تكون ذات مصداقية شرعية   

فقط، وإمنا جيب أن تكون ذات كفاءة اقتصادية عالية مقارنة باملبتكرات املالية التقليدية، ألن املنافسة وعدم وجود فوارق 

املنتجات املالية اليت تطرحها املؤسسات املالية بشكل عام جتعل الطلب على هذه املنتجات مرنا جدا، كذلك  جوهرية بني

  .3جيب أن تتجنب هذه املبتكرات زيادة اآلثار االقتصادية السلبية مثل التضخم، البطالة وسوء توزيع الثروة

على املهندس املايل دراسة االحتياجات وحىت حيقق املنتج اإلسالمي جانب الكفاءة االقتصادية، يتوجب   

التمويلية واالستثمارية بدقة، وهو األمر الذي من شانه أن يربط بني االحتياج احلقيقي والتمويل النقدي ليؤدي يف النهاية 

 لية.متنوعة من املنتجات اليت تتيح إمكانية تلبية خمتلف الرغبات وبالتايل حل املشكالت التمويإىل الوصول إىل تشكيلة 

                                                           
1
  .22-21، ص: 2007، 2، العدد 20مجلة جامعة الملك عبد العزیز لالقتصاد اإلسالمي، المجلد سة المالیة اإلسالمیة، الھندعبد الكریم قندوز،  
2
أھمیة منتجات الھندسة المالیة في الصناعة المصرفیة اإلسالمیة" تجربة مصرف اإلمارات اإلسالمي في إصدار صكوك لعمش آمال وشرقي سارة،  

المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبیقات االبتكار والھندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة اإلسالمیة، كلیة بحث مقدم إلى: اإلجارة"، 
  .05، ص:  2014ماي  6- 5العلوم االقتصادیة، جامعة فرحات عباس سطیف، یومي 

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبیقات االبتكار بین األصالة والتقلید، االبتكار المالي في المؤسسات المالیة اإلسالمیة موسى بن منصور،  3
ماي  06- 05مي والھندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة اإلسالمیة،  كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة فرحات عباس سطیف، یو

  .12، ص: 2014
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  الفرع الثالث: أهمية الصناعة المالية اإلسالمية

  تربز أمهية الصناعة املالية اإلسالمية من الناحية العلمية والعملية يف النقاط التالية:  

  يؤدي البحث والتطوير يف هذا ا�ال إىل استكمال املنظومة املعرفية لالقتصاد اإلسالمي، وبالتايل يتمكن من

احلاصلة يف العلوم املالية واالستفادة منها، بدال من اختاذ املواقف احليادية اجتاهها، فال جيوز مواكبة التطورات 

املسارعة إىل حترمي صورة من صور املعامالت املستخدمة حىت يتبني أن الشريعة قد حَرمتها، فإن تبني حترميها ال 

مجهور املتعاملني املسلمني الذين يتعاملون  تكتفي بذلك بل تقدم البديل؛ األمر الذي يرفع احلرج واملشقة على

 باملنتجات املالية التقليدية.

  املساعدة يف إجياد اإلطارات اإلدارية اليت يتطلبها العمل املايل اإلسالمي واليت جتمع بني املعرفة الشرعية واخلربة

 املالية اإلسالمية.

 ابتكار منتجات مالية جديدة استجابة حلاجة  ضمان استمرارية النظام املايل واستيعاب كل أجزائه، من خالل

 ومتطلبات  العمالء واملتعاملني املاليني يف إطار مقاصد الشريعة اإلسالمية.

  تساهم الصناعة املالية اإلسالمية يف خلق توازن بني موارد واستخدامات األموال يف البنوك واملؤسسات املالية

، وبالتايل تكتسب املؤسسات املالية اإلسالمية من جهة أخرىمرحية اإلسالمية من جهة، ويف إدارة السيولة بصورة

 .1القدرة على منافسة املؤسسات املالية التقليدية

  توفري التكاليف نتيجة ملا يتحقق من وفورات احلجم الكبرية، فاملصاريف اإلدارية العامة وتكلفة اخلدمات املالية

 تتوزع على حجم أكرب.

  إسالمية جديدة يدعم استقطاب األموال؛ وبالتايل يزيد من القدرة التمويلية للمؤسسة ابتكار منتجات مالية

خصوصا إذا تأكد أصحاب األموال من أن املعامالت املالية تتماشى وأحكام الشريعة  ةاملالية اإلسالمي

 اإلسالمية، وهذا ما يدعم فكرة جذب املدخرات وبالتايل املسامهة يف االستثمار.

 طر نظرا لتنوع أشكال االستثمارات وآجاهلا، وميكن اعتبار صناديق االستثمار واحدة من بني توزيع املخا

األدوات اليت تساهم يف توزيع املخاطر املالية بسبب تعدد منافذ االستثمار فيها، وبالتايل حتقيق رغبات خمتلف 

 املستثمرين.

 السوقية واإلفصاح الدوري الذي يدعم الشفافية  تنشيط املناخ االستثماري من خالل القيام باألحباث والتنبؤات

 ويساعد يف معرفة حاجات املستثمرين وإمداد اجلهات املعنية بالبيانات املطلوبة.

 2تساهم الصناعة املالية اإلسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 

                                                           
  .05، ص: مرجع سابقلي موسى، خنیوة محمد األمین وحنان ع1
  .113- 112، ص ص: 2008الطبعة األولى، دار النفائس، عمان، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمیة، إبراھیم عبد الحلیم عبادة،  2
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  الفرع الرابع: أهداف الصناعة المالية اإلسالمية

  :1املالية اإلسالمية إىل حتقيق جمموعة من األهداف ومنهاتسعى الصناعة   

  توفري منتجات مالية إسالمية ذات جودة عالية ومتتاز باملصداقية الشرعية تعترب كبديل شرعي للمنتجات

 التقليدية.

 ت.حتقيق الكفاءة االقتصادية عن طريق توسيع الفرص االستثمارية يف مشاركة املخاطر وختفيض تكاليف املعامال 

 .حتقيق عوائد جمزية للمستثمرين وتنويع مصادر الرحبية 

 .االستفادة من رؤوس األموال العازفة عن االستثمار يف املشاريع الربوية واستخدامها يف إنعاش االقتصاد 

 .حتقيق املواءمة بني العوائد واملخاطرة والسيولة لدى الشركات واملؤسسات املالية 

  تساهم يف تطوير أسواق املال احمللية والعاملية.ابتكار أوراق مالية إسالمية 

 .خلق دورة اقتصادية حقيقية من خالل توفري متويل مستقر وحقيقي، وبالتايل التقليل من اآلثار التضخمية 

  من خالل تنويع صيغ االستثمار والتقليل من خماطره.توفري حلول شرعية مبتكرة إلشكاليات التمويل  

  وتطور الصناعة المالية اإلسالميةالمطلب الثاني: نشأة 

وجدت منذ أن جاءت الشريعة مّرت الصناعة املالية اإلسالمية يف تطورها بالعديد من املراحل واحملطات، حيث 

اإلسالمية بأحكامها املطهرة، فاملغرية بن شعبة واحلصني بن منري كانا يكتبان املداينات واملعامالت للنيب صل اهللا عليه 

ن الرباء بن عازب وزيد بن أرقم يقوالن: سألنا رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم عن الصرف وكانا تاجرين وسلم، كما كا

"" وعرفت األدوات املالية غري النقود كالسفتجة والصك والرباءة إذا كان يدا بيد فال بأس وال يصلح نسيئةفقال : ""

، فكان لنشاط الصيارفة أثر واضح يف ازدهار األعمال التجارية كما عرفت النشاطات االئتمانية  "احلوالة"واملقاصة والرفاع 

وتنشيط األنشطة االئتمانية، واستخدمت السفاتج والصكوك والرقاع، واشتهر جتار مكة بإقامة الشركات على نطاق 

ش األخرى، واسع مع جتار من الطائف ومدن اليمن، ويذكر أنه كان أليب سفيان جتارته وقوافله ومشاركاته مع قوافل قري

  وكان للعباس مال لدى التجار وللحجاج بن عَالط السلمي مال متفرق يف جتار أهل مكة.

  

  

  

  

                                                           
المالیة واالقتصادیة العالمیة المعاصرة بحث مقدم إلى مؤتمر األزمة دور الھندسة المالیة اإلسالمیة في معالجة األزمات المالیة، ھناء محمد ھالل الخیطي،  1

  .4- 3، ص ص: 2010من منظور إسالمي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، عمان، األردن، دیسمبر، 
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  الفرع األول: تاريخ الصناعة المالية اإلسالمية

إجياد منتجات وحلول مالية ملشاكل التمويل القائمة فلعل يف توجيه  يفحقيقة الصناعة املالية اإلسالمية تتمثل   

ن يبادل التمر اجليد بالتمر الرديء، فقال له رسول أحني أراد  - رضي اهللا عنه- لبالل املازين  - صل اهللا عليه وسلم- النيب 

إشارة إىل أمهية البحث عن حلول 1"بالدراهم واشتر  بالدراهم جنيبا ال تفعل بع الجمع" - صل اهللا عليه وسلم–اهللا 

تليب احلاجات االقتصادية دون إخالل باألحكام الشرعية، لكن املالحظ أن الشريعة اإلسالمية مل تأت بتفصيل هذه 

ما ال حيل من املعامالت املالية، وهذا يتفق مع القول بأن األصل يف املعامالت احلل إال ما  احللول وإمنا جاءت بتفصيل

  حكما شرعيا ثابتا.عارض نصا أو 

وعليه فالشريعة اإلسالمية مل حتجر دائرة االبتكار، وإمنا على العكس حجرت دائرة املمنوع وأبقت دائرة املشروع   

  .2متاحة للجهد البشري يف االبتكار والتجديد

اية القرن الواحد كما عرفت الصناعة املالية اإلسالمية تطورا وازدهارا واضحا، السيما مع �اية القرن العشرين وبد  

والعشرين، حيث شهدت خالل السنوات األخرية ترجيحا وقبوال يف كثري من بلدان العامل اإلسالمي كما شهدت تطورا 

ملموسا يف التطبيق خالل األربع عقود املنصرمة، وكان التطبيق يف كل من السودان، باكستان وإيران تطبيقا كامال لصيغ 

نات، وهناك تطبيق جزئي يف اقتصاديات ماليزيا، البحرين التمويل اإلسالمي منذ الثماني

، وأصبح االهتمام متعاظما حىت مشل الدول األوروبية واألمريكية ،قطر،مصر،األردن،سوريا وسلطنة عمان مؤخرااإلمارات،

  ية.والصني واليابان، حيث مت فتح العديد من النوافذ اإلسالمية لتتيح للمسلمني التعامل بالصيغ اإلسالم

فالصناعة تعتمد أساسا  صكوك التمويل اإلسالمية"كما مشل التطور أيضا صناعة األوراق املالية اإلسالمية "

على تصكيك األصول احلقيقية القائمة أو استحداث أصول جديدة يف االقتصاد، فالسودان كان له السبق يف استحداث 

وشهادات شمم"  إصدار شهادة مشاركة البنك املركزي "أوراق مالية إسالمية يف النصف الثاين من التسعينات، حيث مت

، ومت إصدار صكوك إسالمية عاملية مباليزيا يف التسعينات وتلتها البحرين 1998يف العام شهامة" مشاركة احلكومة "

  .3واإلمارات وأخريا األردن، ويف هذا السياق قامت بعض بلدان العامل الغريب بإصدار صكوك إسالمية مثل بريطانيا

                                                           
 نوع جید من أنواع التمور  

  تمر مختلط من أنواع متفرقة، ولیس مرغوبا فیھ وما یخلط إال لرداءتھ 
  ث في صحیح بخاري ومسلمالحدی 1
  .69-68، ص ص: 1، العدد 15المجلد ، دراسات اقتصادیة إسالمیة مجلة ، قواعد تقویم األدوات والمنتجات للصناعة المالیة اإلسالمیةعبد الكریم قندوز،  2
  .07- 06، السودان، ص ص: 2011، یونیو 60العدد مجلة المصرفي، األزمة المالیة العالمیة والتحدیات الماثلة بالسودان، بدر الدین قرشي مصطفى،  3
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املصرفية من خالل كما أخذت الكثري من املصارف التقليدية تعطي التجربة اهتماما، وتقدم بعض اخلدمات   

تأسيس وانتشار املؤسسات املالية اإلسالمية اليت كانت وليدة وحمصلة ملراحل مَرت �ا تطور الصناعة املالية اإلسالمية 

 :1واملتمثلة يف

  

  التقليدي أوال: مرحلة سيادة النظام المصرفي

مل يكن هناك من االقتصاديني من يبدي أي معارضة حنو القبول مبعدل الفائدة كأساس للتسعري بني قيمة النقود احلالية 

 500ه األخرية اليت تعترب إبداعا غربيا وتعمل منذ ذة، وهو األساس الذي تعمل وفقه البنوك التقليدية، هوقيمتها املستقبلي

سنة تقريبا، حيث ظلت البنوك العربية حتاكي منهج البنوك  120العرب واملسلمني منذ سنة، إال أ�ا دخلت ديار 

  .1940التقليدية يف عملها حىت عام 

  الوعيثانيا: مرحلة 

بداع من خالل وفيها تساءل بعض العلماء هل عمل البنك التقليدي حالل أم حرام؟ وبرز يف هذه املرحلة اإل  

ي، أبو األعلى املودودي ونعيم ل، من رواد هذه املرحلة من العلماء حممد نسيم، أنور القرشالنظر والتأمل والتفكري والتساؤ 

  صديقي.

  ثالثا: مرحلة احتضان فكرة البنوك اإلسالمية وتجسيدها في الواقع

  :ثالث فرتاتوتنقسم هذه املرحلة إىل 

إطار فكري للبنوك بدأت مرحلة بلورة الفكرة يف اخلمسينيات وقد ركزت على صياغة مرحلة بلورة الفكرة:  -1

اإلسالمية، وذلك بتأليف بعض املراجع ومن رواد هذه املرحلة حممد جناة اهللا صديقي، حممد باقر الصدر، حممد 

  عبد اهللا العريب وعيسى عبده.

ت والدراسات اليت قدمها الرواد يف جمال العلوم متيزت هذه املرحلة بظهور العديد من الدعوافترة التنظير:  - 2

الشرعية والفكر اإلسالمي بعامة واالقتصاد اإلسالمي على وجه اخلصوص، والتنظري ملصارف بال فوائد وكيفية 

من مشكلة املعامالت الربوية وتلك املمارسات اليت ال تتفق وأحكام الشريعة حترير االقتصاديات اإلسالمية 

                                                           
  :راجعلالطالع   1

مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیة، العدد: إنجازات الھندسة المالیة ما بین المنظور التقلیدي واإلسالمي، لباسي أرزقیوبلغنامي وسیلة نجاة،  -
  http://www.giem.info/article/details/id/650 #.jmmvk4fk8، متوفرة على الموقع: 2014نوفمبر 

- (consulté le23/12/2014 a 21:57 
 موقع االقتصاد والتمویل اإلسالمي العالميمقال منشور على ،  "نسخة مطورة "فلسفة التحول للمصرفیة اإلسالمیة سمیر رمضان الشیخ،  -

:http://www.iefpedia.com/arab  ، :03ص. 
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لتمويل  1963نشأت جتربة التمويل اإلسالمي يف مصارف االدخار احمللية مبصر عام اإلسالمية، حيث 

 املشروعات الصغرية.

والقرى احمليطة �ا وقدمت ميت غمر قام الدكتور أمحد النجار بتطبيق بنوك االدخار يف مدينة فترة التطبيق: - 3

يتوافق والنظام  اإلسالمي وألسباب لوجستية واحملاسبية مبا هذه املرحلة إبداعا يف تصميم نظم العمل اإلجرائية 

 وقانونية مت إدماج بنوك االدخار يف البنوك التقليدية.

كما شهد عقد الستينات وبداية السبعينات بعض الدعوات من قبل الباحثني واليت ترى أن استخدام 

الصفري الذي يعين إقراض  معدل الفائدة ليست األداة املثلى لتوظيف األموال، وأن البديل املناسب هو املعدل

وتلبية لرغبة ا�تمعات يف إجياد صيغة للتعامل املصريف بعيدا عن شبهة  األموال دون زيادة على أصل القرض

  الربا، مث التفكري يف إنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

والذي خرج بتوصيات مت على أساسها  السعودية/جدةنة عقد مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية مبدي 1972ويف عام 

ويتميز بكونه بنك حكومي  1977، والذي باشر عمله سنة 1974إعداد اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية عام 

  ال يتعامل مع األفراد يف النواحي املصرفية.

مت إنشاء أول بنك إسالمي متكامل وهو بنك ديب اإلسالمي، ومتيزت هذه الفرتة من عقدي السبعينات  1975ويف عام 

  وحمدودية األدوات واآلليات وقصور الربامج واملنتجات.حبالة من الرتقب واحلذر والثمانينات 

  رابعا: مرحلة التطور واالنتشار الدولي

من خالل ت البنوك اإلسالمية طريقها حنو إثبات الذات، بدأت هذه املرحلة خالل عقد التسعينات أين شق  

بظهور صيغ متويلية مثل اإلجارة، االستصناع والسلم ومنتجات جديدة خارج إطار التمويل التقليدي،  أدواتتطوير 

وأصبحت بعض املصارف تقود عمليات متويل جممعة بصيغ إسالمية وأخرى تؤسس صناديق استثمار إسالمية متوافقة مع 

  أحكام الشريعة اإلسالمية.

إن متيز هذه املرحلة باالنتشار الدويل يعود إىل توايل إنشاء البنوك اإلسالمية على مستوى العامل، حيث شهد   

دولة توفر  75مؤسسة مالية اليوم تتوزع على  600التمويل اإلسالمي توسعا سريعا يف النظام املايل، ال سيما أن 

  الشريعة اإلسالمية. اخلدمات املتوافقة مع أحكام
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التابعة لبيت التمويل الكوييت حول أهم التطورات يف لألحباث احملدودة بيتكوحسب التقرير الصادر عن شركة   

مليار دوالر  150واليت أكدت أن قيمة األصول قد بلغت  2013التمويل اإلسالمي على املستوى العاملي  لسنة 

تريليون  8.1إمجايل األصول عتبة  2013يتجاوز يف املنتصف الثاين من منتصف التسعينات، إال أ�ا شهدت منوا  ل

%، يف حني بلغ قطاع الصكوك 80دوالر، حيث يسيطر قطاع اخلدمات املصرفية على صناعة التمويل اإلسالمي بنسبة 

  %.15نسبة 

أن النظام بورغ أرنست اندمن جهة أخرى أظهر تقرير حديث لغرفة جتارة وصناعة ديب أستند إىل أرقام شركة   

العاملي التقليدي يشهد حتوال جذريا باجتاه التمويل اإلسالمي؛ حيث سجلت األصول املصرفية اإلسالمية العاملية معدل 

، مبينا أن أكرب األسواق املصرفية اإلسالمية 2012إىل  2008% خالل الفرتة من 16منو تراكمي سنوي بنسبة 

% مع زيادة الرتكيز يف دول جملس التعاون 45ريقيا حبصة تبلغ نسبتها تنحصر يف منطقة الشرق األوسط ومشال أف

  %.37اخلليجي واليت بلغت حصتها مبفردها 

مليون عميل يوجد ثلثيهم يف  38ولفت التقرير أن عدد عمالء املصارف اإلسالمية حول العامل يقدر بنحو   

، ومن بني هذه األسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق األكرب بالنسبة حلجم أصول املصارف اإلسالمية ستة دول

  .2013يف  أمريكيمليار دوالر  285بقيمة تقدر بنحو 

للخدمات املصرفية اإلسالمية العاملية أن األسواق الستة الرئيسة يف  MEYوأظهرت الدراسة اليت أعدها مركز   

، مث التوقع 2013مليار دوالر يف �اية عام  10ت يف ختطي األرباح ا�معة للمصارف اإلسالمية حاجز جنحالقطاع 

  .2018مليار دوالر أمريكي حبلول عام  5.30بأن حيقق القطاع املصريف اإلسالمي أرباحا تقدر بـ 

الفرع الثاني: نقاط فاصلة في تاريخ الصناعة المالية اإلسالمية 
1  

وأّسس الصناعة اإلسالمية على مسار واضح، بصياغته ألسس ميكن  - رمحه اهللا–وضع شيخ اإلسالم ابن تيمية   

من خالهلا تقومي أي منتج ومعرفة مدى ارتكازه على قواعد الشريعة اإلسالمية، إال أنه مل يكن هو من وضعها فقد أشار 

إال أن شيخ  - صل اهللا عليه وسلم–ها على سنة النيب حممد إليها رّواد املذاهب الفقهية من قبله  الذين استندوا في

  اإلسالم أعاد صياغتها بطريقة متكن من استخدامها بسهولة يف تقومي املنتجات املالية.

ولقد أسس شيخ اإلسالم منهجا ميكن من اعتبار الصناعة املالية مستوفية للضوابط الشرعية، وهذا من خالل   

  الذي كانسعيد بن المسيب ، حيث أنه أخذ عن البيوع أجود من أصول غريه تأكيده على أن أصول مالك يف

                                                           
 یتك لألبحاث المحدودة أول ذراع بحثي واستشاري في العالم متخصص في مجال االستثمار اإلسالمي یدعمھ بنك إسالمي، وھي شركة تابعة شركة ب

وتتألف من نخبة من المحللین والمتخصصین في مجال األبحاث ویتمثل دورھا  2007% لبیت التمویل الكویتي، تأسست في 100ومملوكة بالكامل بنسبة 
  ي في تطویر صناعة التمویل اإلسالمي.الرئیس

  :قطر، إندونیسیا، السعودیة، مالیزیا، اإلمارات وتركیا .ھذه الدول ھي  
  .69ص: قواعد تقویم األدوات والمنتجات للصناعة المالیة اإلسالمیة، مرجع سابق ،عبد الكریم قندوز،  1
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  وكذلك اإلمام أمحد ملوافقته مالكا يف ذلك.''هو أفقه الناس في البيوع''، يقال: 

  ميكن ردها إىل شيئني على وجه العموم: –من حيث احلل واحلرمة  –وأصول مالك وأمحد يف البيوع   

 ومجاع احليل يف الربا نوعان؛ إما ان يضم إىل أحد العوضني ما ليس ق التشديد: تحريم الربا والتشديد فيه ح

 مبقصود، إذ يضم إىل العقد عقد ليس مبقصود.

 :أي إباحة ما اشتمل على الغرر اليسري، مما ال تقوم حياة الناس ومعايشهم إال به ويف حترميه  قليل الغرر مغتفر

  ه مصلحة هلم. من الضرر عليهم ما يربو على ما يتصور أن

  الحاجة للصناعة المالية اإلسالميةأسباب : الثالثالفرع 

كان السبب   ،إن التطور الكبري الذي تشهده األسواق العاملية واحتدام التنافسية بني املؤسسات املالية العاملية  

بعد أن أثبتت  ، اإلسالمية تتماشى وضوابط الشريعةالرئيس وراء سعي النظام املايل اإلسالمي يف تطوير وابتكار منتجات 

هذه األخرية جدار�ا يف التصدي لألزمات املالية، لذلك كان لزاما على املؤسسات املالية اإلسالمية البحث عن حلول 

ي وراء تطویر الصناعة المالیة املايل العاملي، حيث تربز احلاجة إىل السعمالية لالزمات اليت توالت على النظام 

  وانب نوردها كما یلي:اإلسالمیة من عدة ج

 تعترب قواعد الشريعة اإلسالمية املتعلقة باملعامالت املالية حمدودة، لكنها : 1انضباط قواعد الشريعة اإلسالمية

منضبطة وحمددة وعليه فإن قبول التعامالت اليت تليب احتياجات املتعاملني بصورة كفؤة اقتصاديا يظل مرهونا 

ولكي تتحقق الكفاءة االقتصادية واالنضباط بالقواعد الشرعية يف املعامالت املالية بعدم منافاته هلذه القواعد، 

يتوجب على القائمني الدمج بني استيعاب املقاصد الشرعية وتقدير احتياجات املتعاملني االقتصادية، األمر 

صناعة املالية الذي يتطلب قدرا عاليا من البحث والعناية حىت ميكن الوصول للهدف املنشود، ذلك أن ال

 اإلسالمية �دف إىل تلبية االحتياجات االقتصادية يف ظل استيفاء متطلبات القواعد الشرعية.

 أو املرونة فالربا والغش إن املعامالت املالية يف اإلسالم جتمع بني الثبات والتطور :2تطور المعامالت المالية

 أن، ومهما اختلفت الصور واألشكال فليس ألحد قرنا 14واالحتكار من األشياء اليت حّرمها اإلسالم منذ 

شكال جديدا ما دام يف جوهره يدخل حتت ما حّرمته الشريعة اإلسالمية، ونظرا  أوحيل صورة مستحدثة 

للتطورات العاملية يف األنظمة املالية فقد استحدث املتعاملون أدوات ومنتجات مالية  يتعاملون �ا  يف 

و من احملظور فباإلمكان االعتماد على هذه األدوات املستحدثة شريطة أن تستند يف بيوعهم، وما دام البيع خيل

صناعتها للضوابط الشرعية؛ األمر الذي فرض على فقهاء املعامالت املالية املعاصرة التمييز بني الثابت 

                                                           
بحث منشور ضمن موسوعة االقتصاد دور الھندسة المالیة اإلسالمیة في معالجة األزمات االقتصادیة والمالیة المعاصرة،  عمر یاسین محمود خضیرات،  1

  .15، ص: http://www.iefpedia.com/arab:والتمویل اإلسالمي
الملتقى الدولي حول مقومات تحقیق التنمیة بحث مقدم إلى میة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة، الھندسة المالیة اإلسالصالح مفتاح وریمھ عمري،  2

  .09، ص: 2012دیسمبر  04-03المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، جامعة قالمة، یومي 
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البدائل إن  واملتطور والتكييف الشرعي للصور املستحدثة حىت ميكن بيان احلكم الشرعي هلا ومن مث إجياد

 أمكن ذلك.

 لقد تطورت املؤسسات الرأمسالية لدرجة أ�ا فرضت قدرا كبريا : 1المنافسة مع المؤسسات المالية التقليدية

من التحدي على االقتصاد اإلسالمي، فاحللول اليت يقدمها املسلمون ال يكفي أن تكون عملية فحسب؛ بل 

حتققها احللول الرأمسالية، ويرتتب على هذه اجلوانب صعوبة جيب مع ذلك أن حتقق مزايا مكافئة لتلك اليت 

إجياد حلول اقتصادية إسالمية قادرة على منافسة البدائل السائدة يف االقتصاد املعاصر ومن هنا برزت احلاجة 

 إىل تطوير الصناعة املالية اإلسالمية.

  المطلب الثالث: مرتكزات الصناعة المالية اإلسالمية

املالية اإلسالمية إىل ابتكار وتطويل وسائل وصيغ متويل تتوافق والشريعة اإلسالمية وكذا إجياد �دف الصناعة   

  حلول ملشكالت التمويل املختلفة؛ لذلك فهي تقوم على جمموعة من  املرتكزات .

  الفرع األول: مبادئ الصناعة المالية اإلسالمية

من منظور إسالمي، اثنتان تتعلقان باألهداف ( التوازن،  ميكن حتديد أربعة مبادئ للصناعة املالية اإلسالمية  

  التكامل ) واثنتان ختتصان باملنهجية ( احلل واملناسبة).

  أوال: مبدأ التوازن

لقد جنحت الشريعة اإلسالمية يف حتقيق التوازن بني خمتلف الرغبات وامليول واحلوافز، ووضعت لكل اإلطار   

وحققت هذا التوازن بني خمتلف احلوافز اإلنسانية ما يتعلق منها باملصاحل الشخصية وما املناسب له دون إفراط أو تفريط، 

يتعلق باملصاحل االجتماعية، ما يتعلق بتحقيق الربح وما يتعلق باألعمال اخلريية، ما يتعلق باملنافسة وما يتعلق بالتعاون 

فلسفة الرأمسالية على آلية السوق واحلوافز الرحبية باعتبار أن كل جانب مكمل لآلخر، وعلى النقيض متاما فقد اعتمدت 

لعالج معظم مشاكلها مرجحة بذلك الكفة لفئة دون غريها، يف حني جند أن االشرتاكية ختالف الرأمسالية يف املبدأ، أي 

الركود على الواقع أن االشرتاكية �تم مببدأ احلوافز اخلريية والتعاونية مغفلة احلوافز الشخصية هذا األمر الذي أدى حبلول 

  االشرتاكي.

ويف مقابل كل هذا اهتم االقتصاد اإلسالمي باجلانبني الشخصي والتعاوين، معطيا لكل منهما حقه معرتفا 

، كما يتطلب مبدأ التوازن وجود العدالة يف حتمل كل من طريف 2بوظائفهما للوصول باألداء االقتصادي إىل الوضع األمثل

احلصول على حقوقه، فال ينبغي أن يتحمل طرف التزامات الطرف اآلخر وال ينتقص من حقوقه،  العقد اللتزاماته مقابل 

                                                           
  .11، ص: مرجع سابقصناعة الھندسة المالیة نظرات في المنھج اإلسالمي، سامي السویلم،  1
  .112- 110، ص ص: 2007، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة، 1الطبعة التحوط في التمویل اإلسالمي، السویلم،  سامي 2
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كما جيب كذلك مراعاة االلتزام بالشروط، فاملسلمون عند شروطهم وموجب ذلك كله إىل حكمة الشريعة ورغبتها يف 

إلسالمية حترمي اشرتاط الزيادة يف القرض إىل قطع النزاع واخلصومة، ومن أمثلة حتقيق التوازن كأهم مبادئ الصناعة املالية ا

، وعلى هذا 1أجل، أو الغرر واجلهالة يف املبيع أو الثمن أو األجل وكل شرط أو عرف من شأنه أن خيالف مقتضى العقد

  األساس تسعى الصناعة املالية اإلسالمية لتحقيق التوازن بني مجيع األطراف كأحد أهم املبادئ.

  ثانيا: مبدأ التكامل

إن املبدأ األساسي الذي حيكم تطوير املنتجات املالية هو التكامل بني التفضيالت الشخصية مع االعتبارات   

املوضوعية، أي بني تفضيالت الزمن واملخاطرة وبني توليد الثروة احلقيقية، فالربا عزل لتفضيالت الثمن عن توليد الثروة، 

ن الزمن واخلطر وجهان لعملة واحدة فالشريعة اإلسالمية قامت بتحرمي األمرين املتعلقة باخلطر ومبا أبينما الغرر عزل لتلك 

  معا.

وفصل الزمن واملخاطرة عن توليد الثروة يؤدي إىل احنراف القطاع املايل عن القطاع احلقيقي، ولكن هذا االنفصام 

ما جيعل تكاليف بقاء الفصل بني مصطنع وال ينسجم  مع طبيعة العالقات االقتصادية، ولذلك ال ميكن أن يستمر وهو 

  القطاعني تتزايد باستمرار، مما يناقض هدف الفصل األساسي وهو الكفاءة وختفيض التكاليف.

وبالتايل فإن الذي سيدفع هذه التكاليف هو القطاع احلقيقي ألنه هو مصدر الثروة الفعلية، وستكون هذه 

  .2بط بني القطاعني منذ البدايةالتكاليف أضعاف تلك الالزمة إلبقاء التكامل والرتا

  3لحِ ثالثا: مبدأ ال

ل على أن األصل يف املعامالت احلل واجلواز، إال إذا خالفت نصا أو قاعدة شرعية وهو قائم على ينص مبدأ احلِ   

الفطرية أن الفطرة اإلنسانية خّرية من حيث املبدأ، وأن التعامالت املالية واالجتماعية عموما هدفها إشباع االحتياجات 

ولذلك كان األصل فيها احلل واملشروعية، واملتتبع ملنهج التشريع جيد أن الشرع يركز على أن احملرمات فيما يتعلق 

باملعامالت الرحبية كالربا وأكل املال بالباطل لكنه يؤكد على الواجبات فيما يتعلق بالتصرفات غري الرحبية كالزكاة 

من أن األعمال اليت تدفع إليها حوافز فطرية قوية يتجنب الشرع  –رمحه اهللا  – والصدقات، السبب أشار إليه الشاطيب

زيادة التأكيد عليها لئال يفضي ذلك إىل التطرف يف ممارستها بل يركز على �ذيبها وبيان حدودها لئال تتجاوزها كما هو 

  احلال يف التصرفات الرحبية بسبب قوة احلافز لطلب الربح واملال.

                                                           
1
بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمیة الیمنیة : "الواقع وتحدیات المستقبل "، تنظیم نادي نحو منتجات مالیة إسالمیة مبتكرة، محمد عمر جاسر،  

  .06، ص: 2010مارس  21-20الیمنیین،  صنعاء، الجمھوریة العربیة الیمنیة، رجال األعمال 
2
  .120، ص: مرجع سابقالتحوط في التمویل في التمویل اإلسالمي، سامي السویلم،  
3
  .120ص: المرجع نفسھ،  
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، كالتربعات والصدقات فإن الشرع يؤكد عليها ليجرب النقص ات اليت قد تضعف احلوافز الدافعة إليهاأما التصرف

يف احلوافز ولذلك جند القرآن يؤكد كثريا على الزكاة وال يركز بالدرجة نفسها على طلب املال والرزق، ليس ألن الشرع ال 

  الفطرية وبني التوجهات الشرعية. رة؛ بل ليحقق التوازن بني احلوافزيشجع على الكسب والتجا

وقاعدة اِحلل تقتضي أن يكون حمور الدراسة والعناية يف املعامالت املالية هو أصول احملرمات وهي الربا والغرر،   

  وليس أحكام البيع وشروطه وأركانه كما هو شائع فإن احملرمات إذا مت اجتنا�ا فالعقد صحيح بناءا على هذه القاعدة.

ل هي األساس لالبتكار املايل فإ�ا تدل على أن دائرة املسموح ال حدود هلا، خبالف احملّرم فإنه وقاعدة احلِ   

 ولذلك تعد هذه القاعدة أساسية يف فهم وتطوير املنتجات املالية اإلسالمية.حمصور وحمدود 

 

 

  

  المناسبة مبدأ رابعا: 

  يكون القصد مناسبا ومالئما للنتيجة املطلوبةويقصد �ا مدى تناسب العقد مع اهلدف املقصود منه، حبيث   

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ مع اهلدف املقصود منه، وهذا مدلول القاعدة الفقهية القائلة: (  

  1والمباني )

  الفرع الثاني: أسس الصناعة المالية اإلسالمية

ورد ذكرها يف العديد من األحاديث، ومن بني أهم  تقوم الصناعة املالية اإلسالمية على جمموعة من األسس  

من سّن في اإلسالم سنة { : مية قوله صلوات ريب وسالمه عليهاألحاديث الداعية لضبط عمل الصناعة املالية اإلسال

حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سّن في اإلسالم سنة 

ويستدل من هذا احلديث  }ليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئاسيئة فع

الدعوة إىل االبتكار والتطوير يف خمتلف ا�االت طاملا ختدم صاحل العباد، كما نّوه النيب صّل اهللا عليه وسلم على أمهية 

اإلسالمية مبينا ثواب االبتكار احلسن وخطورة االبتكار الضار غري املشروع، االبتكار الصاحل القائم على ضوابط الشريعة 

  :2وعليه ميكن تفصيل األسس اليت تقوم عليها الصناعة املالية اإلسالمية كما يلي

                                                           
الملتقى الدولي بحث مقدم إلى الضوابط الشرعیة الستخدامات الھندسة المالیة كمدخل لتطویر المنتجات المالیة اإلسالمیة، ،حمزة علي ونعجة عبد الرحمان 1

  .06الثاني للصناعة المالیة اإلسالمیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، ص: 
  راجع:لإلطالع2
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يقصد بالوعي بالسوق أن تكون احلاجات اليت تتطلبها السوق معروفة ملن يقوم باالبتكار الوعي بالسوق:  -

واألوراق املالية، باإلضافة إىل حتقيق الرتاضي بني مجيع األطراف، ألن الصناعة املالية �دف  والتطوير لألدوات

 إىل تلبية االحتياجات املختلفة جلميع األعوان االقتصاديني مع استفاد�م.

ذلك اليت يتم ابتكارها أو تطويرها و املقصود به بيان املعامالت اليت ميكن أن تؤديها تلك األدوات  اإلفصاح: -

فذ منها املتالعبون أو املضاربون، الستخدام تلك األدوات لتحقيق غايات مل تكن لسد الثغرات اليت ميكن أن ين

 �دف إليها أصال، أو التحايل على الربا أو القمار.

 أي وجود قدرة رأمسالية متكن من الشراء والتعامل. المقدرة: -

 أي االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية يف مجيع تعامال�ا. االلتزام: -

  

  الفرع الثالث: مناهج تطوير منتجات الصناعة المالية اإلسالمية

تقوم الصناعة املالية اإلسالمية على عّدة مداخل، ختتلف آلية استخدامها باختالف املؤسسات املالية اإلسالمية 

  وباختالف الظروف احمليطة �ا، وعلى العموم تقوم الصناعة املالية اإلسالمية على ثالث مناهج أساسية كما يلي: 

  أوال": منهج المحاكاة

تقدم الصناعة املالية التقليدية عدة منتجات وهي على األغلب ذات طابع ربوي، إال أن هذا ال يعين بالضرورة : المبدأ

أن مجيع املنتجات املطروحة من قبل هذه الصناعة غري مناسبة للتمويل اإلسالمي، فاحلكمة ضالة املؤمن أّىن وجدها أخذ 

وبني حماكاة مع فلسفة التمويل اإلسالمي ومبادئه،  يتالءماقتباس ما �ا، إّال انه جيب التنويه على وجوب التمييز بني 

يقوم منهج احملاكاة على تقليد املنتجات املالية التقليدية، حيث يتم ، حيث 1األساس الذي تقوم عليه املنظومة التقليدية

نفسها اليت حيققها املنتج التقليدي، حتديد النتيجة املطلوبة من منتج اهلندسة املالية اإلسالمية سلفا، وهي عادة النتيجة 

  حيث تثري هذه املنتجات الكثري من اجلدل خبصوص احلكم الشرعي هلا.

                                                                                                                                                                                                 
 .39، ص: 2009، یونیو 52مجلة المصرفي، العدد  الھندسة المالیة اإلسالمیة،،مصطفى إبراھیم عبد النبي -
 .11-09، ص ص: مرجع سابق،صالح مفتاح وریمة عمري -
مؤتمر الھندسة المالیة اإلسالمیة: دورھا في إنشاء وتطویر السوق المالیة اإلسالمیة وإمدادھا باألدوات المالیة الشرعیة، ،عبد الكریم قندوز -

أسواق األوراق المالیة والبورصات، كلیة الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، متوفر على الموقع: 
content/uploads/2010/01-http://iefpedia.com/arab/wp/  :08ص.  

  .08، ص: ، مرجع سابقر محمد عمر جاس 1
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إن عمليات احملاكاة واهليكلة الشرعية ملنتجات تقليدية سوف تؤدي باملنتجات  المشاهد المحتملة لمنهج المحاكاة: 

املالية اإلسالمية إىل االحندار إىل مستوى تتقارب فيه مع مثيلتها من املنتجات التقليدية، وبالتايل تصبح الصناعة املالية 

  :1اإلسالمية أمام ثالث مشاهد حمتملة مستقبال كما يلي

سرتاتيجية اليت جيب أن تتبناها الصناعة املالية اإلسالمية يتمثل يف االقوى احتماال": المشهد األول "األ -

لتحقيق استدامتها، فاملطلوب منها أن تتحول يف املستقبل العاجل إىل استغالل املخزون االسرتاتيجي من الصيغ 

ىت حتافظ على هوية الصناعة الفقهية الشرعية للمنتجات اإلسالمية األصيلة يف عمليات التطوير واالبتكار، ح

 وتليب احتياجات السوق وتسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية احمللية.

يتمثل يف أن تتشابه املنتجات املالية اإلسالمية تشا�ا كبريا مع بعض المشهد الثاني "األقل احتماال":  -

ية التقليدية ورفع مستويا�ا واستدامة املنتجات املالية التقليدية، وهو أمر سيعمل حتما على دعم املنتجات املال

 صناعتها متاما، كما يعمل على إضعاف خصوصية ومزايا الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجا�ا.

يتمثل يف اندثار املنتجات املالية اإلسالمية نتيجة عدم تطوير منتجات  المشهد الثالث "األضعف احتماال": -

ستفادة املنتجات املالية التقليدية من عمليات اهليكلة الشرعية ملنتجا�ا أصيلة تدعم استدامة الصناعة، ونتيجة ال

  فستصبح مجيع املنتجات من نتاج الصناعة التقليدية.

من أبرز مزاياها السهولة والسرعة يف تطوير املنتجات، إذ أ�ا ال تتطلب الكثري من اجلهد والوقت يف البحث : المزايا

  .2نتجات الرائجة يف السوق وتقليدها من خالل توسيط السلعوالتطوير، بل جمرد متابعة امل

إن حماكاة األساس الذي تقوم عليه املنظومة التقليدية يف صياغة منتجات مالية إسالمية يؤدي إىل العديد اآلثار السلبية:

  :3من اآلثار السلبية اليت تلقي بظالهلا الفاسدة على املالية اإلسالمية ولعل أهم هذه اآلثار

ضعف قناعة العمالء باملنتجات اإلسالمية، وجعل التمويل اإلسالمي حمل شك وريبة، وقد يؤدي ذلك إىل أن  -

لديهم الدافع األكرب للتعامل مع خاصة الذين ال يشكل الوازع الديين تبدأ املصرفية اإلسالمية بفقدان عمالئها 

 هذه املصارف.

صبح جمرد قيود شكلية ال حقيقة حتتها وال قيمة اقتصادية من حتّول الضوابط الشرعية إىل تكلفة إضافية، حيث ت -

ورائها، بل تصبح عبئا وعائقا أمام املؤسسات املالية، وبالتايل حتّمل املؤسسات املالية تكاليف هذه الضوابط 

                                                           
بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول كفاءة صیغ وأسالیب التمویل اإلسالمي في احتواء األزمات والتقلبات الدوریة، ، صالح صالحي وعبد الحلیم غربي 1

- 814، ص ص: 2009أكتوبر  21- 20، ، جامعة فرحات عباس سطیف ،  كلیة العلوم االقتصادیةصادیة الدولیة والحوكمة العالمیةاألزمات المالیة واالقت
815.  

  .658، ص: مرجع سابق،خنیوة محمد األمین وحنان علي موسى2
  لإلطالع راجع: 3
  .9- 8ص ص: ، مرجع سابق،محمد عمر جاسر - 
  .658ص: ، مرجع سابق، خنیوة محمد األمین و حنان علي موسى - 
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قق يف على العميل، لتكون املنتجات اإلسالمية املقّلدة يف النهاية أكثر كلفة من املنتجات التقليدية مع أ�ا حت

 النهاية النتيجة نفسها.

وعليه فإن حماكاة هذه إن املنتجات التقليدية تناسب الصناعة التقليدية وحتاول معاجلة مشكال�ا وأضرارها،  -

لنفس املشكالت، وهذا بدوره يتطلب حماكاة املزيد من املنتجات التقليدية حبيث املنتجات تستلزم التعرض 

ت بالصناعة املالية  تصبح الصناعة املالية اإلسالمية
ّ
يف النهاية تعاين من نفس األمراض واألزمات اليت أمل

 التقليدية.

إن حماولة تقليد أي منتج من منتجات الصناعة املالية التقليدية هو يف األساس حماولة لتقليد جوهر هذه املنظومة  - 

منظومة وعناصرها، وات هذه الوأساسها، وهو األمر الذي سيجر الصناعة املالية اإلسالمية حملاكاة سائر أد

 وهو ما یجعل الصناعة المالیة اإلسالمیة مهددة بفقدان شخصیتها.

وعليه لكي يكون منهج احملاكاة عاكسا حلقيقة التمويل اإلسالمي فيجب التمييز بني اقتباس ما يتالءم مع فلسفة التمويل 

  التقليدية. اإلسالمي ومبادئه وبني حماكاة األساس الذي تقوم عليه املنظومة

  ثانيا: منهج األصالة واالبتكار

يقوم منهج األصالة واالبتكار على إجياد صناعة هندسة مالية إسالمية والبحث عن االحتياجات الفعلية للعمالء : مبدأال

 ، وال ريب أن هذا املنهج1والعمل على تصميم املنتجات املناسبة هلا، شرط أن تكون متوافقة ومبادئ الشرع اإلسالمي

أكثر تكلفة من منهج التقليد واحملاكاة، لكنه يف املقابل أكثر جدوى وأكثر إنتاجية وحيافظ على أصالة املؤسسات املالية 

اإلسالمية كما يسمح هلا باالستفادة من منتجات الصناعة املالية التقليدية ما دامت تفي مبتطلبات املصداقية الشرعية كما 

  املعرفية للصناعة املالية اإلسالمية. يساعد ذلك على استكمال املنظومة

  :2يقوم منهج االبتكار على جمموعة من املتطلبات لعل أبرزها: متطلباتال

الالزمة هلا، وذلك لضمان دراسة مستمرة الحتياجات العمالء والعمل على تطوير األساليب التقنية والفنية  -

 الكفاءة االقتصادية للمنتجات املالية اإلسالمية.

 واضحة لصناعة مالية إسالمية مستقلة عن الصناعة املالية التقليدية.وضع أسس  -

 احملافظة على أصالة الصناعة املالية اإلسالمية، والسماح هلا باالستفادة من منتجات الصناعة املالية التقليدية. -

 1تتمثل يف: هميةاأل

                                                           
 http://elasrag.wordpress.com/2013/og/21على الموقع:  مقال متوفرأھمیة االبتكار المالي للمصارف اإلسالمیة، ،األسرجعبد الحمید  1
، 2009، 09ة العلوم االقتصادیة، جامعة سطیف، العدد مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، كلیاالبتكار المالي في البنوك اإلسالمیة، ،عبد الحلیم غربي 2

  .15ص: 
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 ؛تنويع مصادر الرحبية للمؤسسات املالية اإلسالمية -

 ؛استثمارية وفقا لتطلعات املستثمرين واملؤسسات معااستجابة لفرص  -

 ؛توفري التكاليف نتيجة ملا يتحقق من وفورات احلكم الكبري -

 ؛ابتكار منتجات مالية جديدة تدعم استقطاب املوارد وتزيد من القدرات التمويلية -

جتنب تقادم املنتجات احلالية للمحافظة على النمو، وكما هو معلوم أن لكل منتج دورة حياة ويف مرحلة تشبع  -

 ؛املنتج ويستقر عند أدىن مستوياتهالسوق يتوقف الطلب على 

 ؛الستثمارية بتنويع صيغه وقطاعاتهدرء للمخاطر والاليقني احمليطة باألنشطة ا -

 ؛لية ودعم املركز التنافسي للمؤسسة املالية يف السوقالتعامل مع قيود املنافسة الدو  -

 ؛ة واالجتماعية على حد سواءاملسامهة يف التنمية االقتصادي -

 .املؤسسة ويبقيها يف حيوية مستمرةالتطوير املستمر للمنتجات يزيد من خربة  -

 :2ما يلي يقوم منهج االبتكار على جمموعة ضوابط ميكن إدراجها يف: ضوابطال

يتمثل األساس العام الذي تقوم عليه املنتجات املالية اإلسالمية يف مراعاة ما شرعه اهللا االستناد إلى العقيدة:  -

سبحانه وتعاىل يف املعامالت، بإحالل ما أحّله وحترمي ما حّرمه باعتماد الشريعة اإلسالمية أساسا جلميع 

 التطبيقات واعتمادها مرجعا ال ميكن احلياد عنه.

تعترب الركيزة األساسية اليت تبىن عليها الصناعة املالية اإلسالمية هي حترمي الربا، والذي د الفوائد الربوية: استبعا -

واملستحدثة، واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثرية لعل  يعترب شرط ضروري وأساسي يف املعامالت القائمة

{أبرزها قوله تعاىل:        { 275( البقرة( 

واملقصود به حتّري احلالل يف التمويل واالستثمارللتأكد من حتصيل املال تجنب التعامل بالجهالة والغرر:  -

حتصيال شرعيا واستخدامه استخداما خال من أي حمظور، شرعي وفق األوامر والنواهي اليت حتدد معامل االقتصاد 

ابتكار أدوات مالية جديدة تكون فيها شبهة اجلهالة أو الغرر أو الغنب أو أكل اإلسالمي ومنه ضرورة جتنب 

 أموال الناس بالباطل.

يعترب مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة األساس الذي تبىن عليه األخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة:  -

ويقصد  دة اخلراج بالضمان والغنم بالغرم قاععملية تطوير وابتكار منتجات الصناعة املالية اإلسالمية ويستند إىل

 �اتني القاعدتني أن احلصول على املكسب أو املنفعة يكون بقدر االستعداد لتحمل اخلسائر.
                                                                                                                                                                                                 

منتجات وتطبیقات االبتكار والھندسة المالیة  حول  إلى المؤتمر الدولي بحث مقدمدور االبتكار المالي في تطویر الصیرفة اإلسالمیة، ، بن إبراھیم الغالي 1
  .06، ص: 2014ماي  6-5، كلیة العلوم االقتصادیة، سطیف، یومي بین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة اإلسالمیة

2
  .07- 06، ص ص: المرجع نفسھ
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وهو ضرورة أن يستند االبتكار املايل إىل الكفاءة االقتصادية عن طريق توسيع الفرص الكفاءة االقتصادية:  -

  التكاليف احلصول على املعلومات وعموالت الوساطة والسمسرة.ختفيض االستثمارية يف مشاركة املخاطر و 

  1ثالثا: منهج التطوير والتجديد

تطوير يلحظ الكثري من الباحثني واملراقبني للصناعة املالية اإلسالمية أنه وعلى الرغم من إمجاع الكل على أمهية ال  

فما زالت املستمر للمنتجات املالية، إّال أن هذا االهتمام مل يرتجم حىت اآلن إىل منهج علمي وعملي يتناسب وأمهيتها، 

إدارات تطوير املنتجات حباجة إىل مزيد من التخصصية واملهنية مقارنة مع غريها من اإلدارات يف مؤسسات الصناعة 

أكرب يف هذا اجلانب وتنفق مبالغ طائلة لتطوير وابتكار منتجا�ا املالية اليت تليب التقليدية؛ اليت جندها تويل اهتماما 

  وتغطي طلب األسواق.احتياجا�ا 

إن األصل يف التطوير هو التغيري اجلذري الذي حيدث يف بنية الكائنات احلّية، : مفهوم التطوير والتجديد - 1

يف تركيب ا�تمع أو العالقات أو النظم أو القّيم، وسلوكها ويطلق أيضا على التغيري التدرجيي الذي حيدث 

السائدة فيه، أما التطوير يف الصناعة املالية اإلسالمية فيقصد به ذلك التطور يف العالقات الذي يرافقه تطور 

يف النظم اليت تعاجل تلك العالقات املتولدة، فالبيع والشراء والشراكة واحلوالة والوكالة والوديعة واإلجارة 

املضاربة وغريها كلها عالقات تنشأ جرّاء احلراك الطبيعي يف ا�تمع، ومع تطور احلياة ووسائلها تتطور تلك و 

العالقات بني الناس؛ األمر الذي حيتم على رّواد الفكر االجتهاد إلجياد احللول املشروعة الناجعة ملا 

ييفها الفقهي، ومع تطور احلياة املالية ظهر هلا شروطها وأركا�ا وتك -مثال–يستجد، فاإلجارة عالقة جمتمعة 

 تغري أو شكل جديد لعقد اإلجارة؛ أال وهو عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك.

وكذا الوديعة عقد من العقود املالية ا�تمعة، ومع التطور يف احلياة ا�تمعية املالية أصبحت الوديعة املصرفية تأخذ شكل 

  ة أخرى.القرض تارة وشكل املضاربة تار 

أما التجديد فيقصد به إدخال تعديالت يف التكوينات الفرعية للكيان العام، ويف عالقة هذه التكوينات بعضها 

  ببعض واستيعاب عدد من املستجدات اجلزئية يف إطار هذا الكيان.

وبناء على هذا التوصيف، فإن مفهومي التطوير والتجديد يتقاطعان يف األداء الوظيفي لكل منهما، واملتمثل يف 

تعديل أوضاع وتغيري العالقات مبا يتقبله اإلطار العام ويتواءم معه، وكالمها ينسجم مع الواقع ويتماشى معه فاملنظومة 

                                                           
  لإلطالع راجع: 1
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي "" مقاصد الشریعة وتطبیقاتھا المعاصرة"" دور مقاصد الشریعة في تطویر صیغ التمویل اإلسالمي ،أحمد بشناق،   - 

  .08- 06، ص ص: 2013 دیسمبر 23- 22جامعة الیرموك، األردن، 
  .10-07، ص ص: مرجع سابقمحمد عمر جاسر،   - 
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ئل العملية خاصة يف جمال املعامالت املالية، جيب أن تتجدد موجودا�ا الفقهية اليت تشتق منها األحكام الشرعية للمسا

  بشكل دوري نظرا ملا يستجد من وقائع.

كما جيب التأكيد أنه ال يقصد بالتطوير أو التجديد إلغاء السابق أو إضفاء الصبغة والصفة الشرعية على ما 

أو التجديد، بل هذا يعد انقالبا على السابق بالتطوير يستجد من وقائع �رد وجوده عند اآلخرين، فإن هذا ال يوصف 

بل أن املقصود بالتطوير والتجديد االستفادة من األطر العامة للتشريع واملسائل السابقة لصياغة األحكام الشرعية اليت 

  تبني موقف الشريعة اإلسالمية من تلك املستجدات.

ؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية لتطوير ميكن تلخيص حاجة مالحاجة لمنهج التطوير والتجديد:  -2

 منتجا�ا يف النقاط التالية:

 جتنب تقادم املنتجات احلالية للمحافظة على النمو. -

 تقليل خماطر االستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته. -

 دعم املركز التنافسي للمؤسسات املالية اإلسالمية يف السوق. -

ملنتجات الصناعة املالية اإلسالمية يزيد من خربة املؤسسة ويبقيها يف االعتماد على منهج التطوير والتجديد  -

 حيوية مستمرة.

إن احلاجة إىل تطوير صيغ التمويل بشكل خاص والصناعة األسس الشرعية لمنهج التطوير والتجديد:  -3

ملصارف املالية اإلسالمية بشكل عام، ظهرت كنتيجة طبيعية الحتدام املنافسة بني املصارف اإلسالمية وا

التقليدية إلثبات وجودها وضمان إستمراريتها وبقائها يف مصاف املنافسة، بتحقيق الربح على املدى الطويل 

 الناتج من خالل ما تقدمه كل مؤسسة من منتجات مالية.

فالبنوك اإلسالمية قامت على أساس تلك الصيغ التقليدية القدمية، ومع مرور الوقت واتساع رقعة سوق 

دام املنافسة بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية؛ كان من الطبيعي أن واحتور املستجدات العمل وظه

يقوم رّواد الفكر اإلسالمي بفتح باب االجتهاد يف الصناعة املالية وصيغ التمويل إلجياد حلول ملا يستجد 

الشرعية مبا ال خيالف  من مسائل، واستحداث وتطوير ما كان من الصيغ التقليدية وفق منظومة األحكام

النص، أّما احلكم الشرعي ملنهج التطوير والتجديد يف املنظومة الفقهية املالية فهو واجب سندا للقاعدتني 

  التاليتني:

اليت مل ملا كان بيان حكم اهللا يف املسائل املستجدة قاعدة ما ال يتم الواجب إّال به فهو واجب:  3-1

وهذا ال يكون إال بالنظر التطويري والتجديدي يف املنظومة الفقهية فكان يرد بشأ�ا نص أو حكم واجب، 

  النظر الفقهي التطويري واجب.
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تقوم نظرية املصلحة على أساس النظر فيما يليب حاجات الناس دون اخلروج عن نظرية المصلحة:  3-2

ارع يف املعامالت املالية األطر العامة للتشريع، ولعل أحسن مثال على تطبيق نظرية املصلحة من قبل الش

و ما ليس أاإلسالمية هو عقد السّلم، والذي شرّع على خالف القياس إذ األصل عدم جواز بيع املعدوم 

عند اإلنسان، غري أنه حلاجة الناس له جاء الشرع جبوازه، فقد قال ابن قدامه: ( وألن بالناس حاجة إليه 

إىل النفقة على أنفسهم وعليها لتكتمل، وقد تعوزهم النفقة ألن أرباب الزرع والثمار والتجارات حيتاجون 

  ويرتفق املسلم باالسرتخاص. فجّوز هلم السّلم لريتفقوا

 بناء إستراتيجية علمية وعملية لمنهج التطوير والتجديد - 4

سرتاتيجية تعترب الكفاءة االقتصادية أهم خاصية ملنتجات الصناعة املالية اإلسالمية، وحتققها ال يكون إال ببناء إ

علمية وعملية، فالصناعة املالية اإلسالمية مطالبة اآلن أكثر من أي وقت مضى بوضع إسرتاتيجية فّعالة وواضحة 

تقوم على منهج علمي وعملي رصني، مستمد من ثوابتها ويتالءم مع طبيعتها االستثمارية القائمة على حتّمل 

  املخاطر.

مرة الحتياجات السوق والعمل على تطوير األساليب التقنية يتطلب بناء هذه اإلسرتاتيجية دراسة مست  

عن الصناعة املالية التقليدية، والفنية الالزمة هلا، كما تتطلب وضع أسس واضحة لصناعة مالية إسالمية مستقلة 

  .وعلى الرغم من أن ذلك سيكون أكثر تكلفة من التقليد واحملاكاة، لكنه يف املقابل أكثر جدوى وأكثر إنتاجية

من جهة أخرى تساعد هذه اإلسرتاتيجية على احملافظة على أصالة املؤسسات املالية اإلسالمية، كما   

تسمح هلا باالستفادة من منتجات الصناعة املالية التقليدية ما دامت تفي مبتطلبات املصداقية الشرعية، كما 

  ية.يساعد ذلك على استكمال املنظومة املعرفية للصناعة املالية اإلسالم

 ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:متطلبات إستراتيجية منهج التطوير والتجديد:  -5

 تفعيل دور الرقابة الشرعية يف عملية تطوير املنتجات واملتابعة املستمرة لعمليات التنفيذ؛ -

شانه أن العمل على جتميع اجلهود وتضافرها لوضع معايري شرعية مّوحدة للصناعة املالية اإلسالمية؛ وهذا من  -

 يقدم رؤية واضحة للضوابط الشرعية للمنتجات املالية اإلسالمية ويعزز ثقة اجلمهور واملسامهني �ا؛

والبحوث العلمية تشجيع البحث العلمي وختصيص عوائد مالية من أرباح املنتجات املالية ألغراض الدراسات  -

 اليت �دف لتطوير املنتجات؛

إسالمية تضمن تسويق مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية منتجا�ا من خالهلا، العمل على إنشاء سوق مالية  -

وتأمني السيولة الالزمة هلا، حيث أن هذه املؤسسات تواجه حتديّات كبرية وعوائق عديدة يف تسويق منتجا�ا 

 وإجياد التمويل املناسب هلا من خالل األسواق التقليدية.
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التحتية يف الصناعة املالية اإلسالمية مثل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية تأسيس وتفعيل دور مؤسسات البنية  -

 وا�لس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية وغريها يف جمال التطوير واالبتكار؛

 الوصول يف تكلفة اإلنتاج إىل أدىن مستويا�ا لتحقيق ميزة تنافسية على مثيال�ا التقليدية؛ -

يف تشغيل هذه املنتجات، حيث تلعب خربة هؤالء املوظفني دورا مهما يف تقليل لعاملني تدريب وتأهيل ا -

املخاطر ويؤدي فهمهم الدقيق لطبيعة املنتج إىل االحرتاز من الوقوع يف املخالفات الشرعية وفهم أكرب ملتطلبات 

  التطوير

  ية اإلسالميةالفرع الرابع: دعم آليات التطوير واالبتكار في منتجات الصناعة المال

تتسم املنتجات املالية اإلسالمية بطبيعتها بالتنوع والتعدد طبقا لتنوع الفرص واالحتياجات التمويلية، غري أن هذا   

التنوع مل يكن كافيا لتلبية مجيع االحتياجات التمويلية من جهة، ومل يكن تنافسيا بالقدر الكايف ملزامحة املؤسسات 

وهو ما أدى إىل تفشي التورق يف تطبيقات املؤسسات املالية اإلسالمية ، التقليدية يف الكفاءة واجلودة من جهة أخرى

ومزامحته للمنتجات األصلية املالئمة لتلبية االحتياج بصفة مباشرة، وقد أدى هذا الوضع إىل تقلص التنوع والثراء الذي 

متع بالكفاءة اليت تؤهله للمنافسة تتميز به املنتجات املالية اإلسالمية والتمحّور على تنوع حمدود يف املنتجات ال يت

  التقليدية، ومن هنا تبدو احلاجة ماّسة لدعم آليات البحث والتطوير والبتكار ودراسة الفرص لتحقيق ما يأيت:

دعم آليات التفاعل اإلجيايب بني املؤسسات املالية واجلمهور، من خالل تطوير آليات جذب األموال يف  -

يف بعض البنوك، خالل تعميم جتربة الودائع االدخارية واالستثمارية القائمة  املؤسسات املالية اإلسالمية من

 وغريها من األوعية القائمة على املشاركة يف الربح وتقليص االعتماد على احلساب اجلاري.

اجلماهريية الواسعة كالصناديق االستثمارية تطوير آليات تكوين األوعية االستثمارية املستقلة ذات املشاركة  -

واحملافظ االستثمارية والصكوك االستثمارية، مبا حيقق التفاعل اإلجيايب بني اجلمهور واملؤسسات املالية من جهة، 

ومبا يؤدي إىل جتميع موارد مالية كبرية قادرة على دعم املشروعات الضرورية على مستوى االقتصاد وا�تمع  

 كمشروعات البىن التحتية واملرافق العامة وغريها.

دعم سبل تطبيق املشاركة واملضاربة وتقليص دور التمويل بالديون، ر آليات توظيف األموال من خالل تطوي -

 بني املؤسسات التمويلية واملستثمرين.حتقيقا للمشاركة اإلجيابية 

والكفاءة االقتصادية، وهذا وجود جمال واسع لتطوير وابتكار منتجات مالية إسالمية تتمتع باملصداقية الشرعية  -

ومن ّمث التوغل يف حبث املنتج بتداء يتطلب العمل ضمن بيئة تطويرية وإبتكارية تقوم على دراسة الفرصة ا

 اإلسالمي املالئم لتطبيقه يف هذه الفرصة.
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والكفاءة الالزمة ملنافسة اخلدمات املصرفية  والرفع من مستوى اجلودةتطوير أساليب تقدمي اخلدمات املصرفية  -

حيث يتسم هذا اجلانب بتحد كبري خاصة إذا كانت هذه اخلدمات ؤسسات املالية التقليدية، املقّدمة من قبل امل

 تقّدم بشكل مقبول شرعا على مستوى املؤسسات التقليدية.

العناية بأدوات تقليل املخاطر أو االحتماء من خالل ابتكار منتجات مالية إسالمية تقلل من املخاطر اليت  -

 يتعّرض هلا املستثمرون.

عم السوق املالية اإلسالمية من خالل الرتكيز على الصكوك اإلسالمية، ومن مث تكوين بديل ألذون اخلزانة د -

والسندات الربوية وتطوير هذا االجتاه يف سبيل تكوين بدائل على املستوى الكلي لسعر الفائدة وسياسات 

 .1السوق املفتوح وسعر اخلصم

  اإلسالمية المبحث الثاني: مكونات الصناعة المالية

تتعدد مكونات الصناعة املالية اإلسالمية بدءا  مبؤسسا�ا املصرفية وغري املصرفية، مرورا  باألسواق املالية وخمتلف 

  املنتجات املالية اإلسالمية، وانتهاء مبجمل القوانني والتشريعات املنظمة لعمل الصناعة املالية اإلسالمية.

  

  إلسالميةالمطلب األول: المؤسسات المالية ا

تعترب املؤسسات املالية اإلسالمية إحدى أهم مكونات الصناعة املالية اإلسالمية، باعتبارها الفضاء الذي تتم   

على مستواه خمتلف أنشطة الصناعة املالية اإلسالمية، حيث تنقسم هذه املؤسسات إىل مؤسسات مالية مصرفية و  

بالبنوك التقليدية، ومؤسسات مالية غري مصرفية كصناديق االستثمار كالبنوك اإلسالمية، النوافذ والفروع اإلسالمية 

  .اإلسالمية وشركات التكافل، وختضع كل منها إىل ضوابط وقوانني تكفل نشاطها يف ظل الشريعة اإلسالمية 

  الفرع األول: ماهية المؤسسات المالية اإلسالمية

  المؤسسات المالية اإلسالمية  تعريفأوال: 

 :لتعريف املؤسسات املالية اإلسالمية جيب التذكري مبفهوم املؤسسات املالية التقليديةقبل التطرق 

                                                           
ي اإلسالمي الثاني، رؤیة جدیدة للصكوك اإلسالمیة، بحث مقدم إلى المؤتمر المصرفآلیات  تطویر المصارف والشركات اإلسالمیة، عبد الباري مشعل،  1

  .09-08، ص ص: 2005ماي  10- 08
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تعّرف بأ�ا: " منشأة أعمال تتمثل أصوهلا يف أصول مالية مثل : تعريف المؤسسات المالية التقليدية -1

ية، كما تتمثل القروض واألوراق املالية، بدال من املباين واآلالت اليت متثل األصول يف الشركات الصناع

خصومها أيضا يف خصوم مالية مثل الودائع واملدخرات بأنواعها املختلفة فهي تقدم قروضا للعمالء، 

وتستثمر يف أوراق مالية، باإلضافة إىل تشكيلة من اخلدمات األخرى، مثل التأمني وخطط التقاعد 

  .1وغريها

اإلسالمية على أ�ا " جمموعة من املنشآت تعّرف املؤسسات املالية : المالية اإلسالميةالمؤسسات  -2

  املالية تلتزم بالضوابط الشرعية يف خمتلف أنشطتها وترتكز على قاعدة املشاركة يف األرباح أو اخلسائر."

  : تصنيف المؤسسات المالية اإلسالميةثانيا

 :2ميكن تصنيف املؤسسات املالية اإلسالمية إىل ا�موعات التالية  

ت يف بالد إسالمية تسود فيها النظم أتضم معظم هذه املؤسسات، وهي تلك اليت نش المجموعة األولى: -

ت مبقتضى قوانني خاصة أعفتها من أاملصرفية التقليدية وتنظمها قوانني مصرفية على النمط الغريب، وقد نش

  على املصارف.قواعد النظام املصريف السائد وقوانينه، بل ومن إشراف املصارف املركزية أو سلطات الرقابة 

تضم املؤسسات اليت توجد يف بالد إسالمية قامت بتغيري نظامها املصريف كليا إىل النظام المجموعة الثانية:  -

اإلسالمي كباكستان، إيران والسودان، أو جزئيا بالسماح لبيوت التمويل "" دون تسميتها باإلسالمية "" كرتكيا، 

نظيم هذه املؤسسات املصرفية، ولعل أكثرها تفصيال وتطورا وقد أصدرت كل من هذه الدول قوانني خاصة بت

 هي القوانني واللوائح اليت صدرت يف باكستان هلذا الغرض.

تضم جمموعة املؤسسات املالية اليت مسح هلا مبمارسة أنشطة الصريفة اإلسالمية دون أي المجموعة الثالثة:  -

صرف اإلسالمي الدويل يف الدامنارك، وهو بذلك جتربة رائدة إعفاء من القوانني املصرفية السائدة، ومنها مثال امل

 إلثبات إمكان ممارسة النشاط املصريف وفقا للشريعة اإلسالمية وللقوانني املصرفية التقليدية يف نفس الوقت.

 وال خيفى أن هذا التنوع يف اإلطار القانوين الذي حيكم البنوك اإلسالمية يؤدي إىل التنوع يف أنظمتها وطرق -

كما أن اختالف الرأي يف فهم الشريعة اإلسالمية قد أدى كذلك إىل تطبيقات متنوعة وليس تطبيقا .تعاملها

                                                           
1

    pdf.fr/2012/11/fi-http://www.fichierconsulté leمقال منشور على الموقع: مدخل إلى األسواق المالیة، معتز یوسف الخالدي، 
02/01/2016  

2
مقال منشور على الموقع: المؤسسات المالیة اإلسالمیة، واقعھا تحدیاتھا وكیفیة مواجھة التحدیات، عبد الكریم قندوز،  

http://sites.google.com/site/aaguendouz/20102/01/2016consulté le 0  
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واحدا للمبادئ اإلسالمية يف املعامالت املالية واملصرفية، وهذا التنوع يثري جتربة البنوك واملؤسسات املالية 

  اإلسالمية ويفتح أمامها العديد من الصيغ واألساليب.

    معايير نجاح المؤسسات المالية اإلسالمية: ثالثا

  :1تتمثل املعايري اليت تستند عليها املؤسسات املالية اإلسالمية يف حتقيق رسالتها وأهدافها يف

 االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية كأساس للمنظمة؛ -

 الرحبية والعائد االقتصادي االجتماعي؛ -

 املسامهة يف عملية التنمية من خالل: -

 سامهة يف القيمة املضافة للناتج القوميامل -

 أثر املنظمة على ميزان املدفوعات يف الدولة -

 دور املنظمة يف خلق فرص توظيف وتدعيم االستثمار القومي -

االستعداد للمخاطر على أساس من الوسطية بني أقصى درجات املخاطرة احملّرمة " القمار والغرر" وأقصى  -

 درجات الضمان احملّرمة

  املنظمة مع الواقع والبيئة وما تقوم عليه من نظام قانوين وصيغ ائتماين تقليدية ونظام ضرييب إن وجد.تالءم  -

  

  الفرع الثاني: أنواع المؤسسات المالية اإلسالمية

  تنقسم املؤسسات املالية اإلسالمية إىل مؤسسات مالية مصرفية وأخرى غري مصرفية.  

  المصرفيةأوال: المؤسسات المالية اإلسالمية 

تتنوع املؤسسات املالية املصرفية اإلسالمية من حيث تكوينها وطبيعة عملها، حيث جند مؤسسات مصرفية إسالمية 

قائمة بذا�ا مثل البنوك اإلسالمية، كما جند مؤسسات تقوم بالنشاط املايل اإلسالمي ضمن املنظومة املالية التقليدية  

  لتقليدية، ويف ما يلي عرض ألبرز أساسيا�ا.كالفروع والنوافذ اإلسالمية بالبنوك ا

   البنوك اإلسالمية -1

  ماهية البنوك اإلسالمية  1-1

                                                           
  .16، ص:  http://iefpedia.comمقال منشور على الموقع:  القوانین والتشریعات المصرفیة اإلسالمیة دراسة مقارنة، عبد الحمید محمود البعلي،  1
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اإلسالمية من منظور مؤداه أن : املال مال اهللا وأن البشر  تنطلق البنوكتعريف البنك اإلسالمي:  1- 1-1

مستخلفون يف هذا املال لتوجيهه إىل ما يرضي اهللا، باعتبار أن حرية الفرد مقيدة وغري مطلقة وان امللكية احلقة هي هللا 

عليه وجب على تعاىل، لذلك كان البد من توجيه كل نشاط إىل حتقيق القيم املثلى وفق توجيهات الشرع احلنيف، و 

  البنوك اإلسالمية االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية اليت توجه املال خلدمة ا�تمع. 

  وقد عّرف الباحثون البنك اإلسالمي بتعاريف عّدة أبرزها:

كل بنك كانت أعماله كلها ملتزمة بأحكام : « 1يعرفها حممد عريقات على أ�اتعريف محمد عريقات:  -

 »عن التعامل بالربا.الشرع، واالمتناع 

مؤسسة مالية مصرفية لتجميع « :2يعرف حسني الوادي البنك اإلسالمي على أنه تعريف حسين الوادي:  -

األموال وتوظيفها في نطاق الشريعة اإلسالمية بما يخدم بناء مجتمع متكامل وتحقيق عدالة التوزيع 

 »ووضع المال في المسار اإلسالمي.

مؤسسة مالية مصرفية وسيطة :« 3ف سليمان خصاونه البنك اإلسالمي على أنهيعر تعريف سليمان خصاونه:  -

 »تهدف إلى تحقيق الربح وتلتزم في جميع أعمالها وأنشطتها بأحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها 

مؤسسة مالية اقتصادية تقوم  : «4البنك اإلسالمي على أنهسمير رمضان الشيخ من جهة أخرى عّرف  -

بالوساطة المالية بين المّدخرين والمستثمرين في إطار الشريعة اإلسالمية، والبنك اإلسالمي كمؤسسة 

 »مالية يخضع للجوانب القانونية التي تقّرها التشريعات المصرفية باإلضافة إلى أخذه بالضوابط الشرعية.

نونية، فنجد أن هنالك دول متعددة أصدرت قوانني ملعاجلة البنوك أما تعريف البنك اإلسالمي يف النصوص القا -

، 1977عموما والبنوك اإلسالمية خصوصا، ومنها اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية الصادرة عام 

تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها :« 5منها البنك اإلسالمي بأنه 15حيث عرّفت املادة 

 »أخذا أو إعطاء. نظامها األساسي صراحة على االلتزام بمبادئ الشريعة وعلى عدم التعامل بالفائدةو 

من خالل مجلة املفاهيم املقدمة من قبل الباحثني، ميكن أن خنلص إىل بعض االستنتاجات واملالحظات  حول 

  البنوك اإلسالمية:

                                                           
  ترجع كلمة بنك إلى الكلمة اإلیطالیةBanca والتي تعني صندوق متین لحفظ النفائسchest وكذلك مقعد طویل لشخصین أو أكثر،Bench  وتعبر ھاتان

عن وظیفة الحمایة أي المكان الذي یحتفظ فیھ بكل ما ھو ذو قیمة مثل الذھب chestالكلمتان عن الوظیفتان األساسیتان للبنوك، حیث تعبر الكلمة األولى 
  وعمالئھ. تعبر عن وظیفة المعامالت بین البنك Benchوالمجوھرات، والكلمة الثانیة 

، 2012الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، -مدخل حدیث  –إدارة المصارف اإلسالمیة حربي محمد عریقات وسعید جمعة عقل،  1
  .109ص: 

  .42، ص: 2009سیر،األردن، الطبعة الثالثة، دار المالمصارف اإلسالمیة األسس النظریة والتطبیقات العملیة، محمود الوادي وحسین سمحان،  2
  .61، ص: 2008عالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالمي للنشر، األردن، المصارف اإلسالمیة، أحمد سلیمان خصاونھ،  3
http://iefpedia.com/arab/w.p-مقال منشور على الموقع: المصرفیة اإلسالمیة ، المیالد النشأة والتطور، سمیر رمضان الشیخ،  4

content/uploads/2010/12consulté le 29/01/2015  
  06ص: http://iefpedia.comمقال منشور على الموقع:  معوقات عمل المصارف اإلسالمیة وسبل المعالجة لتطویرھا، مصطفى ناطق صالح مطلوب،  5
 .تحریم التعامل بالفائدة یعتبر حجر الزاویة بالنسبة لھذه البنوك، فھناك إجماع بین علماء المسلمین على تحریم الفائدة واعتبارھا ربا  
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  الشريعة اإلسالمية واليت من أبرزها حترمي تستمد البنوك اإلسالمية أسس ومبادئ نشاطها من قواعد

 الربا.

  تلعب البنوك اإلسالمية دور الوسيط بني املدخرين واملستثمرين يف إطار الشريعة اإلسالمية، إضافة إىل

 خضوعها للقوانني اليت تقّرها التشريعات املصرفية.

 اإلسالمي، من خالل قيامها  تعمل البنوك اإلسالمية على حتقيق عدالة التوزيع ووضع املال يف املسار

 بتجميع األموال وتوظيفها يف إطار الشريعة اإلسالمية.

  تعمل البنوك اإلسالمية على غرس القيم واملثل من خالل قيام معامال�ا املالية على األخالق

 اإلسالمية.

 ية.�دف البنوك اإلسالمية إىل حتقيق التنمية على مجيع األصعدة االقتصادية منها واالجتماع 

أجهزة مالية تعمل على تجميع الموارد المالية من  «من خالل ما سبق ميكن تعريف البنوك اإلسالمية على أ�ا: 

أصحاب الفوائض المالية وتوجيهها لتمويل أصحاب العجز وتمويل االستثمارات التي تعود بالنفع العام وبناء 

  »التوزيع. المجتمع، في ظل االلتزام بالضوابط الشرعية وتحقيق عدالة

  :1ميكن أيضا أن نشري إىل أن البنوك اإلسالمية تتمثل يف

حيث تقوم مبا تقوم به البنوك من وظائف يف تيسري التبادل وتيسري اإلنتاج، وتعزيز طاقة رأس أجهزة مالية:  

 املال.

أي أ�ا تساهم يف خدمة ا�تمع وتستهدف حتقيق التنمية فيه، وتقوم بتوظيف أمواهلا بأرشد  أجهزة تنموية: 

 السبل مبا حيقق النفع للمجتمع أوال وقبل كل شيء.

حيث أ�ا تقصد يف عملها وممارسا�ا بكل الوعي والبصرية إىل تدريب األفراد على ترشيد  أجهزة اجتماعية: 

ر ومعاونتهم يف تنمية أمواهلم مبا يعود عليهم وعلى ا�تمع بالنفع واملصلحة، هذا اإلنفاق وتدريبهم على االدخا

فضال عن اإلسهام يف حتقيق التكافل بني أفراد ا�تمع الذي تعمل فيه، من خالل إنشائها إدارات أو صناديق أو 

 ملخاطر.جلان خاصة للزكاة وأخرى للتأمني التعاوين، وأخرى للقروض احلسنة وأخرى ملواجهة ا

  خصائص البنوك اإلسالمية -2- 1-1

                                                           
1
  .08، ص:2000دار النھضة العربیة، القاھرة، البنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق، محمد إبراھیم أبو شادي،  
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تسعى البنوك اإلسالمية إىل حتقيق الربح شأ�ا يف ذلك شأن البنوك التقليدية، إال أن البنوك اإلسالمية تتميز   

بالتزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية؛ األمر الذي جعلها ختتص بصيغة إيديولوجية ووظيفية من جهة وتتميز خبصائص 

  عن غريها من البنوك التقليدية من جهة أخرى.تنفرد �ا 

 الخصائص اإليديولوجية والوظيفية للبنوك اإلسالمية  - أ

تتميز أنشطة البنوك اإلسالمية بأ�ا ذات صبغة إيديولوجية أو مذهبية أو  الخصائص اإليديولوجية: 

 الشريعة اإلسالمية فهي: عقائدية؛ مبعىن أ�ا أنشطة ال بد أن تتفق ومقاصد

وأحّل ال تتعامل بسعر الفائدة( الربا) أخذا وال إعطاء إتباعا هلدي القرآن الكرمي، مصداقا لقوله تعاىل: ""بنوك  -

  -صّل اهللا عليه وسلم – وإتباعا لسنة رسوله)،275( سورة البقرة اآلية  اهللا البيع وحّرم الربا"

 لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهديه) .يف قوله:( 

بأحكام الشريعة اإلسالمية وقيم اإلسالم الداعية إىل اخلري، الناهية عن املنكر مثل تغليب هي بنوك منضبطة  -

 . 1مصلحة اجلماعة وتشجيع قيم العمل والتنمية واحلد من اإلسراف والتبذير

هي بنوك ال تقدم متويال أو تستثمر أمواال يف أي مشروع ميارس أنشطة حمّرمة أو خمالفة ألحكام الشريعة  -

مية، كاخلمور والسجائر ووسائل الرتفيه احملّرمة ويبىن على قاعدة احلالل واحلرام هذه أنه ال جيوز للبنك اإلسال

اإلسالمي إنتاج أو متويل أو استرياد أو تصنيع السلع احملّرمة شرعا كاخلمر، أو التعامل بالربا أو االحتكار أو 

 .2الغرر أو الغش يف التعامل

نشطة البنك اإلسالمي بأ�ا ذات صبغة استثمارية وتنموية واجتماعية  تتميز أالخصائص الوظيفية:  

 كالتايل:

أل�ا ال تقدم القروض لتنتظر عودة األموال مضافا إليها سعر  Investment Banksهي بنوك استثمارية  -

طر سواء من الفائدة، وإمنا تقوم بدراسة جدوى املشروعات وتبدأ يف متويلها، األمر الذي ينطوي عليه حتمل املخا

 حيث مدى جناح املشروعات أو من حيث مدى تأثر السيولة بتدفق هذه األموال خارجا أو داخال.

                                                           
 أي على هللا تبیین الطریق المستقیم  وعلى هللا قصد السبیل"" من القصد، وھو استقامة الطریق حیث جاء في قولھ تعالى :" المقاصد جمع مقصد مأخوذ

وجّل من دخولھم في والدعاء إلیھ بالحجج والبراھین الواضحة، أما مصطلح مقاصد الشریعة فیقصد بھا المصالح العاجلة واآلجلة للعباد التي أرادھا هللا عّز 
  ھا على تحقیق المصالح ودرء المفاسد.اإلسالم وأخذھم بشریعتھ، والتي تبرز جانبا مھما وھو الغایة من التشریع والتي مدار

  .91ص: مرجع سابق، حربي عریقات وسعید عقل،  1
  .73، ص: 2009الطبعة األولى، دار البشائر، دمشق، البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، بسام الحمزاوي وأیمن عبد الرحمان فتاق،  2
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ومن جهة أخرى فإن االستثمار مبا ينطوي عليه من تعاون مثمر بني عنصري رأس املال واخلربة البشرية هو أفضل 

صادي العتيد وهو التخصيص األمثل للموارد منوذج حلفظ ثروة ا�تمع ألنه يعىن حبق الوصول إىل املبدأ االقت

  االقتصادية.

�دف إىل تعبئة املوارد وتوجيهها لطاليب التمويل �دف حتقيق  Development Banksبنوك تنموية  -

مصلحة مشرتكة ليس بني الطرفني فحسب، وإمنا للنهوض با�تمع أساسا ألن هدف البنوك اإلسالمية هو إقامة 

، بل إ�ا تضع نفسها يف خدمة 1ى اعتبار أن اهلدف ال ينحصر يف حتقيق الربح فحسباالقتصاد اإلسالمي عل

 2ا�تمع، وتقوم بتوظيف أمواهلا بأرشد السبل مبا حيقق النفع للمجتمع أوال وقبل كل شيء

أل�ا تسعى لتقدمي اخلدمات االجتماعية للقضاء على التخلف يف ا�تمع  Social Banksبنوك اجتماعية  -

العريب واإلسالمي، واملسامهة يف �ضته وتطوره فدعت لالدخار واحلث على اإلنفاق، والتوسط يف االستهالك 

�م يف وحترمي االكتناز، حيث يربز دورها االجتماعي يف الوقوف إىل جانب املتعاملني معها حيث تسعى ملساعد

عثرا�م وعدم رفع الدعوى عليهم �رد تعثرهم يف دفع األقساط احملققة والصرب عليهم للوصول معهم إىل حلول 

ىل : 3تضمن استقرار املتعاملني يف نشاطهم، مع ضمان حقوق املودعني تطبيقا لقوله تعا

»                     « -  280البقرة- 

 خصائص ومميزات البنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية  - ب

تتميز البنوك اإلسالمية مبميزات تنفرد �ا عن غريها من البنوك التقليدية، وهذا راجع لطبيعتها القائمة على مبادئ 

  املميزات :الشريعة اإلسالمية، ويف ما يلي عرض ألهم تلك 

إن البنوك اإلسالمية ال تتاجر بالديون وال تتعامل بالربا مهما كانت صوره استبعاد التعامل بالفائدة:   

تعترب هذه اخلاصية  4سواء بطريق مباشر أو غري مباشر عطاءوأشكاله، إيداعا أو إقراضا، أخذا أو 

إسالمي، ذلك أن اإلسالم قد حّرم السمة األساسية للبنك اإلسالمي وبدو�ا يفقد البنك صفته كبنك 

الربا بكل أشكاله، بل أّن املوىل عّز وجل مل يعلن احلرب على أحد يف القرآن الكرمي إّال على آكل الربا 

« وهذا يف قوله تعاىل: 

                           

                ) « األمر ) 279-278البقرة

                                                           
  .93- 91ص ص: مرجع سابق، حربي عریقات وسعید عقل،   1
  .08، ص: مرجع سابقمحمد إبراھیم أبو شادي،  2
  .171، ص: 2010الطبعة األولى، دار الفكر، األردن، أدوات االستثمار اإلسالمیة البیوع، القروض، الخدمات المصرفیة، أحمد صبحي العیادي،  3
الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، دون بلد وى الشرعیة، أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي دراسة مصرفیة تحلیلیة مع ملحق بالفتامحمود حسن صّوان،  4

  .90، ص: 2008نشر، 
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الذي يستلزم استبعاد التعامل بالفائدة من نشاط البنك اإلسالمي واستبداله بنظام املشاركة يف الربح أو 

، ذلك أن مساوئ الربا ومضاره معروفة لدى اجلميع، بل أن هناك إمجاع على أن الربا ميثل 1اخلسارة،

قيم الظلم واالستغالل فكلما كثرت األزمات وعّم الضيق زاد التعامل بالربا ووجد املرابون لذ�م 

 تكوين فتح باب وسعاد�م يف استغالل احملتاجني وإرهاقهم بالقروض الربوية الفاحشة، مما يؤدي إىل

إن الواقع يشري إىل أن كّل أدوات التأثري يف ا�تمع من « للصراع الطبقي، حيث يقول أحد الباحثني: 

» حكومات وأحزاب وقادة فكر ووسائل إعالم...كل ذلك أدوات يف خمالب أصحاب البنوك واملاليني 

، كما يقّيم تشريعه الشامل االجتماعي واإلسالم يف جوهره يعىن حبماية  الفرد كما يعىن حبماية ا�تمع

واالقتصادي بطريقة تقتلع األسباب اليت تؤدي إىل خلق طبقية استغاللية ظاملة على حساب طبقة 

 2أخرى

إن اعتبار البنوك اإلسالمية بنوكا تنموية راجع إىل التزامها  توجيه كل جهده نحو االستثمار الحالل: 

سالمية، واليت ثبت أن إتباعها فيه حتقيق ملصاحل العباد االقتصادية يف مجيع أعماهلا بأحكام الشريعة اإل

وغريها، فأينما يوجد الشرع توجد مصلحة العباد، وهو األمر الذي يدفعها إىل استثمار ومتويل املشاريع 

االقتصادية الناجحة واملقبولة فقط من الناحية الشرعية، وال تقبل أي مشروع خمالف ألحكام الشريعة 

لنظر عن جدواه االقتصادية، وبالتايل توجيه االستثمار يف دائرة إنتاج السلع واخلدمات اليت تشبع بغض ا

، مع مراعاة أن يقع املنتج ""سلعة أو خدمة"" يف ضمن دائرة  3احلاجات السويّة لإلنسان املسلم

مع التأكيد  احلالل وأن تكون كل أسباب اإلنتاج "" أجور، نظام عمل "" منسجمة مع دائرة احلالل،

على أن تكون كل مراحل العملية اإلنتاجية ""متويل، تصنيع، بيع وشراء"" منسجمة مع دائرة احلالل، 

، ويبىن على قاعدة احلالل واحلرام هذه أنه ال جيوز للبنك 4ومراعاة احتياجات ا�تمع ومصلحة اجلماعة

شرعا كاخلمور، أو التعامل بالربا أو  اإلسالمي إنتاج أو متويل أو استرياد أو تصنيع السلع احملّرمة

 5االحتكار أو التغرير أو الغش يف التعامل

تعترب الرقابة اإلسالمية رقابة ذات  خضوع المعامالت المصرفية للرقابة اإلسالمية الّذاتية والخارجية: 

شقني؛ شق ذايت من داخل الفرد ذاته ومن وحي ضمريه، وشق آخر خارجي من خالل هيئة رقابية 

شرعية، والرقابة يف البنوك اإلسالمية هي رقابة شاملة حماورها متعددة، حيث تضم رقابة من الفرد على 

                                                           
  .23، ص: 2010الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، دور المصارف اإلسالمیة في تدعیم السوق المالي،  عماد غزازي،  1
  .95- 94ص: مرجع سابق،  ، حربي عریقات وسعید عقل 2
  .42ص: مرجع سابق، محمود حسین الوادي وحسین سمحان،  3
  .63ص: مرجع سابق، أحمد سلیمان خصاونھ،   4
  .73، ص: مرجع سابقبّسام الحمزاوي وأیمن عبد الرحمان فتاتة، 5
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ل املصريف على النشاط االقتصادي الذي يتم متويله العمل املصريف الذي ينجزه، ومن املسؤول عن العم

 .1ومن اهليئة الرقابية الشرعية على كافة األنشطة واألعمال املصرفية اليت تتم

  نشأة وتطور البنوك اإلسالمية 3- 1-1

إنه ملن اخلطأ إمهال دراسة األعمال املصرفية من خالل مؤلفات الباحثني يف احلضارة اإلسالمية، واالقتصار على   

كل أنواع األعمال املصرفية اليت عرفها الناس خارج نطاق   -جاهلني أو متجاهلني–مؤلفات الغربيني الذين يغفلون 

قبل اإلسالم أكرب دليل على نشوء وتطور األنظمة املصرفية لدى  احلضارة الغربية، ولعّل نظام الرهون الذي عرفه العرب

يتغيب فيه التجار طويال العرب أوال، فقد كان الدائن يكفل دينه على تاجر مسافر ال يعرف من أخباره شيئا يف جمتمع 

ين مهلة ومضاعفة كما سادت عادة التسليف بفائدة واعتاد الناس يف حالة عدم دفع الدين وفائدته منح املد،  عن وطنهم

  املبلغ.

أما يف اإلسالم فقد تنوعت األعمال املصرفية واكتسبت أمهية كبرية بعد الفتوحات، حيث عرفت األسواق منذ   

صدر اإلسالم مهنة الصرّاف، وقد كان للصرّافني دور تسليف التّجار وتنشيط مبادال�م، حىت أننا جند أن التعامل 

يتم عن طريق الصرّافني، دون احلاجة إىل التسديد املباشر يف كل صفقة، إضافة إىل  التجاري يف بعض املوانئ كالبصرة

يف بغداد وحلقة أصحاب العينية يف البصرة، أما يف دروب عون وجود مراكز خاصة بالصرّافني يف بعض األحيان مثل 

ق املتخصصة، فكان كل نوع األندلس فقد عرفت قرطبة يف القرن اخلامس هجري ""احلادي عشر ميالدي"" نظام األسوا

، السند السفتجةمن أنواع التجارة أو حرفة من احلرف حيتل شارعا أو سوقا بامسه، كما شاع استعمال األوراق التجارية 

  .2يف شىت أحناء العامل اإلسالميوالشيك

إقامة مصارف أما يف العصر احلديث فقد ظهرت عدة حماوالت جادة للتخلص من املعامالت املصرفية الربوية و   

عندما أنشأت بنوك االدخار  1963تقوم باخلدمات مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وأوىل هذه احملاوالت بدأت سنة 

على يد الدكتور أمحد عبد العزيز النّجار واليت كانت مبثابة صناديق ادخار وتوفري ميت غمر مبدينة  الدهلقيةاحمللّية بإقليم 

                                                           
  .25- 24ص ص: مرجع سابق، عماد غزازي،  1
 ت بدور الحواالت وصكوك المسافرین كما أستعملت داخل بالد استعمل التجار السفاتج للدفع خارج نطاق أراضي الدولة اإلسالمیة،  فقام

اإلسالم؛ حیث یذكر عن أحد العلماء أنھ سافر إلى األندلس ومعھ سفتجة وخمسة آالف درھم نقدا، ویحكي ناصر خسرو أنھ لما خرج من أصوان 
ج إلیھ من مال، ویأخذ منھ مستندا لیضاف إلى بمصر أخذ خطابا من أحد أصدقائھ كتب إلى وكیلھ في عیذاب بأن یعطي ناصرا كل ما یحتا

 حساب الصدیق، وكذلك أرسل االخشید صاحب مصر إلى نائبھ ببغداد سفاتج بثالثین ألف دینار لیسلمھا للوزیر ابن مقلة أیام كان مصروفا وفي
إلیھ یحّول ثمنھ على الصرافة وال یعطون سوق البصرة العادة أن كل من معھ مال یودعھ عند الصّراف ویأخذ منھ رقاعا وبعد شراء ما یحتاج 

  شیئا غیر رقاع الصّراف ماداموا بالمدینة، وھذا أرقى ما وصلت إلیھ األعمال المصرفیة في الدولة اإلسالمیة.
 رفھ أحد وقد عرف التعامل بالشیك في منتصف القرن الرابع ھجري، فقد روي عن سیف الدولة الحمداني أنھ زار بغداد وقصد الفرجة، فلم یع

من الناس فمّر على دور بني خاقان فخدموه دون أن یعرفوه، وعند خروجھ طلب الدوایة وكتب لھم رقعة تركھا فیھا ثن انصرف، فلما فتحوا 
لوا عن الرقعة وجدوا أنھا مّوجھة الحد صیارفة بغداد بألف دینار، فحملوا الرقعة إلى ذلك الصیرفي فأعطاه الدنانیر في الحال والوقت، ولما سأ

  الرجل قال ذلك سیف الدولة الحمداني.
  .38- 36، ص ص: 1996دار النبأ، الجزائر، المصارف اإلسالمیة، ،جمال لعمارة 2
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مت إنشاء بنك ناصر االجتماعي كهيئة عامة لتقدمي اخلدمات املصرفية بال فوائد  1971، ويف عام 1لصغار الفالحني

  مبصر، وتأسس نفس البنك وبذات السنة يف السودان. 1977ربوية، كما ظهر بنك فيصل اإلسالمي عام 

، 1983م كما أنشأت ماليزيا صناديق االدخار بال فائدة ولقد صدر لديها قانون العمل املصريف اإلسالمي عا  

أنشئ بنك ديب اإلسالمي يف اإلمارات وهو  1975وتأسس أول بنك إسالمي باسم بنك إسالم ماليزيا برهاد، ويف عام 

لسنة  72يعد أول جتربة متكاملة للبنوك اإلسالمية التجارية، وتأسس بنك التمويل الكوييت مبوجب القانون املرقم 

  1978لسنة  13ين للتمويل واالستثمار مبوجب القانون املؤقت رقم ، ويف األردن تأسس البنك اإلسالمي األرد1977

بني البنوك العاملة يف األردن،  1999كبنك متخصص بالتعامل املصريف من دون ربا، وقد احتل املرتبة الثالثة عام 

  2مليون دينار أردين. 732وبلغت موجوداته  

  رسالة البنك اإلسالمي والتزاماته 4- 1-1

إن رسالة البنك اإلسالمي تنطلق من حاجة ا�تمع اإلسالمي يف إجياد مالذ سالمي: رسالة البنك اإل  - أ

للتعامل املصريف واالستثماري خال من الربا، والعمل على جذب املدخرات والودائع؛  باعتبار أن هذه 

فق العملية تعد من أبرز الركائز لرسالة أي بنك، وهذا من خالل ابتكار منتجات وتقدمي خدمات تتوا

والشريعة اإلسالمية من جهة، ومواكبة تطورات السوق العاملي من جهة أخرى، من أجل خلق النفع العام 

 .3ومحاية أموال املتعاملني

 تلتزم البنوك اإلسالمية بعّدة قواعد لعّل أمهها:التزامات البنك اإلسالمي:   -  ب

  :تلتزم البنوك اإلسالمية بتمويل  حيثااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أعمالها المصرفية

األنشطة املشروعة"" اليت تدخل يف دائرة احلالل"" وتتجنب األنشطة غري املشروعة "" اليت تدخل يف دائرة 

احلرام"" ملا فيها من أضرار خطرية تلحق با�تمع، وكمثال على ذلك؛ املتاجرة يف اخلمور، الصناعات القائمة 

امليتة أو الدم، املخدرات والقمار، كما تتجنب البنوك اإلسالمية التعامل مع أي  على استهالك حلوم اخلنزير أو

 .4نشاط ينطوي على ربا أو غش أو احتكار أو استغالل حلاجات الناس

 تستمد البنوك اإلسالمية إطارها الفكري االقتصادي من نظرية االستخالف، وتقوم هذه : نظرية االستخالف

مل خيلق اإلنسان عبثا، وإمنّا خلقه واستخلفه يف األرض من أجل العبادة، حيث يقول  النظرية على أساس أّن اهللا

املوىل عّز وجل:          واخلالفة تعين أن يعمل اإلنسان وفق منهج ''56'' الذاریات

الذي سّخر له األرض والسماء واستودع له فيها النعم والطيبات، وعليه يتوجب على اإلنسان السعي وطلب اهللا 

                                                           
  .192، ص: 2010الطبعة األولى، دار المسیرة، عمان، االقتصاد اإلسالمي، ،محمود حسن الوادي وآخرون 1
  بعدھاوما  11ص : مرجع سابق، مصطفى ناطق صالح مطلوب،  2
  .34، ص: 2008دار الیازوري، عمان، األردن، سالمیة، أنشطتھا التطلعات المستقبلیة، أساسیات الصناعات المصرفیة اإلصادق راشد الشمري،  3
  .92، ص: مرجع سابق،د حسن صّوانومحم 4
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الرزق من خالل التقيد بااللتزامات واألوامر واجتناب النواهي واحملّرمات، اليت نّص الشارع عليها حتديدا ويف 

 .1مجيع املعامالت

 أنواع البنوك اإلسالمية 5- 1-1

  :2أنواع من البنوك اإلسالمية وأمههاتوجد عّدة 

متثل شركات لتوظيف األموال، ومؤسسات تعمل على استثمار األموال ملدى زمين  البنوك االستثمارية: 

،وتعمل على زيادة رأس متوسط وطويل األجل، بغرض حتقيق األرباح من خالل إحداث التنمية االقتصادية

يل يف إصدار األوراق املالية، كما متّول البنوك االستثمارية املال عن طريق االكتتاب بوصفها وكيل العم

  الشركات العاملة يف جمال عمليات االندماج واالستحواذ.

هي البنوك اليت �تم مبجاالت التنمية طويلة املدى كاالستثمار يف مشروعات البىن :  البنوك اإلنمائية

  التحتية األساسية للدولة.

  مويل االحتياجات االستهالكية أو االجتماعية بغية حتقيق التكامل االجتماعي.�تم بت البنوك االجتماعية:

دورها ينصب على تعبئة املوارد املالية من مصادر الفوائض املالية وتوظيفها يف االستثمارات  البنوك التجارية:

  قصرية األجل كاملراحبة.

  تعترب بنوكا دولية النشاط، تعمل على دفع عجلة التنمية يف الدول األعضاء. البنوك الدولية:

ترتبع على هرم النظام املايل اإلسالمي ومن أهم وظائفها إصدار األوراق املالية والرقابة  البنوك المركزية:

امها على االئتمان، وتطوير املصرفية اإلسالمية حيث تتواجد فقط ضمن الدول اليت قامت بأسلمة نظ

  املصريف بالكامل مثل السودان، باكستان وإيران.

  الموارد المالية في البنوك اإلسالمية 6- 1-1

                                                           
دون دار نشر، جمھوریة مصر المصرفیة اإلسالمیة ونھضة األمة الجذور، النھضة، المفھوم والتطور، المؤسسات الداعمة، ، سمیر رمضان الشیخ 1

  .33، ص: 2014العربیة، 
2

  لإلطالع راجع: 
مي للبحوث والتدریب، جّدة، البنك اإلسالمي للتنمیة، المعھد اإلسالاإلدارةاإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیة، عبد الحمید عبد الفّتاح المغربي،   -

  .66، ص: 2004
  .304 -303ص ص: مرجع سابق، مصطفى ناطق صالح مطلوب،   -

- Differentiating Between Types of Financial Institutions, in : 
http://www.bcbonline.com/home/fiFiles/static/documents/FAC_types_of_FI.pdf. 
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يعمد البنك اإلسالمي كبقية البنوك واملؤسسات األخرى على حجز جزء من األرباح المصادر الداخلية:  -

  من خالل احلسابات التالية: وإبقاءه داخل املؤسسة من أجل تعزيز مكانته املالية وقدرته االستثمارية، وذلك

هو املصدر الذي تتدفق منه موارد املصرف، وبه يتم تأسيس املصرف Paid_up capitalرأس المال المدفوع: 

وإجياد الكيان االعتباري له، وإعداده وجتهيزه ليتمكن من ممارسة نشاطه املصريف، كما يلعب دورا تأسيسيا يف إنشاء البنك 

املستلزمات األولية الالزمة للبدء يف ممارسة أعماله من مبىن وكوادر إدارية ومصرفية، كما يلعب رأس من خالل توفري مجيع 

املال املدفوع دورا متويلي يف السوق املصرفية لتغطية االحتياجات التمويلية لعمالء املصرف، سواء أكانت قصرية أو 

أي أنه شريك يف الغنم  1احملتملة اليت تتعلق باملسامهني متوسطة األجل، كما يلعب وظيفة ضمان ومحاية بتحمله اخلسائر

  .2والغرم

من معايري احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية  11تعّرف االحتياطات وفق املعيار رقم  االحتياطات:  

األرباح )   : ( جزء من حقوق أصحاب امللكية و/ أو حقوق أصحاب حسابات االستثمار حتسم من3اإلسالمية  بأ�ا

حيث يقوم البنك بتخصيص أنواع خمتلفة كاحتياطي ثانوي، وهي جزء من أرباحه لتعزيز رأس ماله ولدعم مركزه املايل، 

وبناء مسعة طيبة للبنك فكلما تراكمت هذه األرباح تشري إىل جناح ومتّيز البنك يف عمله، ويكون هناك احتياطي خاص 

  .4املستقبل لتغطية نفقات مستقبلية مثل اندثار املباين واآلالت واألثاث"اختياري" وتعتمده إدارة البنك يف 

متثل مصدرا من مصادر التمويل الذايت للبنوك اإلسالمية، وذلك من خالل استغالله يف الفرتة الفاصلة  المخصصات: 

مثل خمصص جله، خاصة املخصصات ذات الصفة التمويلية أمن  نه واستخدامه يف الغرض الذي أنشئبني تكوي

استهالك األصول الثابتة، وجيب أن يؤخذ يف االعتبار استثمار تلك املخصصات يف االستثمارات متوسطة وطويلة 

  .5األجل

هي جمموع األرباح املتبقية أو الفائضة بعد عملية التوزيع، وهي أيضا حق من حقوق امللكية؛  أي  األرباح المحتجزة: 

تطاعها حيث تلجأ اإلدارة يف البنك اإلسالمي أحيانا إىل احتجاز جزء من أرباحها ختص املسامهني، ومن مث فال جيب اق

وترحيلها إىل أعوام قادمة يطلق عليها األرباح املّرحلة، أو األرباح غري املوزعة وهذه األرباح يتم احتجازها داخليا إلعادة 

  .6استخدامها بعد ذلك

 وتشمل احلسابات التالية:المصادر الخارجية:  -

                                                           
1
  .117، ص: مرجع سابقمحمود حسن صّوان،  
2
  .41،  ص: مرجع سابقصادق راشد الشمري،  
3
  .201الطبعة األولى، مرجع سابق، ص: االقتصاد اإلسالمي، محمود حسین الوادي وآخرون،   
4
  .178، ص: 2014دار الیازوري، عمان، الصناعة المصرفیة اإلسالمیة، صادق راشد الشمري،  
5
  .202مرجع سابق، ص: االقتصاد اإلسالمي، محمود حسین الوادي وآخرون،  
6
  .116، ص: مرجع سابقاإلدارة االستراتیجیة في البنوك اإلسالمیة، عبد الحمید عبد الفّتاح المغربي،  
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هلا أحكام عقد القرض، ويتميز عقد القرض بأن املال املقرتض مضمون على املقرتض وهو البنك هنا  ودائع الجارية: ال

وله األرباح الناجتة عن هذا التصرف  –إن حدثت  –ومن مث له احلث يف التصرف فيه تصرف املالك، ويتحمل اخلسائر 

لضمان، ويف حكم احلسابات اجلارية من حيث ضما�ا على عمال بقاعدة الغنم بالغرم أو اخلراج با –إن وجدت  –

  .1البنك أموال األمانات وهوامش ضمان اجلّدية واألرباح اليت مل يعرف أصحا�ا

يعترب يف حكم حسابات االستثمار املطلقة كل من سندات املقارضة املطلقة، وأي  سندات المقارضة المطلقة: 

حسابات أخرى هلا نفس طبيعة هذه احلسابات، ويقصد بسندات املقارضة املطلقة الوثائق املّوحدة القيمة الصادرة عن 

ام باستعمال القيمة املدفوعة يف متويل البنك بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة احملّددة �ا على أساس القبول الع

استثمارات البنك واالشرتاك النسيب فيما يتحقق من أرباح، على أن يأخذ البنك نصيبه من ربح أصحاب سندات 

املقارضة املطلقة بصفته مضاربا، وتوزيع اخلسائر بقدر املسامهة يف التمويل وتأخذ حسابات االستثمار املطلقة وما يف 

  .2من األرباح حسب االتفاق وتتحمل من اخلسائر الناجتة عن االستثمار بنسبة مسامهتها يف التمويلحكمها نسبتها 

تعترب أهم وعاء ادخاري ميّول عمليات االستثمار اليت يقوم �ا البنك اإلسالمي، وهي حسابات ودائع االستثمار :

  3تشكل نسبة كبرية من مدخرات األفراد لدى البنوك اإلسالمية

  لبنوك اإلسالميةمخاطر ا 1-2

هي احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك إىل خسائر غري متوقعة وغري تعريف المخاطر المصرفية اإلسالمية:  1- 1-2

خمطط هلا مبا قد يؤثر على حتقيق أهداف البنك وعلى تنفيذها بنجاح، قد تؤدي يف حال عدم التمكن من السيطرة عليها 

  .4وإفالسهوعلى آثارها إىل القضاء على البنك 

  تتمثل املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك اإلسالمية يفطبيعة المخاطر المصرفية اإلسالمية:  2- 1-2

                                                           
1
حدد توزیع األرباح على المودعین في البنوك اإلسالمیة ونموذج بنك اإلنماء في احتساب الربح وفي خلط أموال العوامل التي تعبد الباري مشعل،  

، 2010ماي  27-26ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، المؤتمر التاسع للھیئات الشرعیة، المنعقد یومي المضاربة بأموال المضارب، 
  .05ص: 

2
  .05ص: ھ،  المرجع نفس

3
كلیة العلوم االقتصادیة، دور البنوك اإلسالمیة في تعبئة اإلمكانیات التمویلیة المادیة واالجتماعیة، الطیب داودي وإسماعیل مناصریة،  مداخلة بعنوان:  

  .03، ص: 2006جامعة بّشار، أفریل 
4

كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة خطر السیولة في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بعض البنوك اإلسالمیة البحرینیة، بوعتروس عبد الحق وبوھرین فتیحة، 
  .05-04، ص ص: 2قسنطینة 
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تنشأ خماطر االئتمان جرّاء عدم مقدرة املدين على سداد ما عليه وقت السداد وفق الشروط املتفق  مخاطر االئتمان: 

وهذا يف حال االعتماد على  1لك إىل تدين نوعية أصول البنكعليها، وهذا ما قد يؤدي ليس فقط إىل أزمة سيولة بل كذ

صيغة املشاركة يف األرباح مثل صيغيت املضاربة واملشاركة، أما يف حالة عقد السلم أو االستصناع فتأيت خماطر االئتمان يف 

صيغة بيع املراحبة  صورة خماطر تسوية أو مدفوعات تنشأ عندما يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا، أّما يف

فإ�ا تنشأ عندما يكون على أحد أطراف الصفقة أن يسلم أصوال قبل أن يتسلم ما يقابلها من أصول أو نقود مما يعرضه 

  .2خلسارة حمتملة

يشري هذا النوع إىل عدم تنفيذ العقود املالية وذلك ألسباب تتعلق بضعف التشريعات والضوابط  المخاطر القانونية: 

اليت حتكم االلتزام بالعقود والصفقات، سواء أكانت تلك التشريعات والضوابط الرقابية خارجية أم داخلية تتعلق  الرقابية

بإدارة البنك وموظفيه، وتواجه البنوك اإلسالمية خماطر قانونية ناجتة عن عدم مالئمة الغطاء القانوين والنظام القضائي مع 

  .3أيضا عدم تنشيط العقود املستخدمة من قبل البنوك اإلسالمية العقود اليت تنفذها، ويعزز هذه املخاطر

تنشأ خماطر التشغيل عن عوامل داخلية وأخرى خارجية مثل املخاطر النامجة عن العمليات أو المخاطر التشغيلية: 

البشرية فتنشأ  األخطاء البشرية والفنية، حيث حتدث خماطر العمليات بسبب ضعف أنظمة الرقابة الداخلية،  أّما املخاطر

بسبب عدم الكفاءة أو فساد الذمم، يف حني تنشأ املخاطر الفنية  بسبب األعطال اليت حتدث على مستوى أجهزة 

االتصاالت واحلاسب اآليل ، وتتسبب هذه املخاطر يف حدوث خسائر مباشرة أو غري مباشرة للبنوك،  كما ميكن أن 

  .4م بأحكام الشريعة اإلسالمية يف تنفيذ عقودهاتنفرد البنوك اإلسالمية مبخاطر عدم االلتزا

إن التغريات يف أسعار الفائدة حتدث بعض املخاطر يف إيرادات املؤسسات املالية اإلسالمية، مخاطر السعر المرجعي: 

مع العلم أن هذه األخرية ال تتعامل بسعر الفائدة، إّال أن املؤسسات املالية اإلسالمية تستخدم سعرا مرجعيا لتحديد 

مش الربح بإضافة هامش املخاطرة إىل السعر املرجعي وهو أسعار أدوا�ا املالية املختلفة، ففي عقد املراحبة مثال يتحدد ها

وطبيعة األصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن يتحدد هامش الربح مرّة واحدة طوال فرتة العقد، مؤشر ليبر يف العادة 

                                                           
1
مي للتنمیة، ترجمة عثمان بابكر أحمد،الطبعة األولى،  البنك اإلسالاإلدارة المؤسسیة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة ،محمد عمر شابرا وحبیب أحمد،  

  .67، ص: 2006المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جّدة، 
2
ترجمة عثمان بابكر أحمد،  مراجعة رضا سعد هللا، البنك إدارة المخاطر تحلیل قضایا في الصناعة المالیة اإلسالمیة، طارق هللا خان وحبیب أحمد،  

  .64، ص: 2003 اإلسالمي للتنمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جّدة،
3
المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، دورة إدارة المخاطر في صناعة الخدمات المالیة اإلسالمیة تحلیل مخاطر المصارف اإلسالمیة، عبد الباري مشعل،  

  .09، ص: 2010یونیو  24-21الرقابة واإلشراف على المصارف اإلسالمیة، المؤتمر المصرفي اإلسالمي الرابع، بیروت، 
4
  .09المرجع نفسھ، ص:  
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جل وعلى ذلك إن تغري السعر املرجعي فلن يكون باإلمكان تغري هامش الربح يف هذه العقود ذات الدخل الثابت، وأل

  .1هذا فإن البنوك اإلسالمية تواجه املخاطر الناشئة من حتركات سعر الفائدة يف السوق املصرفية

حتدث خماطر السيولة من صعوبات احلصول على نقد بتكلفة معقولة إّما باالقرتاض أو ببيع األصول،  مخاطر السيولة: 

ك اإلسالمية، وكما هو معلوم فإن القروض بفوائد ال وخماطر السيولة اليت تنشأ عن هذين املصدرين حرجة ومهمة للبنو 

جتوز يف الشريعة اإلسالمية، ولذلك فإن البنوك اإلسالمية ال تستطيع أن تقرتض أمواال ملقابلة متطلبات السيولة عند 

وك اإلسالمية احلاجة، وإضافة لذلك ال تسمح الشريعة اإلسالمية ببيع الديون إّال بقيمتها االمسية، وهلذا فال يتوفر للبن

  .2خيار جلب موارد مالية ببيع أصول تقوم على الدين

  من خالل الطرح السابق ميكن إيضاح املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك اإلسالمية من خالل املخطط التايل:

  

  ): أنواع المخاطر بالبنوك اإلسالمية1-1الشكل (

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحثة بناء على املعطيات السابقةالمصدر: 

 النوافذ والفروع اإلسالمية في البنوك التقليدية -2

إن عملية فتح نوافذ وفروع إسالمية يف البنوك التقليدية تعترب نتاجا لنمو واتساع حجم السوق املصرفية اإلسالمية 

من جهة، وأداة لتغطية الطلب املتزايد على املنتجات املالية اإلسالمية من جهة أخرى، كما أ�ا تعترب أداة ملعاجلة 

                                                           
1
  .65، ص: المرجع نفسھطارق هللا خان وحبیب أحمد،  
2

  .66- 65ص ص: المرجع نفسھ،

 أنواع المخاطر بالبنوك اإلسالمية 

مخاطر 

 االئتمان

المخاطر 

 القانونية

المخاطر 

 التشغيلية

مخاطر السعر 

 المرجعي

مخاطر 

 السيولة
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ؤسسات التقليدية يف تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية جنبا إىل القصور الذي يشوب العمليات اليت تقوم �ا امل

  جنب مع اخلدمات املصرفية التقليدية.

لذلك جلأت العديد من املصارف التقليدية لفتح نوافذ للخدمات املالية اإلسالمية على مستواها أو إنشاء فروع 

  من القرن العشرين. إسالمية وصناديق استثمارية إسالمية وهو ما شهده الربع األخري

  تعريف النوافذ والفروع اإلسالمية  2-1

من الناحية اللغوية يقال نافذة من نفذ، والنفاذ اجلواز ويف احملكم جواز الشيء تعريف النوافذ اإلسالمية:  -

واخللوص منه، نقول نفذت أي جزت وقد نفذ ينفذ نفاذا ونفوذا، ورجل نافذ يف أمره ونفوذ ونفاذ؛ ماض يف 

أمره وأمره نافذ أي مطاع، أّما اإلسالم يف اللغة فرياد به االستسالم واالنقياد واخلضوع، يقال أسلم الرجل مجيع 

 .1أي انقاد

ومن الناحية االصطالحية فتعّرف النوافذ اإلسالمية على أ�ا: "" ختصيص جزء أو حّيز يف الفرع التقليدي كي 

"" ويهدف هذا 2يقدمه هذا الفرع من اخلدمات التقليديةيقدم اخلدمات املصرفية اإلسالمية إىل جانب ما 

األسلوب أساسا إىل تلبية احتياجات بعض العمالء الراغبني يف التعامل بالنظام املصريف اإلسالمي، حىت ال 

  يتحولوا إىل التعامل مع البنوك اإلسالمية.

مع أحكام الشريعة شيئا من االستقالل  واملالحظ يف هذا الشكل أن البنك التقليدي مينح العمل املصريف املتوافق

املكاين داخل البنك، حيث يتم فصله عن باقي األعمال التقليدية من خالل وحدة متخصصة تعىن فقط بالعمل 

املصريف املتوافق مع أحكام الشريعة، إّال أ�ا  ال تتمتع باالستقالل املايل واإلداري الالزم بل تتبع يف ذلك إلدارة 

وتأخذ النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية صورا متعددة؛ فمنها احملافظ والصناديق اإلسالمية ، 3البنك التقليدي

اليت يطرحها البنك التقليدي، ومنها أن يفتح البنك التقليدي حسابات استثمارية وحسابات توفري تدار وفقا 

 .4ة اإلسالميةألحكام الشريعة، ومنها أن خيصص البنك فروعا خاصة للمعامالت املصرفي

                                                           
1
  .47، ص: 19، مج 3مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیة، العدد النوافذ اإلسالمیة في المصارف الحكومیة العراقیة، أحمد خلف حسین الدخیل،  
2
المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم عة للمصارف الربویة دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمي، الفروع اإلسالمیة التابفھد الشریف،  

  .13ص:  www.iefpedia.com/arab/450/=pالقرى، متوفر على الموقع: 
3
مجلة الشریعة والقانون والدراسات تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة دراسة تنظیریة تطبیقیة، نایف بن جمعان الجریدان،  

  .157، ص: 2014، فیفري 23اإلسالمیة، العدد 
4

  .03، ص: 2005ة، مجلة المجتمع الكویتیظاھرة أسلمة البنوك الربویة، ،رضا الخلیفي
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تعّرف الفروع اإلسالمية على أ�ا كيان مايل مملوك لبنك تقليدي تعريف الفروع اإلسالمية بالبنوك التقليدية:  -

مستقل يف نشاطه عن نشاطات البنك األم، يقوم جبذب املدخرات واستثمارها وتقدمي اخلدمات املصرفية طبقا 

 .1رعية تقين وتراقب أعمالهألحكام الشريعة اإلسالمية، ولديه هيئة رقابة ش

تتمثل أهم دوافع وأهداف إنشاء نوافذ وفروع إسالمية بالبنوك دوافع وأهداف النوافذ والفروع اإلسالمية:  2-2

  :2التقليدية يف

رغبة البنوك التقليدية يف منافسة البنوك اإلسالمية بعد النجاحات اليت حققتها يف جذب املوارد واالستخدامات  -

 األرباح.وحتقيق 

 احملافظة على عمالء البنك التقليدي من جذب البنوك اإلسالمية هلم وحماولة اسرتجاع من فقد�م. -

شيوع اعتقاد لدى الكثري من القائمني على البنوك التقليدية بأن البنوك اإلسالمية كالبنوك التقليدية يف تقدمي  -

وبالتايل فإن  إمكانية تطبيق املراحبة بآليات عملها عّزز من خدمة التمويل، وخاصة التشابه بني املراحبة والقروض 

 قناعة البنوك التقليدية بإنشاء فروع إسالمية تابعة هلا.

 اختيار جتربة البنوك اإلسالمية وتقوميها من خالل فتح نوافذ أو إنشاء فروع إسالمية يف البنوك التقليدية . -

 أسلوب التدرج. الرغبة يف حتّول بعض البنوك التقليدية باتباع -

وأيا كانت تلك األهداف والدواعي إلنشاء فروع إسالمية، فإن موضوعيتها تتوقف على مدى وجود التوجه الصادق لدى 

  القيادات العليا للبنوك التقليدية يف ممارسة العمل املصريف كما جيب ووفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

يقوم البنك التقليدي بتقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية لتقليدية: مدخل إنشاء الفروع اإلسالمية بالبنوك ا 2-3

  بإحدى الطريقتني التاليتني:

إنشاء فروع جديدة ومستقلة للمعامالت اإلسالمية منذ البداية، وقد رّكزت كثري من البنوك التقليدية اليت  -

 العمالء من األساليب األخرى. خاضت هذه التجربة على هذه الطريقة؛ إذ أ�ا تعترب أكثر مصداقية يف جذب

                                                           
1
بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمیة الیمنیة الواقع اإلسالمیة في البنوك التقلیدیة ضوابط التأسیس وعوامل النجاح،  الفروعلطفي محمد السرحي،  

  .03، ص: 2010مارس  21-20وآفاق المستقبل، 
2
  .04-03المرجع نفسھ، ص ص:  
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حتويل أحد الفروع التقليدية القائمة إىل فرع يتخصص يف تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية مع إجراء التغيريات  -

الالزمة لذلك، وهذه الطريقة تتطلب إشعار العمالء بعملية التحويل وختيريهم بني التعامل مع الفروع اإلسالمية 

 1وبني التحول إىل فرع تقليدي آخر لنفس البنكوفقا لألسلوب اجلديد 

يقصد باملشروعية مدى جواز إنشاء فروع إسالمية لبنوك : 2مشروعية التعامل مع النوافذ والفروع اإلسالمية 2-4

تقليدية متارس العمل املصريف الربوي، ولعل أهم قاعدة يف ذلك هو خضوعها لنفس الضوابط اليت ختضع هلا البنوك 

وما يالحظ هو خضوع الفروع اإلسالمية هلذه الضوابط إضافة إىل ضوابط أخرى ملزيد من الشرعية  اإلسالمية،

واملصداقية، و�ذه األسس تتحقق املشروعية الالزمة للفرع اإلسالمي، وتصبح يف احلقيقة بنك داخل بنك لطابعها 

فروع اإلسالمية بالبنوك التقليدية املستقل عن البنك التقليدي، حيث اجتمعت العديد من الفتاوى على جواز ال

وذلك بشرط أن يكون يف إطار برنامج لتحّول البنك األم حنو الصريفة اإلسالمية، واختلفت فتواهم فيما إذا كان 

إنشاء الفروع اإلسالمية كنشاط إضايف وخدمة مصرفية جديدة إىل جانب خدما�ا التقليدية،فهناك من أجاز ذلك 

ن استقالليتها والتزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية، على أمل أن تقتنع مراكزها الرئيسية ولكن قرن ذلك بشروط تضم

بالتحول الحقا، وهناك من منع ذلك ورأى أن يف ذلك عونا على البنوك التقليدية وإقرارا للربا، ونتناول يف ما يلي 

  أهم تلك الفتاوى:

وسف القرضاوي جبواز التعامل مع الفروع اإلسالمية، بل أفىت العالّمة ييوسف القرضاوي: فتوى مساحة العالمة  -

واعترب التعامل معها دعما هلا؛ األمر الذي ينعكس إجيابا على العمل املصريف اإلسالمي عموما وعلى البنك 

التقليدي خصوصا، مما قد يرتتب عليه حتّول البنك التقليدي كامال إىل االلتزام بالشريعة اإلسالمية، ولعّل أحسن 

ال على ذلك ما حدث يف البنك األهلي السعودي، حيث مت استحداث خدمات مصرفية إسالمية فيه ويف مث

مدة قليلة صارت نسيتها األكرب يف تعامالت البنك، مما ترتب عليه قيام البنك بالتحول التدرجيي إىل املعامالت 

 املصرفية اإلسالمية.

                                                           
1
مذكرة میة دراسة تطبیقیة عن تجربة بعض البنوك السعودیة، تقییم ظاھرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة اإلسالمصطفى إبراھیم محمد مصطفى،  

  .91، ص: 2006ماجستیر في االقتصاد اإلسالمي، الجامعة األمریكیة المفتوحة، قسم االقتصاد اإلسالمي، مكتب القاھرة، 
2

  راجع :
أضواء الدولیة الل السنوات القلیلة الماضیة، تقریر عن أداء البنوك والنوافذ اإلسالمیة ودرجة اإلنجازات التي حققتھا خنافذ الھرش نزال،  -

 .06لالستشارات التسویقیة وإدارة المشاریع، ص: 
  .07-05، ص ص: مرجع سابقلطف محمد السرحي،  -
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 حيث أصدرت عّدة توصيات جاء فيها:العشرين لالقتصاد اإلسالمي:  ندوة البركةمن فتاوى  -

أن األصل إقامة بنوك ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية وحتويل البنوك التقليدية إىل بنوك إسالمية، حتوال شامال 

ك التقليدية ولو بالتدرج يف التطبيق من خالل خطة وبرنامج زمين مناسب، ومع ذلك فإنه ال مانع من إنشاء البنو 

فروعا أو نوافذ أو وحدات إسالمية وال سيما يف البالد اليت ليس فيها بنوك إسالمية؛ حيث جيب توفر الضوابط 

  اآلتية :

  جديّة اإلدارة العليا ودعمها ومساند�ا للفروع أو النوافذ وتوفري مجيع املتطلبات الالزمة ألداء عملها؛ - 

  لفصل املايل واحملاسيب؛متتعها باالستقالل ولو نسبيا مع ا - 

  إقامة نظام متكامل للرقابة الشرعية والتدقيق الداخلي؛ - 

  صياغة العقود الشرعية ملختلف صيغ االستثمار والتمويل اإلسالمية؛  - 

  تعيني الكوادر البشرية وتأهيلها من خالل إقامة دورات تدريبية مكثفة؛ - 

ستثمارية وتوظيفها يف إطار الصيغ اإلسالمية لالستثمار يتم قبول األموال سواء احلسابات اجلارية أو اال - 

  والتمويل، وعدم خلطها بأموال اخلزينة للبنك.

اعترب فضيلة الشيخ الدكتور علي حمي الدين األكادميي املعروف وعضو هيئات رأي الدكتور محي الدين القّرة داغي : -

مية، أن اجتاه البنوك التقليدية لفتح فروع إسالمية داخل العامل رقابة شرعية يف عدد من البنوك اإلسالمية احمللية واإلقلي

اإلسالمي يعد مبثابة صحوة مباركة يف نفوس أعضاء جملس اإلدارة واملسامهني وعودة طيبة حنو االلتزام بأحكام الشريعة 

  استطاعوا إىل ذلك سبيال. الغرّاء، وتنم اخلطوة عن إحساس بضرورة التخلص من احلرام ما أمكن واألخذ بالتدرج املتاح ما

بالنسبة إىل الفروع، فالفرع إذا كان له ذمة مالية مستقلة من حيث استقاللية : فتوى الدكتور حسين حامد حسان -

الودائع واستثمارها مستقلة يف فرع واحد فإننا نشجع ذلك، وأّما التسهيالت اليت تقدمها البنوك األم للفرع اإلسالمي  

وتغطية االعتمادات عرب شبكات املراسلني اخلارجيني للبنك األم فليس هناك حرج شرعي من كتسهيالت احلواالت 

وجود هذه التسهيالت،  بشرط أن ال يشو�ا خمالفات شرعية، فستكون عالقة الفرع اإلسالمي بالبنك األم مثل عالقة 

  البنك اإلسالمي الكامل بالبنوك التجارية.

                                                           
 ر أبو غدة، وتتم فیھا ندوات البركة لالقتصاد اإلسالمي ھي ندوات تعقد سنویا، تعقدھا الھیئة الشرعیة الموحدة لدلة البركة والتي یرأسھا الدكتور عبد السّتا

ددا من التوصیات والفتاوى مناقشة مستجدات العمل المصرفي اإلسالمي ویحضرھا الكثیر من ھیئات الرقابة الشرعیة للبنوك اإلسالمیة، وتصدر سنویا ع
  منھا الفتاوى التي صدرت في الندوة العشرین حول حكم فتح فروع إسالمیة في بنك تقلیدي وضوابطھا الشرعیة.

 .الدكتور حسین حامد حسان خبیر شرعي ومصرفي عالمي رئیس ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك دبي اإلسالمي  
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لقد اختلفت وتضاربت آراء القائمني على الصناعة املصرفية ين التأييد والمعارضة: النوافذ والفروع اإلسالمية ب 2-5

اإلسالمية خبصوص إقامة نوافذ أو فروع إسالمية بالبنوك التقليدية، فمنهم من أجازها ومن من عارض قيامها ولكل منهم 

  : 1أسبابه اخلاصة وهو ما سيتم تناوله كالتايل

أقام املؤيدون وجهة نظرهم على أساس أن قيام إسالمية بالبنوك التقليدية: المؤيدون إلنشاء نوافذ وفروع  -

 البنوك التقليدية بإنشاء فروع أو نوافذ إسالمية هلا سيكون مبثابة:

 اعرتاف منها باجلدوى االقتصادية للعمل املصريف اإلسالمي؛ 

 ،وأن الفكرة تتجاوز جمرد رفع  اعرتاف منها بواقعية التطبيقات العملية لنماذج العمل املصريف اإلسالمي

 الشعارات؛

  إتاحة الفرصة لالستفادة من خربات هذه البنوك التجارية يف تطوير منتجات إسالمية وكوادر بشرية

 ينتفع �ا العمل املصريف اإلسالمي بصفة عامة؛

 خطوة أوىل حنو أسلمة أي من هذه املصارف أو بعض منها؛ 

 حالة حتول بنك جتاري إىل بنك إسالمي خاصة إذا ما كان هذا  فتح كبري للعمل املصريف اإلسالمي يف

 البنك من البنوك التجارية الكبرية حجما وانتشارا؛

 .التشجيع على التعايش املشرتك بني النظامني املصرفيني بدال من املواجهة بينهما 

نظرهم على األسباب أقام املعارضون وجهة المعارضون إلنشاء نوافذ وفروع إسالمية بالبنوك التقليدية:  -

 اآلتية:

  التخوف من أن يؤدي ذلك إىل التشويش على نقاء التطبيق يف أذهان العاملني والعمالء على حد

 سواء؛

  التخوف من أن تؤدي صعوبة التعايش بني نظامني مصرفيني خمتلفني حتت سقف واحد إىل إفشال

 التوجيه تطبيقا؛

  ف إسالمية جديدة.التخوف من أن يؤدي ذلك إىل تأخر إنشاء مصار 

                                                           

 - 
1

طبعة تمھیدیة، مقال طبیقیة لالقتصاد اإلسالمي النوافذ اإلسالمیة للمصارف التقلیدیة، تقویم المؤسسات التسعید بن سعد المرطان، 

.  content/uploads/2009-http://iefpedia.com/arab/wpمنشور ضمن موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالمي العالمیة: 

  .08ص: 
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يتم متويل رأس مال النوافذ والفروع طريقة تمويل رأس مال النوافذ والفروع اإلسالمية بالبنوك التقليدية:  2-6

  :1اإلسالمية بالبنوك التقليدية بعّدة طرق لعّل أبرزها

بشرط  ميكن للفرع اإلسالمي احلصول على قرض حسن من البنك الرئيسيالتمويل عن طريق القرض الحسن:  -

أن خيلو من الفوائد الربوية أو منفعة حيصل عليها البنك الرئيسي يف �اية العام، إّال أنه وبإمعان النظر يف هذه 

الصورة جند أّن أرباح الفرع اإلسالمي حتّول إىل املركز الرئيسي يف �اية العام، وبالتايل فإن التعامل مع الفرع 

 غري مباشر إىل دعم البنك الرئيسي الذي يتعامل بالفائدة الربوية.اإلسالمي سيؤدي يف �اية األمر وبشكل 

إن املركز الرئيسي يف هذه احلالة يعترب شريكا  التمويل عن طريق الوديعة االستثمارية من المركز الرئيسي: -

 للفرع اإلسالمي ويعامل معاملة املودعني بغرض االستثمار، وبالتايل فإن احلكم على هذه الصورة ميكن أن

يستفاد من خالل ما تناوله الفقهاء يف حكم مشاركة أهل الكتاب، فقد ذهب الكاساين إىل أنه ال يشرتط 

إسالم املضارب أو رب املال فتصبح املضاربة بني أهل الذمة، كما تصح بني املسلم والذّمي واملستأمن كما نّص 

سلم أن يشارك الذمي ألنه يباشر عقودا ال جتوز على أن شركة العنان جائزة بني املسلم والذّمي، إال أنه يكره للم

  يف اإلسالم.

  عيوب النوافذ والفروع اإلسالمية بالبنوك التقليدية 2-7

جند كثريا من البنوك التقليدية تلجأ إىل إنشاء نوافذ إسالمية بفروعها حتت ضغط الطلب املتزايد على املنتجات   

قناعة باملصرفية  - يف الغالب–كون لدى إدارة البنك التقليدي املصرفية اإلسالمية، من قبل عمالئها دون أن ي

اإلسالمية، ويهدف هذا األسلوب أساسا إىل تلبية احتياجات بعض العمالء الراغبني يف التعامل وفقا للنظام املصريف 

  اإلسالمي حىت ال يتحولوا إىل التعامل مع البنوك اإلسالمية.

ايل واإلداري بني العمل اإلسالمي والتقليدي يف البنك، وعدم وجود ومن عيوب هذا املدخل عدم االستقالل امل

مصداقية كبرية لدى العمالء وا�تمع على نطاق واسع، ويف الغالب ال توجد نية لدى القائمني على البنك للتحول 

 2الكامل للعمل املصريف اإلسالمي، ألن اهلدف الرئيسي من ذلك هو هدف تسويق وليس عقائدي

  لمؤسسات المالية اإلسالمية غير المصرفيةثانيا: ا

                                                           
1
  .117-116، ص ص: مرجع سابق، مصطفى إبراھیم محمد مصطفى 
2
  .94-93، ص ص: مرجع سابق، مصطفى إبراھیم محمد مصطفى 
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تتعدد املؤسسات املالية اإلسالمية غري املصرفية وتتنوع من حيث النشاط، األهداف واهليكل التنظيمي حيث جند 

على سبيل املثال ال احلصر صناديق االستثمار اإلسالمية، صناديق املؤشرات، شركات التأجري واملضاربة وشركات 

ي ونظرا لتنوعها سوف نقتصر يف دراستنا للمؤسسات املالية غري املصرفية على شركات التامني التأمني التكافل

  التكافلي.

 التأمين التكافلي -1

يعترب التأمني التكافلي أحد األنظمة اجلزئية اليت يتكون منها النظام املايل اإلسالمي، حيث يعّرف التأمني التكافلي على 

مبوجبه كل مشرتك فيه بدفع مبلغ معني من املال على سبيل التربع، لتعويض املتضررين منهم أنه " عقد تأمني مجاعي يلتزم 

على أساس التكافل والتضامن عند حتقيق اخلطر املؤمن منه، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على 

تاليف األضرار الناشئة عن هذه األخطار، هو اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على أو ، أساس الوكالة بأجر معلوم"

وذلك بدفع االشرتاكات على أساس االلتزام بالتربع، ويتكون ذلك من صندوق تأمني له الشخصية االعتبارية وله ذمة 

مّرت صناعة ، 1مالية مستقلة يتم منه التعويض عن األضرار اليت تلحق أحد الشريكني من جرّاء وقوع األخطاراملؤمن منها

 :2ني التكافلي بالعديد من احملطات ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايلالتأم

  تطور صناعة التأمين التكافلي):  1-1الجدول (

  الحدث  السنة

عقد يف دمشق اجتماع للمجمع الفقهي اإلسالمي نوقش فيه موضوع التأمني، حيث   1964

  .التعاوين بديال عنهاتفق فيه على حرمة التأمني التجاري، وأقّر فيه التأمني 

قام بنك فيصل اإلسالمي يف  السودان بتأسيس أول شركة تأمني تكافلي حتت اسم   1979

يف شركة التأمني اإلسالمية السودانية، ويف �اية نفس السنة قام بنك ديب اإلسالمي 

  اإلمارات العربية املتحدة بتأسيس الشركة العربية اإلسالمية للتأمني يف إمارة ديب.

  أسست شركة التكافل اإلسالمية يف البحرين وشركة التكافل اإلسالمية يف لكسمبورغ.  1983

  حيز التنفيذ يف ماليزيا، وتأسست شركة التكافل املاليزية.دخل قانون التأمني التكافلي   1984

تأسست يف اململكة العربية السعودية أول شركة إسالمية حتت اسم الشركة الوطنية   1985

                                                           
1
بحث مقدم إلى:المؤتمر الدولي حول منتجات أثر آلیات توزیع الفائض التأمیني على تنافسیة شركات التأمین التكافلي، عماري زھیر وعامر أسامة،  

  .02، ص: 2014ماي  6-5وتطبیقات االبتكار والھندسة المالیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
2
أطروحة دكتوراه علوم، تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم ویل اإلسالمي في مواجھة األزمات المالیة، محاولة اختبار كفاءة نظام التمعصام بوزید،  

  .28-27، ص ص: 2015/2016االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامع قاصدي مرباح، ورقلة، 
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التعاوين، كما تأسست يف نفس السنة الشركة اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني للتأمني 

  بالبحرين

شركة التأمني اإلسالمية العاملية يف البحرين، ولبنك البحرين اإلسالمي دور مهم يف   1992

  إنشائها واستثمار أمواهلا.

  تأسست شركة التكافل االندونيسية.  1994

  لسنغافورية، وشركة التعاون اإلسالمية يف قطر.تأسست شركة التكافل ا  1995

  شركة التأمني اإلسالمية يف األردن،وتأسست بدعم من البنك اإلسالمي األردين.  1996

  أسست يف ماليزيا شركة اإلخالص للتكافل.  2003

  أسست يف ماليزيا شركة ماي بان للتكافل.  2004

  تأسست يف ماليزيا شركة تكافل كومربوس.  2005

  تأسست شركة األوىل للتأمني املسامهة العامة احملدودة يف األردن.  2007

شركة معظمها شركات تأمني مباشرة  173بلغ عدد الشركات اإلسالمية التكافلية   2009

  وبعضها شركات إعادة تأمني.

  شركة. 206إىل ارتفع عدد شركات التأمني التكافلي يف العامل   2013

  .28ص: مرجع سابق، عصام بوزيد، المصدر: 

 شركات التأمين التكافلي -2

تعترب شركات التأمني التكافلي من أهم الشركات واملؤسسات املالية اإلسالمية حيث تعترب نتاجا رائدا 

 من أفكار الصناعة املالية اإلسالمية، وللتعّرف على شركات التأمني التكافلي وجب التطرق أوال ملفهوم 

هي شركة وظيفتها إدارة األموال وليس الضمان كما هو احلال يف شركات : التكافليتعريف شركة التأمين  1- 1

التأمني التجاري، حيث تقوم شركة التأمني التعاوين بتصميم حمافظ تأمينية مثل حمفظة التأمني ضد حوادث 

مث تدعوا من  كتوارية، املناسبة وتصميم برنامج التعويض،السيارات فتحدد طبيعة اخلطر وتقوم باحلسابات اال 

أراد االشرتاك يف هذه احملفظة بدفع قسط حمدد متناسب مع اخلطر مث جتمع هذه األموال يف احملفظة املذكورة 

 .1وتديرها باستثمارها لصاحل أصحا�ا

ناقش جممع الفقه اإلسالمي يف دورته األوىل املنعقدة مبكة املكّرمة يف العاشر من  حكم التأمين التكافلي: 2- 1

ه قضية التأمني التقليدي التجاري، وحسم ا�ّمع اخلالف بأغلبية أعضائه بتحرمي مجيع 1398شعبان سنة 

                                                           
1
مقال منشور على الموقع: مرجع سابق،تحدیات، المؤسسات المالیة اإلسالمیة واقعھا تحدیاتھا وكیفیة مواجھة العبد الكریم قندوز،  

https://sites.google.com/site/aaguendouz/project-updates/  
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التكافلي واعتماده ، كما قّرر ا�ّمع جواز التأمني 5أنواع التأمني التجاري، وذلك يف قراره الذي حيمل رقم 

 .1بديال

  ثالثا: الشركات المالية واالستثمارية 

هي الشركات اليت متارس األعمال االستثمارية وفق نظم الشركات الشرعية واليت ال تتبع األساليب املصرفية، 

د االسرتباح، ومن وتعّرف الشركة بأ�ا اتفاق بني اثنني أو أكثر على خلط ماليهما وعملهما أو التزاميهما يف الذمة بقص

  أمثلتها شركات االستثمار اإلسالمية " صناديق االستثمار اإلسالمية".

إن ظاهرة صناديق االستثمار اإلسالمية حديثة ال تعود إّال إىل عدد قليل من السنوات، ويقصد بصندوق 

ل واخلصوم والعمليات فيه، االستثمار اإلسالمي هو ذلك الصندوق الذي يلتزم املدير فيه بضوابط شرعية تتعلق باألصو 

وخباصة ما يتعلق بتحرمي الفائدة املصرفية، وتظهر هذه الضوابط يف نشرة اإلصدار اليت متثل اإلجياب الذي بناءا عليه 

يشرتك املستثمر يف ذلك الصندوق، ويف األحكام والشروط اليت يوقع عليها الطرفان عند االكتتاب، وال يقتصر تسويق 

ة وإدار�ا على البنوك اإلسالمية، بل ميكن القول أن أكثر الصناديق اإلسالمية إمنا يسوقها ويديرها الصناديق اإلسالمي

البنوك التقليدية، ومتثل هذه الصناديق أحد أهم الوسائل لدخول هذه البنوك يف سوق اخلدمات املصرفية اإلسالمية دون 

 2احلاجة إىل تغري هيكلها اإلداري أو نظام عملها وترخيصها.

  رابعا: الهيئات الداعمة للصناعة المالية اإلسالمية

تشكل اهليئات الداعمة للصناعة املالية اإلسالمية بيئة جديدة لدعم العمل املصريف اإلسالمي، ويكمن دورها   

يق اإلجيايب يف تعزيز الرقابة املصرفية على املصارف اإلسالمية، وتسعى هذه املؤسسات إىل تقدمي خدمات الدعم والتدق

وحتقيق التكامل املصريف اإلسالمي، ونشر الوعي العام حول العمل املصريف اإلسالمي والتعريف باملنتجات واخلدمات 

املالية اإلسالمية، باإلضافة إىل توفري املعلومات املتعلقة بالصناعة املصرفية اإلسالمية والعمل على تنميتها وتطويرها، كما 

صداقية والشفافية اليت تتمتع �ا الصناعة املصرفية اإلسالمية، مما يتيح هلذه الصناعة تعمل على توسيع حدود الثقة وامل

                                                           
1
الملتقى الثالث للتأمین التعاوني، رابطة العالم اإلسالمي، الھیئة اإلسالمیة العالمیة إدارة مخاطر التأمین التعاوني اإلسالمي، رانیة زیدان العالونة،  

  .18، ص: 2011دیسمبر  08و 07تمویل، المنعقد یومي لالقتصاد وال
2
مقال منشور على الموقع: المؤسسات المالیة اإلسالمیة واقعھا تحدیاتھا وكیفیة مواجھة التحدیات، مرجع سابق،  عبد الكریم قندوز،  

http://sites.google.com 
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مزيدا من التطور واالنتشار والتوسع، فوجوده يعطي للصناعة املصرفية اإلسالمية األسس القوية اليت متكنها من االنطالق 

  ، ومن أهم هذه اهليئات:1بفعالية

مركزية أنشأت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول  هو مؤسسةالبنك اإلسالمي للتنمية:  -1

، وقد عقد 1973ه املوافق لـ ديسمرب 1393اإلسالمية، الذي عقد يف جّدة يف شهر ذي القعدة 

وبدأ البنك عملياته  1975ه املوافق لـ يوليو 1395االجتماع االفتتاحي �لس احملافظني يف شهر رجب 

، ويهدف البنك لدعم التنمية 1975أكتوبر  20ه املوافق لـ 1395شوال  15 بصورة رمسية يف

االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء وا�تمعات اإلسالمية لباقي الدول غري األعضاء، 

هم جمتمعة ومنفردة وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية ويضم جملس املديرين التنفيذيني أربعة عشرة عضوا من

 2سبعة أعضاء دائمون ميثلون الدول صاحبة املسامهات األكرب يف رأس املال، كما يتضح يف الرسم التايل:

 

  ): الدول األعضاء األكبر مساهمة في رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية2-1الشكل (

  
، 2005اململكة العربية السعودية، لمحة موجزة عن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، نشرة معلومات البنك اإلسالمي للتنمية، المصدر: 

  .6ص: 

لسنة  22أنشأت يف مملكة البحرين مبوجب مرسوم ملكي رقم السوق المالية اإلسالمية الدولية:  -2

، يف أوت من نفس السنة وباشرت أعماهلا منذ ذلك التاريخ وهي ليست سوقا باملعىن املكاين 2002

لكنها جهة لتنظيم وضبط العمل يف السوق املالية اإلسالمية بشكل عام، وهي تشبه إىل حد ما هيئة و 

 سوق املال يف مصر، ويتمثل اختصاصها يف:

                                                           
1
مؤتمر علماء الشریعة تقویم إسھامات المؤسسات الداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیة في الموائمة الشرعیة والتنظیم والرقابة، یزن خلف العطیات،  

  .05، ص: 2013الثامن، كوااللمبور، مالیزیا، 
2
  .06، ص: 2005العربیة السعودیة، المملكة لمحة موجزة عن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، نشرة معلومات البنك اإلسالمي للتنمیة،  

المملكة العربیة السعودیة

الكویت

لیبیا

إیران

مصر

تركیا

اإلمارات العربیة المتحدة
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 املصادقة على األدوات املالية املتداولة أو اليت سيتم تداوهلا؛ -

 إعداد اللوائح والضوابط للتعامل وفق مقتضيات السوق املالية اإلسالمية؛ -

 1إعداد معايري موحدة عند إصدار األدوات املالية اإلسالمية أو عند تداوهلا. -

مت إنشاء اهليئة سابقا حتت إسم هيئة احملاسبة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية:  -3

سسات املالية املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية مبوجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤ 

 11يف اجلزائر، وقد مت تسجيل اهليئة يف  1990فيفري  26ه املوافق لـ 1410صفر  1اإلسالمية بتاريخ 

يف دولة البحرين، بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية معنوية  1991مارس  27ه املوافق لـ 1411رمضان 

 مستقلة ال تسعى للربح.

اجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته �دف اهليئة إىل تطوير فكر احملاسبة واملر 

عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األحباث وغري ذلك من الوسائل، 

وإعداد وإصدار وتفسري ومراجعة وتعديل معايري احملاسبة واملراجعة لتلك املؤسسات وذلك مبا يتفق وأحكام 

  2ة اإلسالمية.ومبادئ الشريع

 2001عبارة عن منظمة دولية تأسست يف عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية:  -4

وميثل ا�لس املظلة  OICومقرها الرئيسي يف مملكة البحرين، يتبع ا�لس العام منظمة التعاون اإلسالمية 

الرمسية للصناعة املالية اإلسالمية على مستوى العامل، يهدف إىل دعم وتطوير صناعة اخلدمات املالية 

اإلسالمية ومحايتها، ودعم التعاون بني أعضاء ا�لس العام واملؤسسات املالية األخرى ذات االهتمام 

دمات املالية اإلسالمية من خالل متثيلها والدفاع واألهداف املشرتكة، يهدف ا�لس إىل دعم صناعة اخل

عنها فيما خيص السياسات الرقابية واملالية واالقتصادية اليت تصب يف املصلحة العامة ألعضائه، ودعم 

  3تطوير صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية.

لبحرين، برأمسال تأسست الوكالة كشركة مسامهة مقرها ا: IIRAالوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  -5

، ميتلك البنك 2000ماليني دوالر، بدعوة من البنك اإلسالمي للتنمية يف املنامة عام  10مصرّح قدره 

من رأس مال الوكالة، وهي مبثابة وكالة متخصصة يف تصنيف املصارف واملؤسسات املالية  42%

                                                           
1
 http://iefpedia.comمقال منشور ضمن موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالمي: أھمیة السوق المالیة اإلسالمیة الدولیة، محمد عبد الحلیم،  
2
، ھیئة المحاسبة  2009الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة المقدمة في یونیو النص الكامل للمعاییر المعاییر الشرعیة، عبد الرحمان النجدي،  

  .18، ص: 2010والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، البحرین، 
3
 .CIBAFI :CIBAFI.orghttp://wwwالصفحة الرئیسیة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة  
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ترب دورها مكمال لألنشطة املالية اإلسالمية، وحتديد مدى اعتمادها على مؤسسات مالية تقليدية، لذلك يع

 1اإلسالمية أل�ا �تم بتقييم املؤسسات املالية اإلسالمية ومنتجا�ا.

هي هيئة إسالمية دولية قامت بإنشائها جمموعة من البنوك املركزية يف مجلس الخدمات المالية اإلسالمية:  -6

ن املؤسسات املالية الدولية كأعضاء الدول األعضاء، إضافة إىل البنك اإلسالمي والبنك الدويل وعدد م

، يهدف إىل التنسيق مع البنوك املركزية 2002مشاركني، مقره كواالملبور يف ماليزيا مت افتتاحه يف نوفمرب 

واملؤسسات املالية اإلسالمية إلصدار معايري تنظيمية للعمل املصريف اإلسالمي الذي يقوم على قواعد 

 2الشريعة واملعايري الدولية.

  

  

  المطلب الثاني: األسواق المالية اإلسالمية

عليها الصناعة املالية اإلسالمية، لذلك سنتطرق لألسواق املالية تعد األسواق املالية الركيزة األساسية اليت تقوم   

  اإلسالمية من خالل النقاط التالية:

  الفرع األول: تعريف األسواق المالية اإلسالمية

المية بأ�ا: سوق منظمة تنعقد يف مكان معني ويف أوقات دورية للتعامل الشرعي بيعا تعّرف األسواق املالية اإلس  

وشراء ملختلف األوراق املالية، ويقصد بالسوق املنظمة أ�ا ختضع إىل قوانني ولوائح وقواعد تنظم إدار�ا وحتكم 

صح إصدارها شرعا وبصيغ عمليا�ا، كما يقصد بالتعامل الشرعي أن جيري التداول فيها على أوراق مالية ي

  .3مشروعة

  الفرع الثاني: خصائص األسواق المالية اإلسالمية

                                                           
1
، مقال منشور على الموقع: 2006مؤسسات البنیة التحتیة للصناعة المالیة اإلسالمیة، سامر مظھر قنطقجي وبراء منذر أرمنازي،  

http://iefpedia.com  :38ص.  
2

  .40ص: ، المرجع نفسھ
3
بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الرابع: األزمة االقتصادیة مي صمام أمان ألزمات المستقبل المالیة، السوق المالي اإلسالمحمد زیاد سالمة البخیت،  

  .06، ص:  2010دیسمبر  16-15العالمیة من منظور االقتصاد اإلسالمي، 
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  :1تتميز األسواق املالية اإلسالمية بعّدة مميزات لعّل أبرزها  

أ�ا سوق ال تتعامل بأدوات الدين، وإمنا تشجع وحتفز على تداول أدوات ة بشكل واسع، وتستحدث من  -

 عملية التبادل احلقيقي للسلع واخلدمات؛الصيغ االستثمارية كل ما خيدم 

 سوق خالية من االحتكارات واملعلومات املضللة واليت تؤثر سلبا على أسعار األوراق املالية املتداولة فيها؛ -

يتم فيها االهتمام بالسوقني األولية والثانوية بشكل متكافئ، وتعترب أن معيار كفاءة األسواق املالية هو مدى  -

 للمشروعات املنتجة اجلديدة؛متويلها 

سوق تنعدم فيها املضاربة يف األوراق املالية واإلشاعات الكاذبة، وذلك بسبب املنع الشرعي لكثري من املعامالت  -

 اليت تعد جماال لعمليات املضاربة؛

رقابة توفري التمويل الالزم للمشاريع دون احلاجة إىل االقرتاض بفائدة أو إصدار أسهم عادية تشارك يف ال -

 واإلدارة؛

 املسامهة يف التنمية الشاملة للبالد وذلك عن طريق مشاركة املواطنني مع الدولة يف مشاريعها اإلمنائية؛ -

احلد من التضخم وذلك عن طريق مسامهة هذه السوق يف إتاحة السيولة والتمويل طويل األجل الالزمني إلجياد  -

 فرص استثمارية جديدة؛

 بح العادل واحلالل.مقاومة اجلشع وتشجيع الر  -

  الفرع الثالث: مقومات إقامة األسواق المالية اإلسالمية ومتطلباتها

  :2تتمثل مقومات إقامة سوق مالية إسالمية يف

  : وهو متوفر، إذا مت استثماره داخل البالد اإلسالمية.المال

صياغة أوراق مالية، خالية من ـ األوراق املالية اإلسالمية: لقد متكن رجال الفقه واالقتصاد اإلسالمي من   

  املعامالت الربوية، تكون بديلة ملثيال�ا يف السوق املايل التقليدي.

: فهي يف حاجة إىل متويل إسالمي حلمايتها من تالعب املضاربني المؤسساتالمالية المصدرة لألوراقالماليةـ 

  واملقامرين يف استثمارها ملدخرا�ا.

                                                           
1
الملتقى الدولي دور الصیرفة اإلسالمیة والسوق المالیة اإلسالمیة في الحد من آثار تدویل الخطر المالي على األنظمة المالیة العربیة، لحول عبد القادر،  

  .20، ص: 2011فیفري  24-23األول حول االقتصاد اإلسالمي الواقع ورھانات المستقبل، المركز الجامعي غردایة، 
2

  .08ص : ، مرجع سابقلحول عبد القادر، 
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لفقه اإلسالمي وخرباء املال واألسواق واالقتصاد اإلسالمي، الذين يعملون من علماء ا:توفر المتخصصينـ   

  على توجيه املعامالت املالية وفق الضوابط الشرعية.

  األمر مايلي: وحىت يتم إنشاء سوق مايل إسالمي مبقوماته السابقة يتطلب

إلسالمية لتتفق مع قواعد ومبادئ وأحكام إعادة صياغة القوانني التيتحكم أسواق األوراق املالية القائمة يف البالد ا

 الشريعة اإلسالمية.

ـ إصدار أوراق مالية جديدة كبديل لألوراق املالية احلالية واليت تبني أ�ا خمالفة للشريعة اإلسالمية، ويف الفقه   

  اإلسالمي متسع لذلك.

وضع ميثاق لقيم املتعاملني يف أسواق األوراق املالية اإلسالمية يتضمن الدوافع والزواجر( الثواب والعقاب)، حىت ميكن  . 

 ضمان عدم احنرافهم عن شرع اهللا.

ـ وضع ميثاق بني كافة الدول اإلسالمية للتعاون والتنسيق بينهم يف التعامل يف أسواق األوراق املالية املوجودة   

 لديهم.

صناديق  -شركات استثمار إسالمية -ـ التوسع يف إنشاء املؤسسات املالية اإلسالمية " مصارف إسالمية  

 شركات مسسرة إسالمية..." لدعم التعامل يف أسواق األوراق املالية اإلسالمية.  - استثمار إسالمية

  المطلب الثالث: المنتجات المالية اإلسالمية

ية عن كل األدوات واألوراق املالية اليت يتم تداوهلا يف السوق املالية اإلسالمية واليت تعرب املنتجات املالية اإلسالم  

  تتميز بكو�ا ملتزمة بالضوابط الشرعية.

  الفرع األول: مفهوم المنتجات المالية اإلسالمية 

  أوال: تعريف المنتجات المالية اإلسالمية 

يتكون من الصيغ والعقود واآلليات املالية اليت تلتزم بأحكام الشريعة، املقصود باملنتجات املالية اإلسالمية هي ما   

وتضاهي يف إمكانية تطبيقها ومرونتها املنتجات املالية املعاصرة، ولكنها متتاز باملبادئ واملميزات اخلاصة باالقتصاد 

  اإلسالمي من امللكية، املشاركة، وان الغرم بالغنم واخلراج بالضمان.
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تبدأ بالعقود وتنتهي بالصكوك اإلسالمية اليت يف حقيقتها منظومة تقوم على أساس عقد من العقود  وهذه املنتجات

 1املالية املشروعة

  ثانيا: خصائص المنتجات المالية اإلسالمية

  :2تتميز املنتجات املالية اإلسالمية بعدة خصائص لعل أبرزها

 من موجودات املشروع املمّول؛املنتجات املالية ختّول حلاملها حق ملكية حصة شائعة  -

 إن تداول األدوات املالية وتسييلها خيضع للشروط اليت حتكم كل أداة وفقا ملا يرد يف نشرة اإلصدار؛ -

 املنتجات املالية اإلسالمية هي أدوات متويل واستثمار تقوم على مبدأ املضاربة الشرعية وتأخذ أحكامها؛ -

 رعا وتقع يف دائرة احلالل وحيّرم عليها غري ذلك.تقوم بتمويل مشروعات استثمارية جمازة ش -

  

  

 

  ثالثا: مراحل تقويم المنتجات المالية اإلسالمية

تقّوم املنتجات املالية اإلسالمية على مبدأ املناسبة، أي مناسبة املنتج مع اهلدف املقصود منه، ومتر عملية التقومي   

  :3مبرحلتني مها

فغن كانت مقبولة فينظر حينئذ يف اإلجراءات، وإن مل تكن مقبولة النظر في الغاية والهدف من المنتج:  -1

 فاملنتج ابتداء غري مقبول.

فإن كانت صحيحة كان املنتج مقبوال، وإّال لزم مراجعة اإلجراءات النظر في اإلجراءات التعاقدية:  -2

ستخدمة فاخلطوة األوىل هي مشروعية اهلدف، فإذا كان كذلك وجب النظر يف مشروعية الوسائل امل

                                                           
1
مدى قدرة المنتجات المالیة اإلسالمیة في االستجابة لمتطلبات السوق والتحدیات المستقبلیة أمام التطویر واالبتكار، على محیي الدین القرة داغي،  

  .08دراسة فقھیة اقتصادیة، دراسة منشورة على موقع االقتصاد والتمویل اإلسالمي، ص: 
2
  .07دراسة منشورة على موقع االقتصاد والتمویل اإلسالمي، ص: ألسواق المالیة، نحو اقتصاد فقھي حول النقود وا 
3

، 2016، أكتوبر 53مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیة، العدد واقع المنتجات المالیة اإلسالمیة ومناھج ومتطلبات تطویرھا، كریفار مراد ولكحل محمد، 
  .126-125ص ص: 
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للوصول إليه، فإذا كانت مشروعة فقد حتققت مشروعية اهلدف والوسيلة فيكون املنتج صحيحا شكال 

 ومضمونا.

فالغاية ال تربر -أّما إن كان اهلدف مشروعا والوسيلة غري مشروعة، فالبد من مراجعة اإلجراءات وتصحيحها، 

عن مشروعية اإلجراءات أل�ا لن جتدي يف تصحيح  أّما إذا كان اهلدف غري مشروع فال جدوى من البحث- الوسيلة

  هدف غري مشروع، ويوضح الشكل التايل مراحل تقومي املنتجات:

  ): مراحل تقويم المنتجات المالية اإلسالمية3-1الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  .125، ص: مرجع سابق،كريفار مراد ولكحل حممدالمصدر: 

من قبل مؤسسات مالية متخصصة يف إطار املعايري الشرعية واملوضوعية تتضح أمهية تقومي املنتجات املالية اإلسالمية، 

  يف ما يلي:

تصنيف املنتجات املالية اإلسالمية من أجل محاية املستثمرين، ومحاية املؤسسات املالية اإلسالمية املنضبطة من  -

ات لألولويات التنموية منافستها مبنتجات رديئة تسيء إىل الصريفة اإلسالمية " معرفة مدى حتقيق تلك املنتج

ومدى تلبيتها الحتياجات املتعاملني "؛ أي معرفة مدى سالمة تطبيق تلك املنتجات بالسوق املصرفية، ومدى 

 متيزها عن التقليدية، كما أن أهم املشاكل اليت تتعرض هلا املنتجات املالية اإلسالمية هي:
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 ية؛عدم وجود هيئة خمتصة بتقومي املنتجات املالية اإلسالم -

 عدم وجود معايري لتقومي املنتجات املالية اإلسالمية؛ -

  عدم توافر البيانات املالية الكافية عن املنتجات املالية اإلسالمية. -

  الفرع الثاني: أنواع منتجات الصناعة المالية اإلسالمية

 أوال: الصكوك اإلسالمية:

  تعريف الصكوك -1

وثائق أو سندات تصدر باسم املكتتب مقابل األموال اليت تعّرف الصكوك على أ�ا عبارة عن شهادات أو   

قّدمها لصاحب املشروع، وهي متثل حصص شائعة يف رأس املال وتكون متساوية القيمة وقابلة للتداول، وملالكها حقوق 

، ويتم إصدار الصكوك بقصد متويل مشروع استثماري 1وواجبات خاصة ضمن ضوابط االستثمار والتداول اإلسالمي

دد او متويل اجلانب االستثماري يف املوازنة العامة للدولة، وهي البديل للسندات، أّما معني الصكوك فهو جمموعة من حم

  2األصول جتمع يف معني واحد وتورق بغرض إصدارها

  3تتمثل خصائص الصكوك اإلسالمية يفخصائص الصكوك اإلسالمية:   - 2

 وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة؛ -

 تقوم على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة؛ -

 استناد الصك إىل عقد شرعي؛ -

 تنويع املشاريع االستثمارية إىل أشكال كثرية حبسب اعتبارات متعددة؛ -

 تكون قابلة للتداول شريطة أن تكون موجودات اإلصدار حقيقية. -

  4أطراف عملية التصكيك  -3

                                                           
1
بحث مقدم إلى: الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالیة اإلسالمیة، حجر األساس لقیام سوق لألوراق المالیة اإلسالمیة،  التصكیك اإلسالميبرودي نعیمة،  

  .02، ص: 2013دیسمبر  9-8المدرسة العلیا للتجارة، 
2
ة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، مركز مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، الصادرة عن األكادیمیالصكوك اإلسالمیة ومخاطرھا، محسن أبو عوض،  

  .33، ص: 2013البحوث المالیة والمصرفیة، بنك فیصل اإلسالمي السوداني، السنة اإلحدى والعشرون، المجلد الحادي والعشرون، العدد األول، جانفي 
3
  .06، ص: المرجع نفسھبرودي نعیمة،   
4
ندوة حول تكوین محفظة األوراق المالیة اإلسالمیة الفّعالة، تنظیم شركة وراق المالیة اإلسالمیة، مبادئ وضوابط تكوین محفظة األعبد الباري مشعل،  

  .08-07، ص ص: 2006سبتمبر  17الفجر لالستشارات اإلداریة واالقتصادیة، الكویت، 
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بصيغة شرعية، وقد يكون هذا املصدر شركة أو فرد أو هو من يستهدف استخدام حصيلة االكتتاب المصدر:  -

حكومة أو مؤسسة مالية، وقد ينيب املصدر مؤسسة مالية وسيطة (وهو الغالب) يف تنظيم عملية اإلصدار 

 مقابل أجر أو عمولة حتددها نشرة اإلصدار.

اإلصدار مقابل أجر وهذا هم املمولون، ويف الغالب أن محلة الصكوك ينيبون غريهم يف تنفيذ عقد المكتتبون:  -

 النائب هو مدير اإلصدار، وغالبا ما يكون هذا املدير مؤسسة مالية وسيطة.

 ويشمل كل منأطراف أخرى:  -

هو من يقوم بأعمال االستثمار أو جزء منها، ويعينه املصدر أو مدير اإلصدار مدير االستثمار:   - أ

 طبقا لنشرة االكتتاب.

املالية الوسيطة اليت تتوىل محاية مصاحل محلة الصكوك واإلشراف هي املؤسسة أمين االستثمار:   - ب

على مدير اإلصدار، وحيتفظ بالوثائق والضمانات؛ وذلك على أساس عقد وكالة بأجر حتدده نشرة 

 اإلصدار، وحتتفظ بالوثائق والضمانات على أساس عقد وكالة بأجر حتدده نشرة اإلصدار.

تتعهد بشراء ما مل يكتتب فيه من الصكوك على أساس الوعد هو املؤسسة اليت متعهد االكتتاب:   - ج

 امللزم، وهذا جائز بشرط أّال يتقاضى املتعهد باالكتتاب عموالت مقابل ذلك التعهد.

هو مؤسسة تعد طرفا ثالثا ليس املصدر، تتربع بضمان القيمة االمسية وقدرا من ضامن اإلصدار:   - د

يضمن القيمة االمسية إّال يف حاالت التعّدي الربح حلملة الصكوك، وال جيوز للمصدر أن 

 والتقصري.

 

  ثانيا: المنتجات المالية المستحدثة

 وتشمل كل من:المنتجات التمويلية:  -1

يعّرف على أنه "متلك أصول بثمن مؤجل مث بيعها بثمن حال لغري من اشرتيت منه، فالتورق التورق المصرفي:  -

آلية متويلية يتمكن عن طريقها املتورق "طالب النقود" من شراء سلعة بثمن مؤجل، مث يقوم ببيعها بثمن حال 

الالزم من خالل بيع  إىل طرف آخر غري الذي اشرتيت منه قبال، و�ذا يكون املتورق قد حتصل على التمويل

السلعة اململوكة حاال، على أن يقوم بتسديد مثنها اآلجل حسب ما ّمت االتفاق عليه، وبالتايل فهي اآللية اليت 



  الفصل األول............... التأصيل النظري للصناعة المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية
 
 

57 
 

يقوم من خالهلا عميل املصرف اإلسالمي بشراء سلعة من هذا األخري باألجل، على أن يقوم ببيعها حاال 

يغة التمويلية آلية للحصول على السيولة النقدية اليت حيتاجها لطرف آخر غري البائع األول، لتكون هذه الص

 .1العميل

هو عقد يشتمل على معنيني من معاين العقود املسماة بالفقه اإلسالمي مها : 2اإلجارة الموصوفة في الذمة -

عقد السلم وعقد اإلجارة، أي أنه "بيع منافع مستقبلية بثمن حال"، أو هي "سلم يف املنافع سواء كانت منافع 

ست متعينة، أو أعيان أو منافع أعمال، أو هي إجارة يف الذمة" ألن املنفعة املستوفاة متعلقة بذمة املؤجر ولي

اإلجارة الواردة على منفعة مضمونة ألن املنفعة فيها بضمن املؤجر تقدميها يف كل احلاالت، وهي متعلقة بذمته 

 .ForwardIjaraويطلق عليها باللغة اإلجنليزية 

 Certificate Of Depositsمتثل شهادات اإليداع القابلة للتداول  شهادات اإليداع القابلة للتداول:  -

ادات تصدرها البنوك واملؤسسات املالية، وال تعطي حلاملها احلق يف اسرتداد قيمتها من اجلهة املصدرة إّال يف شه 

تاريخ االستحقاق، أّما قبل ذلك التاريخ فإنه ال سبيل أمام حاملها سوى عرضها للبيع يف السوق الثانوي، الذي 

، إّال أن شراء 3تعامل يف األوراق املالية قصرية األجليتضمن البنوك التجارية وبيوت السمسرة والتجارة اليت ت

شهادة الوديعة اآلجلة مبثابة توظيف ربوي للمال يف وديعة آجلة لدى أحد البنوك، ومدد استحقاق متباينة 

تتناسب واختالف رغبات املتعاملني فيها، إّال أن البنوك اإلسالمية ال ميكن هلا أن تتعامل �ا أل�ا حمّرمة شرعا 

، لذلك أصدر البنك اإلسالمي للتنمية جبّدة شهادات استثمار خمصصة لتمويل جتارة الدول 4شتماهلا على الرباال

اإلسالمية، ونّصت الئحة هذه الشهادات على أن يقوم البنك بإدارة احملفظة بصفته مضاربا، وأن يلتزم يف تنفيذ 

 .5العمليات االستثمارية بأحكام الشريعة اإلسالمية

  إصدار هذه الشهادات وتسويقها بأحد األسلوبني:يتم 

  اإلصدار العام، وذلك بدعوة اجلمهور لالكتتاب فيها.األول: 

                                                           
1
  .09، ص: مرجع سابقلعمش آمال وشرفي سارة،  
2
بحث مقدم لندوة البركة ضوابط اإلجارة الموصوفة في الذمة وتطبیقاتھا في تمویل الخدمات في المؤسسات المالیة اإلسالمیة، أحمد محمود نّصار،  

  .04، ص: 2009الثالثون لالقتصاد اإلسالمي، رمضان 
3
وي الرابع عشر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، كلیة بحث مقدم إلى:المؤتمر العلمي السنشھادات اإلیداع القابلة للتداول رؤیة إسالمیة، أشرف محمد دوابھ،  

  .943الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، ص: 
4
http://www.aam-مجلة المحاسب العربي، متوفرة على الموقع: االستثمار قصیر األجل في البنوك اإلسالمیة، سعید بن حسین بن علي المقرفي،  

web.com :01، ص.  
5
  .947ص: المرجع نفسھ، أشرف محمد دوابھ،  
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اإلصدار اخلاص، وذلك بأن يتم إصدارها بناء على طلب مسبق من قبل جمموعة من املودعني، بشروط  الثاني:

  .1متفق عليها بينهم وبني املصرف املصدر هلا

 سالمية المشتقات المالية اإل - 2

إن صعوبة تصميم مشتقات مالية إسالمية تكمن يف أمهية أن تتوافق املشتقات مع الشريعة من جهة، وأن 

تكون قادرة على توفري التدفقات النقدية بنفس مستوى املشتقات التقليدية من جهة ثانية، حيث ميكن 

ة هلذه األداة، ومنها قدرة املشتقات استعمال املشتقات حتت تقنني إسالمي من االستفادة من املزايا العديد

  على حتويل اخلطر وبالتايل حتقيق االستقرار، كما ميكن هلا أن حتسن إدارة السيولة وزياد�ا بتكلفة منخفضة.

  وعليه ميكن إجياد بدائل تتطابق مع الشريعة، فاخليارات واملستقبليات ميكن أن تتوافق والشريعة إذا كانت:

 ام عادل يراعي املصلحة العامة؛جتنبت الغرر لتحقيق نظ 

 أستعملت لالحتياط من خطر حقيقي على أصل ما، مع أن تكون املصلحة ملالك األصل؛ 

 جتنبت تأجيل متبادل "بيع بأجل" بدون حتويل األصل فعال؛ 

  كما جيب أن تتضمن املشتقات املتوافقة مع النظام اإلسالمي مشاركة يف األخطار للطرفني

 .2املتعاقدين

تعرب عن االتفاقات اليت جتتمع فيها عناصر مستمدة من أكثر من عقد من المنتجات التمويلية المركبة:  - 3

  واحد اجتهت إرادة العاقدين وقصدمها لتحقيقه العقود املسماة، مع ترابط تلك العناصر بطريقة ال يتحقق 

أي أ�ا " جمموع املنتجات املالية املتعددة اليت يشتمل عليها املنتوج  3كما هو احلال يف املعامالت املستحدثة

اجلديد، حبيث تعامل مجيع احلقوق واألعباء املرتتبة على تلك املنتجات وكأ�ا منتوج حمدود" ميكن من خالل 

  هذا التعريف استنتاج ما يلي:

 املنتجات املالية املركبة مكّونة من منتوجني أو أكثر؛ -

واندماج بني املنتجات املالية فيما بينها، حبيث تعطي لنا منتوج واحد، وعليه فإن املنتجات املالية هناك ربط  -

 املتعددة اليت ليس بينها ربط يف املعاملة الواحدة ال تدخل يف موضوع املنتجات املالية املركبة؛

                                                           
1
الطبعة األولى، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك األسواق المالیة من منظور إسالمي،  مبارك بن سلیمان آل فّواز،  

  .29، ص: 2010عبد العزیز، 
2
بحث مقدم إلى: الملتقى الدولي الثاني حول األزمة المالیة الراھنة المشتقات المالیة من منظور النظام المالي اإلسالمي،  ة حویو، آمال حاج عیسى وفضیل 

  .19-16، ص ص: 2009ماي  06-05والبدائل المالیة والمصرفیة، النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي خمیس ملیانة، 
3
 sharq.com-http://www.alمقال منشور على الموقع: المنتجات واألدوات المالیة اإلسالمیة المعاصرة،  تصنیفمحمد فوزي،  
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 .1ن كآثار وتكاليف املنتوج الواحدأن املنتجات املالية املركبة ترتتب عليها مجيعا اآلثار واألعباء، حبيث تكو  -

  ويف ما يلي مناذج من أهم املنتجات املالية املركبة يف البنوك اإلسالمية

  هم المنتجات المالية المركبة في البنوك اإلسالميةأل): نماذج 2-1الجدول (

  أطراف المنتوج  نوع التركيب  المنتوج المالي المركب

  العميل-المورد-البنك  بيع -شراء  المرابحة لآلمر بالشراء

  -العميل-الشريك-البنك  بيع -مشاركة  المشاركة المتناقصة

  المورد"التاجر"-العميل"حامل البطاقة"-البنك  وكالة بالبيع- بيع، بالمرابحة-شراء  التورق المنظم

  المورد"الصانع"- العميل"المستصنع"-البنك  استصناع-استصناع  االستصناع الموازي

بحث مقدم المنتجات المالیة المركبة في البنوك اإلسالمیة بین حتمیة االبتكار والمصداقیة الشرعیة، دربال عبد القادر ومھدي میلود، المصدر:

- 05إلى: مؤتمر منتجات وتطبیقات االبتكار والھندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة واإلسالمیة، جامعة فرحات عباس سطیف، یومي 

  .02، ص: 2014ماي  06

  : التمويل اإلسالميالمطلبالرابع

املشاركات كاملضاربة، املشاركة، املساقاة تتعدد وتتنوع أساليب وصيغ التمويل اإلسالمي، إذ توجد أساليب قائمة 

اإلجارة االستصناع، ، كما توجد أساليب مالية تقوم على و مثل املراحبة ، السلم املعاوضات، وأساليب قائمة على واملزارعة

  مثل اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتملك .

  

  مفهوم التمويل اإلسالمي األول: الفرع

يقوم نظام التمويل اإلسالمي على منطق معارض متاما ملنطق عمل املؤسسات املالية التقليدية، فإذا كان     

المي يعتمد على منطق التمويل النظام املايل التقليدي يقوم على منطق التمويل بفائدة فإن النظام املايل اإلس

  باملشاركة يف الربح واخلسارة.

ونظام التمويل اإلسالمي موجه حنو إدخال االنضباط الذايت يف النظام املايل؛ إذ أنه يقوم على االعتماد أكثر   

  على التمويل باملشاركة بدل التمويل بالدين، وبالتايل ميكن التطرق ملفهوم التمويل اإلسالمي من خالل:

                                                           
1

مقدم إلى: مؤتمر منتجات بحث المنتجات المالیة المركبة في البنوك اإلسالمیة بین حتمیة االبتكار والمصداقیة الشرعیة، دربال عبد القادر ومھدي میلود، 
  .02- 01، ص ص: 2014ماي  06-05وتطبیقات االبتكار والھندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة واإلسالمیة، جامعة فرحات عباس سطیف، یومي 
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مصدر من املال وهو اسم للقليل والكثري من املقتنيات من كل ما يتمّول وميلك، ويغلب إطالقه التمويل لغة:  -

اآلن على النقد ذهبا أو فضة أو العمالت اليت تقوم مقامها، والتمويل إذا جعل له ماال؛ أي متليك املال ملن يريد 

  .1استثماره عرب إحدى صيغ التمويل

هو نوع من التمويل يستند إىل قاعدة فقهية وهي أن الربح يستحق يف الشريعة  اصطالحا:التمويل اإلسالمي  -

بامللك أو بالعمل، وهذه القاعدة تقتضي أن من ملك شيئا استحق أية زيادات حتصل يف ذلك الشيء، ومثل 

اليت لديه هي ذلك لو اشرتى تاجر سلعة بثمن مث باعها بثمن أعلى فإن الزيادة اليت حصلت يف كمية النقود 

، كما يقصد به تقدمي ثروة عينية أو نقدية بقصد االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها  2أيضا ملك له

ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية، حيث أن إدخال عنصر اإلسرتباح فيه ال يكون من قبيل 

 .3التربع

  صيغ التمويل اإلسالمي: الفرع الثاني

وتتنوع أساليب وصيغ التمويل اإلسالمي؛ حيث توجد أساليب قائمة على املشاركات كاملضاربة تتعدد 

واملشاركة، وأساليب قائمة على املعاوضات كاملراحبة، السلم واالستصناع، وأخرى قائمة على اإلجارة كاإلجارة 

  واإلجارة املنتهية بالتملك وهو ما سيتم عرضه يف ما يلي.

  القائم على المشاركاتأوال: التمويل 

  ويشمل كل من صيغيت املضاربة واملشاركة.

  

  : المضاربة 1

 تعريف عقد المضاربة ومشروعيته 1-1

، 4جاء يف لسان العرب يف كلمة ضرب، ضربت يف األرض أبتغي اخلري من الرزقالمضاربة لغة:   - أ

قال تعاىل: 

""

                                                           
1
  .05مرجع سابق، ص: دور مقاصد الشریعة في تطویر صیغ التمویل اإلسالمي، أحمد بشناق،  
2
  .03ص: قراءات حول التمویل اإلسالمي األسس والمبادئ، على الخط، میلود زید الخیر،  
3
الطبعة الثالثة، البنك اإلسالمي للتنمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، مفھوم التمویل في االقتصاد اإلسالمي تحلیل فقھي واقتصادي،  منذر قحف،  

  .12، ص: 2004جدة، 
4
  .19، ص: 2009مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة، البنوك اإلسالمیة والبنوك الكالسیكیة دراسة مقارنة،  مخاطر صیغ التمویل فيحسین بلعجوز،  
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  "" معاين منها: يقال أي سافرمت، واملضاربة على وزن مفاعلة ويطلق عليها عّدة  )101(النساء

ضرب يف األرض إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب، والضرب يقع على مجيع األعمال إّال قليال، 

 .وتعين أيضا  القراض 1أي ال يستطيعون التصرف في التجارةجاء يف القرطيب : 

نب تعين املضاربة يف الفقه اإلسالمي بأ�ا: "" شركة يف الربح مبال من جاالمضاربة اصطالحا:   - ب

، كّما عّرفها جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 2رب املال، وعمل من جانب آخر أي املضارب""

بأ�ا: "" عقد بني رب املال واملضارب، ويقوم فيه رب املال باملسامهة برأس املال يف نشاط يديره 

املالية املضارب ( مقدم العمل ) ويتم توزيع األرباح اليت حيققها النشاط أو مؤسس اخلدمات 

اإلسالمية وفق شروط عقد املضاربة، ويتحمل رب املال اخلسارة وحده، ما مل تكن تلك اخلسائر 

 .3بسبب سوء سلوك املضارب أو إمهاله أو إخالله بالشروط املتعاقد عليها""

يف الربح الناتج من مال يكون من طرف ومن عمل من طرف  ويقوم عقد املضاربة على املشاركة

  .4صاحب املال والثاين املضارب، وقد يتعدد صاحب املال كما قد يتعدد العاملآخر، األول 

 

اتفق الفقهاء على أن عقد املضاربة جائز من جانب املالك والعامل، مشروعية عقد المضاربة:   - ج

واستدل مجهور الفقهاء يف جواز  فيجوز لكل منها الفسخ أو العدول قيل الشروع بالعمل وبعده

 عقد املضاربة بالقرآن والسنة واإلمجاع، كما يلي:

قوله تعاىل: ( من القرآن الكريم:  -

                                                      )

 من  10وقوله تعاىل يف اآلية )101النساء  

                                                           
1
، شركة صخر لبرامج الحاسب، متوفر على الموقع: 63طبعة إلكترونیة، اإلصدار القرآن الكریم مع التفاسیر، )، 1996-1991تفسیر القرطبي (  

http://library.islamweb.net/newlibrary/TreeCategory.php?ID=6440  
 .القراض لغة القطع، ویعني أن صاحب المال قطع جزءا من مالھ آلخر یتجر لھ فیھ، والقرض في األرض یعني قطعھا سیرا  
2
  .43، ص: 2010الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، ر بالمشاركة في البنوك اإلسالمیة، االستثماأحمد محمد محمود نّصار،  
3
ام الشریعة مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، اإلرشادات المتعلقة بمعیار كفایة رأس المال، االعتراف بالتصنیفات لألدوات المالیة المتفقة مع أحك 

  .22، ص: 2008یف ائتماني خارجیة، مارس اإلسالمیة الصادرة عن مؤسسات تصن
  ألن یالحظ أن محل المشاركة ھو الربح ولیس المال، ألن المال ملك خاص بالطرف الذي یقدمھ وھو رب المال، كما أن محّل المشاركة لیس التصرف

  التصرف من حق العامل المضارب الذي یقدم العمل.
4
  .20-19ص ص: مخاطر صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة والبنوك الكالسیكیة، مرجع سابق، حسین بلعجوز،  

كان  والمقصود بھ أن عقد المضاربة عقد غیر الزم  سواء حصل الربح أو لم یحصل، تحّول المال إلى سلعة أو لم یتحّول، أشترط فیھ وقت معین أو 
  مطلق.
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(سورة اجلمعة:                                       ( فاملضارب يسعى

تعاىل : ويضرب يف األرض ابتغاء فضل اهللا عّز وجل بالتجارة والربح احلالل، كما جاء يف قوله 

)          أي أن املضارب يسري يف األرض طلبا للرزق أو _ 20) _ المزمل

 الربح.

رضي اهللا  –من األدلة الواردة يف السنة النبوية على مشروعية املضاربة ما روي عن صهيب من السنة النبوية:  -

ثالث فيهّن البركة البيع إلى أجل المضاربة، والمقـارضة وخلط البر  (أن النيب صّل اهللا عليه وسّلم قال:  –عنه 

جية رضي اهللا عنها مضاربا إىل كما ورد يف السرية أن النيب صّل اهللا عليه وسلم خرج يف مال خد، ) 1بالشعير

، وروى البيهقي أّن العباس رضي اهللا عنه كان إذا دفع ماال مضاربة، اشرتط على صاحبه أّال يسلك فيه 2الشام

حبرا وال ينزل واديا، وال يشرتي به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إىل رسول اهللا صّل اهللا عليه 

الخسارة على المال والربح على ما علي رضي اهللا عنه قوله يف املضاربة: (  وسلم فأجازه، ومما ورد عن

 .3اصطلحوا عليه)

أمجع الفقهاء على جواز املضاربة وهذا اإلمجاع قد نقله كثري من الفقهاء، حيث قال ابن حزم: من اإلجماع:  -

الشيخ الذي ال يطيق السفر القراض كان يف اجلاهلية فكانت قريش أهل جتارة وال معاش هلم من غريها وفيهم 

واملرأة والصغري واليتيم، فكانوا يعطون املال مضاربة ملن يتجر به باجلزء املسمى الربح، فأقّر رسول اهللا صّل اهللا 

، كما أمجع املسلمون من عهد 4عليه وسلم ذلك يف اإلسالم وعمل به املسلمون عمال متيقنا ال خالف فيه

املضاربة وكانوا يتعاملون �ا، ومل ينكر عليهم أحد وذلك حلاجة الناس إليها  الصحابة ومن بعدهم على مشروعية

  .5ورفع الضرر واحلرج عنهم وجلب املصلحة والنفع هلم

 وضع الفقهاء عّدة شروط لصحة عقد املضاربة ميكن إجيازها يف ما يلي:شروط صحة عقد المضاربة:  1-2

 : 6الشروط المتعلقة برأس المال -

من الدراهم والدنانري وما يف حكمها ( النقود املضروبة) أل�ا أصل االئتمان، أّما إذا كان  أن يكون رأس املال -

رأس املال من العروض أو العقار فإ�ا ال جتوز، وعّللو ذلك بوجود الغرر يف املضاربة اليت يكون رأس ماهلا من 
                                                           

1
  رواه ابن ماجة بإنشاء ضعیف. 
2
  .43مرجع سابق، ص: االستثمار بالمشاركة في البنوك اإلسالمیة، حمد محمود نّصار، أحمد م 
3

  .44- 43، ص ص: المرجع نفسھ
4
  .21ص: مخاطر صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة والبنوك الكالسیكیة، مرجع سابق، حسین بلعجوز،  
5

  .439: ، ص2002دار الفكر، دمشق، المعامالت المالیة المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول، وھبة الزحیلي، 
6
المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة، أسالیب خلط مال المضاربة وآثارھا في قیاس الربح وتوزیعھ في المصارف اإلسالمیة، حسین محمد سمحان،  

  .77، ص: 2008، 4، العدد 4المجلد 



  الفصل األول............... التأصيل النظري للصناعة المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية
 
 

63 
 

بعض الفقهاء املضاربة اليت يكون رأس غري النقد؛ باعتبار أن قيمة األصول غري النقدية متغرية، يف حني أجاز 

ماهلا من العروض أو العقار، ومنها املذهب احلنفي الذي اشرتط أن تدفع العروض للعامل فيبيعها ويعمل بثمنها، 

على أن يعترب مثن البيع هو رأس مال املضاربة، يف حني أجاز فريق آخر ذلك إذا كان رأس مال املضاربة من 

 العروض املثلية.

 يكون رأس املال دينا يف ذمة املضارب وهو شرط اجلمهور.أن ال  -

 أن يكون رأس املال معلوما ألن جهالة رأس املال تؤدي إىل جهالة الربح. -

 :1الشروط المتعلقة بالربح -

أن يكون الربح معلوما؛ ويقصد مبعلومية الربح أن يعرف كل من رب املال والعامل حصته من الربح ألنه املعقود  -

 ة املعقود عليه توجب فساد العقد.عليه، وجهال

أن يكون الربح شائعا، حيث اشرتط الفقهاء أن تكون قسمة الربح بني املضارب ورب املال بنسبة شائعة   -

كالنصف أو الثلث، فإن شرط قدرا معينا ألحدمها كألف دينار والباقي لآلخر فال جيوز؛ ألن هذا يقطع الشركة 

  ذلك املبلغ وقد تربح أضعافه.يف الربح، فقد ال تربح املضاربة إّال 

 الشروط المتعلقة بالعمل:  -

 أن يتم تسليم رأس املال للمضارب على أن يكون أمينا عليه ال ضامنا، إّال يف حالة التعدي أو التقصري؛ -

 أن يكون للمضارب احلق يف التصرف يف املال وإدارته دون تدخل من رب املال. -

 

 :2يتم عقد املضاربة وفق اخلطوات التاليةالخطوات العملية لعقد المضاربة:  1-3

يتقدم املتعامل الذي يرغب يف احلصول على متويل من البنك لتنفيذ تقديم طلب تمويل المضاربة:   - أ

مشروع أو صفقة معينة، بطلب مكتوب موقع منه يبني فيه الصفقة اليت يرغب بتنفيذها مبا يتفق 

دوى اقتصادية للمشروع أو املستندات اخلاصة وأحكام الشريعة اإلسالمية ومرفقا طلبه بدراسة ج

 باملتعامل؛

                                                           
1
مدى توافر أركان وشروط المضاربة في صیغة المضاربة المطبقة في التأمین اإلسالمي دراسة تطبیقیة على شركة البركة موسى مصطفى القضاة،  

  .363-362، ص ص: 2014، 4، العدد 10المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة، المجلد للتكافل، 
2
، ص 2013الطبعة األولى، دار القلم، اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، مویل اإلسالمي، المعالجة المحاسبیة ألدوات التلالطالع راجع: محمود عبد العال،  

  .232- 230ص: 
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تتم دراسة وحتليل شخصية مقدم الطلب بصفة خاصة من حيث التزامه الديين الدراسة والتحليل:   - ب

 واألديب واألخالقي يف التعامل التجاري من صدق وأمانة؛

تقرير حتليل مايل شامل على يقوم قسم التمويل واالستثمار بالبنك بإعداد كتابة التقرير والتوصيات:   - ج

أسس عملية، خبصوص الطلب املقدم ويوصي باملوافقة أو عدمها على ضوء ما ّمت التوصل إليه من 

 نتائج التحليل؛

يتم مناقشة الطلب والتقرير الذي أعّده قسم اتخاذ قرار من لجنة التمويل واالستثمار المختصة:   - د

ويل حسب صالحيات التمويل املمنوحة للجان، وحسب التمويل واالستثمار بالبنك من قبل جلان التم

سياسات البنك حيث يتم رفع توصية جلنة التمويل واالستثمار إىل السلطة املفّوضة باختاذ القرار 

 باملوافقة أو عدمها، أو بتعديل معني أو املوافقة بشروط إضافية؛

بة حىت يعلم حبيثيات املوافقة يتم إبالغ طالب التمويل بالقرار كتاتنفيذ القرار وتوقيع العقد:   - ه

 وشروطها، ويتم توقيع العقد من الطرفني؛

تتم متابعة املضارب والتأكد من تطبيقه لشروط العقد، حيث تتم املتابعة بالشروط متابعة التمويل:   -  و

 املعتادة كاملتابعة املكتبية أو امليدانية؛

لعملية املضاربة بعد انتهائها، ويتم تدقيقها يقوم املضارب بإعداد احلسابات اخلتامية النتائج والتوزيع:   - ز

 من قبل قسم التمويل واالستثمار؛

وذلك من حيث مّد�ا ورأس ماهلا وطبيعتها وأرباحها إعداد تقرير شامل وتقييم عملية المضاربة:   - ح

 وعائدها احلقيقي، حيث يتم مقارنة نتائج املضاربة باملتوقع منها.

 

 :1قد املضاربة يفتتمثل عيوب ععيوب عقد المضاربة:  1-4

 صعوبة استخدام العقد بشكل متكرر بسبب احلاجة إىل تقييم موجودات الشركة يف كل مرّة؛ - 

عدم رغبة البنوك يف هذا الشكل التمويلي الرتفاع خماطره؛ ألنه يقوم على الثقة واألمانة بالدرجة األوىل وتعذر  - 

 القيام بأعمال التدقيق والرقابة على آالف العمليات؛

                                                           
1
أطروحة دكتوراه مقّدمة إلى قسم المصارف، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، الصیغ اإلسالمیة لالستثمار في رأس المال العامل، حسني عبد العزیز یحي،  

  .95، ص: 2009م المالیة والمصرفیة، األكادیمیة العربیة للعلو
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ال يصلح هذا الشكل التمويلي للشركات واملؤسسات غري املنظمة اليت ال حتتفظ بسجالت رمسية حسب  - 

األصول، وبالتايل فإنه قابل للتطبيق يف الشركات امللزمة حبكم القانون باالحتفاظ بسجالت رمسية وتقدمي 

ف �ا، وختضع أعماهلا لقدر حسابات ختامية وقائمة مركزها املايل دوريا باتباع أسس ومعايري حماسبية معرت 

 مناسب من الرقابة واإلشراف. 

  المشاركة -2

 تعريف عقد المشاركة ومشروعيته 2-1

 1يف اللغة يرتبط لفظ املشاركة بالشركة والّشركة وهي االختالط أو املخالطة بني الشريكنيالمشاركة لغة:   - أ

االشرتاك يف األموال الستثمارها وتقليبها هي عقد من عقود االستثمار يتم مبوجبه : 2المشاركة اصطالحا  - ب

يف األنشطة املختلفة، حبيث يسهم كل طرف حبصة يف رأس املال واملشاركة تقتضي وجود طرف ميلك املال 

وطرف ميلك املال واجلهد معا، وبالتايل يتحّمل جزءا من اخلسارة على قدر استثماره من ماله اخلاص، 

 تخدم:وتتنوع املشاركة حسب التقسيم املس

 وفقا لطبيعة األصول املمّولة: املشاركة اجلارية واملشاركة االستثمارية؛ -

 وفقا الستمرار ملكية الشريك: املشاركة الثابتة واملشاركة املتناقصة؛ -

 وفقا �ال التمويل: املشاركة يف االسترياد واملشاركة يف التصدير. -

  بأدلة من الكتاب، السنة واإلمجاع كالتايل:ثبت مشروعية عقد املشاركة : 3مشروعية عقد المشاركة -ج

قوله تعاىل: من الكتاب:  - 

)                                          ( األنفال )أي؛ أن )41

أهل اخلمس، وجعل الباقي مشرتكا بني الغامنني ألنه ملا أضاف املال إليهم اهللا جعل مخس الغنائم مشرتكة بني 

 وبّني اخلمس ألهله دّل بداللة املفهوم أن الباقي هلم، مما يدل على مشروعية الشركة.

إّن اهللا تعالى يقول:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صّل اهللا عليه وسلم قال: ( من السنة النبوية: - 

ودّل هذا احلديث على جواز أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإذا خانه خرجت من بينهما) 

                                                           
1
  .196مرجع سابق، ص: االقتصاد اإلسالمي، محمود حسین الوادي وآخرون،  
2
  .42، ص: 2015دار أبي الفداء العالمیة، سوریا، دیسمبر نظام المشاركة ومؤسساتھ المصرفیة، عبد الحلیم غربي،  
3
أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد ومصارف إسالمیة، جامعة لمشاركة في المصارف اإلسالمیة، تطویر آلیات التمویل باإلیاس عبد هللا أبو الھیجاء،  

  .43-41، ص ص: 2007الیرموك، األردن، 
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ر�ما، ما مل خين أحدمها الشركات يف اجلملة ألن اهللا عّز وجل وعد الشريكني حبفظ أمواهلما وإنزال الربكة يف جتا

 صاحبه، وهذا دليل على جواز املشاركة.

أمجعت األمة على مشروعية املشاركة حيث يقول ابن قدامة: ( وأمجع املسلمون على جواز الشركة  من اإلجماع: - 

  يف اجلملة وإمنا اختلفوا يف أنواعها.) 

د خماطر األعمال العادية كاملنافسة مثال، من املخاطر احمليطة ببيئة املشاركة جنمخاطر التمويل بالمشاركة:  2- 2

إضافة إىل خطر عدم االستفادة من ميزة تنويع احملفظة االستثمارية كذلك املخاطر االئتمانية كخطر التأخر 

 .1يف السداد، أو عدم السداد

  ثانيا:  التمويل القائم على المعاوضات 

  ويشمل كل من صيغة املراحبة، االستصناع والسلم.

 المرابحة  -1

 سيتم التطرق لتعريف بيع املراحبة لغة واصطالحا بيع المرابحة:  ومشروعية تعريف 1- 1

  بيع المرابحة لغة  - أ

هو مقابلة شيء بشيء، أو هو مطلق املبادلة وهو من أمساء األضداد؛ أي اليت تطلق على األشياء، البيع لغة:  - 

(: وهو على ضده مثل الشراء كما يف قوله تعاىل                        ) يوسف

وكذلك شرى يكون للمعنيني وحكى أي باعوه، وهو مصدر بعت يقال باع يبيع مبعىن ملك، ومبعىن اشرتى )20

الزّجاج وغريه باع وأباع مبعىن واحد، وقال غري واحد من الفقهاء واشتقاقه من الباع ألن كل واحد من املتعاقدين 

، كما أن حقيقة البيع يف اللسان تبدل شيء بشيء أي نقل ملك بعوض على الوجه 2ميد باعه لألخذ واإلعطاء

 .3املأخوذ فيه

                                                           
1
مداخلة مقدمة إلى الملتقى السیطرة الرقابیة على مخاطر صیغ التمویل التجاریة اإلسالمیة ومبرراتھا االقتصادیة، الطاھر بعداش ومحمد السعید جّوال،  
  09، ص: 2011فیفري  24-23لدولي األول حول االقتصاد اإلسالمي الواقع ورھانات المستقبل، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة غردایة، ا
2
  .227، ص: 2000المكتب اإلسالمي، معجم ألفاظ الفقھ الحنبلي، كتاب البیع، المبدع في شرح  المقنع، أبو إسحاق برھان الدین الحنبلي،  
3
كتاب البیوع،  فصل القول في ماھیة البیوع، دار الكتب العلمیة، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي، ن علي الماوردي البصري، أبو الحس 

  11، ص: 1999
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واملراحبة مفاعلة من الربح، قال ابن منظور الربح والرَبح والرَباح أي  1مصدر من الربح وهو الزيادة المرابحة لغة:  - 

النماء يف التجر وأرحبته على سلعته أي أعطيته رحبا، وقد أرحبته مبتاعه، وأعطاه ماال مراحبة أي على الربح بينهما 

 .2وبعت الشيء مراحبة

هي عقد من عقود االستثمار، يتم مبوجبها التمويل بالبيع فهي ا: بيع المرابحة اصطالح  -  ب

؛ أي بيع السلعة بسعر التكلفة 3بصور�ا البسيطة عملية بيع مبثل الثمن األول مع زيادة الربح

وقد يكون  4مضافا إليه نسبة مئوية حمددة كربح أو مبلغ مقطوع، كما جيوز البيع بالنقد أو األجل

تسمى املراحبة الفقهية وميتهن فيها املصرف التجارة فيشرتي السلع دون احلاجة البيع مراحبة عادية و 

إىل االعتماد على معد مسبق بشرائها من عميل، مث يعرضها بعد ذلك لبيع مراحبة بثمن وربح متفق 

عليه، كما ميكن أن يكون البيع مراحبة مقرتنة بوعد من العميل؛ أي أن املصرف ال يشرتي السلعة 

حتديد العميل  لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء وتسمى هذه املراحبة املصرفية أو املراحبة  إال بعد

  .5لآلمر بالشراء

  :6من خالل التعاريف السابقة يتبني أن الفقهاء متفقون على أمرين

ضرورة بيان كلفة السلعة؛ أي مثن الشراء مضافا إليه كافة النفقات اليت صرفت على السلعة حىت - 

  ؛والتغليف والنقل والتوزيع وغريهابيعها، مثل نفقات التعبئة  تاريخ

  . ربح متفق عليه إىل كلفة السلعةإضافة إىل- 

  مشروعية بيع المرابحة   - ج

أجاز هذا العقد ابن سريين وشريح والنفعي وسعيد ابن املسيب، وهو مذهب احلنفية والشافعية والراجح من   

  :7ذلك من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقولمذهب املالكية والزيدية واستدلوا على 

                                                           
1
  .38، ص: 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، البنوك اإلسالمیة، محمد بوجالل،  
2
  .13، ص: 1999الطبعة األولى، دار النشر للجامعات، مصر، ضوء الفقھ اإلسالمي،  المرابحة فيالتطبیقات المصرفیة لبیع عطیة قّباض،  
3
  .793مرجع سابق، ص: كفاءة صیغ وأسالیب التمویل اإلسالمي في احتواء األزمات والتقلبات الدوریة، صالح صالحي وعبد الحلیم غربي،  
4
  .151مرجع سابق، ص: ي، أساسیات العمل المصرفي اإلسالممحمود حسین صّوان،  
5
  .82، ص: 2011الطبعة الثانیة، الدار العربیة للعلوم، بیروت، المصارف اإلسالمیة من الفكرة إلى االجتھاد، سمیر الشاعر،  
6
  .100مرجع سابق، ص:  المصارف اإلسالمیة، جمال لعمارة،  
7
  .56-55، ص ص: مرجع سابقخدمات المصرفیة، أدوات االستثمار اإلسالمیة البیوع، القروض، الأحمد صبحي العیادي،  
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)استدلوا بعموم قوله تعاىل: من الكتاب:  -              (  البقرة )وقال الشافعي رمحه اهللا : )275

األمر فيما تبايعاه عن فاحتمل إحالل اهللا البيع معنيني؛ إحدامها أن يكون أحّل كل بيع تبايعه املتبايعان جائزي (

تراض منهما وهذا أظهر معانيه، والثاين أن يكون اهللا أحّل البيع إذا كان مما مل ينه عنه رسول اهللا صّل اهللا عليه 

 وسلم املبني عن اهللا عّز وجّل معىن ما أراد).

استدلوا بعموم األحاديث الدالة على حّل البيع كقوله صّل اهللا عليه وسلم عندما سئل أي الكسب من السنة:  -

 عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور ) وقوله صّل اهللا عليه وسلم ( إنما البيع عن تراض) .أطيب فقال: ( 

دهيازدة وده غة الفارسية ( ما روي عن أن ابن مسعود رضي اهللا عنه كان ال يرى بأسا فيما قيل باللمن األثر:  -

 أي؛ فيما اشرتى بعشرة أن يباع بأحد عشرة أو باثين عشرة.دوازدة ) 

أن الناس قد توارثوا هذه املبيعات أي؛ املراحبة وأخوا�ا يف سائر العصور، من غري نكري  األدلة من اإلجماع: -

 وذلك إمجاع على جوازها.

رائط اجلواز وألن احلاجة ماسة إىل هذا النوع من البيوع، ألن من أن املراحبة جائزة الستجماعها ش من المعقول: -

 ال يهتدي إىل التجارة حيتاج إىل أن يعتمد فعل الذكي املهتدي وتطيب نفسه مبثل ما اشرتى وزيادة ربح.

 شروط عقد المرابحة 1-2

 1نشروطخاصةوهيإنبيعاملراحبةباعتبارهأحدأنواعالبيوعيشرتطفيهمايشرتطفيالبيوعبصفةعامة إضافةإلىماخيتصم

أنيعلمكلمناملصرفواملشرتيربأمسااللسلعةسواءاشتملعلىالثمناألول،أوالثمناألوملضافاًإليهماأنفقهالبائععلىالسلعةإنكانأنفق - 

 .شيئاً عليها

 أنيعلمكلمناملصرفواملشرتيبالرحبألنبعضالثمنوالعلمبالثمنشرطلصحةالبيوع. - 

املكيألواملوزونبجنسهمثًالمليجزهلأنيبيعهمراحبة،ألنالبيعاألولفييشرتيأناليكونالثمنبالعقداألوملقابًالجبنسهمنأموااللربا،بأن - 

  .هربا،وإذااختلفاجلنسفالبأمسناملراحبة

 أنيكونالعقداألولصحيحاً،فإنكانفاسداًمليجزبيعاملراحبة. - 

 .أنيبينصفةمثنالشراءمثلحالةالشراءاملؤجل  - 

 ميكن توضيح آلية عقد املضاربة من خالل املخطط التايلد المرابحة: آلية عق 1-3

  ): آلية عقد المرابحة4-1الشكل (

                                                           
1
دراسة تحلیل وقیاس عملیات المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء وفقا لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، دراسة ، الصادق محمد آدم علي 

  .07ص: حالة المصارف اإلسالمیة في السودان،  
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  نقل ملكية المبيع                                        نقل ملكية المبيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثمن المبيع                                 ثمن المبيع + هامش الربح              

La source:Stéfhane ODDOS et Hakim LATRACHE , Le Tawarruq un mal nécessaire?, Les cahiers de la finance 
Islamique , N°2 , école de Management STRASBOURG , Faculté de droit de sciences politiques et de gestion , Institut 
de finance de STRASBOURG, Université de STRASBOURG, P: 52 . 

يبني هذا املخطط آلية بيع املراحبة، حيث يطلب املشرتي النهائي ج من البنك ب شراء سلعة ما من 

يقرتحه البائع، مث يقوم البنك بإعادة بيعها إىل البائع أ، ويقوم البنك بشراء السلعة من البائع نقدا وبالثمن الذي 

 املشرتي النهائي بثمن السلعة زائد هامش ربح.

 أنواع عقد المرابحة 1-4

يقوم فيها البنك أو التاجر بشراء السلعة بدون أن يكون هناك وعد المرابحة البسيطة "العادية":   - أ

 1البضاعة وحاجة املشرتي إليهامسبق من املشرتي بشراء البضاعة، وإمنا يتم البيع نتيجة عرض 

 

يقصد به اتفاق يبيع مبوجبه البنك اإلسالمي للعميل بسعر التكلفة إضافة المرابحة لآلمر بالشراء:   - ب

إىل هامش ربح متفق عليه أصال من نوع معني ّمت شراؤه وحيازته من قبل البنك اإلسالمي بناءا على 

 .2غري ملزموعد بالشراء من العميل قد يكون ملزما وقد يكون 

                                                           
1
تفعیل عملیة التنمیة االقتصادیة في الدول النامیة مع التركیز على قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  دور التمویل اإلسالمي فيمھدي میلود،  

  .10بحث مقدم إلى: الملتقى الوطني حول إصالح المنظومة البنكیة، كلیة العلوم االقتصادیة، المركز الجامعي بشار، ص: 
2
  .29، ص: 2012الطبعة األولى، دار النفائس، عّمان، إدارة البنوك اإلسالمیة ،شھاب أحمد سعید العزعزي،  

  البنك

  ب

  البائع

 أ 

المشتري 

 النهائي ج
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  االستصناع  -2

 تعريف ومشروعية عقد االستصناع 2-1

مصدر استصنع مبعىن طلب الصنعة، يقال استصنع الشيء أي دعا إىل صنعه، االستصناع لغة:   - أ

 .1وأصله صنع يصنع صنعا فهو مصنوع والصناعة حرفة الصانع والصناعة ما تستصنع من أمر

سيفعله متطوعا ألجله أو ملصلحته يف هو أن يعلن شخص آلخر ما االستصناع اصطالحا:   - ب

املستقبل وقد يكون الشيء املوعود به عمال ما أو عقدا من العقود، فإذا كان األمر املوعود به 

؛ أي مستوفيا يحةعقدا ما فال بد لوجوده وانعقاده من أن ينشا فيما بعد بالرتاضي بصورة صح

 2ركنه وسائر شرائط انعقاده

 :3رد لفظ صنع ومشتقاته يف القرآن الكرمي والسّنة النبويةو مشروعية عقد االستصناع:   - ج

"  منها قوله تعاىل:من القرآن الكريم:                            

          صناعة السفن حيث قال : حيث أطلق على ما يصنعه اإلنسان، ويطلق على ،  "31الرعد

)         (  ومنها قوله تعاىل:  "،38"هود)            "  املاوردي "، قال 41طه

 الصنيعة.الثاين اخرتتك مأخوذة من و ، اخلليقةحيتمل وجهان؛ أحدمها خلقتك مأخوذة من 

ما رواه البخاري وغريهم بسندهم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صّل اهللا عليه من السّنة النبوية:  -

واملقصود من هذا السرد أن هذه الكلمة مما شاع استعماهلا يف القرآن  اصطنع خاتما من ذهب....) وسلم ( 

الكرمي والسنة يف معانيها اللغوية اليت تشمل احلرفة وغريها من أي عمل كان، ويف إجياد الشيء من العدم وحنو 

 ذلك.

 

 

 
                                                           

1
  .2508، دار المعارف، ص: لسان العربأبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور،  
2

المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، فھرسة الملك فھد، جدة،  عقد االستصناع ومدى أھمیتھ في االستثمارات اإلسالمیة المعاصرة، مصطفى أحمد الزرقا، 
  .19دون سنة نشر، ص: 

3
-112، ص ص: 2001الطبعة األولى، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت لبنان، بحوث في فقھ المعامالت المالیة المعاصرة، علي محیي الدین القرة داغي،  

114.  
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 :1يشرتط لصحة عقد االستصناع ما يليشروط عقد االستصناع:   2-2

ونوعه وقدره وأوصافه املطلوبة بكل وضوح؛ ألنه يشرتط يف املبيع أن يكون معلوما  يشرتط بيان جنس املصنوع -

 يف سائر عقود املعاوضات لئال تفضي اجلهالة إىل املنازعة.

جيري االستصناع فيما يصنع صنعا، وال جيري فيما مل تدخله الصنعة كالقمح والشعري وغريها من السلع الطبيعية  -

 ستصناعا.االيت يعترب بيعها يف الذمة سلما ال 

إن املبيع يف االستصناع دين ثابت يف الذمة وعليه جيوز أن يكون املبيع يف االستصناع من األموال القيمية اليت  -

 واصفات خاصة حسب رغبة املستصنع لكن ال بد أن يكون مما ينضبط بالوصف.تصنع مب

أن تكون املواد املستخدمة يف الشيء املصنوع من الصانع، فإذا كانت املواد من املستصنع ال من الصانع فإن  -

 العقد يكون إجارة ال استصناعا.

ملبيع يف االستصناع من األموال القيمية اليت إن املبيع يف االستصناع دين ثابت يف الذمة وعليه جيوز أن يكون ا -

 تصنع مبواصفات خاصة حسب رغبة املستصنع، لكن البد ان يكون مما ينضبط بالوصف.

أن تكون املواد املستخدمة يف الشيء املصنوع من الصانع، فإذا كانت املواد من املستصنع ال من الصانع فإن  -

 العقد يكون إجارة ال استصناعا.

ستصناع الزما على الطرفني فليس ألحدمها الرجوع إّال أنه إذا جاء املصنوع مغايرا للمواصفات يكون عقد اال -

 املطلوبة احملددة كان املشرتي املستصنع خمريا.

 ال يشرتط يف عقد االستصناع تعجيل رأس املال "الثمن" وجيوز أن يكون معجال أو مؤجال أو مقسطا. -

 2ر عقد االستصناع باخلطوات التاليةميالخطوات العملية لعقد االستصناع:  2-3

 الخطوة األولى -

يعرب املشرتي عن رغبته لشراء سلعة، ويتقدم للمصرف بطلب استصناعه بسعر معني  عقد بيع االستصناع: 

يتفق على طريقة دفعه مؤجال أو مقسطا (وحيسب املصرف يف هذا السعر عادة ما سوف يدفعه حقيقة يف عقد 

وبتسليمها يف أجل يلتزم املصرف بتصنيع السلعة املعينة االستصناع املوازي مضافا إليه الربح الذي يراه مناسبا)؛ و 

حمدد يتفق عليه (مع مراعاة أن يكون هذا األجل أبعد من األجل الذي يستلم فيه هذا املصرف السلعة بعقد 

                                                           
1
الموازي دراسة تطبیقیة على البنوك  أھمیة دور البنوك اإلسالمیة في إنماء قطاع الصناعة بصفة االستصناع واالستصناعیاسر عبد طھ الشرفا،  

  .09، ص: 2012كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، یونیو اإلسالمیة العاملة في فلسطین، 
2
بحث مقدم إلى: الملتقى الدولي حول نماذج من التمویل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المضاربة، السلم واالستصناع، رحیم حسین،  

 22-21تمویل وأثرھا على االقتصادیات والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سیاسات ال
  .15- 14،  ص ص: 2006نوفمبر 



  الفصل األول............... التأصيل النظري للصناعة المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية
 
 

72 
 

  االستصناع املوازي).

 الخطوة الثانية -

حيثيعرب املصرف عن رغبته يف استصناع الشيء الذي التزم به يف عقد االستصناع عقد االستصناع الموازي:  

ويتفق مع البائع الصانع على الثمن واألجل املناسبني، كما يلتزم البائع بتصنيع  ، فس املواصفات)األول (أي بن

  السلعة املعينة وتسليمها يف األجل احملدد املتفق عليه.

 الخطوة الثالثة -

حيدده يسلم البائع املبيع املستصنع (السلعة) إىل املصرف مباشرة أو إىل جهة أو مكان تسليم وتسلم السلعة: 

املصرف يف العقد؛ويف حالة االستالم املباشر للسلعة من طرف املصرف، يعمل هذا األخري بتسليمالسلعة إىل 

املشرتي بنفسه مباشرة أو عن طريق أي جهة يفوضها بالتسليم، ويكون من حق املشرتي التأكد من مطابقة 

كل طرف مسؤوال جتاه الطرف الذي   السلعة للمواصفات اليت طلبها يف عقد االستصناع األول، ولكن يظل

  تعاقد معه.

  السلم  -3

 تعريف عقد السلم ومشروعيته 3-1

لف وسّلف، ويكون السلف أيضا قرضا ويقال قال أهل اللغة السلم والسلف وأسلم وسّلم وأسالسلم لغة:   -  أ

 ومسي سلما1ستسلف، ويشرتك السلم والقرض يف أّن كّال منهما إثبات مال يف الذمة مببذول يف احلالا

 2لتسليم الثمن دون عوضه ولذلك مسي سلفا

بيع أجل بعاجل أو بيع شيء "املبيع" موصوف يثبت يف الذمة ببدل يعطى عاجال، وهو  السلم اصطالحا:  -  ب

أن يسلم رأس املال يف جملس العقد على أن يعطيه ما يرتاضيان عليه معلوما إىل أجل معلوم وال يأخذ إّال ما 

 3قبل قبضهمساه أو رأس ماله وال يتصرف 

 4ثبتت مشروعية السلم بالقرآن والسنة واإلمجاعمشروعية عقد السلم:   -  ج

(قوله تعاىل: من القرآن الكريم:  -                        ( :قال ابن عباس

اهللا يف كتابه وأذن فيه، مث قرأ هذه اآلية فدّلت اآلية على أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحّله 

 حّل املداينات بعمومها ومشلت السلم باعتباره من أفرادها إذا املسلم فيه ثابت يف ذمة املسلم إليه إىل أجله.

                                                           
1
وقع، ، متوفر على الم1996كتاب المساقاة، باب السلم، دار الخیر، شرح النووي على مسلم، یحي أبو زكریا النووي،  

http://library.islamweb.net/newlibrary/TreeCategory.php?ID=6440  
2
  .224، ص: 1994دار الغرب اإلسالمي، دون بلد نشر،  الذخیرة، كتاب البیوع، شھاب الدین القرافي،  
3
  /http://iefpedia.com/arabمقال منشور على الموقع :مباحث في بیع السلم، ماجد إسالم البنكاني،  
4
ة، ص ص: دراسة منشورة ضمن موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالمي العالمیأدوات االستثمار في المصارف اإلسالمیة، عبد الحمید محمود البعلي،  

110 -111.  
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اهللا عليه وسلم أنه قدم املدينة والناس  ما روي ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلّ من السنة النبوية:  -

من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ( يسلفون يف التمر السنتني والثالث فقال عليه الصالة والسالم :

 .وفيه جواز السلمووزن معلوم إلى أجل معلوم) 

وقال ابن جنيم قال ابن املنذر: أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، من اإلجماع:  -

 السلم عقد جائز على خالف القياس إذ هو بيع املعدوم، ووجب املصري إليه بالنص واإلمجاع للحاجة.

 :1يشرتط لصحة عقد السلم توفر الشروط اآلتيةشروط  صحة عقد السلم:  3-2

 ذكر نوع املسّلم فيه وصفاته اليت خيتلف الثمن باختالفها ظاهرا دفعا للجهالة؛ -

فيه مما تنضبط صفته اليت خيتلف الثمن باختالفها ظاهرا لقوله صّل اهللا عليه وسلم "كيل" وقوله  أن يكون املسّلم -

 "وزن"؛

 ذكر مقدار املسّلم فيه لقوله "كيل معلوم ووزن معلوم"؛ -

كون املسّلم فيه مؤجال إىل أجل معلوم له وقع يف الثمن، لقوله "إىل أجل معلوم" والن السلم إمنا جاز رخصة  -

وال حيصل الرفق إّال باألجل، فإذا انتفى األجل انتفى الرفق فال يصح، وألن احللول خيرجه عن امسه للرفق، 

 ومعناه، وأجاز شيخ اإلسالم ابن تيمية السلم احلال؛ إن كان املسّلم فيه موجودا يف ملكه؛

ال يؤمن انقطاعه او كون املسلم فيه موصوفا يف الذمة غري معني، دفعا للغرر احلاصل عند تلفه، فغن املعني  -

 تلفه؛

كون املسّلم فيه مما يغلب على الظن وجوده يف األسواق عند حلول األجل، ألن السلم احتمل فيه أنواع من  -

 الغرر للحاجة، فال حيتمل فيه غرر آخر لئال يكثر الغرر فيه؛

من أسلف في ليه وسلم: ( تسليم الثمن يف جملس العقد قبل التفرق كامال معلوم القدر والصفة لقوله صّل اهللا ع -

والسلف والسلم مشتقان من التقدمي، والسلم يدل على التسليم وإذا أجل الثمن عن شيء فليسلف ....) 

 احملّرم. جملس العقد أصبح من بيع الكالئبالكالئ

 

                                                           
1
http://iefpedia.com/arab/wp-شبكة السبر للنشر والتوزیع، مقال منشور على الموقع: السلم والسلم الموازي، سعد السبر:  

content/uploads/2011/11/  :06-05ص ص.  
ھي الحراسة والحفظ فھو اسم فاعل، إما البائع أو المشتري ألن كلیھما یحفظ صاحبھ ویراقبھ بمالھ عنھ، فیكون معناه نھي عن بیع مال الكالئ من الكالءة و

وات، ات والعداالكالئ بمال الكالئ، والمقصود بھ أنھ إذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتین توجھت المطالبة من الجھتین، وكان ذلك سببا لكثرة الخصوم
  فمنع الشرع ما یفضي لذلك من بیع الدین بالدین وفیھ أیضا زیادة عذر لوقوعھ في الثمن والمثمن معا.
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 1يقوم عقد السلم على اخلطوات التاليةالخطوات العملية لعقد السلم:  3-3

 ويتم كما يليعقد بيع السلم:   - أ

يقوم بدفع الثمن حاال يف جملس العقد بعد أن يقوم باستيفاء كافة الدراسات  المصرف أو المسلم:  -

واالستعالم عن املتعامل "املسّلم إليه" والسلعة " املسّلم فيه" إىل املسلم إليه، حيث يقوم األخري بتغطية حاجاته 

 املالية املختلفة من الثمن.

 وفاء باملسّلم فيه "املبيع" يف األجل احملدد وباملواصفات املطلوبة بالعقد.يقوم بالالمسلم إليه أو المتعامل: -

عندما يتسلم البنك السلعة يكون لديه ثالث تسليم وتسلم السلعة في األجل المحدد:   - ب

 احتماالت وهي:

ويق يتسلم البنك السلعة يف األجل احملدد ويتوىل تصريفها، ويبيعها من خالل إدارة التس االحتمال األول:  -

 املوجودة لديه حاال أو أجال، وإذا كان هناك شركة تسويق تابعة للبنك ميكن البيع له؛

يوكل البنك املسّلم إليه ( البائع/ املتعامل) ببيع السلعة نيابة عنه مقابل أجر حمدد مسبقا على االحتمال الثاني: -

 أساس أنه أكثر ختصيص ودراية بسوق السلعة؛

االتفاق مع البائع على تسليم املسّلم فيه" املبيع" إىل طرف ثالث ( فرد أو مؤسسة) قد يتم االحتمال الثالث: -

 املشرتي بناء على وعد سبق منه بشرائه.

  عقد البيع -ج

يوافق على بيع السلعة حاال أو باألجل بثمن أعلى من مثن شرائها سلما، يف هذه احلالة البنك "املسّلم  البنك:  -

 إليه".

  يوافق على الشراء ويدفع الثمن االتفاق. المشتري: -

  التمويل القائم على اإلجارة ثالثا: 

  

  

                                                           
1

، 1996الطبعة األولى، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، القاھرة، التطبیق المعاصر لعقد السلم في المصارف اإلسالمیة، محمد عبد العزیز حسن زید،   
  .62-61ص ص: 
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  اإلجارة  -1

 تعريف  عقد اإلجارة ومشروعيته 1-1

  اإلجارة لغة  - أ

مشتقة من األجر ، واألجر يف اللغة له معنيان ؛ الكراء واألجرة على العمل أو اجلرب،  قال ابن فارس : اهلمزة واجليم والراء 

أصالن ميكن اجلمع بينهما باملعىن ، فاألول الكراء على العمل ، والثاين جرب العظم الكسري ، فأما الكراء فاألجر واألجرة 

فهذان األصالن ، واملعىن اجلامع بينهما أن أجرة العامل كأ�ا شيء ُجيرب به ه : أجرت اليد، ، وأما جرب العظم فيقال من

 1عمله حاله فيما حلقه من كد فيما

هي عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عني معلومة أو موصوف يف اإلجارة اصطالحا:   - ب

 .2الذمة أو عمل بعوض معلوم

 3مشروعية اإلجارة بالكتاب والسنة واإلمجاعثبتت مشروعية اإلجارة:   - ج

مل يأت يف الشريعة اإلسالمية ما يعارض مشروعية عقد اإلجارة بل وردت عّدة آيات قرآنية من القرآن الكريم:  -

: صرحية دالة على جوازها ومنها قوله تعاىل

)

                                        

     ( ) وقوله تعاىل: ، وهي دليل قاطع على جواز عقد اإلجارة )،77الكهف

)                     (  وفيها عرض نيب اهللا  "26"القصص

شعيب على نيب اهللا موسى الزواج من إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده باألجرة مثاين سنني وهذا دليل على 

 مشروعية اإلجارة عندهم.

والشاهد أيضا أن ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره" قوله عليه الصالة والسالم "..... من السّنة النبوية: -

الرسول صّل اهللا عليه وسلم بعث والناس يؤاجرون ويستأجرون ومل ينكر عليهم، فكان ذلك تقريرا منه والتقرير 

 وجه من وجوه السنة.

                                                           
1
مكتبة مشكاة اإلسالمیة، مقال منشور على الموقع: اإلجارة المنتھیة بالتملیك في الفقھ اإلسالمي، علي الحسون،  فھد بن 

www.saaid.net/book/9/2471.doc  :07ص.  
2
البنك اإلسالمي للتنمیة، المعھد اإلسالمي عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمویل اإلسالمي، دراسة فقھیة مقارنة، عبد الوھاب ابراھیم أبو سلیمان،  

  .22، ص ص: 2000للبحوث والتدریب، جّدة، 
3
اسات العلیا والبحث مذكرة ماجستیر، عمادة الدرصكوك اإلجارة ودورھا في تمویل مؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني، أیمن طلب محمد الشیخ عید،  

  .23-22، ص ص: 2014العلمي،  كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة األزھر، غزة، 
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أمجعت األمة على مشروعية اإلجارة من زمن الرسول صّل اهللا عليه وسلم إىل يومنا هذا واحلكمة  من اإلجماع: -

ا وسيلة هامة للتيسري على الناس، متكنهم من احلصول على منافع أعيان ال يستطيعون من مشروعية اإلجارة أ�

 متلكها. 

 1يستلزم لصحة عقد اإلجارة توفر الشروط التالية: شروط عقد اإلجارة 1-2

  ؛أن تكون املنفعة مباحة شرعا - 

  ؛معه اجلهالة املؤدية إىل النزاع أن تكون املنفعة معلومة عند التعاقد علما، تنتفي - 

إذا كانت املنفعة املعقود عليها قابلة لالمتداد والبقاء ال يكفي ذكر امسها لتحديد مقدارها، ووجب لتمام العلم  - 

  ؛ذكر مد�ا حىت تكون معيارا هلا �ا،

أن تكون املنفعة مقدورة التسليم بالقدرة على تسليم حملها، وهو العني املؤجرة، لذلك ال تصح إجارة العني املرهونة  - 

  ؛دابة الضالةالو 

  ؛حلها عيب خيل باالنتفاع أو مينعهأال يكون مب - 

أن يكون حمل املنفعة معروفا للمستأجر عند العقد بأن يكون قد رآه، فإن مل يكن رآه مل يلزم العقد عند رؤيته،  - 

  ؛كون منفعة عني وقد يكون عمل عاملوللمستأجر فسخه عند رؤيته حمل عقد اإلجارة، قد ي

  عني املؤجرة عند حدوث عيب خيل باالنتفاع �ا.سالمة ال - 

  2تتمثل أركان عقد اإلجارة يف أركان عقد اإلجارة:   1-3

ويشمل أطراف العقد " املؤجر واملستأجر" ممن له حق اإلجياب والقبول فيه، حيث يشرتط يف العاقد ما العاقد:  -

 يلي:

 أن يكون رشيدا؛ فإن عقد السفيه واحملجور عليه ال ينفذ؛ - 

 أن يكون مميزا فال يصح من صغري أو جمنون؛ - 

 أن يتم العقد من مالك أو وكيل أو ناظر؛ - 

 أن يتم العقد باختيار املتعاقدين؛ أي ال يقع حتت إكراه. - 

                                                           
1
بحث مقدم إلى: المؤتمر العلمي الثاني حول الخدمات تمویل اإلجارة المنتھیة بالتملیك في البنوك اإلسالمیة،  كودید سفیان وبن منصور عبد هللا،  

  .05النظریة والتطبیق، مخبر إدارة المؤسسات وتسییر رأس المال االجتماعي، جامعة تلمسان، ص: المصرفیة اإلسالمیة بین 
2
  .30-26، ص ص: مرجع سابقعبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان،  
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خّص بعض الفقهاء اإلجياب مبا صدر عن صاحب العني يف العقد، البائع يف  الصيغة "اإليجاب والقبول":  - 

، وذهب البعض إىل أّن اإلجياب ما يصدر من الكالم أوال بصرف النظر عن البيع، واملؤجر يف اإلجارة وهكذا

 القائل األول.

هي املقصودة بعد اإلجارة باألصالة سواء كانت منفعة آدمي، أو حيوان أو عني من األعيان، فهي  المنفعة: - 

 املعقود عليها والغاية من العقد اإلجارة.

 رابعا: صيغ أخرى للتمويل اإلسالمي

  :1صيغ أخرى للتمويل اإلسالمي مثلوهناك 

 المساقاة -1

املساقاة هي معاقدة على أن يدفع شخص شجرة أو زرعة إىل شخص آخر يتعهده بالسقي واحلفظ 

والرتبية، مقابل جزء شائع معلوم من مثره، وهي شكل من أشكال التعاون والشراكة بني صاحب األرض 

يقوم فيها العامل بتقدمي كل ما حيتاجه الزرع من سقي  الذي ميتلك زرعا والعامل اخلبري بشؤون الزراعة،

 وتأبري وتسميد وعناية إىل مدة معلومة بينهما، مقابل جزء متفق عليه من الغلة.

  وتقوم املساقاة على أركان تتمثل يف:

 توافر األهلية يف املتعاقدين؛ - 

 نصف أو الثلث؛أن يكون الناتج مشاعا والعائد حمددا بنسبة معلومة من الثمر املشاع كال - 

 أن تكون املساقاة على شجر معلوم بالرؤية أو بالصفة اليت ال خالف عليها. - 

 المزارعة - 2

على استثمار األرض بالزراعة، على أن يكون الناتج منها مشرتكا عبارة عن عقد بني شخصني أو أكثر 

 بينهما حسب االتفاق، ويقصد بالزرع احلبوب، احلنطة، الشعري وغريها...

 زارعة على األركان التالية:وتقوم امل

 أن تكون األرض واملدخالت من قبل أحد الطرفني على أن يقوم اآلخر بكل العمل؛ - 

 أن تكون األرض وحدها من قبل أحد الطرفني، على أن يقوم اآلخر بكل العمل؛ - 

 أن تكون األرض والعمل من طرف واملدخالت من طرف ثان، والعمل من طرف ثالث؛ - 

 واملدخالت والعمل. االشرتاك يف األرض - 

  
                                                           

1
، 2007لخلدونیة، الجزائر، الطبعة األولى، دار اتمویل عجز الموازنة العامة للدولة في االقتصاد اإلسالمي دراسة تحلیلیة مقارتة، كردودي صبرینة،  

  .189-188ص ص: 
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  المبحث الثالث: الضوابط الشرعية للصناعة المالية اإلسالمية 

امتازت الشريعة اإلسالمية بتنظيمها الشامل والعادل جلميع مناحي احلياة، وهذا يف حد ذاته خاصية من 

الشريعة اإلسالمية العناية الفائقة خصائصها الفّذة، فراعت احلقوق وأطّرت الواجبات، ولعل من النواحي املهمة اليت أولتها 

هي ناحية املعامالت املالية،  من حيث متيزها بأهدافها ومنطقا�ا ووسائلها من حيث االلتزام بالشريعة اإلسالمية واليت 

سسات تعد الركيزة األساسية واإلطار العام لتلك املعامالت املالية،  ويعد هذا االلتزام حجر الزاوية الذي مييز أعمال املؤ 

املالية اإلسالمية عن غريها من املؤسسات املالية التقليدية األخرى، وهو األساس الذي تستند عليه خمتلف العمليات 

املالية بالصناعة املالية اإلسالمية، حيث تصنف النصوص احلاكمة للمعامالت املالية اإلسالمية حتت ثالث جمموعات؛ 

ملكونات "أسواق مالية إسالمية، ومنتجات" أّما ا�موعة الثالثة  فتتعلق بالتمويل منها ما يتعلق بالعقود، ومنها ما يشمل ا

  .اإلسالمي

  المطلب األول: الضوابط العامة للمعامالت المالية اإلسالمية

تعترب الضوابط الشرعية للمعامالت املالية القاعدة بل األساس الذي تستند عليه مجيع التصرفات املالية من بيع،   

  أو غريها، وميكن التطرق للضوابط العامة للمعامالت املالية اإلسالمية وأهم مكونا�ا من خالل النقاط التالية:شراء 

  الفرع األول: مفهوم الضوابط الشرعية

  أوال: تعريف الضوابط الشرعية  

ى الضابط يف اللغة مأخوذ من الضبط، والضبط هو لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشيء حفظه باحلزم، ويسم

  األسد؛ األضبط، ألنه يأخذ الفريسة أخذا شديدا، فال تكاد تفلت منه كالضابط.

ومعىن الضبط يف اصطالح الفقهاء يتناسب مع معىن الضابط يف اللغة تناسبا ظاهرا، وذلك أن الفقهاء قصدوا   

بط متحد، وبالتايل من وضع الضوابط الفقهية حصر وحبس عدد كبري من الفروع واملسائل الفقهية يف معىن واحد وضا

 1فهي تعرب عن حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثرية يف باب واحد.

  ثانيا: منهجية الضوابط الشرعية  

متتاز منهجية الضوابط بأثرها املباشر يف التنظيم املنهجي لعملية االجتهاد يف احلكم على املعاملة املالية املعاصرة،   

يف املعاملة املالية الصحة واإلباحة، مث يتحقق من عدم وجود أحد أسباب املنع حيث تقضي هذه املنهجية بأن األصل 

  الواردة ضمن ضوابط هذه املنهجية، فإن حتقق من وجود سبب مانع من صحة املعاملة منعها "حترميا أو كراهة" حبسبه.

                                                           
1
ماجستیر الدراسات اإلسالمیة في قاعدة 'الضرر یزال' وأثرھا في المعامالت المالیة والطبیة المعاصرة، دراسة فقھیة تطبیقیة، أمجد درویش أبو موسى،  

  .18، ص: 2012، غزة، الفقھ المقارن، كلیة التربیة، عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة األزھر
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مشهور يف  حيث تقوم منهجية الضوابط الشرعية على وجود منهجني فقهيني متسايرين؛ أحدمها: ظاهر  

التصنيف الفقهي العام، والثاين: غري ظاهر إّال يف مواضع البحث واملناقشة والرتجيح الفقهي ضمن الشروح واملطوالت، 

  وميكن بيان  فحوى املنهجني على النحو التايل:

اعها من وجود عناوين ظاهرة تضم أمساء العقود الرئيسية من البيع واإلجارة واملشاركات بأنو المنهجية األولى:  - 

املضاربة والسلم واالستصناع واملزارعة واملساقاة وحنوها، هذا إىل جانب الربا ومسائله، وهذه املنهجية العقدية هي 

 املشهورة املطردة يف عموم مصادر الفقه اإلسالمي.

الستدالل، تعرب عن جمموعة من الضوابط االستداللية غري الظاهرة واليت تتكرر يف مواضع من ا المنهجية الثانية: - 

 يستند إليها الفقهاء يف الوصول إىل احلكم الشرعي للمعامالت املالية، وبالتتبع ميكن تلخيص هذه الضوابط يف: 

 قاعدة األصل يف املعامالت املالية الصحة واإلباحة؛ 

 قاعدة الربا؛ 

 قاعدة الغرر واجلهالة؛ 

 قاعدة امليسر والقمار؛ 

 ؛قاعدة الغش والتغرير واخلداع ومنه الغنب 

 "1قاعدة اإلفضاء إىل ترك واجب أو فعل حمّرم "نصا أو داللة. 

  ثالثا: أهمية الضوابط الشرعية للمعامالت المالية

  :2تتجلى أمهية األخذ بالضوابط من خالل األوجه التالية

  تيسر طرق ا�تهدين واملفتني للوصول إىل حكم املعاملة املالية املعاصرة من خالل معايري واضحة

 ضمن منهجية تعني ا�تهد على حتري اإلصابة ما أمكن؛ وحمددة،

 إن فيها إعماال ملنهجية معتمدة أخذ �ا الفقهاء يف استنباطهم أحكام املعامالت املالية؛ 

  إن التقريب بني أصول االستدالل اخلاصة من خالل الضوابط يتيح تضييق موارد اخلالف الفقهي يف

 الكثري من املذاهب الشاّذة؛ املسائل املالية املعاصرة، كما تكشف

 .غن الضوابط الشرعية متثل نافذة الفقيه إىل مواقع املقاصد للمعامالت املالية يف الشريعة اإلسالمية  

  

  

                                                           
1
مقال منشور على الموقع: التجدید في فقھ المعامالت المالیة المعاصرة، مفھومھ، مشروعیتھ ومجاالتھ، ریاض منصور الخلیفي،  

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05803.pdf :40-39، ص ص.  
2

  .41- 40ص ص: المرجع نفسھ، 
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  الفرع الثاني: االستناد إلى الشريعة اإلسالمية

كما قال   -بطريق النص أو املعىن–لقد جاءت النصوص الشرعية وافية باملسائل والنوازل   

{تعاىل:       {  :وقولھ تعالى}                                 { ويف

  .}تركت فيكم أمرين لن تظلوا ما تمسكتم بهما، كتاب اهللا وسنتي {احلديث 

اعتبار النصوص الشرعية ذات الصلة باملعامالت املالية املستجّدة، وإعادة  -قدميا وحديثا–إن املتعني على الفقيه 

استثمارها طبقا للقواعد األصولية يف االستدالل واالستنباط مبا حيقق اجلواب على املسائل املختلفة، فإن تعظيم العناية 

لدينية والدنيوية، وإن تقصري الفقيه يف اعتبار بالنصوص على الوجه األمثل تفضي إىل إصابة احلق وحتصيل املصاحل ا

يقتضي اإلخالل باحلكم الشرعي للمعاملة املالية، ومن  - مجعا ودراسة واستنباطا–النصوص أو التساهل يف التعويل عليها 

 لكن{مث حيصل من الفساد الديين والدنيوي حبسب ذلك التقصري واإلخالل، كما أّكد ابن تيمية هذا املعىن بقوله: 

اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر اإلنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإّال 

  .1}اجتهد رأيه لمعرفة األشباه والنظائر، وقّل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدالالتها على األحكام

  الفرع الثالث: االتجار في الطيبات

ا هّم مبعاملة ما أن يعرف هل هي من احلالل الطيب فبقبل عليها، أم من احلرام اخلبيث جيب على املسلم إذ  

فيمتنع عنها وال خيرج التاجر واملستثمر املسلم عن هذا اإلطار أبدا مهما أعجبه كثرة اخلبيث وبدا له من بريق أو إغراء أو  

  .2كثرة ربح

  3""الغنم بالغرم" و"الخراج بالضمانالفرع الرابع: مبدأ المشاركة في الربح والخسارة 

إن الشريعة اإلسالمية السمحاء تقوم على أساس القسط والعدل واملساواة يف كل جماالت احلياة اإلنسانية، فلو   

تتبعنا األحكام الشرعية يف جمال املعامالت، لوجدناها مبنية على هذا األساس، فقد استنبط العلماء القاعدة الفقهية اليت 

  "الغنم بالغرم" و"الخراج بالضمان" ا ا�ال وهي حتكم هذ

الغنم لغة هو الفوز بالشيء والربح والفضل، وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي، والغرم :الدين وأداء   

لنيب أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره، ودليل هذه القاعدة قول ا"الغنم بالغرم": شيء الزم، ومعىن القاعدة الفقهية: 

                                                           
1
  .33،  ص: مرجع سابقریاض منصور الخلیفي،  
2
  .47، ص: 2013الطبعة األولى، دار االمتثال للمالیة اإلسالمیة، تونس، المدخل العام للمعامالت المالیة اإلسالمیة، عز الدین خوجة،  
3
  لالطالع راجع: 

الطبعة األولى، دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري، دبي، التحوط في التمویل اإلسالمي حمایة للمال ودافع للتنمیة، عبد الكریم قندوز،  -
 .23- 21، ص ص: 2015

مقال منشور ضمن موقع الملتقى الفقھي: قاعدة الخراج بالضمان وتطبیقاتھا، عماد عبد القادر المرزوق،  -
http://feqhweb/vb/t17848.html  
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واملقصود من غنمه زيادته ونتاجه، }ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه{صّل اهللا عليه وسلم: 

 {صّل اهللا عليه وسلم: وغرمه هالكه ونقصه؛ أي من أتلف مال غريه سواء عارية أو إجارة أو وديعة، يضمنها لقوله 

أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة كانت  { -رضي اهللا عنه- أنس ومبا روي عن ، }على اليد ما أخذت حتى تؤديه

وقد فسر البيهقي ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها، وأّما إذا كان الضياع بال تفريط وإّمنا }معه، فسرقت أو ضاعت منه

  .}ال ضمان على مؤتمن {صّل اهللا عليه وسلم: قهرا فال ضمان عليه، لقوله 

أن { - رضي اهللا عنها–واليت هي نص حديثي روته أمنا عائشة "الخراج بالضمان" ويف احلديث عن قاعدة   

رجال ابتاع غالما فأقام عنده ما شاء اهللا أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صّل اهللا عليه وسلم فرده 

، قال }: الخراج بالضمانعليه، فقال الرجل: يا رسول اهللا قد استغل غالمي، فقال رسول اهللا صّل اهللا عليه وسلم

  العالمة اخلطايب يف شرح احلديث، معىن اخلراج؛ الدخل واملنفعة، ومن هذا قوله تعاىل

}            {  ومعىن قوله اخلراج بالضمان: " أن املبيع إذا  )، 72(المؤمنون

كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن األصل، ميلك اخلراج بضمان األصل، فإذا ابتاع الرجل أرضا 

  ، مث وجد �ا عيبا فله أن يرد الرقبة وال شيء عليه"فنّتجهافأشغلها أو ما شبه 

  المتعلقة بالعقودالمطلب الثاني: الضوابط الشرعية 

  ميكن توضيح الضوابط املتعلقة بالعقود من خالل الفروع التالية:  

  الفرع األول: الضوابط الشرعية المتعلقة بالعاقد

  أوال: حّرية االختيار

إطالق احلرية لألعوان االقتصاديني يف أن � املقصود ووتعرب عن عنصر الرتاضي يف املعامالت وحكم اإلكراه فيه،

يف العقود ما يرون، وبالشروط اليت يشرتطون غري مقيدين إال بقيد واحد وهو أال تشتمل عقودهم على أمور يعقدوا 

قد �ى عنها الشرع اإلسالمي، فما مل تشتمل تلك العقود على أمر حمّرم بنص أو مبقتضى القواعد العامة املقررة اليت 

لعاقد مأخوذ مبا تعهد به، وإن اشتملت العقود على أمر حّرمه ترتفع إىل درجة القطع واليقني، فإن الوفاء �ا الزم وا

 .1الشرع فهي فاسدة أو على األقل ال جيوز الوفاء باجلزء احملّرم منها

  

  

                                                           
1
  .10، ص:  مرجع سابقصالح مفتاح وریمة عمري،  
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  ثانيا: نية التعاقد ومقصده

ك من حترمي أي العالقة بني املعىن واللفظ، وأن العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين، وما يرتتب على ذل

  .برزها بيع العّينةاحليل الفقهية واليت من أ

  الفرع الثاني: الضوابط الشرعية المتعلقة بالمعقود عليه" محل العقد"

   أوال: ضابط تحريم الغرر

يعرب الغرر عن كل األنشطة اليت تشتمل على عناصر من عدم اليقني، الغموض أو اخلداع يف الصفقات التجارية، 

يشر إّما إىل عدم اليقني من طبيعة السلع أو أسعارها، أو خداع املشرتي يف أسعار السلع، حيث أمجع وبالتايل فهو 

االقتصاديون على أن احلد األدىن من الغرر ظاهرة طبيعية يف السوق، شرط أن ال يكون مفرطا يف العقود ومؤثرا على 

متاما من السوق، حيث أن الغرر احملظور شرعا هو  االقتصاد وا�تمع، ومن املستحيل عمليا القضاء على هذا العنصر

، ولقد أمجع العديد من الفقهاء واالقتصاديون على 1ذلك اجلزء املؤثر يف املعامالت التجارية واملؤثر على شرعية الصفقات

  الباطل.أن الغرر يعد من أهم احملظورات الشرعية يف املعامالت املالية اإلسالمية، ألنه صورة من صور أكل املال ب

 تعريف الغرر -1

يقول ابن منظور يف لسان العرب: الغرر من غرّه يغره غرّا، وغرورا وغرة فهو مغرور وغرير الغرر لغة:   - أ

 .2أي خدعه وأطمعه بالباطل

تنوعت تعبريات العلماء يف التعبري عن الغرر فمثال: قول اخلطّايب يف " معامل الغرر اصطالحا:  - ب

منه جمهوال غري معلوم، أو معجوزا عنه غري مقدور عليه فهو غرر) السنن" ( كل بيع كان املقصود 

وقول ابن القيم رمحه اهللا: ( الغرر ما مل يعلم حصوله، أو ال يقدر على تسليمه أو تعرف حقيقته 

، ويعرفه أبو احلسن البصري بقوله: ( الغرر هو ما تردد بني جوازين متضادين األغلب 3ومقداره)

  4ع ما ليس عندك)منهما أخوفهما، أي بي

                                                           
 ل ذلك أن یبیع بیع العینة یقصد بھ أن یبیع شیئا من غیره بثمن مؤجل، ویسلمھ إلى المشتري ثم یشتریھ قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر، ومثا

مائة وحدة نقدیة، مؤجلة لمدة سنة، ثم في نفس الوقت یشتري البائع سلعتھ من المشتري بمبلغ خمسین وحدة نقدیة، شخص سلعة على شخص آخر بمبلغ 
  وتبقى المائة في ذمة المشتري األول.

1
Islamic Capital Market Fact Finding Report , Report Of : The Islamic Capital Market Task Force Of The International 

Organization Of Securities Commissions, July 2004, p p: 07-08. 
2
  .30، ص: 2003الجزء الخامس عشر، دار صادر، لسان العرب، أبو الفضل محمد ابن منظور،  
3
  .187-186، ص ص: 2015 إصدار دائرة الشؤون اإلسالمیة، الشارقة،فقھ المعامالت المالیة القواعد الفقھیة المتعلقة بالبیوع، سلیمان الرحیلي،  
4
  .326ص:  مرجع سابق،أبو الحسن الماوردي البصري،  
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، ويدور مفهوم الغرر يف اصطالح الفقهاء فيتعلق بعقود املعوضات غالبا، مثل البيع واإلجارة أما الغرر  

حول حادثة أو واقعة معينة هلا نتيجتان فقط مها احلصول وعدم احلصول، وأن معامل احتمال احلصول مساو 

  .1%50منهما يساوي الحتمال عدم احلصول؛ أي أن معامل االحتمال لكل 

وبالتايل فالغرر هو ما كان على خطر احلصول، وعّرف بأنه ما كان مستور العاقبة واحلديث عام يشمل    

كل البيوع اليت يدخلها الغرر، وهذه قاعدة مهمة تبىن عليها الصناعة املالية اإلسالمية، حيث أن فساد العقود 

  .2وما يؤدي إليه وامليسر وما يؤدي إليه وما يف معناهيف املعامالت يرجع أساسا إىل أمرين مها الربا 

إن العلة يف حترمي العقود االحتمالية، والغرر هو عدم التأكد يف تلك العقود سواء يف عّلة تحريم الغرر:  -2

صيغة العقد وشروطه، أو يف حمل العقد ولكن ال يكاد خيلو أي عقد من عدم التأكد لذلك لكي يكون 

البغضاء، وأكل يقوم على املشاحنة والتنافس أل�ا مصدر العداوة و الغرر أو العقد االحتمايل حمّرما يشرتط أن 

�ى  - صّل اهللا عليه وسلم–أن النيب  - رضي اهللا عنه–املال بالباطل كما يستفاد من حديث أنس بن مالك 

، أرأيت إن منع اهللا الثمرة مبا تستحل عن بيع مثر التمر حىت تزهو فقلنا ألنس ما زهوها؟ قال: حتّمر وتّصفر

  3مال أخيك

 4ة لعل أمهها مايليقد يكون الغرر يف أوجه عدّ أوجه الغرر:  -3

 يعين عند التعاقد كبيع احلصاة فيه أثر وغرر من جهة العقد واألثر. قد يكون من جهة العقد وأثره:  -

كبيع السلعة بثمنني ينعقد عليهما العقد، مثل أبيعك هذه السلعة حاضرة   قد يكون من جهة الثمن ومقداره: -

وأبيعك هذه السلعة غائبة مبائة ومخسني، ويقول قبلت، ما مثن السلعة؟ ممكن أن يكون مائة وممكن أن  ةمبائ

 يكون مائة ومخسني، وهذا غرر.

ومن أمثلة جهل املبيع أن يبيع البائع علبة تساوي مخس وحدات نقدية،  قد يكون من جهة عدم معرفة المبيع: -

عبة تساوي مخس وحدات نقدية أو قد ال جيد شيئا بداخلها، وهذا وال يدري املشرتي ما بداخلها، فقد جيد ل

الشك أنه غرر ال يعرف فيه املبيع، حيث كان الفقهاء يقولون بيع ما يف الكم، أبيعك ما يف كمي بعشرة 

 حظك، فيمكن أن يكون أحسن من عشرة أو أقل من عشرة، وهذا غرر من جهة معرفة املبيع.

 كبيع اللنب يف الضرع،  حيث أنه جمهول املقدار.  المبيع وقدره: قد يكون من جهة الجهل بصفة  -

                                                           
 رورا لخداعھ الغرر لغة المكر والخدیعة، ومنھ رجل غّر أي رجل مخادع، ومنھ قولھ تعالى:"" وما الحیاة الدنیا إال متاع الغرور"" كما سمي الشیطان غ

  الناس.
  مقابال لما أعطي، أو ھي عقود یقصد منھا كل طرف الحصول على ما عند صاحبھ على سبیل التملك. ھي العقود التي یأخذ فیھا كال المتعاقدین 

1
  .03قسم االقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، دون دار نشر، دون سنة نشر، ص: مبادئ التأمین والتكافل، محمد سعدو الجرف،  
2
  .10ص: مرجع سابق، صالح مفتاح و ریمة عمري،  
3
 http://www.islamtoday.net/files/tameen2/file/5.pdfمقال منشور على الموقع: إدارة الغرر في التأمین اإلسالمي، یم الساعاتي، عبد الرح 
4
  .189- 188، ص ص: مرجع سابقسلیمان الرحیلي،  
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كبيع السمك يف املاء الكثري، وبيع البعري الشارد، وبيع السّيارة   قد يكون من جهة عدم القدرة على التسليم: -

 املسروقة ليست من جهة سارقها بل من جهة مالكها.

حيدد فيه موعد التسليم "تسليم املبيع أو تسليم مثل بيع مؤجل مل قد يكون من جهة جهالة وقت التسليم: -

كالبيع إىل حني ميسرة، يقول أبيعك هذه السيارة خبمسني ألف إىل حني ميسرة، حني ميسرة مىت؟   1الثمن"

  ممكن بعد سنة أو بعد سنتني أو بعد عشرين سنة وهذا أجل غري معلوم ففيه غرر.

 2تتمثل أنواع الغرر يفأنواع الغرر:  -4

 مثل بيع املعدوم وبيع شيء مل خيلق بعد؛غرر في الوجود:  -

 مثل بيع ما مل يقبض؛غرر في الحصول:  -

 مثل بيع غوص الغائص ورمية الصّياد؛غرر في المقدار:  -

 مثل بيع سلعة مل حتدد؛غرر في الجنس:  -

 مثل بيع أرز مل حتدد صفته؛غرر في الصفة:  -

 فيه موعد التسليم (تسليم املبيع أو الثمن) مثلبيع مؤجل مل حيددغرر في الزمان (األجل):  -

 مثل بيع مل حيدد فيه مكان التسليم؛غرر في المكان:  -

  مثل بيع ثوب من ثوبني خمتلفني.غرر في التعيين:  -

 لكي يكون الغرر مؤثرا يف املعامالت وجب توفر الشروط التالية:ضابط الغرر المؤثر في المعامالت:  -5

 3كثيراالشرط األول: أن يكون الغرر    - أ

أمجع الفقهاء على أن الغرر الذي يؤثر يف العقد هو الغرر الكثري، وأن الغرر اليسري ال تأثري له مطلقا 

واالختالف الواسع بني الفقهاء ال يرجع إىل أصل القاعدة وإمنا يرجع إىل اختالفهم يف تطبيقها، وهذا يكون 

يسري، فيلحقه فقيه بالكثري ويفسر به العقد ويلحقه يف احلاالت الوسط اليت يرتدد فيها الغرر بني الكثري وال

آخر باليسري ويصحح العقد، فمن األمثلة املتفق عليها بني الفقهاء للغرر اليسري الذي ال يؤثر يف صحة 

  العقد:

 بيع احلبة احملشّوة، وغن مل ير حشوها؛ -

 بيع الدار وإن مل ير أساسها؛ -

                                                           
1
  .139، ص: 2005الطبعة األولى، دار القلم، دمشق، فقھ المعامالت المالیة، رفیق یونس المصري،  
2

  .139-138ص ص: ، المرجع نفسھ
3
الطبعة األولى، البنك اإلسالمي للتنمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة، الصدیق محمد الضریر،  

  .41-39، ص ص: 1993جّدة، السعودیة، 
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 ون يوما، أو تسعة وعشرين يوما؛إدارة الدار شهرا مع أن الشهر قد يكون ثالث -

  ومن األمثلة املتفق عليها للغرر الكثري املؤثر يف صحة العقد:

 بيع احلصاة وبيع املالمسة واملنابذة؛ -

 بيع الثمر قبل ظهوره؛ -

 بيع املضامني واملالحيق؛ -

 بيع جمهول الذات من غري أن يكون للمشرتي حق يف تعيينه. -

الكثري والغرر اليسري يف وقت واحد أمر غري ميسور، لذلك جاء اإلسالم وبالتايل فإن وضع ضابط حمدد للغرر 

ينهى عن بيع الغرر بصفة عامة ويؤكد أن التعبري ببيع الغرر يشعر بأن البيع املنهي عنه هو ما متكن فيه الغرر حىت 

  أصبح يوصف به.

 أو ما بمعناها أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية الشرط الثاني:  -  ب

مثل البيع واإلجارة والشركة، فال يؤثر الغرر يف عقود التربعات ولو كان كثريا كاهلبة والوصية، والغرر يف عقد 

  .1املعاوضة يقع يف صيغة العقد أو يف حمله

  2الشرط الثالث: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة - ج

سد العقد، مثل بيع الثمر قبل بدو صالحه، دون بيع األصل إذا كان الغرر يف املعقود عليه أصالة فإنه يف

ودون شرط القطع، أما إذا كان الغرر يف التابع للمعقود عليه أصالة فال يؤثر مثل بيع الشجر مع الثمر قبل 

  بدو صالحه.

 3الشرط الرابع: أن ال تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إلى العقد المشتمل على غرر  - د

تكون متعينة بأن تنسد مجيع الطرق املشروعة املوصلة إىل الغرض سوى العقد املشتمل ويشرتط يف احلاجة أن 

  على غرر كثري، مثل التأمني التجاري عند عدم وجود التأمني التكافلي.

  

                                                           
1
 ، ضابط الغرر المفسد للمعامالت المالیة، متوفر على الموقع: 31المعیار الشرعي رقم  

iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/1
e
/zsd.pdf    :502ص 

2
  .502المرجع نفسھ،  ص:  
3
  .502المرجع نفسھ، ص:  
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  ثانيا: النهي عن بيع المرء ما ليس عنده

قال: قال رسول اهللا صّل  - رضي اهللا عنهما–أي ما ال قدرة له على تسليمه، فعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

أّما  "" ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم يضمن، وال بيع ما ليس عندك"" : 1اهللا عليه وسلم

  بيع املوصوف املضمون يف الذمة كما يف السلم فليس من هذا الباب يف شيء.

  ثالثا: النهي عن بيع اإلنسان ما ال يملك

هو مفهوم ورد النهي عنه يف عّدة أحاديث وردت بألفاظ خمتلفة، منها حديث حكيم بن حزام، فقد روى أمحد 

قلت يا رسول اهللا يأتيني الرجل يسألني عن بيع ما ليس عندي أبتاع له وأصحاب السنن عن حكيم بن حزام قال: " 

كما ورد أيضا يف حديث عبد اهللا بن عمرو دك" من السوق ثم أبيعه؟ فقال صّل اهللا عليه وسلم: ال تبع ما ليس عن

" ال يحل سلف وبيع وال شرطان في بيع وال ربح ما لم يضمن بن العاص قال: قال رسول اهللا صّل اهللا عليه وسلم: 

، حيث اتفق الفقهاء على حترمي بيع اإلنسان ما ال ميلكه من األعيان أصالة عن نفسه، على  2وال بيع ما ليس عندك"

ويستثىن من ذلك السلم، إذ أن املبيع إذا كان يف ذمة املشرتي كان كاحلاضر  3بشرائه بعد ذلك ويسلمه للمشرتي أن يقوم

  املقبوض.

  رابعا: النهي عن البيع قبل القبض

وقد وردت فيه عّدة أحاديث، وقد اختلف الفقهاء يف نطاق املنع ويف عّلة النهي، وهي ترتاوح بني عدم املقدرة على 

  وعدم ضبط حمل العقد وعدم عدالة الثمن. التسليم،

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
سلسلة أبحاث مركز االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزیز، دون سنة النصوص االقتصادیة من القرآن والسنة، منذر قحف،  

  .715نشر، ص: 
2
مقال منشور ضمن موقع الملتقى الفقھي على الموقع: بیع اإلنسان ما ال یملك وعالقتھ ببیع المرابحة، خالد ولد أحمدو،  

http://www.feqhweb.com/VBLT13587.html.  
3
، ص ص: 2011الطبعة األولى، دار المیمان للنشر والتوزیع، الریاض، ربح ما لم یضمن، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، مساعد بن عبد هللا بن حمد الحقیل،  

185 -186.  



  الفصل األول............... التأصيل النظري للصناعة المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية
 
 

87 
 

  الفرع الثالث: الضوابط الشرعية المتعلقة بالثمن أو العوض

  يندرج حتت هذه ا�موعة عدة فئات كالتايل:  

  أوال: ضابط تصنيف العقود إلى عقود تبرع ومعاوضة

بعني يف يده أو دين يف ذمته مث يتفقان املعاوضة هو عقد تراض مبناه على املساواة واملعادلة، وهي أن يعرتف له   

على تعويضه عن ذلك مبا جيوز تعويضه به، ويف القانون عقد املعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من املتعاقدين مقابال 

  1ملا أعطاه.

شبيهه، مل يرد يف هذا التصنيف نص، وإمنا هو من صنعة الفقهاء تسهيال للدراسة واملقارنة، وقياس الشبيه على 

وإمنا وردت النصوص يف النهي عن أخذ أجرة على بعض األعمال كتعليم القرآن وقراءته واآلذان، وغري ذلك من القرب 

 والواجبات.

  ثانيا: ضابط تحريم الربا 

يعترب حبث الربا متسعا من النواحي الشرعية ومؤصال ومستندا يف كتاب الفقه، لكن الغوص فيه ليس سهال للكثريين 

غري املختصني بالعلوم الشرعية، هلذا جند من االقتصاديني من حاول إجياد مناذج إلعادة تقدير الربا بأسلوب خاصة 

  .يتناسب واللغة العلمية

 تعريف الربا -1

سم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العني، لعلهم خففوه من ""الرباء"" باملد فصريوه اسم مصدر االربا لغة:  -

وا بسكون الباء على القياس كما يف الصحاح وبضم الراء والباء كعلو، وربا بكسر الراء لفعل ربا الشيء يربوا رب

{قال تعاىل: 2وباملد مثل الرماء إذا: زاد     
{  أي الزيادة على والربا من اإلرباء  )39(الروم

                                                           
1
ص ص:  http://www.iasj.netمداد اآلداب، العدد الثالث، متوفر على الموقع:  مجلةأثر الغبن في المعاوضات المالیة، سلیمان خلف الحمید الخلف،  

376 -377.  
  .79دار سحنون، دون سنة نشر، ص: التحریر والتنویر، ،محمد الطاھر ابن عاشور 2
 )أعطى عطیة یرید أن یرد الناس علیھ أكثر مما أھدى لھم، فھذا ال ثواب لھ ) أي: من وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فـال يربو عند اهللا

 عند هللا بھذا فّسره ابن عّباس ومجاھد والضحاك وقتادة وعكرمة، وھذا الصنیع مباح وإن كان ال ثواب فیھ، إالّ أنھ قد نھى عنھ رسول هللا
  ) أي ال تعط العطاء ترید أكثر منھ.6ال تمنن تستكثر المدثر صّل هللا علیھ وسلم خاصة، قالھ الضحاك واستدل بقولھ تعالى: ( و
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ويقال ربا السويق  3ويقال أرىب الرجل إذا: عامل بالربا 2ومنه الربوة للمكان الزائد على غريه يف االرتفاع 1الشيء

 .4يربو إذا زاد

كل فضل يقابله عوض يف مبادلة مال مبال من جنسه وهو املشاركة   :الربا يف أبسط تعاريفه هوالربا اصطالحا:  -

وهو الزيادة يف نظري الزيادة يف األجل، فهو كسب خبيث وغري منطقي ألنه يكسب بالنقد،  5يف الغنم دون الغرم

وهو كسب باالنتظار فالزمن هو العامل فيه، وهو يف الغالب نوع من البطالة ألنه جين من  والنقد ال يلد النقد

قضي وإّما أن تريب) وقد كان ، وكان العرب سابقا يقولون :( إّما أن ت6غري عمل ويؤدي إىل القمار واملراهنات

ذلك شائعا يف اجلاهلية، كذا قال الفقهاء والظاهر أ�م كانوا يأخذون الربا على املدين من وقت إسالمه، وكلما 

طلب النظرة أعطي ربا آخر، ورمبا تسامح بعضهم يف ذلك وكان العّباس ابن عبد املطلب مشتهرا باملراباة يف 

أال وإن ربا الجاهلية موضوع، وإّن أول ربا أبدأ به ربا عمي عّباس بن ع: ( اجلاهلية، وجاء يف خطبة الودا 

الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محّرم بالكتاب والسنة وهو كما يقول ابن قدامى يف املغين:7عبد المطلب)

فضل مال بال عوض في معاوضة مال بمال، وقيل فضل أحد كما عرّفه احلنفية بأنه (واإلجماع، 

  8سين)المتجان

أمجع أهل العلم على حترمي الربا واستدلوا يف ذلك من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صّل اهللا حكم تحريم الربا:  -2

 عليه وسلم.

نّظم القرآن أهم فصول حفظ مال األمة يف العديد من اآليات، كما بّني إبطال وسيلة كانت من من الكتاب:   -

إليهم وهي املعاملة بالربا، ويف ما يلي عرض لبعض اآليات الدالة على أسباب ابتزاز األغنياء أموال احملتاجني 

  حترمي الربا:

قوله  -

{تعالى:

                                  

                               

    { 

                                                           
1
تحقیق وتخریج محمود محمد شاكر، دار المعارف، دون سنة نشر، مصر، تفسیر البیان جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري،  

  .07ص: 
2
  .276، ص: 1998ر الخیر، دون بلد نشر، دااالختیار لتعلیل المختار، عبد هللا بن محمود الموصلي الحنفي،  
3
  .238،  ص: مرجع سابقأبو إسحاق برھان الدین الحنبلي،  
4
  .348دار الكتب العلمیة، ص: تفسیر الماوردي، أبي الحسن الماوردي البصري،  
5
  .90، ص: 2003الجامعیة، اإلسكندریة، الطبعة الثانیة، مؤسسة الثقافة النظام المالي اإلسالمي دراسة مقارنة، عوف محمود الكفراوي،  
6
دار الفكر العربي، دون سنة نشر، منشور على الموقع: زھرة التفاسیر، محمد أبو زھرة،  

440http://library.islamweb.net/newlibrary/TreeCategory.php?ID=6   :1958ص.  
7
  .79ص: مرجع سابق، محمد الطاھر بن عاشور،  
8

  .168الجزء الخامس، دون دار نشر، دون سنة نشر، ص: على الدر المختار،  المحتار ردابن عابدین،  محمد أمین بن عمر
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قوله:  -        : الربا والعامل به، وإّمنا خّص اآلكل بالذكر ألنه معظم وهو وعيد يشمل آكل

وليس املقصود من  2وقوله يأكلون أي يأخذون فعّرب عن األكل باألخذ، ألّن األخذ إمنا يراد لآلكل 1املقصود

الربا يف هذه اآلية األكل، إّال أن الذين نزلت فيهم هذه اآليات يوم نزلت كانت طعمتهم ومأكلهم من الربا، 

 .3فذّكرهم بصفتهم معظما بذلك عليهم أمر الربا ومقبحا إليهم احلال اليت هم عليها يف مطاعمهم

قوله:   -               : قال ابن تيمية: أي يوم البعث من القبور واملس

اجلنون، يقال رجل ممسوس، فالناس إذا خرجوا من قبورهم أسرعوا كما قال تعاىل 

:}               {  يقومون إّال أكلة الربا فإ�م ) 43(المعارج

ذلك  فال يقدرون على اإلسراع، وقوله تعاىل: ويسقطون ألن اهللا أرىب الربا يف بطو�م يوم القيامة حىت أثقلهم،

أي هذا الذي ذكر من عقا�م بأ�م قالوا إمنا البيع مثل الربا، وقيل إن ثقيفا كانوا أكثر العرب ربا، فلما �وا عنه 

 . 4مثل الرباقالوا: إمنا هو 

وقوله: -                : أي إمنا جّوزوا بذلك العرتاضهم على أحكام اهللا يف شرعه، وليس

هذا قياس منهم للربا على البيع الن املشركني ال يعرتفون مبشروعية أصل البيع الذي شّرعه اهللا يف القرآن ولو كان 

باب القياس لقالوا: إّن ما البيع مثل الربا، وإّمنا قالوا إّمنا البيع مثل الربا أي؛ هو نظريه فلم حّرم هذا هذا من 

 .5وأبيح هذا؟ وهذا اعرتاض منهم على الشرع؛ أي هذا مثل هذا، وقد أحّل هذا وحّرم هذا

وقوله: -        : تعاىل ردا عليهم وإنكارا لتسويتهم، وحاصله أن ما مجلة مستأنفة من اهللا

، أي ما قالوه من االعرتاض مع علمهم 6ذكرمت قياس فاسد الوضع؛ ألنه معارض للنص فهو من عمل الشيطان

 .7بتفريق اهللا بني هذا وهذا حكما وهو احلكيم

وقوله: -                    : معىن هذه اآلية الكرمية أّن من جاءه موعظة

من ربه يزجره �ا عن أكل الربا فانتهى أي؛ ترك املعاملة بالربا فله ما سلف أي؛ ما مضى قبل نزول التحرمي أي؛ 

 .8أن اهللا ال يؤاخذ اإلنسان بفعل أمر إّال بعد أن حيّرمه عليه 

                                                           
1
  .331، ص: 1984الطبعة الثالثة، المكتب اإلسالمي، زاد المسیر، أبي الفرج جمال الدین الجوزي،  
2
  .317دار الفكر، دون سنة نشر، ص: تفسیر القرطبي، محمد بن أحمد القرطبي:، 
3
دار المعارف، دون سنة نشر، منشور على الموقع: تفسیر الطبري، محمد بن جریر الطبري:  

et/newlibrary/TreeCategory.php?ID=6440http://library.islamweb.n   :12ص.  
4
  .331ص: المرجع نفسھ، أبي الفرج جمال الدین الجوزي،  
5
  .709، ص: 2002دار طیبة، دون بلد نشر، تفسیر ابن كثیر، إسماعیل ابن كثیر الدمشقي،  
6
  .50نشر، ص:  دار إحیاء التراث العربي، دون بلدتفسیر األلوسي، شھاب الدین محمود األلّوسي،  
7
  .709ص: المرجع نفسھ، اسماعیل بن كثیر الدمشقي،  
8
  .160، ص: 1995دار الفكر، دون بلد نشر، أصول البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد األمین الشنقیطي،  
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وقوله : -             :  ،أي من عاد إىل استحالل الربا أو إىل الربا مستحال

 .1فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

قوله تعاىل: -                         هو �ي عن الربا مع

األجل فاستغرق بالشيء الطفيف توبيخ مبا كانوا عليه من تضعيفه، وكان الرجل منهم إذا بلغ الدين حمّله زاد يف 

مال املديون، وقوله أضعافا نصب يف موضع احلال ومعناه؛ الربا الذي كانت العرب تضعف فيه الدين وكان 

 .2إشارة إىل تكرار التضعيف عاما بعد عامالطالب يقول أتقضي أم تريب؟ وقوله مضاعفة 

وردت عّدة أحاديث عن النيب صّل اهللا عليه وسلم من قول أو فعل دّلت على تفسري الربا من السّنة النبوية:   -

  مبا هو أعم من ربا اجلاهلية، ومن هذه األحاديث:

بالذهب، والفضة بالفضة، الذهب عن الرسول صّل اهللا عليه وسلم أنه قال: (  حديث أبي سعيد الخدري : -

والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثال بمثل سواء بسواء، يدا بيد فمن زاد 

وازداد فقد أربى، اآلخذ والمعطي في ذلك سواء فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 

 (3يدا بيد

مسّاك بن حرب عن عبد الرمحان بن عبد اهللا بن مسعود عن ابن مسعود حدثنا أبو عوانة عن : حديث قتيبة -

 .4قال: لعن رسول اهللا صّل اهللا عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه

عن أيب سعيد وأيب هريرة أّن سواء بن غزية جاء من خيرب بتمر جنيب، فقال له النيب  حديث الموطأ والبخاري: -

متر خيرب هكذا؟ فقال: يا رسول اهللا إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني والثالث،  صّل اهللا عليه وسلم: أكل

 5فقال رسول اهللا صّل اهللا عليه وسلم: ال تفعل بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيبا)

  أنواع الربا -3

املشاركة يف الربا يف أبسط تعاريفه  هو كل فضل ال يقابله عوض يف مبادلة مال مبال من جنسه، وهو 

الغنم دون الغرم، وهو كما يقول ابن قدامة يف املعىن الزيادة يف أشياء خمصوصة، وهو حمّرم بالكتاب والسنة 

واإلمجاع، ويف الشرع يطلق على شيئني؛ على ربا الفضل وربا النسيئة حسبما هو مفصل يف كتب الفقه، وغالبا 

                                                           
1
  .225، ص: 1998الطبعة األولى، دار الكلم الطیب، دون بلد نشر، تفسیر النسفي، عبد هللا بن محمود النسفي،  
2
  .352، ص: 2007الطبعة الثانیة، وزارة األوقاف القطریة، قطر، تفسیر ابن عطیة، عبد الحق بن عطیة األندلسي،  
  :رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داوود وابن ماجة  

  ومثال بمثل بمعنى نفس الجنس ونفس الصنف، أما قولھ سواء بسواء أي نفس القدر أو الوزن . في قولھ المثل أي الشبھ والنظیر  -
3

  .43كتاب البیوع، باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا، ص:  صحیح مسلم،
 حدیث حسن صحیح  
4
  .1206یة، ص: كتاب البیوع، باب ما جاء في أكل الربا، دار الكتب العلمسنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي،  
5
  .88ص: مرجع سابق، محمد الطاھر بن عاشور،  
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ال من هو له ملن هو عليه: أتقضي أم تريب؟ فإذا مل يقضي زاد ما كانت تفعله اجلاهلية أنه إذا حّل أجل الدين ق

  :2، ويف ما يلي تفصيل ألنواع الربا1قدرا من املال الذي عليه، وأّخر له األجل إىل حني وهذا حرام باالتفاق

انت وهو ربا النسيئة يف الذمة وهو حمّرم إمجاعا مهما ك( أنظر في أزدك) ما يعربون عنه بقوهلم النوع األول:  -

 نسبة الفائدة أو الزيادة .

وربا النسيئة هو األمر الذي كان مشهورا متعرفا يف اجلاهلية؛ وذلك أ�م كانوا يدفعون املال على أن 

يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس املال باقيا مث إذا حّل الدين طالبوا املدين برأس املال، والسنة املطهرة 

 .3و�ت عن قرض جّر منفعة اد فقد أربى"" من زاد أو استز بينت أّن :

وهو نفس ربا النسيئة ولكنه جار هنا على العكس، بأن ( ضع وتعّجل) ما يعربون عنه بقوهلم النوع الثاني:  -

 يقول املدين للدائن: ضع من الدين الذي لك علّي، أعجل لك يف الدفع.

 جنس واحدالتفاضل يف تبادل الربويات مطلقا إذا كانت من النوع الثالث:  -

 النسيئة يف تعاوض الربويات مطلقا النوع الرابع: -

من  بيع الطعام قبل قبضه حلديث نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صّل اهللا عليه وسلم قال: ( النوع الخامس: -

  .وهو من الذرائع إىل الرباابتاع طعاما فال يبعه حتى يقبضه) 

  ثالثا: ضابط النهي عن بيعتين في بيعة

بيع الشيء بثمنني أحدمها حال، وأحدمها مؤجل، ويتم العقد دون جزم بأحدمها، وذلك حنو: أبيعك  املراد به

، ويعد من البيوع املنهي عنها حيث روي عن 4هذا الثوب بعشرة نقدا، وبعشرين نسيئة وال يفارقه على أحد البيعني

، قال الرتمذي "رمحه 5ن بيعتين في بيعة"نهى رسول اهللا صّل اهللا عليه وسلم عأيب هريرة "رضي اهللا عنه" قال: "

اهللا" "وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتني يف بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين وال 

  .يفارقه على أحد البيعني فإذا فارقه على أحدمها فال بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما

اهللا عليه وسلم علل النهي عن البيعتني يف بيعة بالوقوع يف الربا، وحىت ال يقع يف ووجه الداللة فيه أن النيب صّل 

  .6الربا يأخذ بأقل الثمنني، وأنه إذا أخذ بأعلى الثمنني يكون قد وقع يف الربا

                                                           
1
  .132، ص: 2003الطبعة األولى، دار السالم، القاھرة، مصر، فقھ المعامالت المالیة في اإلسالم، حسن أیوب،  
2
  .41-40، ص ص: 2001دار الفكر المعاصر، بیروت، محاضرات في الفقھ المقارن، محمد سعید رمضان البوطي،  
3
  .332، ص: 1996الجزء األول، دار الثقافة، الدوحة، االقتصاد اإلسالمي والقضایا الفقھیة المعاصرة، ي أحمد السالوس،  عل 
4
، متوفر على 2003، أفریل 1، الرقم 09، العدد Tsaqafahجریدة دراسة فقھیة لحدیث "بیعتین في بیعة" في منظور االقتصاد اإلسالمي، دود رشید ، 

  .208- 207ص ص:  http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/viewFile/44/41الموقع: 
5
  ھذا حدیث حسن صحیح.أخرجھ مالك وأحمد والترمذي والنسائي والبیھقي وابن الجارود، وقال الترمذي:  
6
مجلة مركز الخدمة واالستشارات البحثیة، كلیة اآلداب، جامعة بیع التقسیط وتطبیقاتھ المعاصرة دراسة فقھیة مقارنة، حسن السید حامد خّطاب،  

  .16، ص: 2006المنوفیة، یولیو 
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 1ورفع الحرج  التيسيررابعا: ضابط 

أي بدون مشقة، واملراد من يقصد به أن تكون الصناعة املالية اإلسالمية املبتكرة من غري عسر أو حرج 

احلرج الضيق، وتتضح أمهية هذه القاعدة كذلك يف أن تقييد األفراد واملتعاملني بالعقود القدمية فيه حرج وتضييق 

عليهم أل�ا ال تفي بكل احتياجا�م وهي متنوعة ومتزايدة، من هنا برزت ضرورة الصناعة املالية اإلسالمية 

د كاملزج بني أكثر من عقد أو استحداث أخرى، وكل ذلك يف إطار موجهات وأمهيتها يف تطوير تلك العقو 

  الشرع اإلسالمي.

  خامسا: ضابط االستصالح واالستحسان " المصالح المرسلة"

االستصالح يف اللغة طلب املصلحة ويف اصطالح األصوليني ترتيب احلكم الشرعي على املصلحة املرسلة حبيث 

يعرب عنها بعض العلماء باملناسب املرسل وبعضهم باالستصالح وبعضهم باالستدالل، حيققها على املطلوب، حيث 

  .2وهذه التعبريات وإن كانت تبدو مرتادفة إّال أن كال منها ناظر هلذا املقصود من جهة معينة

عة واالستحسان هو باب حلرية التعاقد وهو سريان املصاحل اليت يقّرها الشرع، وال يشهد أصل خاص من الشري

  3بإلغائها ولكن ال بد من األخذ بعني االعتبار بأن مبدأ املصاحل ال يؤدي إىل املفاسد

  المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للتعامل في األسواق المالية اإلسالمية

نظرا لطبيعة املعامالت يف األسواق املالية التقليدية وما يشو�ا من احلرام والشبهات يف أحيان أخرى، جاءت   

األسواق املالية اإلسالمية بضوابط وقواعد تستمد من أحكام الشريعة اإلسالمية واليت ضبطت هذه املعامالت بأحكام 

  وقواعد متتاز بقدر�ا على حتقيق النفع لكل املستثمرين ولالقتصاد عامة، ولعل أهم هذه الضوابط:

  الفرع األول: االلتزام بالقيم اإلسالمية

القية اليت يتوجب االلتزام �ا يف املعامالت املالية، فالتزام املسلم باألخالق احلميدة يف املقصود �ا القيم األخ

معامالته املالية املختلفة تنطلق من إميان راسخ وعقيدة ثابتة قوامها طاعة اهللا عّز وجل واالقتداء برسوله صّل اهللا عليه 

                                                           
1

  .10ص:  ، مرجع سابقصالح مفتاح وریمة عمري، 
2
  .342- 341، ص ص: 2005، دار الفكر، دمشق، 4الطبعة ضوابط المصلحة في الشریعة اإلسالمیة، محمد سعید رمضان البوطي،  
3
  .10ص: المرجع نفسھ، صالح مفتاح وریمة عمري،  
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قي من اآلثار السلبية حلدوث األزمات املالية الناجتة عن ، حيث أن االلتزام �ذه القيم يف األسواق املالية ي1وسلم

  .2ممارسات االحتكارات، التدليس أو املقامرة وغريها

  الفرع الثاني: اإلفصاح والمنافسة الحرة

يعد اإلفصاح ضرورة من ضرورات العصر يف العالقات املالية، ومن وسائله نشر القوائم املالية للشركة وإرساهلا 

لرقابة اخلارجية عليها من خالل مكاتب احملاسبة، وبيان حجم املبيعات والطلب الكلي ، كما جيب أن للمسامهني  وا

تكون هناك دراسات معمقة بالنسبة للشركات اليت تقيد بالسوق املالية اإلسالمية، وقد حرص اإلسالم على اإلفصاح، 

قال حىت يتفرقا، فإن صدقا وبّينا بورك هلما يف بيعهما، وإن  فقال صّل اهللا عليه وسلم: "" البيعان باخليار ما مل يتفرقا، أو 

  كتما وكذبا حمقت بركة بيعهم"".

أّما حرية املنافسة فتظهر من خالل قانون العرض والطلب حيث تتحدد أسعار األوراق املالية من خالل مواجهة 

ذ أّن التعامل يف شريعة اإلسالم مبين طلبات العرض والطلب، فاألصل يف اإلسالم عدم التدخل لتحديد أسعار السلع، إ

  على أساس احلرية وعلى ما يرتاضاه الطرفان، ويف هذا منع للضرر الذي يعوق حركة التعامل يف األسواق.

  الفرع الثالث: تحريم االحتكار والقمار "الميسر"

سعرها لقلة  يعرب االحتكار عموما عن حبس السلع عن طال�ا، والرتبص �ا حىت يتحكم املختزن يف رفع

فاالحتكار عملية يقوم �ا املضاربون، وذلك جبمع األوراق  3املعروض منها وانعدامه، وليتسىن له أن يغليها كيفما يشاء

املوجودة يف السوق واستغالل حاجة باقي املتعاملني هلذه األوراق للوفاء بالتزاما�م، وبالتايل فهم يتحكمون يف األسعار 

تكار عند كبار املتعاملني أو احتكار املؤسسات املالية والنقدية العاملة يف األسواق، فهو يضيق بشكل كامل، ويكون االح

  املنافسة ويقضي على صغار املتعاملني ويؤدي إىل تركيز الثروة يف يد فئة قليلة من الناس.

بها مبلغا من النقود، أّما القمار فهو عقد يتعهد مبوجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر املقامرة للمقامر الذي كس

،  أي أن تؤول املعاملة إىل ربح أحد الطرفني وخسارة اآلخر والبد، كما يف اليانصيب 4أو أي عوض مايل آخر يتفق عليه

فحقيقة القمار هي ، 5قمرتنيوحنوه، فهذه املعامالت تنتهي إىل ربح أحد الطرفني وخسارة اآلخر، فيقول اخلاسر للرابح 

وض على اخلطر، فإن وقع اخلطر غنم أحدمها وغرم اآلخر، وإال غرم األول وغنم الثاين، وهذا وصف املغالبة وتعليق الع

                                                           
1
  .35، ص:  مرجع سابقعز الدین خوجة،  
2
ات التمویل وأثرھا على االقتصادیات والمؤسسات بحث مقدم إلى: الملتقى الدولي حول سیاستحدیات السوق المالي اإلسالمي، جمال لعمارة ورایس حدة،  

  .07، ص: 2006نوفمبر  22-21دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، بسكرة، 
3
مراجعة: أحمد مھدي بلوافي، مجلة جامعة الملك عبد العزیز لالقتصاد اإلسالمي، م مقاصد الشریعة الخاصة بالتصرفات المالیة، عز الدین بن زغیبة،  

  .76، ص: 2008مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، جّدة، السعودیة، ، 1، ع21
4
أطروحة دكتوراه في االقتصاد اإلسالمي، الجامعة األمریكیة التأمین من منظور إسالمي التأصیل للتكافل وإعادة التكافل، عبد الفّتاح محمد صالح،  

  .61، ص: 2014مكتب القاھرة، قسم االقتصاد اإلسالمي، المفتوحة، كلیة الدراسات اإلسالمیة، 
5
  .39، ص: 2013دیسمبر  17-16مؤتمر شورى الفقھي الخامس، الكویت، قواعد الذرائع في المعامالت المالیة، سامي بن إبراھیم السویلم،  



  الفصل األول............... التأصيل النظري للصناعة المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية
 
 

94 
 

موضوعي حلقيقة القمار، ال عالقة له بعلم األطراف أو نواياهم حني إبرام العقد، فالقمار حقيقة موضوعية مستقلة حيثما 

ال، وسواء نوى أحدمها أو كالمها القمار أم ال، ومدار  وجدت فاملعاملة قمار حمّرم، سواء علم األطراف أن هذا قمار أم

  .1القمار هو أكل املال بالباطل، وليس جمرد احتمال الغنم والغرم أو الربح واخلسارة

يعد القمار النشاط الرئيس يف األسواق املالية والذي يتحول العمل فيها بفعل سلوك املقامرين من االستثمار 

يؤجل فيها كال طريف املعاوضة وهي الثمن والسلعة، وقد قادت املقامرة إىل سلوكيات ضارة احلقيقي إىل عمليات صورية 

  .2لكسب فروق األسعار من خالل اإلشاعات الكاذبة، اعتمادا على حساسية السوق جتاه هذه اإلشاعات

ة على أسعار األوراق متنع السوق املالية اإلسالمية العمليات الصورية املضاربية، حيث تقل يف هذه السوق املضارب

املالية بدرجة كبرية، وذلك بسبب تدخل السياسة املالية املعتمدة على الزكاة واليت تفرض عبئا مرتفعا على املتاجرة 

  .3باألدوات املالية والعمالت، بينما تفرض عبئا بسيطا على االمتالك طويل األجل لألدوات املالية بدافع االستثمار

  البيوع والعقود غير المشروعةالفرع الرابع: تجنب 

ويقصد باملعامالت غري املشروعة كل ما ارتبط ببيع الغرر وبيع الكالئبالكالئ وبيع ما ليس عندك وبيعتني يف بيعة   

واضحا يف سوق األوراق املالية عن طريق اإلشاعات الكاذبة،  واحدة، وبيع النجش وغريها، حيث يظهر النجش

دف إىل إجياد حركة مصطنعة يف الطلب والعرض على األوراق املالية يف السوق، واإلسالم يرفض واألوامر املتقابلة اليت �

  .4هذا اخلداع

  الفرع الخامس: الوفاء بالعهود والعقود

إذ أنه من مقتضيات حسن التعامل عرفا وشرعا الوفاء بالعهود والعقود واملواعيد والوفاء بالديون يف موعدها   

املماطلة يف السداد، فاإلسالم ال يقبل الوصول إىل املعامالت الطيبة بالوسائل اخلبيثة، وهلذا فاإلسالم املتفق عليه، وعدم 

 .5يرفض مجع املال عن طريق احلرام وإن ّمت إنفاقه يف اخلريات والطاعات
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 ھو أن یزید الرجل في ثمن السلعة بدون أن یرغب في اشترائھا، وإنما لیضل المشتري الحقیقي عن سعرھا الحقیقي وھذا غش وخداع في  النجش
  المعامالت.

4
  .175، ص: مرجع سابقعمر یوسف عبد هللا عبابنة،  
5
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  المطلب الرابع: الضوابط الشرعية للمنتجات المالية اإلسالمية 

للمنتجات املالية اإلسالمية من خالل تركيزنا على كل من ضوابط الصكوك،   ميكن توضيح أهم الضوابط احلاكمة

  ضوابط تداول األسهم يف الشريعة اإلسالمية وضوابط التأمني التكافلي، وذلك من خالل الفروع التالية:

  الفرع األول: الضوابط الشرعية الخاصة بالصكوك اإلسالمية 

  1:يف تتمثل الضوابط الشرعية للصكوك اإلسالمية

 الصك ال ميكن أن يتضمن نقد أو دين بل جزء شائع من ملكية عني استعماليه أو منافع ذات أجل؛ حمل -

 استحقاق مالك الصك عائد حمدود منقوص منه نفقات الصيانة واإلدارة بالنسبة لصكوك اإلجارة؛ -

 عدم جواز ضمان مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده؛ -

 يكون امسيا حلامله؛الصك ميكن أن  -

 الصكوك قابلة للتداول يف السوق الثانوية؛ -

 عدم جواز استئجار البائع إجارة مقرتنة بالوعد بالتمليك؛ -

 تطبيق مبدأ عدم سريان قرارات ا�امع الفقهية بأثر رجعي. -

  الفرع الثاني: الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار األسهم

  :2وابط الشرعية واليت جيب االلتزام �ا عند إصدارها وتتمثل يفتكفل عملية إصدار األسهم جمموعة من الض

جيوز إصدار األسهم إذا كان الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة مباحا، ونشاطها مشروع وحيقق مصلحة  -

ا�تمع كشركات إنتاج السلع واخلدمات، وتستثىن الشركات ذات الغرض غري املباح كشركات إنتاج اخلمور، 

 الربا، القمار وحنوه.املخدرات، 

 ال جيوز التعامل يف أسهم شركات جيهل املساهم فيها حقيقة الشركة كالشركات الومهية. -

 ال جيوز التعامل باألسهم اليت يرتتب عنها ربا، غرر، جهالة، أو أكل أموال الناس بالباطل. -

                                                           
1

اإلسالمیة، المدرسة العلیا بحث مقدم إلى: الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالیة إدراج الصكوك اإلسالمیة في القانون الجزائري، برحایلیة بدر الدین، 
  .04-03، ص ص: 2013دیسمبر  9-8للتجارة، 

2
األسواق المالیة العربیة دور األدوات المالیة اإلسالمیة في تنشیط وتطویر السوق المالیة اإلسالمیة دراسة تطبیقیة لتجارب بعض شافیة كّتاف،  

تصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، طروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم االقواإلسالمیة، 
  .171- 169، ص ص: 2013-2014
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تكون هذه الوثيقة باسم مالكها تعد شهادة السهم وثيقة تثبت ملكية املساهم حلصة شائعة يف الشركة وجيوز أن  -

أو ألمره، وال مانع أن تكون حلاملها، ألن املبيع يف السهم حلامله هو حصة شائعة يف الشركة وشهادة السهم 

 وثيقة إلثبات هذا االستحقاق يف احلصة؛

 جيوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة العادلة لألسهم القدمية؛ -

ن يكون رسم اإلصدار املتعلق بتغطية تكاليف إجراءات اإلصدار يتوافق مع التكاليف الفعلية هلذه جيب أ -

 العملية؛

 جيوز قيام جهة ما بضمان اإلصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان؛ -

فيه جيوز أن تقوم الشركة بتقسيط قيمة السهم للمكتتبني، فيقوم املكتتب بأداء قسط من قيمة السهم املكتتب  -

وتأجيل سداد بقية األقساط، فيعترب املكتتب مشرتكا مبا عّجل دفعه وملتزما بزيادة رأس ماله يف الشركة، شرط أن 

يكون التقسيط يشمل مجيع األسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس ماهلا املعلن بالنسبة للغري، ألنه هو 

 ركة؛القدر الذي حصل العلم والرضا به من املتعاملني مع الش

 ينبغي أن تكون األسهم صادرة عن شركة تتوافر فيها قواعد الشركة من املشاركة يف األعباء وحتّمل املخاطر. -

  الفرع الثالث: الضوابط الشرعية للتأمين التكافلي

  :1أّما التأمني التكافلي فرياعى فيه الضوابط التالية

جلميع أطرافه هي التعاون، سواء عن طريق التربع أو  أن يكون نظام التأمني تعاونيا، بان تكون الغاية األساسية -

القرض احلسن، وذلك لرتميم املخاطر اليت يتعرض هلا األعضاء، وال جيوز أن يطغى على هذه الغاية قصد 

 حتصيل األرباح، وأن ينص على ذلك يف النظام األساسي؛

 ويعهد مبراقبة ذلك هليئة رقابة شرعية؛أن تراعى يف النظام األساسي وأعمال الصندوق قواعد الشريعة العامة،  -

أن يستعان بالوسائل الفنية من احلسابات واإلحصائيات اليت تعتمد عليها شركة التأمني التجاري لتحديد  -

 االشرتاكات أو األقساط ومبلغ التعويض؛

ر بعض أن يشرتك مجيع املشرتكني واملؤسسني يف إدارة الصندوق، أو مسك حساباته أو القيام على استثما -

 أمواله؛

                                                           
1
  .131-130، ص ص: 2007الطبعة السادسة، دار النفائس، األردن، المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي، محمد عثمان شبیر،  
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ال جيوز لشركات التأمني اإلسالمي أن تتعامل مع شركات إعادة التأمني فتؤمن على بعض املخاطر وفق عقد  -

 التأمني التجاري؛

يف حالة عدم وقوع حوادث وانتهاء مدة االتفاق تعاد االشرتاكات أو األقساط وما نتج عنها من أرباح إىل  -

أصحا�ا من املؤسسني أو جملس اإلدارة، وجيوز االتفاق على التربع �ا جلهة األعضاء، وال جيوز أن يأخذها غري 

 خريية.

  المطلب الخامس: اآلثار السلبية لعدم االلتزام بالضوابط الشرعية

إن عدم التزام املؤسسات املالية اإلسالمية بالضوابط الشرعية يؤدي إىل العديد من اآلثار السلبية واليت ميكن   

  :1يلي إجيازها يف ما

 فقدان ثقة املتعاملني معها ألن الثقة هي الضابط الرئيسي لكافة املعامالت سواء املالية أو اخلدمية؛ 

 فقدان جزء كبري من احلصة السوقية واملتمثلة يف املودعني وطاليب التمويل؛ 

  الضوابط الشرعية؛وضع إدارة املؤسسات املالية اإلسالمية يف حرج املخالفات نتيجة عدم االهتمام بتطبيق 

   اإلضرار مبصلحة كافة األطراف املرتبطة باملؤسسات املالية اإلسالمية وبالتايل التأثري يف كافة طوائف ا�تمع

 ككل؛

 .اإلساءة لسمعة الصناعة املالية اإلسالمية وهدم ما وصلت إليه من جناحات  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
مقال منشور على الموقع: شرعیة المحیطة بالمؤسسات المالیة اإلسالمیة وسبل الحد منھا، المخاطر الأحمد شوقي سلیمان،  

http://kenanaonline.com/ahmedoshawky  :10-09ص ص.  
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  خالصة الفصل األول

مزيد من االهتمام النوعي والفكري خاصة بعد األزمة املالية العاملية تشهد الصناعة املالية اإلسالمية   

"أزمة الرهن العقاري"، حيث أثبتت صناعة التمويل اإلسالمي جدار�ا يف التصدي لألزمات املالية من حيث 

  التزامها بالضوابط الشرعية يف خمتلف مكونا�ا وأنشطتها.

لية اإلسالمية بدءا بأسسها وخمتلف املبادئ اليت تقوم وجاء هذا الفصل إليضاح مفهوم الصناعة املا  

  عليها مع تسليط الضوء على خمتلف املناهج املعتمدة يف تطوير منتجات الصناعة املالية اإلسالمية.

وكغريها من الصناعات، فقد مت التطرق إىل أهم مكونات الصناعة املالية اإلسالمية من مؤسسات مالية   

  ىل منتجات مالية إسالمية وانتهاء باألسواق املالية اإلسالمية.مصرفية وغري مصرفية، إ

ولكي تقوم الصناعة املالية اإلسالمية مبختلف أدوارها كان البد من التطرق ملاهية التمويل اإلسالمي   

وخمتلف الصيغ التمويلية، مث تسليط الضوء على الضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية واليت تعترب حجر 

  األساس يف قيام هذه الصناعة.
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  واألزمة المالية العالميةالضوابط الشرعية للصناعة المالية اإلسالمية الفصل الثاني: 

 الكبريمن قبل العديد من االقتصاديني هي أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد  2008لعام  املاليةعترب األزمة ت

ذ لألجيال األصغر سنا واليت اعتادت على أزمات ركود خفيفة ملرحلة جديدة من العوملة، إ يف ثالثينيات القرن املاضي،

جتلت بوضوح من خالل ا�يار اثنني من صناديق التحوط لبري ستريز  ىل أزمة اقتصاديةإبدأت أزمة مالية مث حتولت 

Bear Stearns Hedge Funds  الرهن العقاري  ، وتعرضه لبداية ما يعرف بأزمة2007يف صيف العام

اال�يار التام  وما جنم عنها من فقدمت هذه األزمة العامل إىل حقبة من إخفاقات البنوك يف أزمة ائتمان مفتعلة، 

  سواق األسهم يف مجيع أحناء العامل. أنقاذ بنوك بدعم من احلكومات الوطنية وركود يف إملؤسسات مالية كبرية و 

 جيد بأن هذا النظام مل ينمو بشكل مستقيم بل يف شكل حركة شبيهة إن املتتبع  لتطور النظام الرأمسايل

بالتموجات، واليت تعد السمة األساسية اليت توسم �ا هذا النظام، فاألنظمة الرأمسالية ما تزال عاجزة عن التغلب على 

من منو بطيء وانتشار أزما�ا وما زالت تعاين من أزمات عميقة، بل أصبحت أزما�ا متصلة وممتدة مبا تشتمل عليه 

  لتداعيا�ا على خمتلف ا�االت.

إن خلل وعجز األنظمة الرأمسالية فتح ا�ال واسعا إلجياد حلول بل أنظمة بديلة ولعل ما متيزت به األنظمة 

بحث املالية اإلسالمية من صمود أمام خمتلف التقلبات االقتصادية فتح ا�ال واسعا أمام رجال املال واالقتصاديني لل

  يف ماهية هذه األنظمة وجدار�ا يف التصدي ملختلف األزمات املالية.

ومسببا�ا اليت جتلت يف خلل األنظمة الرأمسالية من جهة  األزمة املالية العامليةليل يهدف هذا الفصل إىل حت

  املالية اإلسالمية من جهة أخرى. وعدم االلتزام بالضوابط الشرعية للصناعة

  سيتوزع هذا الفصل على ثالث مباحث كما يلي: بناءا على ما سبق

  يف ظل التقلبات االقتصادية الدورية؛ األزمات املالية: المبحث األول

  بني الضوابط الشرعية وخلل األنظمة الرأمسالية؛ األزمة املالية العامليةالمبحث الثاني: 

  .اعلى األسواق املالية والبدائل الشرعية عن مسببا� األزمة املالية العامليةتداعيات المبحث الثالث: 
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  التقلبات االقتصادية الدورية في ظل  األزمات الماليةالمبحث األول: 

كانت األزمات االقتصادية يف التشكيالت االقتصادية االجتماعية اليت سبقت الرأمسالية حتمل طابعا خمتلفا   

كوارث طبيعية كاجلفاف وغريها، كما  ق عن  بالرأمسالية، فقد كانت تنجم يف الساعن األزمات اليت حدثت يف عصر 

تالزم احلياة كانت تنجم عن أحداث من صنع اإلنسان كاحلروب والغارات اليت كانت تدمر كل شيء، حيث 

ات االقتصادية تغريات مستمرة، إذ مير التطور االقتصادي مبراحل من االزدهار ومن االنكماش وتسمى الدور 

، وتبدأ األزمات باإلعالن عن نفسها عندما تبدأ االقتصادية، وهي ظاهرة مالزمة للنشاط االقتصادي منذ القدم

زمة عندما اإلشاعات هنا وهناك يف الصحف والبورصة، وتسري اإلشاعات حول إفالس بعض املؤسسات وتتضح األ

  .تزداد أخبار اإلفالس

  ظرية األزمات المالية دراسة نالمطلب األول: 

تشغل األزمات املالية مركز الصدارة بني األزمات االقتصادية اليت تعرتض االقتصاد الرأمسايل وهي نتيجة   

مباشرة لالختالالت االقتصادية العامة، حيث تنبثق األزمات عن عمليات عميقة اجلذور ولكن طابع حركتها وأمناطها 

األزمات العاملية منذ سبعينات القرن العشرين كأزمة  ترتبط كذلك بأسباب عرضية وثانوية، حيث برزت عدد من

النظام النقدي الدويل، أزمة الطاقات واخلامات وأزمة الدين اخلارجي، فتشابكت هذه األزمات وبات اخلروج منها 

  أصعب بكثري من ذي قبل،  ميكن توضيح الدراسة النظرية لألزمات املالية من خالل الفروع التالية:

 ومفهوم العدوى الماليةلتقلبات االقتصادية الدورية الفرع األول: ا

مير التطور االقتصادي مبراحل من االزدهار والنمو لفرتة سنوات تعقبها فرتة من الركود واالنكماش، ويطلق   

وهي ظاهرة مالزمة للنشاط  Business Cyclesعلى هذه الظاهرة الدورة االقتصادية، وتسمى دورة األعمال 

  1القدم.االقتصادي منذ 

  أوال: تعريف التقلبات االقتصادية الدورية

هي تغريات سريعة ومتناوبة يف املتغريات االقتصادية تدور حول اجتاه حمور مستقر يف  التقلبات االقتصادية

واملنافسة، تنعكس  السوقاملدة الطويلة أو املتوسطة، ومتثل إحدى معامل النظام االقتصادي الذي يعتمد على قوانني 

بظواهر متعددة على عناصر النشاط االقتصادي، وحتدث خلًال يف توازن واستقرار إحداها، أو تطال مجيع قوى 

، وتعترب 2وعناصر هذا النشاط حبيث تصبح شاملة، تؤدي إىل تدين معدالت النمو االقتصادي، وإىل تراجع التنمية

املالية واليت تتجلى يف الصعود غري املنضبط الذي يصاحبه اإلفراط يف  التقلبات االقتصادية من أهم عوامل الكارثة

                                                           
1
  .28، ص: مرجع سابقعمر یوسف عبد هللا عبابنة،  
2
ص: ،content/uploads/2010/01/ccc.doc-iefpedia.com/arab/wpمقال منشور على الموقع: التقلبات االقتصادیة، سامي ھابیل،  

01.  
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تسهيل االئتمان، ما يؤدي إىل املبالغة يف قيم األصول، وهذا يشجع بدوره على االستدانة برهن هذه األصول، مما 

غري  bubbleاعة يزيد من ارتفاع أسعارها ومن مث االسرتسال يف تسهيل االئتمان وهكذا، لتصبح السوق يف حالة فق

قابلة لالستمرار، فإذا وجد أي سبب يؤدي إىل تراجع قيم األصول اضطر املدينون إىل بيع بعض هذه األصول لزيادة 

قيمة الرهن، ولكن بيع األصول من شأنه أن خيفض من أسعارها مرة أخرى مما يتطلب املزيد من البيع لتغطية قيمة 

  .1الرهن

  االقتصادية الدورية: مراحل التقلبات ثانيا

تتسم الدورات االقتصادية مبجموعة من السمات من أمهها مسة الدورية، ويقصد بالدورية أن األزمات تتعاقب   

على النظام الرأمسايل يف أوقات شبه منتظمة، تطول أو تقصر حسب نوع الدورة، وبصفة عامة فإن دورة األعمال 

 Depression، الكساد Recessionكود ، الر Boomالرواج  هي:تتكون من أربع مراحل 

وتضم  Expansion، وتأيت هذه املراحل األربع على شكل فرتتني، تسمى األوىل التوسع Recoveryواالنتعاش

وتضم مرحلتني مها؛ الركود والكساد،  Contractionمرحلتني مها؛ االنتعاش والرواج فيما تسمى الثانية االنكماش 

يف مرحلة الرواج، أّما قعر  Turning Pointوتأيت يف نقطة التحول  Peakعلى أن قمة الدورة تدعى القمة 

  .2فتأيت يف نقطة التحول يف مرحلة الكساد Troughالدورة ويسمى القعر 

تأيت بعد مرحلة ثقيلة من الكساد؛ حيث اخنفاض مستوى األمثان : Recoveryمرحلة االنتعاش -1

بالقياس إىل مستوى األمثان السائدة يف عهد الرخاء، وختفيضات كبرية يف التكاليف، وضعف األرباح 

ووفرة االحتياطات املصرفية نتيجة ضبط منح القروض وتقدير القيمة الرأمسالية ملشروعات األعمال، 

نتيجة ضعف الطلب عليها، وعندها يتزايد النشاط االقتصادي يف جمموعه  وضعف اإلنتاج السلعي

وتتزايد الطلبات على املنتجني لضعف اإلنتاج ببطء، وينخفض سعر الفائدة ويتضاءل املخزون السلعي 

الذي ال يتمكن من تغطية األسواق، ومييل املستوى العام لألسعار إىل االرتفاع البطيء، وهذا يشجع 

اإلنتاج إلدراك مستوى الطلب الذي يزيد نتيجة التوسع يف استخدام العمال وزيادة األجور، على زيادة 

 .3ويتسع �ذا نطاق الطلب االستهالكي باستمرار، مما يؤشر إىل دخول مرحلة جديدة هي مرحلة الرواج

وتتميز بارتفاع مطرد يف األسعار وتزايد حجم  Peakيطلق عليها القمة : Boomمرحلة الرواج  -2

اإلنتاج الكلي مبعدل سريع وتزايد حجم الدخل ومستوى التوظيف، كما يضاف إىل ذلك بأن الطاقة 

 تصبح مستغلة بالكامل، ويبدأ ظهور النقص يف العمال وبعض املواد اخلام األساسية.

                                                           
1
الطبعة األولى، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة التقلبات االقتصادیة في النظام اإلسالمي، سامي إبراھیم السویلم،  

  .56، ص: 2009جّدة، الملك عبد العزیز، 
2
الطبعة األولى، مركز حمورابي للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة، بیروت، ، 2008فخ االقتصاد األمریكي ، األزمة المالیة جواد كاظم البكري،  

  .113- 112، ص ص: 2011لبنان، 
3
  .30- 29ص ص:  مرجع سابق، عمر یوسف عبد هللا عبابنة،  
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ومسا�ا أن �بط األسعار وينتشر  Recessionيطلق عليها مرحلة الركود : Crisisمرحلة األزمة  -3

الذعر التجاري وتطلب البنوك قروضها من العمالء، وترتفع أسعار الفائدة وينخفض حجم اإلنتاج 

والدخل وتتزايد البطالة، كما تتسم هذه املرحلة باخنفاض التسهيالت املصرفية وارتفاع نسبة االحتياطي 

 ات املصرفية.النقدي لدى البنوك وضعف التسويات واإليداع

تتسم باخنفاض األسعار وانتشار البطالة وكساد التجارة والنشاط : Depressionمرحلة الكساد  -4

وهي اجلزء األسفل من النشاط  Troughاالقتصادي يف عمومه، وقد أطلق عليها مصطلح القاع 

 االقتصادي.

  ثالثا: العدوى المالية

، أو تعرب على أ�ا: "أزمة أو 1منظومي إىل أزمة ماليةمتثل العدوى القناة اليت من خالهلا يتحول حدث   

هجمة مضاربية يف سوق ما، يزيد بشكل مهم من احتمال الضغوطات يف أسواق مالية أخرى، كما ميكن أن 

  .2تؤدي إىل سلسلة متوالية من األزمات يف أسواق خمتلفة"

  ماهية  األزمات المالية: الثانيالفرع 

صوله التارخيية إىل الطب اإلغريقّي، ويقصد �ا نقطة حتّول مبعىن أ�ا حلظة قرار األزمة مصطلح قدمي ترجع أ  

حامسة، وهي تطلق للداللة على حدوث تغيري جوهري، ففي القرن السادس عشر شاع استخدام هذا املصطلح يف 

القات بني الدولة والكنيسة املعاجم الطبية، ومت اقتباسه يف القرن السابع عشر للداللة على ارتفاع درجة التوتر يف الع

وحبلول القرن التاسع عشر تواتر استخدامها للداللة على ظهور مشكالت خطرية، أو حلظات حتّول فاصلة يف تطور 

  .العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

  األزمة مفهومأوال: 

  تعريف األزمة -1

  يليميكن أن نعرف األزمة من جانبني اللغوي واالصطالحي كما 

هي الضيق والشّدة، وفعل أزم على الشيء أزما؛ أي عّض بالفم كله عضا شديدا، فمثال يقال أزم الفرس األزمة لغة: 

، واألزمة مصدر ألزم إذا عض، وهي الوزمة أيضا ويف احلديث 3على اللجام، ويقال أزمت السنة أي اشتّد قحطها

                                                           
1
Mechel AGLIETTA ,Macroéconomie Financière , Crises  Financière et Régulation Monétaires , 4eme édition , Paris, 

La Découverte , 2005, pp : 36-37.  
2
Pierre CAILLETEAU et Edouard VIDON ,La Dynamique des CrisesFinancières Internationales , quelques 

Enseignements , Bulletin de la Banque de la France, n°64, Avril 1999, p : 13. 
3
الحلقة العلمیة الخاصة بمنسوبي وزارة الخارجیة "إدارة األزمات" ، كلیة التدریب، قسم األزمات تعریفھا أبعادھا، أسبابھا، علي بن ھلھول الرویلي،  

  .02، ص: 04/05/2011-30/04البرامج الخاصة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، خالل الفترة: 
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ية، واألوازم: السنون الشداد، وأزم عليهم العام والدهر يأزم أزما اشتدي يا أزمة تنفرجي، ويقال األزمة : السنة ا�دّ 

  .1وأزوما: اشتّد قحطه

  مصطلحات مشا�ة هلا لكنها أقّل فاعلية منها، أو تعترب طريقا مؤديا وموصال إليها مثل: وقريب من مصطلح األزمة

وانقضى أثره فور إمتامه، وال يعرب احلادث عن شيء "أمر" فجائي غري متوقع، ّمت بشكل سريع الحادث:  - 

يكون له صفة االستمرار أو االمتداد بعد حدوثه الفجائي العنيف، بل تتالشى آثاره مع تالشي تداعيات 

  احلدث ذاته، وال تستمر خاصة إذا مل تكن هناك ظروف أخرى دافعة هلذا االستمرار.

وقع أو مطلوب إحداثه، أو سّلم تعين الصدمة شعورا فجائيا حادا نتيجة حتقق حادث غري متالصدمة:  - 

  .2حبدوثه وهو شعور مركب بني الغضب والذهول واخلوف

  هي شيء حدث وانقضى أمره، وهي خلل يف مكّون أو وحدة أو نظام فرعي يف نظام أكرب.الواقعة:  - 

هو حدوث شيء يرتتب عليه تعرض اهليكل الرمزي للنظام خللل أو اضطراب، ولكن ليس بدرجة الصراع:  - 

 3إىل �ديد االفرتاضات األساسية اليت يقوم عليها النظام.تصل 

حادثة كبرية أّدت إىل خسائر جسيمة مادية أو بشرية، وبطبيعة احلال فإن كل هذه املفردات تؤدي الكارثة:  -

 .4إىل حدوث أزمة

ويف ما يلي بعض لقد تعددت املفاهيم املقدمة لألزمة واختلفت الزوايا املعتمدة يف تعريفها، األزمة اصطالحا: 

  :املفاهيم املقدمة لألزمة

 Krisisواليت اشتقت بدورها من الكلمة اليونانية  Crisisمن الكلمة الالتينية  Criseتنحدر الكلمة الفرنسية 

وتستعمل هذه الكلمة يف علم االقتصاد لإلشارة إىل الفرتات القصرية اليت يكون خالهلا االقتصاد يف حالة غري 

  .5مستقرة

  

                                                           
1
، متوفر على الخط: 2003، مرجع سابقأبو الفضل ابن منظور،  

http://library.islamweb.net/newlibrary/TreeCategory.php?ID=6440  
  یستدعي اتخاذ القرار لمواجھة التحدي واالستجابة الروتینیة تكون غیر كافیة، األمر الذي یتطلب تجدیدات األزمة في عالم السیاسة تمثل موقف

ي تحّول الفرد إلى حكومیة، أما في العلوم االجتماعیة فیراد باألزمة التعبیر عن انھیار لكیان األفراد أو شعورھم بانعدام أھمیتھم كنتیجة للتغییرات الت
نتاج لعملیة التفاعل الحیوي المستمر في طبیعة الروابط القائمة بین طرفي عالقة إنسانیة، أما في اللغات فمصطلح أزمة في اللغة  مجرد شيء، وتعتبر

یة غة اإلنجلیزالعربیة الدارجة یعبر عن حدث عصیب یھدد كیان وجود الفرد أو المنظمة أو الدولة، وبالتالي ال تدل على تغییر نحو األفضل، أّما في الل
Crisis .فیشیر مصطلح األزمة إلى تغییر نحو األسوأ أو األفضل، فیما یدل معناھا في اللغة الصینیة على الفرصة والخطر  

2
المنتدى العربي إلدارة الموارد البشریة، ضمن الموقع: مفھوم األزمة، خصائصھا ومراحل نشوئھا، مشعان الشاطري،  

http://www.hrdiscussion.com/hr32773.html 
3
 http://aeomasr.files.wordpress.com/2014/10مقال منشور ضمن الموقع:  
4
دراسة منشورة ضمن موقع األلوكة:  دراسة لمفھوم األزمة االقتصادیة،إبراھیم عبد اللطیف العبیدي األعظمي،  

http://www.alukah.net/publications/03/37616  )23/09/2016- 16:45(  
5
Jacques PAVOINE ,Les Trois Crises du XXe Siècle,Paris, Ed Ellipses, 1994, p ; 08 .  
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  خصائص األزمة -2

  :1تتميز األزمة على اختالف أنواعها مبجموعة من اخلصائص لعل أمهها ما يلي  

عدم وضوح الرؤية لدى صّناع القرار بسبب نقص البيانات واملعلومات الالزمة عند حدوث األزمة، األمر  - 

 الذي يؤدي إىل عدم القدرة على حتديد االجتاهات السليمة لصناعة القرارات الفاعلة؛

تسم األزمة بدرجة عالية من التعقيد والتداخل يف العناصر واملسببات ودرجة عالية من التشابك والتناقض ت - 

 بني أصحاب املصاحل، وهذه تؤدي إىل تغريات جوهرية يف طبيعة العالقات القائمة ؛

تمع، كثرة االحتماالت والتوقعات السلبية بسبب وجود حالة من الرعب واخلوف يف االقتصاد وداخل ا� - 

 والذي مرده عدم القدرة على تقدير ما حيمله املستقبل لالقتصاد ولألفراد؛

يصبح صناع القرار حتت سيطرة اآلخرين سواء املتخصصون أم غري املتخصصني بسبب حدوث حالة   - 

 الالتوازن أثناء األزمة، األمر الذي يؤدي إىل اختاذ قرارات غري صائبة؛

يؤدي حدوث األزمات إىل عدم استقرار بعض منظمات األعمال واخنفاض معدالت منّوها، بسبب تعرض   - 

 مصاحلها إىل التهديد والضغوطات من جانب أطراف متعددة؛

ظهور بعض القوى اليت تدعم األزمة وتؤيد كل ما يقود إىل تفاقمها، ومن أهم هذه القوى أصحاب املصاحل  - 

دي ظهور هذه القوى إىل تفاقم حّدة األزمة وازدياد املطالبة بضرورة إحداث تغيريات املعطلة او املؤجلة، ويؤ 

  جوهرية يف القطاع االقتصادي املعين باألزمة أو نشاط الوحدة االقتصادية.

  والنظريات المفسرة لها المالية : األزماتثانيا

بالد معينة، وقد تنتشر لتتحّول  هي أزمة متس أسواق املال وأسواق االئتمان يفتعريف األزمة المالية:  - 1

إىل أزمة إقليمية أو عاملية، وإذا كانت األزمة املالية ال تتعلق يف بداية األمر إال باألسواق املالية فإن 

تفاقمها يؤدي إىل آثار ضارّة باالقتصاد احلقيقي؛ تضييق االئتمان وبالتايل اخنفاض االستثمار، مما جير 

  2ىل ركود اقتصادي.إىل أزمة اقتصادية بل حىت إ

  المالية أنواع األزمات -2

األزمات املصرفية عند حدوث ارتفاع مفاجئ وكبري يف سحوبات الودائع من البنوك  تظهراألزمة المصرفية:  - 

فبما أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل  ،3التجارية بسبب االخنفاض املتواصل يف نوعية املوجودات املصرفية

                                                           
1
أطروحة دكتوراه، اختصاص االقتصاد العام، األزمة االقتصادیة والمالیة العالمیة واالستراتیجیات الالزمة لمواجھتھا، إیمان محمود عبد اللطیف،  

  .06- 05، ص ص: 2011جامعة سانت كلیمنتس، العراق، 
2
اإلسالمي حول األزمة المالیة العالمیة أسباب وحلول من  مجموعة أبحاث مركز أبحاث االقتصادما معنى األزمة ؟، عبد الرزاق سعید بلعباس،  

  .19، ص: 2009منظور إسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزیز، جّدة، 
3
Taimur Baigan Iian Goldfajin ,Financial Market Contagion in the Asian Crisis,IMF Staff Papers ,vol 46 ,N 02, June 

1999 ,p: 76. 
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معظم الودائع لديه وحيتفظ بنسبة بسيطة ملواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة احلال 

االستجابة لطلبات املودعني إذا ما ختطت تلك النسبة، ومن مث حيدث ما يسمى بأزمة سيولة لدى البنك، 

مصرفية  وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إىل بنوك أخرى فتسمى يف تلك احلالة أزمة

Systematic Banking Criris1،  مما حيتم تدخل احلكومة أو السلطات النقدية املسؤولة عن تقدمي

 ،2املساعدة للوحدات البنكية املتعثرة، وتقدمي احلماية الكافية لبقية اجلهاز مبا يضمن عدم ا�ياره بشكل تام

 :3ومن املعايري املستخدمة يف تعريف األزمة املصرفية

 عن األزمة تأميم بعض البنوك؛إذا نتج  - 

متمثلة يف تسييل كبري للودائع من قبل املودعني، مما يستدعي  Bank-runsوجود حالة هستريية بنكية  - 

  تدخل السلطات من خالل جتميد الودائع  أو إغالق البنوك أو تعميم تأمني القروض.

أن األزمة املصرفية حتدث إذا كانت  Detragiacheو  Demirguc Kuntسياق يرى كل من ذات الويف 

إىل إمجايل األصول تفوق  ) Non – Performing Loans NPL( املعدومةنسبة القروض غري املؤداة

  .4من قيمة الناتج الداخلي اإلمجايل للبلد املعين %2، وأن تكلفة عمليات اإلنقاذ تفوق 10%

فتهرع عندما يصاب النظام املصريف بالشلل الكامل ع؛ ميكن أن تفسر األزمة املصرفية أيضا من خالل سلوك القطي

البنوك السليمة إىل إقفال أبوا�ا، ويف ظل عدم القدرة على التمييز بني البنوك السليمة والضعيفة بسبب عدم وضوح 

املعلومات، فإن املودعني يتجهون إىل سحب نقودهم مهما كانت حالة البنك، وهو ما يسبب ذعر مايل ميس النظام 

  .5املصريف ككل

حيدث هذا النوع من األزمات عندما تتعرض عملة بلد ما هلجوم مضاريب عنيف يؤدي إىل أزمة العمالت:  - 

اخنفاض قيمتها اخنفاضا كبريا، أو إىل إكراه السلطات احلكومية هلذا البلد على الدفاع عن عملتها عن طريق 

  .6ع أسعار الفائدة عليها بشكل حادإنفاق جانب كبري من احتياطا�ا الدولية، أو عن طريق رف

يعود سبب حدوث األزمات يف أسواق املال نتيجة للهبوط احلاد يف أسعار األوراق أزمة األسواق المالية:   - 

املالية املتداولة يف هذه األسواق كاألسهم والسندات، وتعود هذه اال�يارات إىل ظاهرة الفقاعات 

Bubble حيث تؤدي حّدة املضاربات إىل زيادة سعر األصول املالية بأشكال مبالغ فيها، حبيث يكون

                                                           
1
  .32-31، ص ص: مرجع سابقجواد كاظم البكري،  
2
المؤتمر الدولي الرابع: اتجاھات اقتصادیة عالمیة بعنوان األزمة أسباب األزمة االقتصادیة العالمیة من منظور االقتصاد اإلسالمي، بحث مقدم إلى:  

  .04جامعة الكویت، ص: كلیة العلوم اإلداریة، االقتصادیة العالمیة من منظور االقتصاد اإلسالمي، 
3
ص: api.org-http://www.arabالمعھد العربي للتخطیط: األزمات المالیة وأزمات سعر الصرف وأثرھا على التدفقات المالیة، أحمد طلفاح،  

12.  
4
Iric SANTOR, Banking Crisis and Contqgion , Empirical Evidence, Working Pqper, Bank of Canada , 2003, p; 10. 

5
 R. Michael Finger and Ludger Schuknecht ,Commerce Finance et crises financières , Organisation Mondiales du 

Commerce, 1999, p : 22 . 
6
بحث مقدم إلى: الملتقى العلمي الدولي حول: ألزمات المالیة، التقییم العادل لمخاطر األصول الرأسمالیة كإستراتیجیة لمواجھة احشایشي سلیمة،  

  .04، ص: 2009أكتوبر  21-20األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة،  كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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اهلدف من شراء األصل املايل هو الربح وليس قدرة هذا األصل على توليد الدخل، وبالتايل عند حدوث أي 

هذه اال�يارات طارئ جند أن هذه الفقاعات تنفجر مسببة حدوث ا�يارات يف أسعار هذه األصول املالية، 

"الرأسمال ترتك حالة من الذعر والتخوف لدى بقية املستثمرين يف األصول املالية األخرى، انطالقا من مبدأ 

فتنهار أسعار بقية األصول املالية يف السوق املايل، وتنتقل هذه األزمة إىل بقية األسواق املالية العاملية جبان"

  .1بفعل الرتابط الكبري بني هذه األسواق

هذه األزمات يعكسها امليزان التجاري للدولة، حيث يقيس مقدار صادرا�ا يف مقابل األزمات العينية:   - 

مقدار واردا�ا وكلما كان هناك عجز يف امليزان التجاري احتاجت الدولة إىل التدخل لزيادة صادرا�ا من 

وتزايد العجز يف ميزا�ا التجاري سنة بعد خالل زيادة اإلنتاج العيين للسلع واخلدمات، فإذا مل تنجح يف هذا 

أخرى، كانت النتيجة تزايد مستمر يف ديو�ا اخلارجية ورمبا يصل �ا األمر يف النهاية إىل التوقف عن سداد 

  .2هذه الديون فتكون أمام أقسى األزمات اليت ميكن أن تقع فيها

التأثري يف القطاع املصريف خاصة، والقطاعات تعد من األزمات الكبرية اليت تؤدي إىل أزمة الديون:   - 

ملقرتض عن السداد، ويتوقف القطاع العم عن سداد االقتصادية عموما، وحتدث أزمة الديون عندما يتوقف ا

التزاماته فتؤدي إىل هبوط حاد يف تدفق رأس املال إىل الداخل، وقد حيصل تعثر يف السداد �موعة من 

للمقرتض، أو تساهل إدارة البنوك يف منح االئتمان دون ضمانات  ية املشكوك �ا األسباب تشمل املالءة املال

  3كافية من املقرتض

هي عبارة عن تركيبة من األزمات املصرفية وأزمات الصرف بدأت بالظهور األزمات المالية المزدوجة:   - 

ة ضد العملة الوطنية عقب احلرب العاملية الثانية، وتظهر هذه األزمات من خالل تركيبة من مضارة حاد

وموجة من اإلفالس والضعف يف البنوك، وجتتمع مع الشك واحلذر خبصوص استقرار أسعار الصرف، 

، 4وكذلك الشك يف سيولة ومالءة الوسطاء املاليني، اليت هلا تأثري متبادل ورجعي لكل واحدة على األخرى

 :5وميكن أن نوضح األزمة املزدوجة من خالل الشكل التايل

  

  

                                                           
1
العلمي الدولي حول األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة  والحوكمة  الملتقى: الجذور والتداعیات، 2008األزمة المالیة العالمیة ساعد مرابط،  

  .04، ص: - سطیف–العالمیة، جامعة فرحات عباس 
2
  .24، ص: 2009الدار الجامعیة، اإلسكندریة، األزمة المالیة وإصالح النظام المالي العالمي، إبراھیم عبد العزیز النّجار،  
3
متوفر على األزمة المالیة العالمیة الراھنة وأثرھا في االقتصادیات العربیة التحدیات وسبل المواجھة،  ثریا الخزرجي،  

  .302ص:  http://www.iasj.netالموقع:
4
األزمة المالیة العالمیة على البنوك العاملة في  دور البنك المركزي األردني في الحد من تداعیاتعبد الناصر نور وجمال عبد المنعم البستنجي،  

  .04، ص: 2013، 2، العدد 9المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد األردن، 
5
Robert BOYER et autres, Les Crises Financières ,Paris, Ed : La Documentation Française, 2004, p : 

28. 
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  ) Velasco 1987األزمة املصرفية كسبب مفجر ألزمة العملة وفقا لنموذج ():  1-2الشكل (

  

  

 

La source : Robert BOYER et autres, Les Crises Financières ,Paris, Ed : La Documentation Française, 2004, p : 

28. 

تشري األدبيات العلمية �ذا الشأن إىل أنه توجد قناتني النتقال قنوات انتقال األزمات المالية:  -3

 1األزمات املالية وهي:

  :تساهم هذه القناة يف انتقال األزمات املالية من خالل قناة التجارة أو التبادل التجاري

ت التبادل بني االقتصاديات الدولية، فاالقتصاد الذي مير مبوجة كساد سيؤثر على باقي عمليا

االقتصاديات من خالل جتميد حركة التجارة أو عقود التصدير واالسترياد، وبالتايل تتأثر عوائد 

الشركات املصدرة منه على أسعار أسهمها، أّما الشركات احلكومية فسوف يتأثر ميزان 

 أسعار صرف عمال�ا.مدفوعا�ا و 

  :تنتقل األزمات املالية عرب األسواق املالية من خالل االندماج املايل قناة أسواق المال

لألسواق وذلك عن طريق اإلدراج املزدوج أو املتعدد ألسهم الشركات يف بورصات خمتلفة، 

األثر على انتقال اخلوف إضافة إىل فتح األسواق املالية أمام املتداولني األجانب وما له من بالغ 

 والفزع ما بني األسواق املالية املختلفة.

ور وتعترب القناة الثانية أكثر تأثريا يف انتقال األزمات املالية؛ نظرا ألمهية االستثمار يف احلياة االقتصادية، وتعاظم د

يق األرباح استنادا إىل عمليات سوق األوراق املالية يف الدول، نظرا لتوجه كثري من املستثمرين حنوها رغبة يف حتق

  املضاربة اليت حتصل يف تلك األسواق على األدوات االستثمارية املتاحة.

 ات انتقال األزمات آلي -4

  بالتمييز بني ثالث آليات النتقال األزمات املالية وتتمثل يف:  Paul Massonقام 

واليت تتزامن آثارها يف عدد من البلدان، أّما على مفهوم الصدمات املشرتكة ترتكز هذه اآللية اآللية األولى:  -

  .2يف البلدان الناشئة فهي تعين بشكل عام حدثا جيد جذوره يف أسواق االقتصاديات املتقدمة

                                                           
1
مقال منشور على الموقع: ات تجنب آثار انتقال األزمات المالیة العالمیة بالتركیز على االستثمار المؤسسي، إجراءصالح الدین محمد اإلمام،  

http://www.iasj.net  :10-09ص ص.  
2
Paul R Masson ,Multiple Equilibria , Contagion and The Emerging Market Crises , IMF Working paper , 

Washington , August 1999 , p: 11. 

تمویل لإلنقاذ  أزمات مصرفیة

(ضمان من طرف 

 البنك المركزي)

إفراط في اإلصدار 

 النقدي

 أزمات الصرف
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ترتكز على األثر الذي تفرضه الصدمة على خمتلف املتغريات األساسية يف بلد أو جمموعة من اآللية الثانية:  - 

 .1عالقات مع البلد األولالبلدان األخرى، واليت هلا 

تعين أن اندالع أزمة يف بلد ما يؤدي إىل أزمة أخرى يف بلد آخر، وترتكز هذه اآللية على  اآللية الثالثة: - 

  .2سلوك املستثمر وتركز بالتحديد على سلوك القطيع

ل ما ميكن ذكر بعض املظاهر املشرتكة بني األزمات املالية الدولية من خالمظاهر األزمات المالية:  -5

 3يلي:

 اإلسراع لسحب اإليداعات من البنوك ألن رأس املال جبان وهذا ما تناولته وكاالت اإلعالم املختلفة؛ -

 قيام العديد من املؤسسات املالية بتجميد منح القروض للشركات واألفراد خوفا من صعوبة اسرتدادها؛ -

 املالية مما يؤدي النكماش النشاط االقتصادي؛نقص السيولة املتداولة لدى األفراد والشركات واملؤسسات  -

 اخنفاض مستوى التداوالت يف أسواق النقد واملال؛ -

مستوى الطاقة املستغلة يف الشركات بسبب نقص السيولة وجتميد احلصول على القروض من اخنفاض  -

 املؤسسات املالية، إّال بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة؛

 ما يف قطاع العقارات والسيارات وغريها بسبب ضعف السيولة؛اخنفاض املبيعات والسي -

  ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف، اإلفالس والتصفية. -

  النظريات المفسرة لظهور األزمات المالية  -6

تتعدد النظريات املفسرة لظهور األزمات املالية، وختتلف من حيث نوع هذه األزمات كما ختتلف أيضا يف   

والذي بدوره يرتتب عليه   Banking Panicحّد�ا وتأثريها ومداها الزمين، فمنها ما قد ينتج عن ذعر مصريف 

السبب ا�يار حاد يف أسواق األسهم كساد أو انكماش يف النشاط االقتصادي، بينما يف أحيان أخرى قد يكون 

يف أسعار بعض األصول، أو بسبب أزمة عملة وا�يار سعر الصرف مما ينتج   Bubbleخاصة بعد وجود فقاعة 

  :يات املفسرة لألزمات املالية جندعنه عدد من اآلثار السلبية على املسار التنموي لالقتصاد القومي، ومن أهم النظر 

تبني هذه النظرية بأن القطاع املايل يف االقتصاد الرأمسايل :  Minsky ‘s Theoryنظرية مينسكي  6-1

وهو عكس الطرح السائد يف األدبيات املالية والذي   Financial Fragilityعامة يتسم باهلشاشة أو ما أمساه 

                                                           
1
Stophie Brana et Delphine Lahet ,La Propagation des Crises Financière Dans Les Pays émergents : La Contagion 

est-elle Discriminante ? , Revue Economie Internationale , La Documentation Française , 2005/ 3 , n 103 , Paris , 
p : 76-77 . 
2
Kristin Forbes et Roberto Rigobon ,Measuring Contagion : Conceptual and Empirical  Issues Collogue 

international , international Financial Contagion : How it Spreads and how it can be stopped , Boston , Kluwer 
Academic , Publishers , 2000, p: 44. 

3
بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي معدل الفائدة ودوریة األزمات في االقتصاد الرأسمالي محاولة للفھم واقتراح حلول،  شریط عابد وسدي علي،   

، ص: 2011دیسمبر  20- 18حة، قطر، الثامن لالقتصاد والتمویل اإلسالمي، النمو المستدام والتنمیة االقتصادیة الشاملة من المنظور اإلسالمي، الدو
14.  



  الفصل الثاني........ الضوابط الشرعية للصناعة المالية اإلسالمية واألزمة المالية العالمية
 

109 
 

، وتبني نظرية ) وفرضية عقالنية التوقعاتEfficient Market Hypothesisينطلق من كفاءة األسواق (

باختالف املرحلة اليت مير �ا االقتصاد من مراحل الدورات  ختتلف درجة هشاشة القطاع املايل مينسكي بأن 

، حيث مييز مينسكي بني ثالث عالقات 1يف النظام الرأمسايلتفسري األزمات املالية بنظرية مينسكي  و�تماالقتصادية، 

 :2والديون املرتتبة عليها وهي للوحدات االقتصادية فيما يتعلق بدخلها

هي الوحدات القادرة على سداد مجيع ما عليها من التزامات من التدفقات النقدية اليت حتققها النوع األول:  -

 Hedgeوحدات التحوط ومسّاها "أصل المبلغ المقترض والفوائد المترتبة عليه" من عمليا�ا املختلفة 

Units . 

هي الوحدات اليت تستطيع دفع الفوائد من العوائد اليت جتنيها، لكنها تبقي على أصل الدين النوع الثاني:  -

 .Speculativeوحدات المجازفة إما بتأخري موعد السداد أو مبزيد من االقرتاض، وأطلق عليها 

ا املختلفة هي الوحدات اليت ال متلك الدخل الكايف احملّصل من التدفقات النقدية لعمليا�النوع الثالث:  -

لسداد ما عليها من التزامات، مما يدفعها إىل مزيد من االستدانة أو بيع ما لديها من أصول، أو أن تعجز 

 وميكن وصفها بوحدات املالءة املنخفضة.Ponziبونزيعن السداد، ونعتها بوحدات 

ن أط هو األكثر استقرارا، و وخيلص مينسكي من هذا الشرح إىل أن االقتصاد الذي يغلب على تركيبته وحدات التحوّ 

الذي يغلب على تركيبته وحدات ا�ازفة والبونزية هو االقتصاد اهلش الذي يكون حمال للتعرض لألزمة املالية يف أي 

حلظة نتيجة سياسة نقدية متشددة، كرفع معدالت الفوائد أو غريها، مما يدفع بوحدات ا�ازفة إىل أن تتحول إىل 

ها على بيع أصول كانت حمل جمازفتها، مما يؤدي إىل ا�يار كبري يف قيم األصول حمل اإلشكال، وحدات بونزية بإقدام

  البونزية فالمجازفة ثم المتحوطة.فتتساقط الوحدات الواحدة تلو األخرى 

                                                           
  لھذا ظھرت مدرسة التوقعات العقالنیة في السبعینیات من القرن العشرین، وینبع ھذا المنھج من روح المنھج الكالسیكي، ولكنھ یضیف سمة جدیدة

صادیة، كما أن التحلیل ھي سمة التوقعات العقالنیة للوحدات االقتصادیة، أي أنھا غیر متحیزة ألنھا تستند إلى معلومات وافیة وكافیة عن الحالة االقت
افترضتھا لدیھا مدخل للمعلومات ذاتھا التي لدى الحكومة، واالفتراض الثاني لھذه النظریة ھو االعتقاد بمرونة التغیر في األسعار واألجور التي 

وق العمل، وینطلق أصحاب النظریة الكالسیكیة والتي من شأنھا أن تحقق التوازن بین العرض والطلب في جمیع األسواق وبشكل تلقائي بما في ذلك س
م كل ھذه المدرسة من أن سلوك الوحدات االقتصادیة یتحدد على أساس تعظیم المنافع إلى أقصى حد ممكن وتقلیل الخسائر إلى أدنى حد ممكن، وأما

ع من خاللھ أن تتخذ القرارات السلیمة وحدة اقتصادیة كّما معینا من المعلومات حول المتغیرات االقتصادیة الكلیة یمكن أن تستخدم بكفاءة عالیة تستطی
ل ال یؤخذ في بشأن كل متغیرات السیاسة االقتصادیة، وبالتالي سوف ال یكون لمثل ھذه التغیرات في السیاسة االقتصادیة ومنھا النقدیة إّال تأثیر ضئی

ي أن تعظیم المنافع الفردیة ھو في النھایة تعظیم لمكاسب الحسبان وال سیما في المتغیرات الحقیقیة في االقتصاد كاإلنتاج واالستخدام، وھو ما یعن
 topic-relax.net/t519-http://econ.toالمجتمع. للمزید راجع: حسین البخیتاوي، السیاسة النقدیة في تحلیل التوقعات العقالنیة، 

1
، ص  https://fr.slideshare.net/guest4464e0/ss-3310041مقال منشور على الموقع: المفھوم واألسباب،  األزمة المالیةعبد هللا شحاتة، 

  .05-04ص: 
2
مجلة جامعة الملك عبد العزیز في االقتصاد  ھایمان مینسكي: ماذا یمكن أن یستفید االقتصادیون المسلمون من أفكاره،أحمد مھدي بلوافي،  

  .113-111، ص: 2011، جدة، السعودیة، 1،  عدد 24اإلسالمي، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، م 
  بـ  وھو أحد أكبر المحتالین في التاریخ األمریكي، وكان أول من أنشأ طریقة االحتیال الشھیرةتشارلز بونزي إلى اإلیطالي بونزي یعود مصطلح

حیث استطاع بونزي أن  1903وھاجر إلى أمریكا في والیة بوسطن عام  1882أو ھرمیة الوھمیة، أو دالة بونزي ، ولد بإیطالیا عام سلسلة بونزي 
م في یوقع عشرات اآلالف من األفراد في شباك جریمتھ، حیث استطاع في بدایة األمر تحقیق عوائد مالیة جیدة من خالل المتاجرة بقسائم تستخد

النصب  المتاجرة بالطوابع، غیر أن تشارلز لم یستطع مواصلة تحقیق العوائد المالیة التي وعد بھا المستثمرین األمر الذي قاده إلى سلك أسالیب
أموال المدخرین یوما، ویقوم بدفع فوائد المستثمرین األقدم من  45خالل  %50واالحتیال لالستمرار في تقدیم خدماتھ، حیث كان یقدم فوائد تتجاوز 

سمیتھ بـ الجدد وإیھام الناس بأنھا أرباح وفوائد أموالھم، وبمجرد انكشاف األمر توالت الفئات بالھبوط بسبب الترابط بینھم وھو ما اصطلح على ت
  سلسلة بونزي.
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 Equityويوضح منسكي بأن الوحدات اليت تكون غالب متويال�ا مبين على التمويل القائم على املشاركة   

Financing.كلما أمكن وصفها بالوحدة التمويلية املتحوطة والعكس صحيح 

 Internalاألمر اآلخر الذي تظهر فيه فرضية أو نظرية منسكي يف تفسري األزمات هو أن السبب الرئيسي داخلي 

Dynamics  وليس خارجيا؛ أي أنه مرتبط ببنية النظام اليت تتسم بالتطور والديناميكية والذي يؤدي إىل تغلغل

  1عوامل اهلشاشة فيه مما يتطلب التدخل والتقنني لكي يعمل هذا النظام يف احلدود املعقولة

   Game Theoryنظرية المباريات   6-2

مباريات التنسيق بين الالعبين في األسواق طرحت نظرية املباريات يف تفسريها لألزمات املالية ما يعرف بـــ   

إذ تؤكد أدوات التحليل االقتصادي وجود عالقات موجبة بني القرارات Coordination Gamesالمالية 

قد يكون قرار املستثمر يف كثري من األحيان اليت يتخذها العبو احللبة االقتصادية (املضاربون، املستثمرون ....) ف

باختاذ االجتاه الذي يتوقع هذا املستثمر اآلخرين أن يتخذوه، مبعىن آخر قد يكون قرار شراء أصل ما بناء على التوقع 

بأن قيمة ذلك األصل ستزداد، وأن له القدرة على توليد دخل مرتفع، بينما يف أحيان أخرى قد يتخذ املستثمر القرار 

قرار، حينئذ تبدو الصورة خمتلفة، وقد أكدت بعض النماذج ذاته نظرا لتوقعه قيام املستثمرين اآلخرين بأخذ ذات ال

ذلك السلوك، على سبيل املثال أن  Paul Krugmanالرياضية اليت استخدمت لتحليل أزمات العملة مثل منوذج 

نظام سعر الصرف الثابت قد حيتفظ باستقراره لفرتة طويلة، ولكن قد حيدث له ا�يار سريع �رد وجود عوامل قد 

  .2تسبب أن يتوقع اآلخرون اخنفاض سعر الصرف، ومن مث يبدأ السعر يف االخنفاض ورمبا اال�يار فعليا

  ب اإلفراط في االستثماربسب نظرية اإلفراط في اإلنتاج  6-3

اإلفراط في اإلنتاج بسبب اإلفراط في من النظريات األخرى اليت اهتمت بدراسة األزمات هي نظرية   

وهي من النظريات   Fredreick A Hayekو  Ludugi Misesوهي نظرية نقدية وضعها االستثمار 

املهمة اليت حاولت إعطاء تفسري لألزمة أو الدورة االقتصادية، ومتثل تطويرا لنظرية اإلفراط يف االستثمار، ومن أهم 

  :3األفكار اليت جاءت �ا النظرية

 إن االختالل يف التوازن بني سعر الفائدة وسعر التوازن يبدأ من خالل امليل إىل خلق ائتمان مصريف جديد؛ - 

اسم االستثمارات الرديئة  Hayekيؤدي االئتمان املصريف اجلديد إىل خلق استثمارات أطلق عليها  - 

Malinvestment  أل�ا لن تكون منتجة إىل حد اإلبقاء عليها؛ 

                                                           
1
  .113ص: ھایمان منسكي: ماذا یمكن أن یستفید االقتصادیون المسلمون من أفكاره، مرجع سابق، أحمد مھدي بلوافي،  
2
  .05ص: مرجع سابق، عبد هللا شحاتة،  
3
 ورقة بحث مقدمة إلى:، طبیعتھا أسبابھا وتأثیراتھا المستقبلیة على االقتصاد العالمي والعربي، 2008األزمة المالیة العالمیة ولید أحمد صافي،  

القتصادیة، المركز الملتقى الدولي الثاني بعنوان: األزمة المالیة الراھنة والبدائل المالیة والمصرفیة النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا، معھد العلوم ا
  .06-05، ص ص: 2009ماي  6- 5الجامعي خمیس ملیانة، 
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إن توقع املنظمني الرتفاع األسعار، يدفع املدخرين إىل استثمار أمواهلم املدخرة يف متويل إنتاج سلع رأمسالية،  - 

خيلق التمويل من البنوك ضغوطا تضخمية جيب التخلص منها، وهكذا يسعى املنظمون إىل اإلفراط يف بينما 

 االستثمار؛

ينشأ اإلفراط يف االستثمار من البنوك ذات االحتياطات الفائضة من خالل تشجيع رجال األعمال على  - 

 االقرتاض بفوائد أقل نسبيا من أسعار الفائدة السائدة؛

اإلنتاج من خالل قيام العملية اإلنتاجية بإنتاج السلع الرأمسالية، وبسبب االئتمان املصريف  حيدث اإلفراط يف - 

اجلديد تأخذ األسعار يف االرتفاع، ما يؤدي إىل عجز املستهلكني عن الشراء، مما يؤدي إىل االدخار 

 اإلجباري؛

االختيارية، تستمر هذه العملية حجم املدخرات نظرا ألن االستثمار يتغذى من االئتمان املصريف ويتجاوز  - 

إىل أن يتم تعديل شيء يف هيكل الصناعة، وتبدأ احتياطات البنوك باالخنفاض قليال إىل احلد الذي يؤدي 

 إىل عدم منح القروض؛

أنه ال مناص من كبح مجاح التوسع املفرط يف االستثمار، ويتحول الطلب  Hayekوتالفيا لكل ذلك جيد  - 

يت ترتفع أسعارها كثريا إىل أن حيدث التضخم وتقل االستثمارات، وتزداد البطالة إىل سلع االستهالك ال

 ويشيع الكساد.

يف األسواق املالية اعتبارا مهما بالنسبة لصّناع السياسة،  يعد ظهور الفقاعات: 1نظرية انفجار الفقاعة 6-4

فقد تبين األسواق املالية حياة خاصة من خالل الفقاعات اليت تستمر لسنوات، لكن املشكلة تكمن يف 

ما قد يرتتب عليها من نتائج ذات أبعاد وآثار كبرية، وقد يكون خراجها أزمات مالية تنتشر عرب البلدان 

، فالفقاعة هي ظاهرة تبدأ بتوسع سريع يف السوق، يليها اقتصادية واجتماعية عميقةمكلفة خسائر 

انكماش حاد فيها، وتتميز الفقاعة بارتفاع أسعار األصول لتتجاوز قيمتها األساسية �امش كبري، 

 وتستمر باالرتفاع حىت تصل إىل نقطة السقوط احلر يتبعها انفجار الفقاعة، وغالبا ما حتدث يف قطاع

معني من قطاعات السوق، وتؤدي إىل تضخم أسعار أصل مايل أو فئة معينة من األصول؛ مما يضعف 

                                                           
1
  لالطالع راجع: 

- 1980وكمعبرة لتدویل األزمات الرأسمالیة، دراسة قیاسیة لتكتل النافتا للفترة التكتالت االقتصادیة كقوة ممانعة عقبة عبد الالوي،  -
  .175، ص: 2015-2014أطروحة دكتوراه ، تخصص تجارة دولیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، 2012

مجلة رؤى اقتصادیة، اریخ، في ھولندا، الفقاعة المالیة األولى في الت Tulip Maniaفقاعة ھوس الزنبق عبد الغني دادن وھشام غربي،  -
 .156، ص: 2014العدد السابع، دیسمبر 

ص  res.com-http://www.syr، متوفر على الموقع: 2015مبادرة الباحثون السوریون، الفقاعة المالیة ومراحل حدوثھا، ھیا دلیلة،  -
  .02-01ص: 

  
  أو فقاعة المضاربات كما تسمى أحیانا، تعرف بأنھا تراكم الفروقات بین القیمة السوقیة ألصل مالي وقیمتھ األساسیة؛ أي الفقاعة المالیة أو السعریة

التي قد تستغرق  مرحلةاالنتفاخابتعاد القیمة السوقیة لألصل المالي عن قیمتھ الحقیقیة، ویجب اإلشارة ھنا إلى دورة حیاة الفقاعة التي تشمل مرحلتین؛ 
شأن قیمتھ في عّدة سنوات وتتمثل في واقع األمر في زیادة الطلب على أصل مالي معین نتیجة العائد المرتفع الذي یدره أو نتیجة التوقعات المتفائلة ب

باط أو عالقة منطقیة بین الدائرة الحقیقیة " أو انفجار الفقاعة والذي یكون مفاجئا نتیجة عدم وجود ارت  مرحلة الصدمةالمستقبل أّما المرحلة الثانیة فھي 
طبیعة اإلصالحات المالیة اإلنتاج، االستثمار والتشغیل" وبین الدائرة المالیة " األسواق المالیة" نتیجة حّدة المضاربة المالیة. راجع: ( بن نعمون حمادو، 

األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، كلیة العلوم الملتقى العلمي الدولي حول: ، 2008والمصرفیة في أعقاب األزمة المالیة 
  .) 09، ص: 2009أكتوبر  21- 20االقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 
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ارتباطها بالقيمة احلقيقية لألصل، وتتميز الفقاعة خباصية أساسية هي توقف شعور الشك وعدم التأكد 

هنالك  من حالة السوق عند معظم املشاركني فيه، وذلك قبل وخالل مرحلة الفقاعة، حيث جند أن

فشل يف إدراك أن املشاركني الدائمني يف السوق وغريهم من املتداولني أيضا، ينخرطون يف أعمال 

 بتقنيات تقييم.مضاربة غري مدعومة 

منوذج التحليل التجرييب لتسعري األصول املالية  2013روبرت شيلر احلائز على جائزة نوبل سنة قّدم االقتصادي 

( إن فقاعة املضاربة هي ويقول فيه : الوفرة الالعقالنية، الفقاعات املالية يف كتابه  تعريفا مفصال وواضحا لظاهرة

حالة حتدث عندما تتسبب األنباء عن زيادات يف األسعار يف إشعال محاس املستثمرين، والذي ينتشر بفعل العدوى 

ادة يف األسعار، وهذا من شأنه السيكولوجية من شخص آلخر، ويف هذه العملية تتضخم الروايات اليت قد تربر الزي

أن جيذب طبقة أكرب وأكثر من املستثمرين اجلدد الذين ينجذبون إىل هذا االستثمار، على الرغم من تشككهم حول 

قيمته احلقيقية بدافع حسدهم من جناحات اآلخرين من جهة، وبفعل اإلثارة اليت تنطوي عليها املقامرة من جهة 

العدوى أكثر، وبعد انفجار الفقاعة تعمل نفس هذه العدوى على تغذية اال�يار  أخرى، وهذا ما يعمل على نشر

السريع، مما يتسبب يف سقوط األسعار وخروج املزيد من املستثمرين من األسواق وتضخيم األخبار السلبية عن 

 االقتصاد.

ر حول القيمة األساسية وجتدر اإلشارة إىل أنه من الصعب كشف الفقاعات أثناء حدوثها، بسبب اخلالف الدائ

لألصول، لذلك فإن الفقاعات متيز عادة من خالل النظر إىل املاضي واستعادة األحداث بعد انفجار الفقاعة ويف 

معظم احلاالت يعقب الفقاعة املتعلقة بسعر أصل ما، ا�يار كبري ومفاجئ يف أسعار األوراق املالية املتعلقة �ا، 

الضرر الناجم عن انفجار الفقاعة على القطاع أو القطاعات االقتصادية املعنية باإلضافة إىل ذلك يتوقف حجم 

  واملرتبطة �ا، ويعتمد كذلك على ما إذا كان نطاق املشاركة يف السوق واسع االنتشار أم حمدود النطاق.

يرى بعض االقتصاديني أن تراجع األرباح كان : 1نظرية تراجع معدالت األرباح " معدل العائد" 5- 6

، 1986-1945السبب الرئيس لألزمات االقتصادية اليت حدثت بعد احلرب العاملية الثانية للمدة 

ويؤكدون أن تراجع معدالت األرباح خالل هذه املدة الذي دفع إىل حتديد عامل الفاعلية للنظام 

ا الصدمات اخلارجية كارتفاع أسعار النفط اخلام جمرد اإلنتاجي، كان عامل أساس حلدوث األزمة، بينم

شرارات لنشوب األزمة، أي منط اإلنتاج الرأمسايل قد أّدى إىل تراجع معدالت األرباح، والصدمات 

اخلارجية تعد عامل ثانوي مسرع لنشوب األزمة، وقد استند هؤالء االقتصاديون يف إثبات صحة هذا 

خالل العقد السادس والسابع من القرن دية للبلدان الصناعية املتقدمة التحليل بدراسة احلالة االقتصا

العشرين، إذ مت حتديد ثالث تصدعات أزمات أصابت تلك االقتصاديات، واليت ّمت حتديدها بدقة يف 

                                                           
1
  .18، ص: مرجع سابقإیمان محمود عبد اللطیف،  
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يف معظم البلدان الغربية، ويف  1973النصف الثاين من العقد السادس يف الواليات املتحدة، ويف عام 

 فرنسا. يف 1979عام 

حتدث أزمة الفقاعة املالية حسب  :1Greater Fool Theoryنظرية األحمق الكبير  7- 6

هذه النظرية نتيجة أفعال املضاربني الذي يقومون بشراء أصول بأسعار أعلى من قيمتها احلقيقية، 

العتقادهم بأ�م سوف يتمكنوا من بيع هذه األصول بأسعار إىل مضاربني آخرين "محقى"، 

طاملا يبقى محقى عندهم االستعداد لشراء األصول بأسعارها العالية لغاية توقف لفقاعة وتستمر ا

 الفقاعة عند آخر أمحق "األمحق الكبري" الذي لن جيد من يشرتي منه األصل بسعر مرتفع.

 ومع اختالف صور األزمات املالية اليت يشهدها االقتصاد العاملي، يبقى أن هنالك عّدة عوامل قد تزيد من

حّدة تلك األزمات أو تأثريها، كعدم املوائمة بني حجم األصول وحجم االلتزامات للمؤسسات املالية؛ أي 

عدم تناسب املخاطر اليت تتحملها املؤسسات مع أصوهلا، خصوصا مع ارتفاع الوزن النسيب حلجم األصول 

خري مثال على تلك الوضعية طويلة األمد يف ميزانية تلك املؤسسات، حيث يظهر إمكان التعرض للتعثر، و 

حني تتيح البنوك سحب الودائع يف أي وقت، بينما تتوسع يف االقرتاض طويل األجل كقروض التمويل 

العقاري، وكذلك احلال بالنسبة للدول حني تلجأ إىل إصدار سندات قيمتها االمسية مقيمة بالدوالر أو 

ية اللتزاما�ا مع األصول املتمثلة يف الضرائب احملّصلة مما يؤدي أحيانا إىل عدم تناسب القيمة االمس ،اليورو

  .2اما�ا وتتعثر فتحدث أزمات ماليةفتعجز عن سداد التز  ،بالعملة احمللية

  : أهم األزمات المالية التي واجهت العالمثالثا

يف أوروبا  1637تعد أزمة السندات ألجل عام األزمات المالية والمصرفية قبل القرن التاسع عشر:  -1

الناجتة عن املضاربة، من األزمات املالية األوىل يف تاريخ األزمات املالية العاملية، وكانت نتيجة الخنفاض 

فجأة، مسببة إفالس املضاربني يف ذلك احلني، تلي ذلك أزمتني متتاليتني يف سوق األسهم األسعار 

إجنلرتا، كانت ختص أسهم الشركات اليت تستغل موارد العامل اجلديد يف فرنسا و  1720وذلك عام 

وهي أول أزمة ذعر مايل  1797آنذاك، وبعد تلك األزمات جاءت أزمة الذعر اجلماعي يف البنوك عام 

 3يف التاريخ حدثت يف إجنلرتا وتسببت يف إفالس أكرب املصارف هنالك.

بعد احلصار الذي فرضه نابليون على إجنلرتا عام عشر:  األزمات المالية والمصرفية في القرن التاسع -2

ا�ار نظام االئتمان �ا، ومل تستطع البنوك حتصيل حقوقها على الشركات يف جنوب أمريكا مما  1810

وتبع ذلك موجة كبرية من البطالة آنذاك، مث تبعت ذلك أزمة البنوك يف الواليات تسبب يف أزمة سيولة 

                                                           
1
  .340- 339، ص ص: 2010األولى، دار الفكر، عمان، الطبعة األسواق المالیة والنقدیة في عالم متغیر، السید متولي عبد القادر،  
2
مقال منشور على الموقع: ، عبر وتغیرات، 2008و 1929األزمة المالیة بین عبد هللا رزق،  

g/fayad61/r0iivlmfZtU/dv98sVjway0Jhttps://groups.google.com/forum/#!ms  :12/10/2016تاریخ االطالع  
3
، 2009-2003انعكاسات األزمة المالیة العالمیة على أسواق المال العربیة دراسة تحلیلیة في بلدان عربیة مختارة للمدة حیدر یونس الموسوي،  

  .172، ص: 2011، 86مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد 
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، واليت تعد األوىل من نوعها يف أمريكا نتجت عن اإلنفاق الكبري يف 1819عام املتحدة األمريكية يف 

وما تبعه من سياسة التقشف اليت فرضها البنك املركزي األمريكي يف ذلك الوقت، وتعد  1812حرب 

داخل بريطانيا أوىل األزمات اليت مّست بشكل مباشر البورصة، إذ أن  1825أزمة األسهم يف عام 

لشديدة على االستثمارات يف أمريكا الالتينية مثل "البنوك، التأمينات، تسليح السفن" املضاربة ا

 3300اخنفضت قيمة أسهمها اخنفاضا كبريا يف بورصة لندن ما أدى إىل إفالس بنوك عديدة وأكثر من 

 1مؤسسة مالية.

 مالية كان أبرزها:شهد القرن العشرين عّدة أزمات األزمات المالية والمصرفية في القرن العشرين:  -3

 

تعد أسوأ كارثة اقتصادية تواجه االقتصاد العاملي، : 2Great Depressionأزمة الكساد الكبير  -

مليون سهم يف  13يف بورصة نيويورك بعد طرح  1929تشرين األول  24حيث بدأت يوم اخلميس 

البورصة لبيع ما لديهم من أسهم السوق، لكن ال وجود للمستثمرين وانتشر الذعر وتدافع املستثمرون إىل 

من قيمته، ويف نفس اليوم  %22,6وظلت األسعار يف تدين، وعند ظهر ذلك اليوم خسر مؤشر داو جونز 

مضاربا انتحروا يف �اية النهار بإلقاء أنفسهم من  11وجد آالف املسامهني أنفسهم مفلسني، بل أن 

 ناطحات سحاب منهاتن.

مليار  30من قيمتها يف نوفمرب وبلغت إمجايل اخلسائر  %50يار دوالر و مل 30ا�ارت البورصة خاسرة 

من  %89إىل أن فقد مؤشر داو جونز  1929نوفمرب  13إىل غاية  1929أكتوبر  22دوالر للفرتة من 

وهذا املبلغ يف حينه ميثل عشرة أضعاف امليزانية الفيدرالية ويفوق اإلنفاق األمريكي  1932قيمته يف عام 

  :)2-2(خالل احلرب العاملية األوىل وهو ما يوضحه الشكل 

  1929): تطور مؤشر داو جونز الصناعي ببورصة وول ستربت 2-2الشكل (

  

  

  

  

  

  

 .05 ، ص:مرجع سابق،ساعد مرابط: المصدر

                                                           
1
  . 173-172ص ص: مرجع سابق، سوي، حیدر یونس المو 
2

  راجع :
 .05، ص: مرجع سابقساعد مرابط،  -
  http://www.kantakji.com/media/9055/23.pdfمقال منشور على الموقع: أزمة الكساد الكبیر، مجذاب بدر العناد،  -
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وأعلنت عشرات املؤسسات  1929أكتوبر  29استكملت األزمة تأثريا�ا يف يوم الثالثاء األسود 

املالية إفالسها وأغلقت العديد من املصانع، وسرّح أعداد هائلة من العاملني وتوقف اإلنتاج وانتقلت األزمة 

أثريا�ا يف أملانيا أكثر حّدة، حيث تسببت إىل بقية األسواق العاملية خصوصا اجنلرتا، فرنسا، وأملانيا، وكانت ت

يف سقوط احلكومة وصعود النازيني وأفلست مئات البنوك وشركات التأمني يف الواليات املتحدة وتوقفت 

عجلة اإلنتاج يف الكثري من البلدان الرأمسالية، وكان من أهم مظاهر هذه األزمة اخنفاض شديد يف 

  .1932من قوة العمل األمريكية سنة  %40لبطالة لتصل إىل حوايل االستهالك الكلي، وارتفاع معدالت ا

  أما عن أهم خصائص أزمة الكساد الكبري فيمكن إجيازها يف النقاط التالية:

 كان هلا ارتباط وثيق باألزمات االقتصادية الدورية يف النظام الرأمسايل؛ - 

 زعزعة االستقرار النسيب يف النظام الرأمسايل بكامله؛ - 

أكثر  1933حىت منتصف  1929وحّدة هذه األزمة: حيث كان عدد البنوك اليت أفلست منذ بداية عمق  - 

من إمجايل عدد البنوك واخنفضت الودائع لدى البنوك  %40آالف بنك يف الو م أ، أي حوايل 10من 

 ؛ %33حبوايل 

-1930ل الفرتة اخنفاض كبري يف مستويات أسعار الفائدة، حيث كان سعر اخلصم يف بنك إجنلرتا خال - 

 ؛1929يف عام  %5,5مقابل  %3,1حبدود  1933

ا�ارت أسعار األوراق  1929اختالف أمد ودرجة حّدة األزمة من بلد آلخر بشكل كبري، ففي خريف  - 

 امتدت األزمة النقدية واملالية إىل الدول األوروبية؛ 1931املالية يف أسواق الواليات املتحدة، ويف ربيع عام 

 مة تقلبات حادة يف أسعار العمالت مما نتج عنه ا�يار النظام الذهيب يف معظم الدول.رافقت األز  - 

، توسعت يف ظل حترير القطاع املايل واملصريف وحرية حركة رؤوس األموال: 1982أزمة الديون العالمية  -

سع يف اإلقراض بتعثر البنوك التجارية العاملية يف اإلقراض حلكومات دول العامل الثالث، وقد اقرتنت حركة التو 

، وكان أبرز هذه 1تلك احلكومات وإعالن الدول املدينة عدم قدر�ا على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها

الدول املكسيك، الربازيل واألرجنتني الاليت اقرتضت األموال للتنمية ولإلنفاق على برامج البنية التحتية، فرغم 

باإلقراض لدرجة تسببت يف زيادة الدين أربعة أضعاف يف سبعة أن  اقتصادهم كان مزدهرا فقامت البنوك 

أعوام، واستغرقت األزمة أعواما ليتم حّلها، عندما جلأت دول أمريكا الالتينية إىل صندوق النقد الدويل 

 2إلنقاذها مقابل برامج إصالح وإجراءات تقشفية.

يف سوق  1997تعترب األزمة اآلسيوية أزمة سيولة مؤقتة، حيث بدأت عام : 1997األزمة اآلسيوية  -

العمالت لتتحول إىل أزمة مالية واقتصادية ذات أبعاد سياسية خطرية، وتعود أسبا�ا للهزّة الكبرية اليت تعّرض 

                                                           
1

http://iefpedia.com/arab/wp-األزمة المالیة وجذورھا، مقال منشور على الموقع: ،الجوزي جمیلة،  أسباب 
content/uploads/2009/09/  :03ص.  

2
مقال متوفر ویة مع خطة محكمة ساھمت في حل العدید منھا، تعّرف على تاریخ األزمات المالیة في العالم ، ولیام رودز القیادة القرباب فتحي،  

  .01/11/2016أطلع علیھ بتاریخ:  http://www.youm7.com/story/2016على الموقع: 
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بتخفيض سعر  1994عام  هلا قطاع التصدير واليت أضعفت قدرته التنافسية، وذلك بسبب قيام الصني

من جهة والسياسات غري املرنة ألسعار الصرف ووجود شركات مدينة أكثر من الالزم من جهة صرف عملتها

أخرى، ناهيك عن ضعف القطاع املصريف ووجود لوائح مصرفية وإشرافية غري كافيتني بصفة عامة، كما 

كان سائدا آنذاك بأن ساهم يف حّدة هذه األزمة التقييم غري الصارم للمخاطر االئتمانية والسوقية، كما  

احلكومات لن تسمح بفشل املصارف وأن الودائع مضمونة متاما، أّما بالنسبة ألسباب هذه األزمة يف كل 

، فهي تعود للفساد يف تايالند، احملسوبية يف إندونيسيا وضعف القطاع املايل يف كوريا دولة على حدة

أّدى إىل سلسلة من ردود الفعل جعلت من الصعب اجلنوبية، إّال أن الرتابط بني اقتصاديات هذه الدول 

  1احتواء األزمة.

متثلت أسبا�ا يف رؤوس األموال اليت تبحث عن جماالت االستثمار ذات األرباح : 1999األزمة الروسية  -

اليت ضاربت يف البورصات الناشئة، وتوسعت يف  املرتفعة، فكانت البداية متمثلة يف رؤوس األموال الساخنة

اإلقراض للحكومات اآلسيوية والروسية، مما أدى إىل تراكم املديونيات، ومع حتركات أسعار الفائدة وخباصة 

الواليات املتحدة نزحت كثري من االستثمارات قصرية األجل من السندات واألوراق احلكومية الضعيفة، إىل 

اعتبارها مالذا آمنا مع ارتفاع أسعار الفائدة، وقد شكلت انتقال رؤوس األموال ضغوطا السندات األمريكية ب

  2على عمالت هذه الدول.

  األزمات المالية والمصرفية في القرن الحادي والعشرون -4

عرف العامل نوعا : 3نترنت في أواخر القرن العشرين ومطلع األلفية الثالثةأزمة فقاعات شركات اال -

ن األزمات املالية بدأت حني أدرجت أسهم تلك الشركات يف سوق األوراق املالية يف الواليات مجديدا 

حني ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات يف البداية بشكل  NASDAQاملتحدة والذي يعرف مبؤشر 

يف كبري، يف وقت حقق فيه عدد قليل من تلك الشركات أرباحا حقيقية مما أدى إىل انفجار تلك الفقاعة 

 ، حيث ترتب على هذه األزمة النتائج التالية:2000عام 

 اخنفاض أسعار تلك األسهم بسرعة وبصورة ملحوظة؛ -

واليت أّدت إىل إغالق أسواق املال األمريكية  2001سبتمرب  11تزامن هذا االخنفاض مع حدوث هجمات  -

 بشكل مؤقت؛

 ؛2002يف  %78داك حبوايل استمرار االخنفاض لتهبط قيمة مؤشر التكنولوجيا املرجح لنس -

                                                           
1

، التجربة المالیزیة، منشور على الموقع: حوكمة المؤسسات  المالیة ودورھا في التصدي لألزمات المالیةسناء عبد الكریم الخناق، 
content/uploads/2009/11/38.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp :06- 05ص ص.  

  األموال الساخنةHot Money   تعبیر یطلق على األموال التي تتحرك بسرعة شدیدة من استثمار إلى آخر على مستوى العالم، مستبقة تغیرات
  أسعار الصرف أو مقتنصة فرصا استثماریة ذات عائد أعلى في المدى القصیر.

2
إلداریة، المؤتمر الدولي الرابع: اتجاھات اقتصادیة أسباب األزمة االقتصادیة العالمیة من منظور االقتصاد اإلسالمي، جامعة الكویت، كلیة العلوم ا 

  .08عالمیة  بعنوان: األزمة االقتصادیة العالمیة من منظور االقتصاد اإلسالمي، ص: 
3
أ،  20دد مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، العاألزمة المالیة: مفھومھا، أسبابھا وانعكاساتھا على البلدان العربیة، فرید كورتل وكمال رزیق،  

  .05ص: 
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وذلك حلفز النمو  %1إىل  %6,25قيام بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي خبفض سعر الفائدة من  -

 االقتصادي نتيجة لتأثر تلك الشركات بشدة.

  الفرع الثالث: اآلثار السلبية ألزمات النظام المالي العالمي

  حيث تتجلى بوضوح من خالل:تتعدد اآلثار السلبية ألزمات األنظمة املالية،   

  أوال: تحقيق خسائر في الناتج الحقيقي

تسبب األزمات املالية تباطؤ يف  النشاط االقتصادي وتراجع معدالت النمو نتيجة سوء ختصيص   

املوارد املتاحة، األمر الذي يؤدي إىل تكبد خسائر يف الناتج احلقيقي، ويف ذات السياق أعّد صندوق النقد 

ة أظهر من خالهلا حجم خسائر الناتج الرتاكمية واليت تكبد�ا االقتصاديات األكثر تضررا من الدويل دراس

األزمة اآلسيوية، وأزميت األرجنتني واملكسيك، واجلدول التايل يبني حجم هذه اخلسائر كنسبة من إمجايل 

  :1الناتج

  بة مئوية من الناتج الممكن' ): خسائر الناتج التراكمية نتيجة ألزمات التسعينات 'كنس 1-2الجدول (

  خسائر الناتج التراكمية طوال األربع سنوات  األزمات

  )1995- 1994أزمة تاكيال ( 

  المكسيك

  األرجنتين

  

30  

15  

  األزمة اآلسيوية

  أندونيسيا

  كوريا

  ماليزيا

  تايالند

  

82  

27  

49  

57  

أزمات النظام المالي العالمي: أسبابھا وتكالیفھا االقتصادیة مع إشارة خاصة لألزمة المالیة العالمیة ،غزازي عمادالمصدر: 

  .41- 40، ص ص: 2014، سبتمبر 02المجلة الجزائریة لالقتصاد والمالیة، العدد ، 2008لعام 

التالية على وقوع هذه يبني اجلدول السابق قياس اخلسائر الرتاكمية يف الناتج على مدار األربع سنوات 

األزمات، ومقارنتها باملسارات االفرتاضية للناتج يف حالة عدم وقوع هذه األزمات، ويتضح أن حجم اخلسائر 

نسبة إىل الناتج  %15و %30الرتاكمية يف الناتج طوال األربع سنوات التالية على انطالق األزمة يقدر حبوايل 

 كل من املكسيك واألرجنتني على التوايل، أّما يف االقتصاديات اآلسيوية فقد  املمكن أو االفرتاضي، وذلك بالنسبة إىل

كان حجم هذه اخلسائر ضخما وقد فاق مستوى اخلسائر املسجلة يف كل من املكسيك واألرجنتني، إذ وصل 

  .يف كل من أندونيسا وتايالند %57و %82حجمها إىل 

                                                           
1
المجلة الجزائریة ، 2008أزمات النظام المالي العالمي: أسبابھا وتكالیفھا االقتصادیة مع إشارة خاصة لألزمة المالیة العالمیة لعام غزازي عماد،  

  .41-40، ص ص: 2014، سبتمبر 02لالقتصاد والمالیة، العدد 
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  ثانيا: ارتفاع معدالت البطالة وزيادة التكاليف االجتماعية 

على العمالة، فتؤدي إىل تدهور مستويات األجور املالية إىل حدوث آثار غري مرغوب فيها تؤدي األزمات   

البطالة دالت احلماية االجتماعية، فعلى سبيل املثال تفاقمت معوترتفع معدالت البطالة وما يرافقها من تزايد تكاليف 

يف معظم البلدان اآلسيوية بعد أزمة جنوب شرق آسيا، فقد ترتب على إعادة هيكلة البنوك والشركات يف كوريا 

، بالنسبة لكوريا 1998عام  %7إىل  1997عام  %2,7وتايالند ارتفاع معدل البطالة إىل إمجايل قوة العمل من 

الفرتة، وعملت ماليزيا على ختفيض مستويات األجور  يف تايالند خالل نفس %6إىل  %4وارتفع نفس املعدل من 

  يف القطاع العام واسرتجاع العمالة املهاجرة القادمة من أندونيسيا.

  "أزمة الرهن العقارياألزمة المالية العالمية "المطلب الثاني: 

 أسعار النفط، ارتبط ميالد أزمة الرهن العقاري بالعديد من املؤشرات واليت من أمهها االرتفاع املطرد يف  

، األمر الذي شّكل عبئا 2004واالرتفاع املتوايل لسعر الفائدة من قبل البنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي منذ عام 

 2008إضافيا على القروض العقارية يف الواليات املتحدة األمريكية، وما لبثت األزمة حىت اندلعت مع صيف العام 

  جهزة املصرفية العاملية إىل ندرة يف السيولة وانكماش يف قطاع العقارات.معرضة بذلك أسواق االئتمان واأل

  وللتفصيل أكثر يف أزمة الرهن العقاري ارتأينا تقسيم هذا املطلب إىل الفروع املوالية:

  الفرع األول: األزمة بدايتها، أبعادها

ا�يار كربى املؤسسات املالية يف الواليات املتحدة األمريكية وهي  2008سبتمرب  17ثنني شهد يوم اال  

واهلبوط احلاد يف أسعار األسهم األمريكية، فيما أطلق عليه بأزمة مصارف األعمال يف  Wool Streetبورصة 

Wool Street قامت بعض البنوك  وسط خماوف من دخول االقتصاد األمريكي رحلة ركود طويلة األجل، حينها

املركزية بضخ العشرات من مليارات الدوالرات ملساعدة البنوك اليت عانت من نقص يف السيولة نتيجة القروض الكبرية 

، وملعرفة أهم حمطات هذه األزمة واليت 1مليار دوالر 100املرتاكمة، واليت بلغت قيمتها مع بداية األزمة أكثر من 

  ة على حد سواء ارتأينا التطرق ألبرز تداعيا�ا من خالل النقاط التالية:شغلت بال االقتصاديني والساس

  

  

  

                                                           
1
بحث مقدم إلى: المؤتمر األزمة المالیة العالمیة حقیقتھا أسبابھا تداعیاتھا وسبل العالج،  علي فالح المناصیر و وصفي عبد الكریم الكساسبة،  

رقاء الخاصة، الدولي العلمي السابع بعنوان: تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة على منظمات األعمال، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة الز
  .09، ص: 2009األردن، 
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  1أوال: تطور سوق الرهن العقاري بالواليات المتحدة األمريكية

تتألف أساسا من مؤسسات إيداع  1938يف الواليات املتحدة األمريكية قبل  كانت سوق الرهن العقاري  

منظمة، مثل املصارف ومؤسسات االدخار والقروض، اليت كانت تستخدم ودائعها يف متويل قروض شراء املنازل، 

اطر وكانت هيئات اإلقراض تلك تنشئ القروض، وحيث أ�ا حتتفظ �ا ضمن حمافظها، فإ�ا كانت تتحمل املخ

وخماطر السيولة الناجتة عن متويل أصول طويلة األجل خبصوم قصرية االئتمانية وخماطر تقلبات أسعار الفائدة يف السوق 

  األجل "الودائع".

وبغية توفري مزيد من السيولة ورؤوس أموال جديدة هلذه األسواق، قامت احلكومة يف إطار سياسات الربنامج 

 1938يف  Fannie Maeبإنشاء اهليئة الوطنية االحتادية للرهن العقاري املعروفة باسم روزفلت اجلديد للرئيس 

 Fannieوكانت مؤسسة مملوكة للحكومة، وتتمثل مهمتها يف خلق سوق ثانوية للرهن العقاري، وكانت هيئة 

Mae  شراء الرهونات  من منشئيها، وتعيد احلصيلة النقدية إىل املؤسسات، وعن طريقتشرتي الرهونات العقارية

يف وضع أفضل من مؤسسات اإليداع  Fannie Maeالعقارية مباشرة واالحتفاظ �ا يف حمفظة، كانت مؤسسة 

أيضا Fannie Maeيف التعامل مع خماطر السيولة والسوق، أل�ا كانت تستطيع االقرتاض آلجال أطول، وكانت 

حتتفظ مبحفظة رهونات عقارية متنوعة على املستوى الوطين، أقدر على إدارة خماطر االئتمان "أو السداد" أل�ا كانت 

جناحها، وشكلت عمليات اإلقراض اليت قامت �ا لتمويل مشرتيا�ا من  Fannie Maeوقد أثبتت هيئة 

خارج نطاق ميزانية  Fannie Maeالرهونات العقارية حبلول الستينات من القرن العشرين، ولتحريك أنشطة 

، 1968مت إعادة تنظيم سوق الرهن العقاري اليت ترعاها احلكومة أثناء إدارة الرئيس جونسون يف التشغيل االحتادية، 

للتعامل مع الرهونات العقارية Gennie Maeونتجت عن إعادة التنظيم؛ اهليئة الوطنية احلكومية للرهن العقاري 

اء وغريها من برامج اإلسكان االحتادية، من خالل برامج اإلسكان االحتادية للمحاربني القدماملضمونة من احلكومة 

                                                           
1
  اجع:لالطالع ر 

حوار األربعاء، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي،  مركز النشر العلمي، جامعة الملك أزمة عقار ...أم أزمة نظام؟، أحمد مھدي بلوافي،  -
 .266-265، ص ص: 2009-2008عبد العزیز، السعودیة، 

  .17-15، ص ص: 2007 ، مجلة التمویل والتنمیة، دیسمبرالرھونات العقاریة الثانویة، مجسات أزمةراندال دود،  -


ن لقانوا اذهقد سمح ن، ولیة لإلسكارالفیددارة اإلاترتب علیھ تأسیس ة األمریكیة، مما لمتحدالوالیات ا 1934م عالإلسكان في لوطني القانون اتم سن 
لھیئة اعلیھ فقد تم تأسیس ، وطنیةلوري العقاان هلرت ایئاهسمح بتأسیس حكومیین، كما غیر مقرضین عن درة لصاري العقاان هلرن ایودعلى بالتأمین 

في ن لتي تمت بالقانوت اطبقا للتعدیالري، ولعقاان هلیة للررالفیدالوطنیة اللھیئة الحقا سمھا اتغیر ي لذا 1938ي شنطن فابوريلعقاان هلوطنیة للرا
- ماي(جیني ري لعقاان هللرالحكومیة لوطنیة اة لھیئاما : منفصلتین هیئتین هلى ري إلعقاان هلیة للررالفیدالوطنیة الھیئة اتم فصل ، 1968م عا

Gennie Maeي ماي(فانري لعقاان هلیة للررالفیدالوطنیة الھیئة ) و ا-Fannie Mae(جیني ري لعقاان هللرالحكومیة لوطنیة الھیئة اقد ظلت ). و
داد یزأ قد بدوبھا. م لعال الماحصة ابیعت خاصة بعدما یئة هلى ي ماي ) إ(فانري اقلعان هلیة للررالفیدالوطنیة الھیئة ابینما تحولت حكومیة یئة ماي) ه

عم دتقتصر على بالذكر أن مھمة شراكة جیني ماي جدیر ري ولعقاان هرلوض القرشراكة جیني ماي بیع ل من خالت لسبعیناي ایق فرلتوط انشا
، ليرالفیدن اإلسكاق ابسول لماق اسوي مما  یربط لثانوق السوالحكومة في اتضمنھا أدوات مالیة توفیر ل خالن بأمریكا من إلسكااتوفیر ي لتوسع فا

اء أو إصدار أوراق شرأو ببیع م الشراكة ال تقوور الضامن، وبدم نما تقوري وإلعقاان هللراستخدامھ جل ل من ألمااض ابإقرم ال تقوفشراكة جیني ماي 
 .ريلعقاا الرھنلناتجة عن ن الدیواء اشرأو ن هبالرمالیة مضمونة 
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اليت متت Freddie Maeمت إنشاء الشركة الوطنية االحتادية للرهن العقاري املعروفة باسم  1970ويف عام 

  خصخصتها.

من قبل احلكومة عام Fannie Maeو Freddie Maeحصلت عدة تطورات بعد ا�ام مؤسسيت   

بعدم االلتزام باملعايري احملاسبية اجلديدة املتعلقة بضبط التعامل يف املشتقات املالية، فاستغلت الفرصة بعض  2003

فتوسعت العمليات للدخول يف سوق الرهن العقاري، Wool Streetالشركات الكربى يف سوق املال األمريكي 

القيود يف منح القروض، مثل وصول نسبة بشكل كبري وحصلت منافسات شديدة مما أثّر على التخفيف من بعض 

مث  %20املبلغ الذي جيب أن يكون حبوزة الراغب يف احلصول على القرض لشراء املنزل الصفر، بعد أن كانت 

فخمسة مث ثالثة، ألن البنك أو املؤسسات املالية األخرى اليت متنح هذا النوع من القروض ال متنح قرضا يغطي  10%

  وة على منح قروض ألفراد ليس لديهم القدرة على السداد.كامل قيمة املنزل، عال

وصلت حصة املؤسسات احلكومية الضامنة ملا حبوز�ا من قروض إىل  2006وهكذا جند أنه مع حلول منتصف 

 %57وصلت  Wool STREET، يف حني أن حصة شركات 2003عام  %76بعد أن كانت  43%

، وبسبب تبدل موازين القوى هذه، وصل مستوى صكوك الدرجة الثانية 2003عام  %24بعد أن كانت 

Subprime  يف حني أن قيمة 2003مليار دوالر عام  37,4مليار دوالر، بعد أن كان  114ما يتعدى قليال ،

سوق  مليار دوالر، واخنفضت على إثرها حصتها يف57,6مليار دوالر، من واقع  67صكوك الدرجة األوىل تعّدت 

  .2006يف منتصف  %26إىل  2003عام  %52الرهن من 

  1ثانيا: بداية أزمة الرهن العقاري

ويف التسابق حنو األزمة تعد أزمة الرهن العقاري أسوأ أزمة أصابت األسواق املالية املتطورة خالل عقود،   

ع كثرية من املستثمرين على حتمل شجع اخنفاض سعر الفائدة االمسي والسيولة الوافرة واإلحساس العام بالرضا، أنوا 

من األحوال احلميدة يف السوق املالية، وكان النمو مزيد من املخاطر، فقد كان من املتوقع أن تستثمر الفرتة املمتدة 

نرتنت يف البورصة ماضيا بعيدا، وخالصة القول: أن العاملي قويا وبدت التجاوزات السابقة يف فقاعة شبكات اال

يعتقدون يف ظهور أمنوذج جديد لألسواق املالية، ومن مث أصبح االستثمار يف أصول واسرتاتيجيات الكثريين كانوا 

  أكثر خطورة هو القاعدة، عادة مع فهم قليل للمخاطر األساسية وعدم كفاية رأس املال الالزم لدعمها.

أن يضار من جرّاء شدة البحث عن على الرغم من التحذيرات املتكررة من القطاع الرمسي بأن االستقرار املايل ميكن 

بدأ حىت كبار  2007العائد، استمرت حوافز القطاع اخلاص تشجع على حتمل مزيد من املخاطر، وحبلول ربيع 

أوراق االئتمان املالية املهيكلة، املديرين يف بعض من أكرب املؤسسات املالية يعربون عن قلق عام، خاصة فيما يتعلق ب

                                                           
1
  .09، ص: 2008مجلة التمویل والتنمیة ، یونیھ ثقة... وأكثر من ذلك، لورا كودرس،  
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الرهونات دون املمتازة، وتساهل عقود وشروط القروض اليت ساندت أنشطة الشراء بأموال اليت تساندها القروض و 

  مقرتضة.

ونظرا الستمرار اخنفاض أسعار الفائدة ووفرة السيولة استمر الطلب على منتجات االئتمان املهيكلة اليت حتمل املرتبة 

وهو ما يوضحه الشكل  2007تصف وكسب عائد أعلى من الطبيعي، طليق العنان حىت من AAAاالئتمانية 

  التايل:

  تصاعد محلق إلصدارات االئتمانات المهيكلة األوروبية واألمريكية): 3-2الشكل (

مل يكن لدى املستثمرين معلومات وبصرية كافيتني 

لوقف انتشار األوراق املالية اليت جيري اإلفراط يف 

تسعريها، وهكذا كانت الضغوط التنافسية من أجل 

إصدار هذه األنواع من املنتجات وبيعها شديدة 

طاملا  {لدرجة أن اإلدارة العليا كانت تشعر بأنه 

أن املوسيقى تصدح، فإنه يتعني عليك أن تنهض 

  09ص: مرجع سابق، ،لورا كودرسالمصدر: الرئيسكما أخرب تشارلس برنس}وترقص

  أحد الصحافيني.City Groupالتنفيذي لـ 

  أوراق مالية تساندها أصول "تشمل السيارات وبطاقات االئتمان"أ.م.ت.أ:   ديون مضمونة،التزامات أ.د.م: (

  أوراق مالية تساندها رهونات)أ.م.ت.ر:              

ومثلما حدث يف أزمات ائتمان كثرية سابقة، كانت رخاوة معايري االئتمان خالل أسعار اإلقراض هي السبب 

يف ا�موعة األولية من اخلسائر ورغم أن هذا احلدث أطلق له العنان تزايد تأخر سداد القروض العقارية يف الواليات 

فإن تأثري الصدمة كان شديد بصفة خاصة، وقد أخفى  -خاصة يف سوق الرهونات دون املمتازة–املتحدة األمريكية 

عن إ�ام وغموض احلشد املتنامي من منتجات االئتمان املهيكلة موقع وحجم وفاعلية املراكز احملتفظ �ا أحيانا حىت 

  املؤسسات املالية نفسها، كما فاجأت األزمة اآلخذة يف االتساع كثري من املستثمرين وأثارت أعصا�م.
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  ثالثا: أبرز تداعيات أزمة الرهن العقاري

 1929بدأت أزمة مالية عاملية واعتربت األسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبري سنة  2008يف سبتمرب 

مث امتدت إىل دول العامل ليشمل الدول األوروبية والدول اآلسيوية ابتدأت األزمة أوال بالواليات املتحدة األمريكية

، ومل تكن هذه األزمة وليدة تلك 1والدول النامية اليت يرتبط اقتصادها مباشرة باالقتصاد األمريكي والدول اخلليجية

، ال بل منذ أن متادت العوملة املالية واالقتصادية يف طغيا�ا 2004الفرتة بقدر ما كانت متفاعلة تدرجييا منذ عام 

ي غري منتج، اقتصاد املضاربات والصفقات املالية، املادي على حساب االقتصاد اإلنتاجي، لتستبدله باقتصاد ريع

  اقتصاد لعبة األوراق املالية داخل املصارف والشركات.

صحيح أن األزمة بدأت يف الواليات املتحدة األمريكية، بيد أن أسبا�ا ليست أمريكية فقط، وكيف إذا  

باقي املناطق، إىل ذلك ضغطت األزمة على كانت تفاعال�ا وامتدادا�ا ونتائجها وصلت إىل أوروبا مث إىل آسيا ف

احلكومات والشعوب معا، مبثل ما ضغطت على الشركات الكربى ورجال األعمال وعلى الفقراء وذوي الدخل 

احملدود، وراحت �دد اإلمرباطورية األمريكية يف عظمتها املالية واالقتصادية والعسكرية والتقنية، كما هددت الدول 

لشمال والدول النامية يف عامل اجلنوب، وبالتايل هي أزمة عاملية من حيث التهديد والضغط الصناعية يف عامل ا

، حيث حدثت هذه 2واملفاجأة، عندما راحت تتوسع وتنتقل من دولة إىل أخرى خارج نطاق التوقع أو التصور العاملي

، حيث قام ا�لس 2001تمرب سب 11إثر أحداث  3األزمة نتيجة خفض الفوائد للقروض السكنية بشكل مبالغ فيه

إىل  2003االحتياطي الفيدرايل األمريكي خبفض أسعار الفائدة حىت وصل السعر الذي يقرض به البنوك يف سنة 

، األمر الذي حّفز البنوك واملؤسسات املالية على زيادة حجم االستثمارات يف هذا القطاع سواء بالتوسع يف منح 1%

القروض حىت بأدىن الضمانات أو من خالل التوسع كما ونوعا على التداول باألوراق املالية ومشتقا�ا املبتكرة 

، األمر الذي 4هي االرتفاع املستمر ألسعار املساكن والعقارات واملرتبطة �ذا القطاع، وهذا انطالقا من فرضية أساسية

، إذ توجب على الكثري من املقرتضني سداد قروضهم، فبدأت 2007شكل بداية الشتعال األزمة من بداية عام 

املؤسسات املالية وشركات اإلقراض تعاين من تداعيات هذه القروض الكبرية املرتاكمة بتزايد حاالت التوقف عن 

لسداد، وزيادة ظاهرة استيالء املقرضني على العقارات وكثرة املواجهات بني املقرضني والبنوك، وبلغ حجم القروض ا

مليون دوالر، مث تفاقم األمر حىت ارتفعت قيمة األصول اهلالكة املرتبطة بالرهون العقارية إىل  100املتعثرة لألفراد حنو 

رار األفراد واملؤسسات لبيع العقارات، فهبطت قيمتها وزاد العرض مليار دوالر، أسفر هذا الوضع عن اضط 700

                                                           
 تریلیون دوالر، وتشكل  14في االقتصاد العالمي، فاقتصادھا ھو األكبر في العالم بحجم یبلغ حوالي  تشكل الوالیات المتحدة األمریكیة قاطرة النمو

من إجمالي التجارة العالمیة، ومن ناحیة أخرى تحتل السوق المالیة األمریكیة موقع القیادة لألسواق المالیة  %10التجارة الخارجیة لھا أكثر من 
  عرض لھا ھذه السوق تنتشر آثارھا إلى باقي األسواق المالیة األخرى بسرعة كبیرة.العالمیة، لذا فإن أیة مخاطر تت

1
بحث مقدم إلى: مؤتمر األزمة المالیة العالمیة وكیفیة عالجھا من منظور النظام األزمة المالیة العالمیة إنعكاساتھا وحلولھا، الداوي الشیخ،  

  09، ص: 2009مارس  14-13لس، لبنان، االقتصادي الغربي واإلسالمي، جامعة الجنان، طراب
2
  .08، ص: 2010الطبعة األولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، األزمة العالمیة، عدنان السید حسین،  
3
وانعكاساتھا على أسواق المال واالقتصاد ، ندوة األزمة المالیة الدولیة ومكوناتھا وأسبابھا وأبعادھاجذور األزمة المالیة الدولیة معاویة ظبیان،  

  .01، ص: 2008العربي، مركز دراسات الشرق األوسط، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، 
4
  .10، ص: مرجع سابقساعد مرابط،  
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، 2007يف  %75ب، فدارت األزمة يف دائرة مفرغة، وتفاقم األمر بزيادة عدد املنازل املعروضة للبيع بنسبة على الطل

واألفراد، مما  واخنفض اإلنفاق االستثماري واالستهالكي لضعف قدرة البنوك على متويل الشركات 1مليون 2,2لتبلغ 

من ، وأدى ارتباط عدد كبري 2هدد االقتصاد األمريكي بكساد مرير، حيث �اوت مؤسسات وا�ارت بنوك

بالسوق املالية األمريكية، إىل أن تطال األزمة شركات القروض  - خاصة األوروبية واآلسيوية –املؤسسات املالية 

يف مجيع أحناء العامل، كل هذا أدى إىل العقارية واملصارف، وصناديق التحوط وشركات االستثمار واألسواق املالية 

مث اآلسيوية واألوروبية تبعا هلا فأصبحت تراجع أسهم املؤسسات املالية املقرضة، وهبوط جممل األسواق األمريكية 

  :4يف وميكن إبراز أهم تداعيات هذه األزمة، 3األزمة �دد اقتصاد العامل أمجع

 ؛2009يف سنة  %1,7انكماش الناتج العاملي بــ  - 

 ؛%3الركود االقتصادي باخنفاض يف معدل النمو بـ  دخول الدول املتقدمة يف مرحلة - 

 ؛%2,1ملعدل منو إجيايب عند متوسط بقاء الدول النامية حمققة  - 

عن  %50، واخنفاض يف أسعار البرتول مبقدار 2009عام  %6,1انكماش يف التجارة الدولية بنسبة  - 

  دوالر أمريكي. 47، ليصل سعر الربميل الواحد إىل 2008أسعار 

  الفرع الثاني: مراحل أزمة الرهن العقاري في ظل النظريات االقتصادية

د من النظريات املفسرة حلدوث التقلبات االقتصادية واألزمات املالية، واليت ميكن ربطها لقد وجدت العدي  

  بأزمة الرهن العقاري من خالل النقاط التالية:

  أوال: أزمة الرهن العقاري حسب نظرية مينسكي

مّرت أزمة الرهن العقاري بعّدة مراحل محلت يف جمملها سلبيات وهشاشة النظام الرأمسايل، هذا األخري الذي   

 Haymenمل يثبت جدارته يف التصدي لألزمات املالية، وهو ما أثبتته العديد من النظريات وعلى رأسها نظرية 

Minsky ملطلب التطرق ملراحل أزمة الرهن العقاري من خالل واليت تطرقنا إليها سابقا، إّال أننا سنحاول يف هذا ا

حتليل نظرية مينسكي، باعتبار أن الوصف الذي قدمه مينسكي لتشكل الفقاعات ينطبق إىل حد كبري مع فقاعة 

  :5الرهن العقاري اليت عرفتها أمريكا، وذلك من خالل املراحل التالية

                                                           
1
ي حول األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة والحوكمة بحث مقدم إلى: الملتقى العلمي الدولالتأسیس النظري لألزمة المالیة العالمیة، حامدي محمد،  

  .06-05، ص ص: 2009أكتوبر  21-20العالمیة، سطیف، 
2
بحث مقدم إلى: مؤتمر األزمة األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة وآثارھا الحالیة والمتوقعة على الجھاز المصرفي األردني،  جمعة محمود عباد،  

  .10، ص: 2009عالجھا من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان،  المالیة العالمیة وكیفیة
3
  .06ص: ، مرجع سابق، حامدي محمد  
4
دراسة منشورة على الموقع: األزمات المالیة العالمیة أسبابھا وتداعیاتھا وسبل العالج، حسن عطا الرضیع،  

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/318751.html 
5
  لالطالع راجع: 

 .08- 07، ص ص: ، مرجع سابقھایمان مینسكي: ماذا یمكن أن یستفید االقتصادیون المسلمون من أفكارهمھدي بلوافي، أحمد  -
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  ل: التحو 1المرحلةDisplacement  

املستثمرين يف هذه املرحلة يشعرون باإلثارة حيال فرصة استثمارية ما، وميكن أن حيققوا من يوضح مينسكي أن 

حيث اخنفضت أسعار  2000خالهلا أرباحا جمزية يف فرتة قصرية، وهو ما حدث داخل االقتصاد األمريكي منذ عام 

كما توافرت أعداد   2004 ، ومت تثبيتها حىت منتصف2003يف منتصف  %1الفائدة بشكل كبري لتصل إىل حوايل 

  .كبرية من املساكن نتيجة النفجار فقاعة شركات األنرتنت يف ذلك الوقت

  Boom: الطفرة 2المرحلة 

يف جين العائدات الضخمة، وعند رؤية تلك العائدات  Speculatorsيف هذه املرحلة يشرع ا�ازفون   

يدخل املزيد من املستثمرين السوق، وقد عّرب مينسكي عن هذا النوع من االستثمارات باالستثمار املغري 

Induced Investment  أخذت فيها قيمة املساكن ترتفع،  فقد ارتفعت أسعار العقارات  وهي املرحلة اليت

، دون تغيري يذكر يف املتغريات 2006إىل  1997خالل الفرتة من  %85األمريكية حبوايل  يف الواليات املتحدة

األخرى املرتبطة �ا؛ مثل تكاليف البناء على سبيل املثال، وارتفعت معها أسهم الشركات العقارية املسجلة بالبورصة 

عامل مقابل اخنفاض األسهم يف القطاعات بشكل مستمر، سواء يف الواليات املتحدة األمريكية أو يف غريها من دول ال

االقتصادية األخرى، مبا فيها قطاعات التكنولوجيا واالتصاالت احلديثة، األمر الذي أدى إىل إقبال األمريكيني أفرادا 

وشركات على شراء املساكن والعقارات �دف االستثمار طويل األجل، والرسم البياين التايل يوضح كيف أن أسعار 

  .2007-2000يف الفرتة  %240ارتفعت بشكل كبري إىل أن قاربت مستوى املنازل 

  )2007-2000): ارتفاع أسعار المنازل بالواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة (4-2الشكل (

  

  

  

  

  

  

  .07ص: ،مرجع سابقماذا يمكن أن يستفيد االقتصاديون المسلمون من أفكاره،  هايمان مينسكي،بلوايف مهديأمحدصدر: الم

                                                                                                                                                                                           
المركز الثقافي اإلعالمي، اإلمارات العربیة تأثیرات األزمة االقتصادیة العالمیة على االقتصاد العربي، حسین عبد المطلب األسرج،  -

  .07المتحدة، دون سنة نشر، ص: 
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  الشعور بالنشاط والخفة 3المرحلة :Euphoria 

تظهر هذه املرحلة بعد االرتفاع الكبري الذي تشهده قيم وعوائد األصول "الفقاعية"، فيكتظ السوق باجلموع 

، كما يف أزمة الرهن العقاري، وهي الفئة Subprime، وهو الفئة األقل مالءة املتزايدة بدخول العبني جدد

حيث منحت العديد من التسهيالت االئتمانية إىل أفراد ال ميلكون  12000اليت مل يكن هلا وجود قبل عام 

، حيث وجهت هذه القروض إىل الفئات والعائالت املتوسطة والفقرية القتناء 2الضمانات الكافية لسدادها

وكانت عملية تسويق العقارات  3وأكثر %16مث وصلت إىل  %3,2 مساكن بفوائد متصاعدة بدأت من

حملدودي الدخل يف الواليات املتحدة األمريكية بطريقة وشروط تبدو سهلة للوهلة األوىل، ولكن بعقود كانت 

ئدة صياغتها مبثابة فخ حملدودي الدخل والتفافا على قوانني الدولة واحلدود االئتمانية هلا، حيث كانت أسعار الفا

هي السعر املعلن عنه بني البائع  xحيث  Libor+x) ، أي (4متغرية ومرتبطة بسعر فائدة البنك املركزي

واملشرتي واملرتبط بسعر الفائدة املعروض من قبل البنك املركزي، فإذا تأخر املدين عن سداد أي دفعة تضاعفت 

ث األوىل تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعين أسعار الفائدة، كما ان املدفوعات الشهرية خالل السنوات الثال

أن املدفوعات ال تذهب إىل ملكية جزء من العقار إّال بعد مرور ثالث سنوات، فبفرض ارتفاع أسعار العقارات 

فإن اخليارات املتاحة تكون إما ببيع مالك العقار عقاره لتحقيق أرباح جمزية، أو أن حياول احلصول على قرض 

" ألن من العقار الذي ارتفعت قيمته، والنتيجة توافر السيولة  اليت عادة ما توجه حنو اإلنفاق مقابل رهن جزء 

تريليون دوالر يف مارس  1,3، كما بلغت القروض املمنوحة 5"1الميل الحدي الستهالك األفراد عادة = 

لى اإلقراض العقاري ، وذكرت بعض التقارير أن احلكومة األمريكية كان هلا دور كبري يف التشجيع ع2007

لكسب رضا مواطنيها، مث توسعت املؤسسات املالية الكربى يف منح القروض للمؤسسات العقارية وشركات 

  .6مليار دوالر 700املقاوالت مبا يزيد عن 

  الذروة أو جني األرباح 4المرحلة :Profit Taking 

"الفقاعية" ذرو�ا، يبدأ املستثمرون "األذكياء" يف بعد استنفاد الفقاعة ملراحلها األولية وبلوغ قيم األصول 

  .7أخذ أرباحهم ومغادرة السوق، وهو ما ميهد السبيل لظهور املرحلة األخرية

  

                                                           
 .وھو ما ینطبق على نظریة المباریات المشار إلیھا سابقا  
1
  .08ص: ، ،، مرجع سابقأفكاره ھایمان مینسكي: ماذا یمكن أن یستفید االقتصادیون المسلمون منمھدي بلوافي،   
2
  .02جامعة القدس المفتوحة، فلسطین، ص: ، 2008قراءة في األزمة المالیة العالمیة یوسف أبو فارة،  
3
  .09ص:  مرجع سابقعلي فالح المناصیر و وصفي عبد الكریم الكساسبة،  
4
  .35، ص: مرجع سابق عمر یوسف عبابنة،  
5
-28، ص ص: 2008الطبعة األولى، دار النھضة، سوریا، ضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالیة العالمیة، سامر مظھر قنطقجي،  

28-32.  
6
  .07، ص: 2009الطبعة األولى، مجموعة زاد للنشر، السعودیة، األزمة المالیة، محمد صالح المنجد،  
7
  .08، ص: تصادیون المسلمون من أفكاره،  مرجع سابقھایمان مینسكي ماذا یمكن أن یستفید االقمھدي بلوافي، 
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  الهلع 5المرحلة :Panic 

بعد حصول التطورات السابقة تبدأ الفقاعة يف االحنسار فيحل التشاؤم حمّل احلماسة، ويسعى املستثمرون إىل 

ما ميكن من أصوهلم اليت أصبحت اآلن سيئة الطالع، يف ظل هذه األجواء جتد املصارف أن قيم التخلص وبأسرع 

أصوهلا آخذة يف االحندار، ومع امتناع مقرضيها عن إعادة تدوير ديو�م مما أجلأها إىل املزيد من إنقاص نسبة 

أو خصومها  إلصالح وضع التزاما�ا Assetsيف استخدامات أمواهلا  De –Leveragingالدين 

Liabilities  فيظهر عندئذ ما يسمى بلحظة مينسكيMinsky Moment  وهي اللحظة اليت تضطر

كما مل   1املصارف وكذلك املقرضون يف خصمها إىل التخلص من أصوهلم اآلمنة ملقابلة االلتزامات اليت عليهم

" ما أدى إىل حتطم قاريدفعات قروض الرهن العيتمكن العديد من املدينني من سداد دفعات قروضهم "

الذي يعد رابع أكرب   Lehman Brothersوعلى رأسها مصرف منظومة القروض العقارية عالية املخاطر 

مصرف استثماري بالواليات املتحدة األمريكية، والذي أعلن إفالسه مطالبا اجلهات املعنية حبمايته من الدائنني 

بعد أن حاول متويل الكثري من األصول احملفوفة باملخاطر بقدر حمدود نسبيا من رأس املال، ليصبح أكرب وأبرز 

  يف اهتزاز أسواق املال العاملية. ضحايا أزمة الرهن العقاري، متسببا

كما أثرت األزمة االئتمانية تأثريا كبريا على أوضاع عدد من كبار املصارف وشركات اخلدمات املالية 

 Bankالذي أعلن موافقته على صفقة عرضها   Merrill Lynchاألمريكية، وعلى رأسها بنك االستثمار 

Of America ويف تصريح مليار دوالر أمريكي،  50ع لشرائه بـ أكرب مصرف أمريكي من جهة الودائ

" أن معظم األعمال والوظائف Robert Lieberملساعد حمافظ مدينة نيويورك لشؤون التنمية السيد 

املرتبطة بالتمويل قد مت خسار�ا جرّاء هذه األزمة، وباعتقاده ال ميكن إعاد�ا بسهولة يف السنوات املقبلة، 

وظيفة مت إضاعتها كنتيجة لألزمة املالية، تقريبا  65000ة بقطاع املؤسسات املالية هنالك وحبسب الدراسة املتعلق

  2نصف العدد متعلق ببنوك االستثمار حبسب حتليل جمموعة بوسطن لالستشارات.

  3ثانيا: أزمة الرهن العقاري حسب نظرية انفجار الفقاعة

إن فقاعة العقار السكين ليست نتاجا لتفاعالت قانون العرض والطلب ومستويات األسعار وارتباطها   

مبعدالت الفائدة فحسب، إّمنا هي صميم سياسة جديدة ومبتكرة ضمن آليات األسواق املالية، ترتكز على خلق 

                                                           
1
  .09-08المرجع نفسھ، ص ص:  
 تحّول  تقسم منظومة القروض العقاریة إلى نوعان: األول وفیھ یقدم البنك القروض ألصحاب المالءة المالیة الجیدة والممتازة، بحیث یكون احتمال

الذي ال یتمتع  Subprime Mortgage Marketالثاني ھو سوق اإلقراض العقاري الثانوي  القروض إلى دیون معدومة احتماال ضعیفا جدا، والنوع
لكونھم  Credit Historyالمقترضون فیھ بالمستوى نفسھ من المالءة المالیة للنوع األول، وذلك ألن لدیھم مشكلة في تاریخھم االئتماني أو االقتراضي 

تلفة في الماضي، أو ألنھم لم یرغبوا في سدادھا، لذا فإن سعر الفائدة على ذلك النوع من القروض عجزوا عن سداد قروض استدانوھا الحتیاجات مخ
  أعلى من فائدة النوع األول.

2
بحث مقدم إلى:  األزمة المالیة وكیفیة عالجھا من إنعكاسات األزمة المالیة العالمیة الراھنة على المؤسسات المصرفیة في العالم، بسام حجازي،  

  .16-15، ص ص: 2009مارس  14- 13ر النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي،  جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، منظو
3
  .177- 175، ص ص: مرجع سابقعقبة عبد الالوي،  
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بتمازج عة القدمية، وهو ما يصطلح عليه عند نذر انفجار فقاعة قدمية تالفيا لالرتدادات السلبية للفقافقاعة جديدة 

  .الفقاعات

لنظرية الفقاعة حيث أطلقت عليها اسم "حتول الفقاعة   Stephanie Pomboyتطرقت احمللة املالية   

اليت ّمت فيها التعويض عن انفجار فقاعة سوق األسهم الدوت كوم بفقاعة املضاربة يف أسواق الرهن العقاري الكبرية" 

هيل الوفرة املالية عمد االحتياطي الفيدرايل األمريكي إىل ختفيض سعر الفائدة وتغيري نسبة االحتياطي السكين ، ولتس

النقدي القانوين املطلوب يف البنوك، األمر الذي أدى إىل تدفق رأس املال احمللي واألجنيب بشكل كبري يف سوق 

وارتفعت أسعار املنازل السكنية بصورة جنونية وبدأت اإلسكان، وارتفع معدل اإلقراض للرهن العقاري ارتفاعا هائال، 

  أعقب النمط الرئيس لفقاعة املضاربات عرب تاريخ الرأمسالية. 2007املضاربة املفرطة، وما حدث �اية العام 

  ميكن إبراز أهم حمطات أزمة الرهن العقاري حسب نظرية انفجار الفقاعة يف :  

 يدة بسبب حدوث تغيري ما يف الظرف االقتصادي؛حصول بعض الشركات على فرص جداإلحالل:  -

تساعد األرباح املتوقعة واملتصاعدة إىل زيادة سريعة يف أسعار الحماسة الفّياضة أو اإلفراط في التداول:  -

 سرتجاعية؛األسهم وهو ما يعرف بالتغذية اال

ألول مرة واحملتالني  إن توقع احلصول على أرباح رأمسالية سهلة جيذب املستثمرينالجنون أو الفقاعة:  -

 احلريصني على سلبهم أمواهلم؛

يعرف املطلعون على بواطن األمور أن األرباح املرتقبة ال تربر األسعار املبالغ فيها لألسهم، ويبدؤون العسر:  -

 ببيعها.

عندما تبدأ األسعار يف االخنفاض يتدافع الغرباء للخروج خارج السوق؛ األمر االنسحاب أو فقدان الثقة:  -

الذي يؤدي إىل انفجار الفقاعة بكاملها، وكانت معدالت الفائدة سببا يف األزمة عند حتليل فقاعة اإلسكان 

 من وجهتني:

أن أسعار الفائدة املرتفعة اليت يلتقي من خالهلا أصحاب العجز املايل "املعسرين" وأصحاب الفائض األولى: 

الغنم بال غرم وإلغاء معىن التملك والتمليك لالستثمارات املايل "املوسرين"، وقلب قاعدة الغنم بالغرم بـ 

وإفراغ معىن البيع املبين على التملك احلقيقي، ليسود الربح للمضاربني، يف املشتقات املالية، وتدفع كل املغارم 

  واملخاطر بالتحوط والتأمني وإعادة التأمني؛

سعر الفائدة من طرف االحتياطي الفيدرايل  يعزو بعض االقتصاديني سبب األزمة إىل سياسة خفض الثانية:

  وبالتايل تسريع انفجار األزمة.
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  بين الضوابط الشرعية وخلل األنظمة الرأسمالية األزمة المالية العالميةالمبحث الثاني: 

كانت نتاجا لعّدة أسباب، متثلت أساسا يف جتاوزات ضمن   2008إن األزمة املالية العاملية اليت تفجرت سنة 

املعامالت املصرفية االستثمارية األمريكية يف سوق الرهن العقاري، حيث تعد هذه األزمة من أشد األزمات املالية اليت 

هزت أكرب اقتصاديات العامل، وزعزعت استقرار أعرق األسواق املالية الدولية، وامتدت تداعيا�ا لتهدد بإغراق 

، وتطلب األمر خططا هائلة إلنقاذ 2008لتتعمق أكثر سنة  2007االقتصاد العاملي، وقد بدأت بوادرها سنة 

، كما كشفت هذه 1929البنوك لتجنب ما يقول البعض إنه قد يكون أكرب أزمة مالية منذ أزمة الكساد العظيم سنة 

  األزمة عن هشاشة النظام األمريكي القائم على الرأمسالية الليربالية.

عن يف تفاصيلها سيجد أن أسبا�ا متثلت يف خلل األنظمة الرأمسالية تعددت أسباب هذه األزمة، إّال أن املتم

  .من جهة وعدم االلتزام بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية من جهة أخرى

  في ظل خلل األنظمة الرأسمالية األزمة المالية العالميةالمطلب األول: 

ليت حدثت خالل العقود األربعة األخرية، أثبتت أزمة كغريها من العديد من األزمات املالية واالقتصادية ا

الرهن العقاري وملرة أخرى فشل اهليكل املايل العاملي املعمول به، والذي يعتمد أساسا على النظام املصريف التقليدي 

التقليدية، واليت  بوصفه عامال رئيسيا، وأثبت النظام املايل العاملي عدم أهليته للتعامل مع البنية املعقدة آللية الصريفة

أدت مع جمازفتها املفرطة إىل أزمة العقارات السكنية األخرية يف الواليات املتحدة األمريكية، وبدورها إىل أزمة االئتمان 

، وعليه سنوضح من 1اليت تطورت يف شكل أزمة رهن عقاري، واليت أصبحت أزمة ثقة يف النظام املايل املعمول به

  باب أزمة الرهن العقاري املتجسدة يف خلل األنظمة الرأمسالية كما يلي:خالل هذا املطلب  أهم أس

  الفرع األول: الفوائض المالية " ارتفاع حجم السيولة"

لقد أصبحت االقتصاديات الناشئة مبا هلا من نفوذ اقتصادي متزايد ومنو أسرع منه يف االقتصاديات الصناعية   

أن مسامهة الصني يف منو إمجايل  2007الرئيسية، مسامها أساسيا يف النمو العاملي ولقد كان من امللحوظ يف عام 

سوقية أكرب يف حد ذا�ا منها يف الواليات املتحدة الناتج احمللي على الصعيد العاملي مقاسا بأسعار الصرف ال

إىل الناتج احمللي اإلمجايل لست دول كربى (  M1األمريكية، حيث جند أن نسبة الكتلة النقدية مبعناها الضيق 

  %20إىل  18الواليات املتحدة األمريكية، منطقة األورو، اليابان، الصني، اململكة املتحدة وكندا) جتاوزت من 

يف الفرتة  %30، حيث بلغت 2002عام  %26) وإىل أكثر من 2000-1980ط خالل الفرتة (كمتوس

، وقد استخدمت نسبة كبرية من هذه األموال يف الواليات املتحدة األمريكية على صعيد  2)2006-2007(

                                                           
1
األزمة المالیة لعام منظمة المؤتمر اإلسالمي، مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، تقاریر المركز حول:  

  .02ص: ، 2008-2009
2
Patrick Artus et Autres, La Crise des Subprimes ,Rapports du Conseil d’Analyse Economique, Paris, La 

Documentation Française, 2008, p : 15 .  
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وشركات التأمني يف القطاع اخلاص لتمويل النفقات االستهالكية، إىل جانب تنافس مدراء البنوك واملؤسسات العقارية 

منح التسهيالت االئتمانية جلميع األفراد الراغبني يف احلصول على االئتمان، دون التأكد من جدار�م املالية، �دف 

  .1جين األرباح واملكافآت

وعليه فإن نقطة االنطالق يف هذه األزمة متثلت يف وفرة السيولة، اليت كانت اغلبها خارجية، كنتيجة لالرتفاع 

ري يف احتياطات الصرف لدى البنوك املركزية يف البلدان الناشئة (وخاصة الصني) والبلدان املصدرة للمواد اخلام الكب

(خاصة منها الفوائض النفطية)، أّما بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية فقد عملت كربى مؤسسات املال األمريكية 

رباح االستثنائية من خالل أدوات استثمارية تبني بعد األزمة على جذب األموال الضخمة من اخلارج حتت إغراء األ

  ، ومن هذه األدوات االستثمارية السندات املدعومة بالقرض العقاري.2أ�ا كانت من األصل املسموم

  ): التضخم العالمي وتقلباته5-2الشكل (

  

  

  

  

  

  وتقلباته): التضخم في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 6-2الشكل (

 
La Source : Patrick Artus et Autres, OP Cit , p : 16 .  

                                                           
1
، ضمن الموقع: 04-03المرصد االقتصادي، الجامعة األردنیة، ص ص: أثر التقلبات المالیة الدولیة على أسواق الدول النامیة، طالب عوض،  

http://www.ju.edu.jo/Resources  
22

Patrick Artus et Autres, OP-Cit ,p : 15.  
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مهما تعددت أسباب وفرة السيولة إّال أن آثارها التضخمية مل تظهر على السلع واخلدمات، كما يوضحه 

على  %5إىل أقل من  %12) والذي يبني كيف اخنفض معدل التضخم العاملي من مستوى متوسط 5-2الشكل (

  .1امتداد عشر سنوات، إذ كانت معدالت التضخم حتت السيطرة نتيجة املصداقية اليت اكتسبتها البنوك املركزية

إىل األسواق الناشئة جمتمعة، كما يوضحه الشكل  2007-2000ويعزى جممل النمو العاملي على مدى الفرتة 

  التايل:

الصرف المقومة بتعادل القوى الشرائية ومتوسط ): المساهمات في النمو العالمي بأسعار 7-2الشكل (

  الفترات

ولقد أثارت هذه التغريات الالفتة للنظر يف 

النظام االقتصادي العاملي تساؤالت عّدة، وأحدثت 

جدال عنيفا حول ما إن كانت دورات األعمال 

العاملي تتقارب أو إن كانت األسواق الناشئة قد 

لدورات أفلحت يف التباعد عن التقلبات يف ا

  االقتصادية يف الواليات املتحدة األمريكية.

 

  .36، ص: 2008جملة التمويل والتنمية، ما مدى التباعد وما مدى التقارب، وآخرون،أيهان كوزي المصدر: 

كما يالحظ أن منو االقتصاديات الناشئة استمر بدرجة قوية على الرغم من النمو الفاتر للواليات املتحدة 

  من البلدان الصناعية، كما يوضحه الشكل التايل:األمريكية وعدد 

   )2005- 1970): النمو الفاتر للواليات المتحدة األمريكية بالمقارنة مع االقتصاديات الناشئة (8- 2الشكل (

ويعود هذا النمو الفاتر للواليات املتحدة 

األمريكية والبلدان الصناعية األخرى يف اعتمادها على 

  .2االقتصاديات الناشئة سريعة النموالطلب القادم من 

  .37ص: مرجع سابق، : أيهان كوزي وآخرونالمصدر: 

 

                                                           
1
Patrick Artus et Autres, OP Cit ,p : 15. 

2
  .37-36، ص ص: 2008مجلة التمویل والتنمیة، یونیھ ما مدى التباعد وما مدى التقارب؟، أیھان كوزي وآخرون،    
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  وميكن توضيح منو الفوائض املالية لالقتصاديات الناشئة واملتقدمة من خالل تطور الكتلة النقدية كما يلي: 

مبجمل الدول  2005-1999سنويا خالل الفرتة  %5,7منت الكتلة النقدية مبفهومها الواسع بأكثر من  -

، وبأكثر من 2006- 1999بالواليات املتحدة خالل الفرتة  %5,9املتقدمة ومبعدل سنوي يفوق 

مريكية، يف منطقة األورو، ترجم  ذلك بنمو كبري لنسبة السيولة �ذه الدول " الواليات املتحدة األ 4,5%

إىل  2000-1980خالل %20-18يا وكندا" فقد انتقلت من منطقة األورو، اليابان، الصني، بريطان

، ولقد تزامن هذا مع توسع كبري للسيولة الدولية 2007-2006يف  %30، لتصل إىل 2002يف  26%

، هذا النمو للسيولة الدولية تأتى  1%11,6مبتوسط يفوق  2006- 2001اليت كانت تنمو خالل الفرتة 

من تكدس الفوائض املالية بسبب طفرة اإلدخارات يف االقتصاديات اآلسيوية والدول املصدرة للنفط 

من قيمة الناتج احمللي  %2بكميات تفوق ما ميكن أن يستوعبه االستثمار، واليت وصلت فوائضها إىل 

ى الرغم من أن الصني مستورد كبري للنفط إالّ أ�ا برزت أيضا  العاملي " كما أعلن صندوق النقد الدويل"، وعل

مليار دوالر، أو ما يعادل تقريبا جمموع  372حوايل  2007كصاحبة أكرب فائض عاملي حيث بلغ سنة 

تريليون دوالر، حسب  1,680حوايل  2007فائضي اليابان وأملانيا، وبلغت جمموعة الفوائض العاملية عام 

من هذه الفوائض، وقد  %70، أكثر من قد الدويل، وكان نصيب الدول العشر األوىلبيانات صندوق الن

من هذا ا�موع، وإذا أضفنا إليها بريطانيا وإسبانيا وأسرتاليا "الدول  %44استوعب العجز األمريكي حوايل 

ا، وهكذا توجه من فوائض املوازنات اجلارية عاملي %63ذات الفقاعات العقارية حينها" لوصلت النسبة إىل 

رأس املال إىل بعض أغىن دول العامل وظهرت الفوائض كنتيجة لسياسات متعمدة يف مراكمة االحتياطات 

واجلدول التايل يبني تطور حسابات ، 2الرمسية من العمالت األجنبية، ولزيادة أحجام الصناديق السيادية

 :2006- 1999العمليات اجلارية واالحتياطات الرمسية خالل الفرتة 

  

  

  

  

                                                           
1
امللتقى الدويل : حبث مقدم إىل: الرأسمالي، رؤیة مستقبلیة،  األزمة المالیة والبدائل المطروحة في ظل النظامفوزي عبد الرزاق وكاتیة بوروبة،  

 06-05كلية الشريعة واالقتصاد، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، النظام املايل الدويل واملالية اإلسالمية، قسم االقتصاد واإلدارة،

  .05ص: ، 2013نوفمرب 
 .ھذه الدول ھي: الصین، الیابان، ألمانیا، السعودیة، روسیا، سویسرا، النرویج، الكویت، ھولندا واإلمارات  
2
مقال منشور على الموقع: عبر وتغیرات،  مرجع سابق،  2008و  1929األزمة المالیة بین عبد هللا رزق،  

https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/r0iivlmfZtU/dv98sVjway0J  :2016-10- 14أطلع علیھ بتاریخ.  
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  ): تطور حساب العمليات الجارية و االحتياطيات الرسمية2- 2الجدول (

  مليار دوالر            

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 99  

  حساب العمليات اجلارية        

 دول آسيا املصنعة حديثا 5.1 38.9 48.1 55.5 80 83.9 79.9 87

 دول نامية و ناشئة 21.2- 85.8 39.4 77.3 147.6 212.6 428 544.2

 آسيا النامية 38.3 38.1 36.6 64.6 82.5 88.5 165.2 253.1

 الصني 15.7 20.5 17.4 35.4 56.9 68.7 160.8 238.5

 الشرق األوسط 14 2.1 39.2 30 59.5 99.2 189 212.4

 روسيا 24.6 46.8 33.9 29.1 35.4 58.6 83.3 95.6

 التغري يف االحتياطيات الرمسية         

 دول نامية و ناشئة 41.3- 87.1- 92- 155.4- 287.2- 427.2- 534.7- 680.6-

 آسيا النامية 28.9- 16- 56.7- 109.9- 163.7- 258.3- 230.6- 311.5-

 الصني و اهلند 14.6- 16.6- 56- 94.3- 142.7- 229.9- 221.5- 273.7-

 الشرق األوسط 0.9- 30.3- 11.7- 3.9- 32.6- 45.4- 104.6- 126.1-

 06ص:   مرجع سابق، ،فوزي عبد الرزاق وكاتية بوروبةالمصدر: 

)  تطور حجم موازين العمليات اجلارية واالحتياطات الرمسية  للدول النامية  2- 1يتضح من خالل اجلدول (

 2006- 2001انت تنمو خالل الفرتة والناشئة والذي ساهم يف التوسع الكبري للسيولة الدولية، واليت ك

يف حني مل  %15وأغلب النمو كان متأتيا من هذه الدول ، حيث منت فيها بأكثر من  %11,6مبتوسط يفوق 

، ولقد ساهم الدوالر األمريكي بشكل كبري يف هذه الزيادات، %5,8تنمو يف الدول املتقدمة إّال بنسبة تفوق 

مليار وحدة حقوق سحب خاصة،  115حبوايل  2006الدوالرية يف العامل يف فقد ازدادت املوجودات الرمسية 

وحدة  26,6مليار وحدة حقوق سحب خاصة، واجلنيه اإلسرتليين إّال بـ  93يف حني مل يزداد األورو إّال بـ 

 حقوق سحب خاصة، كما سامهت الدول الناشئة واملصدرة للمحروقات بنسبة كبرية يف زيادة السيولة الدولية

بسبب فوائض موازين العمليات اجلارية، سواء بسبب حتسن تنافسية الصادرات أو بسبب ارتفاع أسعار 

إىل االقتصاد األمريكي الذي صّب أكثر من تريليون  هذه الفوائضتدوير نسبة عالية من  ، حيث ّمت 1احملروقات

ن االرتباطات بني اهلشاشة أة، علما دوالر يف سوق الرهن العقاري، املكّون من أفقر املقرتضني وأدناهم مالء

املالية يف الواليات املتحدة األمريكية واألزمات السابقة يف األسواق الناشئة تعين أّن اجلروح املصرفية واالقتصادية 

احلالية جيب أن ال ينظر إليها كمجرد نتيجة لسياسة نقدية متيل إىل املخاطرة وال إىل تشريعات مرتاخية وسلوك 

مسؤول فحسب، فعلى الرغم من أمهية هذه األمور فإن أي بلد يتلقى تدفقا ضخما ومستداما من مايل غري 

اإلقراض األجنيب يعّرض نفسه ملخاطر أزمة مالية كون اهلشاشة املالية اخلارجية واحمللية ستزداد، وهذا بالضبط ما 

لدخل واألزمة احلالية ترتبط بتلك اليت شهدته الواليات املتحدة األمريكية، إضافة إىل عدد من الدول املرتفعة ا

الناشئة مصدرة غزيرة  ت) حيث مل تصبح االقتصاديا1998 -1997سبقتها السيما منها األزمة اآلسيوية ( 

                                                           
1
  .05، ص: مرجع سابقفوزي عبد الرزاق وكاتیة بوروبة،  
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للرساميل إّال بعد تلك األزمة، وقد مت تعزيز هذا النهج باختيار الصني مسار تنمية قائما على التصدير، والسبب 

ا أصا�ا خالل األزمة اآلسيوية، هذا وقد زاد من ختندقها القفزات األخرية يف أسعار يعود جزئيا إىل خوفها مم

، حيث أدت الفوائض املالية 1نات اجلارية للدول املصدرة للنفطالنفط، وما جنم عنها من انفجار يف فوائض املواز 

املتحدة األمريكية، ذلك أن للدول الناشئة إىل زيادة حجم االستثمار يف الدول املتقدمة خاصة يف الواليات 

أغلب االحتياطات الرمسية ألهم الدول اآلسيوية "اليابان، الصني، هونغ كونغ، تايوان وكوريا" هي عبارة عن 

  سندات حكومية أمريكية.

  2005- 1999والشكل التايل يوضح أهم الدول اآلسيوية املالكة لسندات حكومية أمريكية خالل الفرتة 

  دول اآلسيوية المالكة لسندات حكومية أمريكية): أهم ال9-2الشكل (

  

  

  

  

  

  .06ص: مرجع سابق، املصدر: فوزي عبد الرزاق وكاتية بوروبة: 

لقد ّمت ضخ نصف هذه االحتياطات يف االقتصاد األمريكي وحوايل اخلمس يف االقتصاديات األوروبية، يف حني 

 والباقي ذهب إىل آسيا. %10مل تستفد الدول العربية إال حبوايل 

  الفرع الثاني: الركود االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية

، والذي 2008وبدايات عام  2007شهد االقتصاد األمريكي ركودا اقتصاديا ملحوظا مع �اية عام      

نقطة، ومؤشر ستاند أند بورز الذي  679اتضح من خالل تتبع مؤشر داو جونز الذي شهد اخنفاضا حبوايل 

شهد االقتصاد و  )10- 2لشكل ا(نقطة 95,2نقطة، كما شهد مؤشر ناسداك اخنفاضا بـ   75اخنفض بـ 

من الناتج احمللي، تلتها تقلبات يف  %3,2مليار دوالر أي  بنسبة  455األمريكي زيادة يف عجز املوازنة مبقدار 

                                                           
1
  مرجع سابق.عبر وتغیرات،  2008و  1929األزمة المالیة بین عبد هللا رزق:  
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سعر صرف الدوالر عامليا، ومبا أن الواليات املتحدة األمريكية هي أكرب مستورد يف العامل، فإن الركود يف أسواقها 

  .1لأصاب أسواق العامل واملصدرين بالشل

    )2009أفريل - 2008): مؤشر داو جونز ونيكاي في الو م أ ( سبتمبر 10- 2الشكل (    

    

  

  

 

La source : The Global Financial Crisis, Lessons Learned, Financial Studies Division, Department 

of Finance, 2014, p: 3. 

  األمريكي والتوسع في اإلقراضالفرع الثالث: انخفاض معدالت الفائدة لالقتصاد 

لقد ترافقت ميزة الفوائض املالية لالقتصاد الصناعي مع دخول األلفية اجلديدة، مع بروز مسات مفاجئة متثلت   

يف املستوى املتدين ألسعار الفائدة االمسية واحلقيقية على املدى الطويل، يف وقت كان يشهد فيه النمو 

موال الرخيصة وفرة من االبتكار املايل واالقرتاض واإلنفاق الذي كان من االقتصادي سرعة عالية فأنتجت األ

األسباب األولية لالرتفاع الشديد يف أسعار املنازل ضمن جزء واسع من العامل املرتفع الدخل، وخباصة الواليات 

يت اتضح بأ�ا مصطنعة، ، ولقد شجت املستويات املتدنية ألسعار الفائدة وال2املتحدة األمريكية، بريطانيا وإسبانيا

شجعت على التوسع يف االقرتاض دون وجود قيمة مضافة أو منو يف اإلنتاجية، والنتيجة هي فقاعة يف سوق 

حيث مارست األسر األمريكية اليت غذ�ا الديون اندفاعا إنفاقيا ليس له مثيل، وتوجهت حنو االقرتاض 3العقارات

وعالوة على ذلك فإن الطلب على املساكن ارتفع بشكل ملحوظ  ،4ةبشراهة من بنوكها اإلسكانية غري املراقب

بسبب سهولة احلصول على اإلقراض العقاري، والتوقعات املفرطة حول االرتفاع املتواصل يف أسعار العقارات، 

 ، حيث ارتفعت نسبة القروض العقارية إىل الدخل5والسياسة النقدية التوسعية اليت اتبعتها احلكومة األمريكية

والشكلني  6 2007عام  %101إىل  2000عام  %65املتاح للعائالت يف الواليات املتحدة األمريكية من 
                                                           

1
The Global Financial Crisis, Lessons Learned, Financial Studies Division, Department of Finance, 2014, p: 3-4 

2
  .02، ص: مرجع سابقعبد هللا رزق،  
3
مقال منشور على الموقع: أسلحة الدمار المالي الشامل، المیسر والربا وقود األزمة المالیة العالمیة، سامي بن إبراھیم السویلم،  

http://magazine.islamtoday.net/m/art.aspx?ID=94 
4
  .02ص: المرجع نفسھ، عبد هللا رزق،  

5
Stéphane SORBE, Eclatement de la Bulle sur les Marché Immobilier Américain, éditeur Ministère de l’économie 

de l’industrie et de l’emploi , Direction Générale du trésor et de la politique économique  , Trésor- Eco , n°40, 
Juillet 2008, p p : 1-2. 
6
Laurent CLERC ,Valorisation et Stabilité Financière , Revue La Stabilité Financière  , Banque de France , n°12, 

Octobre 2008, p : 32. 
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التاليني  يوضحان العالقة بني اخنفاض أسعار الفائدة وتطور أسعار العقارات يف الواليات املتحدة األمريكية من 

  الواليات املتحدة األمريكية من جهة أخرى:جهة ومعدل عجز العائالت عن تسديد قروض الرهن العقاري يف 

  ): أسعار العقارات وأسعار الفائدة (بعد ارتفاع وانخفاض أسعار المنازل في الو م أ)11-2الشكل (

La source:Patrick ARTUS et autres:OP Cit , p:47.  

  )%): معدل عجز العائالت عن تسديد قروض الرهن العقاري (12-2الشكل (

La source:Patrick ARTUS et autres:OP Cit , p:72 

أن هناك تزامنا بني الرتاجع الكبري يف أسعار املنازل يف  ) 12- 2و ( )11- 2( نييالحظ من خالل الشكل

من جهة، وبني االرتفاع يف معدل الفائدة ويف معدل عجز  2006الواليات املتحدة األمريكية انطالقا من سنة 

  العائالت عن تسديد قيمة القروض العقارية من جهة أخرى.
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: الرافعة المالية والتوسع في المديونيةالرابعالفرع 
1  

حددت اتفاقية بازل للرقابة على البنوك حدود التوسع يف القروض للبنوك بأّال تتجاوز نسبة من رأس املال   

اململوك هلذه البنوك، فالبنك ال يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة حمددة مما ميلكه من رأس مال واحتياطي وهو ما 

وك التجارية يف ضرورة احرتام هذه النسب فإن ما يعرف باسم يعرف بالرافعة املالية، ورغم أن البنوك املركزية تراقب البن

بنوك االستثمار يف الواليات املتحدة األمريكية ال خيضع لرقابة البنك املركزي، ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك يف 

، ويقال بأن الوضع بالنسبة لبنك UBSاإلقراض ألكثر من ستني ضعفا من حجم رؤوس أمواهلا كما يف حالة 

Lyman   كان أكرب، وهذه الزيادة الكبرية يف االقرتاض تعين مزيدا من املخاطر إذا تعرض بعض املدينني ملشكلة يف

فمن  Greedالسداد وهو ما حدث  يف األزمة، وكان توسع املؤسسات املالية يف اإلقراض واالقرتاض بسبب اجلشع 

ملخاطر النامجة عن هذا التوسع يف اإلقراض فهي ال �م يزيد من اإلقراض واالقرتاض يعين مزيدا من األرباح، أّما ا

جملس اإلدارة يف معظم هذه البنوك واليت �تم فقط باألرباح قصرية األجل، حيث يتوقف عليها حجم مكافآت 

اإلدارة، ومن هنا ظهرت أرباح مبالغ فيها ومكافآت مالية سخية لرؤساء البنوك، وهكذا أدى االهتمام بالربح يف املدة 

  لقصرية إىل تعريض النظام املايل إىل خماطر عدم السداد.ا

: الرهن العقاري وانخفاض التصنيف االئتمانيالخامسالفرع 
  

أحد األسباب الرئيسية واملباشرة ألزمة الرهن العقاري، حيث  Subprimeيعترب موضوع الرهن العقاري   

البنوك وشركات اإلقراض على اللجوء  2006- 2001شجع االزدهار الكبري لسوق العقارات األمريكية بني عامي 

)،  ويتم مبوجبه التعاقد بني ثالث أطراف هي مالك العقار 05إىل القروض العقاري مرتفع املخاطر، أنظر الشكل (

على أن يقوم املالك ببيع العقار للمشرتي مببلغ معني بنك أو شركة تمويل عقاري" مشرتي العقار وممّول العقار "و 

مثال ويقوم املمول يف ذات العقد بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة، واعتباره  %10ويدفع املشرتي جزءا من الثمن 

سنة بفائدة تبدأ  30- 15القرض على أقساط طويلة ما بني  قرضا يف ذمة املشرتي مقابل رهن العقار للممّول ويسدد

                                                           
1
كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، قسم إدارة أثر األزمة العالمیة على العالقات االقتصادیة الدولیة، وفیق حلمي اآلغا وسمیر مصطفى أبو مدللة،  

  .08-07، ص ص: 2009األعمال، جامعة األزھر، غزة، سبتمبر 
 تستحوذ وكاالت التنقیط األمریكیة الثالث والمتمثلة فيMoody’s , Standard and Poor’s, Fitch من السوق األمریكي، 95على %

 والتي یكمن دورھا في تقییم الجدارة االئتمانیة للمقترض "مؤسسات خاصة أو عامة" عن طریق القیاس بالضبط مخاطر عدم سداد دیونھم، وتسمح
للمستثمرین بحصولھم على معلومات بسیطة ومقروءة لمخاطر تعثر تلك األعوان، وعلیھ تقدم الوكالة رأیھا ولكن ال تقدم ضمان، كما  العالمة المعطاة

 م الجید لتلكتعبر العالمة المعطاة من قبل الوكالة عن المعلومات المقدمة لھا فقط، غیر أنھ اتضح  خالل األزمة عجز ھذه الوكاالت الضخمة عن التقیی
والتي كانت یعطى لھا  CDOو  ABSالمؤسسات الغربیة العمالقة، التي واجھت خسائر ضخمة وعلیھ تبین مدى قلة سیولة تلك األصول المالیة مثل 

  السیولة. والتي تعني أصول مضمونة وعالیة AAAعالمة 
Subprime مالیة المشكوك فیھا، والتي یمكن أن تكون غیر معروفة ھو نوع من القروض العقاریة األمریكیة الممنوحة للمقترضین ذوي المالءة ال

للقوانین البنكیة، حیث یتم تصنیف المقترض ضمن  Subprimeمن قبل الجھاز المصرفي، وفي أغلب األحیان ال تخضع المؤسسات المانحة لقروض 
  ومشكوك فیھا.، وفي ھذه الحالة یعتبر المقترض ذو مخاطرة كبیرة جدا 620ھذه الفئة إذا انخفض صنفھ عن 



  الفصل الثاني........ الضوابط الشرعية للصناعة المالية اإلسالمية واألزمة المالية العالمية
 

137 
 

عادة بسيطة يف السنتني األوليتني مث تتزايد بعد ذلك، ويسجل العقار باسم املشرتي ويصبح مالكه له حق التصرف 

  1فيه بالبيع أو الرهن.

  2006-2001): تطور قروض الرهن العقاري في الو م أ خالل الفترة 13-2الشكل (

La source:Patrick ARTUS et autres:OP Cit , p:57.  

جيب التأكيد على أن أقساط القروض املستخدمة هنا تتوافق فقط مع االمتثال للمعايري املطلوبة من قبل اجلهات  

  احلكومية ( أي ال تشمل قروض ضخمة)

، وبدأت أسعار الفائدة يف االرتفاع خوفا من تزايد معدل 2006طفرة العقارات يف منتصف عام  انتهت  

التضخم، ومن هنا بدأت بنوك الرهن العقاري يف رفع الفوائد على القروض السابقة، مما ترتب عليه رفع األقساط 

د، فرجع لقراءة العقد من جديد الشهرية على املقرتضني، ومل يكن أغلبهم يعلم أن القسط الشهري ميكن أن يزي

وقراءة البنود املكتوبة باخلط الصغري يف �اية العقد، حيث وجد بعد فوات األوان أن البنك سيستويل على منزله 

  ، 2ويعرضه للبيع إن عجز على التسديد

-2007الفرتة وميكن توضيح عدد العقارات السكنية اخلاضعة إلجراءات الرهن بالواليات املتحدة األمريكية خالل 

  من خالل الشكل التايل:  2010

  )2010-2007): عدد العقارات السكنية الخاضعة إلجراءات الرهن خالل الفترة (2-14الشكل (

 

 

 

 

Lasource: Subprime Mortgage Crisis :http://www.stat.unc.edu/faculty/cji/fys/2012/Subprime%20mortgage%20crisis.pdf p:03. 

                                                           
1
بحث مقدم إلى: المؤتمر العلمي الدولي الرابع، كلیة دور المصارف اإلسالمیة في الحد من تداعیات األزمة المالیة العالمیة، حسني علي خربوش،  

  .05، ص: 2010دیسمبر  16- 15االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة الكویت، 
2
  .01، ص:  http://iefpedia.comمتوفر على الموقع: األزمة المالیة العالمیة، األسباب والنتائج، ،ودیع أحمد كایلي 
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إن قيام البنوك يف الو م أ بإغفال التحقق من اجلدارة االئتمانية للمقرتضني وإغرائهم بفائدة بسيطة يف بداية 

إىل أن تشبع السوق فاخنفضت أسعار األمر أدىإىل التوسع يف منح القروض مما خلق طلبا متزايدا على العقارات 

  )14- 2الحظ الشكل (  1العقارات وعجز املقرتضون عن السداد

  )2015-1950): تطور أسعار العقارات في الو م أ خالل الفترة (15-2الشكل (

 

 

 

  

Lasource: Subprime Mortgage Crisis, 

http://www.stat.unc.edu/faculty/cji/fys/2012/Subprime%20mortgage%20crisis.pdf ,p:02. 

  

-2006 ومع استمرار تصاعد التخلف عن السداد وحبس الرهن، ظّل ضعف نوعية القروض املقدمة يف  

بأكثر من  AAAيصيب احملللني بالصدمة، حيث نادرا ما اخنفضت األوراق املالية للشركات من املرتبة  2007

، وأدرك املستثمرون بتكلفة عالية حتملوها أن احتمال تعرض األوراق املالية االئتمانية 2يف وقت واحد Aاملرتبة 

  )16-2لسندات الشركات وهو ما يظهره الشكل ( املهيكلة لتدهور سريع وحاد أكرب من احتمال حدوث ذلك

تدهور التصنيف االئتماني:األوراق المالية للشركات وانخفاض المرتبة االئتمانية، ): 16-2الشكل (

  )%االنخفاض عن ترتيب اإلصدار األصلي (

  .16ص:،،2008التمويل والتنمية، يونيو جملة تفشي المرض عدوى الرهونات دون الممتازة األمريكية، راندال دود وبول ميلز: المصدر: 

                                                           
1

  .05ص: مرجع سابق، حسن علي خریوش، 
2
  .16، ص: 2008یونیو مجلة التمویل والتنمیة، تفشي المرض عدوى الرھونات دون الممتازة األمریكیة، راندال دود وبول میلز،  
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ال حيدث التدهور بصورة أكثر تكرارا يف األوراق املالية دون املمتازة فحسب، بل إنه يقلل عّدة درجات من 

تصنيفها  مرة واحدة يف العادة، بسبب حساسية التصنيف االئتماين هلذه األوراق املالية للزيادات يف اخلسائر 

ونتيجة لذلك اهتز إميان املستثمرين بآراء وكاالت التصنيف االئتماين، فقد ّمت تسعري عالوات االئتمانية املتكبدة، 

من املرتبة سندات الشركات بنفس مستوى AAAتساندها رهونات من املرتبة على األوراق املالية اليت االئتمان 

BBB  شرائح املمتازة ، وكان هذا يشكل مشكلة بصفة خاصة للبنوك اليت احتفظت بال2007منذ أوت

من التزامات الديون املضمونة اليت تكفلها، ومل تتوافر لعدد من البنوك اخلربة الالزمة  AAAاملصنفة األمسى

لتحليل التعرض إىل خماطر هذه األوراق اليت تساندها أصول، واعتمدت بصورة فّعالة على وكاالت التصنيف 

يف  AAAا بدأ تدهور مرتبة هذه األوراق املالية من املرتبة االئتماين يف ضمان الدقة الواجبة، وبالتايل عندم

  1تكبدت هذه البنوك خسائر كبرية بسعر السوق. 2007جويلية 

  : االبتكارات المالية "الهندسة المالية"السادسالفرع 

لقد اعتمدت االبتكارات املالية من قبل مؤسسات الوساطة املالية لضمان مزيد من األرباح، ظنا منها بأن   

تصميم منتجات غاية يف التعقيد سيسمح بإنشاء مزيد من الديون مع القيام بتسويقها واملتاجرة فيها، وهو األمر الذي 

يونية سيجعل االقتصاد العام ينقلب من وضعية قوية إّال أن اإلفراط يف املد –على حد قوهلم  - يعظم أرباحها 

Robust إىل وضعية هّشةFragile   وهو األمر الذي تطرق له االقتصاديHaymen Minsky 2 ،

حيث مكنت االبتكارات املالية البنوك من بيع و/أو تسنيد "توريق" قروضها العقارية وإصدار مشتقات مالية معقدة 

وتأمني  Collateralized Debt Obligations [ CDOS]جدا بضمانا�ا على شاكلة سندات 

 Credit Defaultل القروض العقارية و/أو السندات الصادرة عنها بضمانا�ا لدى شركات تأمني من خال

Swaps# [ CDSS]   حيث نشطت بنوك استثمارية رئيسية مثلBear Sterm and Lehman Bros 

ومؤسسات ضمان الرهن العقاري وشركات تأمني مثل  Merrill Lynchوشركات وساطة مالية كربى مثل  

American International Group [ AIG] ملستثمر الشهري يف عمليات التسنيد والتأمني، وقد دعا ا

Warren Buffett  هذه املشتقات املالية بأسلحة الدمار الشامل املالية، حيث قدرت جملةBusiness 

                                                           
1

  .16، ص: مرجع سابقراندول دود وبول میلز،   
  عرف توجھ االقتصاد العام من الوضعیة القویة إلى الوضعیة الھّشة بلحظة مینسكيMinsky ‘s Moment  

  یبین االقتصادي ھایمان مینسكي أن الوضعیة المالیة الھشة مرادفة لإلفراط في المدیونیة. 
2
  .14، ص : مرجع سابقھایمان مینسكي: ماذا یمكن أن یستفید االقتصادیون المسلمون من أفكاره، في، أحمد مھدي بلوا 
] [CDOS  ھي عبارة عن سندات تسمح بتوجیھ التدفقات النقدیة من أجل خلق فئات مختلفة من األوراق المالیة بآجال وكوبونات مختلفة، كما أنھا :

عقاریة ومصدرة بضمانة ھذه القروض، وتعتمد الجدارة االئتمانیة لھذه السندات وقیمتھا في السوق على نوعیة ناتجة عن إعادة ھیكلة محافظ قروض 
 القروض العقاریة واستمراریة تسدید الدفعات علیھا.

#
[CDSS]  عبارة عن رھانات تسمح بتحقیق أرباح خیالیة للمضاربین، إذا تخلفت القروض العقاریة عن الدفع :Defaulted  ، ھذه الرھانات تأخذ شكل

  على القروض العقاریة أو على السندات الصادرة عنھا، أبرمتھا مؤسسات مالیة أمریكیة كبیرة.  Insurance Contractsعقود تأمین 
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Week   حجم عقود الـCDS  حيث كشفت أزمة 1تريليون دوالر 58بـ  2007القائمة يف �اية ،

Subprime  أن املصارف واملؤسسات املالية قد استخدمت االبتكارات املالية عن طريق التوريق للتحايل على

املستثمرين يف شّىت أحناء العامل؛ وذلك بتحميلهم أكرب نسبة ممكنة من املخاطر، وهذا يطرح ضرورة توفر الشفافية، 

لية بصفة عادية، واملشكلة ليست يف االبتكارات وتقفي آثار العمليات املالية لكي يتم توزيع املخاطر وحتمل املسؤو 

املالية اليت قد تكون وسيلة للخري بتحسني فعالية املعامالت املالية، كما قد تكون وسيلة للشر بالتخلص من أكرب 

  .2نسبة ممكنة من املخاطر

 Titrisation des Créancesالديون  توريقأوال: 

أساسية معينة عن طريق جتميع الصكوك املعرضة لتلك املخاطر (  يقتضي التمويل املهيكل عادة جتميع خماطر

يف األدبيات  Debt Securitizationإن عملية توريق الديون أو ما يعرف مبصطلح ) ، السندات والقروض

املالية األجنلوسكسونية تزامنت مع استفحال ظاهرة العوملة املالية بداية الثمانينات من القرن املاضي، واليت رّوج هلا 

منظرو العوملة املالية ظنا منهم أ�ا أداة لتجنب املخاطر، وذلك بتحويلها إىل الغري، إّال أ�ا أدت إىل تفاقم األزمات 

 Produits Toxiques3ت يف حد ذا�ا مصدرا للخطر، وغدت تنعت باملنتجات الّسامةوتعميقها، بل وأصبح

أّدت عملية حيث  4، نعين بعملية التوريق أو التسنيد؛ حتويل قرض مصريف إىل سند ميكن أن يكون حمال للمعامالت

ؤوليا�ا حتمل خماطر وهي يف الغالب بنوك من مس Originatorsتوريق الديون إىل حتلل الشركات املنشئة للديون 

عدم السداد، مما يساعدها على منح مزيد من االئتمان مع التساهل يف شروط منحه إىل حد إغراق االقتصاد به، 

وهذا ما يقود إىل سواد العالقات اهلّشة يف االقتصاد، وهو ما حصل يف أزمة الرهن العقاري من خالل طغيان منوذج 

أي توزيع القروض من خالل عمليات التوريق بدل االحتفاظ  Originate-to-distributeاإلنشاء للتوزيع 

، وأّدت عمليات التوريق إىل زيادة حّدة األزمة املالية اليت �5ا ضمن بنود امليزانية للمؤسسات املنشئة وهي البنوك

كنات، اليت بالواليات املتحدة األمريكية بسبب تعثر األسر األمريكية عن سداد قروض الس 2007انطلقت منتصف 

ا أحست البنوك الدائنة خبطر عدم 
ّ
مت شراؤها عن طريق القروض املصرفية مقابل رهن العقارات املعنية نفسها، ومل

�ربت من مسؤوليا�ا ببيع هذه األصول املشكوك يف   Subprimeالتسديد للقروض املصنفة تصنيفا رديئا 

                                                           
1
محاضرة ألقیت في ، األزمة المالیة العالمیة، أسبابھا وتداعیاتھا ومنعكساتھا على االقتصاد العالمي والعربي والسوريمحمد أیمن عزت المیداني،  

، متوفر على الموقع: 2009مارس  3ندوة الثالثاء، جمعیة العلوم االقتصادیة السوریة، 
http://www.mafhoum.com/syr/articles_09/midani.pdf  :05-03ص ص.  

2
الطبعة ،  Subprimeفي تقریر مجلس التحلیل االقتصادي الفرنسي المّوجھ للوزیر األول الفرنسي حول أزمة  قراءةعبد الرزاق سعید بلعباس،  

  .54، ص: 2009-2008األولى، حوار األربعاء، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 
  التوریق ھو تحویل الحقوق المالیة المستحقة والتي تتدفق من مجموعة من األصول المالیة " قروض عقاریة، قروض سیارات ومستحقات بطاقات

میع االئتمان وغیرھا" إلى أوراق مالیة، وذلك عن طریق إصدار أوراق مالیة تكون مضمونة بتلك المجموعة من األصول، بمعنى آخر التوریق ھو تج
  ول مالیة مولدة لتدفقات نقدیة وذات طبیعة متجانسة ولكنھا تفتقر للسیولة، لیتم إصدار أوراق مالیة بضمان ھذه األصول.أص

3
  .69ص: مقاربة إسالمیة لألزمة المالیة الراھنة، مرجع سابق، محمد بوجالل،  

4
Jacque ADDA, Comment La Finance est devenu Folle ,Alternatives Economiques –Hors Série Poche, n° 38 , Avril 

2009, p : 13. 
5
  .15ص: ھایمان منسكي  ماذا یمكن أن یستفید االقتصادیون المسلمون من أفكاره؟ ، مرجع سابق، أحمد مھدي بلوافي،  
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ق، وجبانب املشتقات املالية املتداولة يف البورصات العاملية، حتصيلها إىل جهات خارجية مستغلة يف ذلك آلية التوري

جاءت مشتقات الديون املصرفية لتزيد من خماطر ا�يار النظام املايل ككل، ومع أن مشتقات الديون املصرفية تشكل 

أزمة  ، إّال أ�ا سامهت يف تعميق أزمة السيولة بعد اندالع2007فقط من حجم املشتقات املالية يف سنة  10%

  .1القروض الرهنية

 ثانيا: آلية توريق الديون

يقتضي التمويل املهيكل عادة جتميع خماطر أساسية معينة عن طريق جتميع الصكوك املعرضة لتلك املخاطر   

(السندات والقروض واألوراق املالية اليت يدعمها رهن)، مث تقسيم التدفقات النقدية النامجة إىل " شرائح" أو أجزاء 

ائزي هذه الشرائح بنظام حمدد، يبدأ بالشرائح املمتازة تدفع حلائزين خمتلفني، ويتم سداد املدفوعات من ا�مع حل

Senior  األقل خطورة" ويتسلسل نازال من خالل مستويات خمتلفة إىل شرائح أكثر خطورة، وميكن توضيح آلية"

التوريق من خالل منوذج بسيط من ثالث  شرائح  ( أنظر الشكل (...)، تكون للشرحية األدىن خماطر أو الشرحية 

) احلق األول يف احلصول على املدفوعات من الرهونات العقارية ا�معة، وحتظى الشرحية املمتازة Seniorة (املمتاز 

) وحتصل على سعر فائدة أدىن، وبعد تسديد احلقوق املمتازة AAAبأعلى تصنيف ائتماين قد يبلغ أحيانا فئة (

�ا، ومتثل الشرحية البينية خماطر أكرب بكثري، ) مدفوعاMezzanineتتلقى الشرحية الوسطى أو الشرحية البينية ( 

وعادة ما حتظى بتصنيفات ائتمانية دون الدرجة االستثمارية، ومعدل عائد أعلى، وال تتلقى الدنيا أو شرحية أسهم 

) مدفوعات إّال إذا مت سداد مدفوعات الشرائح املمتازة والبينية بالكامل، حيث أنه إذا مل Equityحق امللكية ( 

جزء من التدفقات النقدية املتوقع وفاد�ا إىل ا�مع وشيك احلدوث، فعندئذ يتعني على حائزي الشرائح األكثر  يكن

  خطورة أن يتحملوا هم أوال نقص املدفوعات، وذلك بعد استنفاذ االحتياطي من التدفقات النقدية.

  ): تشريح قروض الرهن العقاري من الدرجة الثانية  17-2الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

La Source :Gary B.Gorton, The Subprime Panic, NBER Working Paper Series, October, 2008, p: 13. 

                                                           
1
  .70ص: مقاربة إسالمیة لألزمة المالیة الراھنة، مرجع سابق، محمد بوجالل،  
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بائع ورقة املبادلة "الدائن" بدفع عالوة للبائع "صندوق  قياموجتلت آلية التوريق يف أزمة الرهن العقاري من خالل

ين، فإذا كان هذا االحتماء مقصورا على الدائن الفعلي التحوط" يف مقابل التعويض الذي سيقبضه يف حال تعثر املد

رمبا ال يكون هناك أي مشكلة، لكن الذي حدث هو أن صناديق التحوط باعت أوراق هذه املبادالت ليس فقط إىل 

لة البنك املقرض الفعلي، بل أيضا إىل عدد آخر كبري من البنوك اليت تريد املراهنة على تعثر املدين، وباملقابل فإن مح

أوراق املبادالت يعيدون بيع هذه األوراق إىل آخرين، وتتكرر هذه العملية عّدة مرّات، ويف حني أن عقد التأمني 

األصلي يعوض فقط الطرف املؤمن فعال، فإنه يف حالة أوراق مبادالت التعثر االئتماين هناك العديد من محلة هذه 

ة اخلطر وجيعل من الصعب بالنسبة لصناديق التحوط والبنوك أن األوراق الذين جيب تعويضهم، وهذا ما يزيد من حدّ 

 ، ولقد تسببت عمليات التوريق يف أزمة الرهن العقاري يف العديد من اآلثار السلبية تتمثل يف:1تفي بالتزاما�ا

�ّرب البنوك من مسؤوليا�ا بتحميل اخلطر إىل جهات أخرى، ومنها شركات التأمني اليت تقبل بتأمني  -

األصول املالية املشكوك يف حتصيلها وهذا ما يفسر إفالس العديد من شركات التأمني وعلى رأسها شركة 

AIG  وشركةMutal Washington  . 

لية ألن الذين قاموا بشراء الديون املورقة مستثمرون جمازفون تعميم األزمة عند حدوثها بسبب العوملة املا -

منتشرون يف أحناء العامل، وال تعرف هويتهم بالضرورة استجابة ملبدأ السرّية الذي يفضله العديد من 

  .2املستثمرين اخلواص وخاصة رجال السياسة منهم

  السحب على المكشوفثالثا: 

تعد عمليات السحب على املكشوف من مسات النظام الرأمسايل، وهي األداة التمويلية اإلقراضية اليت حتّمل 

صاحبها تكاليف عالية من أسباب هذه األزمة، فانتشارها الواسع يف أحناء العامل جعلتها ثقافة عامة تشرتك �ا معظم 

الذي وجدت بسببه، وقد لعبت املؤسسات املصدرة ا�تمعات اإلنسانية يف هذا العصر، وقد خرجت عن األصل 

هلذه البطاقات دورا يف تعزيز النزعة االستهالكية والتطرف الرتيف الذي يفوق طاقة املستهلك وقدرته، وذلك إّما 

بإصدارها جمانا وبدون أن يطلبها العميل يف بعض األحيان، أو من خالل إتاحة ا�ال له باستخدامها عن طريق نشر 

 Buy, Don'tت اخلاصة �ا يف كل مكان، باإلضافة إىل الدعاية املكثفة واملوجهة، وكان الشعار الذي ترفعه اآلال

Pay  هدفها من ذلك التغرير بالناس والتدليس عليهم وذلك بإخفاء عيو�ا وما ميكن أن تعرض حاملها من غرامات

 منزله أو سيارته يف أغلب األحيان. على شكل فوائد يف حال عجزه عن السداد، وقد تصل إىل احلجز على

                                                           
1
بحث مقدم إلى: المؤتمر المشتقات المالیة من أدوات للتحوط والتغطیة ضد المخاطر إلى مسببات لألزمات المالیة، ملیاني حكیم وشوقي طارق،  

قتصادیة، سطیف، الدولي حول منتجات وتطبیقات االبتكار والھندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة اإلسالمیة، كلیة العلوم اال
  .12، ص: 2014ماي  05-06

2
  .70،  مرجع سابق، ص: مقاربة إسالمیة لألزمة المالیة الراھنةمحمد بوجالل،  
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مليون ميتلكون  91,1من أرباب البيوت أي ما جمموعه  %78أن  2009ويبني تقرير أعّد يف نيسان من عام 

مليون رب  90,4يقرب من  2007، وقد كان الرقم قبل 2008واحدة أو أكثر من بطاقات االئتمان يف �اية عام 

 .1عائلة ميتلكون هذه البطاقات

  : التوسع االئتماني وغياب الرقابة الفعّالةالسابعرع الف

  أوال: التوسع االئتماني غير المحسوب

عندما توافرت األموال لدى البنوك األمريكية يف السنوات األوىل من القرن احلادي والعشرين، توسعت هذه 

البنوك يف منح االئتمان، وهو أمر يف حد ذاته ال غضاضة عليه حيث ال جيوز أن تبقى األموال يف البنوك بدون 

منح االئتمان املعروفة وقد أطلق البعض على  توظيف، ولكن اخلطأ كان يف منح االئتمان دون تطبيق قواعد وضوابط

وقد ثبت فيما بعد وجود NINJNA ( No Income No Job No Assets)قروض النينجنا هذه القروض اسم 

 .2فساد كبري يف منح هذه القروض

  SECغياب الرقابة الفّعالة من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية األمريكية ثانيا: 

التداول "املتتالية" متتبعي الورقة املالية، وبالتايل أصبح التقييم غري سليم، ونظرا لتوزيع  أرهقت موجات

املخاطر على أكثر من جهة أدى إىل عدم االهتمام بالتقييم الفعلي والسليم للمخاطر، كما ساهم تراخي املصارف 

الية إىل عشوائية السوق املصرفية وخروجها عن املركزية يف فرض رقابة صارمة على أداء البنوك التجارية واملؤسسات امل

املألوف، كما سامهت األرباح الكبرية وسرعة سوق التداول، ساهم أيضا يف ضعف الرقابة على املؤسسات املالية، كما 

وأظهرت التقارير فساد اإلدارة العليا يف كثري من هذه املؤسسات والسعي لتحقيقأرباح دفرتية للحصول على حوافز 

وبنك االحتياطي  SECكل من هيئة األوراق واألسواق املالية األمريكية   ، األمر الذي أدى إىل فشل3ب خياليةوروات

الفدرايل يف فرض رقابة فّعالة على عمليات تسنيد القروض العقارية وتأمينها وتسويقها للبنوك والصناديق �دف 

روض العقارية التجارية، ديون بطاقات االئتمان، ديون شراء تنظيمها وتقدير خماطرها، ما يبشر بامتداد املشكلة إىل الق

  .4السّيارات وديون القروض الدراسية

  

  

  

                                                           
1
  .52ص:  مرجع سابق، عمر یوسف عبد هللا عبابنة،  
2
على اقتصادیات  بحث مقدم إلى: مؤتمر تداعیات األزمة المالیة العالمیة وأثرھااألزمة المالیة العالمیة: األسباب، التداعیات، المواجھة، علي لطفي،  

  .05، ص: 2009الدول العربیة، مصر، أفریل 
3
The Global Financial Crisis, Lessons Learned ;op cit, p: 5. 

4
  .05ص: مرجع سابق، محمد أیمن عزت المیداني،  
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  األزمة المالية العالميةعدم االلتزام بالضوابط الشرعية في المطلب الثاني: مظاهر 

أزمة الرهن إن عدم االلتزام بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية كان السبب الرئيس وراء حدوث 

 العقاري، وهذا ما سيتم إبرازه من خالل الفروع  التالية :

  األزمة المالية العالمية الفرع األول: ضابط تحريم الربا ومواطنه في 

والذي اصطلح على تسميته يف شريعتنا بالربا  لقد ارتبطت أزمة الرهن العقاري بصورة أساسية بسعر الفائدة

والذي يعترب من أحدث سيئات النظام الرأمسايل العاملي، وقبل احلديث عن دوره األساسي يف إحداث شرارة األزمة  

  كان البد من التطرق لضابط حترمي الربا يف النظريات االقتصادية املربرة واملعارضة له .

 بين التأييد والمعارضة صاديةالربا في النظريات االقتأوال: 

 "الربا"النظريات المبررة لسعر الفائدة - 1

بالرغم من جهود العلماء واملنظرين العرب والغربيني يف التأكيد على مضار الربا وآثاره السلبية، إّال أننا  

جند الكثري من علماء النظام الرأمسايل الذين استحلوا الربا ووضعوا له نظريات لتربير مشروعيته، حيث 

 ي لعل أبرزها:يوجد العديد من النظريات اليت تفسر الفائدة يف الفكر االقتصاد

يرى بعض االقتصاديني أن الفائدة ليست إّال أجرا للزمن، فما يباع ويشرتى يف سوق  :نظرية أجر الزمن - 

رأس املال ليس إّال الزمن، وهذا األجر للزمن نظري التأجيل الذي يناله املدين من الدائن مع رأس ماله، ألن 

التأجيل، فالزمن ذو أمهية بالغة وقيمة مالية ملن يقرتض  التأجيل يف حد ذاته قيمة مالية ترتفع بقدر ما يطول

 1املال ويوظفه يف التجارة والصناعة، فماله ال يعطي نصيبا من رحبه ملن أقرضه املال ومكّنه من االنتفاع به.

 - املدرسة التقليدية –جتد هذه النظرية بذورها يف كتابات االقتصادي سينيور  :نظرية الحرمان "لسنيور" - 

و�تم بدراسة مربرات تقاضي املقرض للفائدة، ولكنها ال تركز على أسباب دفع املقرتض للفائدة، وأطلق 

عليها نظرية التقشف أو الزهد، او االمتناع عن االستهالك، وتبعا هلذه النظرية فإن الفائدة تدفع عن 

ملا يف وسعه أن يتحكم فيه من االستهالك احلاضر  احلرمان، ولقد قصد باحلرمان سلوك الشخص الذي ميتنع

للوصول إىل نتائج بعيدة أي االستهالك املستقبلي، وتقوم هذه النظرية على تفسري سعر الفائدة على أساس 

العرض والطلب والعرض من رأس املال يتوقف على امتناع األفراد عن االستهالك احلاضر حىت ميكن 

سلع رأمسالية، أّما الطلب على رأس املال فيتوقف بطبيعة احلال على  ختصيص جزء من املوارد إلنتاج

إنتاجيته، فسعر الفائدة مييل إىل التساوي مع التضحية اليت يتحملها املدخر نظري امتناعه عن االستهالك 

                                                           
 إسھامھ في  اعتبر آدم سمیث الفائدة ثمن الستخدام رأس المال الناتج عن تضحیة ادخاریة حقیقیة، وعلیھ فھو لم یفرق بین الربح والفائدة ومن ثم كان

علیھ المستثمر  نظریة الفائدة محدودا، شأنھ في ذلك شأن ریكاردو والذي لم یكن واضحا في التفرقة بین الربح والفائدة، حیث یعد الثمن الذي یحصل
  مقابل استخدام رأس المال تكالیف بالنسبة للمستثمرین وفي نفس الوقت دخال للمدخرین.

1
الطبعة األولى،المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، الوالیات المتحدة األمریكیة، نظریة الحسم الزمني في االقتصاد اإلسالمي،  مجدي علي محمد غیث،  

  .40، ص: 2010
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 احلايل وتأجيله إىل املستقبل، فالفائدة يف هذه النظرية ماهي إال مقابل حلرمان املدخر، وتعويض له عن

 1" الفائدة ثمن لالدخار"حرمانه عن ماله مبال يضاف إىل أصل القرض 

التطور الثاين يف تربير سعر الفائدة عند النيوكالسيك، جاء على يد مارشال الذي نظرية االنتظار لمارشال:  - 

مة انتقد كلمة احلرمان عند سنيور، إذ أن األغنياء يدخرون دون قلق أو انزعاج على اإلطالق، فاستبدل كل

الزهد بكلمة االنتظار، وطبقا له فإن الفرد عندما يدخر فهو ال حيرم نفسه من االستهالك يف مجيع األوقات 

وإمنا يؤجل االستهالك احلايل إىل موعد آخر يف املستقبل، ومن مث جيب أن يكون هناك بعض الدوافع اليت 

ل مارشال يف هذا الصدد: " كل إنسان تشجع على هذا التأجيل واالنتظار، وهذا الدافع هو الفائدة، ويقو 

يعلم أن تكديس الثروة له ما حيده، وأن معدل الفائدة مسموح به حىت اآلن بسبب تفضيل الغالبية العظمى 

 .2من البشر الرخاء العاجل على الرخاء اآلجل، أو بعبارة أخرى كرههم لالنتظار"

املختلفة اليت تعويض عن المخاطر" يرى عدد من رجال االقتصاد أن الفائدة مبثابة نظرية المخاطرة:  - 

يتعرض هلا املقرض، وهي خماطر عدم السداد واجلواب عن هذه النظرية أن رب املال جيب أن يتعرض 

للمخاطر حىت يكسب، ويف القرض بفائدة يكسب من دون مقابل، أما هذه املخاطرة، خماطرة اجلحود 

ة والتخلف عن الدفع فصحيحة، ولكن تغطيتها ال تكون مبعدل الفائدة، إمنا تكون بالكفاالت واملماطل

الشخصية والضمانات املادية وألن الفائدة تتعلق جبزء قليل صايف على رأس املال يف حني أن الضمان ميكن 

 .3أن يغطي رأس املال كله أيضا

م يوجني إسهامات مهمة وعظيمة لالقتصاد التقليدي لقد قدّ  نظرية التفضيل الزمني لـ يوجين بوهم بافرك: - 

عند تفسريه الفائدة على أساس فكرة التفضيل الزمين، وإدراكه لألسلوب الرأمسايل لإلنتاج اعتمادا على 

الزمن حيث يرى يوجني أن اإلنتاج خيلق طلبا على رأس املال، والبد من اإلبقاء على مالك هذه العناصر 

خالل الوقت الذي جيب أن ينتفي قبل أن تتوفر السلع االستهالكية اجلديدة، والبد  حبالة معيشية مستقرة،

 4من عرض مثن مناسب للحصول على اإلنتاجية الكبرية ألساليب اإلنتاج، وهذا الثمن هو الفائدة.

 النظريات المعارضة لسعر الفائدة "الربا" - 2

من  التطرق إىل اجلانب املعاكس، حيث وجدت دراسات بعد احلديث عن النظريات املربرة لسعر الفائدة، كان البد 

  عديدة لدى االقتصاديني الغربيني تؤكد على أضرار معدل الفائدة "الربا" ولعل أبرزها:

وهي دراسة ميدانية توصل فيها الباحثون إىل أن :   Enzler , Conrad, Johnsonدراسة  -

رأس املال يف االقتصاديات املعاصرة قد أسيء ختصيصه إىل حد خطري بني قطاعات االقتصاد وأنواع 

                                                           
1
  .43-42ص: مرجع سابق، مد غیث، مجدي علي مح 
2

  .44- 43ص ص: المرجع نفسھ، 
3

  .02ص:  http://drmasri.files.wordpress.comمتوفر على الموقع: نظریات الفائدة في میزان االقتصاد اإلسالمي، 
4
  .45-44ص: المرجع نفسھ، مجدي علي محمد غیث،  
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االستثمارات بسبب سعر الفائدة، واتضح من خالل الدراسة أن املشروعات الكبرية " وحبجة مالء�ا" 

، بينما العكس متاما بالنسبة للمشروعات املتوسطة والصغرية اليت حتصل على قروض أكرب وبسعر فائدة أقل

قد تكون أكثر فائدة وإنتاجية، فالفائدة أداة رديئة ومضللة يف ختصيص املوارد، تتحيز بصفة رئيسية 

للمشروعات الكبرية على اقرتاض غري مدروس جبدار�ا االئتمانية ومن مث تعزز هذه األداة االجتاهات 

 1االحتكارية.

وجد أن ارتفاع أسعار الفائدة كان مانعا كبريا من عن التجربة األمريكية:   H .LEIBLINGدراسة  -

) بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد اإلمجايل على رأس 1978-1970االستثمار، ففي فرتة الدراسة (

طر يف التمويل املال مما أدى إىل تآكل رحبية الشركات، وترتب على ذلك هبوط نسبة رأس املال املخا

الكلي" أي جمموع األسهم والقروض" واخنفاض التكوين الرأمسايل أدى هذا االخنفاض إىل دخول االقتصاد 

األمريكي يف دورة نزولية من اخنفاض يف اإلنتاجية، أدى إىل اخنفاض القدرة على تعويض التكلفة املرتفعة 

 2ية، واخنفاض متزايد يف معدل التكوين الرأمسايل.لرأس املال املقرتض مما ترتب عليه اخنفاض جديد يف الرحب

يف G .Arrietaتوصل : 3حول عالقة معدل الفائدة "الربا" واالدخار G .Arrieta دراسة  -

دراسة عن عالقة االدخار مبعدل الفائدة إىل أن من بني تسع دراسات جتريبية سابقة أجريت على بلدان 

الالتينية الختبار فرضية العالقة بني معدالت الفائدة احلقيقية  نامية خمتارة يف آسيا، وإفريقيا وأمريكا

ومدخرات ا�تمع، أثبتت واحدة منها فقط صحة العالقة، أّما بقية الدراسات األخرى فقد أظهرت أن 

ّما عدمي التأثري، أو ذو تأثري ضعيف جدا يف مدخرات ا�تمع، وذلك يف ما عدا إمعدل الفائدة احلقيقي 

هذه الدراسة إحصاءات صندوق النقد الدويل اليت بينت أنه وبالرغم  تمحمدودة من البلدان، ودعّ حاالت 

من ارتفاع معدالت الفائدة احلقيقية خالل الثمانينات، تراجعت نسبة االدخار بالدول اإلفريقية خالل الفرتة 

بل أن تصل ق %19,3حيث كانت  PIB) معدالت االدخار احمللي الكلي كنسبة من 1965-1973(

مث  1987- 1981يف الفرتة  %18، هذا املعدل انعكس لينزل إىل 1980و 1974بني  %23,3إىل 

 .1996- 1988بني  %16,7إىل 

  مينسكي فرضيةحسب  األزمة المالية العالميةثانيا: ضابط الربا في 

 Hypothèse endogèneيركز مينسكي يف فرضيته حول عدم االستقرار املايل الداخلي   

d’instabilité   على اخلاصية الداخلية لوقوع األزمات املالية، حيث يعتقد أن املتسبب يف وقوع األزمات

املالية هو هيكل االستدانة يف االقتصاد، ويعرب عن ذلك مبا يلي: ( أن منبع األزمة املالية هو التوسع يف منح 

ويويل مينسكي أمهية بالغة هليكل االستدانة  "لرهن العقاريوهو ما حدث في أزمة ا"القروض املصرفية) 

                                                           
1
بحث مقدم إلى:  أھم االنتقادات الموجھة لسعر الفائدة كسعر إستراتیجي في النظام االقتصادي المعاصر،مخلوفي عبد السالم والعرابي مصطفى،  

، 2011یسمبر د 20-18المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمویل اإلسالمي، النمو المستدام والتنمیة االقتصادیة الشاملة من المنظور اإلسالمي، قطر، 
  .12-11ص ص: 

2
  .14- 13ص ص: المرجع نفسھ، 

3
  .06ص: ، مرجع سابق، شریط عابد وسدي علي  
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وخاصة أثر الرفع املايل املستخدم بكثرة عند املوجات املضاربية، حيث وّضح مينسكي أن األزمة املالية تنطلق 

بوجود ظواهر خارجية " حروب، أزمة سياسية، بروز قطاعات سياسية جديدة أو ظهور تقنيات حديثة" 

فرص ربح جديدة يف قطاع اقتصادي جديد نتيجة تزايد االستثمارات وهذا ما يولد ازدهار تؤدي إىل خلق 

مع انفجار فقاعة شركات  2000ما حدث مع مطلع سنةوهو  Boom Economic 1اقتصادي 

النظام ، وتربز مواطن الربا يف هذه األزمة من خالل قيام  2001سبتمرب 11االنرتنت وتزامنت مع أحداث 

يعمل يف إطار منظومة جتارة الديون شراء وبيعا الذي دويل على نظام الفائدة أخذا وعطاء، و املصريف ال

ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض املمنوحة لألفراد 

ضني الذين حيصلون على والشركات، واملستفيد هم البنوك والوسطاء املاليني، أّما العبء فيقع على املقرت 

، وأزمة الرهن العقاري ارتبطت بوادرها بصورة أساسية 2القروض سواء ألغراض االستهالك أو ألغراض اإلنتاج

، وّمت هذا االرتفاع من جانب 3باالرتفاع املتوايل لسعر الفائدة الذي يسمى يف الشرع بالربا وهو حمّرم

أعباء القروض العقارية من حيث ، وهو ما شّكل زيادة يف 2004االحتياطي الفيدرايل األمريكي منذ عام 

، حيث توقف عدد كبري 2007خدمتها وسداد أقساطها، وتفاقمت األزمة حبلول النصف الثاين من عام 

فا�ارت البنوك وتلتها األسواق يف الواليات  4يهممن املقرتضني عن سداد األقساط املالية املستحقة عل

املتحّدة، وبدأت تطال أوروبا فالتوسع اهلائل يف اإلقراض جلين األرباح حىت أصبحت العوائد الربوية فريوسا 

سرطانيا يدمر خاليا االقتصاد، وتزايدت حجم املديونيات حىت أصبحت أكرب من منو االقتصاد احلقيقي 

ايل يوضح تطورات معدل الفائدة  األويل والثانوي لالحتياطي الفيدرايل األمريكي بني ، واملخطط الت5نفسه

  :2008و 2003

-2003): تطور معدل الفائدة األولي والثانوي لالحتياطي الفيدرالي األمريكي خالل الفترة 18-2الشكل (

2008  

                                                           
1
  .16ص: المرجع نفسھ، شریط عابد وسدي علي:  
2
زمة المالیة بحث مقدم إلى: الملتقى العلمي الدولي حول األدور محاسبة القیمة العادلة في األزمة المالیة العالمیة،  شنوف شعیب وزاوي أسماء،  

  .08، ص: 2009أكتوبر  21-20واالقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، سطیف، 
3
بحث مقدم إلى: الملتقى العلمي الدولي حول األزمة األزمة المالیة الراھنة، جذورھا رأسمالیة وحلولھا إسالمیة،كمال رزیق وعبد السالم عقون،  

  .06، ص: 2009أكتوبر  21-20العالمیة، سطیف، المالیة واالقتصادیة الدولیة والحوكمة 
4
  .32، ص: مرجع سابقضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالیة العالمیة، سامر مظھر قنطقجي،   
5
  .15-14ص ص:  مرجع سابق، محمد صالح المنجد،   
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  ثالثا: أضرار الربا في النظم الرأسمالية واإلسالمية  

لقد حاول عّدة اقتصاديني إظهار األثر السليب ة لسعر الفائدة في النظريات االقتصادية: اآلثار السلبي -1

ملعدل الفائدة على النشاط االقتصادي واستمرار هذا التأثري السليب مع الزمن، ومن بينهم كل من 

Fitoussi & Phelps "1988 وقد بّينا يف حتليلهما هلذا املوضوع أن معدل الفائدة احلقيقي "

 املرتفع هو السبب يف انكماش النشاط االقتصادي يف الثمانينات يف أوروبا، كما بّينت كل من

Reichlin L & Guillemineau C  أنه توجد عالقة موجبة  بني معدل الفائدة احلقيقي

نتائجهما Mathis A & Reichlin L، كما قّدم االقتصاديان ومعدل البطالة يف املدى البعيد

اخلاصة بدراسة ميدانية على فرنسا وما مدى آثار الصدمات اخلارجية ملعدل الفائدة على النشاط 

االقتصادي، وقد توّصال إىل أن معدل الفائدة له أثر تضخمي على األسعار، والتضخم بدوره له أثر 

فتبعا للنظرية االقتصادية الرأمسالية فإن سعر الفائدة ميثل األسلوب أو  1سليب على النشاط االقتصادي

الكيفية اليت يتم �ا التمويل، ولقد ظلت العالقة بني االدخار واالستثمار عن طريق سعر الفائدة متثل 

ن إىل أن سعر الفائدة هو سعر التواز  كينزاحملور األساسي الذي ارتكزت عليه النظرية التقليدية، وذهب 

بني الطلب على النقود وعرضها والذي يتحدد بواسطة السلطات النقدية، وتبعا للتحليل الكينزي فإن 

سعر الفائدة يتجه اجتاها عكسيا مع كمية النقود املتداولة، ولذا فقد دعا كينز إىل خفض سعر الفائدة 

ذا االخنفاض إىل حد إىل أدىن مستوى، حبيث يرتفع حجم االستثمار ويتحقق التشغيل الكامل، ولكن ه

معني وإّال فإن األفراد سيقومون باالحتفاظ بالنقود بدال من إنفاقها عندما يصل سعر الفائدة إىل حده 

 .2األدىن، وهو ما أطلق عليه كينز مصيدة السيولة النقدية

إن عدم االلتزام بضابط حترمي الربا يؤدي إىل حدوث آثار سلبية �ز  أضرار التمويل الربوي: -2

 قتصاديات العاملية ولعل أهم آلثار التمويل الربوي تتمثل يف:اال

يؤدي االعتماد على التمويل الربوي إىل حدوث إفالس ذلك أن األفراد  الربا يؤدي إلى حدوث إفالس: -

امليسورين سيقومون  بإقراض غري امليسورين للوصول إىل االستهالك املطلوب وبفائدة حمددة مسبقا، وميكن 

أن تؤثر على السلوك االقتصادي لألفراد، فالفرد غري امليسور جيب أن يتمتع حاليا باستهالك  هلذه العملية

عايل عن طريق االقرتاض، ولكن على حساب االستهالك يف املستقبل، وحيث أن املقرتض مضطر لدفع 

 باملقرض فهذا الفوائد فإن دخل املقرض سريتفع، وبالتايل سريتفع استهالكه، وإذا كان املقرتض من احمليطني

من شانه رفع متوسط االستهالك حول املقرتض، ما يؤدي إىل اتساع فجوة االستهالك ويضطر املقرتض إىل 

اقرتاض املزيد لتمويل املستوى األعلى، وتستمر الدورة وترتفع معها ديون املقرتض حىت يصبح من املستحيل 

االستهالك الكلي يتبعها اخنفاض كبري عندما يعجز عليه السداد ومن مث يعلن اإلفالس، ولذا فإن الطفرة يف 

                                                           
1
  .18-17ص ص: مرجع سابق، شریط عابد وسدي علي:  
2
  http://iefpedia.com/arabمتوفر على الموقع: ، 32-31نحو اقتصاد فقھي حول النقود واألسواق المالیة، ملتقى البحث العلمي، ص ص:  
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، وميكن إبراز دور الربا "معدل 1املدينون عن مواكبته، وبالتايل فالربا ال حيل املشكلة بل جيعل األمور أسوأ

العالقة بني معدل الفائدة، التضخم وحصول الفائدة" يف حدوث إفالس من الناحية الرياضية من خالل 

  كما يلي:اإلفالس

 2العالقة بين الربا، التضخم وحدوث اإلفالس - 

يؤدي التضخم إىل زيادة الفجوة بني ما يسمى معدل الفائدة احلقيقي ومعدل الفائدة االمسي، ويعّرف معدل 

  حيث: �ومعدل التضخم املتوقع  iبأنه الفرق بني معدل الفائدة االمسي  rالفائدة احلقيقي 

r =i- �)........1( 

قرارات االستثمار واالدخار تبىن على أساس معدل الفائدة احلقيقي، وليس معدل الفائدة من الواضح أن 

االمسي، فلو فرضنا أن معدل الفائدة االمسي كان أقل من معدل التضخم، فإن معدل الفائدة احلقيقي 

، فالفائدة سيكون سالبا، هذا يعين أن من يقرض املال بذلك املعدل االمسي للفائدة ال يستفيد شيئا عمليا

اليت حيصل عليها ستكون أقل من اخنفاض القوة الشرائية للنقود املقرضة، هلذا فإن معدل الفائدة االمسي جيب 

 ) كما يلي:1أّال يقل عن املعدل املتوقع للتضخم، وميكن إعادة كتابة العالقة (

i = r+ �  

 rنظر إىل معدل الفائدة احلقيقي وميكن ال Fisher Principleيطلق على هذه املعادلة اسم مبدأ فيشر 

  على أنه التعويض احلقيقي الذي يستحقه صاحب املال فيما أودعه يف املصرف.

وهذا يبني من الناحية املنهجية أن حتديد معدل الفائدة احلقيقي خيتلف حسب مؤشر األسعار 

)Price Indexية واملستهلك ) املستخدم، والسلع واخلدمات اليت تدخل يف تشكيلة السّلة املرجع

املرجعي،  فعندما يتفق مقرض ومقرتض على معدل فائدة حقيقي فإ�ما جيهالن كيف سوف يتغري معدل 

التضخم بني مرحلة إبرام العقد واألجل اخلاص بتسديد القرض، وهذا يدفع إىل التفريق بني مفهومني مرتبطني 

جهة، ومعدل الفائدة احلقيقي، الذي يتحقق ) من ex anteمبعدل الفائدة، معدل الفائدة احلقيقي املتوقع (

  ) من جهة أخرى.ex postفعليا بعد ذلك والذي يسمى معدل الفائدة احلقيقي ( 

وإذا كان غري ممكن للمقرتض واملقرض أن يتوقع مبنتهى الدقة معدل التضخم يف املستقبل، فإنه من   

  ��معدل التضخم املستقبلي احلقيقي و  �صاحلهما أن يأخذا تقلباته يف عني احلسبان، وإذا مسينا 

  ) يكتب على النحو التايل:ex anteمعدل التضخم املستقبلي املتوقع، فإن معدل الفائدة احلقيقي املتوقع (

                                                           
1
دراسة مدعومة من ى مستوى الوحدة، االقتصاد اإلسالمي في عالم مركب دراسة استطالعیة باستخدام المحاكاة علسامي بن إبراھیم السویلم،  

  .86، ص: 2012، 13-01برنامج المنح البحثیة في كرسي سابك لدراسات األسواق المالیة اإلسالمیة، المشروع 
2

  لالطالع راجع:  
  .316- 315، ص ص: 2002الطبعة األولى، الدار العلمیة للنشر، األردن، االقتصاد الكلي، أحمد األشقر،  -
مجلة دراسات اقتصادیة سیاسة معدل الفائدة الصفري ومبدأ إلغاء الربا في االقتصاد اإلسالمي، الرزاق بلعباس،  أحمد بلوافي وعبد  -

  .52-50، ص ص: 02، العدد 16إسالمیة، المجلد 
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r = i- ��   

  ) يكتب كما يلي:ex postومعدل الفائدة احلقيقي املتحقق (

r = i- �   

  +��i = rالتايل:  على النحو fisherومن هنا ميكن كتابة معادلة 

يفرتض االقتصاديون أن توازن السلع واخلدمات يف السوق هو الذي حيدد معدل الفائدة احلقيقي   

، وحيدد  ��تتناسب مع معدل التضخم املتوقع  i، يف حني أن تغريات معدل الفائدة االمسي rاملتوقع 

وقع صعودا أو هبوطا، إجيابا أو سلبا، وهذا يبني البنك املركزي معدل الفائدة االمسي وفق معادلة التضخم املت

أن معدل الفائدة هو عبارة عن رد فعل ينحصر بطبيعته على املدى القصري أكثر مما هو آلية إسرتاتيجية فّعالة 

  على املدى الطويل، تعزز الثقة وتربط التمويل باالقتصاد احلقيقي.

) حترص البنوك املركزية على أن معدل الفائدة االمسي يبقى فوق  0> �ويف حالة ارتفاع األسعار (  

) Inflation-targeting zoneمستوى التضخم املستهدف الذي ينحصر يف منطقة استهداف ( 

  حيث   ��ومستوى تضخم أعلى  �iبني مستوى تضخم أدىن 

� > � �>��  

 deflation�> 0يظهر خطر حتول التضخم املنخفض إىل انكماش  recessionويف فرتة الركود  

أي اخنفاض سريع لألسعار يؤدي إىل خسائر كبرية قد متس حىت الشركات املتميزة وتؤدي بعضها إىل 

اإلفالس، أمام هذا اخلطر يضطر البنك املركزي إىل ختفيض معدل الفائدة االمسي لتجنب الكساد 

depression.  

إن إضافة الفوائد على تكلفة األصول أو تكلفة البضاعة يؤدي إىل ارتفاع  معدل الصرف: الربا يؤثر على -

األسعار، وهذا يقود إىل التضخم ولقد قيل أن الفائدة هي وقود التضخم، فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما 

إن التمويل الربوي حيّمل  «ذلك يف قوله:  عبد الجّبار السبهانيزاد معدل التضخم، ويوضح الدكتور 

اإلنتاج تكاليف عقدية باهظة وهذه التكاليف اليت يدفعها املنظم للممّول بناء على عقد الربا، يعود فريحلها 

، وإذا عرفنا أن التمويل مدخل ال تستغين عنه أي عملية إنتاجية فهذا يعين  » إىل املستهلكني عرب األسعار

ضخم الذي ينعت بتضخم رفع الكلفة، ولن تستطيع السلطات النقدية أن الربا مصدر رئيس من مصادر الت

، كما أن القروض 1احلد من هذا التضخم، وإن استخدمت سعر الفائدة كأداة لتحقيق االستقرار السعري

املقدمة من بنوك الدول املتقدمة إىل الدول النامية حتدد فيها عملة القرض يف عقد اإلقراض بعمالت ثابتة،  

أو اليورو، مما يؤدي إىل نتائج غري مرغوب �ا ملستديين الدول النامية، ألن اقتصاديا�ا غالبا ما  كالدوالر

 .2تعاين تضخما عاليا وأسعار صرف غري ثابتة

                                                           
1
    http://eamaar.org/?mod=articleand id=4978مقال منشور ضمن موقع إعمار: الربا ودوره في األزمات االقتصادیة، قیصر إغباریة،  
2
  .36ص: ضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالیة العالمیة، مرجع سابق، سامر مظھر قنطقجي،   
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يسمح الربا لألفراد بتجاوز القيود املفروضة على امليزانية اخلاصة �م، فيصبح الدخل الربا يغير بنية النظام:  -

سلوك، وهذا يعزز حلقة التغذية الراجعة اإلجيابية، حيث يؤدي االقرتاض إىل زيادة متوسط أقل تأثريا على ال

، واليت 1االستهالك، مما يؤدي إىل اقرتاض إضايف وبالتايل يدفع النظام من مرحلة الرتكيب إىل مرحلة الفوضى

ستمرار، فالفائدة اليت جتعل النظام متقلبا با  Positive Feedbackتنتج عن حلقة التغذية العكسية 

اليت تسمح بتضاعف الدين تنشئ حلقة عكسية يف النظام جتعله يصل ملرحلة الفوضى أو التخبط، كما 

وصفه القرآن الكرمي، وبالرغم من وجود العديد من صور التغذية العكسية يف االقتصاد، إّال أن حلقة 

ال ميكن أن خيضع لعوامل االنضباط الطبيعية املديونية تنفرد بالنمو األسي من خالل الفائدة املركبة، الذي 

اليت ختضع هلا الظواهر األخرى، كما أ�ا تتعلق بالتمويل الذي يشمل مجيع قطاعات االقتصاد، خبالف غريه 

 2من األنشطة االقتصادية فمخاطر التمويل أكرب من خماطر بقية القطاعات

الشافعية واحلنابلة أن عقود الربا باطلة أل�م ال يرى مجهور الفقهاء من املالكية و في العقود: أثر الربا  -

 يفرقون بني الفساد والبطالن، واألصل عندهم أن العقود إّما صحيحة أو غري صحيحة.

أما احلنفية فرأيهم أن عقود الربا فاسدة ال باطلة، والباطل عندهم ما كان غري مشروع بأصله والفاسد ما كان 

وهذا إذا زال عنه الوصف الفاسد ( الربا)  يكون صحيحا، ألن البيع أو مشروعا بأصله غري مشروع بوصفه، 

  الدين يف األصل حالل والربا أمر طارئ عليهما، فإذا زالت الزيادة الربوية بقي العقد مشروعا.

وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون) ورأي احلنفية هو الذي تؤيده اآليات القرآنية : ( 

فالنهي يقوم يف يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) وقوله عّز وجل ( 

 .3االثنني إىل الزيادة الربوية

يؤدي التمويل بالربا إىل تضاعف املديونية، وينشأ من كون القرض  :4الربا يؤدي إلى تضاعف المديونية -

قتصادي املستهدف بالتمويل، فاملقرض من خالل الفائدة يستطيع بفائدة يفصل التمويل عن النشاط اال

حتقيق الربح دون أن يكون مسؤوال عن السلع واخلدمات اليت يهدف التمويل إىل تسهيل امتالكها أو 

إنتاجها، وهو ما يؤدي إىل منو املديونية مبعزل عن منو االقتصاد والناتج احمللي، فالفائدة ليست جمرد سعر، 

من الرصيد املتبقي من الدين سوف  %xيعين أن  %xعدل النمو الذايت للدين، فمعدل الفائدة إمنا هي م

يكرر نفسه تلقائيا، وبالتايل يسمح سعر الفائدة للدين بالنمو بصورة مستقلة عن الثروة، ما يؤدي إىل خلل 

وبالتايل فسعر الفائدة  -االذي أشرنا إليه سابق - يف النظام االقتصادي وهو ما يعرب عنه بالتمويل البونزي 
                                                           

1
  .86ص: االقتصاد اإلسالمي في عالم مركب دراسة استطالعیة باستخدام المحاكاة على مستوى الوحدة، مرجع سابق، سامي بن إبراھیم السویلم،   
2
  .27ص: األزمات المالیة في ضوء االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، سامي بن إبراھیم السویلم،   
3
ضمن موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالمي، متوفر على الموقع: بحث منشور الضوابط الشرعیة للمصرفیة اإلسالمیة، سمیر رمضان الشیخ،   

http://iefpedia.com/arab/%d8  :08ص.  
  
4
  راجع: 

 .26-25، ص ص:  ، مرجع سابقاألزمات المالیة في ضوء االقتصاد اإلسالميسامي بن إبراھیم السویلم،  -
االقتصاد اإلسالمي في عالم مركب دراسة استطالعیة باستخدام المحاكاة على مستوى الوحدة، مرجع سابق، سویلم،  سامي بن إبراھیم ال -

  .89-88ص ص: 
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الهرم يعكس معدل احنراف الدين عن الثروة احلقيقية، وينتج عن منو املديونية ما اصطلح على تسميته 

والذي يعرب عن نشوء أهرامات هائلة من الديون على قاعدة ضئيلة من الثروة واالقتصاد المقلوب، 

ار إليها القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: احلقيقي، وهذه األهرامات هي األضعاف املضاعفة اليت أش

)                           ( فالدين ينمو بأضعاف

هذا يعين أن أحسن األحوال قد استخدم يف عملية حقيقية، فغن أصل الدين، وإذا كان أصل الدين على 

هذه األهرامات أضعاف الثروة احلقيقية والقاعدة اإلنتاجية، فالربا هو آلية تضاعف املديونية وبروز اهلرم 

 املقلوب.

أعباء  - املشار إليها سابقا –يرتتب على أهرامات الديون  الربا يؤدي إلى تعطيل النشاط االقتصادي: -

لدين مبعدالت أعلى من معدالت منو الدخل، ولكن هذا متزايدة فمع منو املديونية تنمو تكاليف خدمة ا

الوضع غري قابل لالستمرار ألنه يؤدي إىل تدهور منو الدخل الصايف" بعد استبعاد خدمة الدين" إىل حد 

يعطل النشاط االقتصادي، وحيث أن هذا الوضع غري قابل لالستمرار فإن االقتصاد يصبح عرضة لال�يار 

مديونية، فاال�يار يؤدي إىل شطب املديونيات الكبرية اليت تراكمت دون أن لتصحيح الوضع املختل لل

يوجد ما يدعمها من القاعدة اإلنتاجية والثروة احلقيقية، وال تتوقف القصة عند هذا احلد فبعد انتهاء عملية 

الناتج احمللي، مما التصحيح للبناء االقتصادي ترجع املديونية للنمو مرّة أخرى، مبعدالت أعلى من منو الثروة و 

هايمان يؤدي إىل ظهور اهلرم املقلوب مرّة أخرى مث اال�يار، وهكذا دواليك و�ذا يعاين االقتصاد مما وصفه 

وهذا االضطراب يقرتب كثريا من وصف ، مينسكي بالنزعة التلقائية لعدم االستقرار والهشاشة المالية

تضح يف قوله القرآن الكرمي حلال املرابني يوم القيامة، وامل

{تعاىل:                    { فالتخبط هو

أقرب وصف حلال االقتصاد القائم على نظام الفائدة، حيث يظل باستمرار عرضة للهزّات واألزمات 

التلقائي للمديونية إىل حد ا�يار االقتصاد مث عودة االقتصاد للنمو من جديد، االقتصادية الناجتة عن النمو 

 .1ومعه تنمو املديونية مبعدالت أسرع لتتكرر اال�يارات واالضطرابات

إن عملية تسديد املستحقات يف وقتها تساعد يف محاية  الربا يؤدي إلى حدوث تقلبات اقتصادية دورية: -

لدين، إّال أن سعر الفائدة يسمح برتاكم الديون من خالل إضافة أي تأخري املدين من تضاعف مستويات ا

عن التسديد يف الوقت املستحق إىل أصل الدين، وبالتايل زيادة الفائدة املستحقة، وهذا بدوره يزيد من املبلغ 

د، ما املستحق مع مرور الوقت، األمر الذي يقلل من احتمال تسديد املدفوعات اآلجلة يف الوقت احملد
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يؤدي إىل تفاقم املشكلة، ومن الواضح أن هذه العملية ال ميكن أن تستمر إىل أجل غري مسمى وجيب أن 

 .1تتوقف بشكل ما، مسببة تقلبات دورية يف االقتصاد

إن رفع سعر الفائدة يؤدي إىل تثبيط مهم املستثمرين عن  الربا يؤدي إلى تخفيض اإلنتاج واالستثمار: -

ع جديدة، أّما خفض سعر الفائدة فإنه يشجع على زيادة االستثمار وبالتايل زيادة اإلنتاج، القيام بأية مشاري

 .2ومن باب أوىل أن إلغاء سعر الفائدة سوف يشجع بشكل أكرب على زيادة االستثمار واإلنتاج

إن العالقة بني أصحاب رؤوس األموال والعاملني يف خمتلف أوجه النشاط في إحداث األزمات:  - 

االقتصادي عالقة مقامرة ومشاكسة دائمة، بدل أن تكون عالقة تعاون وتساند حيث أن أصحاب املال يف 

سعيهم لتحقيق أقصى فائدة ممكنة ميسكون املال حىت تزيد احلاجة إليه فيدفعوا سعره إىل االرتفاع حىت جيد 

ضة عندئذ يرتاجع الطلب على املستثمرون يف التجارة والصناعة أن ال فائدة من استخدام األموال املقرت 

األموال إىل حد الصفر، وينكمش حجم املال املستخدم يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي، ويتعطل 

ماليني العمال وتتدىن القدرة الشرائية، فإذا قّلت احلاجة إىل رأس املال اضطر أصحابه إىل دفعه على نطاق 

ستثمرون من جديد وهكذا دواليك تقع األزمات أوسع، وخفضوا من سعر الفائدة، فيقبل عليه امل

 .3االقتصادية العاملية

يتبني من خالل العرض السابق لضابط الربا ودوره يف األزمات االقتصادية، أّن للربا "سواء بسبب التقلبات أو 

موال إىل االرتفاع الكبري" بالغ األثر يف تفجري األزمات أو تفاقمها، وذلك بسبب سعي البنوك وأصحاب رؤوس األ

حتقيق فوائد خيالية "اجلشع"، مما يضاعف الفجوة بني االقتصاد احلقيقي والنقدي من جهة، ويهّرب األموال من 

االقتصاد احلقيقي "االستثمار" باجتاه السوق املايل "املضاربات" من جهة أخرى، مما يؤدي لظهور األزمات، كما أن 

ة بسبب مواصلة الرأمساليني "املرابني" احلصول على فوائد أكرب، يزيد من ارتفاع معدالت الفائدة "الربا" ونقص السيول

  .4فرتات الكساد وبالتايل يؤثر على االقتصاد احلقيقي

  األزمة المالية العالميةالفرع الثاني: ضابط الغرر في 

لغرر اليسري والكثري ال يعترب حترمي الغرر ثاين األصول الكربى للمعاوضات املالية بعد حترمي الربا، والتمييز بني ا

"؛ ألن الغرر اليسري ال يقع إال تبعا لعقد مشروع وما كان كذلك فهو مغتفر ما حّرم كثيره فقليله حرامينايف قاعدة "

، 5" خبالف ما لو متخض الغرر بعقد قائم بذاته كالتأمني التجارييجوز تبعا ما ال يجوز استقالالعمال بقاعدة " 

                                                           
1
ص ص: االقتصاد اإلسالمي في عالم مركب، دراسة استطالعیة باستخدام المحاكاة على مستوى الوحدة، مرجع سابق، سامي بن إبراھیم السویلم،   

89-90.  
2
  .02ص: مرجع سابق، قیصر إغباریة،   
3
  .35-34مرجع سابق، ص ص: المصارف اإلسالمیة، جمال لعمارة،  
4
  .18ص: مرجع سابق، شریط عابد وسدي علي،  
5
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تتمثل يف املشتقات املالية، واليت تعترب إحدى املسببات الرئيسية ألزمة الرهون العقارية، لذلك ولعل أهم صور  الغرر 

  سيتم التطرق لضابط الغرر ومواطنه يف أزمة الرهن العقاري من خالل النقاط التالية:

  المشتقات الماليةأوال: 

أزمة الرهونات العقارية هو نظام  أّكد اخلرباء وأصحاب البصرية من علماء االقتصاد الوضعي أن من أسباب  

املشتقات املالية، أل�ا ال تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود اليت تسبب 

التضخم وارتفاع األسعار، كما تقود إىل أرذل األخالق، كما أ�ا تسبب اال�يار السريع يف املؤسسات املالية اليت 

  1م، وما حدث يف أسواق دول شرق آسيا ليس مّنا ببعيدتتعامل مبثل هذا النظا

متثل املشتقات أدوات ترتب حلاملها التزاما أو اختيارا لشراء أو بيع أصل مايل، وتشتق تلك األدوات قيمها   

من أسعار األوراق املالية األصلية " قد تكون أسهم أو سندات أو جمموعة من األسهم والسندات" وتعد 

،  كما تسمى املشتقات املالية "مطالبات حمتملة" 2م مالمح التطور يف أسواق املالاملشتقات أحد أه

Contingent Claims   ويستخدم هذان املصطلحان كبديل لبعضهما البعض ويف كثري جدا من األحيان

يار شراء/بيع تكون املتغريات اليت ترتكز عليها األوراق املالية املشتقة هي أسعار األوراق املالية املتداولة، فخ

  3هو مشتق تعتمد قيمته على سعر السهم Optionاألسهم 

  التكييف الفقهي للمشتقات الماليةثانيا: 

أصدر جممع الفقه اإلسالمي الدويل قرارا بشأن املشتقات املالية، وذلك يف دورته املنعقدة جبّدة يف اململكة   

، بشأن األسواق املالية، 1992ماي  14- 09ه املوافق لـ 1412ذي القعدة  12- 7العربية السعودية من 

إن عقود االختيارات هي عقود مستحدثة ال تنطوي حتت أي عقد من العقود  {وكان مما نّص عليه القرار:

الشرعية املسّماة، ومبا أن املعقود عليه ليس ماال وال منفعة وال حقا ماليا جيوز االعتياض عنه فإنه عقد غري جائز 

  4}العقود ال جتوز ابتداء، فال جيوز تداوهلا.شرعا، ومبا أن هذه 

  أوجه الغرر  والتحريم في عقود المشتقات المالية ثالثا: 

  :5ميكن إبراز أوجه  الغرر والتحرمي يف عقود املشتقات املالية لألسباب الشرعية التالية

                                                           
1
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مصلحة زائدة فيها ربا أ�ا من جنس الربا احملّرم شرعا، فحصول أحد املتعاقدين على مال بغري عوض ميثل  - 

 واضح

 أ�ا من جنس الرهان والقمار الذي حّرمته الشريعة اإلسالمية؛ - 

 ينتفي فيها امللك والقدرة على التسليم ويسّوى الفرق رحبا أو خسارة؛ - 

اإلجياب والقبول فيها يتم على حمض املراهنة على ارتفاع األسعار أو اخنفاضها يف السوق أثناء فرتة العقد،  - 

 يف العقد والذي هو مقصود الشارع؛مما ينا

تنطوي عقود املشتقات على الصورية فال يرتتب عليها متليك وال متلك، وال �دف للحصول على السلعة بل  - 

 تسوية الفروق "التسوية النقدية" من غري دفع الثمن وال استالم السلعة؛

رة للطرف اآلخر، وهذا مناف قيامها على املبادالت الصفرية؛ حيث أن أرباح أحد األطراف متثل خسا - 

 لقاعدة منع الضرر؛

عقد خيار الشراء خيتلف عن بيع العربون يف العمليات الشرطية البسيطة حتديدا، فالعربون حيتسب كجزء من  - 

 مثن السلعة عند التنفيذ ولكن يف اخليار عالوة االختيار هي حق أو التزام.

 الماليةضابط المبادالت الصفرية في عقود المشتقات رابعا:

إن املبادالت الصفرية ال ميكن أن تتم لو علم الطرفان سابقا بالنتيجة اليت ستنتهي إليها، وهذا ما 

حيث علل منع املعاوضة على الضمان  - رمحه اهللا -أشهب بن عبد العزيز عّرب عنه الفقيه املالكي 

إىل أجل و لك كذا، ألنه  أال ترى أنه ال يصلح أن يقول الرجل للرجل اضمن يل هذه السلعة {بقوله: 

....غرر وقمار، ولو علم الضامن أن السلعة متوت أو تفوت مل يرضى أن يضمنها إياه، بأقّل مما ضمنها 

. وهذا ينطبق حبذافريه على املشتقات والتأمني التجاري وسائر صور }إياه به، بل مل يرضى بدرهم 

  .1القمار واملراهنات

 األزمة المالية العالميةإحداث دور المشتقات المالية في خامسا:

نعلم أن عملية إقراض البنك شخصا ما تتطلب ضمانات كافية للسداد، باعتبار أن الضرر يلحق بالبنك يف حالة 

تعثر سداد املقرتض، لكن إذا استطاع البنك أن يؤمن على القرض وينقل خماطر الدين إىل طرف ثالث، ففي هذه 

املقرتض؛ ألن الطرف الثالث يتعهد بدفع قيمة القرض كامال للبنك يف هذه احلالة  احلالة لن يتضرر البنك من إفالس

وعليه فليس للبنك ما يكفي من احلوافز للتأكد من مالءة املقرتض، ولذلك مل جتد البنوك صعوبة يف إقراض الفئات 

ألن املخاطر يتحملها غريها، غالبا شركات التأمني وصناديق التحوط،فالتأمني على  Subprimeاألقل جدارة 

القروض شجع البنوك على أن تقرض مث تبيع القرض على شكل سندات، مع التأمني على هذه السندات فمن 
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و ال، وحيث يشرتي هذه السندات يشرتي ديونا مؤمن عليها، ولذلك ال يهمه بدوره هل املقرتض قادر على السداد أ

أن القروض مؤمن عليها فال يهم مالءة املقرتض وال جدارته االئتمانية، بل املهم هو الرسوم اليت حيصلها البنك وغريه 

من املؤسسات املالية من عمليات التمويل والتسنيد وما يتصل �ا وبدون هذا التأمني مل يكن من املمكن هلذه احللقة 

د، ومل يكن من املمكن نشوء ما يسمى باألصول الّسامة اليت كانت بؤرة اخلطر يف املشئومة أن تتضخم إىل هذا احل

وبالتايل فاملشتقات املالية أّدت إىل تركيز املخاطر بدال من ،الفقاعة واألساس اهلش الذي قامت عليه سندات القروض

املالية يف دول العامل خالل  ، ويف ما يلي خمطط يوضح تطور سوق املشتقات 1تفتيتها، وإخفائها بدال من تقليلها

  )2015-2006الفرتة (

): تطور 19-2الشكل (

المشتقات المالية في العالم خالل 

  2015- 2006الفترة 

  

  

  

la source: Will Acworth, 2015 Annual Survey : Global Derivatives Volume,Asia Takes theLead, 15-03-2016   

http://marketvoicemag.org/?q=content/2015-annual-survey-global-derivatives-volume, consulté le 30-10-2016  

أن املبادالت الرائدة يف أمريكا الشمالية وأوروبا متيل إىل عقود أكرب حجما  )19-2الشكل (يالحظ من   

دولة حول حجم  78باعتبارها أكثر مالئمة للمستثمرين من املؤسسات، وتستند هذه البيانات على استطالع ضّم 

ت للتطهري وكذلك املشتقات املالية وتضمن كل من "العقود اآلجلة، اخليارات اليت يتم تداوهلا على الصرف وقدم

  .2عقود الصرف املتداولة على أساس سنوي

  لكن السؤال املطروح يف هذا الصدد هو كيف أدت املشتقات املالية إىل بعث شرارة أزمة الرهن العقاري؟

واجلواب هو أن عمليات التأمني على السندات شجعت على اإلقراض، واإلقراض يساهم يف رفع أسعار 

العقار، وارتفاع األسعار يشجع على التأمني على القروض الخنفاض املخاطر، مما يشجع على املزيد من اإلقراض، 

م الفقاعة خاصة خالل وهكذا أصبحت حلقة اإلقراض والتأمني يغذي بعضها بعضا، مما أدى لتضاعف حج

                                                           
1
منشور على الموقع: أسلحة الدمار المالي الشامل، المیسر والربا وقودا األزمة المالیة العالمیة، مرجع سابق،  سامي بن إبراھیم السویلم،  

http://magazine/islamtoday.net/m/art.aspx?ID=94 12/10/2016یھ بتاریخ: أطلع عل.  
2
Will Acworth , 2015 Annual Survey : Global Derivatives Volume, Asia Takes The Lead , 

http://marketvoicemag.org/?q=content/2015-annual-survey-global-derivatives-volume , consulté le 30-10-2016 
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وبدأ مسلسل الكارثة  2007، إىل أن انفجرت الفقاعة يف عام 2007إىل أوائل سنة  2004السنوات 

  .1بالتتابع

 تسويق المشتقات المالية عالية المردودية على نطاق واسع سادسا:

سيا، أوروبا ودول حيث مت تسويق املشتقات إىل مستثمرين مؤسساتيني يف كل من الصني، اليابان، كوريا، رو 

  .2اخلليج، وأصبحت املؤسسات املالية املصدرة هلذه املشتقات تدين إىل املستثمرين فيها بآالف املليارات

حسب نظرية انفجار األزمة المالية العالمية الفرع الثالث: مواطن الميسر "القمار" في 

  الفقاعة

عمليا�ا تقوم على أساس املضاربة على األسعار، أصبحت البورصة تعرف على أ�ا مكان للقمار، فجّل   

وهذه املضاربة من شأ�ا أن تؤدي إىل تقومي األسهم يف البورصة بأكثر من قيمتها احلقيقية أو أقل بكثري، كما أن 

عقود البورصة ليس من شأ�ا أن يسلم البائع ما باع، وال املشرتي ما اشرتى؛ بل هي جمرد مراهنات على الربح من 

ل عقود آجلة ومستقبلية، ال تسليم فيها وال استالم إمنا يتم التحاسب فيها على فروق األسعار، و�ذا ينشأ خال

اقتصاد ومهي مضاريب بعيد عن االقتصاد احلقيقي، واملستثمر يقّوم رحبه على أساس احلظ وليس على أساس التحليل 

  مار "امليسر" يف أزمة الرهن العقاري من خالل النقاط التالية:، وعليه سيتم التطرق ملواطن الق3املايل ودراسة امليزانيات

  أوال: القمار والمضاربات في األسواق المالية

بأنه : ""تصرف حر واختياري لتحمل املخاطر""، بينما صنفت موسوعة القمار Samuelsonعّرف   

The New  Palgrave Dictionary :القمار التجاري املنظم يف ثالث  

 اليانصيب؛أوراق  - 

 أماكن وصاالت القمار املنظم؛ - 

 الرهان على نتائج مسابقات اخليل أو لعب كرة القدم أو غريها من األلعاب. - 

                                                           
1
أسلحة الدمار المالي الشامل، المیسر والربا وقودا األزمة المالیة العالمیة، سامي بن إبراھیم السویلم،   

http://magazine/islamtoday.net/m/art.aspx?ID=94.  
2
  .05، ص: مرجع سابقمحمد أیمن عزت المیداني،  
3
  .07ص: مرجع سابق، كمال رزیق وعبد السالم عقون،  
 :بین العدید من االقتصادیین وجود عّدة مصطلحات لصیقة بالقمار والتي اختلف في حكمھا لعل أبرزھا  

طلب القسمة "القضاء والقدر" من طریق األصنام، ویتوھم صاحبھ معرفة الغیب بطریقة الحظ، واالستقسام باألزالم  ھواالستقسام باألزالم:  -
و من یلحق بھ التنجیم والطیرة؛ وھي التفاؤل بالسائح من الطیر؛ أي الذي یطیر ناحیة الیمین، والتشاؤم بالبارح الذي یطیر ناحیة الشمال، وھ

 قمار محّرم. قبیل الشرك با�، بل ھو
جائزة في اإلسالم، وإن بدت لبعض الناس أنھا قمار، فالقرعة جائزة كملجأ أخیر للترجیح بین المتساوین عند عدم إمكانیة استیعاب  القرعة: -

 الجمیع منعا للتخییر عن طریق المحاباة، وھي غیر جائزة " قمار محّرم" إذا استخدمت بین غیر المتساوین.
المسابقة بجائزة، وھو سبقان حرام وحالل، والسبق ما یجعل للسابق من مال على من سبقھ، فالجعل "الجائز" یجوز ھو السبق" الرھان":  -

  إذا أخرجتھ الدولة، وال یجوز في المسابقات األخرى كالنرد وسائر األلعاب التي تشغل الناس فیما ال طائل تحتھ.
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فقد فّرق بني القمار واملضاربة؛ فالقمار يف رأيه سلوك يهدف فيه املقامر إىل  )Brenner 1990(أّما 

وهو يعرف احتمال فوزه، ويقارن ذلك لنرد مثال" رمي زهرة االكسب املايل بدون أية مهارة، حيث يلعب اللعبة "

باملبلغ الذي قامر به، وهذا ينطبق على أوراق اليانصيب وصاالت القمار املنظم، أّما املضاربة فهي سلوك يهدف فيه 

املضارب إىل الكسب املايل باستخدام مهاراته، وهذا ال ينطبق على لعب احلظ، ففي املضاربة يتخذ املضارب قراره 

ءا على تقديره الذي خيالف تقديرات اآلخرين أو تقديرات السوق، وهو هنا ال يعرف مدى صحة أ خطأ تقديره، بنا

وبالتايل ال يعرف املضارب قيمة احتمال صحة قراره، وعليه تكون املضاربة حينما يكون السلوك للمتعامل غري عادي، 

كد توقعاته، ولكن املتعامل يف سوق األوراق املالية بدون وخمالف لرأي األغلبية وال توجد شواهد أو أدلة على ذلك تؤ 

  1أن يكون لديه اخلربة واملعرفة بالسوق يكون مقامرا ألنه مل يستخدم أية مهارات يف سلوكه.

  األزمة المالية العالميةثانيا: ضابط الميسر "القمار"  في

وتضخمتمنخالله،فالبدايةكانتمنالتخفيضاملصطنعلمعدالتالفائدة بدأتفيالقطاعاملايل، الرهن العقاريإجنذورأزمة

فيمطلعالقرن،الذيشجععلىالتوسعفياالقرتاضدونوجودقيمةمضافة أومنوفياإلنتاجية،وكانتالنتيجةفقاعةفيسوقالعقار، 

ورافقذلك مبتكراتاملشتقاتاملاليةالتيحيدمتخاطراإلقراض،فلميعداملقرض 

دينعلىالسداد،فنشأعنذلك املمارساتاملستنكرةفياستدراجالعمالءوإغراقهمبالديون، يستشعرمسؤوليةالقرض،ويهتمبقدرةامل

وميكن توضيح أهم تبعات امليسر يف 2أيإناألزمةابتدأتبالربا،وتطورتإلىامليسر،وأصبحأحدمهايغذي اآلخر،لتنتهيبالكارثة.

  أزمة الرهن العقاري من خالل ما يلي:

  سقوط شركات التأمين -1

لقمار يف أزمة الرهن العقاري يف سقوط شركات التأمني اليت ّمت تأمني السندات عندها، لقد تسبب التعامل با

وقد كان لشركات التأمني نصيب كبري من حجم اخلسائر، إذ أ�ا كانت حلقة الوصل بني املقرتضني وبني البنوك 

ك كانت البنوك تؤمن فكان املقرتضون يؤمنون على ممتلكا�م يف حالة حدوث عجز يف تسديد مستحقا�ا، وكذل

على قروضها كي تضمن تسديد قرضها إذا عجز املقرتض عن ذلك، وهو ما أدى إىل إفالس العديد من الشركات 

واليت عملت على مبدأ التأمني على مقايضة الديون، ومن هنا تتبني لنا احلكمة العظيمة يف  AIGوعلى رأسها شركة 

احملّرم يف شريعتنا، ألن املؤِمن يدفع لشركة التأمني مبلغا من املال على وجه  حترمي التأمني الشتماله على الغرر وامليسر

املخاطرة، فإّما أن يعود أضعافا مضاعفة وإّما أن يضيع عليه، وذلك يف قوله تعاىل: 

                                                           
1
مجموعة أوراق األزمة المالیة في األسواق المالیة المعاصرة تحلیل اقتصادي وشرعي،   المضاربة والقمارعبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي،  

  . 194- 193، ص ص: 2009العالمیة أسباب وحلول من منظور إسالمي، الطبعة األولى، مطابع جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة، 
2
الجامعة اإلسالمیة، كلیة ة وأثره في عالج األزمة االقتصادیة المعاصرة، تحریم القمار في الشریعة اإلسالمیأحمد بن محمد الرفاعي الجھني،  

  .10الشریعة، المدینة المنّورة، ص: 
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}                                 {  المائدة )

90(  

 زيادة الفجوة بين االقتصاد المالي والحقيقي -2

الفجوةبينااللتزامات حيث تعمل علىزيادةالربوية،الفوائدنظاممثلتعترب املقامرة

كلماازدادتأعداداملراهنينازدادجمموعخسائر اخلاسرينمنجراءهبوطفيالسوق، وهذا ما حصل فاملاليةوالثروةاحلقيقية،

، فلقداكتظتاألسواقاملاليةبتجارةاملخاطراملبنية على امليسر والقمار،فأصبحالميكنالتفريقبني أزمة الرهن العقارييف 

املعامالتاحلقيقيةوبيناملقامرةالتيتتسماقتصادياًبأ�امباراةنتيجتهاصفر، 

أل�اعلىاملستوىاجلزئيلطرفيهاالتولدقيمة،إذإمنايرحبهطرفيساوي 

متاماماخيسرهاآلخر،أماعلىمستوىاالقتصادكلهفإ�امباراةنتيجتها سالبة،بسببماتولدمهنحوافزضارةاقتصادياذات 

خماطرأخالقية، فإذابرتنا االرتباطبيناملخاطروملكيةاألصول،ماليةكانتأوحقيقية،فقد املالكون 

 ملؤسساتاملاليةأزمة الرهن العقاري متكنت اعلىجودةأصوهلموتصرفوامباحيققلهمأعلىعائد،ويف احلافزللحفاظ

دومنراعاة ى"أخر فقدمجحتإلىتحقيقأهداف"بفصالملخاطرعنامللكية"التخلصمنمخاطرأصوهلامن

 وحتولتالسوقإلىساحةللرهان،فلم يكنهناكماحيدمننموها، طمعًا فيزيادةالعائدات "للتدهورفينوعيةاألصول 

وتضخمهاسوىاستعداداألطرافللمجازفة،وكماهوالشأنفيالربا،فإن 

املراهنةالتتطلبأكثرمناتفاقالطرفينعلىأنيدفعأحدمهالآلخرمبلغامن املاحلينوقوعاخلطرمقابلرسوممحددة، 

  1.فالتكلفةاالبتدائيةللرهامنحدودة، ولذلكاليوجدمايعوقتوسعهوتضاعفه

  األزمة المالية العالميةالفرع الرابع: ضابط بيع الدين بالدين "التوريق" في 

لقد حّرمت الشريعة اإلسالمية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل خصم األوراق التجارية   

 صّل اهللا وخصم الشيكات مؤجلة السداد، كما حّرمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، فقد �ى رسول اهللا

، ولعل من أهم  أسباب تفشي أزمة الرهن العقاري عملية بيع الديون العقارية 2عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ

، حيث تقوم 3وذلك من خالل تصكيكها "أي جتميعها وحتويلها إىل أوراق مالية ميكن ألي مستثمر يف العامل شراؤها"

ن؛ أي جعل الدين املؤجل يف ذمة الغري خالل الفرتة املرتاوحة بني ثبوته يف عمليات بيع الدين بالدين على تسنيد الديو 

الذمة وحلول أجله، أي سندات قابلة للتداول يف السوق الثانوية، حبيث ميكن أن يصبح موضع تبادل، وينقلب إىل 

                                                           
1
  .10ص: مرجع سابق، أحمد بن محمد الرفاعي الجھني،   
2
  .17ص: مرجع سابق، جمعة محمود عّباد،   
3
  .20ص: مرجع سابق، محمد صالح المنجد،  
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ين يف أزمة الرهن العقاري من ، وعليه ميكن إبراز مظاهر بيع الدين بالد1نقد سائل بعدما كان جمرد التزام يف ذمة املدين

 خالل النقاط التالية:

  أوال: تعريف ضابط بيع الدين بالدين "التوريق"

وهو كلمة مشتقة من الورِق وهي الفضة، يف قوله تعاىل: التوريق"بيع الديون أو ما اصطلح على تسميته بـ "  
.....)

                                         )

صرفية إىل سيولة نقدية بغرض احلصول على األموال، والتوريق مبعىن التسييل أي حتويل القروض امل)،19الكهف 

املوجودات املالية من املقرض األصلي إىل آخرين، أو حتويلها إىل  وذلك بغية خلق أصول مالية جديدة، وبذلك تتحول

، وعملية التوريق مبنية على بيع الدين لغري من هو عليه بأقل من قيمته االمسية وقبل حلول 2أوراق مالية قابلة للتداول

وألنه ال حّظ للزمن يف القروض، ولكي بيع ما ال تملك"، أجله، وهو أمر غري جائز شرعا ملا فيه من الربا والغرر "

مدرا لتدفقات نقدية، جيوز بيعه مثل "عين" ينتقل التسنيد من احلظر إىل اإلباحة ينبغي أن يكون حمل البيع أصال 

  .3العقارات والسّيارات واملعّدات وغريها، وليس دينا

  ثانيا: التكييف الفقهي لضابط بيع الدين بالدين

ال يجوز بيع الدين بالدين {مي قرارا بشأن بيع الدين بالدين حيث بّني فيه أنه أصدر جممع الفقه اإلسال  

المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو غير جنسه إلفضائه إلى الربا، كما ال يجوز بيعه بنقد مؤجل 

ن كون الدين من جنسه أو من غير جنسه ألنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعا، وال فرق في ذلك بي

  4}ناشئا عن قرض أو بيع آجل

-21كما أن جملس ا�مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عشر املنعقدة مبكة املكرمة يف املدة من 

  قد نظر يف موضوع الدين وقرر ا�مع مايلي:  2002جانفي  10- 5ه املوافق لـ 1422شوال 26

                                                           
1
  .29، ص: 2013الطبعة األولى، دار إحیاء للنشر الرقمي، دون بلد نشر، االقتصاد اإلسالمي رؤیة مقاصدیة، محمد الصحري،  
  لھ، البد من اإلشارة ھنا إلى أن التوریق مختلف عن التورق، فالتورق ھو عملیة یوفر من خاللھا البنك اإلسالمي النقد، لشخص ما بسبب حاجتھ

ة معینة، وبالتالي فھي لیست عالقة نقدیة بحتة كما ھو الحال بالنسبة إلى القرض الربوي، فعملیة التورق تقضي بأن ویتخلل ھذه العملیة تداول لسع
یشتري طالب المال سلعة عن طریق المصرف بسعر آجل ویبیعھا لطرف ثالث بیعا حاال عن طریق المصرف أیضا " في الغالب"، ومن ثم یحصل 

ساط الثمن اآلجل خالل فترة زمنیة یتفق علیھا، فھو شراء سلعة ألجل ثم بیعھا نقدا لغیر البائع بأقّل مما اشتراھا بھ، البائع على النقد حاال ویسدد أق
فرق بین فیحصل بذلك على النقد، وبالتالي فالفرق الجوھري بین التورق والتوریق ھي أن الزیادة في النقد في حالة التورق مبررة بتداول سلعة وال

واآلجل، أّما في التوریق فإن الزیادة في النقد غیر مسندة بعملیة مبادلة اقتصادیة ألنھا زیادة تستند إلى أصل الدین " أي رأس المال  سعرھا الحالي
ة فھي لمبررولیس النشاط االقتصادي" ومن ثم فھي زیادة وھمیة تحدث تشوھا في المعامالت المالیة وتشوھا اقتصادیا؛ ألن تلك الزیادة في النقد غیر ا

  من أھم أسباب التضخم.
2
الطبعة الثانیة، منشورات مركز أبحاث فقھ المعامالت فقھ االبتكار المالي بین التثّبت والتھافت، أصولھ، قواعده، معاییره، سامر مظھر قنطقجي،  

  .72، ص: 2016اإلسالمیة، دون بلد نشر، 
3
  .29ص: ، مرجع سابق، محمد الصحري  
4
  .22ص: جع سابق، مرمحمد صالح المنجد،   
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السندات األذنية والكمبياالت) ملا فيه من بيع الدين لغري ال جيوز حسم األوراق التجارية ( الشيكات،  - 

 املدين على وجه يشتمل على الربا؛

 ال جيوز التعامل بالسندات الربوية إصدارا أو تداوال أو بيعا الشتماهلا على الفوائد الربوية؛ - 

 ال جيوز توريق "تصكيك" الديون حبيث تكون قابلة للتداول يف سوق ثانوية؛ - 

  1امل بالتوريق يف مثل حالة الديون العقارية ملا يتضمن من حمظورات شرعية كالربا وغريه.ال جيوز التع - 

  ثالثا: صور بيع الدين بالدين

  :2الدين هو ما ثبت يف الذمة من غري أن يكون معينا سواء كان نقدا أو غريه، وبيع الدين له صورتان  

 و جائز الستناده إىل أصول وموجودات حقيقية.يشتمل العني واملنفعة املعجلة، وهبيع الدين بثمن حال:  -

يشيع يف املعامالت املالية الرأمسالية احلديثة، حيث تباع الديون من خالل تسنيدها  بيع الكالئ بالكالئ: -

  ليسهل تداوهلا.

  رابعا: أمثلة بيع الدين بالدين

  :3تتمثل أمثلة بيع الدين بالدين يف

الشريعة ما يسمى بابتداء الدين بالدين؛ كأن يبيع أحد املتعاقدين قنطارا منع فقهاء ابتداء الدين بالدين:  -

من القطن، موصوفا يف ذمته بثمن معلوم على أن يتأجل كل من البيع والثمن إىل أجل معلوم، ألن  فيه 

ن أن شغال لذميت البائع واملشرتي دون أن جيين أحدمها فائدة من وراء هذا التعاقد، وفيه غرر كبري، فضال  ع

األصل يف عقد البيع: أن يكون البدالن مقبوضني فور التعاقد أو قبض أحدمها على األقل يف صورة عقد 

السلم "بيع آجل بعاجل" ففي تأجيل قبض البدلني معا خروج من مقتضى األصل وخمالفة لقواعد الشريعة 

 العامة، وبالتايل اتفق الفقهاء على منعه.

الشريعة أيضا ما يسمى بفسخ الدين بالدين، كأن تكون عالقة دين بني منع فقهاء فسخ الدين بالدين:  -

مدين ودائن، فريغب املدين بأن يشرتي ما يف ذمته من الدين بشيء آخر يلتزمه للدائن، وال يدفعه إليه إّال 

من  بعد مدة من الزمان؛ كأن كان الدين عشرين دينارا، فاتفق على أن يتنازل الدائن عنها ليأخذ يف نظريها

املدين عشرة أرداب من القمح بعد شهر أو حنوه، وسبب املنع أن ما يف ذمة املدين من الدين األول قد 

فسخ، وزال بالتزامه دينا آخر بدله، فهو ما ينطبق عليه بيع الكالئ بالكالئ "املشار إليه سابق" والذي ورد 

 النهي عنه ووقع اإلمجاع عليه.
                                                           

1
  .11- 10محمود إبراھیم الخطیب،  مرجع سابق، ص ص:  
2
  .29ص: ، مرجع سابق، محمد الصحري 
3
الطبعة األولى، سلسلة أبحاث مركز االقتصاد اإلسالمي،  جامعة الملك عبد العزیز، مركز النشر بیع الدین في الشریعة اإلسالمیة، وھبة الزحیلي،  

  .24-22 ، ص ص:1998العلمي، جّدة، 
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ز الفقهاء بيع الدين املؤجل بدين مؤجل؛ كأن يكون لشخص على آخر مل جيبيع الدين المؤجل بالمؤجل:  -

دين فيبيع الدائن هذا الدين إىل شخص ثالث غري املدين، كما لو كان لشخص عشرون دينارا على آخر، 

فاشرتى �ا من شخص ثالث قنطارا من القطن يقبضه منه بعد شهر، هذا ممنوع ملا فيه من بيع الكالئ 

 ع العلماء على منعه.بالكالئ الذي أمج

  خامسا:أساليب بيع الدين بالدين

  :1تتمثل أساليب بيع الدين بالدين يف

أي استبدال حقوق والتزامات جديدة بأخرى قدمية مع ضرورة موافقة األطراف مجيعها استبدال الدين:  -

 ذات الصلة بالقرض على حتويله كليا أو جزئيا إىل ورقة مالية.

التنازل عن األصول ملصلحة الدائنني أو املقرضني كما يف ذمم بيع األصول أو  يتمالتنازل عن األصول:  -

 إجيارها، حيث يستمر دفع األقساط إىل املمّول األصلي الذي قام بتحويل الديون واستبداهلا.

حيث يتم بيع الذمم املدينة إىل مصرف متخصص، ونقل املسؤوليات مجيعها إليه حال بيع الذمم المدينة:  -

  دين عن التسديد.عجز امل

  األزمة المالية العالميةسادسا: مظاهر بيع الدين في 

إن من أسباب تفشي أزمة الرهن العقاري هو عملية بيع الديون العقارية، وذلك من خالل تصكيكها "   

عمل هلا جتميعها وحتويلها إىل أوراق مالية ميكن ألي مستثمر يف العامل شراؤها" فيتم حتويلها إىل سندات مالية، وي

تأمني خماطر وتباع كأوراق ائتمانية على شركات استثمارية وعلى مستثمرين، مع رهن يربط �ا، وهذه القروض اجلديدة 

تقوم بنوك أو مؤسسات مالية أخرى بتحويل جانب منها إىل أوراق مالية حتصل �ا على قروض جديدة، وهكذا حىت 

، حيث أّدت عمليات التوريق إىل زيادة حّدة األزمة منذ 2عسري تكونت أصول مالية رديئة، تثمينها صعب وشراؤها

بالواليات املتحدة األمريكية، بسبب تعثر األسر األمريكية عن سداد قروض السكنات اليت مت  2007منتصف 

ا أحست البنوك الدائنة خبطر عدم الت
ّ
سديد شراؤها عن طريق القروض املصرفية مقابل رهن العقارات املعنية نفسها، ومل

�رّبت من مسؤوليا�ا ببيع هذه األصول املشكوك يف حتصيلها إىل  Subprimeللقروض املصنفة تصنيفا رديئا 

جهات خارجية مستغلة يف ذلك آلية التوريق، وجبانب املشتقات املالية املتداولة يف البورصات العاملية، جاءت 

ملايل ككل، ومع أن مشتقات الديون املصرفية تشكل مشتقات الديون املصرفية لتزيد من خماطر ا�يار النظام ا

                                                           
1
  .72، ص: مرجع سابقفقھ االبتكار المالي بین التثبت والتھافت، أصولھ، قواعده ومعاییره، سامر مظھر قنطقجي،   
2
  .21-20، ص ص: مرجع سابقمحمد صالح المنجد،  
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، إّال أ�ا سامهت يف تعميق أزمة السيولة بعد اندالع أزمة 2007فقط من حجم املشتقات املالية يف سنة 10%

  .1القروض الرهنية

  األزمة المالية العالميةسابعا: تبعات بيع الدين بالدين في 

اخلطرية للسماح ببيع الديون بعد نشوئها إىل أطراف ثالثة، أظهرت أزمة الرهن العقاري بعض اآلثار 

حيث تؤدي عمليات بيع الدين بالدين إىل انتقال األزمة إىل أسواق عاملية، ما أدى إىل  نشؤ  هّوة بني 

، وعليه ميكن إمجال 2حجم املديونية واألصول احلقيقية، األمر الذي  أدى إىل ظهور خماطر السيولة املالية

  ع الدين بالدين يف أزمة الرهن العقاري من خالل النقاط التالية:تبعات بي

ن تفشي -  Informationإن تفاوت املعلومات : 3مظاهر الغش والتدليس بين المتعاملي

Asymmetry  إىل بني طريف البيع هو القاعدة وليس االستثناء، حيث أّدت  عمليات بيع الديون

أي حوافز ضارّة تغري بالتدليس والغش، فلم يعد منشئ الدين مهتما جدا بقدرة مخاطر أخالقية حدوث 

املستدين على السداد، ألنه سوف يسارع بعد العقد إىل بيع الدين إىل مؤسسات التوريق 

Securitization  وحتصيل رسم فوري بصر النظر عّما حيصل بعد ذلك، وقامت هذه املؤسسات

، مث CDSتلفة يف حمافظ، وحتسني تصنيفها االئتماين ظاهريا مبشتقات مثل بدورها بتوريق ديون كثرية خم

  بيعها إىل مستثمرين غافلني وكان ذلك من العوامل املهّمة يف تفاقم األزمة وانتشار آثارها.

إن التفاوت الذي حيصل بني الهّوة بين االقتصاد المالي واالقتصاد الحقيقي "الهرم المقلوب" : - 

يؤدي إىل حدوث اضطرابات مالية واقتصادية، وهو ما حصل يف أزمة الرهن  واملايل االقتصاد احلقيقي

العقاري حيث انفصل االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي بسبب بيع الديون واملضاربة عليها بسبب 

 .4اجلشع الرأمسايل

  

 

                                                           
1
  .70ص: مقاربة إسالمیة لألزمة المالیة الراھنة، مرجع سابق، محمد بوجالل،  
2
  .21ص:   مرجع سابق،عدنان السید حسن،  
3
بحث مقدم إلى: المؤتمر العلمي الدولي حول األزمة األزمة المالیة العالمیة: المدیونیة المفرطة نسبیا والتمویل اإلسالمي بدیال، محمد أنس الزرقا،  

-01لمي للفكر اإلسالمي، األردن، المالیة واالقتصادیة العالمیة المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة والمعھد العا
  .15، ص:2010دیسمبر  02
 باألصول العینیة  ھناك تفرقة أساسیة بین ما یمكن أن نطلق علیھ االقتصاد العیني "الحقیقي" وبین االقتصاد المالي، فأّما االقتصاد العیني فھو ما یتعلق

Real Assets ت بطریق مباشر "السلع االستھالكیة" أو بطریق غیر مباشر "السلع االستثماریة"، فھو یتناول كل الموارد الحقیقیة التي تشبع الحاجا
تي فاألصول العینیة عن األراضي، المصانع، الطرق، محطات الكھرباء وھي أیضا القوى البشریة، وبعبارة أخرى ھي مجموع السلع االستھالكیة ال

و الثروة الحقیقیة، أّما االقتصاد المالي فھو یشمل األدوات المالیة التي تسھل عملیات التعامل تشبع حاجات اإلنسان مباشرة، وبالتالي فاالقتصاد العیني ھ
أو تأخذ  في الثروة العینیة، وبشكل عام تأخذ ھذه األصول المالیة عادة أحد الشكلین؛ إّما حق الملكیة على بعض الموارد " أراضي زراعیة، مصانع"

شركة" وقد تطورت أشكال األصول المالیة الممثلة للملكیة "األسھم" مع ظھور شركات المساھمة، كما تطورت  شكل دائنیة على مدین معین "فرد أو
  أشكال األصول المالیة الدائنة مع تطور األوراق التجاریة والسندات.

4
  .30ص: مرجع سابق، محمد الصحري،  
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 الهرم المقلوب):20-2الشكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كفاءة صیغ وأسالیب التمویل اإلسالمي في احتواء األزمات والتقلبات الدوریة، ، صالح صالحي وعبد الحلیم غربي: المصدر
  05ص: مرجع سابق، 

حدثت أزمة الرهن العقاري بسبب اإلفراط يف االلتزامات واملديونيات مقابل األصول احلقيقية، وهو ما 

آليات التمويل التقليدية " البنوك، البورصات وأسواق  اصطلح على تسميته بالرفع االئتماين، حيث مسحت

املشتقات" بنمو املديونية مبعدالت عالية تفوق بكثري معدالت منو الثروة واألصول احلقيقية فيختل بذلك 

البناء االقتصادي، حيث تنشأ أهرامات هائلة من الديون وااللتزامات، ال يقابلها بالقدر نفسه احلجم 

واخلدمات، وهو ما يسمى باهلرم املقلوب حيث تكون قاعدته إىل أعلى ورأسه إىل أسفل  املطلوب من السلع

وهو ما يوضحه الشكل  1قائم على قاعدة حمدودة من اإلنتاج احلقيقيمما يعين أن احلجم اهلائل من الديون  

من  أكرب حجما من القمة فتكون الثروة أكرب )، حيث أن القاعدة تكون يف الوضع الطبيعي20- 2(

الديون، أّما يف االقتصاد الربوي فإن قاعدة اهلرم أقل من الديون املبنية عليها فتأخذ شكل اهلرم املقلوب، 

وهذا يعين أن أي منتج يسمح بنمو الديون دون ارتباط مباشر بنمو الثروة سيؤدي بالضرورة إىل انفالت 

ثروة ا�تمع، بينما يشري الوضع املعكوس للهرم  نسبة املديونية إىل قيمة السلع أو األصول احلقيقية اليت تشكل

إىل أن حجم الصفقات املالية يتجاوز حجم االقتصاد احلقيقي الذي نشأت عليه، حيث يتضح من مالحظة 

اهلرم املقلوب أن قاعدته تقوم على مساحة االقتصاد احلقيقي املتمثل يف إنتاج السلع واخلدمات، ومن 

تعامالت مالية تعّرب عن هذا النشاط، ولكن عندما تبدأ هذه التعامالت  الطبيعي أن يرافق هذا النشاط

بالتحرك بوترية منفلتة، فإن حجمها سيبدأ بتجاوز حجم االقتصاد احلقيقي، ولن تعرب القيمة اليت يتم التبادل 

ة �ا عن القيمة احلقيقية للصفقة من هنا ويف داخل اهلرم ستبدأ احتماالت ظهور الفقاعة االقتصادي

Bubble2.  

إن من أهم تبعات بيع الدين هي غياب املسؤولية غياب المسؤولية عن المؤسسات المالية المقرضة:  -

عن املؤسسات املالية املقرضة ابتداء، فالبنك أو املؤسسة التمويلية تقدم القرض العقاري، مث بعد ذلك تبيعه 

                                                           
1
بحث مقدم إلى: الملتقى الدولي الثاني حول دور المنتجات المالیة اإلسالمیة في تحقیق االستقرار االقتصادي،  صالح صالحي وعبد الحلیم غربي،  

  .04، ص: 2009ماي  06-05األزمة المالیة الراھنة والبدائل المالیة والمصرفیة، النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي خمیس ملیانة، 
2

  .05- 04، ص ص: المرجع نفسھ
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لتقوم هذه بدورها بإعادة تسنيده مث بيعه ملستثمرين حول العامل،   Wool Streetللبنوك االستثمارية يف 

ونظرا ألن املقرض يتخلص �ذه الطريقة من خماطر القرض، فإن هذا األسلوب شجع البنوك واملؤسسات 

املالية على التوسع يف اإلقراض بشكل غري مدروس، خاصة ملنخفضي املالءة طمعا يف العموالت وفروق 

صل عليها من خالل عمليات التسنيد والبيع، وكانت البنوك االستثمارية الكربى بدورها األسعار اليت حت

تعيد التسنيد بطرق خمتلفة، مث تعيد بيعها مرّة أخرى، ويف كل مرّة يتم فيها تسنيد الدين وبيعه يبتعد املستثمر 

جع حوافز التأكد من جودة أو مشرتي السند عن األصل احلقيقي للسند "العقار أو احملفظة العقارية" وترتا

 1األصول ومالءة الدين ابتداء، وترتفع من مث خماطر التعثر واإلفالس.

تعترب عملية بيع الدين بالدين أو ما يسمى يف فقه  انتقال األزمة إلى مصارف أخرى حول العالم: -

لعقاري من األسواق املعامالت املالية اإلسالمية بتوريق الديون، السبب األساسي يف انتقال أزمة الرهن ا

األمريكية إىل مصارف أخرى حول العامل، حيث مل تواجه البنوك األمريكية وحدها هذه املشكلة فحسب 

بل أن مصارف أوروبية وآسيوية ويابانية وقعت هي األخرى يف املشكلة نفسها، وكانت ضحية قوى السوق 

قامت مصارف أملانية أخرى بدعمه ماليا  الذي IKBوعوملة األسواق املالية، ومن بينها البنك األملاين 

وهو أعرق مصرف يف اململكة املتحدة خمتص  Northern Rockلتجنب سقوطه كليا، ومصرف 

باإلقراض العقاري، وكان السبب األساسي لوصول هذه البنوك حافة اإلفالس هو عمليات بيع الدين بالدين 

إىل سيولة من خالل حتويله إىل سندات متداولة تباع  واليت ميكن النظر إليها على أ�ا عملية حتويل الدين

 Collateralized، وهو اختصار لـ CMOSوتشرتى وتسمى يف مصطلحات األسواق املالية 

Mortgage Obligations2؛ أي سندات القروض العقارية املضمونة بأصول. 

 3وهمية التعامالت االقتصادية"نمو االقتصاد االفتراضي " -

البنوك على املتاجرة بالديون، حبيث يؤدي إىل اإلفراط يف خلق النقود بدون غطاء، وهذا يرتكز عمل 

االقتصاد الوهمي" ما يؤدي إىل ومهية التعامالت االقتصادية، واليت تقوم على  منو االقتصاد االفرتاضي "

اإلنتاج إىل على حساب االقتصاد احلقيقي، حيث حتول املستثمرون من االقتصاد احلقيقي القائم على 

االقتصاد الومهي القائم على القروض الربوية، وهو ما أدى إىل ارتفاع االقتصاد االفرتاضي إىل ما يرتاوح بني 

ضعف االقتصاد احلقيقي العاملي السلعي واخلدمي، وقد أصبح االقتصاد االفرتاضي ميثل   15ضعف و 12

تريليون دوالر، وقد  48تصاد حقيقي ال يتعدى تريليون دوالر يف مواجهة اق 600كيانا عمالقا ال يقل عن 

زاد الوضع سوءا بعد مساح هيئة األوراق املالية األمريكية ملصارف االستثمار بزيادة نسبة الدين إىل رأس املال 

                                                           
1
  .44- 43مرجع سابق، ص ص: األزمات المالیة في ضوء االقتصاد اإلسالمي، سامي بن إبراھیم السویلم،  
2
دار الفكر، دمشق، األزمة المالیة العالمیة دالئل اقتصادیة على سطوع المنظومة اإلسالمیة من بین أنقاض الرأسمالیة، محمد سامر القّصار،  

  .22- 21، ص ص: 2009
3
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ضعف، وعندما يكون هناك إقراض مفرط وغري حذر، وعندما يكون  30ضعف إىل أكثر من  12من 

اد يتم اللجوء إىل املشتقات مثل أوراق مبادالت التعثر االئتماين للبحث عن املقرضون غري واثقني من االسرتد

  االحتماء من التعثر.

إن نظرية االقتصاد اإلسالمي ال تقبل رحبا فيه ضرر للغري، أو رحبا ال يقابله عمل، وبصورة أعم فإن 

موال الناس بالباطل، ويف هذا اإلسالم يرفض بشدة ذلك االقتصاد الومهي القائم على الربا واملديونية وأكل أ

أي المصطفى صّل اهللا عليه وسلم: '' أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده''الصدد يقول 

  الكسب الذي ينمي االقتصاد ويزيد اإلنتاج.

حيث شاعت عبارة األصول السامة بعد  Toxic Assetsهي ترمجة للعبارة اإلجنليزية األصول الساّمة:  -

األزمة املالية العاملية، وسببت إفالس املنشآت املصرفية ووقوع األزمة، هذه األصول السامة هي القروض 

، حيثتسمح آلية بيع الديون ملؤسسات 1املشكوك فيها اليت تعثر وفاؤها، وهبطت قيمة ضمانا�ا العقارية

تها إىل ميزانية املستثمرين الراغبني يف متلك هذه السندات بعد تصنيفها التمويل بنقل عبء الدين من ميزاني

 .والتأمني عليها

  ضمن نظرية سلوك القطيعاألزمة المالية العالمية الفرع الخامس: ضابط التدليس في 

عملية صنع �دف املالية السلوكية لشرح مناذج املنطق للمستثمرين، مبا يف ذلك تأثري القرارات العاطفية على   

ومن بني القرارات العاطفية اليت تطرقت هلا املالية  2القرار، أي �دف لفهم التمويل واالستثمار من منظور إنساين

السلوكية ما اصطلح على تسميته بـ سلوك القطيع، حيث �دف نظرية سلوك القطيع لتحليل سلوك املستثمرين يف 

ار بأنه قرار عقالين حبت، يستند فقط على حتليل املؤشرات األساسية  األسواق املالية، إذ ال ميكن اعتبار االستثم

كاألسعار، األرباح وتطورات السوق، حيث يؤكد احملللون على تأثري عوامل غري عقالنية مثل اإلفراط يف الثقة، التقليد 

م الالعقالنية يف األعمى والتصورات اخلاطئة على تشكيل األسعار يف السوق، وهو ما جتلى يف دراسات عديدة باس

، ويتجلى سلوك القطيع يف أزمة الرهن العقاري بسبب التدليس املنهي عنه يف شريعتنا، حيث سادت 3املالية السلوكية

العديد من املخالفات يف معامالت األسواق املالية بسبب انتشار املعلومات الكاذبة، وافتعال شائعات ال أساس هلا 

 على املتعاملني، والسعي إىل حتقيق مغامن وراء ذلك على غري وجه حق، حيث من الصحة �دف إحداث تأثري معني

تنتشر إشاعات بأن سهم شركة ما سوف حيقق أرباحا حىت يرتفع مثنه، �دف خلق طلب مفتعل، فيتجه املضاربون 

يزة تظهر حقيقة بشكل مجاعي لشراء أسهمها، ومن مث يرتفع مثنه مؤقتا فيقوم بعض املتعاملني بالبيع وبعد فرتة وج
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اإلشاعة الكاذبة مما يضطر اجلميع إىل بيع هذه األسهم، فينخفض السعر مرّة أخرى، مما يسبب ضررا على االقتصاد 

القومي، وهذا من مناذج التدليس وأكل أموال الناس بالباطل املنهي عنه يف شريعتنا، حيث يقول تعاىل: 

}                                     {  كما   )6(الحجرات

 .1يؤدي سلوك القطيع إىل تعميق اهلّوة وزيادة االختالل

الشرعية عن على األسواق المالية والبدائل األزمة المالية العالمية المبحث الثالث: تداعيات 

  هامسببات

على املستوى العاملي تنامت املخاوف من آثار مشاكل سوق اإلقراض العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية   

على استثمارات املؤسسات املالية والشركات يف أحناء العامل، لتؤدي إىل هبوط كبري يف أسواق املال العاملية وسط 

ين الدوليني عن استثمارا�م احملفوفة مبخاطر أكرب، دافعني مؤشرات األسهم عمليات بيع كبرية، وختلي املستثمر 

القياسية الرئيسية إىل أدىن مستويا�ا يف سنوات عّدة، إذ هرب املستثمرون من أسواق األوراق املالية األوروبية واجتهوا 

بعدم القلق مما أدى إىل خسائر إىل سندات حكومية قصرية األجل، متثل هلم مالذا آمنا، متجاهلني يف ذلك دعوات 

، لذلك سنحاول من خالل هذا املبحث التعرض آلثار أزمة الرهن 2يف األسواق املالية وخاصة األوروبية واآلسيوية

  العقارية.العقاري على األسواق املالية الغربية والعربية، مث التطرق ألهم البدائل الشرعية  عن مسببات أزمة الرهونات 

  الماليةزمة األالمطلب األول: عالمية تأثير 

  :3ميكن توضيح آثار أزمة الرهن العقاري على املستوى العاملي من خالل النقاط التالية  

  :أدت أزمة الرهن العقاري إىل خسائر ضخمة وإفالسات يف العديد من تضرر القطاع المصرفي العالمي

مر الذي دفع بالبنوك املركزية لضخ مزيد من األموال يف البنوك حول العامل، وخاصة يف آسيا وأوروبا، األ

أكرب البنوك املركزية  City Groupأسواق املال لتقليل حّدة هذه األزمة، فنجد على سبيل املثال أن بنك 

، من 2007يف الربع الثالث من العام  %60من ناحية حجم األصول قد تراجعت أرباحه الصافية بنحو 

                                                           
1
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مليون فرنك  800و 600أكتوبر أن خسائره تراوحت ما بني  1لسويسري يف ا UBSجهته أعلن بنك 

 بسبب أزمة الرهن العقاري.

  :يوضح التقرير املعد من قبل منظمة العمل الدولية والصادر يف شهر تعرض سوق العمل إلى هّزة كبيرة

مليون شخص بسبب  50إىل  30أن عدد العاطلني عن العمل يف العامل قد يرتاوح ما بني  2009جانفي 

تأثريات أزمة الرهن العقاري، واليت أّدت إىل تدهور الوضع املايل واإلداري للشركات مما اضطرها للتخلي عن 

عدد كبري من موظفيها، كما حّذر التقرير من زيادة حجم العاطلني عن العمل إذا ما استمرت األزمة 

 االقتصادية دون عالج مناسب.

 :بتباطؤ منو االقتصاد العاملي بشكل كبري مما  2008تسمت األزمة املالية العاملية ا تباطؤ النمو االقتصادي

أثّر على العوائد واإليرادات املتحققة يف األسواق املتقدمة، الناشئة والنامية، األمر الذي يتسبب يف إحداث 

احمللي اإلمجايل لبعض  حالة من الرتاجع والتباطؤ يف االقتصاد العاملي، وميكن توضيح النمو احلقيقي للناتج

 من خالل اجلدول التايل:  2009و  2008مناطق الدول النامية مقارنة بني سنيت 

 2009و  2008النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل لبعض مناطق الدول النامية مقارنة بني سنيت ):  3-2الجدول (

  2009  2008  المناطق

  6,7  8,8  شرق آسيا والمحيط الهادي

  3,5  6  أوروبا وآسيا الوسطى

  2,1  4,5  أمريكا الالتينية البحر الكاريبي

  3,5  5,7  الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  5,4  6,3  آسيا

  4,6  5,4  إفريقيا جنوب الصحراء

ا�لة اجلزائرية ، 2008أزمات النظام المالي العالمي أسبابها وتكاليفها االقتصادية مع إشارة خاصة لألزمة المالية العالمية لعام : غزازي عماد، المصدر

  .46، ص: 2014، سبتمرب 02لالقتصاد واملالية، العدد 

ادي مبختلف ميثل تراجع معدالت النمو االقتصادي احلقيقي من خالل اجلدول السابق تراجع األداء االقتص  

القطاعات املالية والصناعية والزراعية، وحىت اخلدمية وتنعكس آثاره اجتماعيا، فحسب أرقام اجلدول فإن املناطق 

األكثر تأثرا باألزمة االقتصادية منطقيت الشرق األوسط وإفريقيا، وأيضا أمريكا الالتينية، فحسب دراسات البنك 

مليون نسمة إىل دائرة الفقر، فارتفاع األسعار  20سيرتتب عنه حتّول  %1ايل بـ العاملي فإن تراجع الناتج احمللي اإلمج
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افظ البنك الفيدرايل مليون نسمة إىل دائرة الفقر املطلق، ويف تصريح حمل 100اليت شهد�ا املنتجات الغذائية نقلت 

 50بأن اخلسائر يف الرهون العقارية سترتاوح بني  والذي وّضح من خالله  2007يف جويلية "بيرنانكي" األمريكي 

الصادر عن البنك الدويل فإن االقتصاد  2009مليار دوالر، ووفقا لتقرير اآلفاق االقتصادية العاملية  100مليار و

عدم اليقني  العاملي مّر مبرحلة انتقالية بعد فرتة طويلة من النمو القوي "الذي قادته البلدان النامية" إىل حالة بالغة من

والغموض من جرّاء اآلثار الشديدة اليت أحلقتها أزمة الرهون العقارية، متوقعا اخنفاض منو إمجايل الناتج احمللي العاملي 

 يف نفس السنة.

 :ظهرت العديد من األصوات املطالبة ببديل للدوالر كعملة احتياطي عاملي، وذلك لعّدة  تراجع دور الدوالر

تزايد يف امليزان التجاري األمريكي وما اجنر عنه من تراجع مستمر يف قيمة الدوالر، أسباب منها العجز امل

الذي بدأ مع مطلع األلفية الثالثة والزال مستمر مع بعض التذبذبات الوقتية، فعلى سبيل املثال تراجعت 

 .%37حبوايل  2004وديسمرب  2002قيمة الدوالر أمام اليورو خالل الفرتة ما بني 

عمقت أزمة الرهن العقاري من عدم الثقة يف الدوالر، فقامت الكثري من الدول بإعادة حسابا�ا يف كما 

 %66إىل  %71الدوالر كعملة احتياطي عاملي، حيث تراجع نصيب الدوالر من االحتياطات الدولية من 

بط ، وبسبب هذا العجز قامت العديد من الدول بالبحث عن بديل كر 2006-1999خالل الفرتة 

  عمال�ا باليورو أو بسلة من العمالت، أو بوحدة حقوق السحب اخلاصة.

  :أدت أزمة الرهن العقاري إىل حدوث ركود اقتصادي على دخول العالم في ركود اقتصادي عميق

املستوى العاملي، علما أن هذا اهلبوط كان سريع ومفاجئ على حنو خاص يف آسيا،  فعلى سبيل املثال هبط 

، وبلغ حجم االنكماش 2008عن سنة  %40بواقع  2009السلع من اليابان يف جانفي حجم صادرات 

، وبلغ هبوط اإلنتاج الصناعي نسبا مماثلة يف تلك البلدان، أّما %25ويف سنغافورة  %30يف الصني 

قات االقتصاديات احمللية يف البلدان النامية فقد تأثرت على حنو مباشر بأزمة الرهن العقاري، فتوقفت تدف

رأس املال وانعكس اجتاهها وا�ارت أسواق األسهم فيها بصورة عامة، فتدهورت األوضاع املالية وتوقف منو 

االستثمار يف العديد من البلدان النامية، أّما يف أوروبا فقد اخنفض اإلنتاج الصناعي لالحتاد األورويب بـ 

حالة بزيادة  904,900البطالة ليصل إىل  كما ارتفعت معدالت البطالة ففي بريطانيا ارتفع معدل  1,9%

وحدها، بينما كان االقتصاد اإليرلندي أول االقتصاديات األوروبية  2008يف سنة  31,500ما يقارب بـ 

وهو املعدل األكثر اخنفاضا  %1,5اليت تدخل يف حالة كساد، حيث اخنفض إمجايل الناتج احمللي مبقدار 

 .1983منذ سنة 



  الفصل الثاني........ الضوابط الشرعية للصناعة المالية اإلسالمية واألزمة المالية العالمية
 

170 
 

 لقد تنامت العديد من األصوات املطالبة بإعادة هيكلة  ات االقتصادية الدولية:إعادة هيكلة المؤسس

املؤسسات االقتصادية الدولية خاصة بعد اآلثار اليت خلفتها أزمة الرهون العقارية، حيث أصبحت املنظمات 

ية" واليت الدولية أداة استعمارية تعمق التخلف والتبعية يف الدول النامية، هذه األخرية "الدول النام

باستطاعتها عالج هذه األزمة من خالل املسامهة بثروا�ا، لذلك فإن أزمة الرهون العقارية أكدت ضرورة 

تصحيح االختالالت العميقة اليت تعاين منها هذه املنظمات، وإبعادها عن هيمنة الدول الغربية، وجعلها 

 ال مجيع الدول وآالمها، خاصة النامية منها.تكون معربة يف إدار�ا وأجند�ا وقرارا�ا وسياسا�ا عن آم

 :لقد اتصف النظام العاملي الدويل �يمنة دولة واحدة وهي الواليات املتحدة  نهاية نظام القطب الواحد

األمريكية، منذ انتهاء احلرب الباردة، وسقوط املعسكر االشرتاكي بقيادة االحتاد السوفيايت يف التسعينات، 

عقاري لتمثل مزيدا من اإلضعاف للواليات املتحدة األمريكية ومشروع اهليمنة الذي وجاءت أزمة الرهن ال

سارت فيه حىت الوقت احلاضر، حيث تعترب هذه األزمة فرصة لظهور قوى إقليمية كالصني واهلند وروسيا 

 واليابان وإيران، وهي كذلك فرصة إلحداث تصحيح يف موازين القوى املمانعة يف العامل العريب.

  على األسواق المالية األزمة المالية العالمية لمطلبالثاني: أثر ا

واجه االقتصاد العاملي واحدة من أصعب األزمات يف تارخيه احلديث، إذ تعني عليه أن يتحمل يف آن واحد   

ارتدادا�ا السلبية على التداعيات املتمادية لألزمة املالية العاملية واليت سرعان ما حتولت إىل أزمة اقتصادية، كان هلا 

خمتلف دول العامل وقطاعاته االقتصادية العاملية، ومن هذه القطاعات قطاع األسواق املالية، والذي شهد سلسلة 

سوقا مالية حول العامل خسارة أسواق املال يف  89ا�يارات متتالية وقد قدرت وكالة بلومبريج املالية اليت تابعت أداء 

حيث سنتطرق من خالل هذا املطلب ألهم تداعيات أزمة الرهون العقارية  1ريليون دوالرت 30بقرابة  2008عام 

  على األسواق املالية بشقيها الغربية والعربية.

  ثر على األسواق المالية الغربية األالفرع األول: 

ليت تفاقمت يف شهر أثارت أزمة القروض العقارية عالية املخاطر يف الواليات املتحدة األمريكية، وتداعيا�ا ا  

، وآثارها 1997فزعا داخل أسواق املال العاملية، وسط خماوف من تكرار األزمة املالية اآلسيوية عام  2008سبتمرب 

السيئة على االقتصاد العاملي، وألن مصدر األزمة هو أقوى اقتصاد يف العامل فقد بادرت البنوك املركزية يف العامل خاصة 

                                                           
1
مقال منشور على الموقع: األزمة المالیة العالمیة وآثارھا على سوق العقارات في العالم العربي، محمد محمود عبد هللا یوسف،  

egypt.com-http://www.cpas :04، ص.  
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الف املليارات من الدوالرات ملواجهة نقص السيولة الناجم عن خسائر املؤسسات املالية يف أوروبا وآسيا بضخ آ

  املقرضة، إضافة إىل تدخل االحتياطي الفيدرايل األمريكي خبفض سعر اخلصم األساسي.

ويأيت ذلك يف الوقت الذي اجتمع فيه زعماء عشرين دولة، وهي الدول الصناعية السبع الكربى وعدد من 

، لبحث تداعيات أزمة الرهونات العقارية، 2008نوفمرب  15ات االقتصادات الصاعدة يف واشنطن بتاريخ الدول ذ

حيث حاول القادة املشاركون يف قمة واشنطن وضع أسس اإلصالح الالزمة واحللول املناسبة حلل األزمة، إّال أن 

  1الرئيس األمريكي السابق "جورج بوش" املهمة "أكرب بكثري" من أن يتم معاجلتها يف قمة واحدة، على حد وصف

أدت أزمة الرهن العقاري إىل تفشي نوع من عدم االستقرار والتذبذب يف األسواق املالية العاملية، وحالة من   

اخلوف الشديد يف أوساط املستثمرين بشأن مستقبل االقتصاد واالستثمار، دفعت بالكثريين منهم إىل عدم الرغبة يف 

، حيث أنه وبعد حتقيق أسواق املال الدولية أداء 2البحث عن استثمارات آمنة يف قطاعات أخرىحتمل املخاطر، و 

انتشرت األزمة تدرجييا إىل األسواق األوروبية  2002- 2000جيد خالل السنوات ما قبل األزمة باستثناء الفرتة 

مع �اوي  2007آسيا منذ أواخر العام واآلسيوية بداية، حيث تزامن هبوط مؤشرات أسواق املال الدولية يف أوروبا و 

  أسواق املال األمريكية، وهو ما يتضح من خالل الشكل التايل:مؤشرات 

  2007): هبوط مؤشرات أداء األسواق الدولية منذ أواخر  21-2الشكل (

  

  

  

  

  

جملة دراسات اقتصادية، صندوق النقد العريب، أسواق األوراق المالية العربية، انعكاسات وعبر من األزمة المالية العالمية، ،إبراهيم عاكومالمصدر: 

  .08ص: ، 2009، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، 09الدائرة االقتصادية والفنية، العدد 

                                                           
1
 http://www.ahewaro.orgمنشور على الموقع:  مقالأثر األزمة المالیة العالمیة على االقتصاد السوداني، محمد الفّتاح عبد الوھاب العتیبي،  

  .01ص: 
2
مجلة كلیة بغداد للعلوم تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة وضرورة إعادة بناء النظام المالي العالمي، توھامي إبراھیم وصالح حّواس،   

  .07أ ، ص: - 20االقتصادیة، العدد 
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أعلن رمسيا أن دول منطقة اليورو دخلت مرحلة متددت اآلثار السلبية لألزمة إىل الدول األوروبية، حيث   

يف الربع الثالث من عام  %0,2الركود االقتصادي، بعد أن أظهرت بيانات رمسية حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 

يف الربع الثاين من أفريل، جوان  15، ويأيت ذلك استمرارا حلالة الرتاجع اليت شهد�ا دول املنطقة ال 2008

، وكان هذا اإلعالن متوقعا بعد التأكيد رمسيا على دخول %0,2ا االنكماش بنسبة ، حيث قدر هذ2008

  .1االقتصادين األملاين واإليطايل، ومها ضمن أكرب اقتصادات منطقة اليورو مرحلة الركود

ثر على األسواق المالية العربيةاألالفرع الثاني: 
2  

العربية وأسواقها املالية، خاصة تلك الدول األكثر انفتاحا بطبيعة احلال طاولت األزمة اقتصاديات املنطقة   

على تدفقات رؤوس األموال والتجارة الدولية، حيث تباينت القنوات الرئيسية اليت امتدت تأثريات األزمة من خالهلا 

ت األزمة إىل إىل الدول العربية، وذلك حبسب طبيعة اقتصادا�ا ودرجة انفتاحها وارتباطها باالقتصاد العاملي،  وأد

تباطؤ يف معدالت النمو االقتصادية لدول املنطقة، وشح يف السيولة واالئتمان املصريف، وخروج رؤوس أموال كبرية من 

القطاع املايل العريب وخسائر مجّة الستثمارات األفراد واملؤسسات العربية يف اخلارج نتيجة ا�يار أسعار األصول املالية 

لدول ملشاريع تنموية وصرف عدد من املؤسسات جلزء من العاملني فيها، خاصة يف القطاع والعينية، وإلغاء بعض ا

  املايل وقطاع العقارات والتشييد، واخنفاض أسعار األسهم مما كّبد املستثمرين خسائر فادحة.

  أوال: قنوات التأثير 

حبسب درجة انفتاح هذه األسواق اختلفت تأثريات  أزمة الرهونات العقارية على أسواق املال العربية، وذلك   

  على االقتصادات العاملية، حيث ميكن تصنيف الدول العربية إىل ثالث جمموعات كالتايل:

دول جملس التعاون اخلليجي " اإلمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت" المجموعة األولى:  

ألسواق املالية العاملية، حيث شهدت يف وتتسم بأنظمة مالية وجتارية منفتحة وذات انكشاف عال على ا

األعوام اليت سبقت األزمة طفرة يف املوارد املالية النامجة عن الزيادات الضخمة يف اإليرادات النفطية 

والتدفقات الرأمسالية األجنبية، لتمويل املشاريع الكربى القائمة يف عدد من هذه الدول، حيث أدى تفاقم 

أسواق النفط العاملية إىل تقلص الفوائض املالية لدول جملس التعاون اخلليجي، كما األزمة وتراجع األسعار يف 

تقلصت أيضا السيولة النقدية لدى القطاع املصريف وقطاع األعمال، وميكن توضيح تأثر دول جملس التعاون 

 اخلليجي بأزمة الرهونات العقارية من خالل الشكل البياين التايل:

                                                           
1
  .01ص: مرجع سابق. الفتاح عبد الوھاب العتیبي:  محمد 
2

  لالطالع راجع :  
مجلة دراسات اقتصادیة، صندوق النقد األزمة المالیة العالمیة وقنوات تأثیراتھا على اقتصادات الدول العربیة، جمال الدین زروق،   -

  .07-06، ص ص: 2011العربي، الدائرة االقتصادیة والفنیة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
  .13- 10ص ص: مرجع سابق، إبراھیم عاكوم:  -
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  زمة الرهونات العقارية على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي): تأثير أ 22-2الشكل (

) 22-2يشري الشكل البياين (

إىل أن سوق األسهم السعودي 

شهد اخنفاضا  قبل األسواق 

العربية الرئيسية األخرى وذلك يف 

، يف حني بدأت 2008جانفي 

األسواق األخرى مسلسل الرتاجع 

  توفر، وعلى الرغم من 2008من منتصف سنة 

  .13ص: مرجع سابق، إبراهيم عاكوم: المصدر: 

العديد من التصرحيات بأنه لن تكون هناك تأثريات تذكر على أسواق املنطقة ومستثمريها األفراد، إّال أنه  

لوحظ أن مؤشرات األسواق الرئيسية العربية شهدت اخنفاضا حادا إذا ما قورن باألسواق املالية املتقدمة، 

  ملفرتض أن تنخفض مؤشرا�ا أكثر من غريها كو�ا منبع األزمة.واليت كان من ا

وتشمل كل من "اجلزائر، السودان، ليبيا واليمن" تعترب أسواق املال احمللية فيها غري مرتبطة المجموعة الثانية:  

ن الطلب العاملي ارتباطا مباشرا باألسواق العاملية، إّال أن اقتصادا�ا تعتمد على اإليرادات النفطية، وبالتايل فإ

واألسعار العاملية للنفط تؤثر كثريا على السياسة املالية املتبعة يف هذه الدول واملسايرة للدورة االقتصادية 

 العاملية.

تشمل كل من "األردن، تونس، سوريا، لبنان، مصر، املغرب وموريتانيا" وهي دول يعتمد  المجموعة الثالثة: 

ى موارد اإلقراض احمللي، وبالتايل ال تتأثر اقتصادا�ا بصورة مباشرة بالتقلبات القطاع املصريف واملايل فيها عل

يف أسواق املال العاملية، غري أن الصدمات اخلارجية تنتقل إىل اقتصادا�ا من خالل ارتباطها التجاري الوثيق 

  بأسواق الدول املتقدمة يف االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية.

  حّدة التأثيرثانيا: 

أثرت أزمة الرهونات العقارية على اقتصادات املنطقة العربية، فاجتاحت تأثريا�ا معدالت النمو االقتصادي   

العاملي والطلب الكلي، مستويات أسعار النفط، حجم عوائد استثمارات املنطقة يف األسواق العاملية وصايف تدفقات 

اء كانت استثمارات حمافظ أو استثمارات خارجية مباشرة، إضافة إىل االستثمار األجنيب إىل أسواق املنطقة، سو 

  تدفقات رؤوس األموال من قروض للقطاع اخلاص أو مساعدات حكومية رمسية لدول املنطقة.

، حيث لوحظ 2008بدأت االنعكاسات السلبية تظهر على أداء األسواق املالية العربية منذ منتصف عام   

ّال أنه مل يستمر يف ضوء تداعيات أزمة الرهونات العقارية، حيث �اوت أسواق املال بعض التحسن يف أدائها، إ
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العربية أسوة مبثيال�ا العاملية، وهبطت إىل مستويات مل تشهدها منذ سنوات، والشكل البياين التايل يوضح تراجع 

  .القيمة السوقية لألسواق املالية العربية جرّاء أزمة الرهونات العقارية 

  ): تراجع القيمة السوقية لألسواق المالية العربية جّراء أزمة الرهونات العقارية23-2الشكل (

  

  

  

  

  

  

  .12ص: مرجع سابق، إبراهيم عاكوم: المصدر: 

، حيث خسرت 2008مليار دوالر بنهاية العام  770هبط إمجايل القيمة السوقية هلذه األسواق إىل حنو 

مليار خالل النصف 78ل العام ككل، بعدما كانت ارتفعت القيمة السوقية بنحو مليار دوالر خال569األسواق حنو 

  .2008األول من سنة 

تراجع أداء األسواق العربية منذ بداية النصف الثاين من عام  ويعكس اخنفاض املؤشر املركب لصندوق النقد العريب  

  ، وما هو يوضحه الشكل التايل:2008

                                               

): تهاوي األسواق 24-2الشكل (

المالية العربية جّراء أزمة الرهونات 

  العقارية

  

  .12ص: ، مرجع سابق، : إبراهيم عاكومالمصدر

                                                           
 ي، یشمل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي خمسة عشرة سوقا مشاركا في قاعدة بیانات أسواق األوراق المالیة العربیة لصندوق النقد العرب

وھي: بورصة عمان، سوق البحرین لألوراق المالیة، بورصة األوراق المالیة بتونس، سوق األسھم السعودي، سوق مسقط لألوراق المالیة، سوق 
یة، سوق كویت لألوراق المالیة، بورصة بیروت، بورصتي القاھرة واإلسكندریة، بورصة القیم المنقولة بالدار البیضاء، سوق أبو ظبي لألوراق المالال

  دبي المالي، سوق الدوحة لألوراق المالیة، سوق الخرطوم لألوراق المالیة، بورصة الجزائر وسوق فلسطین لألوراق المالیة.
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  األزمة المالية العالميةالمطلب الثالث: البدائل الشرعية عن مسببات 

إسالمية عن األوراق املالية احملّرمة، وهو اهتمام قدمي  املعاصرون بإجياد بدائلاهتم الباحثون االقتصاديون 

وتلته بعد ذلك عّدة دراسات تتناول موضوع البدائل  1976فقد عقد املؤمتر األول لالقتصاد اإلسالمي سنة 

ر إسالمي يف شكل الشرعية، وكان اهلدف األساسي لكل هذه الدراسات هو إجياد حلول لألزمات املالية  من منظو 

عقود مالية حتكمها نصوص شرعية كبديل ملعامال�م الربوية  واليت حيكمها عقد القرض بفائدة، وهذه البدائل املالية 

الشرعية هلا أركان وشروط وضوابط حتكمها وال ميكن التنازل عنها أو تغيريها أو االلتفاف عليها، وإذا حدث هذا فإ�ا 

وال متت للمعامالت املالية اإلسالمية بصلة، حيث اجتهت أنظار فقهاء اإلسالم منذ  تصبح معامالت مالية فاسدة

زمن إىل إجياد بدائل مطابقة للشرع يف البنوك بديال عن النظام التقليدي الربوي املخالف للشريعة اإلسالمية، وذلك 

النجاة للعامل وبالتايل ميكن من خالل استحداث جمموعة بدائل بتخريج إسالمي، فاالقتصاد اإلسالمي يقدم طوق 

لالقتصاديني املسلمني أن يقدموا للنظام املصريف الغريب احللول العملية املتمثلة يف العديد من العقود املالية الشرعية 

لتكون بديال لعقد القرض الربوي الذي يعتمدون عليه ويسبب هلم األزمات املتكررة،  وعليه ميكن التطرق للبدائل 

  سببات أزمة الرهونات العقارية من خالل الفروع التالية: الشرعية عن م

  الفرع األول: المقترحات السابقة إليجاد مؤشر مالي إسالمي بديل عن سعر الفائدة

وجدت عّدة دراسات اقرتحت مؤشرا إسالميا بديال عن سعر الفائدة، وأبرز احملاوالت العملية اليت طبقت يف   

  املؤشر، ميكن تلخيصها حسب تسلسلها الزمين يف اجلدول التايل:عدد من الدول إلجياد هذا 

  ): المقترحات السابقة إليجاد مؤشر مالي إسالمي بديل عن سعر الفائدة4-2الجدول (

  المقـــــــــــــــــــترح  المؤلف

  متوسط النسب املئوية لألرباح املتوقعة إىل رأس املال املستثمر  )1978شحاتة (

  

  )1981(الجارحي 

مؤشر معّدل العائد على الودائع املركزية قصرية األجل، وهو ما أمساه العام، وهذه الودائع هي 

حسابات استثمار يفتحها البنك املركزي لدى املصارف التجارية لتستثمرها يف القطاع 

  اإلنتاجي.

ت الدراسة من حيث معدل العائد على أفضل استثمار بديل، يتصف مبواصفات املشروع حت  )1982الهواري (

                                                           
  ّم، إن حكمة هللا تعالى اقتضت أن یوجد إلى جانب أي أمر محّرم بدیل أو بدائل كثیرة تحقق الغرض بعیدا عن األضرار التي تقترن بذلك المحر

وتعتبر السندات )، 275" وأحلّ هللا البیع وحّرم الربا" ( البقرة فتحریم الربا مقترن بتحلیل البیع، حیث ذكر البدیل قبل التحریم وذلك في قولھ تعالى: 
تثمار، وقّدم ''باعتبارھا قروض ربویة'' الوسیلة األساسیة لالستثمار في النظام الرأسمالي، بینما ألغى اإلسالم القرض بفائدة كوسیلة من وسائل االس

إلخراج المسلمین من دائرة الربا  بدائل مناسبة عنھ تقوم على قاعدة الغنم بالغرم، ویعتبر إیجاد البدائل من الضرورات الشرعیة واالقتصادیة وذلك
سیتان للبدائل المحّرمة، ولجذب أموال المسلمین المحجمین عن التعامل في السندات المحّرمة لالستفادة منھا في التنمیة االقتصادیة، وتوجد صیغتان رئی

الغنم بالغرم، ویندرج تحت ھذه القاعدة عدد غیر محدود  الشرعیة؛ األولى تتمثل في القرض الحسن، والثانیة المشاركة في الربح والخسارة طبقا لقاعدة
بورصة األوراق من الصیغ اإلسالمیة تتمثل في البیوع بأنواعھا، الشركات بأنواعھا واإلیجارات بأنواعھا، راجع : شعبان محمد إسالم البروراي، 

  .156-155)، ص ص: 2002 ، دار الفكر، دمشق،1( الطبعة المالیة من منظور إسالمي دراسة تحلیلیة نقدیة، 
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  الشرعية واألولوية اإلسالمية ودرجة املخاطرة.

Zarqa  

)1983(  

  معدل العائد املتوقع على االستثمار احلقيقي.

وسط املعدل املتوقع مقدرا بأوزان نسبية لعوائد االستثمارات املثيلة اليت تتصف بدرجة   )1985اإليجي (

  املخاطرة نفسها للمشروع حتت الدراسة.

Mira Khor   

 )1996(  

معدل العائد على االستثمار للمشروعات اليت تتصف بدرجة املخاطرة نفسها، والذي ميكن 

  Tobin’s Théorie) لتوبن qحسابه من بيانات السوق املالية باستخدام نظرية (

  

  

  )2007الزامل (

والسندات ) معدل العائد على الصكوك 1قّدم ثالث مقرتحات وهي حسب األولوية: (

احلكومية وشبه احلكومية ذات السيولة العالية اليت تتميز بقلة املخاطر مع قابليتها للبيع يف 

) معدل العائد على أسواق األسهم العاملية اليت تتميز باملخاطرة املتدنية 2السوق الثانوية، (

ليت تكون ) معدل العائد على الصناديق واحملافظ ا3وارتفاع السيولة كمؤشر داو جونز، (

  منخفضة املخاطرة وذات سيولة عالية.

معدل لرحبية متويل البيوع اآلجلة يعتمد على: نسبة الزكاة، معدل خماطر الصناعة، معدل   )2007البلتاجي (

  خماطر العميل، معدل خماطر الصنيعة، تكلفة البنك.

  وعالوة املخاطرة.معدل يعتمد على: نسبة الزكاة، نسبة التضخم املتوقعة   )2007القطان (

جملة جامعة اإلمام، جامعة آلية تحديد معدالت ليبور، وإمكانية االستفادة منها لحساب مؤشرات مالية إسالمية، ،حممد بن إبراهيم السحيباينالمصدر: 

  .19اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص: 

أعاله" أ�ا تتنوع من حيث اهلدف؛  يتضح من خالل املقرتحات السابقة ملعدل الفائدة "املبينة يف اجلدول  

فمنها ما يهدف إىل إجياد معدل يعكس تكلفة الفرصة البديلة لقرارات االستثمار، ومنها ما يهدف إىل إجياد مؤشر 

ميكن استخدامه يف تسعري املنتجات اإلسالمية، ومنها ما يهدف إىل إجياد متغري بديل عن سعر الفائدة؛ ميكن البنك 

  دامه يف إدارة السياسة النقدية.املركزي من استخ

يف املقابل طّورت بعض الدول اإلسالمية سوق نقدي بني البنوك يتم فيه تنفيذ عمليات السوق املفتوحة من   

قبل البنك املركزي  عن طريق استحداث أوراق مالية حكومية بديلة عن السندات وأذون اخلزانة ذات مؤشرات للرحبية، 

دانية، حيث عمدت ماليزيا إىل إقامة أول سوق نقدي إسالمي ولعل أبرز التجارب يف هذا ا�ال التجربة املاليزية والسو 

، كما قام البنك املركزي يف السودان بتطوير سوق النقد اإلسالمي من خالل إصدار جمموعة من 1994عام 

وشهادات إجارة البنك شمم، ومشاركة البنك املركزي شهامة، شهادات املشاركة، مثل شهادات مشاركة احلكومة 
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وقد اعتمدت التجربة السودانية على أساليب شرعية خالية من املخالفات ولكنها ال تزال حباجة إىل  شهاباملركزي 

  .1مزيد من الدراسة

الفرع الثاني: بدائل معدل الفائدة
2  

  أوال: عائد الربح في عقود  االتجار

 ويشمل كل من :

يقوم البائع يف املراحبة البسيطة ببيع سلعة ميتلكها، ويكسب عن هذه العملية العائد في المرابحة البسيطة:  -

رحبا معينا من إمجايل املبلغ الذي تكلفه للحصول على السلعة، واملتمثل يف مثن السلعة مضافا إليه مصاريفها، 

 راحبة البسيطة: وبناء عليه ميكن اعتماد املعادلة اآلتية يف حتديد مثن السلعة املباعة من خالل عقد امل

  ثمن بيع السلعة = ثمن شراء السلعة + إجمالي المصاريف + هامش الربح أو مبلغه

هذا النوع من املراحبة نادر التطبيق يف املصارف اإلسالمية، وإن طبقته فإنه يتم من خالل بيع املراحبة اآلجل، 

دل الربح فيما لو متت املراحبة حيث يكون السعر مقسطا لعّدة آجال ويكون معدل الربح فيه أكري من مع

  نقدا وهذا األمر مشروع، ألن للزمن قيمة مالية يف املبادالت التجارية اليت ال حتتوي على األموال الربوية.

يتحدد العائد يف تسعرية املضاربة من خالل قيام البنك اإلسالمي بتحديد احلصة العائد في المضاربة:  -

العائد الذي يرغب بتحقيقه، حبيث حتقق األرباح اليت يتوقع البنك الشائعة من الربح، بناء على معدل 

 احلصول عليها من متويل املضاربة معدل العائد املستهدف، حيث حيسب العائد يف املضاربة من خالل:

حصة البنك) / رأس مال  معدل العائد السنوي المستهدف على االستثمار= ( الربح السنوي المتوقع 

  المضاربة

يعد الربح الناتج من عقد السلم هو الدافع الرئيس للتعامل �ذا العقد، والذي ميكن أن د السلم: عائد عق -

يسهم يف متويل القطاعات االقتصادية اليت تعاين من أزمات اقتصادية وخيرجها بالتايل من أزمتها، كما ميكن 

 إجيابية على النشاط االقتصادي ككل.أن يسهم يف متويل التجارة الداخلية واخلارجية، األمر الذي يرتك آثارا 

 حيسب العائد يف متويل املشاركة املتناقصة من خالل: العائد في المشاركة المتناقصة: -

                                                           
1
مجلة جامعة اإلمام، جامعة اإلمام آلیة تحدید معدالت لیبور وإمكانیة االستفادة منھا لحساب مؤشرات مالیة إسالمیة، محمد بن إبراھیم السحیباني،  

  .19محمد بن سعود اإلسالمیة، ص: 
2
  لالطالع راجع : 

اإلسالمي ودورھا في إدارة األزمة االقتصادیة العالمیة، األسس النظریة  بدائل معدل الفائدة في االقتصادحسن محمد الرفاعي،   -
بحث مقدم إلى: مؤتمر كلیة العلوم اإلداریة الدولي الرابع في جامعة الكویت: األزمة االقتصادیة وتطبیقاتھا في المصارف اإلسالمیة،  

  .22-21، ص ص: 2010دیسمبر  16-15العالمیة من منظور االقتصاد اإلسالمي، 
ندوة األسواق المالیة اإلسالمیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، البنك نحو بدیل شرعي آللیات أسعار الفائدة، محمد القطان،   -

  .39-36ص ص:  /content/uploads/2009/10-rab/wphttp://iefpedia.com/aاإلسالمي للتنمیة ، متوفر على الموقع: 
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الربح المتوقع من المشروع) /(رأس مال المشاركة)/ (عدد  معدل العائد المستهدف = (حصة البنك 

  سنوات المشروع المتوقع)

  1عائد اإلجارةثانيا:

يستحق األجرة رب الشيء أو العمل املؤجر، فاألجرة هي إذا مثل الربح تستحق بالعمل أو يف اإلجارة 

بامللك كما يستحق الربح بأي واحد منهما، وكما هو معلوم أن الربح بطبيعته غري معلوم وغري حمدد مسبقا، أّما 

 األجرة فال تصح إّال معلومة وحمددة مسبقا وعلى منفعة معلومة حمددة أيضا.

ط يف العني املؤجرة أن تكون مما يصح االنتفاع �ا مع بقاء عينها، أي بقائها زمنا طويال بالنسبة ملدة ويشرت 

عقد اإلجارة، فاألجرة بالنسبة ملالك العني املؤجرّة هي كسب حمدد معلوم على ملكه يستحق ببيع منفعة 

نافع ما ميلك، فهو ميارس كل أعمال حمددة للعني اململوكة، فاملالك املؤجر ميلك ويتحمل املخاطر ويبيع م

  البائع ويستحق كسبا مشا�ا لكسبه.

  الفرع الثالث: بدائل يقوم أساسها الفقهي على المضاربة 

  عرض الباحثون العديد من الصيغ البديلة واليت يقوم أساسها الفقهي على املضاربة، نذكر منها بإجياز:  

  أوال: سندات المقارضة

بديال عن سندات القرض بفائدة للبنك اإلسالمي يف سامي حمود هي صكوك اقرتحت من قبل الدكتور   

: " أداة استثمارية تقوم على جتزأة رأس مال القراض "املضاربة" بإصدار 3، تعرف على أ�ا21987األردن وذلك سنة 

بأمساء أصحا�ا باعتبارهم ميلكون صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة 

حصصا شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه، ويفضل تسمية هذه األداة 

  االستثمارية "صكوك املقارضة"، والصورة املقبولة شرعا لسندات املقارضة بوجه عام البد أن تتوفر فيها العناصر التالية:

حصة شائعة يف املشروع الذي أصدرت الصكوك إلنشائه أو متويله، وتستمر هذه  أن ميثل الصك ملكية - 

امللكية طيلة املشروع من بدايته إىل �ايته وترتب عليها مجيع احلقوق والتصرفات املقدرة شرعا للمالك يف 

 ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغريها، مع مالحظة أن الصكوك متثل رأس مال املضاربة؛

                                                           
1
  .37،  ص: مرجع سابقمفھوم التمویل في االقتصاد اإلسالمي تحلیل فقھي واقتصادي، منذر قحف،   
2
ي األول: بحث مقدم  إلى:  الملتقى الدولأدوات الدین وبدائلھا الشرعیة في األسواق المالیة اإلسالمیة، بن الضیف محمد عدنان وربیع المسعود، 

ص:  /content/uploads/2011/03-http://iefpedia.com/arab/wpاالقتصاد اإلسالمي، الواقع ورھانات المستقبل، متوفر على الموقع: 
10.  

3
مجمع الفقھ اإلسالمي، قرارات وتوصیات مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي، الدورة األولى منظمة المؤتمر اإلسالمي، أحكام عامة لسندات المقارضة،  

  .05حتى الدورة الثامنة، قرار رقم 
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شتمل نشرة اإلصدار على مجيع البيانات املطلوبة شرعا يف عقد القراض "املضاربة" من حيث بيان البد أن ت - 

معلومية رأس املال وتوزيع الربح مع بيان الشروط اخلاصة بذلك اإلصدار على أن تتفق مجيع الشروط مع 

 األحكام الشرعية؛

 دة لالكتتاب؛أن تكون صكوك املقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفرتة احملد - 

أن من يتلقى حصيلة االكتتاب يف الصكوك الستثمارها وإقامة املشروع �ا، هو  املضارب أي عامل  - 

املضاربة، وال ميلك من املشروع إّال مبقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال مبا أسهم به، 

 ة احملددة له يف نشرة اإلصدار.باإلضافة إىل أن املضارب شريك يف الربح بعد حتققه بنسبة احلص

بعد استعراضنا ملفهوم سندات املقارضة ميكن تقدمي منوذج مقارن لوضعية التمويل بسندات ربوية ذات فوائد ثابتة 

  كما يلي:  %50وسندات مضاربة شرعية "كبدائل" بنسبة األرباح 

  ): نموذج مقارن بين سندات بفائدة وسندات المقارضة  5-2الجدول (

المقترض ( قرض بفائدة   األرباح المفترضمستوى 

10%(  

  المضارب  وضعية رب المال  وضعية المقرض

  فائدة %10دفع   خسارة %5عند مستوى 

 %15خسارة/   5%

  خسارة

  خسارة الجهد فقط  خسارة %5  فائدة 10%

فائدة ( أي  %10دفع   عند مستوى صفر أرباح

  )%10خسارة 

  خسارة الجهد فقط  ال ربح وال خسارة  فائدة ثابتة 10%

  فائدة %10دفع   ربح %10عند مستوى 

  ربح %10أخذ 

  صفر ربح

  ربح %5  ربح5%  =

فائدة أخذ  %10دفع   ربح %30عند مستوى 

  ربح 30%

  ربح 20%

  ربح %15  ربح 15%  =

  .161ص:  مرجع سابق، املصدر: شعبان حممد إسالم الربوراي، 

  1ثانيا: شهادات االستثمار اإلسالمي

الشهادات على أحكام املضاربة يف شكلها وجوهرها، ففي هذا النوع يكون أصحاب الودائع أو تقوم هذه   

وتقوم اجلهة املصدرة بدور املضارب مع االتفاق على نسبة الربح وحتمل رب املال أرباب المال،  الشهادات هم

                                                           
1
  .161، ص: مرجع سابق شعبان محمد إسالم البروراي،  
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عن عام، أو مضاعفات العام اخلسارة واملضارب خيسر عمله، تصدرها املصارف واملؤسسات املالية وال يقل أجلها 

  وهي نوعان: شهادات االستثمار املخصص وشهادات االستثمار العام.

  1ثالثا: صكوك المشاركة

عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب يف إنشاء مشروع استثماري،   

أساس عقد املشاركات بتعيني أحد الشركاء  وتصبح موجودات املشروع ملكا حلملة الصكوك، وتدار الصكوك على

  إلدار�ا بصيغة الوكالة باالستثمار.

ولصكوك املشاركة العديد من األنواع كصكوك املشاركة املستمرة واملؤقتة وصكوك املشاركة يف مشروع معني واإلدارة 

  ملصدرها، وصكوك املشاركة يف مشروع معني تكون اإلدارة جلهة أخرى.

كوك هو طالب املشاركة معه يف مشروع معني، واملكتتبون هم الشركاء يف عقد املشاركة وحصيلة املصدر هلذه الص

  االكتتاب هي حصة املكتتبني يف رأس مال املشاركة، وميلك محلة الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها.

  2رابعا: صكوك اإليجار

أعيان أو منافع أو خدمات يف مشروع استثماري عبارة عن وثائق متساوية القيمة متثل حصة شائعة يف ملكية   

يدر دخال، والغرض منها حتويل األعيان واملنافع واخلدمات اليت يتعلق �ا عقد اإلجارة إىل أوراق مالية بصكوك 

للتداول يف األسواق الثانوية، وتنقسم صكوك اإلجارة إىل ثالثة أنواع رئيسية تتمثل يف : صكوك ملكية املوجودات 

ن"، صكوك ملكية املنافع، صكوك ملكية اخلدمات، كما يتم توزيع عائد اإلجارة على املّالك حسب حصص "األعيا

  ملكيتهم، وهي قابلة للتداول.

  خامسا: صكوك المزارعة

هي اليت ميثل الصك فيها ملكية مشاعة ألرض زراعية مرتبطة بعقد مزارعة مع شركة لإلنتاج الزراعي، حتدد   

الطرفني، حيث تقوم هذه الشركة بشراء جمموعة من األراضي وتتكفل بشراء البذور معها من فيه حقوق والتزامات 

  .3جهة، وجتهيزها باألدوات من جهة أخرى، مث تطرح صكوك املزارعة بقيمة األرض وجتهيزا�ا

فيما سبق كانت إشارات سريعة وموجزة إىل البدائل الشرعية للسندات، تبني من خالهلا قدرة البديل   

إلسالمي على تنظيم وتداول األسهم والسندات "الشرعية" املعروضة للبيع، مما ميكن املساهم أو صاحب وديعة ا

                                                           
1
مجلة الباحث، ، -البحرین–المیة الدولیة الصكوك اإلسالمیة ودورھا في تطویر السوق المالیة اإلسالمیة تجربة السوق المالیة اإلسنوال بن عمارة،  

  .256، ص: 2011، 09العدد 
2
بحث مقدم إلى:  الملتقى الدولي الثالث حول: المالیة اإلسالمیة: دور المالیة اإلسالمیة في صناعة الصكوك اإلسالمیة واقع وآفاق، قرومي حمید،  

  .04، ص: 2014جوان  17-16لوقفیة"، صفاقس، تونس،  التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة " الصكوك اإلسالمیة والصكوك ا
3
  .10ص: ، مرجع سابقبن الضیف محمد عدنان وربیع المسعود،  
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االستثمار املرتبطة مبشروع حمدد من أن حيّول أسهمه أو وديعته إىل سيولة مىت احتاج إىل ذلك، وكذلك متكني 

 مشروعات يتوقعون رحبها دون الوقوع يف الربا "آكال أصحاب األموال السائلة الراغبني يف االستثمار أن يستثمروها يف

  .1ومؤكال"

  الفرع الرابع: القرض الحسن بديل عن القرض الربوي 

هو أسلوب يشابه نظام االقرتاض يف البنوك التقليدية من حيث أنه دين يلتزم املقرتض بسداده القرض احلسن  

بدون فوائد، ومن مث فإن متويل التجارة اخلارجية يف النظام للبنك، ولكن خيتلف عنه يف أنه يكون قرضا حسنا؛ أي 

املصريف اإلسالمي ال مينع من قيام البنوك مبنح قروض بدون فوائد لتمويل التجارة اخلارجية وغريها من األنشطة 

وملبس االقتصادية، السيما بالنسبة للسلع الضرورية اليت �م املسلمني وترتبط ارتباطا عضويا حبيا�م من مأكل 

  .2وغريها، بل أن هذه القروض تكون أحيانا الزمة والبد منها، وتأخذ حكم الواجب يف حاالت معينة

إذا كان التمويل يقوم على القرض احلسن، فإن القروض تكون يف هذه احلالة غري مرحبة، ولكن املقرتض 

فإن دخل املقرض ال يرتفع  مطالب على أية حال بتسديد القرض، وحيث أن املقرتض ال يدفع فائدة للمقرض،

وكذلك احلال بالنسبة ملستوى استهالكه، وهذا يكسر دائرة االقرتاض واالستهالك الذي حتدث مع الربا، ومن هنا 

نالحظ أن القروض احلسنة تساعد يف سد الفجوة االستهالكية دون اإلضرار باملقرتضني من خالل تسريع منو 

ستفيد لقاء إقراضه املال للغري لذلك ليس للقرض احلسن أرباحا مباشرة ، حيث حيّرم على املقرتض أن ي3الديون

للدائن، لكن أرباحه تتمثل مبزايا اجتماعية يستفيد منها ا�تمع عموما، لذلك هو من جنس التربعات؛ أي أنه تربع 

  .4مبنفعة الشيء املقرض دون مقابل، أّما املقرتض فمن الطبيعي أن يستفيد من القرض

  امس: المنح كبديل عن البيوع المحرّمةالفرع الخ

يتوجب العمل على ترك االقتصاد الومهي القائم على املديونية، البيع الومهي، بيع اجلهالة، ومجيع أنواع البيوع   

  :5احملّرمة واستبداهلا باملنح مبختلف أشكاهلا

  أوال: المنح اإلنتاجية

الربوية، وهذه املنح تعتمد على نظام املشاركة هي بديل للقروض اإلنتاجية القائمة على الفائدة   

حيث يساهم  البنك برأس املال، ويساهم املستثمر باجلهد، ويشرتط أن تكون املشاركة  يف الربح واخلسارة، 

وفق مبدأ "الغنم بالغرم" ويعتمد البنك على  جلنة علمية متخصصة لدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع، 

 اخلسارة. بغية ضمان جناحه وجتنب
                                                           

1
  .162ص: مرجع سابق، شعبان محمد إسالم البروراي،  
2
  .22ص:  ،2013الطبعة األولى، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، بحوث في االقتصاد اإلسالمي، محمود حامد محمود عبد الرزاق،  
3
  .96ص: االقتصاد اإلسالمي في عالم مركب دراسة استطالعیة باستخدام المحاكاة على مستوى الوحدة ، مرجع سابق، سامي بن إبراھیم السویلم،  
4
  .73ص: فقھ االبتكار المالي بین التثبت والتھافت أصولھ، قواعده ومعاییره، مرجع سابق، سامر مظھر قنطقجي،  
5
  .02ص: أسباب األزمة االقتصادیة العالمیة والحل اإلسالمي، مرجع سابق، محمد أبو خلیف،  
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  ثانيا: المنح االستهالكية

هذه املنح حتل حمل القروض االستهالكية الربوية، حيث �دف القروض االستهالكية يف العادة 

لتمويل مشاريع استهالكية كبناء مسكن، شراء سيارة وغريها، ومن أهم مميزا�ا أ�ا حمدودة الفائدة واألجل 

قيام البنك اإلسالمي بشراء أو بناء وحدات سكنية خمتلفة، أو  أّما املنح االستهالكية فهي تتم من خالل

التعاقد مع شركات صناعة السيارات، وبعد أن يتمكن منها البنك يقوم ببيعها للمستهلكني بالتقسيط 

وبالربح، املتفق عليه، أو أن يقوم البنك بتخصيص قطاع خريي للتربعات أو املدينني ولو مببالغ رمزية، مث يقوم 

بإقراضها إىل ذوي الدخل احملدود واملضطرين بدون فائدة، مع التأكيد على وجوب أن تقتصر املنح  البنك

  االستهالكية على احلاجات الضرورية.

  1الفرع السادس: مبدأ إنظار المعسر 

يقوم النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي على مبدأ التيسري على املقرتض الذي ال يستطيع سداد الدين   

ألسباب قهرية، حيث مل يكتف القرآن الكرمي بتشديد التنكري على الربا، بل أتبع ذلك يف السورة نفسها بإجياب 

{يف قوله تعاىل: إنظار املعسر        { حيث يعترب مبدأ إنظار املعسر ) ، 280(البقرة

على القيمة األخالقية واإلنسانية اليت جيسدها، بل يؤدي وظيفة اقتصادية هاّمة رمبا مل فريضة واجبة ال تقتصر أمهيته 

  تكن أكثر وضوحا قبل األزمة اليت مّر �ا العامل مؤخرا.

ويتضح مبدأ إنظار املعسر من خالل شرح مطل املوسر؛ فإذا كان القرض مؤجال فال بد للمقرتض من أن   

أجله، وإذا كان القرض حاال فعلى املقرتض أن يبادر إىل تسديد القرض فور  يبادر إىل تسديد القرض عند حلول

'' ولقوله أيضا: ، -متفق عليه–مطل الغني ظلم'' إمكانه، وإّال اعترب مماطال ظاملا، لقوله صّل اهللا عليه وسلم: '' 

أو كان حاال وطال وإذا كان القرض مؤجال ، -رواه الخمسة إّال الترمذي -لّي الواجد يحل عرضه وعقوبته''

املقرض به، فكان املقرتض معسرا، فيندب املقرض إىل إنظاره والوضع عنه، وهكذا يستحب للمقرض أن يكون مسحا 

  منظرا، وحيّرم على املقرتض أن يكون مطوال مماطال، وإّال تعّرض للحجر عليه ولبيع ماله قضاء لدينه.

                                                           
1
  راجع: 

 .115-113ص ص: األزمات المالیة في ضوء االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، سامي بن إبراھیم السویلم،   -
ص ص: كفاءة صیغ وأسالیب التمویل اإلسالمي في احتواء األزمات والتقلبات الدوریة، مرجع سابق، صالح صالحي وعبد الحلیم غربي،  -

18-19. 
 .17ص: مرجع سابق، جمعة محمود عّباد،  -
  .86، ص:2009، دار المكتبي، سوریا، دمشق، 2الطبعة بحوث في فقھ المعامالت المالیة، رفیق یونس المصري،  -

 جد لدیھ ما یوفي بھ دینھ، بل ھو المدین الذي تباع أمالكھ ولو كانت السوق كاسدة، واألسعار غیر مالئمة لوفاء دینھ وال المعسر ھو المدین الذي ال ی
لى أن بعض تترك لھ إّال قوتھ وثیابھ الضروریة، فھو المفلس الذي غرق في دیونھ، ولم تعد تفي بھا موجوداتھ "المتوقف عن الدفع"، وتجدر اإلشارة إ

على غیر التاجر الذي یتعذر علیھ وفاء دیونھ، المعسر على التاجر الذي یتوقف عن دفع دیونھ التجاریة، ولفظ المفلس الوضعیة تطلق لفظ القوانین 
، فاألول تجاري والثاني مدني، وإن كان معناھما في األصل واحدا، وھو العجز عن  Déconfitureواإلعسار Failliteوبھذا یمیزون بین اإلفالس 

  الدین، والبد من اإلشارة إلى أن وجوب نظرة المعسر یجب أن ال تقترن بأي ربا " ربا النظرة أو ربا النسیئة". وفاء
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ي الوضعي أن من أسباب األزمة توقف املدين عن السداد حيث أّكد علماء وخرباء النظام املايل واالقتصاد  

وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على املدين وتشريده وطرده، وهذا يقود 

  إىل أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من املشكالت النفسية، االقتصادية والسياسية.

مات الدورية تنشأ من التساهل يف إقراض ذوي املالءة املنخفضة الذين يتوقع إعسارهم أكثر فإذا كانت األز   

من غريهم، فإن تطبيق مبدأ إنظار املعسر ميكن أن حيول دون التوسع يف إقراض هذه الفئة ومن مث يقلل من 

  احتماالت اال�يار من البداية.

لعقاري، من خالل مالحظة أ�ا بدأت  مع تعثر وميكن إسقاط مبدأ إنظار املعسر على أزمة الرهن ا  

املقرتضني من ذوي املالءة املنخفضة ما أدى إىل تراجع متويل القروض العقارية، ومن مث تراجع يف أسعار العقار، مما 

 فاقم من مشكلة التعثر وأدى إىل سلسلة من اإلخفاقات يف املؤسسات املالية واملصرفية،  مث انتقلت العدوى إىل بقية

دول العامل، فإذا كان اال�يار ابتدأ من تعثر السداد، فإن من أهم عوامل تطويق األزمة وحماصرة تداعيا�ا هو إنظار 

  املعسرين.

إن تطبيق هذا املبدأ خالل أزمة الرهن العقاري من شأنه أن يطّوق تداعيات ا�يار السوق، ألنه   

ن سرعة اخنفاضها، وهذا حيقق مصلحة الدائن واملدين حيفظ أسعار العقار من اهلبوط أو على األقل يقلل م

معا، فاملدين ينتفع باإلمهال، يف حني حيتفظ الدائن بقيمة أصوله متماسكة، مما يقللمن احتماالت اإلفالس 

  واال�يار.

  المطلب الرابع: االلتزام بالضوابط الشرعية يقي من األزمات المالية

تقوم الصناعة املالية اإلسالمية على جمموعة من القواعد والضوابط اليت تقي من األزمات املالية املختلفة، واليت   

  يتعرض هلا االقتصاد باستمرار، ويظهر ذلك من خالل مايلي: 

  الفرع األول: االلتزام باألخالق في المعامالت

ى الفلسفات املختلفة، فهي ليست من نتاج إن األخالق يف اإلسالم ختتلف عن غريها من األخالق لد  

الفكر البشري، وإمنا تعتمد يف أساسها ومصدرها على القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، فااللتزام باألخالق 

احلميدة يف تصرفات املسلم ومعامالته املالية املختلفة تنطلق من إميان راسخ وعقيدة ثابتة قوامها طاعة اهللا عّز وجل 

قتداء برسوله صّل اهللا عليه وسلم، ومن هنا تستند األخالق اإلسالمية وترتبط بالعقيدة والعبادات، وهي بدورها واال
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، حيث نّظم اإلسالم العالقة بني الناس 1تؤثر يف السلوك والتصرفات واملعامالت فهي حلقة وسطى بينهما مجيعا

عليها اإلسالم وأمر �ا، ومنها األمانة والصدق والتعاون تنظيما دقيقا من خالل منظومة القيم واألخالق اليت حّث 

والتيسيري، ومن ذلك ما جاء يف حديث النيب صّل اهللا عليه وسّلم: ( أّد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك) 

التيسيري على  وفيه تعزيز لالستقرار االقتصادي وثقة املستهلك بعناصر اإلنتاج املختلفة دون تعّد أو ظلم، وأّما مبدأ

  املقرتض فيقول فيه تبارك وتعاىل:

}            { ولو طبقت هذه اآلية على العالقة بني الدائن واملدين ملا 280( البقرة ،(

  .2األزمات املاليةعجز املدين عن قضاء دينه ولو بعد حني، وملا تولد عن الدين ديونا جديدة وازدادت حّدة 

 الفرع الثاني: منع الغش والتدليس

املراد بالغش يف الشرع كل ما خالف احلقيقة اليت يريدها الطرف الثاين، والطرف األول يعرف أنه مغشوش   

وغري صحيح، وقد اشتهر الغش عند الناس يف الشراء والبيع واملعامالت املالية وغريها، واملراد بالتدليس إخفاء العيوب 

" البيعان  -صّل اهللا عليه وسلم–فالتدليس يف البيع هو كتمان عيب السلعة عن املشرتي، وكالمها حرام لقوله 

وقد توّعد اهللا بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبّينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، 

فالغش والتدليس واالحتيال بكافة "ويل للمطففين" تعاىل: الغاش يف الكيل وامليزان بالعذاب يوم احلساب، فقال 

  .3صوره وأنواعه وطرقه املختلفة ظلم لآلخرين وأكل حلقوقهم بالباطل، كما أن له آثار مدمرة على األفراد واالقتصاد

  الفرع الثالث: تحريم العقود الوهمية

أي حترمي العقود الومهية القائمة على اجلهالة والغرر، كاملشتقات املالية وعقود املستقبليات واخليارات وصناديق  

  .4التحوط
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الكساد  واليت اعتربت األسوأ من نوعها منذ زمن عاملية أزمة مالية بدأت 2008سبتمرب  يف  

شمل تمث امتدت إىل دول العامل ل بالواليات املتحدة األمريكية ابتدأت األزمة أوالً ،  1929سنةالكبري 

مباشرة باالقتصاد األمريكي، وقد  اقتصادها والدول النامية اليت ترتبط اخلليجية والدول اآلسيوية والدول ألوروبيةالدوال

ضخ احلكومات  من رغموبال،بنكاً،  19إىل  م 2008خالل العام دةالواليات املتح اليت ا�ارت يف البنوك وصل عدد

ارتفاع طفيف بلإلنقاذ املايل، إال أ�ا مستمرة ومل تتأثر البورصات إال  صيغتلألموال مباشرة يف البنوك، واخلطط اليت 

  استمرت.األزمة املالية كما أفلست بعض الدول، وبالرغم من كل احللول إّال أن  يف املؤشر العام  

بل على  ،مل يتأثر اقتصادها وروسيا وإيران لصنيعددا من البلدان مثالإن املعاين للمشهد العاملي يالحظ بأن 

 بينما  ، هذه الدول مل يكن مرتبطا باالقتصاد األمريكي اقتصاد نمؤشر بكني زاد ارتفاعًا وذلك ألفالعكس متاما 

  ة االقتصاديات.بقي يفاتضحت آثار األزمة 

إن ما شهده العامل منذ انفجار أزمة الرهن العقاري هو مرحلة الكساد السريع اليت أتت يف أعقاب ثالثني 

فيما عرف  1980-1979عاما من صعود أفكار تيار احملافظني، واليت بدأت دعائمها يف االستقرار بدءا من 

ر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ورجيان رئيس الواليات املتحدة الرجيانية، نسبة إىل مارجريت تاتش - باحلقبة التاتشرية

السابق، فلقد كانت املبالغة يف حجم اخلوف السائد من اال�يار احلايل يف األسواق املالية الذي ترتب عليه دفع سلوك 

ة خالل الفرتة املتعاملني يف البورصات يف االجتاه املعاكس بنفس حجم الطمع الذي سيطر على التعامالت املالي

السابقة مباشرة، ولكن الرعب الذي ساد األسواق املالية العاملية أّدى إىل حدوث كارثة، ومما ال شك فيه أن األزمة 

املالية اليت اجتاحت العامل الرأمسايل مؤخرا قد فرضت الكثري من التساؤالت حول مستقبل النظام الرأمسايل العاملي، 

صاديني ذوي االجتاهات املختلفة، وعلى رأسهم التيار االشرتاكي وأخذ اجلميع يعد وأنعشت آمال الكثري من االقت

  العّدة حتسبا ملا بعد السقوط.

على أن املتأمل يف املشهد الدائر اآلن يعرف أن ما أصاب النظام الرأمسايل هو جمرد مرحلة من مراحل   

، بل ال ميكن أن نغفل حقيقة أن هذه األزمة جاءت لتبني حقيقة وخلل النظام  االنتكاسات اليت ميّىن �ا النظام

الرأمسايل، هذا األخري الذي تبني لنا بأنه سبب توايل األزمات املالية، ذلك بسبب قيامه على أدوات وصيغ قائمة على 

 الغرر، التدليس، الربا، وغريها ممّا حّرمتها الشريعة السمحاء.
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: السوق المالي اإلسالمي الماليزي بين االلتزام بالضوابط الشرعية وتداعيات الثالثالفصل 

   األزمة المالية

أو ما يعرف بأزمة  2008تعرض االقتصاد املاليزي للعديد من األزمات يف املاضي، إّال أن األزمة املالية لسنة 

" ألن أزمة الرهن 1997الرهن العقاري،  ال ختتلف متاما عن تلك اليت تأثر �ا يف السنوات األخرية " أزمة 

ة يف إسرتاتيجية النمو يف البالد، فاألزمة العقاري قد بدأت من مصادر خارجية وتطلبت إعادة النظر جبدي

ال" وبعض التغيريات على سبيل املثال تطلبت تدابري مؤقتة مثل "إنشاء ضوابط لرأس امل 1997اآلسيوية لسنة 

"إعادة هيكلة النظام املايل واملصريف"، ولكن أزمة الرهن العقاري تتطلب طرق جديدة يف كيفية األساسية مثل 

  وضعها املستقر، وهذا ألن األزمة تفوض االفرتاضات اليت يقوم عليها البلد وإسرتاتيجية النمو.استعادة ماليزيا ل

يهدف هذا الفصل إىل إلقاء الضوء على التأثري الذي مارسته األزمة املالية العاملية على السوق املايل املاليزي يف ظل 

  االلتزام بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية

  على ما سبق سيتوزع هذا الفصل على أربع مباحث كما يلي:بناء 

  االقتصاد املاليزي وبوادر جتربة تنموية ناجحة؛المبحث األول: 

  سوق رأس املال املاليزي؛المبحث الثاني: 

  سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي؛المبحث الثالث: 

  أثر األزمة املالية على السوق املايل املاليزي يف ظل التزامه بالضوابط الشرعية. المبحث الرابع:
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  المبحث األول: االقتصاد الماليزي وبوادر تجربة تنموية ناجحة

تعد التجربة املاليزية جتربة جديرة بالتأمل نظرا لكو�ا جتربة قامت على مواجهة الصعوبات اليت تعرتي تركيبتها   

اجلغرافية منها والسكانية، حيث استطاعت هذه الدولة حتقيق انطالق اقتصادي باهر، ومتكنت بالرغم من صغر سواء 

مساحتها وطبيعة تضاريسها، حيث أن معظم مساحتها جبلية، ومعظم أراضيها غري صاحلة للزراعة أن حتتل مرتبة 

قدمت من خالل جتربتها التنموية العديد من مرموقة بني دول العامل من حيث األداء االقتصادي، بل أن ماليزيا 

  الدروس اليت ميكن استخالصها يف جمال حتقيق انطالق اقتصادي رائد.

  االقتصاد الماليزي  واقعالمطلب األول : 

اعتمدت العديد من اإلسرتاتيجيات التنموية القائمة على 1958بعد أن حصلت ماليزيا على استقالهلا عام   

من ماليزيا منوذجا حيتذى به، حيث استطاع هذا البلد يف ظرف وجيز ورغم العقبات إصالحات واسعة، جعلت 

  االقتصادية واالجتماعية اليت يعرفها من حتقيق انطالق اقتصادي باهر، جعله حيتل مكانة بني النمور اآلسيوية.

  1الفرع األول: ماليزيا، التكوين السكاني والديني

دولة احتادية ملكية دستورية، تقع يف جنوب شرق آسيا مكونة من ثالثة عشرة والية وثالثة  تعترب ماليزيا

كم (مربع) ، ينقسم البلد إىل قسمني يفصل بينهما حبر الصني اجلنويب 329845أقاليم احتادية، مبساحة كلية تبلغ 

كل من تايلندا، أندونيسيا، ا الشرقية، حيد ماليزيا  مها شبه اجلزيرة املاليزية وبورنيو املاليزية، املعروفة أيضا باسم ماليزي

سنغافورة وسلطنة بروناي، يتألف احتاد ماليزيا من ماليزيا الغربية اليت تتألف من دولة املاليو، واليت تشغل أراضيها 

اك، ومن معظم شبه جزيرة املاليو، حيث توجد العاصمة كواالملبور، ومن ماليزيا الشرقية اليت تضم والييت صباح سرو 

  .جمموعة من اجلزر الصغرية اليت تقع بالقرب من شبه جزيرة املاليو ومن جزيرة بورنيو

                                                           
1
  راجع: .  

، كلیة معارف الوحي والعلوم استثمار أموال الزكاة وأثره في معالجة الفقر: التجربة المالیزیة نموذجا ،حسن بن إبراھیم الھنداوي  - 
 .07اإلنسانیة، قسم الفقھ وأصول الفقھ، الجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزیا،  ص: 

مركز الجزیرة للدراسات، مقال منشور على الموقع: النموذج السیاسي المالیزي وإدارة االختالف،  ،محسن صالح - 
http://studies.aljazeera.net   

، 5/1رفق قرار مجلس حقوق اإلنسان (أ) من م 15الجمعیة العامة، مجلس حقوق اإلنسان، تقریر وطني مقدم وفقا للفقرة  ، األمم المتحدة - 
 ،3-2، ص ص: 2009مالیزیا، فیفري 

http://islamfin.go-مقال منشور ضمن منتدى التمویل اإلسالمي، الصیرفة اإلسالمیة في مالیزیا والخالف الفقھي،  ،الحم الناصر - 
forum.net   

  دولة، وھناك عّدة  14عندما اتحدت سنغافورة وبورنیو الشمالیة وسرواك، واتحاد المالیو في اتحاد مكون من  1963مالیزیا في عام  أعتمد اإلسم
ي كلمة نظریات حول أصل كلمة مالیو او ماالي، ویقول التفسیر األكثر قبوال أن الكلمة مزیج من كلمتین من لغة التامیل "السنسكریتیة"، حیت تعن

نطقة الجغرافیة فیما " التلة وتعني كلمة "واور" المدنة، بما معناه "مدینة التلة"، وتّم تبني ھذا االسم عندما بدأ المسافرون والتّجار الھنود بتحدید الم"مالي
والثالث عشر، في المنطقة حول مالیزیا، في الوقت الحاضر یعتقد بأن أصل ھذه الكلمة تسمیة   مملكة المالیو، وھي مملكة سادت بین القرنین السابع 

  حول "دارما سرایا" الحالیة في سومطرة.
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، يف السابق بسطت اململكة املتحدة نفوذها يف 1963مل يكن ملاليزيا وجود كدولة موحدة حىت عام 

ديثة من عّدة ممالك مستعمرات يف تلك املناطق أواخر القرن الثامن عشر، تكّون النصف الغريب من ماليزيا احل

، عندما ّمت إعادة 1946مستقلة، عرفت هذه ا�موعة من املستعمرات باسم مااليا الربيطانية حىت حلها عام 

تنظيمها ضمن احتاد املاليو، ونظرا للمعارضة الواسعة أعيد تنظيمها مرّة أخرى ضمن احتاد مااليا الفدرايل يف عام 

بورنيو دجمت كل من سنغافورة، سارواك،  1957أوت  31ت الحق يف مث حصلت على االستقالل ويف وق 1948

  .196سبتمرب  16الشمالية الربيطانية واحتاد مااليا مجيعها لتشكل ماليزيا يوم 

مليون نسمة، وتشري  30أكثر من  2014من حيث التعداد السكاين بلغ عدد سكان ماليزيا سنة 

مليون، حيث بلغت نسبة ما يعرف بأبناء البلد  26اليزية قد بلغ اإلحصائيات إىل أن عدد من حيملون اجلنسية امل

Bumiputra  واهلنود  %24,6وأغلبيتهم الساحقة من املاليو، بينما بلغت نسبة الصينيني  %67,4من بينهم

من  %8,2مليون نسمة أي بنسبة 2,321أّما املقيمون من غري املاليزيني فيبلغ عددهم  %0,8واآلخرين  7,3%

  التعداد الكلي للسكان.

أصبحت ماليزيا اليوم دولة متعددة األعراق ومتنوعة ثقافيا، حيث توجد فيها ثالثة أعراق رئيسية هي املالوية، 

جمموعة فرعية أخرى، وماليزيا بلد متعدد األديان أيضا  214الصينية واهلندية، وباإلضافة إىل ذلك فإن هناك حنو 

ملية كربى هي اإلسالم، املسيحية، البوذية اهلندوسية، وتشمل أيضا ديانات أخرى مثل وهي موطن ألربع ديانات عا

التاوية، السيخية، العقدية والبهائية، ولذلك فإن احلفاظ على الوحدة الوطنية يكتسي أمهية قصوى بالنسبة ملاليزيا يف 

  ظل هذا التنوع.

من السكان، أّما البوذيون  %60,4ه ما نسبت 2000ويشكل املسلمون حسب آخر إحصاء رمسي مت سنة 

وأغلبهم من الصينيني، مع عدد  %9,1وتبلغ نسبة املسيحيني  %19,2فغالبيتهم الساحقة من الصينيني ويشكلون 

من جممل السكان  %6,3وحنو  Hinduال بأس به من اهلنود، ومعظم اهلنود يف ماليزيا من أتباع اهلندوسية 

من جممل السكان" كالكنفوشيوسية والطاوية  %2,6ليدية صينية "حنو هندوس، وهناك من يتبع أديانا تق

Confucianism , Taoism .  

تتكون اهليئة التنفيذية يف البالد من رئيس الدولة "احلاكم العام" والذي يتم انتخابه من بني حكام الواليات 

، واحلكومة. وتضم اهليئة التشريعية  التسع املنتمني إىل األسرة املالكة، وذلك ملدة مخس سنوات، ورئيس احلكومة

جملسني مها جملس الشيوخ وجملس النواب، وبالنسبة للهيئة القضائية فتعد احملكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية يف 

ماليزيا ويقوم احلاكم العام بتعيني قضا�ا. ويوجد مباليزيا عدد من األحزاب السياسية منها: االئتالف البديل، حزب 

لوطنية، حزب العمل الدميقراطي. وكانت ماليزيا منذ القدم ملتقى للعديد من احلضارات والشعوب ، فكانت اجلبهة ا

ملتقى للتجار اهلنود والصينيني الذين كانوا يقومون بالرحالت التجارية البحرية، وكانت ملقا من أشهر املدن التجارية 
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ارة البحرية حيث اجتذبت العديد من التجار من العديد من يف خالل القرن اخلامس عشر امليالدي فكانت مركزاً للتج

الدول اآلسيوية، كما توافد عليها التجار الربتغاليني يف أوائل القرن السادس عشر امليالدي، ونظراً ملوقع ماليزيا املتميز  

القرن السابع  م، ويف بدايات1511كانت مطمع للعديد من الدول األخرى. قام الربتغاليون باحتالل ملقا يف عام 

م قام اهلولنديون باهلجوم على 1641عشر امليالدي بدأت السفن اهلولندية يف التوافد على املنطقة بانتظام، ويف عام 

الربتغاليني يف ملقا، وانتقلت بعد ذلك من سيطرة الربتغاليني إىل سيطرة اهلولنديني الذين استقروا �ا قرابة القرنني. قام 

م، مث استولوا على ملقا بعد توقيع معاهدة بريطانية هولندية يف عام 1819سنغافورة يف عام  الربيطانيني باحتالل

م، حيث انقسم أرخبيل املاليو إىل قسمني القسم الشمايل من خط االستواء وهذا يقع حتت السيطرة 1824

غزو ماليزيا وذلك يف عام  سعت اليابان أيضاً من أجل  الربيطانية والقسم اجلنويب ويقع حتت السيطرة اهلولندية. 

م. 1945م، مث انسحب اليابانيني من ماليزيا يف عام 1942م، وسقطت سرواك وصباح يف منتصف يناير 1941

م تأسست دولة املاليو واليت تعرف حالياً بشبه اجلزيرة املاليزية، وتأسس االحتاد املاليزي 1975أغسطس  31ويف 

، إال أن سنغافورة 1963يوليو  9اح وسرواك، إضافة إىل سنغافورة يف الذي كان يضم دولة املاليو وجزيريت صب

  .1965انفصلت عن االحتاد يف التاسع من أغسطس 

  الفرع الثاني: أبرز معالم النظام السياسي الماليزي وعناصر نجاحه

حكومة  والية ماليزية وهناك 14يف ماليزيا ملكي دستوري، ونظام احلكم فيدرايل جيمع  يعد نظام احلكم  

فيدرالية مركزية يرأسها رئيس الوزراء الذي يفوز حزبه يف االنتخابات على مستوى الدولة، وهو ذو صالحيات واسعة،  

كما أن هناك حكومات حملية للواليات، يرأس كل منها رئيس الوزراء الذي يفوز حزبه يف االنتخابات على مستوى 

لغة املاليو ات واإلجراءات اليت تعطي للدولة صبغة مالوية، كامللكية و الوالية، وقد وفر نظام احلكم جمموعة من الضمان

ودين الدولة اإلسالم، وتضمن سيطرة املاليو على احلياة السياسية وعلى اخلدمة املدنية فضال عن إعطائهم بعض املزايا 

  :1االقتصادية والتعليمية، ومن أبرز عوامل جناح النظام السياسي املاليزي نذكر

  

  

                                                           
   قد ضمن نظام الحكم أن یكون الملكAgong  من بین سالطین المالیو التسعة، والذین یحكم كل منھم بالوراثة إحدى الوالیات المالیزیة، والتي كانت

ل خمس سنوات، ولذلك لم یكن غریبا أن یشھد "محمد مھاتیر" عندما كان رئیسا سلطنة قبل االستقالل، ویقوم مجلس السالطین باختیار ملك مّرة ك
عھود خمسة ملوك لمالیزیا وسلطات الملك في مالیزیا أقرب إلى سلطات الملك في بریطانیا فھو یملك وال یحكم، 2003-1981للوزراء في الفترة 

حكومة وھو القائد األعلى للجیش، وقد تمكن مھاتیر من تقلیص صالحیات ویقوم بسلطات  رمزیة وفي معظم األمور یتصرف بناء على نصیحة ال
عندما تمت الموافقة على رفع الحصانة عنھم، وعلى محاكمتھم قضائیا في محاكم خاصة في حالة اتھامھم، كما قللت صالحیتھم  1993السالطین سنة 

  في إعطاء العفو الملكي.
1
  راجع:لالطالع   

 http://studies.aljazeera.netتوفر على الموقع: ممرجع سابق، محسن صالح،  - 

، 11مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد قراءة في بعض تجارب االنطالق االقتصادي بالدول النامیة، عبد الرحمان بن سانیة،  - 
  .64ص: ، ، 2011
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  القيادة السياسية أوال:

لقد أولت ماليزيا اهتماما بالغا لدور القيادة السياسية يف حتقيق االستقرار، فكانت هذه القيادة مدعومة    

باستقرار سياسي واجتماعي األمر الذي ساعد على اختاذ قرارات تنموية جريئة حولت ماليزيا من دولة تشكو الفقر 

ومتيزت هذه القيادات من االستقالل وحىت اآلن بأ�ا مثقفة مل املتقدم، واجلوع والتخلف إىل دولة على خطى العا

ومتعلمة وقادرة على العمل لتحقيق املصاحل الكلية للدولة، يف ضوء استيعاب عميق لتعقيدات الوضع الداخلي 

اإلمكانات املتاحة وهي  وحساسياته، وكان من أهم مزايا القيادة املاليزية أ�ا تعرف مادا تريد، وأ�ا ال تبالغ يف تقدير

  مستعدة للعمل احلثيث التدرجيي اهلادئ، ولو اتسم أحيانا بالبطء فإنه كان يسري يف االجتاه الصحيح.

  ثانيا: التعايش والمشاركة

العرقي والديين واالعرتاف بوجود إختالالت حقيقية يف مستويات الدخل والتعليم بني يعد االعرتاف بالتنوع   

اليزي أحد عناصر جناح التجربة املاليزية وأحد ضمانات استمرارها، حيث استطاع املاليزيون تطوير هذا فئات ا�تمع امل

التعايش والتوافق على ضرورة نزع فتائل التفجري وعالج االختالالت بشكل هادئ وواقعي وتدرجيي، كل ذلك كان 

عالج االختالالت مبنيا على حتقيق مدخال لتوفري شبكة أمان واستقرار اجتماعي وسياسي، وكان جوهر فكرة 

  .وحفظ حقوق اجلميع واملشاركة يف املسؤولية ويف برنامج التنميةالتعايش السلمي 

  ثالثا: نظام ديمقراطي تحت السيطرة

يعترب التكوين الطائفي والعرقي يف ماليزيا شديد التعقيد واحلساسية، لذلك ارتأت القيادة السياسية املاليزية   

استقرار سياسي وأمن اجتماعي، كما سعت إىل توفري البيئة املناسبة للتمكن من حتقيق منو اقتصادي تستفيد حتقيق 

ولن  منه كافة شرائح ا�تمع وإن كان بدرجات متفاوتة، وكانت القيادة تعلم أ�ا لن حتقق أهدافها إال بشكل نسيب

ك اعتقدت أ�ا لن تستطيع العمل الفّعال املنتج إال يف حتصل على الرضا التام من كل األطراف أو من أي منها، ولذل

اء تكون فيها واثقة من صالحيا�ا وحممية من املعارضني واخلصوم، وقد تكرست هذه االجتاهات بعد أحداث أجو 

أنه ال بد من ختفيف درجة االحتقان  1970الوزراء سنة الذي توىل رئاسة  تون عبد الرزاق، حيث رأى 1969

خالل ختفيف املنافسة السياسية، فعمل على توسيع التحالف احلاكم حبيث يضمن أغلبية ثلثني مرحية له العرقي من 

                                                           
   ومن  1970وزراء في مالیزیا بعد "تنكو عبد الرحمان" حیث تولى تون رئاسة الوزراء سنة تون عبد الرزاق: ثاني رئیس

أھم إنجازاتھ أنھ أعاد تشكیل التركیبة السیاسیة المالیزیة، حیث وضع مالیزیا على سكة التطور االقتصادي فكان وراء إطالق 
) 1990-1971ؤیة اقتصادیة لعشرین سنة تالیة ( التي قدمت ر New Economic Policy NEPالسیاسة االقتصادیة الجدیدة 

استھدف من خاللھا تحقیق تقدم اقتصادي للجمیع مع تحسین وضع المالیو الذین كانوا یعانون من الفقر مقارنة بالصینیین 
  والھنود وتوفیر صمام أمان للجمیع.
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يف الربملان، كما قّوى من صالحيات السلطات املركزية وقد تابع حممد مهاتري سياسة تقوية السلطات املركزية وتركيز 

  الصالحيات بيد رئيس الوزراء.

  وتحسين البيئة االجتماعية رابعا: االستثمار في اإلنسان

اهتمت ماليزيا بتحسني املؤشرات االجتماعية لرأس املال البشري، كما تويل احلكومة املاليزية اهتماما بالغا 

من امليزانية السنوية العامة يف جمال التعليم والتدريب،  %25- 20للتعليم والتدريب حيث تنفق سنويا ما يقارب 

لى معدالت امليزانيات اليت متنح للتعليم يف العامل، وهي تتقدم يف هذا ا�ال على حيث تعد هذه امليزانية من أع

، كما سعت ماليزيا لتحسني األحوال املعيشية والتعليمية والصحية �موع الواليات املتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية

قد متكنت من توفري مستويات السكان سواء األصليني منهم أو املهاجرين الذين ترحب السلطات بتوطينهم، و 

 1999معيشية الئقة لألغلبية  العظمى من السكان خصوصا مع ارتفاع متوسط الدخل الفردي والذي بلغ عام 

  دوالر. 8209حوايل 

  والهيئات الممثلة للسلطة في ماليزيا: العرقية الثالثالفرع 

عامليا يف البلدان النامية خالل الفرتة تعد ماليزيا بلدا غري متجانس عرقيا، حيث احتلت املرتبة العاشرة 

، األمر الذي جعلها متثل حالة استثنائية، وكانت البلدان غري املتجانسة عرقيا أكثر فقرا من البلدان 1990- 1970

املتجانسة، وذلك يف حقبة التسعينات حيث حققت هذه األخرية معدل منو أقل بكثري من الدخل احلقيقي للفرد 

  .1990-1965خالل الفرتة 

  1أوال: العرقية في ماليزيا والنمو االقتصادي

وخطت ماليزيا خطوة عمالقة يف حماولتها للحد من عدم املساواة االقتصادية العرقية من قبل،     

،  1971واالضطالع بربنامج عمل إجيايب طموح يف ظل السياسة االقتصادية اجلديدة أو خطة العمل الوطنية يف عام 

الفقر وإعادة هيكلة العمالة العرقية وامللكية، والسيطرة على سم أهداف للتخفيف من وطأة كما قامت ماليزيا بر 

  .1990األعمال التجارية وذلك مع حلول العام 

  والسؤال املطروح يف هذا الصدد هو: ما الذي مّكن ماليزيا من حتقيق النمو مع إعادة التوزيع؟

عيد وبراغماتية، مع التأكيد أن هذه االحتماالت هناك ثالث احتماالت معتربة: سياسة جيدة، حظ س  

الثالث قد لعبت دورا جيدا مع إعطاء دور كبري إىل الرباغماتية واليت تتضح يف التغيريات السياسية الرئيسية اليت 

، كما قامت ماليزيا برسم خطط مستقبلية لتكون بلدا متقدما بالكامل مع 1986اعتمد�ا احلكومة املاليزية سنة 

                                                           
1 Donald R . Snodgrass : Successful Economic Development in a Multi –Ethnic Society : The 
Malaysian Case , Salzburg seminar, p:02. 
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، ولعل أهم سبب لصياغة سياسة اقتصادية جديدة هي أعمال الشغب العنصرية اليت شهد�ا 2020عام  حلول

واليت راح ضحيتها العديد من الضحايا بسبب االنتخابات، وبعدما استغرقت  1969العاصمة كواالملبور يف ماي 

كل السياسة االقتصادية اجلديدة واليت يف شقت لصياغة ردها والذي جاء يف �اية املطاف و احلكومة املاليزية بعض ال

، أطلق على هذه السياسة بـ "خطة العمل الوطنية" واليت ّمت صياغتها من خالل رسم 1971أعلنت يف جوان 

، وارتكزت هذه اخلطة على هدفني أساسيني 1990سنة أي مع حلول عام  20األهداف الواجب حتقيقها خالل 

  مها:

  ؛1990ليه حبلول عام أوال: احلد من الفقر والقضاء ع

  ثانيا: التعجيل بعملية إعادة اهليكلة للمجتمع املاليزي والقضاء على حتديد العرق.

  ماليزيا الهيئات الممثلة للسلطة في ثانيا: 

ينص الدستور االحتادي ملاليزيا وهو القانون األعلى يف البالد على اإلطار القانوين ونظام احلكم على النحو   

  :1التايل

 ماليزيا يف شكل احتاد تأسيس - 

 توزيع السلطات بني االحتاد والواليات؛ - 

 تأسيس ملكية دستورية؛ - 

 تشكيل حكومة برملانية على غرار احلكومة الربيطانية، تتضمن توزيع السلطات على النحو التايل: - 

لذي ) السلطة التشريعية، وترتكز على الربملان ا68- 44حيدد الدستور يف مواده ( : السلطة التشريعية - 

وهي يتكون من جملسني؛ جملس النّواب األصغر "ديوان راكيات" وجملس النّواب األكرب "ديوان نيغارا" 

 السلطة اليت تسن القوانني.

) السلطة التنفيذية وجعلها تتمثل يف امللك وجملس 43-39حدد الدستور يف مواده (  : السلطة التنفيذية - 

الوزراء، إذ مت انتخاب امللك من قبل مؤمتر ملدة مخسة أعوام، حيث ميثل امللك الرئيس األعلى لالحتاد ويعترب 

ختتلف السلطة التنفيذية يف  امللك السلطة العليا يف ماليزيا، ورغم قراراته يعتمد على نصيحة رئيس الوزراء، وال

ماليزيا عّما هو موجود يف األنظمة الربملانية من وجود ملك دستوري يقوم بأداء وظائف تشريعية مع وجود 

جملس وزراء يقوم بأداء الوظائف األساسية والرمسية، املتمثلة يف تنسيق السياسة احلكومية والقيام بتحمل أعباء 

 اعتباره قمة النظام السياسي.تقه باملسؤولية امللقاة على عا

                                                           
1
  لالطالع راجع:  

 .3-2،  ص ص: مرجع سابقاألمم المتحدة،  الجمعیة العامة، مجلس حقوق اإلنسان،  - 

مجلة كلیة القومیات في مالیزیا ودورھا في تطور نظامھا السیاسي واستقراره،  تعددعطا هللا سلیمان الحدیثي و إسراء كاظم الحسیني،   - 
  .234- 232، ص ص: 2013، نیسان 13التربیة، واسط، بغداد، العدد 
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 : ممثلة يف اجلهاز القضائي، وتتألف من :السلطة القضائية - 

وهي أعلى سلطة قضائية وهلا صالحية تفسري نصوص الدستور والفصل القضائي يف  :المحكمة العليا

  ناف.النزاعات بني أي والية واحلكومة الفيدرالية أو بني الواليات، كما أ�ا متثل أعلى حمكمة استئ

يلي احملكمة العليا يف املستوى حمكمتان رفيعتان، أحدمها يف شبه جزيرة ماليزيا واألخرى  :محكمتان رفيعتان

  يف شبه جزيرة بورنيو.

  تقع يف املراكز احلضرية والريفية الرئيسية. :المحاكم الدورية

 هلا سلطة قضائية يف األمور املدنية اجلنائية البسيطة. :محاكم الجنح

  الثاني: التجربة التنموية الماليزية المطلب

تعد التجربة املاليزية يف التنمية من التجارب املهمة، فماليزيا جنحت يف املزج بني اقتصاديات العوملة 

واالحتفاظ بنهج االقتصاد الوطين، لتتحول خالل فرتة قصرية من بلد يعتمد على تصدير املواد األولية إىل واحدة من 

ة للسلع والتقنية الصناعية يف منطقة جنوب شرق آسيا، ولعل أهم أسباب جناح التجربة املاليزية هو  أكرب الدول املصدر 

أ�ا اتفقت إىل مدى بعيد مع مبادئ وأسس االقتصاد اإلسالمي، كما اهتمت ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة لكل 

مية والنوعية، كما أولت اهتماما كبريا باإلنسان من املظاهر االقتصادية واالجتماعية، مع املوازاة بني األهداف الك

  .باعتباره حمور النشاط التنموي وأداته، فأكدت متسكها بالقيم األخالقية والعدالة االجتماعية واملساواة االقتصادية

  الفرع األول: االقتصاد الماليزي قبل الشروع في عملية التنمية

نزاعا مع اندونيسيا، كما شهدت صراعات عرقية وأعمال شغب، شهدت السنوات األوىل الستقالل ماليزيا   

، كما متيز االقتصاد املاليزي بساطة كبرية، والذي متيز باكتشاف 1963فلم يكن هلا وجود كدولة مّوحدة حىت عام 

اعة القصدير يف القرن السابع عشر، من قبل الربيطانيني عند استحواذهم على األراضي املاليزية، حيث باشروا بزر 

املطاط وشجر النخيل كباقي املستعمرات الربيطانية يف املنطقة، ومع مرور الزمن إىل عهد ليس ببعيد أصبحت ماليزيا 

، حيث اعتمدت ماليزيا غداة استقالهلا على إسرتاتيجية قائمة على االسترياد يف جمال 1مصدرة هلذه السلع الثالث

 لشركات األجنبية خالل تلك الفرتة، إّال أ�ا مل حتقق أية أهدافالصناعات االستهالكية، وهو قطاع سيطرت عليه ا

                                                           
1
، المجلد 03مجلة جامعة بابل للعلوم المصرفیة والتطبیقیة، العدد التجربة التنمویة المالیزیة والدروس المستفادة منھا عربیا، علي أحمد درج،   

   .1363، ص: 2015، 63
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تنموية للمجتمع املاليزي، بل مل يكن هلا أي تأثري إجيايب على الطلب على العمالة وذلك نظرا لضيق السوق احمللي 

    .1وضعف الطلب احمللي

  التجربة التنموية الماليزية انطالقة: الثانيالفرع 

تعد جتربة التنمية يف ماليزيا جتربة صعبة نظرا لتعدد األعراق داخل ا�تمع املاليزي، ولكن رغم ذلك قّرر   

ن اجلميع أاجلميع أن يضع خالفاته جانبا ويهتم بنهضة ماليزيا، ورغم وجود العديد من الديانات املختلفة �ا، إّال 

ياسية،كما أن العمل على تكوين التحالف بني القوى السياسية ا وابتعدوا عن اخلالفات السشارك يف التنمية وسياسته

يف ماليزيا كان من العوامل األساسية اليت أّدت إىل �ضتها وكذلك توفري فرص العمل للباحثني عنها والتوجه حنو 

واردات اعتمدت إسرتاتيجية تنموية تركز على إحالل ال 1985التصنيع،  فبعد أن حصلت ماليزيا على استقالهلا عام 

يف جمال الصناعات االستهالكية، واليت كانت تسيطر عليها الشركات األجنبية قبل االستقالل، غري أن هذه 

اإلسرتاتيجية مل تفلح بسبب ضيق السوق احمللي وضعف الطلب احمللي، وبالتايل فلم يكن هلا أي أثر على الطلب 

زيا يف عقد السبعينات خطة تنموية تعتمد على دور كبري ، لذلك اعتمدت ماليعلى العمالة أو خلق قيمة مضافة عالية

 عن نيكما قامت ماليزيا بتخصيص األراضي الزراعية للباحثللقطاع العام مع الرتكيز على التصنيع املوجه للتصدير،  

، ولكنه مل يكن كافيا الستيعاب اعمل الستيعاب العمالة املتكدسة، األمر الذي ساعد يف حتقيق دخل عن طريقه

ملا تتميز به  "الشرائح اإللكرتونية"ليد العاملة وكان جيب البحث عن حل آخر، ووقع االختيار بعد ذلك على تصنيع ا

كبرية، وعلى هذا األساس ّمت إعطاء إعفاءات كاملة من الضرائب هلذه الصناعات كـامليكرو من استخدام أليدي عاملة  

ة تصل حىت عشر سنوات، كما ّمت تزويد املناطق املختلفة بالبنية إلكرتونيك أو امليكروتشيبس، وقدمت إعفاءات ضريبي

، وكان من نتائج هذه اخلطة ختفيض معدالت 2التحتية والسماح باالقرتاض للمستثمرين األجانب من البنوك احمللية

 حدود سنويا يف املتوسط مع استقرار معدل التضخم يف %8البطالة وحتسني توزيع الدخول، وبلوغ معدل منو يساوي 

  .4يف توزيع الدخل العام وثروات البالد بني خمتلف فئات ا�تمع املاليزي األمر الذي أدى إىل  حتسن  ، 5%3

ومع مطلع الثمانينات شهد االقتصاد املاليزي حالة من عدم االستقرار، األمر الذي دفع بالسلطات إىل إقامة   

قطاع الصناعات الثقيلة حتت دافع الرغبة يف احلصول على إيرادات كبرية من البرتول، وترتب على ذلك احلاجة إىل 

متويلها بصورة أساسية باالقترتاض من اخلارج، وإن كان نفقات كبرية أّدت إىل اختالالت مالية وخارجية حاّدة جرى 

                                                           
1
، 2014الطبعة األولى، دار العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، التجربة المالیزیة، مھاتیر محمد والصحوة االقتصادیة، محمد صادق إسماعیل،    

  .50ص: 
 

2
  http://alwatan.com/details/4456مقال منشور على الموقع: من تجارب الشعوب، قصة النجاح المالیزیة، محمد نجیب السعد،   
3
  .60، ص: مرجع سابقعبد الرحمان بن سانیة،    

4
  .50ص: مرجع سابق، محمد صادق إسماعیل :   
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جرّاء حتسن معدالت التبادل وختفيض اإلنفاق احلكومي  1984-1983هذا اخللل تناقص بصفة ملموسة عامي 

  ختفيضا شديدا.

عرف االقتصاد املاليزي  1986- 1985ومع تقلص الطلب اخلارجي واهلبوط الكبري يف أسعار النفط عامي   

حادا يف االستثمار وارتفاعا رهيبا للبطالة، مما دفع إىل زيادة االقرتاض من اخلارج فازدادت املديونية اخلارجية اخنفاضا 

  .PIBمن  %84مليار دوالر أي ما يعادل  22حوايل  1986حىت بلغت أواخر عام الكساد 

إن حالة الكساد اليت وصل إليها االقتصاد املاليزي دفعت بالسلطات إىل مراجعة نقاط الضعف يف اخلطة   

، جعلت من ماليزيا منوذجا يقتدى به 1990- 1986التنموية، وتبين إسرتاتيجية إصالحات واسعة خالل الفرتة 

ية اليت يعرفها من حتقيق انطالق ورغم العقبات االقتصادية واالجتماعحيث استطاع هذا البلد يف ظرف وجيز، 

  .1باهر جعله يأخذ مكانه بني النمور اآلسيوية اقتصادي

اإلسالمي السليم يف ممارسة خمتلف األنشطة االقتصادية وتوجيه كما التزمت احلكومة املاليزية باألسلوب   

خلاص، فقد منت مسؤولية املوارد ففي حني عملت على حتويل ملكية خمتلف املشروعات االقتصادية إىل القطاع ا

األفراد وأشركتهم عمليا يف حتقيق األهداف القومية، واحتفظت بسهم خاص يف إدارة املؤسسات ذات األمهية 

  .2االجتماعية واإلسرتاتيجية، لعدم التخلي عن دورها يف ممارسة الرقابة واإلشراف عليها

  : إستراتيجيات التجربة التنموية الماليزيةالثالثالفرع 

بعيدة  إسرتاتيجية من خالل تسطري أهداف بدأت ماليزيا مع مطلع السبعينات التخطيط لدخول جمال التنمية

  :3، وتتجلى إسرتاتيجية التنمية يف ماليزيا من خالل املراحل التاليةاملدى، لتشكل الرؤية اليت حتملها هذه احلكومة

                                                           
  ي، وتتضح لقد استفادت مالیزیا من االنفتاح الكبیر على الخارج عبر اندماجھا في اقتصادیات العولمة، مع الحفاظ على ركائز تنمیة اقتصادھا الوطن

ا من احتالل مظاھر تقدمھا من خالل تحّولھا من بلد یعتمد بشكل أساسي على الزراعة إلى بلد مصدر للسلع الصناعیة والتقنیة، و، فقد تمكنت مالیزی
متقدما بذلك على عدد  Euro Moneyمن حیث األداء االقتصادي وذلك حسب دراسة لمجلة  1994-1993بین دول العالم خالل الفترة  14المرتبة 

برنامج اإلنمائي من الدول الصناعیة الكبرى كبریطانیا وألمانیا،  وعلى صعید الصناعات اإللكترونیة فقد رصد  تقریر التنمیة البشریة الصادر عن ال
  ، أھم دولة مصدرة للتقنیة العالمیة وكانت مالیزیا في المرتبة التاسعة متقدمة بذلك على كل من إیطالیا والسوید.2001لألمم المتحدة لعام 

1
  .61-60ص: مرجع سابق، عبد الرحمان بن سانیة،    

2
  .12ص: دي لألزمات المالیة، التجربة المالیزیة، مرجع سابق، حوكمة المؤسسات المالیة ودورھا في التصسناء عبد الكریم الخناق،   

3
  لالطالع راجع:  

بحث مقدم إلى: المؤتمر اإلستراتیجیات الوقائیة من األزمات المالیة واالقتصادیة المعاصرة، مالیزیا أنموذجا،  ماجد فوزي أبو غزالة،   -
لمعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، المعھد العلمي الدولي حول: األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة ا

 .09- 07العالمي للفكر اإلسالمي، ص ص: 
، مقال منشور 4207جریدة الحوار المتمدن، العدد ، 2010-1991الدور اإلنمائي للدولة في مالیزیا خالل الفترة إیمان فخري أحمد،   -

  http://www.ahewar.org/details/show.art.asp?aid=3الموقع: ، متوفر على 6/9/2013بتاریخ: 
 .54-53ص ص: مرجع سابق، محمد صادق إسماعیل،   -

- Arab British Academy for Higher Education in: http://www.abahe.co.uk  
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 السياسة االقتصادية الجديدة"  الخطة اإلستراتيجية األولى"The New Economic Policy   

وعمدت فيها ماليزيا على تقليد  ، "1990-1971امتدت هذه اخلطة يف الفرتة ما بني "

اقتصادات النمور اآلسيوية، فانتقلت من اقتصاد يعتمد على الزراعة والتعدين إىل اقتصاد يعتمد 

د حكومة وطنية مؤمنة بالتغيري واملتمثلة يف جهود رئيس وذلك يف ظل وجو على التصنيع والتصدير، 

على القطاع العام وتوجهت  يف هذه املرحلة  اعتمدت ماليزياكما ،  محمد مهاتير"وزراء ماليزيا "

بدأ الرتكيز يف عمليات التصنيع على صناعة املكونات اإللكرتونية، واليت كانت   وحنو التصدير، 

  كثيفة العمالة، مما ترتب عليه ختفيض معدالت البطالة وحتسن يف توزيع الدخل.

  "الخطة اإلستراتيجية الثانية "سياسة التنمية الوطنيةThe National Development Policy 

وكانت مبثابة االستمرار للسياسة االقتصادية اجلديدة فيما  "2000-1991ا بني "امتدت هذه اخلطة يف الفرتة م

  ومشلت سياسة التنمية الوطنية خطتان طويلتا األجل كما يلي:خيص أهدافها وغايتها، 

ركزت فيها احلكومة املاليزية على تنشيط وتنمية الصناعات الصغرية ): 2000-1996الخطة القومية األولى (  -

تتوجه لتلبية احتياجات األسواق احمللية املاليزية، حيث ّمت وضع وتنفيذ عّدة برامج دعم موجهة بشكل اليت 

خاص إىل الشركات الصغرية ذات معدل النمو العايل، واليت سرعان ما توسعت وزاد حجم أعماهلا، 

ير عن طريق آليات باإلضافة إىل هذه الربامج شجعت احلكومة املشروعات الصغرية ذات التوجه إىل التصد

 دعم ومتويل خاص بالتصدير.

ّمت فيها اعتماد سياسة التجمعات الصناعية كحاضنات لألعمال، : )2005- 2000الخطة القومية الثانية ( -

واليت ركزت بدورها على تنشيط وتنمية املشروعات اإلنتاجية والتصنيعية املتخصصة يف بعض القطاعات 

، من هذه القطاعات اإلنتاجية: اخلدمات املتخصصة، تصديرية يف املقام األولاإلنتاجية اليت تعترب قطاعات 

شركات البحث والتطوير املتخصصة، شركات تصنيع املعّدات، شركات التغليف املتقدمة، الشركات 

  املتخصصة يف التجارة اإللكرتونية. 

                                                           
   بسنغافورة التي كانت  بوالیة كیداه بمالیزیا، وتلقى دراستھ بكلیة السلطان عبد الحمید ثم درس الطب بكلیة الماالي 1925ولد مھاتیر محمد العام

، عمل مھاتیر بعد تخرجھ 1967تعرف بكلیة الملك إدوارد السابع الطبیة، ودرس الشؤون الدولیة بجامعة ھارفارد بالوالیات المتحدة األمریكیة عام 
ف مھاتیر باتجاھاتھ السیاسیة بالطب في عیادتھ الخاصة التي كان یعالج فیھا الفقراء مّجانا، كما عمل كضابط طبیب بسالح الخدمات الطبیة، عر

، وشغل عددا من 1981وانتمائھ لتنظیم اتحاد المالیو الوطني، حیث تدرج فیھ من عضو المجلس األعلى لتنظیم االتحاد ثم نائب رئیس ورئیس لھ عام 
جلس التعلیم العالي ورئیس مجلس وعضو برلمان منتخب وعضو مجلس الشیوخ ورئیس م 1963المناصب منھا مندوب مالیزیا في األمم  المتحدة عام 

المحایدة الجامعة الوطنیة، ووزیر للتربیة والتعلیم ونائب رئیس الوزراء ووزیر التجارة والصناعة ورئیس الوزراء، یتمیز مھاتیر وفق أغلب الرؤى 
لھا، موجھا انتقاداتھ إلى ما أسماه بالمعاییر الغربیة بكاریزما قیادیة ساحرة، فقد بدأ حال انتخابھ رئیسا للوزراء بتطبیق أفكاره التي ناضل طویال من أج

قراءة في مقومات التجربة التنمویة المزدوجة، حیث قام على المستوى االقتصادي بتنفیذ مشاریع ھادفة  حقیقیة وضخمة ( وقار علي زین العابدین، 
  ) http://almadapaper.net، متوفر على الموقع: 2747جریدة المدى، العدد المالیزیة، 
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  :يف النقاط التاليةسياسة التنمية الوطنية  وميكن إمجال هدف

 ات النمو الصناعي؛تنشيط عملي - 

 التحول من الصناعات اهلادفة إىل اإلحالل حمل الواردات إىل الصناعات املوجهة حنو التصدير؛ - 

 حتديث البنية األساسية؛ - 

 حتقيق مزيد من التعاون مع التكتالت االقتصادية اإلقليمية وخاصة جتمع دول اآلسيان؛ - 

وهنا يالحظ أنه بينما كانت السياسة االقتصادية اجلديدة �دف إىل حتقيق النمو املتوازن بني كافة العرقيات 

شهدت تغريا ملحوظا، ويعزى هذا التغري إىل إدراك الدولة املاليزية املختلفة، إّال أن سياسة التنمية الوطنية 

، فكان اهلدف من هذه السياسة ليس إحداث ضرورة بذل مزيد من ا�هود للحفاظ على النمو االقتصادي

تنمية متوازنة على الصعيد العرقي فقط، بل متوازنة على الصعيد اإلقليمي والقطاعي أيضا مع االستمرار يف 

مكافحة الفقر والعمل على االهتمام خبلق وظائف ملكافحة البطالة، وكذا االعتماد على القطاع اخلاص 

  بشكل كبري.

 2010-2000الجديدة  إستراتيجية الرؤية 

عبارة عن خطة عشرية قسمت إىل خطتني مخاسيتني، أعطت اهتماما أكرب للتعامل مع العوملة وتسارع النمو 

االقتصادي الذي اجتاح أماكن كثرية من العامل، ومن مث وضع خطط وبرامج تتعامل مع التنافس االقتصادي 

متثلت أهداف هذه رتقاء النوعي باإلنسان املاليزي، حيث املتزايد وتضمن ملاليزيا استمرار تطورها البشري واال

  اإلسرتاتيجية يف ما يلي:

 مواصلة التنمية االقتصادية والتوسع يف إرساء شراكة عاملية من أجل التنمية؛ - 

 استمرار سياسة القضاء على الفقر؛ - 

 االرتقاء مبنظومة التعليم؛ - 

 ومتكينها؛حتقيق التوازن النوعي وتعزيز مكانة املرأة  - 
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" عام واليت قّدمها رئيس الوزراء املاليزي آنذاك "مهاتري حممد 2020رؤية ماليزيا وال ميكن يف هذا اإلطار إغفال 

، ودولة دميقراطية تتمتع بالعدالة 2020و�دف إىل أن تكون ماليزيا دولة متقدمة كليا حبلول عام  1991

االجتماعية واالقتصادية، مث التأكيد على أن ماليزيا لن تكون دولة متقدمة كلية إّال من خالل التغلب على التحديات 

  اإلسرتاتيجية اليت تواجهها منذ االستقالل وهي:

سيس دولة ماليزيا املتحدة ذات املصري املشرتك، وهي دولة تعم بالسالم وتعيش يف توافق وشراكة عادلة تأ - 

 متكاملة تضم الطائفة العرقية املاليزية مع الوالء السياسي واإلخالص ملاليزيا؛

 إجياد جمتمع ماليزي متقدم وليربايل من الناحية النفسية؛ - 

 ذجا للعديد من الدول النامية؛تطوير جمتمع دميقراطي ناضج يعد منو  - 

 تأسيس جمتمع أخالقي لديه قيم دينية وروحية قوية؛ - 

 تأسيس جمتمع متسامح، يدعم اإلبداع وينعم بالعدالة االقتصادية والرخاء. - 

وبالتأكيد ال ميكن إغفال دور اخلطط اخلماسية، وهي اآللية اليت استخدمتها ماليزيا لتحقيق التنمية وكذا دور 

) أّدت إىل ارتفاع 1995- 1991 صنع هذه السياسات واخلطط وتنفيذها، فاخلطة املاليزية السادسة (املؤسسات يف

) أّدت إىل 2000- 1996، بينما اخلطة املاليزية السابعة (%2,5مسامهة اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج إىل 

  .%3,3ارتفاع هذه املسامهة إىل 

  نجاح التجربة الماليزية : البرامج التنموية وعواملالرابعالفرع 

  لعل أمهها ما يلي:اعتمدت ماليزيا العديد من الربامج التنموية   

  أوال: البرامج التنموية

مل تأيت جتربة ماليزيا احلضارية والتكنولوجية واالقتصادية من فراغ، بل كانت نتاج جهود القيادة املاليزية، واليت   

ة اليابانية اليت استفادت منها ماليزيا على اختالف مراحلها، ومل تكتفي استفادت من جتارب غريها التنموية كالتجرب

 وضعتماليزيا باالجتاه شرقا بل اجتهت غربا لالستفادة من التجارب الصناعية الكبرية والطويلة لتلك الدول.حيث 

                                                           
   ھي الحقبة التي شھدت انطالقة النموذج المالیزي للتنمیة، فقد تضاعف متوسط دخل  2003-1981تعد حقبة رئاسة الدكتور مھاتیر محمد من العام

تثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي اإلجمالي، وھذا الفرد وارتفع رقم الصادرات وحدث نمو ملحوظ في االستثمار األجنبي، وارتفع نصیب االس
ة، ونجحت كلھ بمقتضى قوانین عقد السبعینات من القرن الماضي التي قادت إلى نقل المسؤولیة إلى المستوى المحلي أو ما یعرف بالالمركزیة اإلداری

  نمویة المتضمنة في خططھا االقتصادیة.مالیزیا منذ سبعینیات القرن العشرین في تحقیق جانب كبیر من األھداف الت
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الربامج التنموية املاليزية برامج تنموية ف سبيل تطوير املوارد البشرية أوال واالقتصادية ثانيا، حيث ارتكزت ليزيا ما

  :1على

 بالصحة والتعليم؛ لفقر واجلهل واالهتمامامعاجلة  - 

 تطوير خمتلف القطاعات االقتصادية، الزراعية، الصناعية واخلدمية؛ - 

 ؛2020رسم رؤية وطنية للنمو املاليزي هدفها مواكبة الدول الصناعية املتقدمة وذلك حلول سنة  - 

" الذين هم أكثر السكان فقرا عرقي والنهوض بالسكان األصليني "املاالوينيحتقيق التوازن االجتماعي وال - 

 وجهال؛

  ثانيا: عوامل نجاح التجربة التنموية الماليزية

إن عملية التنمية يف ماليزيا كان هلا ختطيط دقيق ونظرة بعيدة املدى، كما وأن هلا عوامل اقتصادية وسياسية   

  :2النقاط التالية ساعدت على جناحها، ميكن إمجاهلا يف

�يأ ملاليزيا عدد من القيادات السياسية املتميزة واليت وضعت مصلحة ماليزيا يف قمة أولويا�ا ضمن استيعاب  - 

) قادة ماليزيا ستة 2007- 1957عميق لتعقيدات الوضع الداخلي وحساسيته، وخالل مخسني عاما (

  يب الذي عاشته ماليزيا؛رؤساء وزارة فقط، وهو ما يشري إىل حالة االستقرار النس

ثل حالة خاصة بني الدول النامية، حبيث أ�ا مل تتعرض النقالبات الذي ميمالئمة املناخ السياسي ملاليزيا  - 

عسكرية كما أن القادة السياسيون �ا مؤمنون بالتغيري واإلصالح، وبالتايل فاملناخ السياسي ملاليزيا مالئم 

 لتسريع وترية التنمية االقتصادية؛

االعتماد بدرجة ليست بالكبرية على قروض من اليابان، فهي ثاين أكرب مستثمر يف ماليزيا بعد أمريكا،  - 

ولكن االدخار احمللي ظّل هو التمويل األساسي، حيث ارتفع معدل االدخار يف البالد حىت وصل إىل 

مليار  70ا يصل إىل م 2005من إمجايل الناتج القومي، إذ جتاوزت املدخرات العائلية قيمتها يف  35%

  دوالر، وهذه املدخرات سامهت بدرجة كبرية يف تطوير البنية األساسية.

                                                           
1
  .1364ص: مرجع سابق، علي أحمد درج:   

2
  لالطالع راجع:   

 الدروس المستفادة من التجربة المالیزیة، متوفر على الموقع:وفاء لطفي،   -
fahras.htm-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath   ، :05-01ص ص.  

 .1364ص: مرجع سابق، علي أحمد درج،   -
  .52ص: مرجع ساق، محمد صادق إسماعیل،  -
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االهتمام بالتصدير حيث حتولت ماليزيا من دولة منتجة ومصدرة للمواد اخلام إىل دولة صناعية تكتسح  - 

القطاع الصناعي ، كما يوضح ذلك اجلدول (...) والذي يبني تطور كل من صادرا�ا أسواق الدول املتقدمة

واخلدمات يف ماليزيا على حساب القطاع الزراعي الذي اخنفضت مسامهته يف الناتج الداخلي اخلام بنسبة 

 سنة  20خالل  14%

 )1999-1979): التحول الهيكلي لالقتصاد الماليزي خالل الفترة ( 1-3الجدول (

  1999  1989  1979  البيان

  PIB 24%  17%  10%مسامهة القطاع الزراعي يف 

  PIB 39%  42%  47%مسامهة القطاع الصناعي يف 

  PIB 37%  41%  43%مسامهة قطاع اخلدمات يف 

 .69ص:  مرجع سابق،  ،: عبد الرمحان بن سانيةالمصدر

 ضرورة متتع كل من السلطة السياسية واإلدارية مبستوى عال من الالمركزية. - 

ومن أهم ضمانات استمرارها  ،أحد عناصر جناح التجربةالعقد االجتماعي الذي استطاع املاليزيون تطويره،  - 

وإجياد ثقافة احلوار والتعايش بني كافة أديان وأعراق وأطياف ا�تمع أن  االعرتاف بالتنوع العرقي والديين، 

واإلقرار بوجود إختالالت حقيقية يف مستويات الدخل والتعليم املاليزي من أجل بناء وتنمية ماليزيا املشرتكة، 

عاجلة املشاكل بشكل مبني فئات ا�تمع، والتوافق على ضرورة نزع كل ما قد يؤدي إىل تفجري األوضاع ب

 هادئ وواقعي وتدرجيي، كان مدخال لتوفري شبكة أمان واستقرار اجتماعي وسياسي.

 االهتمام مبشروعات البنية األساسية من أجل حتقيق منو مستقر؛ - 

يشية وجعل اإلنسان عنصر االهتمام، وزيادة خالل حتسني األحوال املعاالهتمام بالرأس املال البشري من  - 

 معارف وقدرات ومهارات أخالقيات العمل؛

 جتسيد الدميقراطية يف اختاذ القرارات، من خالل أن األحزاب السياسية قائمة على أساس عرقي؛ - 

تصب يف صاحل االقتصاد الوطين االهتمام باالستثمار األجنيب واالستفادة منه عن طريق وضع شروط حتليلية  - 

 املاليزي؛

وعدم التبعية لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل  انتهاج إسرتاتيجية االعتماد على الذات بدرجة كبرية، - 

الصناعي،  ناعية وتغطيتها ملعظم فروع النشاطوتنويع البنية الصمن املؤسسات املالية والدولية األجنبية،  وغريه 

 ىل جناح سياسة التنمية يف ماليزيا.األمر الذي أدى إ
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توفري رؤوس األموال الالزمة لتمويل االستثمارات من خالل االعتماد على املوارد الداخلية، إذ ارتفع الدخل  - 

"، كما ارتفع االستثمار احمللي اإلمجايل بنسبة 1993-1970خالل الفرتة " %40احمللي اإلمجايل بنسبة 

 خالل نفس الفرتة. 50%

ماليزيا من صندوق النقد الدويل رغم األزمات اليت عصفت �ا، ويف هذا الصدد يرى العديد من  مل تقرتض - 

اخلرباء واحملللني االقتصاديني والسياسيني أن احلكومة املاليزية اليت ختطط أن جتعل من ماليزيا بلدا صناعيا 

ت �ا، واليت حدثت يف عام قد جنحت يف اجتياز األزمات االقتصادية اليت مرّ  2020بالكامل حبلول عام 

" نصف قيمتها، وبالرغم من هذا متكنت تالرينجحيث أّدت هذه األزمة إىل فقدان العملة املاليزية " 1997

 من إنقاذ االقتصاد املاليزي من الكساد.

امة حماربة كافة أنواع الفساد اإلداري وتفعيل دور املؤسسات الرقابية لضمان عدم إساءة استخدام الوظيفة الع - 

 والسلطة، وهذا أحد أدوات جناح التجربة اإلدارية املاليزية.

اعتمدت ماليزيا على أسس لضمان جناح جتربتها التنموية من خالل رسم هدف بعيد املدى يتجلى يف أن 

 تكون ماليزيا إحدى النمور االقتصادية العاملية، ومما يذكر أن إجنازات ماليزيا على صعيد التنمية االقتصادية مل

تأت من فراغ، بل كانت نتاج السرتاتيجيات تنموية، حيث اجتازت ماليزيا عددا من التحديات واألزمات واليت 

ضاعفت من رسوخ جتربتها التنموية، حيث شهدت اضطرابات عرقية دامية يف أواخر الستينات من القرن املاضي، 

�دف إىل حتقيق التوازن بني خمتلف العرقيات األمر الذي جعل من القيادة املاليزية تسطر خطة اقتصادية جديدة 

  املاليزية.

  الماليزيالمبحث الثاني: سوق رأس المال  

تعد سوق رأس املال املاليزية فريدة من نوعها باعتبار أن سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا تعمل بالتوازي 

مها األزمة  اإلسالمي املاليزي إىل سببني أساسيني؛مع السوق املالية التقليدية، ويعود سبب ظهور سوق رأس املال 

  .1997اآلسيوية لعام 

  المطلب األول: النظام المالي الماليزي 

يقوم النظام املايل املاليزي على فكرة التعايش بني النظامني اإلسالمي والتقليدي، وميكن إيضاح هذا التعايش     

  من خالل النقاط التالية:
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 التعايش بين النظامين الماليين التقليدي واإلسالمي بماليزياالفرع األول: 

تعد جتربة التعايش بني النظامني املاليني التقليدي واإلسالمي مباليزيا من التجارب الرائدة كو�ا انعكست  

  إجيابا على النمو االقتصادي ملاليزيا.

  أوال: تجربة التعايش

املصارف التقليدية بإمكانية قيام مصرفية ال ربوية يف الواقع اتضحت معامل هذا التعايش من خالل اعرتاف   

العملي، ترمجت من خالل إصدار قانون يسمح بفتح نوافذ إسالمية بالبنوك التقليدية املاليزية، كما يعترب هذا 

اإلسالمية،  االعرتاف تأكيدا على أمهية االنفتاح املصريف على األسس الفكرية واالجتماعية اليت تقوم عليها املصرفية

فضال عن أن ذلك كان تقريرا على أن النظام املايل اإلسالمي نظام عاملي يف مبادئه، إنساين يف غايته ومقاصده 

وواقعي يف مضامينه، خالفا ملا يتخيله البعض عن واقعية هذا النظام وقدرته على مواكبة العصر واالستجابة للتطورات 

، حيث يشكل النظام املصريف واملايل اإلسالمي العصب 1واملالية العاملية املعاصرة احلثيثة اليت تغشى احلياة االقتصادية

  النابض يف االقتصاد املاليزي.

بالرغم من اهتمام ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة مبظاهرها االقتصادية واالجتماعية مع املوازنة بني األهداف   

والكمية واألهداف النوعية، إّال أن اهتماما�ا التنموية كانت متماشية مع املبادئ اإلسالمية اليت كانت تتمحور حول 

ّدت متسكها بالقيم األخالقية والعدالة االجتماعية واملساواة جعل اإلنسان حمور النشاط التنموي وأداته، فأك

االقتصادية كما التزمت احلكومة املاليزية باألسلوب اإلسالمي يف ممارسة خمتلف األنشطة االقتصادية وتوجيه املوارد، 

ة األفراد ففي حني عملت على حتويل ملكية خمتلف املشروعات االقتصادية إىل القطاع اخلاص، فقد ّمنت مسؤولي

وأشركتهم عمليا يف حتقيق األهداف القومية، واحتفظت بسهم خاص يف إدارة املؤسسات ذات األمهية االجتماعية 

  .2سرتاتيجية، لعدم التخلي عن دورها يف ممارسة الرقابة واإلشراف عليهاواال

مع املصارف  وبعد مضي عقد من الزمن أثبت فيه املصرف اإلسالمي قدرته على العيش جنبا إىل جنب  

التقليدية كما أدرك املسلمون وغريهم إمكانية تنمية املال وتثمريه على أساس إسالمي بعيدا عن الطريقة التقليدية 

القائمة على اعتبار الفائدة أهم مرتكز وأساس تقوم عليه العمليات املصرفية، بل إن اإلقبال الذي حظي به املصرف 

عدد غري يسري من املصارف التقليدية إىل التفكري يف االنضمام إىل فكرة اإلسالمي كان ذلك عامال قويا دفع ب

املصارف الالربوية، واعتبار أن األساس للفكر املصريف يقوم على االعتداد باألعمال واخلدمات اليت جتلب للمصرف 

                                                           
1
إلى: المؤتمر العلمي بحث مقدم في آفاق التعایش بین المصرفیة التقلیدیة والمصرفیة اإلسالمیة تجربة مالیزیا نموذجا،  قطب مصطفى سانو،    

  .1569-1565السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، ص ص: 
 

2
http://eco.univ-متوفر على الموقع: اإلطار المؤسسي والتشریعي لحاكمیة المؤسسات المالیة، التجربة المالیزیة،  سناء عبد الكریم الخّناق،  

setif.dz  :80-79، ص ص.  
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 %98ليدية، بل إن أكرب قدر من العائد سواء أكان ذلك العائد فائدة أم ربح، لذلك فإن العديد من املصارف التق

  من املصارف التقليدية الكربى يف الدولة فتحت تباعا نوافذ إسالمية يف داخلها.

ومع مرور الزمن عمدت بعض هذه املصارف إىل حتويل النوافذ اإلسالمية إىل بنوك إسالمية منفصلة وقائمة بذا�ا، 

  .1بعد أن أدركوا جناعة النظام املصريف اإلسالمي

مر فإن منهجية التعايش بني النظامني اليت أنشأ�ا القيادة السياسية قبل عقدين، تعد من وأيّا ما كان األ  

أفضل وسائل األسلمة اهلادئة للنظام املصريف التقليدي، كما أ�ا تعد من أكثر الطرق العملية جناعة وسدادا ووجاهة 

قعيته وقدرته ومرونته وسعته، إذ ال ميكن إدراك يف إبراز حماسن النظام املصريف اإلسالمي، وإقناع العامة واخلاصة بوا

سداد فكرة املصرفية اإلسالمية ووجاهتها إذا مل يكن مثة معايشة عملية بني هذه الفكرة والفكرة التقليدية السائدة،  

مل تكن  كما أن التحّول السديد املدروس املنظم من املصرفية التقليدية إىل املصرفية اإلسالمية ال ميكن له أن يتم إذا

  2معايشة بني املصرفيتني

  ثانيا: مميزات النظام المالي الماليزي

يتصف النظام املايل املاليزي بطبيعة خاصة يعكسها تعدد أدواته وتنوع مؤسساته وخضوعه دائما وبشكل   

ليت صادفت مستمر للتطوير، كما اتسم بسياسته احلذرة واملرتوية اليت ظهرت بوضوح يف تعامله مع األزمات املالية ا

، ومن أهم املالمح اليت تربز أمهية هذا 3االقتصاد املاليزي خالل حقبيت الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي

  :4القطاع جند

متتلك ماليزيا نظاما ماليا شامال يعمل على توفري نطاق عريض من املنتجات واخلدمات املالية على أساس  - 

 ظل االهتمام بالصناعة املصرفية اإلسالمية؛مبادئ الشريعة اإلسالمية، وذلك يف 

يعترب النظام املايل واملصريف اإلسالمي العصب النابض يف االقتصاد املاليزي من خالل امتالكه قنوات دولية  - 

 تنافس يف منتجاته وخدما�ا النظام التقليدي؛

اليزيا، والذي تأسس وفقا مليثاق يعترب املصرف اإلسالمي أحد أهم املؤسسات املالية يف املنظومة املصرفية يف م - 

، ولقد سامهت احلكومة الفيدرالية من خالل مؤسسا�ا املالية املتعددة وهيئة 1983البنوك اإلسالمية لعام 

 من رأس املال املدفوع مقدما، بينما سامهت الواليات احمللية ببقية رأس املال؛ %65احلج بـ 

                                                           
1
  .1569ص: مرجع سابق، قطب مصطفى سانو،    

2
  .1579ص: المرجع نفسھ،   

3
االقتصادیة، كلیة العلوم أطروحة دكتوراه في العلوم صناعة الھندسة المالیة وأثرھا في تطویر األسواق المالیة العربیة، نورین بومدین،    

  .219، ص: 2015-2014االقتصادیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
4
، و سناء عبد الكریم 12ص: حوكمة المؤسسات المالیة ودورھا في التصدي لألزمات المالیة، التجربة المالیزیة، راجع: سناء عبد الكریم الخّناق:   

  .80-79ص ص: كمیة المؤسسات المالیة، التجربة المالیزیة، اإلطار المؤسسي والتشریعي لحاالخّناق: 
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اليزيا أصبحت لديه قنوات دولية تنافس يف منتجا�ا وخدما�ا إن النظام املايل اإلسالمي الذي تفرّغ من م - 

النظام التقليدي، حيث أن النظام املايل اإلسالمي استطاع التأثري يف النظام التقليدي يف املعامالت 

اإلسالمية، وتفوق عليه من ناحية الصالحية والسالمة يف ظل األزمة املالية العاملية، مؤكدا أنه استطاع التأثري 

 يف املصارف التقليدية من خالل املعامالت املالية اإلسالمية؛

البنك املركزي املاليزي يضع نصب عينيه تطوير النظام املايل اإلسالمي منذ ثالثة عقود معتربا أن هذا النظام  - 

 جزء ال يتجزأ من النظام املايل الدويل؛

كنهج إسالمي لشركات   –ميتاز النظام املايل املاليزي ببعض التطبيقات واملؤسسات املالية كنظام التكافل  - 

 وصندوق الزكاة وكذلك صندوق احلج. - التأمني

  يتمتع النظام املايل اإلسالمي مباليزيا بتكامل خمتلف عناصره، وهو ما ميكن إبرازه من خالل الشكل التايل:

  ): تكامل مختلف عناصر النظام المالي اإلسالمي في ماليزيا 1-3الشكل (                           

  

  

  

  

  

  

  

  

La source : Mohammed Nurdin Ngadimon, Overview of the Islamic capital Market and Recent 

Development, Special Session on Islamic Finance , Bank of Mauritus , 21 May 2009,p: 12. 

  الفرع الثاني: التوجه اإلسالمي للنظام المصرفي بماليزيا

 1970تعترب ماليزيا واحدة من أهم الدول اإلسالمية يف الشرق اآلسيوي، وهذه الدولة ومنذ عام   

 وهي تعمل خبطى متقدمة لتحسني الوضع العام للبالد خصوصا اجلانب االقتصادي، هذا األخري الذي متّيز

بالريادة يف ا�ال املصريف اإلسالمي، حيث أصبحت التجربة املاليزية اليوم تصّدر إىل العامل وتستقطب 

املتميزين من العلماء والباحثني يف جمال املصرفية يف العامل، من خالل العمل يف ماليزيا أو من خالل تقدمي 
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سهام يف �ضة هذا القطاع، ومن الالفت جتار�م يف املؤمترات وورش العمل واحملاضرات واالستشارات لإل

  .1لالنتباه االهتمام الكبري على مستوى احلكومة بقطاع املصرفية اإلسالمية

  أوال: اهتمام ماليزيا بالصناعة المالية اإلسالمية

تعترب ماليزيا مثاال مشجعا جديرا بأن حتتذي به البلدان األخرى يف تطوير وتنمية أسواق رأس املال   

اخلاصة �م، فقد مسح النهج الشمويل الذي تتبعه ماليزيا يف إطار سعيها لضمان سالمة األطر  اإلسالمية

القانونية والتنظيمية واالحرتازية جنبا إىل جنب مع خلق بنية حتتية مواتية متكنها من تشجيع وحتفيز إصدار 

  .2يعة اإلسالميةوإدراج وتداول األدوات اإلسالمية يف أسواق املال املتوافقة مع أحكام الشر 

وتشهد ماليزيا منذ عقود اهتماما متزايدا بالصناعة املالية اإلسالمية، فقد تأسس فيها أول بنك   

، وبذلك تكون ماليزيا إحدى أوائل الدول اإلسالمية اليت اهتمت 1983إسالمي 'بنك إسالم ماليزيا' سنة 

صر احلديث يف مصر بتأسيس بنك ناصر بالصناعة املالية اإلسالمية، وكانت التجربة قد بدأت يف الع

لكن الصناعة بدأت نشأ�ا الواضحة مع تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية سنة  1971االجتماعي سنة 

، 1977، مث بنك ديب اإلسالمي الذي تأسس يف السنة نفسها، مث بيت التمويل الكوييت سنة 1975

  .3ي خارجهوبدأت الصناعة بعد ذلك تنتشر يف أحناء العامل اإلسالم

بنك جتاري  17تطور العمل املصريف يف ماليزيا أين كانت تضم مصرفني إسالميني و  2000ومنذ سنة 

بنك إسالمي ومثانية بنوك جتارية وأربعة بنوك استثمار إسالمية،  11تعمل بالنافذة اإلسالمية، وانتقل إىل 

ماليزيا كان من خالل تفعيل سياسة ، هذا النمو السريع الذي شهدته 2007ومخسة مؤسسات للتنمية سنة 

التحرير من قبل احلكومة املاليزية والسماح مبشاركة البنوك األجنبية، وهو ما ساهم يف دخول ثالثة بنوك من 

" مصرف الراجحي لالستثمار، شركة بيت التمويل الكويتي واالتحادات المالية الشرق األوسط 

 Bank Malaysia Berhad HSBC , OCBC Bankبية مثل: باإلضافة إىل دخول البنوك األجن اإلسالمية"

Malaysia Bhd, Standared Chartered Bank Malaysia Bhd, Berhad Hong Leong Islam Bank 

Bhd, Commerce Tijari Bank Bhd  20134بنك عام  17لريتفع جمموعها إىل  2005يف عام.  

  من خالل ا�االت التالية: ويتجلى اهتمام ماليزيا بالصناعة املالية اإلسالمية

من اجلدير بالذكر أن ماليزيا تلعب دور القائد هلذه الصناعة يف على صعيد الخدمات المصرفية:  -1

املنطقة، بل أن ماليزيا هي القائد عامليا يف صناعة التمويل اإلسالمي خاصة يف جماالت مثل، 

اخلدمات املصرفية اإلسالمية والصكوك والصناديق االستثمارية املتوافقة مع أحكام الشريعة 

                                                           
 

1
  http://kenanaonline.comمقال منشور على الموقع: التجربة المالیزیة نموذج للمصرفیة اإلسالمیة، زید عیادات،  
2
جریدة الوطن، منشور على الموقع: مي، مالیزیا نموذج یحتذى بھ في تطویر سوق رأس المال اإلسال  

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id= 364230   :20/10/2016، أطلع علیھ بتاریخ. 
 

3
   http://kenanaonline.comمتوفر على الموقع: مرجع سابق، زید عیادات،  
4
المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة تحلیل عوامل نجاح التجربة المالیزیة في تطویر الصناعة المالیة اإلسالمیة، أحمد،  لشھب الصادق وبوریش  

  .94، ص: 2015، 01والمالیة، عدد 
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لتمويل اإلسالمي املاليزي قويا ومستمرا يف حتقيق استدامة يف النمو اإلسالمية، وال يزال قطاع ا

يدعمه يف ذلك قوة البيئة التنظيمية واملبادرات احلكومية املتعددة اليت �دف إىل فتح أحدث 

حنو  2014اإلمكانات أمام التمويل اإلسالمي، وميثل القطاع املصريف اإلسالمي يف ماليزيا سنة 

ل النظام املصريف كما تقود ماليزيا أسواق الصكوك العاملية القائمة كما من إمجايل أصو  25,7%

صندوقا إسالميا تتخذ من ماليزيا مقرا هلا،  287، كما أن هناك 2014يف الربع األول من عام 

وهو أكرب عدد من الصناديق جتتمع يف بلد واحد، هذا وقد شهد قطاع التأمني التكافلي املاليزي منو 

حيث إمجايل أصول صناديق التكافل، يف الوقت الذي وصل فيه إمجايل  من %10بنسبة 

من إمجايل األقساط واالشرتاكات يف صناعة التأمني والتكافل الكلية يف  %14مسامهات التكافل 

 .1ماليزيا

تعد ماليزيا من الدول على صعيد تنوع المنتجات المصرفية ونمو األصول المالية اإلسالمية:  -2

يف صناعة التمويل اإلسالمي، كما تعترب رائدة يف منو احلصة النسبية لألصول املالية  الرائدة عامليا

امتالك ماليزيا ملخزون كبري من األصول املالية اإلسالمية  2012اإلسالمية، حيث شهد العام 

  واملعتمدة على ديناميكية النمو خارج قطاع النفط واليت تتضح من خالل اجلدول التايل:

  2012): تطور ونمو األصول المالية اإلسالمية بماليزيا خالل سنة  2-3الجدول (

أصول صناديق الثروة السيادية 

  ( مليار دوالر)

قيمة األصول املالية اإلسالمية 

  ( مليار دوالر)

نسبة األصول املالية اإلسالمية 

  )%خارج الثروة السيادية (

معدل منو املمتلكات املالية 

  اإلسالمية

39  102  18,90% 21,30%  

La source : Pierre Charles PRADIER, La Malaisie :hub Financier Mondiale ou Club 

Affinitaire Islamique ?, Dynamiques Internationales ISSN 2105-2646, 09 Avril 2014, p:03.    

متثل الضعف يف يالحظ من اجلدول أن  املوجودات املالية اإلسالمية يف الناتج احمللي اإلمجايل 

، أّما يف جمال تنوع املنتجات 2ماليزيا، األمر الذي يدل على منو وتطور األصول املالية اإلسالمية مباليزيا

املصرفية فماليزيا تعد رائدة يف صناعة التمويل اإلسالمي، خاصة يف جماالت مثل اخلدمات املصرفية 

مت تشكيل املنتجات املصرفية اإلسالمية مباليزيا  اإلسالمية والصكوك واملنتجات املالية اإلسالمية، فقد

باستخدام مبدأ معامالت شرعية، كاملراحبة االستصناع، اإلجارة، املضاربة، املشاركة والوكالة وغريها، إذ أن 

  :3منتج وخدمة واليت تطورت طيلة أربع فرتات أساسية كالتايل 50البنوك اإلسالمية يف ماليزيا تقدم أكثر من 

                                                           
1
 مالیزیا نموذج یحتذى بھ في تطویر سوق رأس المال اإلسالمي، مرجع سابق.  

  
2
  Pierre Charles PRADIER, La Malaisie :hub Financier Mondiale ou Club Affinitaire Islamique ?, 

Dynamiques Internationales ISSN 2105-2646, 09 Avril 2014, p:03. 
3
  .96-95ص ص: مرجع سابق، لشھب الصادق وبوریش أحمد،   
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كانت املنتجات األولية تتمثل يف وديعة حساب التوفري ووديعة احلساب اجلاري، ): 1983( 1المرحلة  - 

 املضاربة، حساب االستثمار والبيع بالتعجيل لتمويل اإلسكان.

متت إضافة منتجات جديدة مثل: املراحبة، متويل رأس املال العامل بني البنوك  ):1993( 2المرحلة  - 

 األصول.اإلسالمية سوق املال وتوريق 

ّمت إدخال منتجات جديدة كبطاقات االئتمان اإلسالمية والتمويل اإلسالمي  ):1999(  3المرحلة  - 

 واإلجارة الثابتة.

ّمت فيها بداية العمل باملشاركة واملشاركة املتناقصة، التمويل عن طريق ( الوقت الحالي):  4المرحلة  - 

  يع املنتجات األخرى اليت مت إدخاهلا حديثا.املضاربة، املشتقات واملنتجات املركبة والتحوط، ومج

أولت ماليزيا اهتماما بالغا بالصناعة املالية اإلسالمية، وقد جتّلى ذلك على صعيد البنى التحتية:  - 3

 من خالل تأسيس بنية حتتية تتمثل يف املؤسسات التالية

عبارة عن مؤسسة جامعية متخصصة مت  :   INCEIFالمركز الدولي لتعليم التمويل اإلسالمي - 

�دف تطوير رأس املال البشري يف جمال صناعة  2005تأسيسها من قبل البنك املركزي املاليزي يف عام 

التمويل اإلسالمي العاملية، وهي جزء من مبادرة ماليزيا لتعزيز التعليم يف جمال التمويل اإلسالمي للمجتمع 

إلطارات وتفعيل املهارات واملعارف املتخصصة يف جمال التمويل اإلسالمي،  احمللي والدويل، و�دف لتكوين ا

، ويعترب من أهم اإلجنازات اليت مت حتقيقها لتعزيز 1كما متنح درجيت املاجستري والدكتوراه يف التخصص ذاته

من اخلرباء ويلعب دورا حتفيزيا يف إجياد جمموعة كبرية  2006تنمية رأس املال الفكري، بدأ أعماله يف عام 

العامليني واحملرتفني املاهرين يف جمال الصريفة والتمويل اإلسالمي للوفاء باحتياجات الصناعة على الصعيدين 

 احمللي والدويل.

قّدم هذا املركز برامج احرتافية وبرامج يف الدراسات العليا ضمن اجلهود لتوفري املواهب واملهارات الالزمة يف  

املواهب املاهرة كأهم الشروط الضرورية لدعم التنمية النشيطة يف ي، وذلك ألجل بناء ا�ال  املايل اإلسالم

جمال التمويل اإلسالمي، ويعترب رأس املال الفكري قوة رئيسية يف حتريك االبتكارات واحلفاظ على تنافس 

ده النظام املايل السوق ملواجهة التحديات يف الصناعة املالية اإلسالمية، ونتيجة للنمو السريع الذي يشه

اإلسالمي، فقد اختذ البنك املركزي املاليزي خطوة إسرتاتيجية بتأسيس مركز دويل يف جمال التمويل اإلسالمي، 

�دف توفري جمموعة من احملرتفني واملتخصصني يف جمال التمويل اإلسالمي لألسواق احمللية والدولية، كما أن 

                                                           
  تحقیق جملة من األھداف من بینھا: تسھیل عملیة  یسعى المركز إلى أن یكون مركزا دولیا للتفوق العلمي في مجال التمویل اإلسالمي من خالل

تقدیم تنسیق مبادرات رأس المال اإلنساني وتخطیطھا وتنفیذھا لصناعة التمویل اإلسالمي، خلق مواھب متفوقة للنظام المالي اإلسالمي العالمي، 
وبین في مجال التمویل اإلسالمي، حیث تنقسم برامج المركز شھادات احترافیة وبرامج للدراسات العلیا معترف بھا دولیا، توفیر باحثین ومعلمین موھ

  إلى ثالث برامج رئیسیة تتمثل في: برنامج الشھادات االحترافیة، برامج الدراسات العلیا وبرامج األبحاث والنشر.
1
  INCEIF: http://www.inceif.org  
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ق بني النظام املايل اإلسالمي احمللي والنظام املايل اإلسالمي الدويل تأسيس املركز يساعد على تعزيز روابط أوث

 1واختاذ ماليزيا مركزا رائدا يف جمال التعليم املايل اإلسالمي

مت تأسيس األكادميية  :ISRAاألكاديمية الشرعية الدولية للبحوث في مجال التمويل اإلسالمي  - 

مي واملعروفة بشكل عام باختصار إسرا، لتعزيز البحوث الشرعية الدولية للبحوث يف جمال التمويل اإلسال

التطبيقية يف جمال الشريعة والتمويل اإلسالمي، حيث تعمل كمستودع آلراء الشريعة اإلسالمية 'الفتاوى' ،  

كما تقوم بإجراء دراسات حول القضايا املعاصرة يف الصناعة املالية اإلسالمية، عالوة على ذلك تساهم 

تعزيز تنمية رأس املال البشري من اخلربات الشرعية املتعلقة بالتمويل اإلسالمي، كما توفر منصة  األكادميية يف

لزيادة التفاعل بني املمارسني والباحثني واهليئات التنظيمية واألكادمييني من خالل البحث واحلوار على 

ي بإنشاء صندوق وقف مببلغ ، تأسست األكادميية من خالل قيام البنك املركز 2الصعيدين احمللي والدويل

مليون رينجت ماليزي، لدعم مبادرة تنمية رأس املال الفكري، فأسست لتكون مركزا عامليا للبحوث  500

بكواالملبور لتعزيز  2008الشرعية املتعلقة بالقضايا االقتصادية املالية املعاصرة، مت تأسيسها يف شهر مارس 

ي والدويل يف إطار اجلهود الرامية جلعل ماليزيا مركزا ومرجعا عامليا للمالية مسرية املالية اإلسالمية ببعديها احملل

 :3اإلسالمية، وتتمثل األهداف الرئيسية لألكادميية يف

  الريادة يف إجراء البحوث الشرعية التطبيقية يف املالية اإلسالمية؛ 

 ة متكاملة تتكون من حبوث إثراء موارد املعرفة يف املالية اإلسالمية من خالل تطوير جمموعة حبثي

 العلماء واخلرباء يف املالية اإلسالمية؛

  توفري الوسائل لتنمية ممارسات الشريعة يف املالية اإلسالمية من خالل تنمية القدرات العلمية يف

 الشريعة؛

  نشر مفاهيم التفاهم واالحرتام املتبادل بني اآلراء الفقهية املختلفة، وقد لعب جملس علماء إسرا

دورا فّعاال يف حتقيق هذا اهلدف كوسيط لتعزيز مفاهيم التفاهم واالحرتام  COSعروف بـ امل

 املتبادل.

، وهي جامعة 1983ماي  23تأسست اجلامعة بتاريخ  :IIUMالجامعة اإلسالمية الدولية بماليزيا  - 

حكومية من أحد املؤسسات التابعة للتعليم العايل، بدعم من حكومات الدول اإلسالمية من بينها ماليزيا، 

السعودية، جزر املالديف، تركيا، باكستان وبنغالدش وتتبناها منظمة املؤمتر العاملي اإلسالمي، كما يتضمن 

 .4اصا للمالية اإلسالمية من مرحلة البكالوريوس إىل الدكتوراهمنهجها برناجما خ

 

                                                           
1
بحث مقدم إلى:  مؤتمر المصارف تجربة مالیزیا في التنسیق بین المؤسسات المالیة الداعمة للمصرفیة اإلسالمیة، الدین محمد المالیزي،  زاھار  

  .21-20، ص ص: 2009جوان  3-ماي  31اإلسالمیة " بین الواقع والمأمول" ، دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري بدبي، 
2
 http://www.isra.my  

3
  .34- 30ص ص: المرجع نفسھ، زاھار الدین محمد المالیزي،   

4
 http://www.iium.edu.my  
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 على صعيد المبادرات الحكومية " ماليزيا عاصمة للتمويل اإلسالمي"   - 4

تأيت مبادرة ماليزيا عاصمة للتمويل اإلسالمي ضمن رؤية أطلقها رئيس الوزراء السابق 

ديد تسعة حتديات أساسية أمام ماليزيا لتكون ماليزيا دولة صناعية متقدمة، ومت حتمهاتير محمد 

يتوجب ختطيها كي تصبح دولة متقدمة من بينها: حتقيق الوحدة الوطنية والسالم داخل الدولة، 

خلق جمتمع ماليزي حر الفكر وآمن ومتطور، وعلى صعيد القدرة التنافسية لالقتصاد فقد حددت 

ة واخلدمية، وضرورة الرتكيز على الكفاءة الرؤية أمهية تطوير كافة القطاعات الصناعية والزراعي

والتنافسية والكفاءة اإلنتاجية وتقليل األعباء اإلدارية على احلكومة وتنويع الصادرات وتنويع 

 .1األسواق

 على صعيد القوانين التي تعنى بالصيرفة اإلسالمية - 5

شرات من حبضور ع دشن بالعاصمة املاليزية كواالملبور أول دليل للصريفة اإلسالمية

العلماء واخلرباء يف جمال الصريفة اإلسالمية، وأطلق عليه تقرير القانون التجاري اإلسالمي لعام 

2016 وهي خطوة متقدمة لردم اهلّوة بني املنتجات اإلسالمية وتقليص اخلالف بني املؤسسات ،

  حبثية.مؤسسة  27اإلسالمية اليت تعىن بالصريفة اإلسالمية يف العامل واليت جتاوزت 

تقرير القانون التجاري وتعترب ماليزيا أّول دولة تعتمد قانونا للصريفة اإلسالمية والذي أطلق عليه، 

وجاء قانون الصريفة اإلسالمية نتيجة جهود كبرية بذلتها األكادميية ، 2016اإلسالمي لعام 

التمويل والصريفة للمعنيني بالتعاون مع مؤسسة رويرتز لتقدمي األحكام اإلسالمية اخلاصة بصناعة 

من األفراد واملؤسسات والشركات بشكل يسري وسلس، إضافة إىل أنه يسعى إىل املوائمة بني 

  األحكام الشرعية والقانونية.

  

  

  

  

                                                           
1
تطبیقات دولیة معاصرة في التحول نحو االقتصاد والتمویل اإلسالمي، تنافسیة عواصم االقتصاد اإلسالمي بین فضل عبد الكریم محمد البشیر،   

بحث مقدم إلى: المؤتمر السنوي الثالث والعشرون: االقتصاد اإلسالمي، الحاجة إلى التطبیق وضرورات التحول، كلیة القانون، المعیاریة والمثالیة،  
  .398- 397، ص ص: 2015أكتوبر  07-06ة المتحدة، المنعقد یومي: جامعة اإلمارات العربی

سس تعد مالیزیا من أوائل الدول التي بدأت في وضع قواعد مضبوطة للمعامالت المالیة اإلسالمیة، عندما بدأت في ستینات القرن الماضي وضع أ  
كانت مالیزیا الدولة الوحیدة التي لھا قانون یتعلق بالتمویل اإلسالمي،  1983غیر ربویة الستثمارات صندوق الحج، وعندما دشن أول بنك إسالمي عام 

العالمي ثم قام البنك المركزي اإلسالمي بتأسیس مؤسستین بحثیتین لتنمیة العلوم المصرفیة اإلسالمیة ووضع القواعد الشرعیة لھا، وھما: المركز 
أكادیمیة إسراء، ورغم حداثة المؤسسات المالیة اإلسالمیة التي بدأت منذ عقدین تقریبا  للتمویل اإلسالمي بمیزانیة تجاوزت ملیون دوالر، ثم تبعتھ

سات التمویل مقارنة بمؤسسات االقتصاد التقلیدي التي نشأت منذ أكثر من قرنین، فإن التمویل اإلسالمي یعتبر األكثر نموا في العالم، كما أثبتت مؤس
وذلك نظرا ألن االقتصاد اإلسالمي نوعي ویعتمد على أرصدة  2008لعالمیة التي ھّزت األسواق العالمیة سنة اإلسالمي قوتھا في ظل األزمة المالیة ا

  حقیقیة غیر وھمیة.
  .ھذا الدلیل یعالج نقص المعلومات بالنسبة للمتعاملین غیر المختصین  
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  ثانيا: نشأة العمل المصرفي اإلسالمي بماليزيا 

، إّال 1983ليزي يف مستهل يوليو يف ماليزيا رمسيا بإنشاء "بنك إسالم" املا بدأت جتربة الصريفة اإلسالمية  

أن النواة األوىل للصريفة اإلسالمية يف ماليزيا سبقت ذلك التاريخ بكثري، وجتّلت من خالل إنشائها لنظام ادخار 

إسالمي للراغبني يف احلج من املسلمني ضمن ما يسمى بصندوق احلج "تابونغ حاجي" والذي يعمل على استثمار 

  ارات حقيقية ال تتعامل بالربا.أموال املدخرين يف استثم

، أي بعد والد�ا يف املشرق العريب إّال أ�ا 1983كمؤسسات مالية ظهرت يف عام   إّال أن الصريفة اإلسالمية

سبقتها بأشواط، حيث تبنتها احلكومة املاليزية وبقوة عندما أصدرت قانون املصارف اإلسالمية الذي يسمح بإنشائها 

ليت مت استحداثها  يف الستينات " صناديق احلج"، كما كونت هيئة شرعية وطنية وأنشأت سوقا متاشيا مع الصناديق ا

مالية إسالمية كل ذلك دعما هلذه التجربة وأخذا بيدها، حيث مّر التوجه اإلسالمي للنظام املصريف املاليزي يف ما 

  :1يلي

 )1980-1970الفترة األولى: التعريف والترويج للصيرفة اإلسالمية (  -

تعترب هذه املرحلة من املراحل اهلامة يف تطور النظام املايل اإلسالمي مباليزيا، حيث ركزت احلكومة املاليزية 

خالل هذه املرحلة على محالت التعريف باخلدمات املالية اإلسالمية، والتعريف �ا عرب العديد من املنتديات 

العام للمجتمع املاليزي حىت يتم اإلعداد اجليد والبدء من واملؤمترات وورش العمل، ذلك بغرض �يئة املناخ 

تقدمت احلكومة املاليزية بطلب رمسي مشفوعا مبقرتح ملنظمة املؤمتر  1970نقطة سليمة، ويف العام 

اإلسالمي بشأن رغبة ماليزيا يف إنشاء وتأسيس مصرف يقدم خدماته املالية وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية، 

 The Economic   فقد مت تنظيم فعالية الكونغرس االقتصادي للبومبيرتا 1980ام أّما يف الع

Congress Of  Bumiputr   باجلامعة الوطنية املاليزية، ومن أهم خمرجات تلك الفعالية رفع توصية

                                                           
  ھا شرعیة وقلیل منھا تشغیلیة فعلى سبیل المثال االعتراضات تعّرضت التجربة المصرفیة اإلسالمیة إلى العدید من االعتراضات أھمھا وأكثر

ال غیر الشرعیة نجد؛ مسألة الموافقة الشرعیة على إنشاء النوافذ اإلسالمیة، حیث أقّر البعض أنھ ال یجوز إنشاء نوافذ إسالمیة في بنوك ھي أص
في مالیزیا، كذلك مسألة المواقف الشرعیة لوضع معاییر یقال بھا أنھ یجوز إسالمیة، ذلك أن البنوك التقلیدیة تعتبرھا أسلوب تسویقي لجذب المسلمین 

على سبیل المثال، فإنھ یكون حالل  %80االستثمار في مشروع ما، حیث أن المالیزیین یقولون بأنھ إذا تم االستثمار في مشروع نشاطھ حالل بنسبة 
خر یقول أنھ ال یجوز بأي حال من األحوال االستثمار في أي مشروع إال إذا كان من األرباح والتبرع بھا، والبعض اآل %20شریطة أن یتم خصم 

، ومن االعتراضات الشرعیة أیضا نجد مسألة بیع الدین وبیع العینة والمتاجرة بالصكوك وخلق مشتقات، ھذه كلھا %100نشاطھ ورأسمالھ حالل 
یح قویة بالتحفظ علیھا، أّما أھم االعتراضات التشغیلیة فھي تتعلق بالسماح للبنوك مسائل فقھیة مختلف علیھا، أصدر فیھا الكثیر من العلماء تصار

تجربة مالیزیا ومقارنتھا األجنبیة بھذه السرعة للعمل في مالیزیا، في حین لم تكن البنوك المحلیة مستعدة بأكملھا للمنافسة. (سلیمان عبد هللا ناصر، 
 )  http://www.kantakji.com، 02میة في الیمن، ص: مؤتمر المصارف اإلسالبالتجربة الیمنیة، 

  ودعم  ما یمیز التجربة المالیزیة في مجال الصیرفة اإلسالمیة، ھو أنھا تجربة بدأت لتستمر وتنمو فالھدف مرسوم ومحدد والتجربة تحظى بأولویة
بیر من الجامعات ومراكز البحث التي تھتم بالتطویر واالبتكار في ھذا المجال، كما تقدم مالیزیا نفسھا بصفتھا حكومي، كما أنھا دعّمت بإنشاء عدد ك

  رائدة للصیرفة اإلسالمیة خالل المؤتمرات العالمیة واللقاءات الدوریة للباحثین.
1
  لالطالع راجع:  

مقال متوفر ضمن الموقع: كوااللمبور بوابة للمستثمرین المؤسسین ومستثمري القیمة الصافیة، عثمان ظھیر وسعد السھیمي،  -
forum.net-http://islamfin.go  

ابحة، دراسة حالة بنك إسالم التجارب العالمیة في مجال الصیرفة اإلسالمیة التجربة المالیزیة، صیغة المرضرار الماحي العبید أحمد،  -
 .10-09، ص ص: 2013بحث مقدم إلى: مؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي، الخرطوم، نوفمبر )،  2012-1984مالیزیا (

   www.alhayat.com://tphtجریدة الحیاة، متوفر ضمن الموقع: عاما من الصیرفة اإلسالمیة،  30مالیزیا وعبد هللا بن ربیعان،  -
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الدولة إىل احلكومة املاليزية  بضرورة البدء يف إنشاء مصرف إسالمي يقدم خدماته املالية للشرائح املسلمة ب

ولكل قطاعات ا�تمع املختلفة وفقا للمبادئ والتعاليم اإلسالمية، وحتت رقابة وإشراف البنك املركزي 

املاليزي، وتنفيذا لتلك التوصية شكلت احلكومة املاليزية جلنة تسيري قومية بغرض دراسة اجلوانب القانونية 

إسالمي، وأكملت اللجنة املشار إليها أعماهلا والتشريعية والتشغيلية املطلوبة ووضع مقرتح إلنشاء مصرف 

، وذلك بوضع كافة الرتتيبات الضرورية 1982ومهامها املوكلة إليها، ورفعت توصيا�ا النهائية مع �اية العام 

  والالزمة لتأسيس مصرف إسالمي مباليزيا.

 )1992-1980الفترة الثانية: بداية الصيرفة اإلسالمية (  -

 Bank Islam Malaysia Berhadة بالفرتة التجريبية، حيث متيزت بإنشاء بنك ميكن اعتبار هذه الفرت 

، وتزامن عمل بنك إسالم ماليزيا مع إصدار أول قانون يضبط املصرفية اإلسالمية مباليزيا، 1983وكان ذلك يف يوليو 

ماليزيا هو  حيث كان اهلدف من إنشاء بنك إسالم Islamic Banking Actوهو قانون الصريفة اإلسالمية 

جس نبض موقف املشهد املصريف احمللي، والذي جتاوب مع هذه الفكرة، كما مت إصدار قانون التكافل اّإلسالمي 

فكانت البداية األوىل لتطور جناح  Takaful Act 1984لينظم عمليات التكافل اإلسالمية وذلك يف العام 

  التجربة املاليزية يف التمويل اإلسالمي.

 )1999- 1993ثة: التوسع المحلي في النظام المصرفي اإلسالمي (الفترة الثال - 

كان هدف األجهزة املاليزية املنظمة للنظام املايل واملصريف يف هذه الفرتة هو إجياد و�يئة بيئة حملية تنافسية مالئمة 

وعة، حيث أطلقت احلكومة ومناسبة بني املصارف التجارية والشركات املالية األخرى، اليت تقوم خدما�ا املصرفية املتن

خمططه نيجارا ماليزيا ، عندما قّدم بنك 1993سنة  IBSالمصارف بدون فوائد املاليزية يف هذه الفرتة خمطط 

يف البنوك التقليدية، األمر الذي مّكن اإلدارات نوافذ إسالمية املصريف بدون فوائد، كما مسح هذا املخطط بإنشاء 

املالية اإلسالمية من االستفادة من احملاسبة وإدارة منفصلة لألنشطة التقليدية، كما أن العمل مبفهوم النافذة اإلسالمية 

م البنوك مسح أيضا للبنوك التقليدية املوجودة أن تنتج املنتجات واخلدمات اإلسالمية، كما أن معظ 1993منذ مارس 

األجنبية املهتمة عرضت خمططات لذلك بغية احلصول على نسب يف السوق، كما مت تأسيس نظام مصريف إسالمي 

سوق رأس يضمن العمل بدون فوائد، وشهدت السنة األوىل هلذه املرحلة اإلعالن عن إنشاء ما يعرف بـ  1999عام 

مي العمل بسوق النقد اإلسالمي بني  1994ويف العام ، Islamic Capital Marketالمال اإلسالمي 

كما أصدر البنك املركزي املاليزي ، Islamic Inter-Banks Money Marketاملصارف التجارية 

 National Shar’ah Advisoryقرارا بإنشاء جملس أعلى للرقابة الشرعية 1997يف العام 

Council لرقابة واإلشراف على عمل الصريفة املالية تابع للبنك املركزي املاليزي، غرضه الرئيسي التنظيم وا

  اإلسالمية، وشركات التكافل مباليزيا ووضع التوجيهات واملبادئ اليت تتوافق والتعاليم اإلسالمية.
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وذلك بالتحول التام عن ما بنك معامالت ماليزيا فقد شهد ميالد مصرف إسالمي كامل هو   1999أّما العام 

ثاين مصرف ماليزي يقدم خدماته كاملة وفقا بنك معامالت ماليزيا، ليصبح قليدي بنك بومبيتر ماليزيا التيسمى 

للمبادئ والقواعد اإلسالمية، ويف ذات العام أصدرت بورصة كواالملبور لألوراق املالية مؤشر كواالملبور اإلسالمي 

  لألوراق املالية.

 )2000الخارج ( بعد سنة الفترة الرابعة: تعميق النظام المصرفي اإلسالمي واالنفتاح نحو  -

�دف هذه املرحلة إىل تعميق وحترير املالية اإلسالمية داخل النظام املايل املاليزي واالنفتاح حنو العامل اخلارجي 

Financial Liberalization  خالل قيام البنك املركزي املاليزي بالسماح لبعض املصارف اإلسالمية  من

األجنبية الكربى للعمل مباليزيا، من خالل منحهم تراخيص رمسية لتقدمي خدمات الصريفة اإلسالمية مباليزيا، حيث 

لتمويل شهدت هذه الفرتة بداية عمل لبعض املصارف اإلسالمية الكربى من دول الشرق األوسط، مثل: بيت ا

  الكوييت، مصرف الراجحي اإلسالمي وبنك قطر اإلسالمي.

يف املتوسط سنويا من حيث األصول،  %18بلغ منو قطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا  2000ومنذ عام 

وهذا يعترب جزء من طموح على املدى الطويل لتحويل  %20ولكن كان هدف احلكومة املاليزية هو حتقيق منو يفوق 

  ماليزيا إىل مركز اخلدمات املصرفية اإلسالمية العاملية الرائدة.

وعلى الرغم من أن القطاع املصريف اإلسالمي مباليزيا مت إنشاؤه على مدى ثالثة عقود، إال أن حصتها يف السوق ال 

إىل  %13لتقليدي، من حيث التمويل واالستحواذ الذي يرتاوح ما بني تزال منخفضة باملقارنة مع القطاع املصريف ا

فقط من إمجايل حصة األسواق املصرفية اليت تبقى بعيدة عن ما حتققه البنوك التقليدية، والشكل التايل يوضح  14%

  :2007احلصة السوقية للمصارف اإلسالمية مقارنة باملصارف التقليدية لسنة 

): الحصة السوقية للمصارف اإلسالمية مقارنة بالمصارف التقليدية في ماليزيا لسنة  2-3الشكل (          

2007   

  

  

  

  

  

  .91ص: مرجع سابق، لشهب الصادق وبوريش أمحد، المصدر: 
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ال تزال هناك إمكانية كبرية لتطوير اخلدمات املصرفية اإلسالمية، حيث أن النظرة اإلجيابية السائدة هي   

غري املسلمني حنو الصريفة اإلسالمية، وهو أمر مهم ألن املصارف اإلسالمية ميكنها من أن جذب العمالء خاصة 

تتنافس بشكل مباشر مع البنوك التقليدية حتت النظام املصريف املزدوج من أجل االستحواذ على أكرب حصة يف 

عبت اخلدمات املصرفية اإلسالمية السوق، وتطوير قدر�ا التنافسية اليت متكنها من تلبية احتياجات عمالئها، حيث ل

  دورا هاما يف الصناعة املالية الشاملة مباليزيا.

  سوق رأس المال الماليزياإلطار العام لالمطلب الثاني: 

تعد سوق رأس املال يف ماليزيا أداة أساسية من أدوات النمو االقتصادي للبالد، ملا هلا من أثر إجيايب على   

  خالل حتريك األموال بني فئيت الفائض والعجز.النشاط االقتصادي وذلك من 

  الفرع األول: مفهوم ونشأة سوق رأس المال الماليزي

  أوال: مفهوم سوق رأس المال الماليزي

تعّرف سوق رأس املال على أ�ا: " سوق الصفقات املالية طويلة األجل واليت تنفذ إّما يف صورة   

إصدارات طويلة األجل، وال خيتلف مفهوم سوق رأس املال قروض مباشرة طويلة األجل، أو يف شكل 

املاليزي عن املفهوم السابق، غري أن هذا األخري يتكون من قسمني؛ مها: سوق رأس املال اإلسالمي وسوق 

  .1رأس املال التقليدي

  ثانيا: نشأة سوق رأس المال الماليزي

القرن التاسع عشر، كامتداد طبيعي لوجود تعود جذور صناعة األوراق املالية يف ماليزيا إىل �اية   

الشركات الربيطانية خصوصا يف صناعات املطاط والقصدير، وقد بدأ االجتاه حنو إنشاء سوق منظمة لألوراق 

 Singapore، حينما مت إنشاء مجعية مساسرة بورصة سنغافورة 1930املالية يف ماليزيا منذ عام 

Stockbrokers Association    كأول مجعية منظمة رمسية يف إجراءات التعامل باألوراق املالية، لكن

ظهور سوق رأس املال يف ماليزيا بالبعد احلقيقي كان يف أوائل الستينات، ومتت عملية تطوير هذا السوق 

، وقد شكلت غرفتان 1960تدرجييا حيث تأسست بورصة املااليو وبدأ تداول األوراق املالية �ا يف سنة 

إحدامها يف ماليزيا واألخرى يف سنغافورة اعتربتا مبثابة سوق واحدة مت ربطها  1961عامل يف عام للت

مت تشكيل سوق ماليزيا  1963باستخدام خطوط اهلاتف وتسجل وتتداول فيها األسهم نفسها، ويف عام 

ئفها ولكن كسوق لألوراق املالية مع خروج سنغافورة من االحتاد املاليزي، استمرت السوق يف أداء وظا

انقسمت إىل كيانني مستقلني مها؛ بورصة   1973مشرتكة بني كل من دوليت ماليزيا وسنغافورة، ويف عام 

، غري أن االرتباط بني البورصتني SESوبورصة سنغافورة لألوراق املالية  KLSEكواالملبور لألوراق املالية 

                                                           
1
مجلة  - 2014-2000دراسة سوق رأس المال المالیزي خالل الفترة –دور الصكوك اإلسالمیة في سوق رأس المال سناء نزار وموسى رحماني،   

  .86، ص: 2016، جوان 19أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد 
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أسهم الشركات السنغافورية يف كلتا البورصتني ظل قائما، حيث استمر تسجيل أسهم الشركات املاليزية و 

، حينما تقرر إلغاء تسجيل أسهم الشركات املاليزية يف بورصة 1990واستمر هذا االرتباط قائما حىت عام 

شهد سوق  1993سنغافورة وإلغاء تسجيل أسهم الشركات السنغافورية يف بورصة كواالملبور، وبعد عام 

 KLSEظ بتأسيس هيئة األوراق املالية املاليزية وبورصة كواالملبور لألسهم رأس املال املاليزي تطور ملحو 

، وسوق املشتقات وسوق السندات جبانب تقدمي بعض املعامالت املالية اجلديدة 1994واليت تأسست عام 

وشهادات الشراء من األسهم اجلديدة   Call warrantsمثل شهادات الشراء من األسهم املوجودة 

Warrants يصبح هذا السوق مصدرا رئيسا لتمويل املشروعات ذات رؤوس األموال الكبرية التكوين ل

  .1الرأمسايل الذي كان حيصل عليه القطاعان العام واخلاص

  الفرع الثاني: أقسام سوق رأس المال الماليزي

  ينقسم سوق رأس املال املاليزي إىل:  

  أوال: سوق الملكية

سوق امللكية عبارة عن السوق الذي يوفر املعامالت واخلدمات املتعلقة بتداول  يف اإلطار العام ملاليزيا، كان  

أدوات امللكية مثل األسهم وشهادات صناديق االستثمار وخدمات السمسرة، سواء كانت تقليدية أم إسالمية، وكل 

باسم  1973أسست يف عام  الشؤون املتعلقة بتداول األسهم يتم تداوهلا يف البورصة املاليزية لألوراق املالية اليت

، وتعد سوق امللكية أهم سوق حيث توفر للمستثمرين فرصا كبرية يف تنمية 2بورصة كواالملبور لألوراق املالية احملدودة

وزيادة رؤوس األموال، كما توفر هذه السوق الفرصة لالستثمار طويل األمد، حيث أ�ا متكن املستثمر من أن يصبح 

شركة املقيدة بالبورصة، مما يسمح له باحلصول على جزء من أرباحها يف �اية السنة أو يتحمل مالكا جلزء من أصول ال

  اخلسارة إن حتققت.

وجمموعة القوانني يف  1987و 1983ختضع هذه السوق عند تنفيذ عمليا�ا لرقابة قانون الشركات لعامي 

حيث شرعت هذه القوانني من أجل توفري الظروف املالئمة لسري عملها، ولعل  3، 1987احليازة واالندماج لعام 

 1983، قانون صناعة األوراق املالية لسنة 1986وتعديالته عام  1965أبرزها: قانون الشركات الصادر يف 

                                                           
1
  راجع كل من:  

سوق األوراق المالیة اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق ، دراسة حالة سوق رأس المال اإلسالمي في مالیزیا، نبیل خلیل طھ سمور،  -
 .85-84ص ص: ، 2007مذكرة ماجستیر في إدارة األعمال، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 

مجلة تصدر عن كلیة اإلدارة واالقتصاد، المجلد وظیفة سوق األوراق المالیة، منتجات الھندسة المالیة كمدخل لتفعیل نورین بومدین،  -
  .136- 135، ص ص: 2013، أیار 10الخامس، العدد 

2
 Keat Gin Ooi, Historical Dictionary of Malaysia, Scarecrow press, United States of American, 2009,p: 50. 

3
أطروحة دكتوراه، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضر ، نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المال، تجربة مالیزیا أنموذجا، نصبة مسعودة،   

  .241، ص:  2013-2012بسكرة، 
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ديالته لسنة وتع 1993، قانون جلنة األوراق املالية لسنة 1991، قانون احلفظ املركزي لسنة 1987وتعديالته لسنة 

  .2011وتعديالته لسنة  2007، قانون سوق األوراق املالية واخلدمات لسنة 2011

  :1حتتوي سوق امللكية يف سوق رأس املال املاليزي على

عبارة عن قائمة أوىل تسجل فيها الشركات اليت ال يقل رأس ماهلا : Main Boardالقائمة الرئيسية  - 

 مليون رينجت ماليزي. 60عن 

عبارة عن قائمة ثانية تسجل فيها الشركات اليت ال يقل  : Secondary Boardالثانوية  القائمة - 

 مليون رينجت ماليزي. 40رأس ماهلا عن 

البورصة الماليزية لعرض األسعار األوتوماتيكية والتعامالت لألوراق المالية المحدودة  - 

MESDAQ : 

  ويف ما يلي عرض ألهم األدوات املالية املتداولة �ا:

تسمى أيضا أسهم رأس املال، حيث متنح األسهم : Ordinary Sharesاألسهم العادية   - أ

العادية حقوق امللكية يف الشركة، مثل احلق يف املشاركة يف األرباح واحلق يف التصويت يف االجتماعات 

ال العامة وانتخاب املديرين وفصلهم، كما يتم منح التزامات امللكية وقد يؤدي ذلك إىل خسارة أمو 

املستثمر إذا مل تنجح الشركة، وليس هلا حقوق خاصة على األسهم األخرى، ويف حالة التصفية يتم 

 .2ترتيب األسهم العادية بعد مجيع املطلوبات األخرى للشركة

متثل صك ملكية متّول بواسطتها منشآت األعمال :  Preference Sharesاألسهم الممتازة   - ب

، وهي عكس األسهم العادية من حيث أ�ا متنح صاحبها حقوقا  من خالل منح حق امللكية حلاملها

 :3كثرية وامتيازات كثرية، ومن أهم هذه احلقوق جند

  حق األفضلية يف حصص الشركة ويقصد به حق األفضلية واألولوية يف احلصول على بعض

النظر عن األنصبة من األرباح، أو يف استعادة رأس املال، أو يف احلصول على أرباح ثابتة بغض 

 مدى ربح الشركة أو خسار�ا.

 .حق استعادة السهم كامال عند تصفية الشركة 

  حق احلصول على أصول متعددة، وذلك يف اجلمعيات املختلفة اليت تنعقد لتأسيس الشركة أو

تسيري أعماهلا، ويتمتع املساهم عند التصويت بعدد من األصوات يساوي عدد أسهمه، وتلجأ 

                                                           
1
 Ranjit Ajit Singh , Zainal Azman Yusof, Development of the Capital Market In Malaysia, AT 10 , Research 

Conference, 7-8 March 2000, p: 09. 
2
 Bursa Malaysia, in: http://www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/shares  

3
القانوني للسوق المالیة اإلسالمیة وعالقة ذلك بمقاصد الشریعة اإلسالمیة " السوق المالیة  التنظیر الفقھي والتنظیممحمد األمین ولد عالي،   

  .169-168، ص ص: 2011الطبعة األولى، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، اإلسالمیة في مالیزیا والبحرین كمثال تطبیقي"، 



المالية األزمة وتداعيات الشرعية بالضوابط االلتزام بين الماليزي اإلسالمي المالي السوق.........الثالث الفصل   
 

216 
 

هذه األسهم ووضعها لالكتتاب بامتيازات معينة قصدا جلذب اجلمهور إىل الشركة إىل إصدار 

شرائها، وبالتايل حتقيق أغراض معينة للشركة منها؛ توسيع رأس ماهلا، وبالتايل توسيع خدما�ا 

 ومشروعا�ا املختلفة أو سعيا ملعاجلة مشكال�ا املالية احملدقة �ا. 

  :1س املال املاليزي إىلتتنوع األسهم املمتازة يف سوق رأ     

  :ومتثل األسهم اليت هلا عائد ثابت من الربح مقابل عدم متكنها من املشاركة يف األسهم الممتازة المشاركة

 األرباح؛

 :وهي اليت حيق حلملتها احلصول على أرباح مرتاكمة إضافة إىل عائد ثابت من  األسهم الممتازة التراكمية

 الربح ومتنح قبل التوزيع على محلة األسهم العادية؛

 :هي اليت يفقد حاملها احلصول على األرباح الرتاكمية، يف حني حيق  األسهم الممتازة غير التراكمية

 حلملتها احلصول على عائد ثابت من الربح؛

 هي اليت ميكن استدعاؤها من طرف الشركة يف أي وقت قبل  الممتازة القابلة لالستدعاء: األسهم

 االستحقاق، مقابل قيمة أعلى من قيمتها االمسية؛ 

 :تعطي حلاملها احلق يف حتويلها إىل أوراق مالية أخرى عادة ما تكون  األسهم الممتازة القابلة للتحويل

 أسهما عادية.

متثل فئة األصول الرئيسية يف حمفظة : Property Trust Unitsلعقاري وحدات االستثمار ا -ج

االستثمار، ومتنح للمستثمرين خيار لالستثمار من خالل دفع جزء بسيط من أسعار العقارات، كما توفر وسيلة 

تدفق لالستثمار يف العقارات التجارية ذات احلجم الكبري بدون احلاجة إىل شراء العقارات مباشرة، كما توفر 

  .2دخل مستقر وعوائد توزيع جذابة

متثل حق يسمح لصاحبها أو :  Call Warrantsشهادات الشراء من األسهم الموجودة  -د

املستثمرين بشراء كمية من أسهم الشركة املعنية القائمة يف البورصة يف فرتة حمدودة وبسعر معني مسبقا وليس 

ين يتوقعون أسعار األسهم، وعادة تصدر هذه الشهادات من قبل التزاما، وعادة تستخدم من قبل املستثمرين الذ

الطرف الثالث "الوساطة املالية" على أساس األسهم املتاحة، لذا هذه الشهادات ال ترفع رأس مال الشركات أو 

سيولة األسهم فيها ألن األسهم املساندة على هذه الشهادات صادرة من قبل الشركات اليت مل تتعلق هلا تلك 

وساطة املالية، ولكن جيب عليها سد املتطلبات من قبل هيئة األوراق املالية املاليزية حتت التعليمات إلصدارها، ال

  وهلا مدة استحقاق سنتان على األكثر.

                                                           
1
مذكرة ماجستیر في  دراسة تطبیقیة على سوق األوراق المالیة المالیزي، دور الصكوك اإلسالمیة في تفعیل سوق األوراق المالیةمحمد غزال،   

   .165، ص: 2013-2012العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصادیات األعمال والتجارة الدولیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة فرحات عباس سطیف، 
2
 Bursa Malaysia, in: http://www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/shares  
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 Warrants Transferrable Subscriptionشهادات الشراء من األسهم الجديدة  -ه

Righs  :  تعطي هذه الشهادات حلاملها احلق وليس االلتزام يف شراء كمية حمددة من األسهم العادية اجلديدة

اليت ستصدرها الشركات املدرجة يف البورصة املاليزية بثمن معني يف فرتة حمددة مسبقا، وهلا مدة استحقاق حمددة 

الشهادات خالل فرتة االستحقاق،  مل ينفذ هذهحبدود عشر سنوات، حيث إذا كان حامل احلق "املستثمر" 

تصدر الشركة أسهما إضافية لتنفيذ   فليس له حق الكتتاب األسهم اجلديدة، ويف وقت التنفيذ هلذه الشهادات

التزامها للحول على سيولة من األسهم، ومن أحد أغراضها محاية حقوق املسامهني القدامى يف حالة إصدار 

ملتداولة يف السوق، وقد يستعاض عنها أحيانا بإصدار أسهم جمانية أسهم جديدة بقيمة أقل من القيمة ا

 Bondللمسامهني القدامى، ويف التجربة املاليزية يف الوقت احلاضر تلحق هذه الشهادات بإصدار السند 

With Warrant  الصادر من قبل الشركة ذا�ا، حيث كانت هذه الشهادات مفصولة عن السند وتداوهلا

  .1منفصل

  سوق السندات ثانيا:

عبارة عن سوق غري منظمة يتم فيها تداول السندات الصادرة عن احلكومة املاليزية أو الشركات اخلاصة يف 

ماليزيا، والسندات املتداولة يف هذه السوق تشري إىل قروض طويلة األجل مبدة استحقاق أكثر من سنة 

  يزي ما يلي:واحدة، ومن بني السندات املتداولة يف سوق رأس املال املال

  :يقصد �ا صكوك املداينة متوسطة وطويلة األجل اليت تصدرها احلكومة السندات الحكومية

�دف احلصول على موارد إضافية لتغطية العجز يف موازنتها، أو �دف مواجهة التضخم وتصدر 

 سنة، وحيق حلاملها بيعها إىل آخر دون 30و  7احلكومات هذه السندات آلجال ترتاوح بني 

انتظار تواريخ االستحقاق، كما ميكن لتلك السندات أن تتضمن حق احلكومة يف استدعاء السند 

كان أول إصدار للسندات احلكومية يف ماليزيا يف أواخر السبعينات  2بقيم وتواريخ حمددة سلفا

وك من لالكتتاب العام، وكانت معروفة باألوراق املالية احلكومية املاليزية، ولقد أصدرت هذه الصك

 أجل متويل املشاريع التنموية احلكومية.

 :يتم إصدارها يف ماليزيا من طرف القطاع اخلاص لتمويل مشاريعها، وميكن أن  سندات الشركات

تصدر الشركات على أساس املبادئ التقليدية أو االمسية، ويعترب البنك املاليزي مسؤوال عن السوق 

ات يف ماليزيا، أّما هيئة األوراق املالية املاليزية لتداول السند Secondary Marketالثانوية 

وهي جهة رقابية  Primary Marketفهي جهة مسئولة مسؤولية كاملة عن السوق األولية 

                                                           
1
  .242- 241ص ص: مرجع سابق، نصبة مسعودة،   

2
  .20ص:  مرجع سابق، عاطف ولیم أندراوس،   
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رئيسة لسوق السندات من حيث إصدار القوانني والتشريعات والتعليمات هلذه السوق، وقد أدى 

 .1اليزيا بكفاءة وفاعليةالتعاون بني اجلهتني إىل تطوير سوق السندات يف م

  ثالثا: سوق المشتقات

عبارة عن البورصة اليت يتم فيها تداول منتجات املشتقات، وهي منتجات مالية تشتق قيم األصول   

، حيث ظهرت هذه السوق يف إطار النهج 2االستثمارية من سعر السلع احلايل أو األدوات املالية األساسية كاألسهم

التدرجيي الذي اتبعته ماليزيا لتطوير نظامها املايل وتزايد االستثمارات األجنبية، وبذلك نشأت احلاجة إىل إدخال 

أدوات املشتقات املالية يف السوق لتمارس دورا هاما يف إطار التحول حنو سوق أكثر ديناميكية وتطور، حيث بدأت 

 Kuala Lumpur مع إنشاء بورصة كواالملبور للبضائع  1980قات تتبلور يف ماليزيا يف جويلية صناعة املشت

Commodity Exchange ‘ klse’ واليت اعتربت األوىل من نوعها يف جنوب شرق آسيا، وأول عقود ،

 Rubberوتسمى  1983املستقبليات املتداولة يف ذلك الوقت هي عقود املستقبليات للمطاط يف عام 

Futures ‘RSS’  وتسمى  1986وعقود املستقبليات الثانية للمطاط يف عامSMR 20 Rubber 

Futures   وعقود املستقبليات للتصديرTin Futures  وعقود املستقبليات للكاكاو 1987يف عام ،

Cocoa Futures   وقد كانت هناك حاجة لتأسيس شركة تابعة لبورصة كواالملبور للسلع 1988يف عام ،

klce  ويف عام 1992تشرف على التداول يف املستقبليات تسمى سوق كواالملبور للمستقبليات احملدودة يف عام ،

ككيان جديد نشأ  Malaysia Derivatives Exchangeتأسست البورصة املاليزية للمشتقات  2001

لع والنقود، حيث تعمل البورصة املاليزية من اندماج بورصة كواالملبور للخيارات واملستقبليات املالية وبورصة ماليزيا للس

حتت إشراف جلنة األوراق املالية، كما ختضع لسلطات وزارة املالية املاليزية، وحيكمها قانون  MDEXللمشتقات 

وتتداول يف هذه السوق العقود السلعية إىل جانب العقود املالية النقدية، ويف  1993املستقبليات الذي صدر يف عام 

الشركة املسيطرة على البورصة املاليزية للمشتقات  KLSEصبحت بورصة كواالملبور لألسهم أ 2004عام 

MDEX إذ مت تغيري امسها لتصبح ،Bursa Malaysia Derivatives  ومت إعادة تسمية بورصة كواالملبور

، وبشكل عام ال تزال سوق املشتقات  Bursa Malaysia3لتصبح البورصة املاليزية احملدودة  KLSEلألسهم 

املالية يف ماليزيا فتية، على الرغم من اجلهود املتضافرة يف السنوات األخرية اليت تبذهلا هيئة األوراق املالية املاليزية 

ومؤسسات السوق لبناء سوق املشتقات وقد يعزى هذا جزئيا إىل العديد من األسباب منها؛ نقص السيولة احلاصل 

، األزمة املالية اآلسيوية، غياب املشاركة الفّعالة من املؤسسات احمللية واخنفاض مستويات الوعي 1997سنة 

  .4االستثماري

                                                           
1
  .88ص: مرجع سابق، طھ سمور،   

2
  .89ص: المرجع نفسھ،   

3
  .226-225ص ص: مرجع سابق،  ، صناعة الھندسة المالیة وأثرھا في تطویر األسواق المالیة العربیةنورین بومدین،  

4
 Adeline WONG, Essential Tax Planning Strategies In Malaysia , CCH Asia Pte Limited , 2008, p: 353. 
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  ومن أهم األدوات املالية املتداولة يف هذه السوق:

وهي اتفاق بني طرفني؛ الطرف البائع والطرف : Future Contractsعقود المستقبليات  -1

بتسليم البائع للمشرتي أصل حقيقي " سلعة ما " أو أصل ورقي " أسهم  املشرتي ويقضي هذا االتفاق

وسندات" يف تاريخ الحق وعلى أساس سعر يتفق عليه عند التعاقد، وعلى طريف العقد أن يودع كل 

، كما تعد عقود 1منهما لدى السمسار الذي يتعامل معه مبلغا نقدية يطلق عليه اهلامش املبدئي

ع آجلة جتري يف أسواق منظمة هي األسواق املالية، وهي عقود منطية؛ مبعىن أ�ا املستقبليات  عقود بي

ختضع مجيعا إىل أحكام حمددة يضعها السوق املنظم هلا، ويكون هذا السوق هو الضامن لتنفيذها، ومن 

لع مزايا هذه املستقبليات أ�ا حتل مشكلة العثور على العاقدين الراغبني بإجراء البيع اآلجل يف الس

املرغوب التعامل �ا، كما أ�ا مضمونة التنفيذ بضمان السوق الناظم هلا، فضال عن أن أسعار السلع 

  .2واألدوات املالية املتداولة فيها تكون بالسعر الذي حيدده السوق على األغلب، ال مفاوضات العاقدين

والبائع وله نتيجتان؛ إّما تعّرف على أ�ا عقد يتم تداوله بني املشرتي :  Optionsعقود الخيارات  -2

للمشرتي احلق  يف أن يشرتي من أو أن يبيع إىل  يعطي العقد أي أن ، 3تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه

، حيث تدخل اخليارات على عقود البيع آجلة التنفيذ، 4احملرر عدد من وحدات أصل حقيقي أو مايل

املالية املنظمة، لتحرر صاحبها من تبعة االلتزام مبا وال سيما عقود املستقبليات اليت جتري يف األسواق 

ألزم بع نفسه يف تلك العقود من شراء أو بيع، وذلك مقابل مثن يدفعه إىل العاقد اآلخر ليمنحه هذا 

وليس  أن تنشأ مستقلة عن التزام تعاقدي سابق لتتضمن بطبيعتها اتفاق اخليار، كما ميكن للخيارات

لة أو بضاعة، أو أداة مالية بسعر حمدد سلفا يف تاريخ مستقبلي حمدد أو يف أي التزام لبيع أو شراء عم

  5.وقت خالل الفرتة املنتهية يف ذلك التاريخ

  

  

                                                           
1
  .512-511، ص ص: 2006منشأة المعارف، اإلسكندریة، إدارة المنشآت المالیة وأسواق المال، منیر إبراھیم ھنیدي،   

2
 Kunhibave Sherin, Derivatives in Islamic Finance, Research Paper no 7/2010, Publications of International 

Shariah, Research Academy For Islamic Finance ISRA, p: 03. 
3
 David LOADER, Clearing and Settlement of Derivatives, Elsevier Great Britain, 2005,p: 06. 

4
 Josef Christ , Financial Instruments Stractured Pruducts , Hand Book, Gunther Thonabauer, Vienna, 2004, p: 69. 

  رائھا تعد الخیارات أدوات للتأمین ضد المخاطر التي یتعرض لھا المستثمر، خصوصا مخاطر تغیر أسعار األوراق المالیة التي یمتلكھا أو یعتزم ش
إلزام الطرف  أو بیعھا في المستقبل، فخیار البیع یتیح للمستثمر فرصة حمایة استثماراتھ  من مخاطر انخفاض القیمة السوقیة لھا، حیث یتیح للمستثمر
لمستثمر ( الثاني في عقد خیار البیع " محرر العقد" بتنفیذ االتفاق إذا انخفضت أسعار األوراق المالیة محل االتفاق عن سعر التنفیذ، حیث یضمن ا

لى أسعار األوراق المالیة، مشتري العقد) أن یقوم ببیع األوراق المالیة لمحرر الحق بنفس سعر التنفیذ بغض النظر عن مقدار االنخفاض الذي طرأ ع
  .) 23-22، ص ص: مرجع سابق وذلك نظیر مكافأة یدفعھا مشتري الحق لمحرر الحق. راجع ( عاطف ولیم أندراوس، 

 
5
 http://iefpedia.com/arab/wp-:مقال منشور على الموقعاالشتقاق المالي من منظور شرعي،   ي، قمبارك الطار 

content/uploads/2010/12   :09، ص.  
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  تنقسم اخليارات إىل عّدة أنواع أمهها: 

هو امتياز يعطي حلامله احلق يف شراء سلعة ما أو :  Call Option خيار الطلب "الشراء"  2-1

حمدد خالل فرتة حمددة مقابل مثن حمدد، يدفعه مشرتي ذلك احلق إىل بائعه، أي أن مشرتي هذا أداة مالية بسعر 

احلق خمري بني أن يشرتي تلك السلعة أو األداة املالية بالثمن املتفق عليه وبني أن ال يشرتيها، وذلك خالل فرتة 

  .1حمددة هي غالبا ثالثة شهور

طي حامله خيار بيع كمية حمددة من األوراق املالية أو يع: Put Optionخيار العرض "الدفع"  2-2

نقدية أو سلعية بسعر تنفيذ حمدد يف عقد اخليار خالل فرتة العقد "بالنسبة للخيار األمريكي" أو عند أصول 

  2انتهاء فرتة العقد "بالنسبة للخيار األورويب".

  المبحث الثالث: سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي

قطاع التمويل اإلسالمي بصورته الشاملة واملتكاملة كأحد مميزات االقتصاد املاليزي، والذي يتسم يعترب ظهور   

بوجود عالقة تفاعلية بني خمتلف أطرافه واليت سامهت يف إجياد بيئة مناسبة لتحقيق معدالت منو عالية هلذا القطاع، 

املاليزي يعمل على توفري فرص استثمار يف ظل حيث يعترب سوق رأس املال اإلسالمي جزء مهما من النظام املايل 

  االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية.

ويف أعقاب األزمة املالية اآلسيوية ركزت احلكومة املاليزية على تطوير سوق رأس املال اإلسالمي، خاصة يف   

ملال البشري وأنظمة السوق ما خيص املنتجات، االبتكارات، مرافق البنية التحتية، حوافز السياسات، وتطوير رأس ا

املالية كما يتميز سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي بعدم وجود معامالت مبنية على الفوائد أو معامالت مشكوك يف 

حتصيلها، كما مينع تداول أسهم الشركات اليت تتعامل يف األنشطة غري القانونية؛ أي أن العمل فيها يتم وفق مبادئ 

وإىل جانب اخلدمات املصرفية والتكافل تعد سوق رأس املال اإلسالمي واحدة من القطاعات الشريعة اإلسالمية، 

  اهلاّمة واملتنامية يف جمال التمويل اإلسالمي.

  سوق رأس المال اإلسالمي الماليزياإلطار العام لالمطلب األول: 

سالمي يف ماليزيا تعمل بالتوازي تعد سوق رأس املال املاليزية فريدة من نوعها باعتبار أن سوق رأس املال اإل

مع السوق املالية التقليدية، ويعود سبب ظهور سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي إىل سببني أساسيني؛ مها األزمة 

  ، ومشكلة السيولة اليت نشأت بسبب توافر األموال الفائضة يف الصناعة املالية اإلسالمية.1997اآلسيوية لعام 

                                                           
1
 Hull j.c, Options, Futures and Other Derivatives, 7

th
 ed, 2009 

2
مقال منشور على الموقع: عقود الخیارات وإدارة المخاطر في أسواق السلع، إبراھیم أحمد أونور،   

Ibrahim_Onour/publication/264783882_qwd_alkhyarat/data/53ef354e0cf2https://www.researchgate.net/profile/
alkhyarat.pdf-711e0c42eef8/qwd   
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   م ونشأة سوق رأس المال اإلسالمي الماليزيالفرع األول: مفهو

  سوق رأس المال اإلسالمي الماليزيأوال: مفهوم 

مع  يتمثل سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا يف السوق اليت تتم فيها أنشطة سوق رأس املال بالتماشي  

الشريعة اإلسالمية، حيث أن املعامالت يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي خالية من الربا، القمار والغرر واليت 

، كما عرّفت هيئة األوراق املالية املاليزية سوق رأس املال اإلسالمي بأنه: 1تعترب من أهم ضوابط الشريعة اإلسالمية

والتمويل متوسط وطويل األجل املتوافقة متاما مع أحكام الشريعة اإلسالمية "السوق الذي تتوفر فيه فرص االستثمار 

واخلالية من األنشطة احملّرمة شرعا، كالتعامل بالربا، املقامرة وبيوع الغرر وغريها"، أي سوق مايل تتوفر فيه فرص متويل 

فقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث ختضع األنشطة االقتصادية املختلفة، ولتجميع املوارد املالية واالستثمارية املتوا

أنشطة السوق لرقابة وإشراف املستشارين الشرعيني واخلرباء املتخصصني يف جمال املعامالت الشرعية، خاصة ما يتعلق 

  .2باملعامالت املالية وهذا ما يعزز الثقة بني السوق واملستثمرين

  سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي ثانيا: نشأة

دورا هاما يف دعم النمو االقتصادي يف ماليزيا، كما تليب  عب سوق رأس املال اإلسالمي املاليزيتل  

احتياجات األغلبية املاالوية اإلسالمية من املوارد املالية وأدوات االستثمار املايل اإلسالمي، وقد بدأت سوق رأس 

وك اإلسالمية وشركات التكافل أهم دعائم النظام املال اإلسالمية كسوق موازية للسوق التقليدية، وشكلت مع البن

املايل اإلسالمي، غري أن تطور هذه السوق ظّل مرهونا بضرورة توفري بنية حتتية تنظيمية هلا، وكانت املبادرة األوىل 

لتحقيق هذا اهلدف هو إنشاء وحدة للسوق اإلسالمية لرأس املال، أوكلت هلا مهمة وضع خطة طويلة األجل لتنمية 

  .3لسوق وتقويته إىل جانب إجراء البحوث الالزمة يف هذا ا�الا

                                                           
1
 Wan RAZAZILA Wan Abdullah, Jamal ROUDAKI and Murray CLARK , The Evolution of the Islamic Capital Market 

In Malaysia, in: https://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/past-events2/past-
conferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf  

2
  .79ص: مرجع سابق، مرعي ضو وآخرون،   
   المال قال تقریر صادر عن شركة بیتك لألبحاث أن مالیزیا تعتبر مثاال مشجعا جدیرا بأن تحتذي بھ البلدان األخرى في تطویر وتنمیة أسواق رأس

الحترازیة جنبا إلى اإلسالمیة الخاصة بھم، وقد سمح النھج الشمولي الذي تتبعھ مالیزیا في إطار سعیھا لضمان سالمة األطر القانونیة والتنظیمیة وا
الشریعة جنب مع خلق بنیة تحتیة مواتیة تمكنھا من تشجیع وتحفیز وإصدار وإدراج وتداول األدوات اإلسالمیة في أسواق المال المتوافقة مع أحكام 

لمي، واستنادا إلى اإلحصائیات اإلسالمیة من أن تصبح مالیزیا بمثابة إحدى البلدان الرائدة في صناعة أسواق المال اإلسالمیة على المستوى العا
ملیار دوالر  459,6تریلیون رینجت مالیزي، أي ما یقارب  1,5الصادرة عن لجنة األوراق المالیة المالیزیة، تبلغ سوق رأس المال اإلسالمي المالیزي 

تي تمتلك مجتمعة قیمة سوقیة بإجمالي من الشركات المدرجة في بورصة مالیزیا وال%71,4وبعد منھجیة الفحص المنقحة فإن 2013كما في نھایة 
 تریلیون رینجت مالیزي تعتبر متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ، كما تقدر األصول المدارة ضمن صناعة إدارة الصنادیق اإلسالمیة في 1,03

صول صنادیق توظیف االستثمارات المتوافقة مع ملیار دوالر، بینما تبلغ صافي قیمة أ 29,88ملیار رینجت مالیزي، أي ما یعادل  97,5البالد بنحو 
مالیزیا نموذج یحتذى بھ في تطویر ملیار دوالر. لمزید من المعلومات راجع: ( 12,87ملیار رینجت مالیزي أي ما یعادل  42,8الشریعة اإلسالمیة 

 ) .http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id= 364230سوق رأس المال اإلسالمي، جریدة الوطن، مقال منشور على الموقع: 
3
  .225، ص: مرجع سابقصناعة الھندسة المالیة وأثرھا في تطویر األسواق المالیة العربیة، نورین بومدین،   
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 Shell MDSإىل أوائل التسعينات حيث قامت شركة  وتعود البداية احلقيقية لسوق رأس املال اإلسالمي املاليزي

، تبع ذلك إصدار العديد من 1990وطرح الصكوك اإلسالمية للتداول ألول مرّة يف السوق احمللية سنة  بإصدار 

األدوات املالية األخرى، مما أدى إىل تعميق وترسيخ العمل باألدوات املالية اإلسالمية يف سوق رأس املال اإلسالمي 

  ل اإلسالمية مباليزيا إىل ثالث فرتات كما يلي:، وميكن تقسيم مراحل نشأة سوق رأس املا1يف ماليزيا واتساعه

 " ومسيت بفرتة االستكشاف" 1992-1983الفترة األولى 

 " ومسيت بفرتة القبول" 2001-1993الفترة الثانية 

 " ومسيت بفرتة التنمية اإلسرتاتيجية. إلى يومنا هذا"  2002الفترة الثالثة 

ويف ظل هذا التطور لعبت سوق رأس املال اإلسالمية دورا صغريا نسبيا يف املراحل األوىل من تطور نظام املالية 

، 1983املراحل األوىل من إنشاء قانون املصارف اإلسالمية لعام  1980اإلسالمية يف ماليزيا، حيث شهد العام 

، والشكل التايل يوضح تطور سوق رأس املال 1984 وقانون التكافل لسنة 1983وإنشاء بنك إسالم ماليزيا سنة 

  اإلسالمية املاليزية: 

  تطور سوق رأس املال اإلسالمية املاليزية ) : 3-3الشكل (

  
La Source : Wan RAZAZILA Wan Abdullah, and others , OP Cit , in: https://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/past-
events2/past-conferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf   . p: 08. 

                                                           
   ثلثي اإلصدارات تعتبر مالیزیا من أوائل وكبار الدول التي تنشط فیھا السوق المالیة اإلسالمیة ، حیث تمثل اإلصدارات اإلسالمیة فیھا أكثر من

بإصدار صكوك إسالمیة من قبل شركة بترول  1990بلیون دوالر، وبدأت اإلصدارات فیھا منذ عام  8,2الخاصة في سوقھا المالي، إذ تبلغ حوالي 
كانت مالیزیا من بلیون دوالر إلنشاء محطة طاقة، ولقد  3,1في مالیزیا صكوك بمبلغ باوستھد القابضة ملیون دوالر، كما أصدرت شركة 500بمبلغ 

. ( لمزید من سوق رأس المال اإلسالمیة المالیزیةأوائل الدول التي قامت بتنظیم التعامل باإلصدارات اإلسالمیة من خالل جھة رسمیة أطلق علیھا 
  )   http://kenanaonline.comالمعلومات راجع: زید عیادات، التجربة المالیزیة نموذج للمصرفیة اإلسالمیة، متوفر على الموقع: 

1
  .81ص: مرجع سابق، مرعي ضو وآخرون،   
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ويف فرتة التسعينات كان هناك تطور كبري عندما بدأت املزيد من الشركات والكيانات األخرى تبحث عن مصادر 

مت إصدار املعايري املعتمدة واملتوافقة مع أحكام الشريعة  1996من سوق رأس املال لتمويل عمليا�ا، ويف عام 

عة من قبل هيئة األوراق املالية، حيث أدى صدور هذه املعايري إىل اإلسالمية وإدخال األوراق املالية املتوافقة مع الشري

القبول املتزايد لسوق رأس املال اإلسالمية كسوق بديل للباحثني عن رأس املال، ومقدمي اخلدمات، وباملثل كان هناك 

  اهتمام متزايد بسندات الدين اإلسالمية كأداة بديلة لالستثمار والتمويل.

ل اإلسالمي يف توفري مرونة كافية لتشكيل هيكلة واسعة من األوراق املالية اإلسالمية ساعدت مبادئ التموي

شهدت السوق املالية ابتكار جمموعة متنوعة من منتجات سوق رأس  2000املبتكرة والتنافسية، ومع مطلع سنة 

ملي للشركات يف سنة املال اإلسالمية ومشلت الديون وحقوق ملكية األوراق املالية صدور أول سند إسالمي عا

مت إصدار أول سندات  2004، والذي يعترب نقطة البداية يف حترير الوصول إىل أسواق رأس املال، ويف عام 2002

، والذي يعد مبثابة االعرتاف بأن ماليزيا تعرب مركز IFCإسالمية بالرينجت املاليزي من قبل مؤسسة التمويل الدولية 

  سوق رأس املال اإلسالمي.

بدأت فرتة التنمية اإلسرتاتيجية حيث صاغت احلكومة املاليزية خطة شاملة تتكون من الرؤية واملبادرات 

والتوصيات اإلسرتاتيجية، حيث اشتملت على خطة لسوق املال، اخلطة املاليزية التاسعة وامليزانيات السنوية اعتبارا من 

  . 2010حىت عام  2007عام 

املاليزية واحدة من القطاعات اهلامة واملتنامية يف جمال التمويل اإلسالمي، حيث  تعد سوق رأس املال اإلسالمية

  ساهم يف زيادة عدد املستثمرين باعتبار أ�ا توفر منتجات مالية مبتكرة وسيولة نقدية.

 1997ويعد تطور سوق رأس املال اإلسالمية الفتا للنظر، حيث تطور بسبب األزمة املالية اآلسيوية لسنة 

كلة السيولة بسبب توفر الفوائض املالية يف الصناعة املالية اإلسالمية، ومت تطوير هذه السوق بفضل اجلهود ومش

  .1املتميزة واإلجنازات يف جمال تطوير وابتكار املنتجات، ناهيك عن توفر إطار تنظيمي

شرعية، مما دفع وزارة ومع بداية تأسيس هذه السوق ظهرت تساؤالت عن مدى التزام هذه األخرية باألحكام ال

املالية املاليزية وهيئة األوراق املالية إىل اختاذ إجراءات معينة ومنها تشكيل قسم سوق رأس املال اإلسالمي يف عام 

والذي يعرب عن اجلهة اإلدارية هليئة األوراق املالية املاليزية فيما يتعلق بسوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا  1994

، وبعد عام حتولت إىل اللجنة 1994اللجنة الشرعية لدراسة األدوات املالية اإلسالمية يف أواخر عام باإلضافة إىل 

االستشارية الشرعية، وتعد هذه اإلجراءات والتطورات خطوة جوهرية يف بناء وتنظيم سوق رأس املال اإلسالمي يف 

                                                           
1
  Wan RAZAZILA Wan Abdullah and others, op cit , p :08. 
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اإلدارية هليئة األوراق املالية املاليزية، وهذه األخرية يف ماليزيا، حيث ختضع لرقابة اللجنة االستشارية بالتعاون مع اجلهة 

  :1تطوير هذه السوق من خالل

 توفري كافة الدراسات والبحوث وعقد املناقشات واحلوارات املتعلقة بسوق رأس املال اإلسالمي؛ - 

 احملاوالت اخلاصة لتطوير فعالية األدوات املالية وتقويتها؛ - 

ة على املستوى احمللي والدويل من خالل الندوات والدورات وغريها من تقدمي سوق رأس املال اإلسالمي - 

  األساليب اليت تعطي صورة كاملة عن هذه السوق.

  الفرع الثاني: خصائص ووظائف سوق رأس المال اإلسالمية الماليزية

  خصائص سوق رأس المال اإلسالمية الماليزية أوال: 

  :2بالعديد من اخلصائص أبرزهامتتاز سوق رأس املال اإلسالمية املاليزية 

اخلضوع لرقابة ا�لس االستشاري الشرعي، وذلك بالتعاون مع قسم سوق رأس املال اإلسالمي والذي يعمل  - 

 على تزويد ا�لس بكل املعلومات اليت ختص السوق؛

من كل التزام كافة عمليات ومعامالت السوق بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية؛ أي خلوها  - 

 احملظورات الشرعية كالربا، القمار والغرر؛

 التعامل باألدوات املرخصة من قبل ا�لس االستشاري الشرعي واليت تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛ - 

األوراق املالية املاليزية والبورصة املاليزية طاملا  خضوع سوق رأس املال اإلسالمية املاليزية لرقابة وإشراف هيئة - 

  تتناقض وأحكام الشريعة اإلسالمية. أ�ا مل

  ثانيا: وظائف سوق رأس المال اإلسالمية الماليزية

تعترب سوق رأس املال اإلسالمية جزء هام ومكمل يف توسيع وتعميق السوق املالية اإلسالمية يف ماليزيا،   

اليزيني على األدوات املالية حيث يقوم سوق رأس املال اإلسالمي بتلبية الطلبات املتزايدة من مجهور املسلمني امل

  اإلسالمية ويقدم هذا السوق العديد من اخلدمات أمهها:

  :تتيح سوق رأس املال اإلسالمية فرصة توفير الفرص االستثمارية واألدوات المالية المتوافقة مع الشريعة

حيث تشرف على هذه االستثمارات املمتازة للمستثمرين املسلمني يف القطاعات اليت ال تتعامل باحملّرمات، 

األنشطة جلنة شرعية تسهر على ضمان مطابقة أنشطة هذه السوق ألحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا ما 

                                                           
1
  .81-80ص ص: مرجع سابق، مرعي ضو وآخرون،   

2
  .119ص: مرجع سابق، شافیة كتاف،   
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يعزز ثقة املستثمرين بالسوق، باإلضافة إىل أنه يتيح للجهات املصدرة إصدار األدوات املالية املتوافقة مع 

 1لقابلة للتداول.الشريعة اإلسالمية خاصة األسهم والصكوك اإلسالمية ا

  :تتيح السوق الفرصة للجهات املصدرة توفير األدوات المالية المتوافقة مع البعد الشرعي والقانوني

إلصدار األدوات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، السيما األسهم العادية والصكوك اإلسالمية 

اجلمهور باجلهات املصدرة لألدوات املالية الشرعية، كما توفر القابلة للتداول يف هذه السوق، لتعزيز ثقة 

 2السوق احلماية القانونية يف كافة األمور املتعلقة بإصدار األدوات املالية الشرعية والتداول �ا يف السوق.

  :ة عن أصبحت هيئة األوراق املالية اجلهة الرقابية الرئيسية، وهي املسؤولالرقابة على المعامالت في السوق

تطوير وتدعيم سوق رأس املال على املستوى احمللي والدويل، وبذلك طرحت اهليئة هدفا جلعل ماليزيا مركزا 

دوليا لسوق رأس املال اإلسالمي، ولتحقيق هذا اهلدف عملت على جذب املستثمرين األجانب من خالل 

 3الرتويج لألدوات املالية اإلسالمية وذلك مبساعدة اللجنة االستشارية.

  :تساهم سوق رأس املال اإلسالمية يف التنمية االقتصادية املاليزية تنمية وتعزيز قدرات االقتصاد الماليزي

السيما يف املشاريع التنموية للقطاعني العام واخلاص، وذلك من خالل تعبئة األموال الفائضة ألصحاب 

إلسالمية، ومتماشية مع رغبة املستثمرين األموال وتوجيهها الستثمارات نافعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة ا

يف توظيف أمواهلم يف املشاريع االستثمارية اإلسالمية اليت تدر عليهم العوائد واألرباح املشروعة بعيدا عن الربا 

احملّرم شرعا األمر الذي أّدى إىل تطوير النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا، حيث حقق االقتصاد املاليزي 

 عة يف النمو االقتصادي.معدالت مرتف

وعليه فإن سوق رأس املال اإلسالمية املاليزية تلعب دورا مهما يف دعم وتنمية االقتصاد احمللي، 

وذلك من خالل تعبئة وحتويل مدخرات الوحدات ذات الفائض إىل الوحدات ذات العجز لتوظيفها يف 

اع اخلاص عائد ألصحاب رؤوس األموال مما املشاريع التنموية للقطاعني العام واخلاص، على أن يدفع القط

  4يؤدي إىل منو وازدهار االقتصاد احمللي.

  

  

  

  

                                                           
1
  أھمیة الصكوك المالیة اإلسالمیة في سوق األوراق المالیة المالیزیة.بو عبد هللا علي وبوقصة الشریف،   

2
مجلة بیت التمویل، المشورة، ضرورة إنشاء سوق لألوراق المالیة اإلسالمیة، تجربة سوق رأس المال اإلسالمي في مالیزیا،  زرزار العیاشي،   

  .32-31، ص ص: 2015، قطر، أكتوبر، 03العدد 
3
  مرجع سابق.وبوقصة الشریف، بو عبد هللا علي   

4
 Alhabshi Datuk Syed Othman , Development Of Capital Market Under Islamic Principles, Conference On 

Managing and  Implementing Interest – Free Banking /Islamic System, Concorde Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 
January 25-26 1994, p: 06. 
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  الفرع الثالث: أسباب تطور سوق رأس المال اإلسالمية الماليزية

  1إىل األسباب التالية: تطور سوق رأس املال اإلسالمية املاليزيةيعود    

 Arabe Malaysia Tabungحتت اسم:  1993تأسيس أول صندوق استثمار مايل إسالمي سنة  - 

Ittikal . 

 .BIMB Securities Sdn. Bhdإنشاء أول شركة مسسرة إسالمية حتت اسم:  - 

 ؛1994تكوين قسم سوق املال اإلسالمية سنة  - 

العاملية لإلجارة ناهيك عن ، وهو إصدار الصكوك 2001إنشاء أول إصدار عاملي للصكوك املاليزية سنة  - 

 اإلصدارات احمللية.

  المطلب الثاني: اإلطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال اإلسالمية الماليزية

اعتمد سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي على إطار تشريعي وآخر تنظيمي وذلك �دف القيام مبختلف   

  أنشطته وحتقيق أهدافه املسطرة.

  اإلطار التشريعي لسوق رأس المال اإلسالمية الماليزيةالفرع األول: 

من حيث اإلطار التشريعي واصل البنك املركزي يف تقييم مدى التزام املؤسسات املالية اإلسالمية مببادئ   

الشريعة واإلجراءات اإلدارية الرشيدة، حيث يقوم البنك املركزي املاليزي بالتأكد من قيام اللجان الشرعية بدورها 

صورة فاعلة يف تقدمي النصائح املناسبة والتأكد من مدى التزام العمليات املصرفية اليومية بالشريعة اإلسالمية يف ب

إجراءا�ا اليومية، كمراقبة مدى فاعلية جدار احلماية للتأكد من عدم وجود أي اختالط بني األموال اإلسالمية 

كما يطلب من املدققني الداخليني القيام بدورهم بصورة دقيقة   واألموال التقليدية يف عمليات النافذة اإلسالمية،

للتأكد من التزام املؤسسات املصرفية اإلسالمية مببادئ الشريعة، وذلك بصياغة برنامج شامل ملراقبة مدى توافق 

مية احلاكمة ، ومن أهم النصوص التنظي2العمليات ألحكام الشريعة، وبتزويد أنفسهم بالعلوم الضرورية للقيام مبهامهم

  ملعامالت سوق رأس املال اإلسالمية املاليزية جند:

  

  

                                                           
1
  The Islamic Capital Market, bursa malaysia in: http://www.bursamalaysia.com p: 03. 

 
2
  forum.net-http://islamfin.goمتوفر على الموقع:  مرجع سابق، عثمان ظھیر وسعد السھیمي،  
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  1983أوال: قانون المصارف اإلسالمية 

متّخض قانون املصارف اإلسالمية عن تقرير أعّدته جلنة التوجيه القومي �دف إنشاء بنك إسالمي، والذي   

متضمنا عّدة توصيات من بينها  1/7/1982يخ قام بإعداده رئيس الوزراء املاليزي، وقد قدمت اللجنة تقريرها بتار 

ضرورة إنشاء بنك يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ، وكذلك ضرورة إصدار قانون للبنوك اإلسالمية لتنظيم 

الرتخيص هلا واإلشراف عليها، وبعد موافقة احلكومة على تقرير اللجنة السابق أصدر الربملان وجملس الشيوخ قانون 

وقد تضمن  07/04/1983ونشر باجلريدة الرمسية للدولة يف  1982يف �اية عام  276مية رقم البنوك اإلسال

القانون املذكور تنظيما لعملية التصريح واإلشراف على البنوك اإلسالمية من قبل البنك املركزي بصورة مشا�ة ملا يتم 

اإلسالمي، مع مالحظة احتفاظ هذا  مع البنوك األخرى مع بعض التعديالت اليت تقتضيها طبيعة نشاط البنك

القانون بصفة رئيسية بقواعد احليطة واحلذر يف األعمال املصرفية، وكذلك اخلصم من الربح الصايف للبنك "بعد خصم 

، حيث يسمح 1من رأس املال املدفوع %100الزكاة والضرائب" خصم احتياطي سنوي إىل أن يصل جمموعه إىل 

ية مبمارسة األنشطة املصرفية جبميع نواحيها، وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية ابتداء من هذا القانون للبنوك اإلسالم

أنشطة بنوك التجزئة  التجارية حىت األنشطة املصرفية االستثمارية األكثر تعقيدا واليت تضم متويل الشركات واألنشطة 

انون تعد مدخرات عمالء البنك اإلسالمي املتعلقة بإدارة حقوق امللكية والثروات اخلاصة، حيث ومبوجب هذا الق

قروضا حسنة ال يتقاضون عنها أية فوائد ثابتة وإمنا يتقاضون عائد متغري حتدده احلكومة بناء على عدة عمليات 

، وحىت اآلن مازالت األنشطة املصرفية اليت متارسها املصارف اإلسالمية يف ماليزيا 2تدعمها احلكومة بشكل مباشر

كبري على منوذج املصرف التقليدي، وكذلك الوضع بالنسبة ألنشطة الصريفة اإلسالمية اليت متارسها تعتمد إىل حد  

من التمويالت اليت تقدمها  %70املؤسسات املصرفية التقليدية املشاركة يف برنامج الصريفة اإلسالمية، حيث أن حنو 

تئجار تستهدف قطاع التجزئة لتمويل شراء املؤسسات املصرفية اإلسالمية هي متويالت عن طريق البيع أو االس

  .3املمتلكات السكنية والسيارات

  

  

                                                           
1
أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیة، سلیمان ناصر،   

  .146-145، ص ص: 2005-2004التسییر، 
2
بحث مقدم إلى: الملتقى الوطني: المصارف اإلسالمیة واقع ج للمصرفیة اإلسالمیة، التجربة المالیزیة نموذبن حناشي زلیخة وشطیبي محمود مریم،   

  .06ص: ، ، 2015دیسمبر  03- 02، المنعقد بتاریخ: 2وآفاق، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة عبد الحمید مھري، قسنطینة 
 

3
  http://kenanaonline.comمتوفر على الموقع: مرجع سابق، زید عیادات،  
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  1984ثانيا: قانون التكافل 

وفق ضوابط معينة جييزها هذا القانون، ومت  يتم مبوجب هذا القانون تنظيم إجراءات وعمليات نظام التكافل  

إعالن هذا القانون من قبل الربملان املاليزي �دف ضمان أن يكون عمل قطاع التكافل ضمن نظام املالية املاليزي 

"ذلك أن قطاع التأمني يف ماليزيا يرخص ويسطر عليه من قبل قانون آخر"، وأن صالحية اإلشراف على نظام 

، ومن أهم 1985جانفي 1، دخل هذا القانون حّيز التنفيذ اعتبارا من 1البنك املركزي املاليزي التكافل يعود إىل

  أدواره:

التأكيد على أمهية االلتزام بالشريعة اإلسالمية، فعلى سبيل املثال يؤكد عقد تأسيس النظام األساسي لشركة  - 

بادئ الشريعة اإلسالمية يف كل القواعد تكافل ماليزيا على أنه: " سيتم التعامل يف مجيع الشركات وفقا مل

 واملمارسات".

ترغيب املسامهني أو املستثمرين يف االستفادة من العائد على استثمارا�م من دفع أرباح األسهم، إذ أ�م  - 

سابقا مل يكن باستطاعتهم استغالل األرباح اليت حتققها الشركة، وعليه فإن األنشطة الرئيسية للتكافل مباليزيا 

وفري وإدارة التكافل العائلي والتكافل العام للشركة، وعليه أقامت تكافل ماليزيا األدوات املالية املناسبة هي ت

إلدارة مستوى من عائد االستثمار لتتم مشاركتها مع املسامهني فيها، حيث تدير تكافل ماليزيا األدوات 

 التالية:

  العائلي؛صندوق التكافل العائلي يف إطار أعمال التكافل 

 صندوق التكافل العام يف إطار تكافل األعمال العامة؛ 

مت رفع حصة الشريك األجنيب  2009وبناءا على تدابري التحرير اليت أعلنت عنها احلكومة املاليزية يف أفريل  - 

، كما مسح للشركات األجنبية بإعادة التكافل "إعادة التأمني %70إىل  %49يف شركة التكافل من 

للشركات،  2009يف الوقت نفسه أعلنت احلكومة عن إصدار رخص جديدة للتكافل يف عام  اإلسالمي"،

                                                           
  مل البنك تم تأسیس صناعة التكافل في مالیزیا في بدایة الثمانینات نظرا لحاجة المسلمین إلى بدیل شرعي للتأمین التقلیدي وكذلك من أجل تعزیز ع

فتت بأن التأمین كان من أھم أسباب تأسیسھا ھو الفتوى التي أصدرتھا لجنة الفتوى الوطنیة  المالیزیة التي أ 1983اإلسالمي الذي تم تأسیسھ في عام 
على الحیاة في وضعھ الراھن یعتبر عقدا باطال نظرا لوجود عناصر الغرر والربا والمیسر فیھ، حیث شكلت الحكومة فریق عمل خاص في عام 

، وفي شھر 1984لدراسة مدى إمكانیة إنشاء شركة تأمین إسالمي وبناء على توصیات فریق العمل المذكور تم تقنین قانون التكافل في عام  1982
، متوفر على الموقع: 2004إلى  1984تم تأسیس أول شركة تكافل في مالیزیا ( صناعة التكافل المالیزیة من سنة  1984نوفمبر من عام 

gov.my-http://www.bmm  (  
1
  .17ص: لتصدي لألزمات المالیة، التجربة المالیزیة، مرجع سابق، حوكمة المؤسسات المالیة ودورھا في اسناء عبد الكریم الخّناق،   
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مما أسهم يف دعم قطاع التأمني التكافلي والعمل أيضا مع البنوك التجارية لتوزيع منتجات التكافل يف السوق 

 .1يف إطار االتفاقات "بنك التكافل"

مية صناعة التكافل يف ماليزيا بتبين منهج تدرجيي ميكن تقسيمه ولقد قام البنك املركزي املاليزي ضمن جهوده لتن

  :2إىل ثالث مراحل

 " بدأت بتشريع قانون التكافل السالف الذكر، وتأسيس أول شركة ": 1992-1984المرحلة األولى

، ركزت هذه املرحلة على تأسيس البنية التحتية األساسية هلذه الصناعة، ولقد مت 1984تكافل يف عام 

تشريع القانون املذكور الذي ال يزال يستخدم يف الوقت الراهن من أجل ضبط سري وإدارة هذه الصناعة، 

حيث يلزم هذا القانون مجيع شركات التكافل بالتسجيل، كما ينص القانون املذكور على تشكيل اللجنة 

 الشرعية للتأكد من التزام شركات التكافل مببادئ الشريعة يف مجيع األوقات.

 شكلت بداية تنافس وذلك بدخول شركة تكافل أخرى، كما ": 2000-1993لمرحلة الثانية "ا

شهدت هذه الفرتة تعاونا أكرب بني شركات يف املنطقة، مبا يف ذلك تأسيس جمموعة تكافل آسيان يف 

، األمر 1997يف عام  Asean Retakaful Internationalوتأسيس شركة  1985عام 

الرتتيبات اخلاصة بإعادة التكافل "إعادة التأمني" بني شركات التكافل يف ماليزيا الذي ساعد على إجراء 

 ويف املنطقة، وهي: بروناي، إندونيسيا وسنغافورة.

 " حيث 2001": بدأت بتقدمي اخلطة الرئيسية للقطاع املايل يف عام 2010-2001المرحلة الثالثة ،

التكافل وتقوية اهليكل القانوين والشرعي والرقايب  �دف إىل مجلة أمور من بينها ترقية قدرات شركات

لصناعة التكافل، ويعترب اجلزء املتعلق بالصريفة اإلسالمية والتكافل وسيلة لتحقيق طموح ماليزيا لتكون 

 مركزا دوليا للنظام املايل اإلسالمي.

  "CMSA" 2007ثالثا: قانون األسواق والخدمات المالية 

باستثناء اجلزء السادس من القسم الثاين املتعلقة  2007سبتمرب 28تنفيذ يف دخل هذا القانون حّيز ال  

، حبيث يضم هذا القانون تشريعات ضخمة من  2008باالستحواذ واالندماجات اليت مت تنفيذها بداية عام 

 من املخطط الرئيسي ألسواق رأس املال اليت تدعو إىل توحيد 92،118،12قسم نتيجة لتنفيذ التوصيات 394

                                                           
1
  .92ص: مرجع سابق، لشھب الصادق وبوریش أحمد،   

2
سنة على صناعة التكافل في مالیزیا متوفر ضمن الموقع:  20، مقال منشور بمناسبة مرور 2004إلى 1984صناعة التكافل المالیزیة من سنة   

http://www.bmm.gov.my   :05، ص: 22/7/2017أطلع علیھ بتاریخ.  
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، 2007تشريعات األوراق املالية والعقود اآلجلة، وإنشاء نظام ترخيص واحد حيكم قانون األسواق واخلدمات املالية 

من قبل هيئة جلنة األوراق املالية املاليزية، ويسمح هذا القانون مبمارسة عمليات سوق رأس املال اإلسالمي، حيث 

، كما أن هذا القانون يتضمن CMSA 2007ق واخلدمات املالية ختضع مجيع األسواق يف ماليزيا إىل قانون األسوا

  ثالثة تشريعات رئيسية يف سوق رأس املال وهي:

 ؛SIA 1983قانون صناعة األوراق املالية  - 

 ؛FIA 1993قانون الصناعة املستقبلية، ويعرف بقانون صناعة العقود اآلجلة  - 

 .SCA 1993اجلزء الثالث من قانون هيئة األوراق املالية  - 

ويسعى هذا القانون إىل تنظيم وتوفري املسائل املتعلقة باألنشطة والوسطاء يف أسواق رأس املال واملسائل التبعية 

  .1املتعلقة بذلك

يف إصدار جديد وموحد  2007كما عملت احلكومة املاليزية على تطوير قانون األسواق واخلدمات املالية لسنة 

، يشمل مجيع قطاعات الصناعة املالية اإلسالمية، وهذا إن 2013مية لعام يسمى بقانون اخلدمات املالية اإلسال

  .2دّل فإمنا يدل على حرص احلكومة املاليزية على مواكبة املتطلبات املتغرية وحتديثها مبا خيدم التمويل اإلسالمي

السري احلسن ويف ذات السياق أصدرت احلكومة املاليزية عّدة قوانني ضمن إطارها التشريعي تكفل بذلك   

  :3لصناعة التمويل اإلسالمي ومن أبرزها

  ميكن احلكومة  يطلق عليه أيضا قانون األموال احلكومية،حيث: 1983قانون االستثمار الحكومي

املاليزية من إصدار شهادات استثمار حكومية، وإصدار األوراق املالية احلكومية وفق مبادئ الشريعة 

اإلسالمية، كما ميكن هذا القانون من زيادة األموال من قبل احلكومة املاليزية باستعمال وسائل تعتمد 

 مبادئ الشريعة وحتت إشراف املركز الوطين لإلفتاء الشرعي.

 :هو القانون الذي ينظم أخذ التدابري االحرتازية من اإلساءة احملصلة من  قانون مناهضة تبييض األموال

تبييض األموال والوقاية منها ومقاضا�ا، ومصادرة املمتلكات الناشئة منها أو املتعلقة �ا، وذلك من 

                                                           
1
  .93ص: مرجع سابق، لشھب الصادق وبوریش أحمد،   

2
، الدورة العشرون للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مكة إدارة السیولة في المصارف اإلسالمیة دراسة تحلیلیة نقدیةمحمد أكرم الل الدین،   

  .16،   ص: 2010دیسمبر  29-25كرمة، رابطة العالم اإلسالمي، المجمع الفقھي اإلسالمي، الم
3
  .17، ص: مرجع سابقحوكمة المؤسسات المالیة ودورھا في التصدي لألزمات المالیة، التجربة المالیزیة، سناء عبد الكریم الخّناق:   
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تحديد البنك املركزي املاليزي  خالل رفع التقارير إىل اجلهات املسؤولة عن ذلك، ويقوم وزير املالية ب

 كسلطة خمولة الختاذ اإلجراءات اإلدارية اخلاصة �ذا القانون.

 :هو النظام الذي يقوم بالتنظيم واإلشراف على أنظمة وأساليب املدفوعات،  قانون أنظمة المدفوعات

حملافظة على واهلدف من هذا القرار هو لضمان سالمة وكفاءة املكافآت املتعلقة بالبىن التحتية وا

 املصلحة احلكومية.

 :بشكل عام إن مبادئ القواعد الشرعية ملسامهة األسهم هي ذا�ا  قانون جدولة أعمال البورصة

املتعارف عليها يف الشركات التقليدية، ويف املنظور اإلسالمي فإن أسهم الشركات ميكن أن تصنف فقط 

علقة بأنشطة هلا عالقة مبحاذير خارج احلدود وفق اإلذعان الشرعي يف حال أن أنشطة األعمال غري مت

 الشرعية.

  الفرع الثاني: اإلطار التنظيمي لسوق رأس المال اإلسالمي الماليزي  

  اختذت احلكومة املاليزية من أجل تنظيم سوقها املايل اإلسالمي عّدة إجراءات جوهرية أمهها:  

  وتطوير قطاع التمويل اإلسالمي وسوق رأس المال اإلسالميأوال: ماليزيا تنتهج منهجا تدريجيا وشامال لتنمية 

قامت ماليزيا بانتهاج منهج تدرجيي وشامل اهلدف منه تطوير وتنمية كل من قطاع التمويل اإلسالمي وسوق   

 رأس املال اإلسالمي، يقوم هذا املنهج على ثالث مراحل أساسية، ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل:
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): ماليزيا تنتهج منهجا تدريجيا وشامال لتنمية وتطوير قطاع التمويل اإلسالمي وسوق رأس  4-3الشكل (

  المال اإلسالمي

La source : Agmad Hizzad BAHARUDDIN ,Malaysia’s Experiences In The Development of 

Islamic Finance, Pratical Seminar : Advantages if Islamic Banking and Insurances Business Model in 

Rusia, Moscow, 4 December 2009.  

  هدفها تأسيس منظمات للمالية اإلسالمية من خالل بناء منظمات يف : 1983مرحلة االبتداء

  إطار قانوين، نظامي وخاص بالشريعة، واعتمدت يف حتقيق أهداف هذه املرحلة على:

 االندماج املايل لتنفيذ احتياجات املسلم؛ - 

 تعبئة الودائع باالعتماد على صندوق احلج؛ - 

 سن القوانني املناسبة لعمل التمويل اإلسالمي؛ - 

 إنشاء أول بنك إسالمي. - 

  دف هذه املرحلة إىل البناء املؤسسايت وحتفيز املنافسة من خالل : 1993المرحلة الوسطية�

يزت هذه املرحلة بإنشاء زيادة عدد الالعبني يف سوق رأس املال اإلسالمي وتعزيز حكم الشريعة، مت

 ماليزيا لــ:

 النوافذ اإلسالمية بالبنوك التقليدية؛ - 

 ثاين بنك إسالمي؛ - 
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 ثاين شركة تكافل؛ - 

 سوق النقد اإلسالمية؛ - 

 .SACا�لس االستشاري الشرعي  - 

  واندماج دويل لسوق رأس  �دف هذه املرحلة خللق متركز إسرتاتيجي: 2001المرحلة المتقدمة

 املال اإلسالمي ومتيزت هذه املرحلة بإنشاء ماليزيا لــ:

 ؛FSMPاخلطة الرئيسية للقطاع املال  - 

 سنوات؛ 10خارطة الطريق ومد�ا  - 

 إنشاء بنوك إسالمية أجنبية وشركات فرعية إسالمية؛ - 

 تقدمي تراخيص للتكافل وإعادة التكافل؛ - 

 صياغة سياسة ضريبية حيادية. - 

  يا: ماليزيا تتخذ العديد من اإلجراءات على مستوى صناعة التمويل اإلسالميثان

اختذت احلكومة املاليزية العديد من اإلجراءات يف سبيل بناء وتنظيم التمويل اإلسالمي وسوق رأس املال   

  :1اإلسالمي لعّل أبرزها

يف إطار سعي البنك املركزي إىل إدارة السيولة يف سوق رأس املال اإلسالمي، مت اإلعالن عن أداة نقدية  - 

عرفت بصكوك اإلجارة، حيث بلغت القيمة األوىل هلذه  2006فيفري  09إسالمية جديدة بتاريخ 

 مليون رينجت ماليزي. 400الصكوك يف بداية اإلصدار 

ماتية واالتصاالت، حيث قام بنك ماليزيا بوضع موقع على شبكة االنرتنت االستخدام األمثل لشبكة املعلو  - 

لتوطيد الصلة بني املصارف والسوق املالية اإلسالمية، يف إطار مبادرة لنشر املعلومات بصورة أكثر كفاءة 

 ولتسهيل قرارات االستثمار وتعزيز الثقة بني املستثمرين واملصارف اإلسالمية.

�دف تطوير  IDMAاليزيا بإطالق أول املشتقات املالية اإلسالمية ضمن اتفاق قامت م 2007ويف عام  - 

 أدوات التحوط لألسواق املالية اإلسالمية إلدارة املخاطر الناجتة عن االستثمار.

                                                           
1
  .93ص: مرجع سابق، لشھب الصادق وبوریش أحمد،   
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من قبل املصارف اإلسالمية املاليزية  IMMAماستر المرابحة التوقيع على اتفاق  2009يف أوت  - 

وافقة مع الشريعة اإلسالمية باستخدام املراحبة، هدفه التسيري الفّعال للمخاطر وإدارة والذي يعمل بالودائع املت

 السيولة.

  ثالثا: ماليزيا تنشئ منظمتين دوليتين على الصعيد العالمي

قامت ماليزيا بإنشاء منظمتني دوليتني ذات الصلة بالتمويل اإلسالمي ومها: جملس اخلدمات املالية اإلسالمية   

IFSBركة إدارة السيولة اإلسالمية الدولية ، وشIILM إضافة إىل قيام السلطات املاليزية بإنشاء معهد تسويقي ،

  مركز ماليزيا للمالية اإلسالمية الدولية.يعرف بـ  2006للتمويل اإلسالمي يف 

  رابعا: في مجال التعليم وإدارة الموارد البشرية

  وارد البشرية واخلربات يف جمال التمويل اإلسالمي أمهها:أصبح ملاليزيا العديد من املؤسسات لتنمية امل  

 املركز الدويل لتعليم التمويل اإلسالمي؛ - 

 ؛IBFIMمعهد اخلدمات املالية واملصرفية اإلسالمية يف ماليزيا  - 

 ؛ICLIF / FIDE املركز الدويل للقيادة يف املالية/ برنامج تعليم املؤسسات املالية - 

 .ISRAاألكادميية الدولية للبحوث الشرعية للتمويل اإلسالمي  - 

  سوق رأس المال اإلسالمي الماليزيالمطلب الثالث: أدوات 

إن هيئة األوراق املالية املاليزية جهة مسئولة بصورة كاملة عن متابعة كافة أنشطة سوق رأس املال اإلسالمي 

املالية اإلسالمية الصادرة عن الشركات اخلاصة يف ماليزيا والتأكد من يف ماليزيا، واملتعلقة بإصدار وتداول األدوات 

التزام السوق مببادئ وضوابط الشريعة اإلسالمية الغرّاء والتزامه بالقرارات الصادرة عن اللجنة االستشارية الشرعية 

مية مثل اإلصدارات املشكلة من قبل هذه اهليئة، أّما السندات احلكومية املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسال

  االستثمارية احلكومية فتخضع لرقابة البنك املركزي املاليزي.

  : 1ميكن تقسيم أدوات سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي إىل ثالثة أقسام رئيسية كما يلي

  

                                                           
1
  .108ص: مرجع سابق، طھ سمور،   
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  : أدوات الملكية االسمية الفرع األول

املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واملدرجة يف تشمل امللكية اإلسالمية األدوات املالية ال سيما األسهم 

اللوحة الرئيسية للبورصة املاليزية، وما يتعلق باألسهم مثل صناديق االستثمار اإلسالمية واليت ميكن نقل ملكيتها من 

أداء سوق شخص آلخر بطريقة البيع أو اهلبة، أّما مؤشر الشريعة فال يعد من األدوات املالية، بل هو مقياس ملعرفة 

  ، وعموما تتمثل أدوات امللكية االمسية يف:1األسهم املتوافقة مع أحكام الشريعة يف ماليزيا

تتكون من األسهم الصادرة عن :  Shariah Compliant Securities األسهم العادية -

قة مع الشريعة الشركات املسامهة واليت ختلو أنشطتها األساسية من العناصر احملّرمة شرعا؛ أي األسهم املتواف

 .2اإلسالمية

تعترب صناعة صناديق  :Islamic Unit -Trust Fundsاإلسالمية  صناديق االستثمار -

من إمجايل عدد  %24االستثمار اإلسالمي مباليزيا األوىل عامليا من حيث العدد، حيث بلغت نسبة 

، والثانية من حيث إمجايل األصول 2015الصناديق اإلسالمية يف العامل يف �اية الربع الثالث من سنة 

، حيث متنح هذه الصناديق الفرصة للمستثمرين لالستثمار يف %28اإلسالمية املدارة عامليا واملقدرة بنسبة 

وتسري من قبل مسريين حمرتفني وفق مبادئ الشريعة  حمفظة متنوعة من األوراق املالية املطابقة للشريعة،

اإلسالمية، حيث سنت ماليزيا قانون يلزم هؤالء املستثمرين بتعيني مستشارين يف الشريعة لضمان مطابقة 

عمليات االستثمار وإدارة احملافظ مع مبادئ الشريعة، وعرفت صناديق االستثمار اإلسالمية يف ماليزيا منوا 

 . 3 2014صندوق يف �اية سنة  188إىل أكثر من  1993قني يف سنة معتربا، من صندو 

 

                                                           
1
دراسة قیاسیة ومقارنة بین  –سلوك المردودیة على األسھم والمخاطرة في األسواق المالیة اإلسالمیة والتقلیدیة علي بن الضب وفاتن ناصر،   

مي الواقع ورھانات المستقبل، معھد بحث مقدم إلى: الملتقى الدولي األول لالقتصاد اإلسال  -2010-1997بورصتي مالیزیا وتل أبیب خالل الفترة 
  .13، ص: 2011فیفري  24-23العلوم االقتصادیة، المركز الجامعي لغردایة، الجزائر، 

2
  .34ص: مرجع سابق، زرزار العیاشي،   
  ضعھا مدیر االستثمار تعتبر صنادیق االستثمار بمثابة مؤسسات أو شركات تستھدف تجمیع أموال عدد كبیر من المستثمرین وفقا إلستراتیجیة ی

، وبالتالي بالصندوق ویمكن استثمار ھذه األموال المجّمعة في عّدة أشكال مثل األسھم والسندات وأدوات سوق النقد أو العقارات أو المعادن النفیسة
ذات خبرة في إدارة محافظ األوراق فصندوق االستثمار عبارة عن وعاء مالي لتجمیع مدخرات األفراد واستثمارھا في األوراق المالیة من خالل جھة 

لفائدة على المالیة وفقا لرغبات المستثمرین واحتیاجاتھم ودرجة تقبلھم للمخاطر، وباستخدام أحدث األسالیب العلمیة في إدارة األموال بما یعود با
الھندسة علومات اطلع على: ( محب خلة توفیق، المنظمة التي تؤسس صنادیق االستثمار وعلى المدخرین وعلى االقتصاد القومي ككل. للمزید من الم

  .)290، ص: 2011، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 1الطبعة المالیة اإلطار النظري والتطبیقي ألنشطة التمویل واالستثمار، 
3
، ص: 2016)، قطر، أكتوبر 5ة، العدد (مجلة بیت المشورتعزیز البنیة التحتیة للسوق المالیة اإلسالمیة " مالیزیا أنموذجا" ، زوبیر بولحبال،   

87.  



المالية األزمة وتداعيات الشرعية بالضوابط االلتزام بين الماليزي اإلسالمي المالي السوق.........الثالث الفصل   
 

236 
 

 :1يوجد نوعان من املؤشرات اإلسالمية يف سوق ماليزيا مها المؤشرات اإلسالمية: -

   المؤشر الشرعي كوااللمبورKuala Lumpur Shariah Index  KLSI : مت

لتلبية الطلب من قبل املستثمرين احملليني واألجانب الراغبني يف  1999 أفريل 17تصميمه بتاريخ 

 االستثمار يف األسهم املتوافقة مع أحكام الشريعة واملدرجة يف البورصة املاليزية.

 :من  1992بدأ العمل به عام  المؤشر اإلسالمي لماليزيا "رشيد حسين المحدودة" داو جونز

رمسيا، وخيضع ملعايري داو جونز  1996ماي  10لكنه طرح يف قبل شركة رشيد حسني احملدودة، و 

لتقييم أداء الشركات املدرجة يف اللوحة الرئيسية يف البورصة واملّرخصة من اللجنة االستشارية 

 الشرعية.

  "اإلسالمية  " السندات: الصكوكالفرع الثاني

إصدارها وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية يف التجربة املاليزية تعّرف الصكوك على أ�ا: " الصكوك اليت يتم 

ويتطلب إصدار الصكوك تطبيق أحد  2املسموح �ا من اللجنة االستشارية الشرعية يف هيئة األوراق املالية املاليزية"

مبادئ الشريعة اإلسالمية مثل: اإلجارة، املضاربة، املراحبة، املشاركة، البيع بالثمن اآلجل واالستصناع وتصدر 

يف ماليزيا بكل من العملة احمللية "الرينجت املاليزي" والعمالت الدولية، وبالتايل تقدم فرصا استثمارية متنوعة الصكوك 

جلميع املستثمرين احملليني واألجانب، وكذلك للمنشآت احمللية والدولية الراغبة يف رفع األموال من السوق املالية 

فضل للشركات لرفع األموال أو زيادة األرباح وعوائد االستثمارات، ويعود اإلسالمية مباليزيا، وتعترب الصكوك اخليار امل

، وميكن 3ذلك للطلب القوي عليها من قبل املستثمرين وأسعارها التنافسية وإمكانية إصدارها بتكاليف منخفضة

  : 4تصنيف الصكوك اإلسالمية حسب اجلهات املصدرة يف ماليزيا إىل

: Government Investment Certificates GICالصكوك اإلسالمية الحكومية  - 

وتعترب أول شهادات دون فائدة  1983تعد مبثابة شهادات االستثمار احلكومي، ّمت إصدارها يف أوائل عام 

صادرة عن احلكومة املاليزية، وهي شهادات استثمارية مت تطويرها وفق مبدأ القرض احلسن من قبل احلكومة 

 ا هو احلصول على األموال الالزمة لتمويل اإلنفاق على املشاريع التنموية.املاليزية، واهلدف من إصداره

                                                           
1
  .14ص: مرجع سابق، علي بن الضب وفاتن ناصر،   

2
  .110ص: مرجع سابق، طھ سمور،   

3
  .86ص: مرجع سابق، زوبیر بولحبال،   

4
  .37 -36ص ص: مرجع سابق، زرزار العیاشي،   
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عبارة عن أدوات استثمارية متوسطة أو طويلة األجل تصدرها الشركات  الصكوك اإلسالمية للشركات:

، وتعد أحد أشكال التعامالت 1990اخلاصة، حيث طرحت فكرة هذه الصكوك ألول مرّة يف ماليزيا سنة 

، البارزة يف السوق، وتصدر هذه الصكوك وفقا ملبادئ الشريعة كالبيع بالثمن اآلجل، املراحبة، االستصناع، اإلجارة

  املضاربة واملشاركة.

الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري :الفرع الثالث
1  

مليون رينجت ماليزي،حيث تعد وسيلة لالستثمار  180حبجم قدره  2006ظهرت ألول مرة سنة  

من املستثمرين وشراء العقارات وإدار�ا وبيعها عرب أدوات السوق املالية املشرتك وتقوم على جتميع األموال 

وتتمتع صناديق االستثمار العقاري مبيزة املزج بني القارات وصناديق االستثمار، واحلامل حلصة املطابقة للشريعة، 

ملستثمرين الدوليني يف الصندوق ميلك يف الواقع حصة من جمموعة عقارات ما جيعل الصندوق أداة فّعالة متكن ا

من االستثمار يف األمالك العقارية دون أية صعوبات ومسؤوليات تتعلق بامللكية املباشرة لتلك العقارات، وارتفع 

، من بينهم ثالث صناديق إسالمية، ورغم العدد الصغري 2014صندوق سنة  16عدد الصناديق يف ماليزيا إىل 

مليون رينجت  180 ماليزيا فإن رأس ماهلا السوقي عرف منوا كبريا من للصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري يف

  .2014مليار �اية 15,06مث قفز إىل  2009مليار �اية  18إىل  2006ماليزي سنة 

  : خدمات الوساطةالفرع الرابع

  :2من أهم أقسام خدمات الوساطة املتوفرة يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي جند

 Islamic Stock Brokingتوفر بعض شركات السماسرة خدمة السمسرة اإلسالمية السمسرة:  - 

Services  املسلمني وغريهم  لالستثمار يف األسهم املدرجة يف البورصة املاليزية واليت تساعد مجهور

 واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

يف ماليزيا على أصحاب املدخرات الصغرية، حيث تركز صناديق إدارة االستثمار اإلسالمية  إدارة االستثمار: - 

تتجمع من األموال لتشكيل حمافظ استثمارية وفق مبدأ التنويع الذي يؤدي إىل تقليل خماطر االستثمار، 

  وتستثمر هذه الصناديق يف جمال االستثمارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

  

  

  

                                                           
1
  .88-87ص ص: المرجع نفسھ، زوبیر بولحبال،   

2
  .02ص: مرجع سابق، بو عبد هللا علي،   
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بالضوابط  التزامهالماليزي في ظل  يالمال سوقالعلى  األزمة الماليةأثر المبحث الرابع: 

  الشرعية

يف كل من الواليات  إذا أدت أزمة الرهن العقاري إىل تراجع مستمر يف الطلب على السلع االستهالكية

املتحدة األمريكية أو االحتاد األورويب واليابان "كما يبدو على األرجح" فإنه يعين ختفيف النمو الذي يقوده 

يزيا، ومبا أن ماليزيا ال تستطيع االعتماد كليا على الطلب احمللي يف قيادة النمو االقتصادي، فإن التصدير يف مال

هناك حاجة إىل إعادة النظر يف اجلوانب املتجاهلة من االقتصاد وإعادة توازن النمو مبا يتماشى مع 

  بعاد أنشطة االسترياد والتصدير.االسرتاتيجيات الوطنية اليت تركز على االستهالك احمللي واالستثمار دون است

�دف من خالل هذا املبحث ملعرفة مدى تأثر سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي باألزمة املالية يف ظل 

التزامه بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية؛ وذلك من خالل مقارنة تأثريات األزمة املالية على السوق 

يف ماليزيا؛ أي معرفة كيف ميكن لاللتزام بالضوابط الشرعية أن يقي السوق املايل من املايل التقليدي واإلسالمي 

  تداعيات األزمات املالية.

المطلب األول: أثر األزمة المالية على سوق رأس المال الماليزي "التقليدي" خالل الفترة 

2007 -2009  

العاملي واليت بدأ مركزها يف الواليات املتحدة آلثار هائلة على االقتصاد  2008أدت األزمة املالية لسنة   

األمريكية، وظهرت بوضوح يف شكل فقاعة نامجة عن املشتقات املالية، من خالل االستثمار يف رأس مال الرهن 

العقاري، واليت أدت إىل انفجار أزمة اإلسكان والبنوك وتوالت تأثريا�ا على الطلب االستهالكي واالستثماري 

  ت لتصبح أزمة مصرفية.من اوسرعا من

اشتدت تأثريات األزمة وانتقلت إىل آسيا واليت بدأت تواجه انكماشا نتيجة لذلك، وبالرغم من أن االقتصاد   

املاليزي كان معزوال عن اآلثار املباشرة اليت تعرض هلا النظام املايل العاملي، إّال أن األزمة أثارت الشكوك حول 

املشار هلا سابقا، فا�ارت الصادرات وحدث تباطؤ يف االستثمار األجنيب  2020خطط احلكومة لتحقيق رؤية 

  املباشر.

احلافز بالفعل لبنك نيجارا  ماليزيا لتنظيم القطاع املايل، فقام  1997وفرت التجربة املريرة لألزمة املالية اآلسيوية 

اخلارجية، كما كانت القروض املتعثرة  بالتأثري على سوق األسهم وعمد على اإلبقاء على احلد األدىن من القروض 

كنسبة من املوجودات املالية يف البلد ذات معدل أقل من املعدالت املسجلة بني االقتصاديات اآلسيوية لعام 

حسب تصرحيات بنك نيجارا ماليزيا، األمر الذي دفع باحلكومة إىل القول بكل ثقة يف أوائل عام  2008

ع بسياسات قوية متكنه من تعويض نقص الصادرات من خالل تقدمي حوافز أن االقتصاد املاليزي يتمت 2009

  مالية مصممة.
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  على سوق رأس املال املاليزي من خالل النهج التحليلي التايل: 2008ميكن توضيح أثر األزمة املالية   

  الفرع األول: أثر األزمة المالية على العمالت وأسواق المال في ماليزيا

باشرة النفجار فقاعات الرهن العقاري على النظام املايل املاليزي بصورة مباشرة أو غري مل تتضح اآلثار امل  

مباشرة بل أن تأثريا�ا على زعزعة االستقرار كانت بصورة أقل من االقتصاديات العاملية األخرى، حيت اتضحت 

  تأثريا�ا على العمالت وأسواق املال من خالل:

  التأثير على معدل الصرف   -

شهد الرينجت املاليزي حتسنا يف مقابل الني الياباين، إّال أنه شهد اخنفاضا إىل أدىن مستوى له يف مقابل   

رينجت ماليزي/ الدوالر األمريكي  وذلك يف الربع الثاين من عام  3,21الدوالر األمريكي، لينخفض إىل 

، 2009يف الربع األول من عام رينجت ماليزي/ دوالر  2,62قبل أن يتعاىف بشكل مطرد ليصل إىل  2008

وبالرغم من أن االجتاهات يف أسعار صرف الرينجت املاليزي تعد مرجحة إّال أن احلكومة أولت اهتماما بالغا 

، 1واليت أدت إىل زعزعة االستقرار العام 1997ملالحظة حتركات أسعار الصرف خوفا من تكرار سيناريو أزمة 

  :2009و 2007،2008الرينجت املاليزي خالل السنوات  واجلدول التايل يوضح معدل سعر صرف

 2009و 2007،2008): معدل سعر صرف الرينجت الماليزي خالل السنوات  3-3الجدول (

La source : Mahani Zainal Abidin , The Global Financial Crisis and The Malaysian Economy: 

Impact and Responses, University MALAYA , A joint Report by The Institute of Strategic and 

International Studies, p: 25. 

 

                                                           
1
 Mahani Zainal Abidin , The Global Financial Crisis and The Malaysian Economy: Impact and Responses, 

University MALAYA , A joint Report by The Institute of Strategic and International Studies, p: 24-25. 
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وبالرغم من تطبيق احلكومة املاليزية لسياسة تعومي سعر الصرف إّال أن املؤسسات املالية وال سيما البنوك التقليدية يف 

  ماليزيا وصناديق التحوط قد أصيبت بالشلل بسبب تقلبات أسعار الصرف.

  : التأثير على النظام المصرفيالفرع الثاني

تشهد السيولة يف ماليزيا مستويات مرتفعة مع اخنفاض القروض املتعثرة األمر الذي أدى إىل حالة جيدة من   

االستقرار املايل، وعلى الرغم من بيئة االستثمار املتذبذبة يف ماليزيا جرّاء تداعيات األزمة املالية، إّال أن بنك 

فّعل بشكل جيد اسرتاتيجياته للحفاظ على نسبة منخفضة من القروض املتعثرة من إمجايل القروض قبل  نيجارا

  : 2009- 2007األزمة املالية واجلدول التايل يوضح  القروض املتعثرة يف البنوك املاليزية خالل الفرتة 

 ( مليون رينجت ماليزي) 2009-2007القروض املتعثرة يف البنوك املاليزية خالل الفرتة ):  4-3الجدول (

البيان            

  األشهر

2007  2008  2009  

  جوان  مارس  ديسمبر  سبتمبر  جوان  مارس  ديسمبر  سبتمبر  جوان  مارس

  33188  33592  34983  36059  36977  40440  41763  44074  46641  49631  القروض المتعثرة

نسبة القروض 

المتعثرة من إجمالي 

  القروض

4,4  4,1  3,5  3,2  3,0  2,6  2,4  2,2  2,2  2,2  

La source : Mahani Zainal Abidin , OP Cit,  p : 26 . 

يف ديسمرب  %2,2إىل  2007يف مارس  %4,4اخنفضت نسبة القروض املتعثرة من إمجايل القروض من   

، ويعترب هذا االخنفاض مثريا لالهتمام 2009، واستمر هذا االخنفاض خالل شهري مارس وجوان من سنة 2008

على الرغم من توفر  2009بالنظر إىل االنكماش الذي شهده الناتج احمللي اإلمجايل يف الربعني األخريين من سنة 

رة استمرت يف التدهور بسبب تداعيات األزمة املالية وهبوط الطلب بيئة لالستثمار يف ماليزيا إّال أن القروض املتعث

  الكلي.

  : التأثير على سوق رأس المالالفرع الثالث

حافظت ماليزيا على الثقة العامة واالستقرار يف قطاعها املايل خالل فرتة األزمة املالية العاملية، ذلك أ�ا   

 النظام املايل قد خففت من خطر العدوى النظامية، األمر الذي مدعومة بقطاع مايل قوي، كما أن وفرة السيولة يف

مسح مبواصلة تقدمي خدمات الوساطة املالية لالقتصاد ككل، بيد أن ماليزيا بوصفها اقتصادا منفتحا للغاية فهي ليست 

، حيث ظلت بورصة ماليزيا 1معزولة عن االقتصاد العاملي فتأثرت باالنكماش وتدهور األوضاع االقتصادية العاملية 

بالرغم من انتهاء الرقابة على رأس املال خالل فرتة رئاسة الوزير عبد اهللا أمحد بدوي  2009ثابتة إىل حد ما يف عام 

                                                           
1
 Muhammad Bin Ibrahim, Impact of the Global Crisis on Malaysia's Financial System, Bank Negara Malaysia: 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap54p.pdf , P: 267. 
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فحدث انكماش يف الطلب الكلي، حيث أدت األزمة املالية إىل اخنفاض أسعار األسهم يف ماليزيا بشكل حاد يف 

  أعقاب األزمة وذلك بنسبة 

، كما أن ا�يار الصادرات أدى إىل تشغيل هبوطي يف سوق األسهم حيث  1 2009و  2007بني عامي  20%

، وذلك بعد سقوط ما ال يقل عن 2009ومارس  2008اخنفض املؤشر يف أشهر جانفي، مارس، ماي وأكتوبر 

ل الفرتة ماي إىل جويلية ، مث عاود املؤشر النمو بقوة خال2009حىت أفريل  2008نقطة مئوية من أكتوبر  1000

  :2009- 2007املركب خالل الفرتة  KLSEيوضح مؤشر ، واجلدول التايل 2009

  للسوق المالي الماليزي 2009-2007المركب خالل الفترة  KLSE): مؤشر  5-3الجدول (

La source : Mahani Zainal Abidin , OP Cit , p : 27 . 

ظّل القطاع املايل يف ماليزيا قويا رغم اال�يار يف الصادرات واخنفاض أسعار النفط وانكماش الناتج احمللي 

، كما ظلت أسواق رأس املال والعمالت ثابتة أيضا خالل 2008اإلمجايل خالل الربعني األوليني من عام 

دخل  2009اإلمجايل يف الربع الثاين من عام  ، إّال أنه وبعد تراجع الناتج احمللي2009الربعني األولني من عام 

  حالة ركود. يفاالقتصاد املاليزي 

  على سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي الماليةزمة األأثر المطلب الثاني: 

يعمل سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي جنبا إىل جنب مع السوق التقليدي، وهي امليزة الفّذة اليت سبق   

بداية هذا الفصل، ومبا أن األزمة املالية اجتاحت السوق املاليزي ككل؛ فلن تكون السوق املالية وتطرقنا هلا يف 

اإلسالمية مبنأى من تداعيا�ا، لذلك �دف من خالل هذا املطلب للقيام بدراسة حتليلية أولية لتداعيات األزمة 

                                                           
1
 Prena- Chandra ATHUKORALA , Malaysian Economy in Three Crises, working papers in trade and development , 

October 2010, p: 17. 
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ية دراسة فرضية أن السوق املايل وذلك بغ 2016-2006املالية على السوق املايل اإلسالمي خالل الفرتة 

اإلسالمي سينجو من تداعيات األزمة املالية، وهذا لن يتحقق إّال من خالل حتليلنا لتطور املنتجات املالية امللتزمة 

بالضوابط الشرعية واملسجلة يف السوق املايل اإلسالمي املاليزي خالل نفس الفرتة، باعتبار أن املنتجات املتداولة 

  واضحة عن تطور السوق املايل. تعطي صورة

  على تطور منتجات سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي الماليةزمة األالفرع األول: أثر 

من خالل النهج  سوق رأس املال اإلسالمي املاليزيميكن توضيح تداعيات األزمة املالية على تطور منتجات 

  التحليلي التايل:

  في سوق رأس المال اإلسالمي بماليزيا مناهج تطوير المنتجات الماليةأوال: 

  :1مت تطوير املنتجات املالية اإلسالمية احلديثة واخلدمات عموما وفق منهجني خمتلفني  

  : يتم من خالل حتديد وتعديل املنتجات واخلدمات التقليدية القائمة وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية.المنهج األول

  خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.: يتم من خالل تقدمي المنهج الثاني

ويف ماليزيا جيري استخدام كال املنهجني لتطوير وهيكلة منتجات سوق املال اإلسالمية اليت من شأ�ا تلبية حاجة 

ق رأس املال اإلسالمي السوق ويوضح الشكل التايل جمموعة متنوعة من املنتجات املالية اليت يتم تقدميها حاليا يف سو 

  :املاليزي

  ): منتجات سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي5-3الشكل (

  

  

  

  

  

  

  2016- 2006من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير هيئة األوراق املالية املاليزية للفرتة المصدر: 

                                                           
1
 Wan RAZAZILA wan abdullah and Jamel Roudaki: OP Cit , in : http://victoria.ac.nz . 

 منتجات سوق رأس المال اإلسالمي المالیزي

 الصكوك

السندات 

 اإلسالمیة

صنادیق 

االستثمار 

العقاریة 

 اإلسالمیة

الصنادیق 

االئتمانیة 

 الشرعیة

األوراق 

المالیة 

المتوافقة مع 

الشریعة 

صنادیق 

االستثمار 

 المتداولة
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  يتبني من خالل الشكل السابق أن منتجات سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي تنقسم أساسا إىل مخس فئات:

 األوراق املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛ - 

 وحدات الصناديق االئتمانية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛ - 

 صناديق االستثمار املتداولة؛ - 

 صناديق االستثمار العقارية اإلسالمية؛ - 

 الصكوك " السندات اإلسالمية" - 

يعة اإلسالمية أ�ا جتذب املستثمرين مسلمني وغري حيث أثبتت عملية ابتكار منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشر 

 مسلمني أل�ا توفر العديد من الفرص االستثمارية.

 للصناعة المالية اإلسالميةبالضوابط الشرعية منتجات سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي  مدى التزامثانيا: 

املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية قامت هيئة األوراق املالية املاليزية بطرح جمموعة من األوراق 

ومسحت بتداوهلا واالستثمار فيها، وحسب مقررات اجتماع اللجنة الشرعية لدراسة األدوات املالية 

معايري أساسية إلقرار وتقييم األوراق  4مت اعتماد  1995أوت 23اإلسالمية اخلامس واملنعقد بتاريخ 

  :1وهي على النحو التايل املالية املدرجة يف البورصة املاليزية

  المعيار األول: ضابط تحريم الربا

ويقصد به أن يكون النشاط األساسي للشركات خاليا من املعامالت الربوية كما يف املؤسسات   

املالية التقليدية كالبنوك التجارية وبنوك االستثمار، وشركات التمويل وغريها فال جيوز للمسلمني شراء 

عن قائمة األسهم املتوافقة مع أحكام الشريعة، فقد نصت قرارات اللجنة أن  أسهمها وتعترب خارجة

  أنشطة الشركات وعمليا�ا الرئيسية املبنية على عنصر الربا حرام شرعا.

  المعار الثاني: ضابط تحريم الميسر "القمار" 

لكازينوهات اليت إذا كان النشاط الرئيس للشركة هو التعامل بالقمار "امليسر" وما أشبه ذلك مثل ا  

ال تلتزم بآداب اإلسالم، فيحّرم على املستثمرين املسلمني شراء أسهمها ولذلك مينع على املستثمرين 

املسلمني من املسامهة يف الشركات اليت تتعامل بالقمار يف أنشطتها، وهذا يؤدي إىل إخراجها من قائمة 

  األسهم املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

                                                           
1
  .130-128ص ص: مرجع سابق، نبیل خلیل طھ سمور،    
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  الثالث: ضابط تحريم الغرر المعيار

تعترب الشركات اليت تكون عمليا�ا قائمة على الغرر، كشركات التأمني التقليدية "التأمني التجاري أو   

التأمني ذو القسط الثابت"    فيحّرم على املستثمرين املسلمني شراء أسهمها، حيث يرتكز التأمني يف 

حق الشركة، وتلتزم الشركة بالتعويض عند حتقق اخلطر هذه الشركات على اعتبار أن قسط التأمني من 

أو الضرر الذي يسببه التأمني، فإن مل حيدث خطر أو ضرر كان القسط ملكا للشركة بال عوض، وإن  

كان مبلغ التأمني أكثر من قسط التأمني الذي متلكته فإ�ا تلتزم بدفعه، ومن هنا يكون نوعا من القمار 

عيار مينع املستثمرين املسلمني يف االستثمار يف هذه الشركات والتعامل معها والغرر واضح فيه، فهذا امل

    ألنه يعترب من الغرر الفاحش وغري اليسري.

  المعيار الرابع: االستثمار في المنتجات المحّرمة شرعا

وتسويق ويقصد به أنه حيّرم على املستثمرين املسلمني االستثمار يف الشركات اليت تتضمن أنشطتها إنتاج   

  وتوزيع املنتجات بطرق حمّرمة شرعا، وهي تتضمن:

 املشاركة يف صنع املشروبات الكحولية وإنتاجها وتسويقها؛ - 

 توزيع اللحوم احملرمة "حلم اخلنزير" يف األسواق؛ - 

 تقدمي اخلدمات الالأخالقية؛ - 

باملعامالت غري املشروعة  فيحّرم على املستثمرين املسلمني شراء أسهمها، وهناك أيضا الشركات اليت تتعامل 

كشركة املباين القائمة على بناء حمل للقمار، واحلانات وغريها وتعترب هذه الشركات ملغاة من قائمة األوراق املالية 

  املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 منهجية فحص األوراق المالية ثالثا: 

يف بورصة ماليزيا للضوابط الشرعية للصناعة املالية  مت تطوير منهجية لفرز مدى امتثال األوراق املالية املتداولة

  :1اإلسالمية وتتم من خالل

مراجعة التزام األوراق املالية بالضوابط الشرعية للشركات املدرجة يف البورصة من خالل شركات االكتتاب  - 

 العام األويل؛

                                                           
1
 Bursa malaysia, in : : http://www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/shares  
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 ملرفقة؛مراجعة كل شركة مسامهة عامة استنادا إىل أحدث البيانات املالية السنوية ا - 

يتم إجراء فحص لبعض الشركات قبل االكتتاب العام "تطوعيا"، يف مدى التزامها بالضوابط الشرعية  - 

 للصناعة املالية اإلسالمية؛

 /خالل شهري ماي ونوفمرب من كل سنةيتم حتديث قائمة للشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ونشرها  - 

 2016- 2006المال اإلسالمي الماليزي خالل الفترة الفرع الثاني: تحليل أداء سوق رأس 

تعرضت سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي إىل تداعيات أزمة الرهن العقاري على العديد من األصعدة، و�دف 

  حتديد مدى تأثر هذه السوق بتداعيات أزمة الرهن العقاري يف ظل التزامها بالضوابط الشرعية 

  العناصر لعرض أداء سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي وهي:مت االعتماد على جمموعة من 

 األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛ - 

 رمسلة السوق املايل اإلسالمي؛ - 

 الصكوك اإلسالمية؛ - 

  على تطور األسهم المتوافقة مع الشريعة األزمة المالية العالميةأثر  أوال: 

 التعريف - 1

اإلسالمي املاليزي كل من: األسهم العادية، شهادات تشمل األسهم يف سوق رأس املال  

الشراء من األسهم املوجودة، شهادات الشراء من األسهم اجلديدة، حيث سيتم االقتصار يف 

دراستنا على األسهم العادية واليت تعترب من أقرب األدوات املالية توافقا مع أحكام الشريعة 

ستثمار فيها، حيث ختضع قائمة هذه األسهم إىل اإلسالمية، وميكن للمستثمرين املسلمني اال

املراقبة والفحص من وقت آلخر، وتتم عملية الفحص بشكل دوري مرتني سنويا، فأي تغيري يف 

أنشطة الشركات يؤثر يف استمرار االستثمار فيها، إذا أصبحت أنشطتها الرئيسية حتتوي عمليات 

إلسالمي املاليزي من قبل اللجنة االستشارية ، حيث مت طرحها يف سوق رأس املال ا1حمّرمة شرعا

ألول مرة، وهي متثل ما نسبته  1997الشرعية ضمن قائمة سوق األوراق املالية املاليزية يف جوان 

                                                           
1
مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، ق مالیزیا، األدوات المستخدمة في سوق األوراق المالیة اإلسالمیة، دراسة حالة سومفتاح صالح وسلطان مونیة،   

  .283، ص: 2013، جوان 13العدد 
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املطروحة يف السوق ويقصد �ا األسهم الصادرة عن  كأسهم إسالمية مقارنة باألسهم  85%

  .1من العناصر احملّرمة شرعاالشركات املسامهة واليت ختلو أنشطتها األساسية 

 تحليل األداء  -2

يوضح اجلدول التايل تطورات األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي 

 2016-2006خالل الفرتة 

-2006ة تطور األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف سوق رأس املال املاليزي خالل الفرت ):  6-3الجدول ( 

2016  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  البيانات

عدد األسهم املتوافقة 

مع الشريعة 

  اإلسالمية

886  853  855  846 846  839  817  650  673  667  671  

جمموع األوراق املالية 

املدرجة يف سوق 

  رأس املال املاليزي

1029  991  980  959  961  946  923  911  906  903  904  

نسبة األسهم 

املتوافقة مع الشريعة 

�موع األوراق املالية 

  )%( املدرجة

86,1  86  87  88  88  89  89  71,4  74,3  73,86  74,23  

 Securities)، 2016-2006من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية هليئة األوراق املالية املاليزية للفرتات ( المصدر: 

Commission Annual Report   

  ) من خالل الرسم البياين التايل:6- 3ميكن ترمجة معطيات اجلدول ( 

  

  

  

 

                                                           
1
  .34، ص: مرجع سابقزرزارالعیاشي،   
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  2016-2006): تطور األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لمجموع األوراق المالية المدرجة في سوق رأس المال الماليزي خالل الفترة  3الشكل(

  

  

  

  

  

  ) 6- 3من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول  ( المصدر: 

شركة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مدرجة يف بورصة  886يتضح من خالل اجلدول أعاله أن هنالك   

 2007من جمموع األوراق املالية املدرجة، لينخفض العدد سنة  %86,1، وهو ما ميثل 2006ماليزيا خالل سنة 

اخنفاضا كبريا  2009الشريعة بسبب بداية تداعيات أزمة الرهن العقاري، كما شهد العام  شركة متوافقة مع 853إىل 

، إّال أن هذه %88شركة بنسبة  846لعدد الشركات املتوافقة مع الشريعة واملدرجة يف البورصة املاليزية، لتصل إىل 

رصة املاليزية، وذلك بسبب تداعيات األزمة النسبة تعد جيدة إذا ما قورنت مع جمموع األوراق املالية املدرجة يف البو 

  املالية اليت مست قطاع السوق املايل املاليزي.

ومع بداية األزمة نالحظ أن هنالك تطورا لنسبة الشركات املتوافقة مع الشريعة إىل إمجايل األوراق املالية 

، وهذا إن دّل فإمنا يدل على قدرة سوق 2010سنة  %89إىل  2007سنة  %86املدرجة حيث انتقلت من 

رأس املال اإلسالمي املاليزي على جما�ة تداعيات األزمة املالية باملقارنة مع سوق رأس املال املاليزي والذي شهد 

  اخنفاضا كبريا يف جمموع األوراق املالية املدرجة.

لشركات املتوافقة مع الشريعة تذبذبا ملحوظا، حيث بلغ عدد ا 2016-2013كما شهدت الفرتة 

 %17,6، والذي يعادل اخنفاضا قدره %71,4، أي بنسبة 2013شركة سنة  911واملدرجة يف البورصة املاليزية 

من إمجايل األوراق املالية  %74,3، حيث بلغت ما نسبته 2014، لتعاود االرتفاع جمددا سنة 2012مقارنة بسنة 

شركة متوافقة  671أي حوايل  %74,23بنسبة تقدر بـ  2016لتستقر سنة ،  %2,9املدرجة، أي بزيادة قدرها 

  مع الشريعة اإلسالمية واملدرجة يف البورصة املاليزية.
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  ) من خالل النسب التالية: 6- 3يمكن ترجمة معطيات الجدول (

  2016و  2008 األوراق المالية المدرجة خالل سنتي مع مجموع   ) : نسبة األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مقارنة 7-3الشكل ( 

    

  

  

  

  

  )6- 3) والجدول (6-3المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على الشكل ( 

  على رسملة السوق المالي اإلسالمي بماليزيا المالية العالمية ثانيا: أثر األزمة

  اإلسالمي مباليزياتطور رمسلة السوق املايل  اجلدول التايل يبنيتحليل األداء:  1-1

  تطور رمسلة السوق املايل اإلسالمي مباليزيا): 7-3الجدول (

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  البيانات

رمسلة سوق رأس املال 

اإلسالمي (بليون 

  رينجت ماليزي)

548,4  705,1  426,4  637,9 756,1  806  942  1029,62  1012,1

4  

1086,1

8  

1030,56  

رمسلة السوق املايل 

املاليزي ( بليون 

  رينجت ماليزي)

848,7  1106,2  663,8  999,5  1275,3  1285  1466  1702,15  1651,1

7  

1694,7

8  

1667,37  

رمسلة سوق رأس نسبة 

املال اإلسالمي من 

إمجايل الرمسلة السوقية 

)%(  

64,1  63,7  64,2  63,8  59,3  63  64  60,5  61,30  64,09  61,81  

  )2016-2006من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية هليئة األوراق املالية املاليزية ( المصدر: 

  

  

87

13

نسبة األسھم المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة 
2008لمجموع األوراق المالیة المدرجة 

نسبة األسھم المتوافقة 
مع الشریعة 

اإلسالمیة 

نسبة األوراق المالیة  
غیر المتوافقة مع 

الشریعة اإلسالمیة 

74.23

25.77

نسبة األسھم المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة 
2016لمجموع األوراق المالیة المدرجة سنة 

نسبة األسھم المتوافقة 
مع الشریعة

نسبة األوراق المالیة 
غیر المتوافقة مع 

الشریعة



المالية األزمة وتداعيات الشرعية بالضوابط االلتزام بين الماليزي اإلسالمي المالي السوق.........الثالث الفصل   
 

249 
 

  )2016-2006تطور رمسلة سوق رأس املال اإلسالمي �موع رمسلة السوق املايل ككل يف ماليزيا خالل الفرتة ():  8-3الشكل (

  

  

  

  

  

  ) 7- 3من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اجلدول ( المصدر: 

  أثر األزمة على تطور الصكوك اإلسالمية  ثالثا: 

عّرفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصكوك بأ�ا: " وثائق التعريف:  -1

وجودات مشروع متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف م

معني أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدأ 

من خالل قيام مؤسسة ما بتجميع  ، وتتم عملية التصكيك1استخدامها فيما أصدرت من أجله"

أصوهلا غري السائلة وحتويل ملكيتها إىل جهة أخرى " صندوق أو مؤسسة" تقوم بإصدار صكوك 

تساندها تلك األصول وبذلك تتيحها للتداول يف أسواق األوراق املالية بعد أن يتم تصنيفها 

 .2ائتمانيا، وكذلك بعد خضوعها لعدد من اإلجراءات الفنية

 األداءتحليل  -2

  :2016- 2006اجلدول التايل يوضح تطور إصدارات الصكوك يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي خالل الفرتة 

  

  

                                                           
1
  .17ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، المعیار الشرعي رقم   

2
بحث مقدم إلى:  الملتقى الدولي حول مقومات الصكوك اإلسالمیة كأداة لتمویل مشاریع التنمیة االقتصادیة، معطي هللا خیر الدین وشریاق رفیق،   

  .237، ص: 2012دیسمبر  04و 03تحقیق التنمیة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، جامعة قالمة، 
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  )2016-2006إصدارات الصكوك يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي خالل الفرتة ():  8- 3الجدول ( 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  البيانات

إمجايل الصكوك 

  (بليون رينجت م)

42,02 121,3

0  

43,23  34 40,33  78,9  71,09  99,13  76,07  48,33  63,73  

إمجايل السندات 

املصدرة (بليون 

  رينجت م)

75,83  158,8  140  57,5  63,58  112,3

3  

103,3  148,0

7  

138,1

5  

118,4

6  

140,99  

الصكوك إىل نسبة 

السندات الكلية 

)%(  

55,41  76,4  30,85  59,13  63,43  70,23  68,81  66,93  55,06  40,79  45,20  

  2016- 2006المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لهيئة األوراق المالية الماليزية 

) أن ماليزيا حافظت على تصدرها إلصدارات الصكوك خالل  8- 3نالحظ من خالل اجلدول (   

بسبب الصدمة اليت خلفتها األزمة املالية العاملية،  2008ما عدا سنة  2016- 2006فرتة الدراسة 

إىل  2006بليون رينجت ماليزي سنة  42,02حيث انتقلت إصدارات الصكوك يف ماليزيا من 

من إمجايل السندات املصدرة  %76,4ما يعادل أي  2007بليون رينجت ماليزي سنة  121,30

بتحرير سوق الصكوك،  لتنزل   2007خالل نفس السنة، ويعود ذلك إىل قيام ماليزيا سنة 

وهي سنة حدوث أزمة  2008بليون رينجت ماليزي سنة  43,23اإلصدارات مباشرة إىل ما قيمته 

رات هذه الصكوك، وبعد التعايف من األزمة الرهن العقاري، واليت أّدت إىل أزمة سيولة أثرت على إصدا

إىل  2009بليون رينجت ماليزي سنة  34الحظنا ارتفاع مطرد إلصدارات الصكوك حيث انتقلت من 

حمققة عتبة  2013، لتعاود االرتفاع وبقوة سنة  2012بليون رينجت ماليزي سنة  71,09

ليزيا قامت خالل نفس السنة بليون رينجت ماليزي، ذلك أن ما 99,13بإصدار قيمته  66,93%

" بتخصيص حوافز ضخمة لصناعة التمويل اإلسالمي واليت من ضمنها إصدارات الصكوك، 2013"

لتعزيز موقعها كمركز عاملي يف هذا ا�ال، حيث أنعشت سوقها بإصدار صكوك ألجل عشرة أعوام بدل 

افز اليت قدمتها الدولة للتمويل مخسة، وذلك لفتح الباب أمام فئات أخرى من املستثمرين ومشلت احلو 

اإلسالمي خصم كل الضرائب على االستثمارات العاملية اليت تعتمد الصكوك اإلسالمية لثالثة أعوام 

، 2014مقبلة، كما مددت اإلعفاء من ضريبة الدخل على إصدار الصكوك بالعملة احمللية حىت 

  ناعة.وخصصت دعما منفصال وعالوات للمنتجات اجلديدة يف هذه الص
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ويعود سبب ازدهار إصدارات الصكوك يف ماليزيا إىل امتالكها سوق متينة من الصكوك األولية وسوق  

نشطة من الصكوك الثانوية، وكذلك إىل  االسرتاتيجيات املتبعة من قبل احلكومة املاليزية واليت من 

  أبرزها:

 ة اإلسالمية بالضوابط الشرعية؛إنشاء هيئة شرعية عليا �تم مبراقبة مدى التزام األدوات املالي - 

 إنشاء سوق مايل إسالمي للتداول مع نظام إعفاءات ضريبية؛ - 

 تطوير مراكز حبثية متخصصة يف التمويل اإلسالمي؛ - 

االهتمام الذي يوليه البنك املركزي املاليزي لتوفري رأس املال البشري املؤهل من خالل املركز الدويل لتعليم  - 

 التمويل اإلسالمي.

على صعيد اإلصدارات العاملية للصكوك فماليزيا الزالت حتافظ على مركز الصدارة بنسبة ترتاوح ما أّما 

وتنفرد بكو�ا السوق الوحيدة يف العامل اإلسالمي اليت  2013و  2008بني عامي  %63إىل  %58بني 

  ل التايل:مليار دوالر بفارق كبري، وهو ما يوضحه الشك 100تتجاوز الصكوك القائمة فيها حاجز 

  2013-2006): تطور التعامالت العالمية من الصكوك الماليزية " مليار دوالر"  9- 3الشكل (

  .98ص: مرجع سابق، لشهب الصادق وبوريش أمحد، المصدر: 

- 2006ماليزيا خالل الفرتة  ميكن توضيح تطور إصدارات الصكوك اإلسالمية باملقارنة مع السندات التقليدية  يف

  من خالل اجلدول التايل: 2016
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- 2006): تطور إصدارات الصكوك اإلسالمية بالمقارنة مع السندات التقليدية  في ماليزيا خالل الفترة 9-3الجدول (

2016  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  البيانات

إمجايل الصكوك 

  م) (بليون رينجت

42,02 121,3

0  

43,23  34 40,33  78,9  71,09  99,13  76,07  48,33  63,73  

إمجايل السندات 

التقليدية(بليون 

  رينجت م)

33,81 37,50  96,76  23,54  23,26  29,93  32,21  48,45  42,08  61,63  77  

  2016-2006املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير هيئة األوراق املالية املاليزية للسنوات 

  ) من خالل الرسم البياين التايل: 9-3ميكن ترمجة معطيات اجلدول (

- 2006الفترة ): تطور إصدارات الصكوك اإلسالمية بالمقارنة مع السندات التقليدية في ماليزيا خالل  10- 3الشكل (

2016  

 

  ) 9-3من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول ( المصدر: 

)  تطور إصدارات الصكوك يف مقابل السندات التقليدية يف ماليزيا، حيث بلغت  10- 3ميثل الشكل (

املالية  مليار رينجت ماليزي وذلك من خالل إصدار هيئة األوراق 42,02ما قيمته  2006إصدارات الصكوك سنة 

متعلقة  64مليار رينجت ماليزي منها  75,83إصدار لسندات الدين اخلاصة بقيمة سوقية بلغت  116ما جمموعه 

، 2006من إمجال إصدارات السندات اجلديدة املعتمدة يف سنة  %55,4مليار ر م بنسبة  42بالصكوك بقيمة 

من  %42أي ما نسبته  64نوع من أصل  27جم وقد أظهرت إصدارات الصكوك املقبولة عامليا تقدما ملحوظا حب

، والقائمة على مبدأ املشاركة يف األرباح واخلسائر، كما 2006الصكوك اليت وافقت عليها هيئة األوراق املالية يف عام 
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مليار ر.م بني صكوك االستصناع  %35,5بقيمة  2006من الصكوك املعتمدة يف عام  %85متت هيكلة 

  واملضاربة.

مليار رم كسندات تقليدية وبلغت  77مليار رم يف مقابل  63,73إصدار بقيمة  2016 وشهد العام

من إمجايل سندات الدين، ومن حيث اإلصدارات متثل صكوك الشركات نسبة  %45,20نسبة الصكوك 

من إمجايل سندات  %73,85من إمجايل سندات الشركات، بينما شكلت الصكوك القائمة ما نسبته  75,68%

من  %53عتبة  2016وبشكل عام فقد ختطت إصدارات الصكوك احلكومية وصكوك الشركات يف عام  الشركات،

  إمجايل إصدارات السندات.

بين االلتزام بالضوابط الشرعية واألزمة المالية في  العالقة القائمةالمطلب الثالث: دراسة 

  سوق رأس المال الماليزي

اللتزام بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية واحلد من إن اجلدل الكبري القائم حول العالقة بني ا  

تداعيات األزمات املالية الزال قائما ليومنا هذا، وبالرغم من قلة الدراسات "القياسية" اليت خصت املوضوع بالدراسة 

أن تصل إىل نتائج والتحليل، إّال أن االختالف الكبري يف النتائج أبقى جمال النقاش مفتوحا لدراسات أخرى ميكن 

الغرر، التدليس  أدق، ويعود السبب يف ذلك إىل صعوبة تقدير الضوابط الشرعية يف صورة متغريات كمية، كضابط

  وغريها من الضوابط الشرعية.

على هذا األساس خصص هذا املطلب إلعداد دراسة تطبيقية "قياسية" للفرضية املتعلقة مبدى تأثري االلتزام بالضوابط 

يف احلد من تداعيات األزمات املالية على السوق املالية املاليزية، يف حماولة منا لتحديد طبيعة العالقة بني  الشرعية

املنتجات امللتزمة بالضوابط الشرعية ونشاط سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا خالل فرتة امتدت إحدى عشرة 

العالقة بني هذه املتغريات من خالل النهج التحليلي  ، وبالتايل سيتم إبراز2016إىل غاية  2006عاما من سنة 

  التايل:
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  الفرع األول: بناء النموذج القياسي 

  النمذجة في االقتصاد القياسيأوال: 

  تعريف االقتصاد القياسي -1

هو فرع حديث من فروع علم االقتصاد، يهدف إىل تفسري وتوقع الظاهرة االقتصادية  االقتصاد القياسي

معتمدا يف ذلك على القياس الفعلي للمتغريات والعالقات فيما بينها، فهو قياس وحتليل العالقات بني املتغريات باسم 

يشكل حاليا العمود الفقري لعلم النظرية العلمية واألساليب اإلحصائية والرياضية وبرامج الكمبيوتر اجلاهزة، و 

  . 1االقتصاد احلديث

 :2يقوم علم االقتصاد القياسي على ثالث علوممرتكزات علم االقتصاد القياسي:  -2

حيث تشري إىل وجود عالقات معينة بني متغريات اقتصادية كالعالقة بني النظرية االقتصادية:  

لعالقات إىل الرجوع للمسامهات معدل البطالة ومعدل التضخم، وحتتاج عملية قياس هذه ا

 لتمثيلها.النظرية يف هذا ا�ال، �دف اختيار النماذج القياسية املثلى 

أل�ا توفر مناذج رياضية وما يناسب منها وفق أسس معينة للوصول إىل العلوم الرياضية:  

 النموذج األمثل لتمثيل العالقات بني املتغريات االقتصادية قيد الدراسة.

ملا يوفره من طرق وأدوات لالستدالل اإلحصائي لقياس العالقات االقتصادية  علوم اإلحصاء:  

كما ميكننا من مجع البيانات االقتصادية وتسجيلها وتبويبها وأيضا عرضها يف صور عّدة، مثل 

اجلداول، املنحنيات واألشكال، وهذه البيانات متثل األساس األويل الذي يعتمد ويقوم عليه 

 تصاد القياسي.االق

  

  

  

  

                                                           
1
،  ص ص: 2014/2015دیة، جامعة جیاللي لیابس، سیدي بلعباس، كلیة العلوم االقتصامقرر مقیاس االقتصاد القیاسي، دحماني محمد أدریوش،   

، متوفر على الموقع: 15- 14
VmYXVsdGRvbWFpbnxkYWg5bW9ofGd4OjQzhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG

NTMzNDNlNDYyNDMzNjE  
2
  .17ص: ، المرجع نفسھ  
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  تقوم النمذجة يف االقتصاد القياسي على املراحل التالية:النمذجة في االقتصاد القياسي: مراحل  -3

  

 

 

 

 

 

 

    

  

   .27ص: مرجع سابق، دمحاين حممد أدريوش، المصدر: 

  د النموذج القياسيخطوات إعداثانيا: 

  إن إعداد منوذج قياسي لالرتباط يتطلب إتباع جمموعة من اخلطوات لعل أمهها:  

رأس  سوقل الرمسلة السوقية  ويف هذه الدراسة يتمثل يف مؤشر لتابع"التعريف بالظاهرة حمل الدراسة "املتغري ا -

، مث حتديد العامل أو العوامل املؤثر فيه "املتغري املستقل" والذي 2016-2006املال املاليزي خالل الفرتة 

 يتمثل يف قيمة أصول املنتجات املالية امللتزمة بالضوابط الشرعية يف نفس السوق وخالل نفس الفرتة؛

 وامل املؤثرة فيها؛التأكد من وجود عالقة جدلية واضحة بني الظاهرة املدروسة والع -

مجع املعلومات األولية لكل املتغريات املرتبطة بالظاهرة املدروسة ومراعاة كون القيم متقابلة مع بعضها البعض  -

 من حيث املكان والزمان؛

  اختيار أنسب الصيغ الرياضية اليت تتناسب مع العالقة "حمل الدراسة". -
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  ثالثا: كيفية بناء النموذج القياسي

ترتبط املتغريات االقتصادية "املشار إليها سابقا" مبجموعة من العالقات املباشرة وغري املباشرة، وهذه  

العالقات متثل الصيغة األولية اليت يتم االستناد إليها يف بناء النموذج االقتصادي واملؤطرة لتلك العالقات، لذلك 

الرياضية اليت على أساسها يتحدد شكل العالقة الدالية فإنه لتوصيف النموذج القياسي ال بد أن نبتدئ بالصيغة 

بني املتغري املستقل واملتغري التابع، ومبا أن الدراسة املراد توصيف منوذجها القياسي تقوم على أساس معرفة أثر 

، 2016- 2006سوق رأس املال املاليزي خالل الفرتة  رمسلةأصول املنتجات امللتزمة بالضوابط الشرعية على 

فإن عملية الصياغة اهليكلية ملعامل النموذج القياسي تتطلب حتديد الشكل األويل الجتاه العالقة، وهذا يعين أن 

املاليزي هو سوق رأس املال  رمسلة ة هي املتغريات املستقلة، ومؤشرقيم أصول املنتجات امللتزمة بالضوابط الشرعي

 .املتغري التابع "املستجيب"

وعليه سوف يتم القيام بدراسة أولية للعالقة بني املتغريات املستقلة واملستجيبة "سالفة الذكر" يف شكل معادلة احندار  

خطي بسيط، مث االنتقال إىل عملية التحليل لنتائج الدراسة �دف الوقوف على تأثري املنتجات امللتزمة بالضوابط 

-2006سوق رأس املال املاليزي، وإبراز دورها يف احلد من تداعيات األزمة املالية خالل الفرتة  مسلةر الشرعية على 

  ".2008" أزمة الرهن العقاري أال وهي  واليت متيزت حبدوث أزمة مالية عاملية  2016

  تحديد متغيرات الدراسةالدراسة االقتصادية و: الفرع الثاني

 الدراسة االقتصاديةأوال: 

لألمهية اليت حتدثها أسواق رأس املال يف تنشيط االقتصاد، ولألثر الذي حتدثه منتجات الصناعة املالية اإلسالمية  نظرا

  على نشاطها، سيتم جتسيد هذه األفكار يف شكلها التطبيقي من خالل قياس األثر املتبادل لكل من:

  ي.لة سوق رأس املال املاليز اإلسالمية على رمس لألسهم املتوافقة مع الشريعةالقيمة السوقية  - 

  .2016إىل سنة  2006وذلك خالل فرتة امتدت من سنة 

ميكن متثيل تغري كل من الرمسلة السوقية واألسهم اإلسالمية يف سوق رأس املال املاليزي خالل فرتة 

  الدراسة من خالل املنحىن البياين التايل:
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  .2016-2006اإلسالمية يف سوق رأس املال املاليزي خالل الفرتة تطور الرمسلة السوقية واألسهم ): 11-3الشكل (

  

  

  

  

  )7-3و ( ) 6-3ول (امن إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدالمصدر: 

  تحديد متغيرات الدراسةثانيا: 

  إن الظاهرة حمل الدراسة ترتكز على وجود أنواع معينة من املتغريات منها املتغريات املستجيبة وأخرى مستقلة.

ملال املاليزي مؤشرات أداء سوق رأس ا أحد أهميف هذا النموذج  التابع يتضمن املتغري: المتغير التابع -1

 يف: واملتمثل

  :ميثل هذا املؤشر إمجايل القيمة السوقية لألسهم اخلاصة بالشركات املدرجة الرسملة السوقية

 ؛ككل  يف سوق رأس املال املاليزي

املؤشرات اليت هلا عالقة بأداء سوق  أحد أهميف هذا النموذج  املستقل يتضمن املتغري: المتغير المستقل -2

؛ األمر الذي يساعد املشاركني يف السوق هذا املتغريرأس املال املاليزي، لذا يكون من املفيد قياس تأثري 

از املتغري مهية، وعليه ميكن إبر من أ هذا املتغريشكله ياملالية على اختاذ قرارا�م االستثمارية يف ضوء ما 

 يف النموذج من خالل: املستقل

  ميثل هذا املؤشر إمجايل القيمة لألسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية: القيمة السوقية

السوقية لألسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واملندرجة ضمن سوق رأس املال املاليزي خالل 

شر لقياس التأثري الذي يلعبه منتج مايل فرتة الدراسة، حيث �دف من خالل إدراج هذا املؤ 

إسالمي على السوق املايل ككل، والدور الذي يلعبه هذا املتغري يف احلد من تداعيات األزمة 

 املالية.
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  )x) واملستقل (yميثل اجلدول التايل قيم املتغري التابع (

  )الوحدة: مليار رينجت ماليزي2016-2006): الرسملة السوقية واألسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في ماليزيا للفترة (10-3الجدول ( 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 2008  2007  2006  السنوات

الرسملة 
  )yالسوقیة (

848,7  1106,2  663,8  999,5  1275,3  1285  1466  1702,15  1651,17  1694,78  1667,37  

قیمة األسھم 
اإلسالمیة 

)x(  

548,4  705,1  426,4  637,9  756,1  806  942  1029,62  1012,14  1086,18  1030,56  

  .2016- 2006من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير هيئة األوراق املالية املاليزية للفرتة المصدر: 

   تحديد الشكل الرياضي : الفرع الثالث

الشكل بعد حتديد املتغري التابع واملتغري املفسر ألداء سوق رأس املال املاليزي، يتعني يف هذه املرحلة حتديد 

الرياضي املمثل للمتغريين، وهنا سيتم طرح بديلني يف إعداد شكل النموذج ومها؛ الشكل اخلطي والشكل غري اخلطي  

ج من خالل دراسة انتشار البيانات الفعلية للمتغري املفسر وسيتم حتديد الشكل الرياضي املناسب ملعادلة النموذ 

  ونتائج التقدير.

  نموذج االنحدار الخطي البسيطأوال: 

  variable expliquée (Y )يستخدم منوذج االحندار اخلطي البسيط لتكوين العالقة بني متغري تابع 

  .xبواسطة قيم مأخوذة من  yهذه العالقة تسمح بشرح قيم  variable explicative (X)ومتغري مستقل 

  ـ:1وتعرف العالقة العامة لالحندار البسيط ب    

iii XY   

  حيث:

    iY متغري تابع :  

     iX متغري مستقل :  

    i اخلطأ يف تفسري :  

        احلد الثابت :  

                                                           
1
  .19، ص: 2012، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1الطبعة طرق االقتصاد القیاسي، محاضرات وتطبیقات، شیخي محمد،   
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  :1فرضيات النموذج ثانيا:

  ويرجع وجود حد اخلطأ إىل عّدة أسباب منها: متغرياً عشوائياً   iيعترب اخلطأ   

  إمهال بعض املتغريات املستقلة اليت ميكن أن تؤثر على املتغري التابع يف النموذج؛ - 

  للنموذج؛الصياغة الرياضية غري السليمة  - 

  حدوث خطأ يف كل من جتميع البيانات وقياس املتغريات االقتصادية. - 

  حيث خيضع للفرضيات األساسية التالية:  

األمل الرياضي لألخطاء معدوم                                    -       0iE  

ميكن قياسها أو  ، إذ أ�ا تعرب عن حدود عشوائية الiYوتعين هذه الفرضية أن األخطاء ال تدخل قي تفسري    

  حتديدها بدقة.

 افرتاض ثبات تباين األخطاء                          -     i                
  2 iV

             -    

موزع طبيعياً                                    ه   .0NnormaleLOI
i                  

ال يوجد ارتباط بني األخطاء أي:            -     ji      0iiCOV               

 أيو  Xال يوجد ارتباط بني املتغري  -      0ji xCOV   

  تعيين شكل االنتشار: ثالثا

للتأكد من شكل املعادلة املتعلقة بأثر األسهم اإلسالمي على الرمسلة السوقية لسوق رأس املال املاليزي خالل الفرتة 

، البد من أخذ فكرة أولية عن انتشار البيانات القطاعية اخلاصة باملتغري املقرتح للمعادلة يف عالقته 2016- 2006

السوقية لألسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وباالستعانة بربنامج واملتمثل يف القيمة مبتغري الرمسلة السوقية 

EVIEWS 9   يلي:  كمايكون شكل االنتشار  

  

  

                                                           
1
  .20- 19، ص ص: سابق مرجعشیخي محمد،   
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x

y
  ): عالقة األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية برسملة السوق المالي الماليزي 12- 3الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  EVIEWS 9) وباالعتماد على الربنامج اإلحصائي 10-3من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات اجلدول ( المصدر: 

فرتة الدراسة، وهو ما يؤكد جتاه عام تصاعدي خالل ا) أن البيانات التقاطعية هلا  12-3نالحظ من الشكل (

  الشكل اخلطي للعالقة بني القيمة السوقية لألسهم املتوافقة مع الشريعة ورمسلة سوق رأس املال املاليزي.مالئمة 

   معلمات النموذجوتقييم  : تقديرالفرع الرابع

  تقدير معلمات النموذجأوال: 

بعد صياغة الشكل الرياضي لنموذج أداء سوق رأس املال املاليزي وحتديد طبيعة إشارات املعلمات من منطق   

القاعدة النظرية واليت تؤكد وجود عالقة سببية بني القيم السوقية لألسهم والرمسلة السوقية، وبعد أخذ فكرة عن الشكل 

) باستخدام 2016-2006ر معلمات النموذج للفرتة (الذي ميكن أن تأخذه معادالت النموذج تأيت عملية تقدي

وباعتماد طريقة االحندار اخلطي البسيط وباستخدام طريقة املربعات الصغرى  EVIEWS 9الربنامج اإلحصائي 

 فقد مت التوصل إىل النتائج التالية:
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  المال الماليزي ): نتائج تقدير أثر األسهم المتوافقة مع الشريعة على رسملة سوق رأس 11-3الجدول (

  

     

 

  

             

  

) وباالعتماد على الربنامج اإلحصائي  10-3من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات اجلدول (المصدر: 

EVIEWS 9  

 ا يلي: ) كانت نتائج تقدير النموذج اخلطي للرمسلة السوقية لسوق رأس املال املاليزي كم11-3ووفقا للجدول (

 

 

  Evaluation of the Estimates : تقييم معلمات النموذجثانيا

بعد االنتهاء من عملية تقدير معلمات منوذج أداء سوق رأس املال املاليزي واحلصول على قيم رقمية من   

خالل استخدام البيانات املتعلقة مبتغريات النموذج، تأيت مرحلة تقييم القيم املقدرة ملعلمات النموذج للتأكد مما إذا  

فعند تقدير معامالت النموذج اخلطي ائية واالقتصادية، كانت هذه القيم هلا مدلول أو معىن من الناحيتني اإلحص

  البسيط، نقوم باختبار صحة هذا النموذج باستعمال االختبارات التالية:

 االقتصادية الدراسة - 

تتحدد املعايري االقتصادية اليت تستخدم يف تقييم املعلمات من خالل مبادئ النظرية االقتصادية، وتتعلق 

  وإشارة املعلمات املقدرة، كاآليت: حبجم هذه املعايري

بالنسبة ملعامل األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، نالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة طردية بني  - 

املتغري التابع (رمسلة سوق رأس املال املاليزي) واملتغري املفسر (األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية)، وتتفق 

Y = - 37,84861 + 1,645395 X  
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منطق النظرية االقتصادية، حيث إذا تغريت األسهم اإلسالمية بوحدة واحدة فإن رمسلة  هذه النتيجة مع

 هلا معنوية اقتصادية. B)، إذا فمعامل 1,645395سوق رأس املال املاليزي ستتغري بـ (

عند اختبار فرضيات منوذج االحندار اخلطي البسيط يتم األخذ مبجموعة من املعايري الدراسة اإلحصائية:  - 

ياسية وأخرى معايري إحصائية، وسيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال معايري إحصائية اليت �دف إىل الق

معنوية املعلمات اختبار مدى الثقة اإلحصائية يف التقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج، حيث يتم اختبار 

  .2Rومعامل التحديد  Fوفيشر  Tباستخدام إحصائية ستيودنت 

  اختبار المعنوية الجزئية  -1

  ):Test de Student( اختبار ستيودنت - 

 جمدولةبالنسبة إىل قيمة  ةاألخري  هما، بواسطة مقارنة هذ معلمةهذا االختبار يسمح لنا باختبار معنوية   

  :1وعموما تساوي الصفر، واالختبار كالتايل









0a:H

0a:H

i1

i0  

تكون كاآليت:  Tو العالقة اإلحصائية 
ia

ii

δ

aâ
T


  

تصبح:  T، فإن قيمةiaتنص على انعدام  0Hمبا أن الفرضية 
ia

i

δ

â
T   

  .α)، وملستوى معنوية n-kلدرجة حرية ( TabTمع القيمة ا�دولة  Tمث نقارن قيمة

  : هو عدد الوسائط.kحيث: 

n.هو عدد املشاهدات :  

  إذا كانTTTab  0نرفض الفرضيةH.  

  إذا كانTTTab  0نقبل الفرضيةH أي أن معامل ،X  ليس له تأثري علىY . 

  

  

                                                           
1
  .43- 42ص ص: مرجع سابق، شیخي محمد،   
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  Xبالنسبة للمعلمة  - 

نالحظ أن  ) 5) ومستوى معنوية (9عند درجة حرية ( EVIEWS 9بالرجوع إىل نتائج الربنامج اإلحصائي 

)، ومبا أن القيمة احملسوبة أكرب 2,26يف حني بلغت القيمة ا�دولة ( 29,96قد بلغت  t-statisticقيمة املعلمة 

وعليه ميكن أن ، اليت تدل على معنوية املعلمة H1ونقبل الفرضية  H0من القيمة ا�دولة، فإننا نرفض فرضية العدم 

سهم املتوافقة مع الشريعة له تأثري إجيايب قيمته نقول بأن املتغري املستقل واملتمثل يف هذا النموذج يف القيمة السوقية لأل

  السوقية لسوق رأس املال املاليزي.على املتغري التابع واملتمثل يف الرمسلة  29,96

  Cبالنسبة للثابت  - 

) أقل من القيمة 0,817فإننا نالحظ أن القيمة احملسوبة (الثابت  اخلاصة باملعامل t-statالختبار بالنسبة   

) وبالتايل نقبل الفرضية العدمية وهو دليل على عدم وجود معنوية للثابت، وبالتايل ال يوجد تأثري وال 2,26(ا�دولة 

  يكون أي معىن للحد الثابت.

والذي يعرب على درجة الداللة أو ما يسمى  probنستطيع التأكيد على النتائج بالرجوع إىل املؤشر 

وهي أقل من  ) prob= 0,0000سهم املتوافقة مع الشريعة قد بلغت (باالحتمالية، ونالحظ أن نسبة احتمالية األ

لى رمسلة سوق رأس املال مباليزيا، أما عند مالحظة ، وعليه نقول أن األسهم املتوافقة مع الشريعة هلا أثر إجيايب ع5%

معنوية  وبالتايل نؤكد على عدم %5) وهي أكرب من مستوى املعنوية prob = 0,43مستوى معنوية الثابت (

  الثابت.

  اختبار المعنوية الكلية  2

  )Test de Fisher( اختبار فيشر - 

ويسمى كذلك اختبار املعنوية اإلمجالية لالحندار، يعين انه إذا كان تقيم هذه اإلحصائية النموذج بكامله، 

  بالطريقة التالية.جمموعة املتغريات اخلارجية ذات تأثري على املتغري الداخلي، فهذا االختبار ميكن أن يشكل 

  هل يوجد على األقل متغري داخلي واحد معنوي؟ - 

  ليكن اختبار الفرضيات التالية: - 

 - 








0a/i:H

0aaa:H

i1

k210 
  

  وتكون العالقة اإلحصائية كما يلي: - 

 - 
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tabcalإذا كان:  -  FF   مع%α
)kn.1k(tab FF  0نرفض الفرضيةH.  

ويعين أن النموذج إمجاال معنوي، فال نقوم باختبار احلالة اليت يكون فيها الثابت معدوما، ألن املتغريات  - 

التفسريية (الداخلية) هي اليت �منا، فالنموذج الذي يكون فيه املعامل الثابت هو الوحيد معنوي ال يكون له 

 أي معىن اقتصادي.

 = f- statاحملسوبة تقدر بـ ( fنالحظ أن قيمة  EVIEWS 9صائي وبالرجوع إىل نتائج الربنامج اإلح

  وهي أكرب من القيمة ا�دولة حيث لدينا:) 898.02

  

Ft (k-1 , n-k , a) = 5,12 

Ft ( 1, 9 , 0,05  ) = 5,12 

فالنموذج كليا ، وعليه H0ونرفض الفرضية  H1مبا أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة ا�دولة فإننا نقبل الفرضية 

  معنوي، وبالتايل فاملعطيات تأخذ الشكل اخلطي.

  القدرة التفسيرية  3

  2Rمعامل التحديد - 

، وبالرجوع إىل نتائج الربنامج اإلحصائي سبة شرح النموذج من طرف املتغري املفسرهو قياس إمجايل لن 2Rمبا أن

EVIEWS 9 2   0,99 = دفإننا نالحظ أن قيمة معامل التحديR داللة على وجود 1وهو قريب جدا من ،

قدرة تفسريية كبرية جدا يف النموذج، أي أن األسهم املتوافقة مع الشريعة تساهم يف تفسري رمسلة سوق رأس املال 

  متغريات أخرى غري مدرجة يف النموذج.) يعود إىل %1والباقي أي ( %99املاليزي بنسبة قدرها 

 Residualالبواقي   4

يعرب رسم البواقي أو ما يعرف برسم حدود اخلطأ عن تقلبات املتغريات خالل فرتة الدراسة، وباالستعانة   

  ما يلي:يتم رسم البواقي يف النموذج املراد توصيفه ك EVIEWS 9بربنامج 
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  2016 - 2006المتوافقة مع الشريعة ورسملة سوق رأس المال بماليزيا خالل الفترة ): تقلب قيم األسهم  13- 3الشكل (

  

  

  

  

  

  EVIEWS 9من إعداد الباحثة باالعتماد على الربنامج اإلحصائي المصدر: 

حيث نالحظ أ�ا خرجت خارج احلد الذي يسمح هلا تشري البواقي إىل بعض التذبذبات يف بعض السنوات،         

ستقرار املتغريات خالل فرتة األزمة أي ا، إال أننا نالحظ 2015و 2012، 2010أن تتحرك ضمنه يف السنوات 

ساعد مع الشريعة اإلسالمية، األمر الذي  ذلك إىل تداول املنتجات املتوافقةويعود  2009 - 2008 خالل الفرتة 

  .إستقراريتهاليزي على احلفاظ على السوق املايل امل

 خالصة النتائج

على وجود عالقة تأثري كبرية  EVIEWS 9تدل النتائج املتوصل إليها باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 وإجيابية بني املتغري املستقل واملتمثل يف القيمة السوقية لألسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، واملتغري التابع "الرمسلة

السوقية لسوق رأس املال املاليزي" األمر الذي يؤكد على النتائج املتوصل إليها يف الدراسة التحليلية، حيث الحظنا 

تطور الرمسلة السوقية خالل فرتة الدراسة وعدم تأثرها بدرجة كبرية بتداعيات األزمة املالية، وذلك يعود إىل تداول 

ية كاألسهم اإلسالمية والصكوك واليت كان هلا األثر الكبري يف محاية السوق منتجات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالم

املايل املاليزي من تداعيات األزمة املالية، وهذا إن دّل فإمنا يدل على قدرة املنتجات امللتزمة بالضوابط الشرعية يف احلد 

ا، والتدليس والذي اتضح من خالل هذه من تداعيات األزمات املالية، ذلك أن هذه املنتجات خالية من الغرر، الرب

  الدراسة أنه السبب الرئيس يف تأجج األزمة املالية.
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  خالصة الفصل الثالث

أن تتحول املبادالت إىل وسيلة لتدمري الثروة بدال من أن تكون وسيلة لتوليدها  الشرعيةابط و ضال متنع 

رجع إىل حفظ املال وحفظ ت والربا والتدليس وغريها مما حّرمتها الشريعة السمحاء  منع الغرر حيث جند أن  وبنائها،

اتضح بأن هذه  املاليةزمة األالثروة والذي يعد من الضروريات يف الشريعة اإلسالمية، ومن خالل حتليلنا ألسباب 

االقتصادي، حيث بينت هذه  األزمة سامهت يف إظهار حكمة الشريعة اإلسالمية يف حتديد مواطن الداء يف النشاط

يف احنراف األسواق عن وظيفتها، كما وضحت  ااألزمة وبوضوح مساوئ عدم االلتزام بالضوابط الشرعية ودوره

الدراسة القياسية قدرة سوق رأس املال اإلسالمية املاليزية يف جما�ة تداعيات األزمة املالية وذلك يعود إىل التزامها 

على  او أثره الشرعيةابط و ضال دور  التطرق يف هذه الدراسة إىل التخصص يف دراسة بالضوابط الشرعية،حيث مت

نشاط سوق رأس املال املاليزي ، و ذلك بغية وضع البحث يف إطار واقعي ، و كانت هذه الدراسة شاملة جبميع 

  .مبختلف عملياته انتهاءمي املاليزي ؛ بدءا بظروف نشأته وأمهيته ، و ااجلوانب املتعلقة بسوق رأس املال اإلسال

كما مت استعراض أداء سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي خالل حقبة زمنية قدرت بإحدى  عشرة سنة من   

، واليت متيزت بوجود أعنف أزمة مالية منذ الكساد العظيم أال وهي أزمة الرهن العقاري،  وهذا  2016إىل  2006

  وق و اليت مت االستناد إليها يف الدراسة.بغية توضيح خمتلف املعلومات حول هذه الس

و للوصول إىل الغرض املنشود من البحث مت دراسة تأثري االلتزام بالضوابط الشرعية على أداء سوق رأس املال   

، وقد خلصت املاليةزمة األابط يف احلد من تداعيات و الض هك ملعرفة مدى أمهية االلتزام �ذاإلسالمي املاليزي  ، وذل

  دراسة إىل النتائج التالية:هذه ال

 عدم االلتزام بالضوابط الشرعية يعد السبب الرئيس يف حدوث أزمة الرهن العقاري؛ - 

بصورة جلية يف عقود املشتقات املالية واليت تعد أهم مسببات أزمة الرهن  والتدليس الغرر الربا،  يتضح - 

 العقاري؛

من تداعيات أزمة الرهن العقاري وذلك بسبب استطاعت سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي أن تنجو  - 

 التزامها بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية؛

، حيث ظلت الصكوك مسيطرة على أكرب نسبة من حجم والرمسلة السوقية الصكوكوجود عالقة قوية بني  - 

 التداول يف سوق رأس املال املاليزي خالل فرتة الدراسة؛

 سهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والرمسلة السوقية لسوق رأس املال املاليزي.وجود عالقة قوية بني األ - 
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  الفصل الرابع: أثر األزمة المالية على السوق المالي اإلماراتي

مل تكن اإلمارات العربية املتحدة مبنأى من تداعيات األزمة املالية اليت ضربت بالذات قطاعي العقارات   

ملساعد�ا، بدأت هذه األزمة يف الواليات املتحدة  واملصارف يف إمارة ديب، واليت جلأت لشقيقتها الكربى أبوظيب

األمريكية وأثرت على العديد من الدول، مث حتولت إىل ما يشبه الزلزال الذي اجنر عنه إفالس بنوك التمويل وشركات 

ويسرية، التأمني، بل وحىت البنوك العادية وغريها من الشركات يف أمريكا وغريها، بل وصل التأثري أيضا إىل البنوك الس

  .واليت عرفت بالدقة والصرامة يف إجراءا�ا االئتمانية

اندلعت األزمة ووردت العديد من األنباء من اإلمارات بصورة خاصة، ودول اخلليج العريب بصورة عامة تشري إىل أن 

التشابك  األزمة هّزت هذه املنطقة ككل، خصوصا قطاعي العقارات واالستثمارات الداخلية واخلارجية فيها، بسبب

املايل بني هذه الدول، ذلك أن اإلمارات العربية املتحدة متلك أجهزة استثمارية، كجهاز أبوظيب لالستثمار والذي 

يستثمر يف عّدة جهات أجنبية وأمريكية، وعقارات يف دول غربية، فإذا تأثرت الشركات اليت ميتلك فيها اجلهاز 

املشاريع العقارية يف أبوظيب غالبها تقام عن طريق شركات حكومية، ن جهاز االستثمار تلقائيا سيتأثر، فحصصا فإ

وهي لن تتأثر كثريا بالتمويل؛ ألن حكومة أبوظيب غنية بثرائها النفطي، لكن هذه احلقيقة غري ثابتة وغري مؤكدة على 

ملالية العاملية، مما يعين ومع توقع بطء النمو العاملي كنتيجة لألزمة االدوام مع استمرار اخنفاض أسعار برميل النفط، 

  اخنفاضا للطلب العاملي على النفط يف وقت الحق، وبالتايل مزيدا من اخنفاض أسعار النفط.

ويعد السوق املايل اإلمارايت من أكثر القطاعات اليت تعرضت لالنعكاسات السلبية لألزمة املالية، ما أثر بشدة على 

بنوك رئيسية يف البالد، األمر  4مليار دوالر لدعم  20 بضخ مبلغ املشاريع اإلعمارية، حيث قامت حكومة أبوظيب

  ي انعكس إجيابا على حركة التمويل.الذ

يهدف هذا الفصل إىل إلقاء الضوء على أثر األزمة املالية العاملية على السوق املايل اإلمارايت، بدءا باحلديث عن 

اقتصاد دولة اإلمارات، مرورا بتطور أسواقها املالية، وانتهاء بتحليل تداعيات األزمة املالية على سوقي أبوظيب وديب 

  ات أداء السوق حمل الدراسة.املاليني، وفق دراسة قياسية على بعض مؤشر 

  بناء على ما سبق سيتوزع هذا الفصل على ثالث مباحث كما يلي:

  ؛اإلمارات العربية املتحدة التكوين واالقتصاد المبحث األول:

  ؛السوق املايل اإلمارايت المبحث الثاني:

  .تداعيات األزمة املالية على السوق املايل اإلمارايتالمبحث الثالث: 
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  واالقتصاد التكوينالمبحث األول: اإلمارات العربية المتحدة 

تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة وحدة من أجنح التجارب االحتادية يف العامل العريب املعاصر، وذلك منذ 

 ، حيث حتولت اإلمارات السبع اليت كانت متفرقة وفقرية إىل دولة واحدة تتمتع باالزدهار1971قيامها يف عام 

واالستقرار، وقد اتسم اقتصاد دولة اإلمارات بأنه اقتصاد متنوع، ذلك أن دولة اإلمارات استطاعت أن متزج بني 

املهارات واخلربات التجارية ملواطنيها املكتسبة من كو�ا مركزا للتجارة البحرية وصناعة اللؤلؤ منذ القدم وبني العائدات 

يث أصبحت الدولة اآلن مركزا إقليميا رئيسيا للصناعة واخلدمات، ، ح1962النفطية اليت بدأت تتدفق يف عام 

بفضل احتياطا�ا الضخمة من النفط، حيث تعترب الثالثة يف العامل من حيث االحتياطات النفطية والرابعة من حيث 

  .1احتياطات الغاز

  العربية المتحدةالمطلب األول: التعريف بدولة اإلمارات .

شهدت فرتة ما قبل قيام اإلمارات العربية املتحدة تطورات كان هلا كثري من االنعكاسات على مسرية هذا   

القطر يف السنوات الالحقة، وأهم هذه التطورات قرار االنسحاب الربيطاين من املنطقة، وحماوالت إنشاء إحتاد تساعي 

  ة اإلمارات العربية املتحدة.يضم كّال من البحرين وقطر، إضافة إىل ما يعرف اليوم بدول

  الموقع والجغرافياالعربية المتحدة  الفرع األول: اإلمارات 

 اجلزيرة شرق يف منها، اجلنوبية الغربية اجلهة يف وحتديًدا سيا،آ قارة يف املتحدة العربية اإلمارات دولة تقع

 مع الغريب الشمال من مشرتكة حبرية حدود وللدولة العريب، اخلليج مياه الغريب والشمال الشمال من حتدها العربية،

 .عمان سلطنة مع الشرقي اجلنوب ومن السعودية، العربية اململكة مع برية حدود هلا والغرب اجلنوب ومن قطر، دولة

 خط شرق درجة 56.5 و 51 طول وخطي االستواء، خط مشال درجة 26.5 و 22 عرض دائريت بني الدولة تقع

 وفق نسمة مليون 7,9 سكا�ا وعدد مربع،كلم   83,600  حنو مساحتها وتبلغ .احلارة املنطقة ضمن جرينتش

 من 86.77 % متثل حيث منها، األكرب القسم ٔابوظيب إمارة وتشكل،  2016لسنة  الرمسية اإلحصاءات آلخر

 .للدولة الكلية املساحة

 اخليمة رأس القيوين، ٔام عجمان، الشارقة، ديب، ظيب، بوأ :هي ٕامارات، سبع من املتحدة العربية اإلمارات دولة تتألف

 من ومتنوعة متباينة طبيعية  مبناظر تتميز ذلك مع لكنها الدولة، مساحة من 74 % الصحراء وتغطي .والفجرية

 اجلبال ومن النخيل، ٔاشجار تزينها طبيعية واحة تعد اليت العني مدينة إىل ليوا يف الشاهقة احلمراء الرملية الكثبان

 من 2.6 % نسبته ما اجلبال هذه وتشكل املنبسطة، الساحلية السهول من اخلصبة املساحات إىل االحندار شديدة

 احلجم يف متباينة جزيرة 200 من أكثر املتحدة العربية اإلمارات لدولة اإلقليمية املياه تضم كما الدولة، مساحة

  أة والتكوين واألمهية.والنش

                                                           
 

11
   http://mawdoo3.comمقال منشور ضمن الموقع: اقتصاد دولة اإلمارات العربیة المتحدة، محمد فیضي،  
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  1السياسيالفرع الثاني: النظام 

 ومل ا�االت، خمتلف يف أبوظيب إمارة لتنمية اإلجنازات  مشوار بدأ  1966 أغسطس من السادس يف تاريخ 

 إىل بدأت الدعوات  حيث األخرى، اإلمارات مشل مجع بل مت  وحدها،ل أبوظيب إمارة على التنمية هذه تقتصر

 العزة وطريق القوة طريق هو االحتاد إن: " ، ويف ذلك الصدد قال حاكم إمارة أبوظيب "سابقا" اإلمارات احتاد إنشاء 

 " اليوم عامل يف هلا مكان ال اهلزيلة الكيانات وإن الضعف، إال عنها ينجم ال الفرقة وإن املشرتك، واخلري واملنعة

 املتصاحلة اإلمارات من جيوشها إجالء عن العام ذلك يف الربيطانية احلكومة إعالن أعقاب يف املقولة هذه وتأكدت

فيفري  18بتاريخ  - سابقا–الذي مجع بني حاكم ديب وحاكم أبوظيب  اللقاء تركز حيث ، 1971 عام قبل اخلليج يف

 واخلدمات الداخلي واألمن والدفاع اخلارجية الشؤون على باإلشراف يقوم اإلمارتني بني احتاد إقامة على  1968

 العربية اإلمارات احتاد قيام ملناقشة ديب يف الجتماع األخرى اإلمارات حكام دعوة على واتفقا والتعليمية، الصحية

  .املتحدة

 ذلك يف احتادية دولة إنشاء على واتفقوا حتدياته، ومواجهة املستقبل لتدارس اإلمارات حكام اجتمع 1971 عام ويف

 اإلمارات بني االختالفات بعض هناك كانت كما نسمة، ألف 180 الـ يقارب اإلمارات سكان عدد كان الوقت،

 اتفقآنذاك،   حاكم إمارة أبوظيب قاده حثيث وجبهد االقتصادية، واملوارد السكان، وعدد املساحة، حيث من السبع،

  .اجلديدة الدولة يف العليا السلطة ليكون أعلى، جملس تشكيل ومت إمارا�م، بني احتاد قيام على اإلمارات حكام

 عام يف للدولة رئيس أبوظيب، حاكم الذين اإلمارات، حكام لالحتاد األعلى ا�لس أعضاء من ا�لس هذا يتألف

 منصب أما ، 2004 نوفمرب من الثاين يف وفاته، حىت التالية الفرتات يف انتخابه وأُعيد سنوات، مخس ملدة 1971

  .ليشغله ديب حاكم االحتاد قيام عند األعلى ا�لس اختيار وقع فقد الدولة رئيس نائب

 ا�لس مقدمتها يف االحتادية، املؤسسات من عدد من املتحدة، العربية اإلمارات دولة يف السياسي النظام ويتألف

 .السبع اإلمارات حكام لالحتاد األعلى ا�لس أعضاء ويتشكل ،يف البالد العليا السلطة ميثل الذي لالحتاد، األعلى

 لإلمارات، املشرتكة واملصاحل االحتاد أهداف حتقيق شأنه من ما كل يف والنظر للدولة، العامة السياسة رسم ويتوىل

 االحتاد رئيس أعضائه نيب من لالحتاد األعلى ا�لس وينتخب .املهام من وغريها االحتادية، القوانني على واملصادقة

 السياسي وتنظيمها لالحتاد العليا املصاحل حّدد الذي املؤقت الدستور الدولة اعتمدت االحتاد نشأة ومع ،ونائبه

 .االحتادية اجلهات وصالحيات والدستوري،

 الدستور املؤّقت، البالد دستور من جعل للدستور، ُمعّدل نصّ  على لالحتاد األعلى ا�لس وافق ، 1996 عام يف

 .االحتادية للدولة عاصمة أبوظيب مدينة اختريت ومبوجبه املتحدة، العربية اإلمارات لدولة الدائم

 املالية والشؤون املختصة، واجلهات االحتادية التشريعات إصدار ونظم االحتادية، السلطات دور األخري الدستور حدد

 االحتاد بني والدولية والتنفيذية التشريعية واالختصاصات األمن، وقوات املسلحة بالقوات اخلاصة واألحكام لالحتاد،

 .والعامل اإلمارات دولة بني اخلارجية العالقات حتديد إىل إضافة فيه، األعضاء واإلمارات

                                                           
1
  وما بعدھا. 08، ص: 2016اإلمارات العربیة المتحدة، المجلس الوطني لإلعالم، الكتاب السنوي لدولة اإلمارات،   
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 ونائبه، االحتاد رئيس لالحتاد، األعلى ا�لس :هي رئيسة، جهات مخس من االحتادية السلطات تتكون للدستور ووفق

  .االحتادي والقضاء االحتادي الوطين ا�لس الوزراء، جملس

  أوال: المجلس األعلى لالتحاد 

 السبع اإلمارات حكام من يتشكل حيث املتحدة، العربية اإلمارات دولة يف العليا السلطة لالحتاد األعلى ا�لس يعد

  وتتمثل اختصاصات ا�لس األعلى لالحتاد يف:

 شأنه من ما كل يف النظر إىل إضافة الدستور، مبقتضى لالحتاد املوكلة املسائل مجيع يف العامة السياسة رسم - 

 .األعضاء لإلمارات املشرتكة واملصاحل االحتاد أهداف حتقيق

 لالحتاد السنوية العامة امليزانية قوانني ذلك يف مبا إصدارها، قبل املختلفة االحتادية القوانني على التصديق - 

 .اخلتامي واحلساب

 األعلى ا�لس موافقة أو لتصديق الدستور، أحكام مبقتضى خاضعة، بأمور املتعلقة املراسيم على التصديق - 

 .لالحتاد

 .مرسوم عرب التصديق يكون أن على واالتفاقيات، املعاهدات على التصديق - 

 رئيس اقرتاح على بناء منصبه من وإعفاؤه استقالته وقبول االحتاد وزراء جملس رئيس تعيني على املوافقة - 

 .االحتاد

 ينص اليت األحوال يف وفصلهم استقاال�م وقبول العليا االحتادية احملكمة وقضاة رئيس تعيني على املوافقة - 

 .مبراسيم ذلك كل ويتم الدستور، عليها

 .عام بوجه االحتاد شؤون على العليا الرقابة - 

 .االحتادية القوانني يف أو الدستور يف عليها منصوص أخرى اختصاصات أية  - 

  ثانيا: مجلس الوزراء

 الداخلية الشؤون مجيع تصريف ويتوىل املتحدة، العربية اإلمارات لدولة التنفيذية اهليئة الوزراء جملس يعد

 وا�لس االحتاد لرئيس العليا الرقابة حتت وذلك االحتادية، والقوانني دستوره مبوجب االحتاد �ا خيتص اليت واخلارجية

   .الوزراء �لس العام األمني فيه السر بأمانة ويقوم والوزراء، ونائبيه ا�لس رئيس من الوزراء جملس ويتكون األعلى،

 االحتادية للحكومة اجلديد الوزاري التشكيل  الدولة، رئيس �يان آل زايد بن خليفة الشيخ اعتمد 2016 فرباير ويف

 أصغر عمر وكان فقط، عام 38 عمر مبتوسط نساء، مخس منهم جدد، وزراء مثانية دخول تضمن والذي ، 12 الـ

 املناخي، والتغري والسعادة والشباب واملستقبل للتسامح وزراء إضافة اجلديدة احلكومة شهدت كما ،عام 22 وزيرة

 جملس تشكيل عن فضاً  للتعليم، أعلى جملس وتشكيل القدمي، الوزير إىل إضافة جديدين، بوزيرين التعليم قطاع ورفد

  .اإلمارات لعلماء وجملس للشباب
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  الوطني االتحاديثالثا: المجلس 

 اليت والتطور والتقدم البناء مسرية ا�لس وواكب االحتادي، الوطين ا�لس تأسيس عن أُعلن 1972 عام يف

 السلطات بني متميزة عالقة تأسيس يف اإلمارات حكام من بتوجيه وساهم التاريخ، ذلك منذ اإلمارات دولة شهد�ا

 .احلكومة له حتيلها اليت والقرارات القوانني مشاريع وإقرار مراجعة ويف واحمللية، االحتادية

 مهمة حمطات البالد شهدت حيث الدميقراطية، مفهوم ترسخ إجيابية تغيريات مع الربملانية احلياة مسرية واستمرت

 .واملواطنني بالوطن عالقة هلا اليت القضايا خمتلف ومناقشة الدستورية، اختصاصاته ممارسة من ا�لس متكني يف سامهت

 �ج وتعزيز واملؤسسات، القانون دولةِ  بناء يف املشاركة يف يتمثل مهم ودور مبسؤولية االحتادي الوطين ا�لس يضطلع

  .الشاملة التنمية مسرية يف املسامهة من ومتكينهم القرار صنع يف املواطنني ومشاركة الشورى

 الدستورية اختصاصاته ممارسة  اللخ من واخلارجي، الداخلي الصعيدين على اإلجنازات من العديد ا�لس حقق

 والتكامل واملواطنني، الوطن بشؤون مباشرة عالقة هلا اليت القضايا ومناقشة التشريعية البيئة وتطوير حتديث إىل الرامية

 .للشورى كمنرب به املنوط الدور بذلك جمسًدا تتبناها، اليت والقضايا وتوجها�ا الدولة سياسة مع

 الدستورية السلطات إحدى بصفته تأسيسه، أن االحتادي الوطين ا�لس دور أمهية على األساسية الدالئل ومن

 وقتهم من قدموا مؤسسني أيدي على االحتاد جتربة انطالق مع تزامن الدستور، عليها نص اليت اخلمس االحتادية

 التجربة لتمثل السلطات، خمتلف بني متميزة عالقة تأسيس يف وسامهوا التجربة، هذه إلجناح الكثري وجهدهم

 .القرار صنع عملية يف املواطنني ومشاركة القيادة دعم جمال يف منوذج توجهها اليت والرؤية وآليا�ا مبضامينها السياسية

 َمتثل متدرج، مسار عرب الوطن بناء يف للمواطنني السياسية املشاركة وتفعيل تعزيز حثيثة ِخبطى احلكيمة القيادة وتواصل

 ومبا ، 2005 عام الدولة رئيس طرحه الذي السياسي الربنامج وفق الربملانية احلياة شهد�ا اليت اجلوهرية التطورات يف

 .وخصوصيته ا�تمع وظروف وطبيعة يتناسب

 وخطط علمية منهجية وعلى واملقاصد، واألهداف الغايات حمددة اسرتاتيجيات على يستند �ج الدولة رئيس واعتمد

 فقد التأسيس، مرحلة يف حتققت اليت اهلائلة اإلجنازات صروح إلعالء الوطين، العمل يف سخي وعطاء مربجمة مؤسسية

 تنفيذاً  الدستورية، اختصاصاته ممارسة من ا�لس متكني يف سامهت مهمة حمطات الربملانية احلياة مسرية شهدت

 التعديل بإجراء االحتادي الوطين ا�لس دور وتطوير املشاركة تعزيز عناصره أبرز من كان الذي التمكني، لربنامج

 األعوام خالل ا�لس لعضوية انتخابات وتنظيم وناخبة عضوة املرأة ومشاركة م، 2009 لسنة "1" رقم الدستوري

  .م 2015 و م 2011 و 2006

 ضمن الثالثة االنتخابية التجربةوجاء انطالق الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطين االحتادي بعد إجراء 

 هي االنتخابية اهليئات عدد يف زيادة الفصل هذا وشهد م، 2015 أكتوبر 3 بتاريخ جرت واليت التمكني برنامج

 هذه لتجسد ناخب، ألف 224 إىل انتخابية جتربة أول يف م 2006 عام آالف سبعة من ارتفع حيث األكرب،

 التنمية مسرية يف الفاعلة املشاركة من املواطنني متكني على الرشيدة القيادة حرص االنتخابية اهليئات عدد يف الزيادة

 .اإلمارات دولة يف الوطين العمل جماالت خمتلف يف ا�لس دور وتعزيز السياسية،
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 العادي االنعقاد دور افتتاح خالل)  2021- 2016( لألعوام سرتاتيجيتهإ االحتادي الوطين ا�لس أطلق

 الوطنية املنطلقات من جمموعة على سرتاتيجيةاإل ارتكزت وقد للمجلس، عشر السادس التشريعي الفصل من الثاين

 إن حيث ،2005الذي مت إطالقه سنة  السياسي التمكني برنامج ومنها الرشيدة، القيادة فكر تعكس اليت

 ودعم اإلمارات، شعب إلسعاد أفضل هو ما كل يقدم الذي احلكيم املتوازن الربملاين للعمل منوذج تعد سرتاتيجيةاإل

  عامليا. الدولة مكانة وتعزيز واملواطن الوطن مصلحة حتقيق يف احلكيمة القيادة توجهات

  الفرع الثالث: السياسة الخارجية

سياسة خارجية قائمة على احلكمة واالعتدال ومساندة احلق  1971انتهجت دولة اإلمارات منذ سنة   

والعدالة، القائمة على أسس احلوار والتفاهم واحرتام املواثيق الدولية وقواعد حسن اجلوار وسيادة الدول ووحدة 

امة شراكة إسرتاتيجية سياسية واقتصادية مع أراضيها، حيث شهدت الدولة انفتاحا واسعا على العامل اخلارجي، إثر إق

  العديد من الدول يف خمتلف قارات العامل، األمر الذي عزز مكانتها يف ا�تمع الدويل.

وأثبتت السنوات سالمة هذا النهج الذي رفع دولة اإلمارات إىل مكانة مرموقة يف ا�تمع الدويل، واليت تعد 

بانتمائها اخلليجي والعريب الدولة  التزامجية اليت تتبعها الدولة، واليت تقوم على مثرة املبادئ الثابتة للسياسة اخلار 

واإلسالمي وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقتها مع مجيع دول العامل، وإرساء مبدأ حسن اجلوار واحرتام سيادة 

  النزاعات بالطرق السلمية.الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل يف شؤو�ا الداخلية واللجوء إىل حل 

إن جناح السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات يعد أحد أبرز اإلجنازات املشهودة هلا، حيث ترتكز على العديد   

كالتزامها مبواثيق األمم املتحدة والقوانني الدولية وإقامة عالقات مع دول العامل على أسس االحرتام من الثوابت  

شؤون الداخلية لآلخرين، مع االلتزام باحلوار ومساندة قضايا احلق والعدل واملسامهة الفّعالة املتبادل وعدم التدخل يف ال

 يف إرساء السلم واالستقرار الدوليني.

 الطبيعية العالقات مرحلة جتاوزت واليت العامل، دول خمتلف مع اإلمارات أقامتها اليت التعاون عالقات وانعكست

 وحتقيق الدويل التعاون تعزيز يف اجلميع، بشهادة أسهمت، إنسانية وبرامج ومشروعات مبادرات إىل ووصلت واملميزة

 عربية دولة أول اإلمارات تكون ألن دافًعا ذلك وكان العامل، حول وا�تمعات املناطق من العديد يف واالستقرار األمن

 األورويب واالحتاد اإلمارات بني توقيعه مت بقرار " الشنغن" منطقة دول إىل الدخول تأشرية من مواطنيها بإعفاء حتظى

 34 إىل السفر والعادية واملهمة واخلاصة الدبلوماسية اجلوازات محلة الدولة مواطين بإمكان بات حيث بروكسل، يف

 .الواحدة الزيارة يف يوم 90 على البقاء مدة تزيد أال على سنة كل يف أشهر 6 مدة لقضاء أوروبية، دولة

 فيها، واملقيمني ملواطنيها السعادة من مناخ وتوفري اإلنسان وحقوق الدويل والقانون العدالة بقيم اإلمارات دولة وتؤمن

 االقتصادي اجلانب تعين ال احلقيقية التنمية بأن قناعتها من انطالق بتبنيها قامت واقعية بسياسات اإلميان هذا ويقرتن

 وحتقيق اآلخر، وقبول التسامح قيم على مبين استثماراً  البشر، يف االستثمار األوىل وبالدرجة تعين وإمنا فحسب،

 عوامل من وحتصينها الوطنية الدولة على احلفاظ مع هذا ونسائه، رجاله بني تفرقة دون من الشعب أبناء بني املساواة

 هو التطرف ملكافحة مركزاً  اإلمارات أنشأت ولذلك .فيها االستقرار وتأمني مؤسسا�ا ومحاية والطائفية التطرف
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 يف السلم تعزيز منتدىو  املسلمني حكماء جملس إنشاء مت كما ،" صواب مركز" تأسيس يف وسامهت ، هداية مركز

 استقطاب من الشباب محاية تستهدف املؤسسات هذه وكل .لإلسالم احلقيقي بالوجه للتعريف  املسلمة ا�تمعات

 .الباطلة دعاواها على والرد واإلرهاب والطائفية التطرف مجاعات

 مع ترتبط اليت الدول عدد بلغ حيث العامل، دول خمتلف مع عالقات بناء يف الدويل والتعاون اخلارجية وزارة وسامهت

 قنصلية، 18 و سفارة 82 إىل اخلارج يف الدولة سفارات عدد ارتفع فيما دولة، 189 حنو دبلوماسية بعالقات الدولة

 عامة، قنصلية 73 و سفارات 110 الدولة لدى األجنبية السفارات عدد بلغ بينما دائمة، بعثات أربع إىل إضافة

  .والدولية اإلقليمية للمنظمات تابع مكتب 15 و

  Vision 2021 "1"  2021الفرع الرابع: رؤية اإلمارات 

 واليت ، 2010 عام يف الوزراء جملس اجتماع أثناء 2021 اإلمارات رؤيةأطلقت دولة اإلمارات مشروع 

 بنهج تقتدي أ�ا كما لالحتاد الذهيب "اليوبيل" حبلول العامل دول أفضل ضمن اإلمارات دولة تصبح أن تستهدف

 ا�لس أعضاء واعتمده الدولة رئيس أطلقه الذي الوطين العمل برنامج من آفاقها تستلهم فهي املؤسسني، اآلباء

 الوطن أبناء من مسؤول 300 من أكثر عليها عمل اليت الرؤية، هذه أجندة وتضمنت ،اإلمارات حكام األعلى

 واخلدمات التحتية والبنية اإلسكان جمال ويف والشرطية واالقتصادية والصحية التعليمية القطاعات يف وطنية مؤشرات

 تعمل كما ،الوطين األولويات ألداء الرئيسة النتائج وتقيس املدى بعيدة بكو�ا الوطنية املؤشرات هذه ومتتاز احلكومية،

  .املختلفة العامل بدول الدولية املؤشرات يف اإلمارات دولة مرتبة مقارنة على معظمها يف

  على جمموعة حماور ميكن تلخيصها يف: 2021تقوم رؤية اإلمارات 

 ا�تمع، فئات خمتلف نسيجها يف تدمج شاملة بيئة توفريخالل  من :هويته على محافظ متالحم مجتمع 

 .واألسري ا�تمعي تالمحها من وتعزز وتقاليدها وتراثها اإلمارات ثقافة على وحتافظ

 مراتب إىل بالدولة والوصول باألمان ا�تمع أفراد كافة شعور تعزيزخالل  من ل: عاد وقضاء آمن مجتمع 

 الطرق مةالس على احلفاظ مع الطوارئ، حلاالت واجلاهزية الشرطية اخلدمات على االعتماد يف متقدمة

 من واملؤّسسات األفراد حقوق ضمان يف واالستمرار القضاة عدالة وتعزيز الدولة، سكان حياة على حرًصا

 .فاعل قضائي نظام خالل

 عرب املعرفة، على قائم اقتصاد إىل لالنتقال جهودها اإلمارات دولة حكومة تواصل :تنافسي معرفي اقتصاد 

 ذات القطاعات وتشجيع الرئيسة، للقطاعات التنظيمي اإلطار وتعزيز والتطوير، والبحث االبتكار تشجيع

 األجندة وتستهدف ،لالستثمارات الدولة جاذبية من ويعزز األعمال بيئة من يطور مبا العالية املضافة القيمة

 .األعمال ريادة جمال يف العامل دول أفضل من الدولة تكون أن الوطنية

                                                           
1
  لالطالع راجع:  

،  uae/economy-the-AE/about-https://www.government.ae/arاقتصاد حكومة اإلمارات، مقال منشور ضمن الموقع:  -
 .06/11/2018أطلع علیھ بتاریخ: 

  .60- 56، مرجع سابق،  ص ص: 2016الكتاب السنوي لدولة اإلمارات  -
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 واألنظمة باألجهزة كافة واجلامعات املدارس جتهيز الوطنية األجندة تستهدف :المستوى رفيع تعليمي نظام 

 تتطلع كما ذكية، األنظمة هذه عرب واألحباث واملشاريع املناهج تكون وأن ب،الالط مجيع عن الً فض الذكية،

 القراءة يف واملهارات املعرفة تقييم اختبارات يف العامل طلبة أفضل ضمن طلبتنا وضع إىل الوطنية األجندة

 .والعلوم والرياضيات

 اعتماد على اإلمارات يف الصحية اهليئات كافة مع وبالتعاون الدولة ستعمل :عالمية بمعايير صحي نظام 

 وجودة اخلدمات تقدمي ناحية من واضحة، وعاملية وطنية معايري وفق واخلاصة احلكومية املستشفيات كافة

 .املزمنة األمراض معدل وختفيض الوقائي اجلانب ترسيخ أجل من الطيب، الكادر وكفاية

 االعتماد وزيادة املائية، املوارد على واحملافظة اهلواء، جودة حيث من :متكاملة تحتية وبنية مستدامة بيئة 

 جودة وتعزيز والطرق، واملوانئ للمطارات التحتية البنية جودة على الرتكيز إىل إضافة النظيفة، الطاقة على

 .الذكية اخلدمات يف الدول مقدمة يف اإلمارات لتصبح واالتصاالت، الكهرباء توفري

. و�دف األجندة الوطنية إىل 2021لرؤية اإلمارات  األجندة الوطنية إحدى ركائز اقتصاد معريف تنافسي يعترب تطوير

 .مليار نسمة 2أن تكون دولة اإلمارات العاصمة االقتصادية، والسياحية، والتجارية ألكثر من 

عرب تشجيع االبتكار، وتعزيز اإلطار التنظيمي لذا تواصل احلكومة جهودها يف االنتقال إىل اقتصاد قائم على املعرفة 

 مؤشراً لألداء 12للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة املضافة العالية، وهلذا الغرض وضعت 

(KPIs) وفق التايل: 

 نسبة منو الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي .1

 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل .2

 الستثمار األجنيب املباشر من الناتج احمللي اإلمجايلنسبة صايف تدفقات ا .3

 مؤشر التنافسية العاملي .4

 نسبة املواطنني العاملني من إمجايل القوى العاملة .5

 مؤشر سهولة ممارسة األعمال .6

 نسبة التوطني يف القطاع اخلاص .7

 نسبة مسامهة الشركات الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي .8

 املؤشر العاملي لريادة األعمال والتنمية .9

 مؤشر االبتكار العاملي .10

 نسبة "عاملي املعرفة" من إمجايل العاملني يف الدولة .11

  نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج احمللي اإلمجايل .12
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  الفرع الخامس: التنافسية العالمية

 النمو تعزيز وسبل ومؤسسا�ا الدولة بتنافسية لالرتقاء حمدًدا �ًجا املتحدة العربية اإلمارات دولة اعتمدت

 ذلك يف مبا 21 للقرن االقتصادي املشهد على تطرأ اليت الدائمة املتغريات وتعترب .املستقبل يف واالزدهار املستدام

 خال اإلمارات دولة وحققت الدولة، تنافسية سرتاتيجيةإ وراء احملركات أكثر من الدويل، االقتصادي والتكامل العوملة

 على مكانتها ترسيخ يف أسهمت اليت الشاملة �ضتها إطار يف املهمة اإلجنازات من عدًدا املاضية اخلمسة األعوام

 من جعل الذي األمر التنموي، العمل مسارات خمتلف يف به حيتذى منوذًجا باعتبارها والدويل، اإلقليمي املستويني

 .األوسط الشرق منطقة يف والتقدم لالستقرار منارة اإلمارات

 البشرية التنمية تقرير وأبرزها رصني، علمي ومنهج عاملية معايري على املبنية الدولية التقييمات املنهج هذا صواب ويعزز

 الدول فئة ضمن حايل املتحدة العربية اإلمارات دولة يصنف الذي « املتحدة لألمم اإلمنائي الربنامج» ب اخلاص

 .التنموية إجنازا�ا �مل وجامًعا شامالً  عنوانًا يتضمن مصطلح وهو ..جداً  املرتفعة البشرية التنمية ذات

 ممارسة سهولة عن الدويل البنك تقرير ضمن التوايل على الثالث للعام عربًيا األوىل املرتبة على اإلمارات وحافظت

  .العام هذا تقرير يف املدرجة املنطقة دول كل على بذلك متقدمة ، 2016 لعام األعمال أنشطة

 دول مخس أول ضمن وجاءت عاملًيا، 31 املرتبة لتحتل 2015 تصنيف عن واحدة مبرتبة الدولة كذلك وتقدمت

 حمور يف والثانية األعمال، على الضرائب دفع تأثري عدم حمور يف عاملًيا األوىل :هي أساسية، حماور ثالثة يف عاملًيا

 اإلمارات تصدرت فقد اإلقليمي املستوى على أما .الكهرباء توصيل حمور يف عاملًيا والرابعة البناء، تراخيص استخراج

 سنة خال الدويل البنك قبل من املوثقة التحسينات عدد يف عاملًيا األوىل العشر الدول ضمن وجاءت املنطقة دول

  .العقود وإنفاذ املستثمرين ومحاية البناء تراخيص واستخراج الكهرباء توصيل حماور يف واحدة،

 إنفاذ حمور أوهلا األساسية،وسجل التقرير الصادر هذا العام عن البنك الدويل تقدم اإلمارات يف عدد من احملاور 

 تقرير يف إقليمي 18 و عريب األوىل املرتبة يف الدولة جاءت حيث طرفني، بني جتاري نزاع أي وقوع حال يف العقود

 املراتب ضمن الدولة جعل كبرياً، ازدهاراً  املتحدة العربية اإلمارات دولة اقتصاد وشهد . 2016 عام

 األوىل املرتبة املتحدة العربية اإلمارات دولة احتلت وقد .الفرد دخل كمعدل االقتصادية املؤشرات بعض يف األوىل

 الصادر « العاملي الرخاء مؤشر» تقرير ضمن « املعيشة عن الرضا مستويات مؤشر يف عاملي واخلامسة عريب

 القائمة وهي « اخلضراء القائمة ضمن وجودها على الدولة حافظت كما ، 2014 لعام الربيطاين ليجاتوم معهد عن

 إصدار منذ القائمة هذه ضمن اإلمارات صنفت وقد فقط، دولة 30 وتشمل العامل يف رخاء الدول أكثر تصنف اليت

 على الثالث للعام إقليمي األول واملركز الثقة، مؤشرات تقارير يف العامل مستوى على األوىل املرتبة احتلت كما .التقرير

 األوىل واملرتبة ، 2015 العاملية للتنافسية السنوي الكتاب تقرير حسب ،ً  عاملي 12 وال العاملية التنافسية يف التوايل

 ، 2014 لعام العاملية التجارة متكني تقرير يف عاملي 12 وال أفريقيا ومشال األوسط الشرق دول مستوى على إقليمي

 ،ً  عاملي 24 وال السياحة قطاع يف العاملية للتنافسية مؤشرات ثالثة يف عاملي األول املركز على اإلمارات حصلت كما

  . عريب العاملي املعلومات تكنولوجيا تقرير ضمن األول واملركز
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 يف وجاءت ،ً  عاملي 54 وال البشري املال رأس تقرير يف إقليمي األوىل املرتبة املتحدة العربية اإلمارات دولة وتبوأت 

 التابعة املستدامة التنمية حللول الدولية املبادرة تصدره الذي العاملي السعادة تقرير يف عاملي 28 وال عريب األوىل املرتبة

 جمال» للدول التجارية العالمة تصنيف تقرير يف عريب األوىل املرتبة اإلمارات واحتلت .املتحدة لألمم

  ا.عاملي 30 وال عريب االزدهار مؤشر على األوىل املرتبة وحازت ،« السياحة

 من أكتوبر يف الدويل البنك عن الصادر 2017 األعمال أنشطة ممارسة تقرير يف العربية الدول اإلمارات وتصدرت

 إىل العام الدويل الرتتيب يف درجات 8 وقفزت الضرائب دفع سهولة حمور يف عاملي تصدرت كما ، 2016 عام

 إىل عاملًيا 34 ال املركز من اإلمارات قفزت احلايل، للعام الدويل البنك اعتمدها اليت املنهجية وحبسب ، 26 املرتبة

   .التقرير يشملها اليت األوسط الشرق منطقة دول كل على متقدمة 26 ال املركز

 20 أفضل ضمن متقدم مركزاً  احتلت اإلمارات أن عن 2017 األعمال أنشطة ممارسة لتقرير إصدار أحدث وكشف

  : يلي كما وهي العشرة، التقرير حماور من مخسة يف عاملًيا دولة

 تراخيص استخراج سهولة حموري من كل يف عاملي والرابع الضرائب، دفع سهولة حمور يف عاملي األول املركز  - 

 11 ال واملركز األقلية املستثمرين محاية حمور يف عاملي التاسع واملركز الكهرباء، توصيل سهولة وحمور البناء

 .امللكية تسجيل سهولة حمور يف عاملي

 اإلمارات دولة أن « دافوس» العاملي االقتصادي املنتدى عن والصادر 2016 العاملية للتنافسية تقرير أحدث وكشف

 من كل يف عاملي الثاين املركز ويف ،« األعمال على والعنف اجلرمية تأثري غياب» مؤشر يف عاملي األول املركز يف حلت

 مؤشر يف عاملي الثالث املركز واحتلت ،« احلكومي اإلنفاق يف التبذير قلة» ومؤشر « القيادة يف الشعب ثقة مؤشر

 الثاين واملركز « الطرق جودة» مؤشر يف عاملي األول املركز الدولة حصدت كما «. احلكومية اإلجراءات عبء قلة»

 كل يف عاملي الثالث املركز يف جاءت كما ،« اجلوي النقل ووسائل للمطارات التحتية البنية جودة» مؤشر يف عاملي

 « مستخدم 100 لكل احملمول اهلاتف اشرتاكات نسبة» ومؤشر « البحرية للموانئ التحتية البنية جودة» مؤشر من

 عدد» مؤشر يف واخلامس « التحتية البنية جودة» مؤشر يف عاملي الرابع املركز يف جاءت كما ..

 ..باألسبوع مسافر مليون لكل املتاحة الطريان مقاعد

  .التحتية البنية وحتسني تطوير سبيل يف الدولة تبذهلا اليت الضخمة االستثمارات األداء هذا ويعكس

  المطلب الثاني: اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة

بامتياز، حيث تتسم بعدة خصائص جتعلها خمتلفة عن معظم تعد اإلمارات العربية املتحدة دولة اقتصادية   

اقتصاديات الدول النامية، كما �تم اإلمارات العربية املتحدة بإقامة عالقات مع دول العامل �دف تنمية استثمارا�ا 

  وحتقيق أعلى معدالت النمو.
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  الخصائص الرئيسية القتصاد اإلمارات الفرع األول: 

  :1يفتتمثل هذه اخلصائص 

  أوال: نظام االقتصاد الحر

تقوم دولة اإلمارات العربية املتحدة على نظام االقتصاد احلر والقائم على نظام السوق، والذي تعمل فيه قوى   

االقتصادية، اإلنتاجية العرض والطلب على حتديد املعطيات االقتصادية األساسية كاألسعار، االستثمار يف القطاعات 

  اخلارجية والداخلية وذلك دون تدخل احلكومة.والتجارة واخلدمية 

حيث تبنت دولة اإلمارات سياسة اقتصادية منفتحة تعتمد على حرّية االستثمار والتجارة يف مجيع ا�االت، إذ يكون 

للقطاع اخلاص دور الريادة يف االقتصاد الوطين، أّما دور احلكومة فيقتصر على رسم السياسات االقتصادية الكلية اليت 

  تعكس اإلسرتاتيجية العامة لالقتصاد احلر.

  انيا: االعتماد على النفطث

ميتاز اقتصاد اإلمارات باالعتماد الكبري على النفط، والذي يشكل مع مشتقاته اجلزء الكبري من إيرادات   

الالزمة لتغطية اإلنفاق العام اجلاري واإلمنائي املتزايد منذ منتصف السبعينات، فالشك بأن اإليرادات النفطية الدولة 

التحتية، اق املباشر على تنفيذ املشاريع اإلمنائية، اإلنتاجية، اخلدمية ومشاريع البنية قد مكنت الدولة من اإلنف

باإلضافة إلنفاقها اجلاري على الرواتب واألجور واملشرتيات من السوق احمللي؛ األمر الذي يؤدي إىل رفع معدالت 

من السلبيات لعل أبرزها أنه مورد ناضب  النمو القطاعي والكلي، وجتدر اإلشارة إىل أن لالعتماد على النفط العديد

األمر الذي حيتم إجياد مصادر بديلة لالعتماد عليها مستقبال يف حال نفاذ املورد، كما أن إيرادات النفط تعتمد على 

الطلب يف أسواق النفط العاملية وتقلبات األسعار فيها، مما يؤدي إىل عدم االستقرار يف تدفق هذه اإليرادات لينعكس 

  ك سلبا على اإلنفاق احلكومي الكلي.ذل

  ثالثا: االعتماد على العمالة الوافدة

نظرا لعدم توفر دولة اإلمارات على القوى العاملة املواطنة فهي تعتمد بدرجة كبرية على العمالة الوافدة لتنفيذ   

قتصادية واالجتماعية الشاملة اليت املشاريع اإلمنائية، اإلنتاجية واخلدمية واليت �دف لضمان استمرار عملية التنمية اال

تنفذها الدولة منذ إنشائها، حيث تقدم العمالة مسامهة فّعالة يف التطور االقتصادي واالجتماعي واحلضاري وتساهم 

  يف خلق سوق لتنشيط خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين.

  

                                                           
1
مجلة التعاون االقتصادي بین الدول اقتصاد دولة اإلمارات العربیة المتحدة: اإلنجازات المحققة والتطلعات المستقبلیة، محمد سعد عمیرة،   

  .04- 02، ص ص: 2002اإلسالمیة، 
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  المتحدةتطور المؤشرات االقتصادية لدولة اإلمارات العربية الفرع الثاني: 

 سياسات اتسمت الذي النفط اكتشاف مع جذرية تغيريات الدولة يف واالجتماعية االقتصادية احلياة شهدت

 وبنية ، وواعدة حيوية اقتصادية وقطاعات قوي اقتصادي هيكل بناء على ساعد ما والرشادة باحلكمة إيراداته توظيف

 العربية املنطقة يف اقتصاد أكرب كثاين اإلمارات دولة وتوجت ، وتقدما وكفاءة رقيا العاملية املستويات أحدث على حتتية

  . والعاملي قليمياإل املستويني على وديناميكية وحيوية وتنافسية قوة االقتصادات أكرب أحد وصارت

 حتققت اليت القياسية النمو ومعدالت اهلائلة االجيابية القفزات إىل تكوينها بدء منذ للدولة االقتصادية املؤشرات وتشري

  : 1التايل النحو على وذلك املتبعة احلكيمة االقتصادية السياسات بفضل

  أوال: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 إىل 1971 عام درهم مليار 6.5 حوايل من ، اجلارية باألسعار دولةلل اإلمجايل احمللي الناتج حجم تضاعف

 )1971 بالعام مستواها عن ضعفا 227 حنو( 2014عام 1476.2 إىل مث ، 1975 عام درهم مليار 58.3

  بلغ منو معدل مبتوسط 2015 العام يف درهم مليار 1359.9 إىل مث ، % 13.4بلغ منو معدل مبتوسط

12,9%.  

  )2015- 1975تطور الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية يف اإلمارات العربية املتحدة ():  1-4الشكل (

  

 

 

 

  

  

  

  

، إدارة التخطيط ودعم القرار، مبادرات الربع دراسة اقتصاد اإلمارات مؤشرات إيجابية وريادة عالميةأمحد ماجد، المصدر: 

  .07، ص: 2016، وزارة االقتصاد، اإلمارات العربية املتحدة، 2016الثالث، أوت 

  

                                                           
1
  لالطالع راجع:  

  ، اإلصدار الرابع والعشرون، وزارة االقتصاد، اإلمارات العربیة المتحدة،2016التقریر االقتصادي السنوي  -
إدارة التخطیط ودعم القرار، مبادرات الربع الثالث، دراسة  اقتصاد اإلمارات مؤشرات إیجابیة وریادة عالمیة، حمد ماجد، أ -

  .07-06، ص ص: 2016، وزارة االقتصاد، اإلمارات العربیة المتحدة، 2016أوت 



................أثر األزمة المالية  على السوق المالي اإلماراتي..........الفصل الرابع.........   
 

279 
 

  ثانيا: الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي باألسعار الثابتة

 القيمة ذات احليوية االقتصادية القطاعات وتطوير تنمية خالل من الدخل مصادر تنويع لسياسة تفعيال

 والتجارة واأللومنيوم البرتوكيماويات وباألخص الصناعة وأمهها بالدولة النمو واعدة مكاناتواإل العالية املضافة

 املايل والقطاع واملتوسطة الصغرية واملشروعات واملتجددة اجلديدة والطاقة املعلومات وتكنولوجيا واالتصاالت والسياحة

 درهم مليار 32.3 حوايل من ، الثابتة باألسعار النفطي غري اإلمجايل احمللي الناتج حجم تضاعف فقد نشاءاتواإل

 تشكل درهم مليار 815.3 إىل 1975 عام يف الثابتة باألسعار للدولة مجايلاإل احمللي الناتج من % 41.7 تشكل

 ما ، % 8.4 بلغ منو معدل ومبتوسط 2015 العام يف الثابتة باألسعار للدولة مجايلاإل احمللي الناتج من % 68.8

  فقط الثابتة باألسعار مجايلاإل ناجتها من % 31.2 يشكل وأصبح النفط على حالياً  الدولة اعتماد تراجع إىل أدى

  .التحويلية والصناعات والسياحة، والعقارات، واخلدمات، كالتجارة، أخرى حيوية قطاعات من يتأتى والباقي

  ): تطور قيمة الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 2-4الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  .09: ، صمرجع سابقأمحد ماجد، المصدر: 

  ثالثا: االستثمار األجنبي المباشر

 العاملي االستثمار ملؤشر طبقا وصنفت متطورا عاملياً  تنافسياً  اقتصاداً  املتحدة العربية اإلمارات دولة متتلك

 أكثر تتخذ إذ املباشر األجنيب لالستثمار مفضلة وجهة وأصبحت عامليا، 22 وال إقليميا األول باملركز 2015 للعام

 ، أفريقيا ومشال األوسط بالشرق اإلقليمية لعمليا�ا مقراً  اإلمارات دولة من عاملية شركة 500 أكرب من 25% من

 االسرتاتيجي واملوقع ، واألمين السياسي االستقرار رأسها وعلى الدولة �ا تتمتع اليت اجلذب عوامل هذا على حفز

 الذكية احلكومة تفعيل وأمهها املتطورة احلكومية واخلدمات ، املتقدمة واللوجستية والتشريعية التحتية البنية وتوافر املتميز

 بنسبة األرباح وحتويل احلرة املناطق خارج املشروعات لبعض األجانب متلك وإمكانية والضريبية اجلمركية واإلعفاءات
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 كالسياحة النفطية غري بالقطاعات خاصة الدولة متنحها اليت األخرى واالمتيازات واحلوافز ، اخلارج إىل %100

  .والبناء والتشييد والعقارات والتجارة املايل والقطاع واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا والصناعة

 بني األوىل باملرتبة األونكتاد عن الصادر 2015 لعام املباشر األجنيب االستثمار تقرير حسب اإلمارات صنفت كما

 املرتبة ويف وأفريقيا، األوسط الشرق منطقة يف 2014 عام خالل املباشر األجنيب لالستثمار جاذبية األكثر البلدان

 االستثمارات من (دوالر مليار 10,1 درهم، مليار 37.07 حنو واستقطبت تركيا، بعد آسيا غرب منطقة يف الثانية

واجلدول التايل يوضح تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بدولة اإلمارات  ).2014ل العام خال املباشرة األجنبية

  :2015-2011العربية املتحدة عن الفرتة 

 2015- 2011اإلمارات العربية املتحدة عن الفرتة ): تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بدولة  1-4الجدول (

  (بالمليار دوالر)

  

  

  

  

  

  

  

  .32، اإلصدار الرابع والعشرون، وزارة االقتصاد، اإلمارات العربية املتحدة، ص: 2016التقرير االقتصادي السنوي المصدر: 

  

، استمر تصاعد صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر السنوية طبقا لإلحصائيات الصادرة عن األونكتاد

"  وتصدرت اإلمارات قائمة الدول العربية يف تدفقات 2016إىل الدولة للعام اخلامس على التوايل "حىت سنة 

 وحن من تقارب وبقيمة % 27.5 إىل تصل حبصة 2015 عام العربية الدول إىل الواردة املباشر األجنيباالستثمار 

 حجم تطور فقد ذاو� ،% 9.3 حنو بلغ  2015- 2011الفرتة خالل منو معدل مبتوسط دوالر، مليار11.0

 دوالر مليار 115.6 كان أن بعد 2015 عام مليار 126.6 وبلغ اإلمارات يف الرتاكمية األجنبية االستثمارات

 اإلمارات دولة تعد كما، .% 10.3 حنوبلغ  2015-2011 الفرتة خالل منو معدل ومبتوسط ، 2014 عام

 عام دوالر مليار 9.0 من باخلارج استثمارا�ا حجم تطور حيث اخلارج يف عريب مستثمر أكرب املتحدة العربية

 مليار 66.3 من باخلارج الرتاكمية استثمارا�ا رصيد تطور وبذلك ، 2015 عام دوالر مليار 9.3 إىل 2014

 .األونكتاد عن الصادرة العاملي االستثمار لتقارير وفقا وذلك 2015 عام دوالر مليار 87.4 إىل 2014 عام دوالر
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 مقدمة يف األعمال وخدمات العقارات قطاع ويأيت كبريا، تنوعا بالدولة املباشر األجنيب االستثمار هيكل يعكس

 األمهية حيث من يليها منها، %25,8 نسبة على ويستحوذ املباشر األجنيب االستثمار على تستحوذ اليت القطاعات

 كما ،% 20.2 بنسبة والتأمني املالية املؤسسات قطاع وثالثا % 23.2 بنسبة والتجزئة اجلملة جتارة قطاع النسبية

 بلغ حيث خاصة مكانه املباشرة األجنبية االستثمارات واستقطاب جذب صعيد على التحويلية الصناعات حتتل

 حني يف درهم، مليار 127.6 قيمته ما 2015 عام �اية حىت التحويلية الصناعات يف املستثمر املال رأس حجم

 تقرتب حبصة األساسية املعدنية الصناعات قطاع يليها منها، % 31 على واملشروبات الغذائية املواد صناعة تستحوذ

 النفط تكرير منتجات صناعة أما ، %15 بنسبة املعدنية غري التعدينية اخلامات منتجات صناعة ، %25من 

 إىل الدولة يف الرتاكمية املباشرة األجنبية االستثمارات جمموع بذلك وارتفع  %6,7  نسبته ما على فتستحوذ

 2015 للعام األونكتاد عن الصادر العاملي االستثمار لتقرير وفقا اإلمارات دولة جاءت كما مليار درهم 424,3

 العاشرة باملرتبة حلت حيث ، باخلارج عريب مستثمر أكرب ، اخلارج يف املستثمرة 20 ال الواعدة البلدان قائمة ضمن

 وارتفع ،اإلمارات ودولة اجلنوبية وكوريا الصني، وهي النامية البلدان من فقط دول ثالث ضمت اليت القائمة ضمن

 مع مقارنة م، دره مليار 11.3 حنو إىل 2014 العام خالل اخلارج إىل اإلمارات من الصادرة االستثمارات إمجايل

 من اخلارجية الرتاكمية االستثمارات رصيد بذلك لريتفع ، 3.8 % قدره وبنمو 2013 العام يف درهم مليار 10,8

  دوالر مليار 1.9 وحنو ، 2013 عام دوالر مليار 63.2 مقابل 2014 بنهاية دوالر مليار 66.3 حنو إىل الدولة

  .2000 عام )درهم مليار 7,1( 

  رابعا: التجارة الخارجية

 )دوالر مليار 476.4 ( درهم تريليون 1.750 اإلمارات لدولة النفطية غري اخلارجية التجارة حجم بلغ

 عاصمة بوصفها الدولة تنافسية زيادة األرقام هذه وتؤكد  2014 بعام مقارنة %10 منو بنسبة 2015 عام خالل

 .والعاملية اإلقليمية للتجارة

 عام خالل درهم تريليون 1.632 بلغ احلرة املناطق جتارة احتساب مع النفطية غري اخلارجية التجارة حجم وبلغ

 مليار 696.4 الواردات منها ،)دوالر مليار 291.9 ( درهم تريليون 1.72 املباشرة التجارة حققت فيما ، 2014

 .درهم مليار 243.7 التصدير وإعادة درهم مليار 132.2 والصادرات درهم

 مليار 152.4 ( درهم مليار 560 حوايل إىل 2014 لعام اإلمارات لدولة احلرة املناطق جتارة حجم وارتفع

 منظمة عن الصادر 2015 الدولية التجارة إحصاءات تقرير يف متقدمة مراكز حتقيق من الدولة ومتكنت ..)دوالر

 خالل درهم مليار 269.5 اإلمارات لدولة املباشرة النفطية غري اخلارجية التجارة قيمة سجلت ولقد .العاملية التجارة

 وفقاً  وذلك ، 2015 عام من نفسها الفرتة خالل نفسها احملققة القيمة عند تقريباً  مستقرة ، 2016 من األول الربع

 اخلارجية التجارة نصف من أكثر على الواردات واستحوذت .للجمارك االحتادية للهيئة األولية اإلحصائية للبيانات

 إعادة وقيمة درهم، مليار 46.8 الصادرات قيمة بلغت بينما درهم، مليار 166.1 بقيمة للدولة، النفطية غري

 اهلادي احمليط وجزر وأسرتاليا آسيا إقليم وحافظ . 2016 عام من األول الربع خالل درهم مليار 56,6 التصدير
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 % 42 بنسبة درهم، مليارات 108,3 قيمتها حبصة النفطية، غري التجارة يف الدولة شركاء ترتيب يف صدارته على

 النفطية غري التجارة حصة سجلت بينما ، 2016 عام من األول الربع خالل للدولة النفطية غري التجارة إمجايل من

 .درهم مليار 24.2 بقيمة اإلمجايل، من %9 اخلليجي التعاون جملس دول مع للدولة

 بنسبة ، 2016 عام من األول الربع خالل املستوردة السلع كأفضل األوىل املرتبة يف واملشغول اخلام الذهب وحلّ 

 املركز يف الذهب صادرات حلت كما النفطية، غري الواردات إمجايل من درهم مليار 24.5 قيمته ما متثل ،% 15

 املركب غري األملاس وحل للدولة، النفطية غري الصادرات إمجايل من % 27 بنسبة درهم، مليار 12.6 بقيمة األول،

 % 20 بنسبة درهم مليار 11.5 بقيمة اخلارج، إىل الدولة من تصديرها إعادة متت سلعة كأفضل األول املركز يف

  .التصدير إعادة إمجايل من

  خامسا: القطاع المالي والنقدي

 غري النقد، عرض منو تباطؤ إىل أدى مما النفط أسعار يف االخنفاض استمرار نتيجة احلكومية الودائع اخنفضت

 باستثناء معتدلة، مبعدالت كان وإن االئتمان زيادة على قادرة ظلت قروضها حمافظ نوعية حتسن وبفضل البنوك أن

 الذي التمويل توفري من البنوك متكنت فقد وعليه السابقة، بالسنوات مقارنة أكثر منوا شهد الذي للحكومة إقراضها

 وسيولة جيدة برمسلة متمتعا بالدولة املصريف القطاع ظل عامة وبوجه االقتصاد، من النفطية غري القطاعات حتتاجه

 حيث 2015 عام كبرية زيادة وحقق 2014 عام حققه الذي االجيايب منوه والنقدي املايل القطاع وواصل كافية،

 بنسبة 2014 عام درهم مليار 122.4 مقابل درهم مليار 132.8 حنو إىل اجلارية باألسعار القطاع ناتج ارتفع

 املشروعات قطاع مسامهة نسبة وارتفعت ، 3.0 % بلغت حقيقي منو وبنسبة اجلارية، باألسعار %8,5 بلغت زيادة

 كما ، 2015 عام 9.8 % إىل 2014 عام 8.3 % من )اجلارية باألسعار( اإلمجايل احمللي الناتج يف املالية

  12.6% من )اجلارية باألسعار( النفطية غري القطاعات ناتج يف املالية املشروعات قطاع مسامهة نسبة ارتفعت

 تنويع سياسة وغايات أهداف حتقيق يف التقدم استمرار على داللة يف ، 2015 عام 12.8 % إىل 2014 عام

 .الدخل مصادر

 النقد – املصدر النقد( البنوك خارج املتداول النقد من املكون )1(ن النقود عرض ارتفعالتطورات النقدية:  - 

 456.9 إىل )الطلب حتت واحلسابات اجلارية احلسابات أرصدة( النقدية الودائع إليه مضافا )البنوك يف

 2014 عام من الرابع بالربع درهم مليار 436.1 كان أن بعد 2015 عام من الرابع بالربع درهم مليار

 إىل ضافةباإل )1(ن النقود عرض من املكون )2(ن النقود عرض ارتفع أيضا .% 4.7 بلغت منو بنسبة

 درهم مليار 1186.8 إىل )األجنبية بالعمالت الودائع وكذا وألجل التوفري حسابات(ة النقدي شبه الودائع

 منو بنسبة 2014 عام من الرابع بالربع درهم مليار 1141.1 كان أن بعد 2015 عام من الرابع بالربع

 الودائع إليه مضافا) 2(ن النقود عرض من املكون) 3(ن  النقود عرض وارتفع،  4.0.% حنو بلغت
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 من الرابع بالربع درهم مليار 1342.8 بلغ حيث 0.8 % بنسبة املركزي واملصرف البنوك لدى احلكومية

  . 2014 عام من الرابعع بالرب درهم مليار 1332.0 كان أن بعد 2015 عام

  

  2015-2014): التطورات النقدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة للفترة  2-4الجدول (

  

  

  

  

  

  

  

  .34، ص: مرجع سابق، 2016التقرير االقتصادي السنوي المصدر: 

 التطورات المصرفية - 

 بينما( 2014 العام بنهاية بلغه الذي املستوى نفس وهو بنكا 23 حنو 2015 عام بنهاية الوطنية البنوك عدد ظل

 دول بنوك عدد بقى كما 2015 العام بنهاية فرعا 874 إىل 2014 العام بنهاية فرعا 869 من  فروعه عدد ارتفع

 نفس عند األجنبية البنوك عدد بقى وكذا بنوك، 6 يأ 2015 عام املستوى نفس عند بالدولة العاملة التعاون جملس

 2478.2 إىل بالدولة العاملة املصارف أصول إمجايل وارتفع ،فرعا  82 فروعها عدد بلغ( بنكا 20 بعدد املستوى

 ،% 7.5 بلغت زيادة بنسبة 2014 عام �اية يف درهم مليار 2304.9 مقابل 2015 عام �اية يف درهم مليار

 مليار 1471.6 إىل 2014 عام درهم مليار 1421.3 من بالدولة العاملة البنوك لدى العمالء ودائع ارتفعت كما

 رأس ومالءة للودائع املرتفع املستوى بفضل بالدولة البنوك ومتكنت ،% 3.5 بلغت منو بنسبة 2015 عام درهم

 2015 عام درهم مليار 1485.0 إىل قيمتة ارتفعت الذي املصريف باالئتمان اخلاصة أنشطتها مواصلة من املال

 الودائع إىل االئتمان نسبة وتزايدت ،% 7.8 بلغت زيادة بنسبة 2014 عام �اية يف درهم مليار 1378.1 مقابل

  .2015 عام % 100.9 إىل 2014 عام 97.0% من
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  بدولة اإلمارات العربية المتحدة  2015-2014): التطورات المصرفية لعامي  3-4الجدول (

  

  

  

 

  

  .35، ص: مرجع سابق، 2016التقرير االقتصادي السنوي المصدر: 

  مميزات البيئة االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدةالفرع الثالث: 

 مستقرة، قادرة على مواصلة النمو العربية املتحدة ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسيةتميز دولة اإلمارات ت

االقتصادي رغم حاالت الركود اليت يشهدها االقتصاد العاملي عرب فرتات خمتلفة، والرتاجعات يف أسعار النفط، ويعود 

 :1ذلك لعدة أسباب منها

  ستراتيجياالموقع أوال: ال

اإلمارات مبوقع اسرتاتيجي هام بني مراكز األعمال الرئيسية يف أوروبا، وآسيا، واحمليط اهلادئ، تتمتع دولة   

كما حتوز دولة اإلمارات على شبكة مواصالت برية وجوية ممتازة تساعدها على االتصال   ،وإفريقيا، وأمريكا الشمالية

ستخدم ديب كمحور للتجارة يف أفريقيا، كما يوجد آالف من الشركات الصينية اليت ت، حيث مع خمتلف دول العامل

يستخدمها رجال األعمال اهلنود للوصول إىل العامل ، بينما يعتربها التجار من أمريكا الالتينية منصة حيوية لالنطالق 

 .ماليةكما تعترب حموراً اقتصادياً �مل منطقة الشرق األوسط بالنسبة لرجال األعمال من أمريكا الش  ،إىل آسيا اجلنوبية

  احتياطيات مالية قويةثانيا: 

وقطاع مصريف قوي، يساعدها على توفري بيئة استثمارية آمنة،  باحتياطات مالية قوية حتتفظ دولة اإلمارات 

الزم لكافة مشاريعها، والوفاء بالتزاما�ا املالية، واإلنفاق يف موازنا�ا تكفي احلكومة لالستمرار يف توفري التمويل ال

ونقالً عن تقرير ورد يف اخلليج تاميز، يتوقع صندوق النقد الدويل زيادة منو إمجايل الصناديق  ،العامة دون تعثرات مالية

مليار دوالر عام  118.4 ، ليصل إىل 2015مليار دوالر يف  76.8االحتياطية الرمسية لدولة اإلمارات من 

مليار دوالر حبلول  33.4إىل  2015مليار دوالر عام  17.6كما سينمو فائض احلساب اجلاري من   ،2020

2020. 

                                                           
 

1
AE/about-https://www.government.ae/ar-ن الموقع: البوابة الرسمیة لحكومة اإلمارات العربیة المتحدة، قسم االقتصاد، متوفر ضم 

uae/economy-the   
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صنفت شركة اخلدمات املالية "ستاندرد أند بورز"  ( National The ) ونقالً أيضاً عن تقرير ورد يف جريدة

كما مت تصنيف كل من  ،اإليفاء بالتزاما�ا املالية على املدى الطويل ، مشرية إىل مقدر�ا على AA أبوظيب بفئة

 .مشرية إىل قدرة كل منهما على اإليفاء بالتزاما�ما على املدى القصري A/A-1 إماريت الشارقة ورأس اخليمة بفئة

  سياديةالصناديق ثالثا: ال

دراسة استثمارات احلكومات، املتخصصة يف  (SWFI) وفقاً لتصنيفات مؤسسة الصناديق السيادية  

من أكرب الصناديق السيادية يف منطقة  جهاز أبوظيب لالستثمار وإحصاءات أكرب الصناديق السيادية يف العامل، يعترب

 .بليون دوالر أمريكي 792قدر بـ الشرق األوسط، وأكرب خامس صندوق يف العامل مببلغ ي

  

  واعدةالقتصادية االبيئة رابعا: ال

كبيئة واعدة وحمفزة لالستثمار  11، تتبوأ دولة اإلمارات املركز 2014االستثمار العاملي األونكتاد لعام  وفقاً لتقرير  

 :وذلك لألسباب التالية

 ؛تتمتع الدولة بقوانني اقتصادية مرنة، وسهولة يف ممارسة األعمال 

 ؛استقرار عملة اإلمارات مقابل الدوالر األمريكي، وسهولة حتويلها 

 ؛عدم فرض أي قيود على إعادة تصدير األرباح، أو رأس املال 

  ؛املواتيةالتشريعات الضريبية 

 ؛يف الدولة واملناطق االقتصادية املتخصصة ، املناطق احلرة مزايا 

 الكلفة املنافسة للعمالة. 

ترتبط دولة اإلمارات بعالقات وثيقة الصلة مع مجعيات ورابطات جتارية وذلك لدعم مركزها الذي يتبىن اقتصاد حر 

 .ومفتوح، والعب يف التجارة الدولية والتنافسية

  نفاق حكومي مستمرإخامسا: 

يف خمتلف أرجاء البالد، وتشمل شبكات الطرق،  مشروعات البنية التحتية يتواصل اإلنفاق احلكومي على 

رات االحتادية األخرى يف إمارات عجمان، وأم القيوين، ، واملباد ومشروع القطار االحتادي واألنفاق، واملباين االحتادية،

  .ورأس اخليمة، والفجرية واليت ُصممت لضمان متتع تلك اإلمارات باملزايا ذا�ا املتوفرة يف إماريت أبوظيب وديب
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  استراتيجيات اقتصادية للتنويع االقتصاديسادسا: 

زيادة  االقتصادي، واليت حققت جناحاً يف على التنويعيات اقتصادية ُحمفزة تتبىن دولة اإلمارات اسرتاتيج  

الصناعات التحويلية، والطريان، والسياحة،  القتصاد الوطين مثل قطاعات:يف ا مسامهة القطاعات غري النفطية

 .، واخلدمات، والطاقة البديلةواملصارف، والتجارة والعقارات

باملئة عام  79باملئة من إمجايل الناتج احمللي مقارنة بـ  30حوايل  2015سنة بلغ إسهام الصناعات النفطية حيث 

، وتسري حكومة دولة اإلمارات يف خطوات ثابتة لزيادة مسامهة هذه القطاعات يف االقتصاد الوطين لتصل إىل 1980

 .2021% يف العام 80

  حرةالمناطق بعا: السا

، اليت تطرح حوافز ومزايا اقتصادية  واملناطق االقتصادية املتخصصة املناطق احلرة يوجد يف دولة اإلمارات العديد من  

 :عدة مثل

 ؛اإلعفاء الضرييب للشركات ورسوم االسترياد والتصدير 

 ؛يل مواطنمتلك كامل لألجنيب دون احلاجة لكف 

  لألرباح100استعادة %. 

منطقة حرة. ووفقاً لتقرير يف موقع جريدة جلف نيوز اإلجنليزية يف دولة اإلمارات،   35يوجد يف دولة اإلمارات حوايل 

 .2014باملئة من التجارة الغري نفطية لدولة اإلمارات عام  33كان إسهام املناطق احلرة مبعدل 

  قتصاديةاألصول والموجودات االثامنا: 

،مقارنة بـ  2015 بليون درهم إمارايت) يف ماي 332.7بلغ إمجايل أصول البنك املركزي لدولة اإلمارات (  

، وهو ما يشري إىل اعتماد السياسة  %3,2، أي بزيادة قدرها 2014 بليون درهم إمارايت ) يف ماي 322.4(

، ليصل 2015يف الربع األول من عام  %3,3ارتفع إمجايل أصول البنوك يف دولة اإلمارات بنسبة  ،املالية التوسعية

كما  ،2014يف إمجايل األصول يف الربع األخري من عام  % 0.3بليون درهم، مقارنة باخنفاض نسبته  2.380إىل 

يف  % 0.3ة باخنفاض نسبته ، مقارن2015يف الربع األول من  % 2.3منا االئتمان اإلمجايل بنسبة أكثر من 

 .2014االئتمان يف الربع األخري من عام 
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  المركز التنافسي لدولة اإلماراتتاسعا: 

يف التنافسية العاملية باملقارنة مع  على التوايلحصلت دولة اإلمارات على املركز األول إقليمياً للعام الثالث  

وحافظت الدولة على املرتبة األوىل عاملياً، يف مؤشر السياسات  .دول املنطقة، كما ُصّنفت يف املركز الثاين عشر عاملياً 

ي يعرب عن املالية العامة، وجودة البنية التحتية، والنقل اجلوي الذي يأيت ضمن احملاور الفرعية للتنافسية، والذ

  .استثمارات الدولة الضخمة واملستمرة لتطوير املطارات، وأساطيل الناقالت اجلوية الوطنية، وقطاع السفر ككل

  2016مركز الدولة اقتصادياً بحسب تقرير البنك الدولي عاشرا: 

دولة يف  189الذي كتبت عنه وكالة أنباء اإلمارات ، والذي يقيس أداء  2016لتقرير البنك الدويل  وفقاً    

 ،على التوايل يف ذلك احملور تسهيل ممارسة األعمال للمستثمرين، تبوأت دولة اإلمارات املركز األول عربياً للعام الثالث

حصلت على املرتبة األوىل إقليمياً، يف كل من حماور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء، ومحاية صغار كما 

، حيث تبوأت دولة اإلمارات املستثمرين، وتسجيل املمتلكات، وعدم تأثري دفع الضرائب على األعمال وإنفاذ العقود

  هذا املركز من خالل:

وضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة عدة اسرتاتيجيات ترمي إىل تعزيز  : السياسات االقتصادية المحفزة - 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة، وتنويع مواردها االقتصادية، وبناء اقتصاد تنافسي يستند على العلم 

ويأيت ذلك ضمن توجهات الدولة باالبتعاد عن االعتماد على النفط والرتكيز على موارد أخرى  ،واملعرفة

  .لتنمية مستدامة

حيث  2012ام منذ ع سرتاتيجيةاإل تبنت دولة اإلمارات هذه : ستراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراءإ -

مساراً من مسارات التنمية املستدامة من خالل تعزيز التنافسية االقتصادية، وخلق  االقتصاد األخضر يعترب

ألمن الوطين يف فرص عمل، وجذب االستثمارات، وكفاءة استخدام املوارد الطبيعية واالقتصادية، وتعزيز ا

 .جمال الطاقة واملياه

 2016- ستراتيجية اإلمارات ما بعد النفطإ -

يف فندق ومنتجع باب الشمس  2016يناير  31و 30على مدار يومي  اإلمارات ما بعد النفط ندوة  عقدت

إىل مناقشة األفكار واملبادرات اليت من شأ�ا  الندوةهدفت  ،يف ديب حبضور ممثلي احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية

 .قطاعاته مبا يضمن استدامته لألجيال القادمةتنويع االقتصاد الوطين ، وحتقيق توازن بني 
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، الوضع الراهن القتصاد دولة اإلمارات، وفرص تطوير القطاعات احليوية غري النفطية يف الندوةوتناولت جلسات 

كما مت رصد أهم السيناريوهات اليت ميكن أن تتبناها احلكومة إلحداث نقلة نوعية وتغيريات   ،الدولة، وتعزيز كفاء�ا 

  .ابية يف عدد من القطاعات احليوية، وذلك بالرتكيز على تطوير هذه القطاعات، ودعم الكوادر اإلماراتية لقياد�اإجي

  المبحث الثاني: السوق المالي اإلماراتي

مت إنشاء سوق لألوراق املالية يف دولة اإلمارات وفقا لقانون هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع رقم   

، لتنمية االستثمارات احمللية وخلق فرص استثمارية متنوعة من خالل توفري السيولة النقدية الالزمة 2000) لسنة 04(

، تاله افتتاح سوق أبوظيب لألوراق املالية يف 2000يف شهر مارس لذلك، كما ّمت افتتاح سوق ديب لألوراق املالية 

  .2001وّمت ربط السوقني إلكرتونيا يف شهر أوت  2000شهر نوفمرب 

  : اإلطار العام للسوق المالي اإلماراتيالمطلب األول

القرن املاضي، حيث يعود التعامل باألوراق املالية يف دولة اإلمارات العربية املتحّدة إىل أوائل الستينات من 

بدأ تأسيس عّدة شركات مسامهة عامة يف الدولة، وتبعا لذلك ظهرت سوق غري منظمة لتداول األوراق املالية من 

خالل مكاتب الوساطة واليت كانت غري متخصصة أو مرخصة، حيث ظل العديد من املستثمرين احملليني واألجانب 

ررا تدشينها يف بداية الثمانينات، غري أن أزمة سوق املناخ يف الكويت يرتقبون إنشاء سوق مالية رمسية، حيث كان مق

مليار دوالر أبادت املشروع يف مهده، واستمرت سوق  20واليت تكبدت الكويت خالهلا خسائر بلغت حوايل 

ة للتذبذب األسهم احمللية تعمل بدون قوانني وتسري بطريقة االتصاالت اهلاتفية بني الوسطاء، األمر الذي جعلها عرض

باستمرار، كما طرح مشروع البورصة بقّوة مرّة ثانية يف التسعينات، غري أن السلطات ظلت مرتددة يف اختاذ اخلطوة 

  حتت تأثري اخلوف من تكرار أزمة سوق املناخ الكويتية، والتداعيات السلبية للحرب اخلليجية الثانية .

  1الفرع األول: النشأة

مرحلة تأسيس العديد من البنوك والشركات املسامهة، وقد   1982وحىت عام  كانت الفرتة من السبعينات  

كان ذلك قبل إصدار قانون الشركات، حيث تزامنت تلك الفرتة مع حركة النشاط االقتصادي مؤكدة أن دولة 

يزها عن األخرى اإلمارات مّرت مبراحل تنموية خمتلفة منذ بداية النشأة وكان لكل مرحلة من هذه املراحل مسا�ا اليت مت

نقطة بداية مرحلة جديدة ترافقت مع عودة االنتعاش إىل النشاط  1988وفقا للحاجات املطلوبة، حيث تعد سنة 

االقتصادي يف الدولة، والذي مشل معظم القطاعات االقتصادية، حيث انتعشت عمليات التداول يف األسهم كإحدى 

ديدة تتغري ملصلحة التداول وبرزت شرحية من جتار األسهم نشطوا يف القنوات االستثمارية املفضلة، وبدأت مفاهيم ع

بدأت مرحلة من االنتعاش  1995السوق لالستفادة من فروقات األسعار لتحقيق أرباح كبرية، ومع بداية عام 
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فع احلقيقي ترافقت مع تأسيس عدد من الشركات املسامهة بعد انقطاع دام ألكثر من عشر سنوات، ونتيجة لذلك ارت

عدد املسامهني بشكل كبري، حيث انتعش سوق األسهم ومشل كافة القنوات االستثمارية احمللية، وأصبح مقصد كبار 

وصغار املتعاملني مستثمرين أو مضاربني، وزاد من انتعاشه النتائج املالية الكبرية والتوزيعات ا�زية على املسامهني من 

عض البنوك والشركات إىل نسب مذهلة قاربت رأس املال األساسي، إذ قبل الشركات املسامهة، حيث وصلت أرباح ب

مليار درهم، ليحقق معها املستثمرون  235سهما إىل  44وصلت القيمة السوقية لألسهم املتداولة واليت كان عددها 

من سعر  أو بأسعار أعلى 1998أرباحا طائلة معظمها دفرتية وبعضها فعلية لألسهم اليت مت تسييلها قبل �اية 

  الشراء بعد ذلك.

ونتيجة وصول األسعار إىل مستويات كبرية وإدراك املتعاملني بأن هذه األسعار مبالغ فيها جدا، بدأت منذ األول من 

أكتوبر موجة بيع حممومة من أجل حتقيق أرباح فعلية، حيث بدأت مرحلة جديدة لتهوي األسعار إىل مستويات 

تفاء الطلبات وقد أدى ذلك إىل اخنفاض القيمة السوقية لألسهم املتداولة بنهاية متدنية؛ نتيجة العرض الكبري واخ

واليت كبدت صغار  1998مليار درهم، وبذلك حّلت  أزمة سوق األسهم يف صيف عام  124إىل  1998

تثمار يف مليارات درهم، هي مجلة القروض اليت اقرتضوها من البنوك لالس 4املستثمرين خسائر باهظة تقدر بأكثر من 

ضعف  18األسهم، حيث أغر�م االرتفاعات غري املربرة واليت قفزت بقيمة العديد من أسهم الشركات إىل أكثر من 

  القيمة االمسية.

شركة جديدة منها بنك واحد  13مت تنشيط تداول أسهم سبع شركات مؤسسة سابقا، وتأسيس  1999ويف �اية 

دمات والصناعة واالستثمار، وارتفع عدد مكاتب الوساطة املتخصصة وثالث شركات يف كل من قطاع التأمني واخل

مليار  102مكتبا، إّال أن القيمة السوقية لألسهم املتداولة مازالت يف اخنفاض كبري وصل إىل  50مكاتب إىل  3من 

إىل وأدى ذلك  1998شهرا مع اإلشارة إىل أن معظم اخلسائر كانت قبل �اية  15خالل  %65,5درهم بنسبة 

  فقدان الثقة بالسوق، مما زاد من صعوبة انتعاشه جمددا.

والقاضي بإنشاء هيئة سوق اإلمارات  4أصدرت اإلمارات العربية املتحدة القانون االحتادي رقم  2000ويف سنة 

اهليئة فور إصدار القانون يف وضع هياكلها اإلدارية والفنية واألخذ بزمام املبادرة فيما  لألوراق املالية والسلع،  وشرعت

يتعلق بإنشاء سوق اإلمارات لألوراق املالية، و مت بعد ذلك تأسيس سوق ديب املايل وسوق أبو ظيب لألوراق املالية 

  خالل نفس العام .

سوق أبو ظيب لألوراق املالية ويندرج السوقان حتت رقابة هيئة تتكون سوق املال يف اإلمارات من سوق ديب املالية و 

  األوراق املالية والسلع واليت تعترب املشرع الرئيسي ألنظمة عمل األسواق يف الدولة.  
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  الفرع الثاني: مكونات السوق المالي اإلماراتي

  1يتكون السوق املايل اإلمارايت من 

 (ADX) أوال: سوق أبوظبي لألوراق المالية

يف إمارة أبوظيب، �دف إتاحة الفرصة الستثمار املدخرات واألموال  2000عام  سوق أبوظيب لألوراق املالية تأسس

يف األوراق املالية، وتنمية الوعي االستثماري مبا يكفل توجيه املدخرات إىل القطاعات املنتجة، واملسامهة يف حتقيق 

  .ية، والسندات، ويتعامل السوق بصناديق االستثمار، واألسهم العاد االستقرار املايل واالقتصادي

 (DFM) ثانيا: سوق دبي المالي

، وهو يعترب أول سوق مايل يتم طرح أسهمه لالكتتاب 2000هو شركة مسامهة عامة تأسس يف عام  سوق ديب املايل

 .متوافق مع الشريعة اإلسالمية وأحكامهاالعام يف الشرق األوسط، كما أنه أول سوق مايل يف العامل 

وصناديق  ،والصكوك اإلسالمية تتعامل البورصة باألوراق املالية الصادرة عن الشركات املسامهة العامة، والسندات،

  . االستثمار املشرتك

 (DIFC) ثالثا: مركز دبي المالي العالمي

�دف تعزيز مكانة ديب كمركز مايل عاملي رائد، وتنمية اقتصاد اإلمارة، يضم مركز ديب املايل  املايل ديب مركز تأسس

مصرفاً عاملياً، وشركات إدارة األصول، وشركات تأمني، وشركات  25 من أكرب 18شركة مبا فيها  800أكثر من 

 .استشارات مالية وقانونية

 (DMCC) رابعا: مركز دبي للسلع المتعددة

، ومببادرة من  املنطقة احلرة يف أبراج حبرية اجلمرية كجزء من  2002عملياته عام  باشر مركز ديب للسلع املتعددة

 .حكومة ديب، وذلك �دف توفري البنية املالية و التحتية املناسبة إلنشاء سوق لتداول السلع يف اإلمارة

  .ييتم تداول أربع جمموعات للسلع يف السوق وهي: الذهب، األملاس، اللؤلؤ، والشا

 (DPE) خامسا: بورصة دبي للؤلؤ

 .تأسست مببادرة من مركز ديب للسلع املتعددة، وذلك لدعم جتارة اللؤلؤ الطبيعي، واملصنع على مستوى العامل

                                                           
 

1
https://www.government.ae/ar-لحكومة اإلمارات العربیة المتحدة، قسم األسواق المالیة، متوفر على الموقع:   البوابة  الرسمیة 

markets-investment/financial-and-services/finance-and-AE/information   
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تستضيف البورصة عدداً من الفعاليات منها، منتدى اللؤلؤ العاملي، مزاد ديب للؤلؤ، ومبادرة جوهر اللؤلؤ لتصميم 

  .ا�وهرات اللؤلؤية

 (DDE) سادسا: بورصة دبي لأللماس

واحدة من أهم ثالث بورصات عاملياً لتجارة األحجار الكرمية، وهي الوحيدة على  بورصة ديب لألملاس تعد

يف إمارة  برج األملاس ،توجد البورصة يف مبىن باالحتاد العاملي لبورصات األملاس مستوى منطقة الشرق األوسط املرتبطة

 .شركة إقليمية، ودولية تتعامل باألحجار الكرمية 600اتب أكثر من ديب، وهي مقر ملك

 .تضم البورصة سوق ومنصة فريدة من نوعها يف املنطقة لتجارة وتداول األملاس، واألحجار الكرمية

 (DGCX) سابعا: بورصة دبي للذهب والسلع

وهي اليوم البورصة الرائدة يف جمال تداول املشتقات  2005عام  بورصة ديب للذهب والسلع تأسست

السلعية يف منطقة الشرق األوسط، وتعمل هذه البورصة من خالل منصة إلكرتونية لتداول العمالت واملشتقات 

عضواً من خمتلف أحناء العامل ، ويتيح موقع ديب االسرتاتيجي بني الشرق األقصى وأوروبا يف  267اعدة حتوي بق

جذب املستثمرين الدوليني، و يسمح للبورصة بتقدمي ساعات تداول موسعة للتجار العامليني، ودمج التجارة اإلقليمية 

 .ط، والغاز، واألسهموالدولية، وتتعامل البورصة باملعادن، والعمالت، والنف

 (DME) ثامنا: بورصة دبي للطاقة

�دف توفري سعر استكشايف عادل وشفاف، وإدارة فعالة للمخاطر  2007عام  بورصة ديب للطاقة تأسست

ام واحدة من العقود الرئيسية يف البورصة ،وهي يف منطقة شرق السويس. تعد العقود املستقبلية اخلاصة بنفط ُعمان اخل

بذلك توفر املقارنة األكثر شفافيًة وقبوالً فيما يتعلق بالنفط اخلام يف املنطقة حيث تقع البورصة يف مركز ديب املايل 

  .تتعامل البورصة بعقود الطاقة اآلجلة والسلعكما   ،سلطة اخلدمات املالية يف ديب العاملي ، وختضع ألنظمة

 تاسعا: ناسداك دبي

منصة للتبادل املايل العاملي يف منطقة الشرق األوسط، فهي مكان اللتقاء رؤوس األموال  ناسداك ديب متثل

مكاناً متميزاً لكل من الشركات اليت تبحث عن متويل، واملستثمرين الذين يودون توظيف اإلقليمية والعاملية، مما جيعلها 

 .أمواهلم

 .ميكن للمتعاملني من أحناء العامل كافًة التداول يف ناسداك ديب مما يعطي الشركات املدرجة �ا ميزة االنتشار عاملياً 
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املتداولة يف البورصة، واملشتقات والسلع، وصناديق  تتعامل ناسداك ديب باألسهم، والصكوك، والسندات، والصناديق

  .االستثمار العقاري

وحيوز سوق  ، املاليةلسلطة ديب للخدمات  ، وختضع(DIFC) يف مركز ديب املايل العاملي ناسداك ديب ويوجد مقر

 .على ثلث األسهم بورصة ديب ديب املايل على ثلثي أسهم ناسداك ديب ، بينما حتوز

  الفرع الثالث: إدارة السوق المالية اإلماراتية

  تقوم إدارة السوق على ثالث أجهزة وهي:

  المالية والسلعأوال: هيئة األوراق 

وتلحق بوزير االقتصاد و مقرها الرئيسي يف  2000) لسنة 4تأسست اهليئة مبوجب القانون االحتادي رقم (

تتمتع اهليئة  إمارة أبوظيب وللهيئة أن تنشئ فروًعا أو مكاتب تابعة هلا ملباشرة مهام اإلشراف والرقابة على األسواق،

 واإلداري وتتمتع بكافة الصالحيات الرقابية و اإلشرافية والتنفيذية الالزمة بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل

  .له ملمارسة مهامها وفًقا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة تنفيًذا

  ثانيا: سوق دبي المالي

 14االقتصاد رقم مت تأسيس سوق ديب املايل كمؤسسة عامة لديها الشخصية االعتبارية املستقلة مبوجب قرار وزارة 

  .2000لعام 

وتعمل سوق ديب املايل كسوق ثانوي للتعامل باألوراق املالية الصادرة عن الشركات املسامهة العامة والسندات الصادرة 

عن احلكومة االحتادية أو أية حكومات حملية واملؤسسات العامة يف الدولة ووحدات صناديق االستثمار وأية أدوات 

كانت حملية أو أجنبية واليت تكون معتمدة لدى سوق ديب املايل. وبدا سوق ديب املايل مزاولة نشاطه مالية أخرى سواء  

  .2000مارس  26بتاريخ 

قرر ا�لس التنفيذي إلمارة ديب حتويل سوق ديب املايل كشركة مسامهة عامة يف اإلمارات  2005ديسمرب  27ويف 

%) من رأس 20مليارات درهم) ومت طرح نسبة عشرون باملائة ( 8رات درهم (العربية املتحدة برأمسال وقدره مثانية مليا

مليار درهم لالكتتاب العام. لقد شهد االكتتاب العام إقباالً كبرياً ومتميزاً فاق كل  1.6مال السوق أي ما يعادل 

  .مليار درهم 201التوقعات حيث وصل املبلغ املكتتب به إىل ما يقارب 

  .(DFM) برمز تداول 2007مارس  7ديب املايل يف السوق بتاريخ  ومت إدراج شركة سوق

ويعترب سوق ديب املايل هو أول سوق مايل يتم طرح أسهمه لالكتتاب العام يف الشرق األوسط و�ذا تكون حكومة 

ق مع ديب رائدة يف جمال ختصيص املؤسسات احلكومية يف املنطقة. كما يعترب سوق ديب املايل أول سوق مايل متواف
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الشريعة اإلسالمية وأحكامها يف العامل وهو ما يعرب عن الرؤية الطموحة لسمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب 

  .رئيس الدولة رئيس احلكومة حاكم ديب

  ظبي لألوراق الماليةثالثا: سوق أبو 

ومبوجب هذا القانون ، 2000) لسنة 3مت تأسيس سوق أبو ظيب لألوراق املالية مبوجب القانون احمللي رقم (

فإن السوق يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري وبالصالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة ملمارسة 

  .15/11/2000مهامه، وله ينشئ مراكز وفروع له خارج إمارة أبو ظيب، وقد مت افتتاح السوق بتاريخ 

ويهدف السوق إىل إتاحة الفرصة الستثمار املدخرات واألموال يف األوراق املالية مبا خيدم مصلحة االقتصاد الوطين 

ويكفل سالمة املعامالت ودقتها ويضمن تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد األسعار ومحاية املستثمرين وترسيخ 

ت التداول يف األوراق املالية مبا يضمن سالمة التصرفات أسس التعامل السليم والعادل و إحكام الرقابة على عمليا

واإلجراءات ، وتنميه الوعي االستثماري مبا يكفل توجيه املدخرات إىل القطاعات املنتجة ، واملساهم يف حتقيق 

  . االستقرار املايل واالقتصادي

ا�لس ملدة ثالث سنوات ، وقد  وتتألف إدارة السوق من سبعة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم أمريي وتكون عضوية

  .2000) لسنة 8مت تشكيل أول جملس إدارة للسوق مبوجب املرسوم األمريي رقم (

  الفرع الرابع: شروط اإلدراج في السوق المالي  اإلماراتي 

  :1على األوراق التالية  اإلمارايت املايل سوقالاإلدراج يف يقتصر 

 الدولة أو اليت تتخذ من الدولة مقرا رئيسيا هلا؛أسهم الشركات املسامهة اليت تأسست يف  - 

 أسهم الشركات اليت ال تتمتع جبنسية الدولة واليت يوافق ا�لس على إدراجها؛ - 

 سندات وأدوات الدين اليت يقرر ا�لس إدراجها؛ - 

 أية أوراق مالية أخرى يوافق ا�لس على إدراجها؛ - 

يف الدولة، تكون شروط إدراجها يف السوق وفق التصنيف التايل، على أما بالنسبة للشركات املسامهة العامة املؤسسة 

  أن يقرن اسم الشركة املدرجة بفئة تصنيفها يف كافة األحوال كما يلي:

  :يشرتط لتصنيف الشركة من هذه الفئة مايلي:الفئة األولى 

 أن تكون الشركة مقيدة لدى وزارة االقتصاد والتجارة؛ - 

                                                           
-  1

   http://esm.sca.ae/Arabic/Emiratesindex/pages/about.aspxالموقع الرسمي للسوق المالي اإلماراتي:  
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الشركة مدة ال تقل عن عامني صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من مدقق أن يكون قد مضى على تأسيس  - 

 حسابات مقيد يف جدول مدققي احلسابات املشتغلني وخمول بتدقيق حسابات الشركة املسامهة؛

 أن تكون الشركة قد حصلت على موافقة اهليئة بإدراجها؛ - 

 رأس املال املكتتب فيه أيهما أعلى؛ من %35مليون درهم أو  25أن ال يقل رأس مال الشركة املدفوع عن  - 

 أن تكون حقوق املسامهني بالنسبة لكل فئة من فئات األسهم اليت تصدرها الشركة متساوية؛ - 

 أّال تقل حقوق املسامهني يف الشركة عند تقدمي طلب اإلدراج عن رأس املال املدفوع؛ - 

 األقل يف السنة؛ أن يثبت انعقاد اجلمعية العمومية العادية للشركة مرّة واحدة على - 

أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعماهلا يف وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها يف  - 

 السوق؛

 أية شروط أخرى يقررها ا�لس من حني آلخر. - 

  :تصنف الشركة يف هذه الفئة بتوفر الشروط التالية:الفئة الثانية 

 من الشروط املقررة يف الفئة األوىل؛يف حال عد توفر شرط أو أكثر  - 

يتم نقل الشركات من الفئة الثانية إىل الفئة األوىل عندما تتوافر لدى الشركة املنقولة شروط إدراج الفئة املنقولة  - 

 إليها؛

يتم نقل الشركات من الفئة األوىل إىل الفئة الثانية عند اإلخالل بشروط إدراج فئتها احلالية، وتوافر شروط  - 

 ج الفئة املنقولة إليها؛إدرا 

حيق للمجلس نقل أية شركة من الفئة األوىل إىل الفئة الثانية يف حال امتناع الشركة عن التقييد بأحكام  - 

 اإلفصاح والشفافية املعمول �ا، أو إخالل الشركة بتلك األحكام؛

اطق احلرّة املالية، وإدراج خيضع إدراج األوراق املالية للشركات األجنبية والشركات املدرجة يف أسواق املن - 

سندات وأدوات الدين األخرى والسلع وأية أوراق أخرى يوافق ا�لس على إدراجها لشروط اإلدراج اليت 

  يضعها ا�لس.

  2016الفرع الخامس : إنجازات السوق المالي اإلماراتي سنة 

  تتمثل إجنازات السوق املايل اإلمارايت يف:  

  المالية "الصكوك"أوال: على صعيد األدوات 

مليار دوالر أي ما يعادل  6,752ما مقداره  2016بلغ إمجايل إصدارات اإلمارات من الصكوك سنة   

إصدارا لتحتل اإلمارات بذلك املرتبة الثانية عامليا يف إصدار الصكوك بنسبة  11مليار درهم، من خالل  24,8

 2016وبلغ إمجايل إصدارات الصكوك عامليا حىت سنة من إمجايل إصدارات الصكوك عامليا بعد ماليزيا،  16,8%
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 ، كما شهد2015عن سنة  %51مليار درهم باخنفاض  147,17مليار دوالر أي ما يعادل  40,1ما يعادل 

تباطؤ انتعش بعدها السوق يف وقت متأخر من نفس السنة، بعد  2015إصدار الصكوك يف اإلمارات خالل سنة 

  .1دية القادمة إىل سوق السندات للمرّة األوىل منذ عقوددخول اململكة العربية السعو 

  ثانيا: على صعيد الخدمات

أعلن السوق املايل اإلمارايت عن إطالق أحدث خدماته االستثمارية، من خالل طرح سوق أبو ظيب لألوراق   

السوق الرامية إىل تنويع آليات وأدوات  واليت تأيت ضمن إسرتاتيجية"البيع على المكشوف الفني" املالية خلدمة 

االستثمار والتحّوط، ورفع مستوى السيولة االستثمارية الستقطاب شرحية جديدة من املستثمرين املختصني واملتمرسني 

  باألدوات االستثمارية احلديثة ألسواق األوراق املالية.

مر االستفادة من حاالت اخنفاض األسواق دون من أساليب التداول اليت تتيح للمستث يعترب البيع على املكشوف

احلاجة إىل انتظار انتهاء االخنفاض للدخول إىل السوق، أّما البيع على املكشوف الفين فيعّرف بأنه عملية بيع 

)، وذلك �دف حتقيق أرباح t+2املستثمر لورقة مالية ال ميتلكها، ولكنه يلتزم بتوفريها ضمن فرتة التسوية املعمول �ا (

تنتج عن االستفادة من فرق السعر حال اخنفاض األسعار وتقوم اهليكلية املعتمدة هلذه اخلدمة يف سوق أبو ظيب 

لألوراق املالية عند إدخال أمر بيع على األوراق املالية، يليه نظام التداول واملقاصة وذلك من خالل حساب خمصص 

البيع املدخلة من قبل الوسطاء، حىت لو مل تتوفر األسهم املراد لعمليات البيع على املكشوف الفين، ليليه قبول أوامر 

، هذا ويتم إدخال أمر البيع يف سجل %50بيعها، شرط إضافة الوسيط هلامش ضمان نقدي لقيمة العملية بنسبة 

يتم  األوامر حسب األولويات املطبقة مع مؤشر يبني أن األمر هو أمر بيع على املكشوف الفين، وعند إمتام الصفقة

إضافة األسهم إىل املشرتي بصفة مستفيد وتقيد سالب يف حساب البائع، يف الوقت الذي يتوجب على العميل البائع 

                                                           
1
جریدة البیان االقتصادي، صفحة أسواق المال، منشور ضمن الموقع: ، 2016اإلمارات الثانیة عالمیا في إصدار الصكوك وائل اللبابیدي،   

http://www.albayan.ae  :23/12/2017، تاریخ زیارة الموقع.  
  :تتم عملیة البیع على المكشوف من خالل طریقتین  

بتوفیر األصول للمستثمر ویقوم بالوساطة  وسیط التداول في ھذه الحالة یقوم: على المكشوف عن طریق وسیط التداوللبیع ا   -
 في المركز إال من خالل وسیط التداول في البیع والشراء وقید العملیات إلى حساب المستثمر وال یمكن للمستثمر التصرف
وفي ة،ذي یعتبر بمثابة تأمین ضد الخسارحیث یكون علیھ أن یقدم لوسیط التداول ضمانات ضد الخسارة تتمثل في الھامش ال

حال انخفاض قیمة ھذا التأمین یكون المستثمر قد وصل إلى ما یعرف بمرحلة المطالبة بالھامش أو إنذار الھامش ویكون على 
البیع على المكشوف وقبول الخسارة المحققة التي یتم خصمھا من رصید الھامش  المستثمر االختیار ما بین إغالق مركز

الخاص بالمستثمر أو في حال رغبتھ باالستمرار في المركز یكون علیھ زیادة مبلغ الھامش المتوفر في حساب التداول الخاص 
 .بھ لدى الوسیط

ھي عبارة عن عقود یتم تداولھا من أجل  العقود مقابل الفروقات: البیع على المكشوف من خالل العقود مقابل الفروقات -
كاملة باإلضافة إلى أن العقد مقابل   االستفادة من الفرق في السعر دون االمتالك الحقیقي لألصل المتداول وحقوق العقد المتداول

سوق الثانوي أو التداول خارج المقصورة وبالتالي یحتوي السعر على كافة المصاریف یتم تسعیره بما یعرف بالو ،الفروقات
ضافات أو خصومات للسھم على سبیل المثال توزیعات األرباح إوالتكالیف المرتبطة باألصل ویتم تعدیل السعر بناء على أي 

ما یعرف بحساب الرافعة المالیة حیث یقوم ویتم تداول العقود مقابل الفروقات أیضا من خالل الوسیط من خالل ، وغیرھا
 400المستثمر بإیداع مبلغ الھامش ویقوم بالتداول بأضعاف المبالغ التي قام باستثمارھا حیث تصل في بعض األحیان إلى 

for-http://www.avatrade.sa.com/education/trading-. (البیع على المكشوف: ضعف قیمة رأس المال المستثمر
selling-beginners/short ( 

  



................أثر األزمة المالية  على السوق المالي اإلماراتي..........الفصل الرابع.........   
 

296 
 

تغطية القيد السالب بطرق خمتلفة، كما حيق للوسيط إغالق الصفقة بالشراء "عكس عملية البيع على املكشوف 

خ احملدد هلا عرب حتويل القيمة إىل الوسيط البائع، لتتغري الصفة الفين" يف حالة اخنفاض اهلامش، لتتم التسوية يف التاري

  من مستفيد إىل مالك للعميل املشرتي.

ويف إطار سعي السوق املايل اإلمارايت لتعزيز بيئته القانونية واالقتصادية والتشريعية املستقرة، عمد سوق أبو ظيب 

بيع على املكشوف الفين مثل السيولة، معدل الدوران واألسهم احلرّة لألوراق املايل إىل حتديد األوراق املالية القابلة لل

، كما وضع %10وغريها، وخمتلف حاالت وقف البيع على املكشوف الفين مثل هبوط سعر الورقة إىل مستوى 

 السوق أيضا أطرا واضحة اللتزام الوسيط باإلفصاح عن تداول األوراق املالية على املكشوف وجزئيات صفقة البيع

  .1على املكشوف الفين، باإلضافة إىل أطر املوافقة على وكيل اإلقراض واالقرتاض واملقاصة

  المطلب الثاني: سوق دبي المالي 

جنح سوق ديب املايل سريعا يف الوصول إىل مكانة رائدة على املستوى اإلقليمي وقد عززت اجلهود   

املتوالية للسوق عرب نشر أفضل املمارسات العاملية مكانة ديب كمركز للتميز على املستوى اإلقليمي  اإلسرتاتيجية

ورسخت وضعية اإلمارة الرائدة يف قطاع أسواق املال، من خالل احلرص على تبين أفضل املمارسات مبا يليب 

  ذا املطلب إىل التعريف بسوق ديب املايل.االحتياجات املتزايدة للمستثمرين احملليني والعامليني، �دف من خالل ه

  الفرع األول:  اإلطار النظري لسوق دبي المالي

يعمل سوق ديب املايل كسوق ثانوي لتداول األوراق املالية الصادرة عن الشركات املسامهة العامة والسندات 

العامة يف الدولة، وكذلك الوحدات  اليت تصدرها احلكومة االحتادية، أو أي من احلكومات احمللية واهليئات واملؤسسات

  االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار احمللية، أو أية أدوات مالية أخرى حملية أو غري حملية يقبلها السوق.

  أوال: التعريف بسوق دبي المالي

ة االقتصاد مت تأسيس سوق ديب املايل كمؤسسة عامة لديها الشخصية االعتبارية املستقلة، مبوجب قرار وزار   

كسوق ثانوي للتعامل باألوراق املالية   2000مارس  26، ولقد بدأ مزاولة نشاطه بتاريخ 2000لعام  14رقم 

الصادرة عن الشركات املسامهة العامة والسندات الصادرة عن احلكومة االحتادية، أو أية حكومات حملية ووحدات 

اتيجي وتنظيمات مستقلة وبنية حتتية راسخة، األمر الذي يوفر صناديق االستثمار، يتمتع سوق ديب املايل مبوقع إسرت 

للشركات املسجلة فيه قدرة استثنائية على اغتنام الفرص الناجتة عن تنامي الطلب اإلقليمي على خدمات املال 

  واألعمال.

                                                           
1
جریدة البیان االقتصادي، صفحة أسواق المال، مقال منشور سوق أبو ظبي لألوراق المالیة یطلق خدمة البیع على المكشوف الفني، رامي سمیح،   

  .25/12/2017، تاریخ زیارة الموقع:  market/2017-http://www.albayan.ae/economy/local-10-17-1.3070663ضمن الموقع: 
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يف اإلمارات  قرر ا�لس التنفيذي إلمارة ديب حتويل سوق ديب املايل كشركة مسامهة عامة 2005ديسمرب  27ويف 

مليار  1,6من رأس مال السوق، أي ما يعادل  %20مليارات درهم ومت طرح نسبة  8العربية املتحّدة برأمسال قدره 

درهم لالكتتاب العام، حيث شهد االكتتاب العام إقباال كبريا ومتميزا فاق كل التوقعات، حيث وصل املبلغ املكتتب 

برمز تداول  2007مارس  7إدراج سوق ديب املايل يف السوق بتاريخ مليار درهم، ومت  201به إىل ما يقارب 

DFM1، ويعترب سوق ديب املايل هو أول سوق مايل يتم طرح أسهمه لالكتتاب العام يف الشرق األوسط.  

  2ثانيا: فلسفة سوق دبي المال

تستند فلسفة سوق ديب املايل إىل ثقافة مؤسسية متطورة ومبتكرة تتحدد يف ضوء رؤية السوق ورسالته وقيمه   

األساسية، وذلك �دف مواجهة التحديات املتزايدة وتطبيق إسرتاتيجية النمو، عالوة على مواصلة تطوير خدمات 

، رؤية 2011رة شركة سوق ديب املايل يف عام ومنتجات السوق مبا خيدم مصلحة املستثمرين، وقد اعتمد جملس إدا

  ورسالة تستندان إىل سعيه لتعزيز مكانته الرائدة بني أسواق املال.

  ثالثا: المتعاملون المعتمدون في سوق دبي المالي

تعد سوق ديب املايل بورصة إقليمية رائدة تطبق أفضل املمارسات العاملية، وختضع تنظيميا هليئة األوراق املالية   

والسلع يف اإلمارات العربية املتحدة، حيث يتم اختيار املتعاملني مع السوق وخباصة شركات الوساطة وشركات احلفظ 

األمني املعتمدة وفق معايري صارمة من شأ�ا محاية حقوق املستثمرين، حيث تشمل قائمة املتعاملني املعتمدين يف 

سسات احلفظ األمني ومجيعهم يلعبون دورا رئيسيا ضمن هيكل السوق املستثمرين والشركات املدرجة والوسطاء، ومؤ 

  :3السوق املايل، ميكن إيضاح املتعاملني يف سوق ديب املايل من خالل الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

                                                           
 

1
  http://www.dfm.aeالموقع الرسمي لسوق دبي المالي:  
2
  المرجع نفسھ.  

3
  .09- 06ص ص: نظرة عامة على سوق دبي المالي، الكتیب التعریفي للمستثمرین،    
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  ): المتعاملون المعتمدون في سوق دبي المالي 3-4الشكل (

 

 

 

 

  

  

 .06ص: نظرة عامة على سوق دبي المالي، الكتیب التعریفي للمستثمرین، المصدر: 

  :يتوزع االستثمار يف سوق ديب املايل بني االستثمار طويل األجل واملضاربات، سواء كان فردا المستثمرون

�ا ملدة طويلة �دف احلصول على أرباح نقدية أو  ، فاملستثمر الذي يشرتي أوراقا مالية وحيتفظأو مؤسسة

عينية يسمى مستثمرا طويل األجل، وجيب على هذا املستثمر اإلملام باملعلومات األساسية عن الشركات 

املدرجة اليت يرغب يف االستثمار �ا، ومن أمهها امليزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية 

اهلاّمة، أّما املضاربة فهي عملية شراء وبيع يقوم �ا مستثمرون يف السوق لالستفادة من فروق والنسب املالية 

األسعار، وتعترب املضاربة ضرورية لسوق األسهم أل�ا تعمل على حتقيق التوازن بني العرض والطلب، فعندما 

خنفاض نظرا الزدياد الطلب تنخفض األسعار يتدخل املضاربون بالشراء ويؤدي ذلك إىل احلد من استمرار اال

ويقوم املضاربون بعكس ذلك عندما ترتفع األسعار حيث يقومون ببيع ما لديهم من أوراق مالية، وتؤدي 

 تلك العملية إىل احلد من ارتفاع األسعار نتيجة زيادة العرض.

  :املايل وناسداك ديب تعد الشركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق ديب الشركات المصدرة لألوراق المالية

عصب النمو االقتصادي، وذلك الضطالعها باملشاريع الكربى اليت تعجز عنها قدرات األفراد العاديني 

بسبب قدر�ا على جتميع رؤوس األموال الضخمة، فهناك عدة أنواع من الشركات املسامهة كالشركة املسامهة 

 كة التوصية باألسهم.العامة احملدودة والشركة ذات املسؤولية احملدودة وشر 

  :الوسيط هو شركة مرخصة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع للقيام بأعمال الوساطة يف شركات الوساطة

، أصبح مبقدور املستثمرين االعتماد على 2010السوق، وعقب تكامل العمليات مع ناسداك ديب يف العام 

البورصتني باستخدام نفس رقم املستثمر للسوق ويكون  شركات الوساطة املشرتكة لتداول األوراق املالية يف

املستثمر على عالقة مباشرة مع الوسيط، حيث أنه ال يقوم بالتداول يف السوق بنفسه، بل من خالل أحد 

اء" بأوامر من الوسطاء املعتمدين من قبل سوق ديب املايل الذين يقومون بتنفيذ عمليات التداول "البيع والشر 

 المستثمرون 

الشركات المصدرة 

 لألوراق المالية

 الوساطةشركات 

 شركات الحفظ األمين
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اعتماد الوسطاء يف السوق مبوجب أنظمة ولوائح وقواعد سلوك صارمة ّمت إقرارها لضمان سالمة  عمالئهم، ويتم

عمليات التداول ومحاية حقوق املستثمرين وضمان أعلى درجات الدقة والشفافية والكفاءة يف إدارة عمليات 

وإىل جانب تنفيذ أوامر البيع والشراء وفق تعليمات العمالء، يتوىل الوسطاء أيضا مهمة تسوية األموال ، السوق

بني البائعني واملشرتين مع دائرة التقاص والتسوية واإليداع "املقاصة" التابعة للسوق، فالسوق ال يتعامل مع األفراد 

موال بني الوسيط والسوق من خالل حساب تسوية املستثمرين مباشرة بل من خالل وسطائهم، وتتم تسوية األ

خاص حيتفظ به كل وسيط يف بنك التسوية الذي يعينه السوق، وتتم عمليات التسوية بني الوسيط وعمالئه 

حسب االتفاقيات املربمة بينهما يف هذا الشأن، ويتوىل مدير التداول الذي يعينه الوسيط مهمة إدارة عمليات 

شركة الوساطة، كما تعني شركة الوساطة ممثلني معتمدين يتولون إدخال األوامر يف نظام  التداول اليت تتم عرب

  التداول اإللكرتوين حسب تعليمات مدير التداول.

تلزم أنظمة السوق كافة الوسطاء املعتمدين ممن لديهم مكاتب يف قاعة التداول بالتحقق من وجود ممثليهم 

  اعة يف كل أوقات التداول.لالستجابة لطلبات املستثمرين يف الق

  :تعني غالبية املؤسسات االستثمارية وبعض املستثمرين األفراد أحد بنوك احلفظ شركات الحفظ األمين

األمني ملتابعة وخدمة استثمارا�م يف أسواق املال املختلفة، وقد اعتمد سوق ديب املايل عّدة شركات 

 هذه املهام كما يلي:لسلع، وميكن توضيح حفظ أمني مرخصة من قبل هيئة األوراق املالية وا

 ): مهام شركات الحفظ األمين في سوق دبي المالي 4-4الجدول (

  البيان  المهام

  األوراق املالية اخلاصة بالعمالء وتنظيم وحفظ السجالت الدقيقة أي حفظ  الحفظ

  إدارة حسابات العمالء  اإلدارة

املايل املشرتي واستالم األوراق املالية من الوسيط تسليم األوراق املالية إىل الوسيط   التسليم

  املايل البائع، وذلك نيابة عن العمالء

  إرسال تقارير دورية للعمالء عن حمافظ األوراق املالية واحلسابات النقدية اخلاصة �م  اإلرسال

واملتعلقة إخطار عمالئهم بكافة اإلجراءات املتخذة من قبل الشركات املسامهة العامة   اإلخطار

  بالفوائد واألرباح واحلقوق العائدة لألوراق املالية اخلاصة �م

  قبض الفوائد واألرباح واحلقوق العائدة لألوراق املالية اخلاصة بعمالئهم  القبض

التصويت نيابة عن عمالئهم يف اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية   التصويت

  وذلك حسب اتفاقية احلفظ األمني املوقعة مع كل عميلللشركات املسامهة العامة، 

 .09-08ص ص: نظرة عامة على سوق دبي المالي، الكتيب التعريفي للمستثمرين، المصدر: 
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يعمل سوق ديب املايل بشكل وثيق مع الوسطاء املعتمدين وشركات احلفظ األمني لضمان حصول املستثمرين   

املستمر إزاء املستثمرين، يقوم سوق ديب املايل جبمع مقرتحات املستثمرين  على أرقى اخلدمات، ويف إطار التزامه

  وآرائهم من أجل حتسني وتطوير اخلدمات املقدمة هلم من خالل االستبيانات السنوية.

  رابعا: األدوات المتداولة في سوق دبي المالي

م األسهم والسندات والصكوك يتيح سوق ديب املايل جمموعة واسعة من األدوات املالية للمستثمرين تض  

وغريها من األدوات املالية، واليت جيري تطويرها مبا يف ذلك صناديق االستثمار املتداولة وصناديق االستثمار املشرتك 

  :1وحقوق اإلصدار واألذونات املغطاة، ميكن توضيح األدوات املتداولة يف سوق ديب كما يلي

ابة سوق ثانوي لتداول األسهم وغريها من أدوات امللكية يعد سوق ديب املايل مبثأدوات الملكية:  -1

واألوراق املالية اليت تصدرها الشركات املسامهة العامة واهليئات احلكومية وشبه احلكومية، سواء كانت 

قائمة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أو يف اخلارج، حيث متثل األسهم املدرجة يف سوق ديب املايل 

من القطاعات االقتصادية، مبا يف ذلك الشركات الرائدة يف قطاع العقارات والبناء جمموعة واسعة 

واإلنشاءات اهلندسية واخلدمات املصرفية والنقل واالستثمار واخلدمات املالية والتأمني واالتصاالت 

 وقطاعات السلع االستهالكية وغريها.

ات لتوسيع قاعدة القطاعات، مبا يتعاون سوق ديب املايل عن كثب مع شركات من خمتلف القطاع

يعكس النمو والتنوع االقتصادي يف اإلمارات العربية املتحدة ويوفر خيارا أكرب من األوراق املالية 

  للمستثمرين، وتتمثل أدوات امللكية يف سوق ديب املايل يف:

 ميثل كل سهم من األسهم حصة ملكية يف شركة، ويتم قياس أداء الشركة يف غالباألسهم:  1- 1

األحيان مبقدار األرباح اليت يتحصل عليها املسامهون وسعر سهمها يف سوق األوراق املالية، 

وعادة ما يشار إىل األسهم باسم احلصص، وتعد األسهم العادية أكثر أنواع األسهم شيوعا، 

وتشمل األنواع األخرى من األسهم: األسهم املمتازة أو أسهم احلقوق، وميكن ألي شركة 

  مها يف بورصة األوراق املالية كما ميكن تداول أسهم الشركات املدرجة يف البورصة.إدراج أسه

 هي أسهم الشركة املدرجة واملتداولة يف أكثر من بورصة. أسهم اإلدراج المزدوج: 2- 1

يواصل سوق ديب املايل العمل بشكل وثيق مع اهليئة املنظمة للسوق وهي  أدوات مالية أخرى: 3- 1

هيئة األوراق املالية والسلع �دف تنويع األدوات املالية املتاحة وتوفري خيار أوسع من فئات 

األصول، كفرص استثمارية وذلك من أجل تلبية االحتياجات املتنامية للمستثمرين، ومن ضمن 

رى اليت يعمل سوق ديب املايل على تطويرها جند؛ صناديق االستثمار األدوات املالية األخ

                                                           
 

1
  http://www.dfm.aeالموقع الرسمي لسوق دبي المالي:  
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املتداولة، حقوق االكتتاب املتداولة واألذونات املغطاة، كما جيري تطوير آليات جديدة من 

شأ�ا أن تعزز نشاط التداول يف السوق ومنها إقراض واقرتاض األدوات املالية والبيع على 

  املكشوف.

دت أسواق رأس املال يف ديب منوا إجيابيا يف إدراجات الصكوك، مما يوفر خيارات شهأدوات االقتراض:  -2

أوسع من االستثمارات للمستثمرين احملليني واإلقليميني الدوليني، وذلك يف ظل النمو املتزايد عامليا 

 بسوق الصكوك والسندات على نطاق أوسع، وتتكون أدوات االقرتاض يف سوق ديب املايل من:

يوفر سوق ديب املايل وناسداك ديب منصة موحدة إلدراج كوك "السندات اإلسالمية": الص 2-1

وتداول جمموعة من الصكوك، مبا يف ذلك الصكوك املدرجة من قبل مصدري األسهم واهليئات احلكومية 

والشركات املرتبطة باحلكومة ويتم تداول الصكوك املدرجة يف سوق ديب املايل وناسداك ديب يف سوق 

 املايل يف البورصتني، وتعتمد الصكوك يف سوق ديب املايل على حتصيل األموال من أصحا�ا ديب

واستثمارها يف عقود متويل مناسبة وعقود استثمار، إّال أنه بدال من دفع املال مباشرة لطاليب التمويل 

  ملالية.مقابل سداده يف املستقبل يتم إجراء معامالت على األصول وحقوق املنفعة واحلقوق ا

يوفر سوق ديب املايل وناسداك ديب جمموعة متنوعة من السندات مبا يف السندات التقليدية:  2-2

ذلك السندات املصدرة من الشركات املسامهة العامة واخلاصة، واملصدرة من اجلهات احلكومية 

  يف البورصتني. واملؤسسات، حيث أن السندات املدرجة يف سوق ديب املايل وناسداك ديب قابلة للتداول

متاشيا مع إسرتاتيجية سوق ديب املايل لتوفري منتجات استثمارية متطورة صناديق االستثمار المتداولة:  -3

ومتنوعة أمام مجهور املستثمرين، يوفر سوق ديب املايل إطار تنظيمي مالئم إلدراج وتداول صناديق 

ة ومدرجة ومتداولة يف السوق، وهي جتمع االستثمار املتداولة؛ وهي عبارة عن صناديق استثمارية مفتوح

بني ميزات صندوق املؤشر والسهم، حيث تعكس سيولة صناديق االستثمار املتداولة سيولة سلة األسهم 

املتعاقد عليها واليت يتم بناء عليها إنشاء هذه الصناديق، كما تسمح هذه الصناديق للمستثمرين 

ستثمار املتداول بطريقة فّعالة من حيث التكلفة دون باالستثمار يف األصول األساسية لصندوق اال

احلاجة لالستثمار يف األصول األساسية مباشرة، فعلى سبيل املثال ميكن ملستثمر أن يستثمر يف سلة من 

األسهم اليت يقوم عليها املؤشر العام لسوق ديب املايل عن طريق شراء صناديق االستثمار املتداولة اخلاصة 

لسوق ديب املايل بدال من شراء األسهم اخلاصة اليت يقوم عليها املؤشر العام لسوق ديب باملؤشر العام 

املايل، وهذه الطريقة هي األكثر كفاءة لالستثمار يف سلة من األسهم دون شراء األسهم احلقيقية بشكل 

 فعلي.

األجنبية يف  أول صندوق متكافئ كليا يف البورصاتأفكار كابيتال أطلقت شركة  2016يونيو  29يف 

حيث يقوم الصندوق  UAE TFدولة اإلمارات العربية املتحدة يف سوق ديب املايل، وذلك حتت رمز 

والذي يضم األسهم الكربى من  S&P UAE BMI Liquidمبحاكاة املؤشر االسرتشادي 
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وم إضافية حيث القيمة السوقية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك بدون حتميل املستثمرين أية رس

  لالكتتاب أو تداول وثائق الصندوق يف السوق الثانوي.

متثل اخلدمات اإللكرتونية حال سريعا يعتمد على شبكة االنرتنت طوره سوق الخدمات اإللكترونية:  -4

ديب املايل، يتيح للمستثمرين وشركات الوساطة املالية ومصدري األوراق املالية وأمناء احلفظ وبنوك الرهن 

واملوردين إمكانية الوصول الفوري إىل خدمات سوق ديب املايل واليت تشمل جمموعة من اخلدمات 

 اإللكرتونية املتطورة.

إقراض واقرتاض األوراق املالية عبارة عن قرض مؤقت لألوراق املالية  إقراض واقتراض األوراق المالية: -5

 من قبل املقرض للمقرتض حيث:

استعادة األوراق املالية يف أي وقت، والذي من شأنه أن يسمح بإرجاع جيوز فيه للمقرض طلب  -

 األسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، وذلك بصرف النظر عن موعد االستحقاق املتفق عليه.

 جيوز للمقرتض إرجاع األوراق املالية يف أي وقت. -

منح املقرتض بعض احلقوق مثل  تنتقل ملكية األوراق املالية اليت يقرضها املقرض إىل املقرتض، مع

احلق يف بيع األسهم أو إقراضها إىل مقرتض آخر وحضور اجلمعيات العمومية العادية، كما يكون 

للمقرتض احلق يف بعض الفوائد االقتصادية، منها على سبيل املثال أرباح األسهم كما أنه من 

املقرتض بسداد دفعات مالية إىل  املمكن أن يتضمن اتفاق إقراض واقرتاض األوراق املالية إلزام

املقرض مساوية للمبلغ الذي اقرتضه، وال يعد مقرض األوراق املالية مالكا هلا كما ال يكون له احلق 

يف التصويت، إّال أنه حيتفظ باحلق يف طلب اسرتجاع األوراق املالية من املقرتض وجيب عليهم 

  ممارسة هذا احلق عند الرغبة يف التصويت.

 تتمثل فوائد إقراض واقرتاض األوراق املالية يف:قراض واقتراض األوراق المالية: فوائد إ 

 تعزيز كفاءة السوق والسيولة واحلد من تقلبات السوق؛ -

يدعم إقراض واقرتاض األوراق املالية تطوير أسواق رأس املال من خالل تسهيل إسرتاتيجيات  -

رات تسوية سلسة، وتزويد املقرض باإلرجاع االستثمار املختلفة واالستفادة من العجز لضمان دو 

 التدرجيي للقرض إىل احلافظة املالية.

  : مميزات سوق دبي المالي وأهم إستراتيجياته الثانيالفرع 

يعمل سوق ديب املايل كسوق ثانوي لتداول األوراق املالية الصادرة عن الشركات املسامهة العامة والسندات   

ية، أو أي من احلكومات احمللية واهليئات واملؤسسات العامة يف الدولة، وكذلك الوحدات  اليت تصدرها احلكومة االحتاد

االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار احمللية، أو أية أدوات مالية أخرى حملية أو غري حملية يقبلها السوق، حيث 
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ة بني األسواق املالية العربية، كما أنه يعتمد يتميز سوق ديب املايل مبجموعة من املميزات ما جعله يتبوأ مكانة جيد

  على جمموعة من اإلسرتاتيجيات بني أسواق املال يف العامل.

  أوال: مميزات سوق دبي المالي

  : 1تتمثل مميزات سوق ديب املايل يف

  :أول سوق مالي في اإلمارات العربية المتحدة 

  :املايل أول سوق مايل يتم طرح أسهمه يعترب سوق ديب أول سوق مالي يطرح لالكتتاب العام

لالكتتاب العام يف الشرق األوسط، األمر الذي يعكس ريادة حكومة ديب يف جمال ختصيص املؤسسات 

 احلكومية يف املنطقة.

 :يعد سوق ديب املايل سوقا متوافقا مع الشريعة  أول سوق مالي متوافق مع الشريعة اإلسالمية

 اإلسالمية.

 خيضع سوق ديب املايل تنظيميا هليئة األوراق املالية  األوراق المالية والسلع: خاضع تنظيميا لهيئة

والسلع يف اإلمارات العربية املتحدة، واليت لديها السلطة لفرض قوانني ومعايري جيب تطبيقها من قبل 

ملستثمرين سوق ديب املايل، يتعاون سوق ديب املايل بشكل وثيق مع هيئة األوراق املالية والسلع حلماية ا

وتوفري أفضل بيئة للتداول عرب مبادرات عديدة مثل التداول باهلامش وآلية التسليم مقابل الدفع 

DVP. 

 :تكامل العمليات  2010أجنز سوق ديب املايل بنجاح يف العام  أول سوق مالي إقليمي يدمج عملياته

ة، وقد سهلت تلك العملية مع ناسداك ديب �دف إجياد قوة حيوية يف أسواق رأس املال يف املنطق

وصول املستثمرين األفراد من املنطقة إىل األسهم املدرجة يف ناسداك ديب عن طريق رقم مستثمر واحد 

مما يتيح للمستثمرين التداول بسالسة عرب البورصتني، وبالرغم من ذلك حتافظ البورصتان على العمل 

ملايل هليئة األوراق املالية والسلع وناسداك ديب حتت مظلتني تنظيميتني خمتلفتني، حيث خيضع سوق ديب ا

  لسلطة ديب للخدمات املالية.

  ثانيا: إستراتيجية سوق دبي المالي

لسوق ديب املايل �دف مواصلة الرتكيز على تنويع مصادر  اعتمد جملس اإلدارة األهداف اإلسرتاتيجية  

اإليرادات والتطوير املستمر للبنية التحتية عاملية املستوى، جبانب جذب إدراجات جديدة وتطوير اخلدمات الرقمية 

                                                           
1
  .03-02ص ص: نظرة عامة على سوق دبي المالي، الكتیب التعریفي للمستثمرین،   
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ة لسوق اليت حتقق التواصل بني املستثمرين واملتعاملني من جانب والسوق من جانب آخر، وتتمثل الرؤية اإلسرتاتيجي

  : 1ديب املايل يف

  ): الرؤية اإلستراتيجية لسوق دبي المالي 4-4الشكل (

  .12، ص: 2015التقرير السنوي لسوق ديب املايل لسنة المصدر: 

اليت انتهجتها سوق ديب املايل خالل السنوات السابقة يف تقوية الطلب على خدما�ا  جنحت اإلسرتاتيجية  

وتوفري املنتجات املالية املتنوعة �دف حتقيق اإليرادات واستمرار تعزيز قيمة املسامهني يف النهاية، وقد توصلت جهود 

  يجية سوق ديب املايل يف:سوق ديب املايل يف نفس السياق خالل عدة سنوات، وتتمحور أولويات إسرتات

  :يف معرض جهود سوق ديب الحفاظ على بنية تحتية متميزة للسوق وفق أفضل الممارسات العالمية

املايل املتواصلة لتوفري بنية حتتية متميزة للسوق مبا يتوافق مع أفضل املمارسات العاملية، متكن السوق 

ند أوستاند  MSCIؤسسات دولية رائدة مثل بنجاح من إجياد بنية عاملية املستوى حظيت باعرتاف م

بورز وداو جونز، حيث تابع سوق ديب املايل جهوده من خالل حتسينات إضافية مبا يف ذلك تطبيق 

 الصيغة املطورة من جلسة ما قبل اإلغالق واستحداث جلسة التداول وفق آخر سعر.

 :سوق ديب املايل جهوده  واصل مساندة قوية للشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة

اإلسرتاتيجية الرامية إىل تعزيز قطاع االكتتابات العامة وجذب إدراجات جديدة إىل السوق وذلك 

باالعتماد على صالته القوية وحواره الدائم مع الشركات احملتمل حتوهلا إىل مسامهة عامة، حيث ميتلك 

وفر السوق كافة أشكال املساندة لتلك السوق سجال زاخرا يضم جمموعة كبرية من تلك الشركات، وي

املتطورة لالكتتاب اإللكرتوين، وأسابيع فعاليات الشركات كما  ELPOالشركات، كما وفر هلا منصة 

                                                           
  .13 -12: ص ، ص2015التقرير السنوي لسوق ديب املايل لسنة   1
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أصدر دليال جديدا لسوق ديب املايل حول االتصاالت املؤسسية لالكتتابات العامة يعترب األول من نوعه 

تعه ببنية حتتية قوية فيما يتعلق باإلدراج خاصة بعد اإلصالحات عامليا من قبل بورصة إقليمية، ويف ظل مت

التشريعية األخرية اليت وفرها قانون الشركات التجارية يف اإلمارات، ومع تصاعد جهود السوق الداعمة 

للشركات الراغبة يف التحول إىل مسامهة عامة، فقد نظم سوق ديب املايل العديد من الندوات حول 

امة إلطالع الشركات على أحدث التطورات اخلاصة �ذا القطاع، وقد عززت نتائج هذه االكتتابات الع

 الندوات مكانة سوق ديب املايل من حيث اجلاهزية التامة الستقبال عمليات إدراج جديدة.

 :إسرتاتيجية  2014ينفذ سوق ديب املايل منذ أكتوبر  تحويل سوق دبي المالي إلى بورصة ذكية

ة ذكية تتيح للمتعاملني تواصال سلسا وفقا ألوامر السوق يف أي وقت ويف أي مكان التحول إىل بورص

وقد حتققت هذه اإلسرتاتيجية بإطالق عدد من احللول اجلديدة الذكية كالوصول الفوري إىل معلومات 

السوق من خالل تطبيقات اهلواتف الذكية وكذلك تطبيقات الواقع املعزز، واليت تدعمها التحسينات 

رقمية على املنتجات واخلدمات احلالية مبا يف ذلك املوقع اإللكرتوين اجلديد الذي يوفر للمستخدمني ال

 جتربة تصفح سلسة.

: قواعد وأنظمة سوق دبي الماليالثالثالفرع 
1  

  أوال: قواعد سوق دبي المالي

هيئة األوراق املالية والسلع  جيب على سوق ديب املايل أن حيقق املتطلبات الواردة تفصيال ضمن قواعد وأنظمة   

كما تقوم إشعارات البورصة بنشر التعديالت على قواعد وإرشادات السوق، فاهلدف األساسي لسوق ديب املايل هو 

توفري بيئة فّعالة وجيدة التنظيم للجهات اليت تصدر األوراق املالية والوسطاء واملستثمرين لزيادة رأس املال والوفاء 

ر ومتطلبات التداول التجاري، كما جيب على مجيع الشركات األعضاء يف سوق ديب املايل االلتزام مبتطلبات االستثما

  بقواعد هيئة األوراق املالية والسلع وضمان امتثال أفرادها هلذه القواعد، وتتمثل هذه القواعد يف:

  :ية �دف تنظيم طريقة تصدر قواعد املصدرين وفقا لقوانني األوراق املالقواعد مصدري األوراق المالية

عمل األوراق املالية، والتحكم يف العالقة بني سوق ديب املايل واألوراق املالية املدرجة، ويستكمل هذه 

القواعد إجراءات خاصة مبصدري األوراق املالية واملالحظات اإلرشادية اليت تشكل جزءا من قواعد هذه 

 وضوع حمدد.اجلهات املصدرة، وتعترب إجراءات املصدرين خاصة مب

 :يلتزم سوق ديب املايل بالشروط الواردة تفصيال يف قواعد وأنظمة هيئة األوراق املالية والسلع،  قواعد التداول

حيث تساعد هذه القواعد والتوجيهات وكذا مراقبة أنشطة التداول وأنشطة السوق على احملافظة على ترتيب 
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ورصة بنشر التعديالت على قواعد وإرشادات السوق، ونظام السوق، كما تتم االستفادة من إشعارات الب

 وتندرج قواعد التداول يف سوق ديب املايل ضمن:

يف شأن النظام اخلاص بالتداول واملقاصة والتسويات  2001لسنة  2قرار جملس إدارة اهليئة رقم  - 

 ونقل امللكية وحفظ األوراق املالية؛

 يئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع؛، يف شأن ه2000) لسنة 4القانون االحتادي رقم ( - 

  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2قانون إحتادي رقم ( - 

  ثانيا: أنظمة التداول في سوق دبي المالي

، على االستثمار يف تطوير األنظمة 2000ركزت إسرتاتيجية سوق ديب املايل منذ تأسيسه يف مارس   

وير املستمرة دورا رئيسيا يف ترسيخ مكانة سوق ديب املايل الرائدة وجعله الوجهة املعلوماتية، وقد لعبت عمليات التط

الرئيسية للمستثمرين احملليني والعرب والدوليني على املستوى اإلقليمي، ويف ضوء القيم األساسية املتمثلة يف 

عديد من اخلدمات املتطورة خلدمة االبتكارات التكنولوجية والشفافية والسرية والكفاءة، حيث يقدم سوق ديب املايل ال

املستثمرين واملتعاملني على حد سواء، وكان سوق ديب املايل أول سوق مايل يف املنطقة يتحول لنظام التداول املتطور 

، وهو أحد أفضل أنظمة التداول املستخدمة يف األسواق املالية العاملية، وتتمثل األنظمة 2009"أكسرتمي" يف العام 

  :1تسهيل عملية التداول يفاملستخدمة ل

  :يعكس التزايد املضطرد يف عدد مستخدمي التداول اإللكرتوين مع مرور السنوات نظام التداول اإللكتروني

ضرورة التحول إىل التعامالت اإللكرتونية املتطورة كأداة فعالة وموثوقة للمستثمرين والوسطاء، وحيرص سوق 

لدعم التقين الالزم ديب املايل دائما على تشجيع املتعاملني للتحول إىل التداوالت اإللكرتونية من خالل توفري ا

لتشجيع شركات الوساطة على حتسني وتوسع اخلدمات املقدمة للمستثمرين، فنظام التداول عبارة عن برنامج 

تشغيل حاسويب يتوىل معاجلة اإلجراءات والعمليات اليت تشكل مع بعضها البعض عملية التداول، وتتضمن 

يت حيتاجها الوسطاء إلدخال األوامر، وباستطاعة نظام شاشات األجهزة الطرفية كافة املعلومات والبيانات ال

التداول اإللكرتوين االرتباط بعدد كبري من األجهزة الطرفية، وعلى الوسطاء إدخال األوامر اليت ترد إليهم من 

عمالئهم، ويتوىل النظام مهمة تنفيذ األوامر حسب القواعد واألنظمة اليت حتكم هذه العمليات، وحبسب 

يف الرسم التوضيحي أدناه، يتوىل النظام معاجلة األوامر وتنفيذها بالكامل دون تدخل يدوي، ماهو موضح 

وتشمل سلسلة العمليات اليت ينفذها النظام ختم األوامر خبتم الوقت متهيدا لرتتيب أولوية تنفيذها وتصنيفها 

العمليات اليت تؤدي يف  حسب أنواعها املختلفة، وختصيص الكميات لكل أمر ومطابقة األوامر وغريها من
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النهاية إىل إجناز كل عملية تداول، وينبغي التذكري أن النظام ينجز هذه العمليات مجيعها على حنو فوري؛ 

 مبعىن أن تنفيذ األمر يتم فور إدخاله إىل النظام، ويف مايلي رسم توضيحي حملرك التداول يف سوق ديب املايل:

  ): محرك التداول في سوق دبي المالي 5-4الشكل (

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  .11ص: نظرة عامة على سوق دبي المالي، مرجع سابق، الكتيب التعريفي للمستثمرين، المصدر: 

من اجلدير بالذكر أن النظام ينجز مجيع هذه العمليات بصورة فورية، وبالتايل يتم تنفيذ األمر فور إدخاله يف   

نظامي التداول واملقاصة، كما تتم نقل ملكية األوراق املالية من البائع إىل املشرتي فور  النظام، وذلك بفضل ارتباط

  إجناز الصفقة.

  :يراقب سوق ديب املايل عمليات التداول بشكل مستمر حلماية املستثمرين نظام رقابة السوق اإللكتروني

مبا يعزز املناخ االستثماري على النحو  للتأكد من التزام مجيع املتعاملني بالقوانني واألنظمة والتعليمات،

املعمول به يف السوق أحد أكثر  Smartاألمثل، وحيقق أعلى مستويات الشفافية، ويعد نظام رقابة التداول 

نظم الرقابة تطورا، حيث يستخدم من جانب العديد من األسواق املالية العاملية الرائدة، ويتيح هذا النظام 

أو إساءة استغالل للسوق املايل مع إشعار القائمني على رقابة التداول مبثل  اكتشاف أية عمليات تالعب

هذه احلاالت بصورة فورية، ونظام رقابة التداول عبارة عن منصة تقنية متكاملة لرقابة التداول تعتمد على 

ختم األوامر الداخلة 

 بختم الوقت

ترتيب األوامر حسب 

 أولوية الوقت

ترتيب األوامر حسب 

 نوع األمر

تقسيم السوق إلى 

 جانبي البيع والشراء

تخصيص الكمية لكل 

 أمر

 إيجاد األوامر المطابقة

 تنفيذ واستيفاء األوامر

 إغالق جلسة التداول

إحالة بيانات التداول 

 إلى المقاصة
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ار تلقي البيانات من نظام التداول ومعاجلتها بصورة فورية، واكتشاف أية حاالت حمل اشتباه وإشع

املستخدمني بذلك يف احلال، ويقوم النظام باكتشاف وحتليل أية حاالت تالعب أو إساءة استغالل يف 

 التداول إضافة إىل تقدمي معلومات حتليلية مفصلة عن أنشطة التداول.

 :"املقاصة هي مبثابة املرحلة األخرية يف عملية إجناز التداول، أي  نظام التقاص والتسوية واإليداع "المقاصة

أ�ا تلي عملية تنفيذ أوامر العمالء من خالل وسطائهم، ومثل أية عملية بيع وشراء بني طرفني يتعني بعد 

ة االتفاق أن يقدم البائع السلعة للمشرتي ليسدد مثنها له، والسلعة هنا هي األوراق املالية، وتكتمل عملي

تسليم األوراق املالية بانتقال ملكيتها من البائع إىل املشرتي ويتم سداد األموال "الثمن" للبائع كما يتم إجناز 

هذه العملية يف سوق ديب املايل من خالل نظام املقاصة اإللكرتوين والذي يرتبط بشكل متكامل مع نظام 

لكرتوين من ملكية البائع لألوراق املالية املراد بيعها التداول، ومبجرد إدخال أمر البيع يتحقق نظام املقاصة اإل

ويف حالة عدم متلكه هلا يلغي األمر وال يضاف لنظام التداول مما مينع التالعب يف إدخال أكثر من أمر بيع 

على نفس امللكية، ويتيح الرتابط الوثيق بني نظامي التداول واملقاصة إمكانية إجناز عمليات التداول 

 بصورة فورية وبدقة متكاملة.والتحصيل 

  : السوق المالية اإلسالمية بدبيالرابعالفرع 

تسعى سوق ديب املايل لتصبح منصة جاذبة لألوراق املالية اإلسالمية املصدرة على الصعيد احمللي اإلقليمي   

ص، فهاهي يف ديب إنشاء أول بنك إسالمي خا 1975والعاملي، حيث شهدت الصناعة املالية اإلسالمية يف عام 

  تشهد اآلن تطوير السوق املالية اإلسالمية، وذلك بفضل جهود سوق ديب املايل.

  : التزام السوق المالية اإلسالمية بدبي بالضوابط الشرعية للصناعة المالية اإلسالميةأوال

شاء هيئة يتضح التزام سوق ديب املايل اإلسالمي بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية من خالل إن  

الفتوى والرقابة الشرعية، واليت تعد اآللية التنظيمية املسؤولة عن ضبط تعامالت األوراق املالية اإلسالمية، حيث تقوم 

  :1اهليئة باملهام التالية

عرض مجيع استثمارات سوق ديب املايل وناسداك ديب على العضو التنفيذي للهيئة، عند احلاجة إىل  - 

اختاذ قرار بشأ�ا بصفة عاجلة، ألخذ املوافقة املسبقة الالزمة قبل الدخول يف الصفقة واعتماد 

ل يف جدول املستندات، ويف األحوال اليت ال تكون فيها احلاجة إىل اختاذ قرارات غري عاجلة، تدخ

أعمال االجتماع التايل للهيئة، ويشمل وجوب العرض واالعتماد املسبق يف الفرتة السابقة جتديد 
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عقود التمويل واالستثمارات القائمة عند التجديد والتمديد، مع جتنب أرباح كل استثمار أو متويل 

 ال تتم املوافقة عليه من اهليئة أو عضوها التنفيذي، قبل الدخول فيه.

داد تقرير التدقيق الشرعي الربع السنوي على كافة املعامالت "متويالت واستثمارات وغريها، مع إع - 

بيان اإليرادات احملّرمة" وتقدميه إىل أمني اهليئة قبل االجتماع القادم بأسبوعني على األقل، ويشمل 

ات غري التقرير حسب ما جيب جتنيبه من أرباح غري مشروعة وعموالت على تداول أسهم لشرك

 متوافقة مع الشريعة.

تقوم وحدة الرقابة الشرعية باحلصول على مجيع العقود املتصلة باستثمارات السوق، وتقدمي تقرير  - 

 حول شرعيتها إىل اهليئة الشرعية يف اجتماعها القادم.

يف حال االستثمار أو توظيف األموال من خالل إحدى الشركات أو الصناديق غري املدرجة، تقوم  - 

الرقابة الشرعية بتصنيف تلك الشركات مستعينة بالنظام األساسي للشركة، ونشرة اإلصدار  وحدة

للصندوق واحلسابات اخلتامية، كما تقوم الوحدة أيضا بتقييم العقد املستخدم يف االستثمار أو 

 التوظيف من الناحية الشرعية وتقدمي تقييمها للهيئة الشرعية.

تصنيفها وفقا ملعيار سوق ديب املايل لتملك وتداول األسهم، مراجعة مجيع الشركات املدرجة و  - 

 والتقييم الشرعي لالستثمار يف تلك الشركات بناء على ذلك التصنيف.

يف جمال القوائم املالية، تقوم وحدة الرقابة الشرعية باحلصول على الشروح اخلاصة ببنود تلك  - 

ت وخاصة فيما يتعلق بإعداد تقرير مفصل احلسابات، وإعداد تقرير حول اجلوانب الشرعية للحسابا

حول هيكل الرسوم اليت تتقاضاها سوق ديب املايل، وتقييمها من اجلانب الشرعي، وتوزيع رسوم 

التداول بني الشركات املتوافقة وغري املتوافقة مع الشريعة، واحتساب نسبة الدخل احملّرم للسوق ككل 

 ونصيب كل سهم منها.

رعية بإعداد تقرير حول األدوات املالية وقواعد اإلدراج والتداول يف سوق تقوم وحدة الرقابة الش - 

 ناسداك، وتقييمها من الناحية الشرعية وتعرضه يف �اية كل ربع سنة.

يف جمال االستثمارات وهياكل ومستندات وشروط التمويل؛ عرض مجيع عقود التمويل واالستثمار  - 

داك ديب طرفا فيها على اهليئة قبل الدخول فيها، وأن اليت تكون كل من سوق ديب املايل وسوق ناس

توافق اهليئة عليها، وعلى الصفقة عرض هياكل التمويل وشروطه ومستنداته على اهليئة، للموافقة 

عليها يف كل صفقة تقوم �ا السوق، حىت ال تتعرض عوائد هذه االستثمارات للتجنيب والصرف 

 يف اخليارات.
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صاصات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بسوق ديب املايل مع املهام املتصورة للجهة التنظيمية وهكذا تتطابق مهام واخت

املسؤولة عن ضبط العمل يف السوق املالية اإلسالمية، وهو ما جيعلها مبثابة قاعدة ارتكاز النطالق سوق ديب املايل 

  اإلسالمية على الصعيد العاملي.صوب حتقيق هدفه بأن يكون منصة إلدراجات وتداوالت األوراق املالية 

  : مظاهر تميز السوق المالية اإلسالمية عن التقليدية بدبيثانيا

ال ينحصر الوجه اإلسالمي لسوق ديب املايل على وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية املسؤولة عن ضبط   

مظاهر أخرى تتوافق مع املظاهر العامة املميزة  التعامالت يف األوراق املالية مبا يتوافق مع األحكام الشرعية، وإّمنا هناك

  :1للسوق املالية اإلسالمية عن السوق العادية أو التقليدية وتتمثل هذه املظاهر العامة يف التايل

تتميز السوق املالية اإلسالمية عن السوق املالية من حيث األوراق المالية المتداولة في السوق:  -

، فليست مقصورة على األسهم والسندات فقط وإمنا على أنواع عّدة العادية بوفرة البضاعة وتنوعها

فضال على أن البضاعة فيها تعرب عن أموال مستمرة يف اقتصاد حقيقي وليست بضاعة مقرتضة مثل 

 املشتقات واملؤشرات.

إن عمل الشركات العاملة يف األوراق املالية جائز شرعا، وبالتايل يوجد من حيث المتعاملين:  -

بالسوق اإلسالمية السماسرة، الشركات، احملافظ االستثمارية، شركات االكتتاب والتغطية واملقاصة 

وغريها، وجانب آخر فإن التعامل يف السوق املالية اإلسالمية ليس مقصورا فقط على املؤسسات 

 املالية واإلسالمية، ولكن يتعامل فيها املؤسسات األخرى التقليدية بل غري املسلمني.

إن التعامل يف السوق اإلسالمية يتم وفقا لألحكام الشرعية ن حيث أساليب وصور التعامل: م -

وبالتايل يتم االلتزام يف إصدار األوراق املالية والصكوك باألحكام املنظمة للعقود الشرعية املؤسسة 

يف تداوهلا  عليها، مثل عقد املراحبة واملشاركة واملضاربة والسلم واالستصناع، كما يتم االلتزام

باألحكام والقيم اإلسالمية وبصور البيع املقبولة شرعا، وبالتايل فال يوجد فيها تعامل باملشتقات 

حسبما جيري العمل يف السوق التقليدية، وال باملستقبليات بالصورة اليت تتم بل بطريقة بيع السلم، 

ناه من أساليب وصور التعامل وال الشراء باهلامش أو البيع على املكشوف وباجلملة، فكل ما ذكر 

اليت جتري يف األسواق التقليدية، وأشرنا إىل عدم جوازها شرعا ال يتم التعامل �ا، ومع األخذ يف 

 االعتبار االلتزام بالقيم اإلسالمية اخلاصة بالصدق واألمانة والغش والتدليس.

تمييز بني األدوات املالية اليت تتفق مع الشريعة وبني وملا كان التعامل يف السوق املالية اإلسالمية حيتاج إىل معايري لل

فقد تصدت اهليئة الشرعية لسوق ديب املايل، وعملت على وضع املعايري الالزمة اليت حتتوي على األدوات األخرى، 
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الضوابط الشرعية لتملك وتداول األدوات املالية، وكانت اخلطوة األوىل هي البدء مبعيار خاص باألسهم يضع 

  وابط الشرعية هلذه األداة املالية املهمة.الض

  المطلب الثالث: سوق أبو ظبي لألوراق المالية

  سيتم إبراز اإلطار العام لسوق أبوظيب لألوراق املالية من خالل الطرح التايل:  

  الفرع األول: التعريف والنشأة

) 3مبوجب القانون احمللي رقم ( 2000نوفمرب  15بتاريخ  (ADX) أسس سوق أبوظيب لألوراق املالية

، والذي جتعل أحكامه من السوق كيانًا قانونًيا يتمتع باالستقالل املايل واإلداري ومينح السوق السلطة 2000لسنة 

 .اإلشرافية والتنفيذية الالزمة ملمارسة وظائفه

ة إلنشاء املراكز والفروع خارج إمارة أبوظيب. ولقد قام وعالوًة على ذلك، ميلك سوق أبوظيب لألوراق املالية السلط

 .السوق حىت اآلن بذلك يف مدن العني والفجرية ورأس اخليمة والشارقة ومدينة زايد

يتألف جملس إدارة سوق أبوظيب لألوراق املالية من سبعة أعضاء مت تعيينهم مبوجب مرسوم أمريي. يشغل أعضاء 

) لسنة 8ث سنوات. وقد مت تشكيل جملس اإلدارة األول مبوجب املرسوم األمريي رقم (جملس اإلدارة مناصبهم ملدة ثال

2000.   

  سوق أبوظبي لألوراق الماليةالفرع الثاني: عناصر 

يعترب سوق أبوظيب لألوراق املالية من ناحية املضمون نظاماً ضخماً للتداول اإللكرتوين جمهز بأحدث 

ع وتسجيل وتداول وتسوية األوراق املالية. ويعترب أعضاء السوق املتعاملني مباشرة مع هذا يدا إالتقنيات اليت يتم عربها 

النظام مشغلني له وهم موظفي سوق أبوظيب لألوراق املالية ومستخدمي النظام وهم الوسطاء املعتمدين إلبرام أوامر 

يسية وهي: مسجلي الشركات املدرجة البيع والشراء املستلمة من املستثمرين. ويتألف السوق من مخسة عناصر رئ

  .1والوسطاء ونظام التداول ونظام املقاصة وقاعة التداول

  أوال: مسجلي الشركات المدرجة

واخلطوة  ،يعترب مسجلي شركات إصدار األوراق املالية العنصر الرئيسي األول يف السوق الذي يقابله املستثمر

األوىل اليت يتعني على املستثمر القيام �ا لغرض التداول يف سوق أبوظيب لألوراق املالية هو تقدمي شهادة األوراق املالية 

    وحيق للمستثمر بعدها التوجه إىل ،ملكيته واحلصول على رقم املستثمرلغرض التحقق من  ؛إىل الشركة أو املسجل

  .قاصة" يف سوق أبوظيب لألوراق املالية لتقدمي شهادة ملكيته" قسم الودائع والتسوية وامل

                                                           
 

11
   https://www.adx.ae/Arabic/Pages/Data/TradingInformation.aspxالموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالیة:  
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  ثانيا: الوسطاء

نفذ التداول يف سوق األوراق املالية عرب الوسطاء املعتمدين لدى سوق أبوظيب لألوراق املالية حيث يقوموا ي

ويصرح للوسطاء املعتمدين فقط بالتداول يف سوق  ،بتنفيذ عمليات التداول والبيع والشراء طبقاً ألوامر عمالئهم

أبوظيب لألوراق املالية لضمان مراقبة السوق حيث أن الوسيط املايل مسئول متاماً عن املستثمر وإدارة السوق فيما 

دف ويتم اعتماد الوسطاء من قبل السوق طبقاً للوائح والقوانني الصارمة وقواعد السلوك املوضوعة � ،يتعلق بعملياته

 .ضمان عمليات تداول سليمة

ويعد محاية حقوق املستثمرين وضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية يف إدارة عمليات السوق أمراً إلزامياً، حيث 

خيضع ممثلي الوسطاء العاملني يف قاعة التداول على تدريبات مكثفة لتمكينهم من استخدام األنظمة والربامج 

ألوراق املالية بكل فاعلية وكفاءة، كما يتعني عليهم اجتياز االختبارات الفنية لضمان املستخدمة يف سوق أبوظيب ل

معرفتهم التامة مبواد التدريب، كما يتعهد الوسطاء باإلضافة إىل تنفيذ أوامر البيع والشراء اخلاصة باملستثمرين، بتسوية 

اصة بالسوق، وال يتعامل السوق مع املستثمرين األفراد األموال بني املشرتين والبائعني عرب قسم الودائع والتسوية واملق

مباشرة ولكن عرب وسطائهم، وتنفذ تسوية األموال بني الوسيط والسوق عرب حساب تسوية خاص حمتفظ به لدى كل 

وسيط يف " بنك التسوية" املخصص من قبل السوق، كما تنفذ التسويات بني الوسيط وعمالئه طبقاً لالتفاقيات 

  .ينهم يف هذا الشأناملربمة ب

  ثالثا: نظام التداول

إن نظام التداول يف سوق أبوظيب لألوراق املالية جمهز بأحدث برجميات احلواسيب اليت تعاجل اإلجراءات 

ويرتبط  ،ويتعهد فنيو السوق بتشغيل وصيانة هذا النظام باستمرار ،والعمليات اليت تشكل معاً تنفيذ عمليات التداول

النظام بأجهزة طرفية يستخدمها الوسطاء للدخول إىل أوامر بيع وشراء األوراق املالية لغرض إدراج التغيريات يف 

تظهر شاشات األجهزة الطرفية امللحقة مجيع املعلومات والبيانات اليت حيتاجها الوسطاء حيث  ،عمليات التداول

 .ملعاجلة األوامر

وما على الوسيط سوى الدخول إىل أوامر العمالء ويقوم  ،جهاز طريف 3000اآليل بـ وميكن ربط نظام التداول 

يتكفل نظام التداول مبعاجلة وتنفيذ األوامر كما  ،النظام مبعاجلة األوامر طبقاً للقوانني واللوائح املنظمة هلذه العمليات

 :يليما  وتتضمن سلسلة العمليات املنفذة من قبل النظام ،دون أي تدخل يدوي

 ؛أوامر الطابع الزمين - 

 ؛ترتيب األوامر حسب سعرها واألولوية الزمنية - 

 ؛ترتيب األوامر طبقاً للنوع - 
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 ؛تقسيم السوق إىل جانبني بيع وشراء - 

 ؛ختصيص مقدار لكل أمر - 

 ؛العثور على األوامر املشا�ة - 

 )؛تنفيذ وتعبئة األوامر (التداوالت - 

 ؛إيقاف التداول - 

 ؛تعليق التداول - 

 .التداول إىل املقاصة حتويل بيانات - 

وبسبب أن النظام مرتبط  ،ويتم معاجلة األوامر فوراً مبجرد إدخاهلا النظام ،يعمل النظام على تنفيذ هذه العمليات فوراً 

  .بنظام املقاصة، فإن ملكية األوراق املالية يتم حتويلها من البائعني إىل املشرتين مبجرد إكمال عملية التداول بنجاح

  اإليداع والمقاصة والتسوية رابعا: مركز

وتعترب املقاصة آخر مرحلة يف عملية التداول،  ،يداع واملقاصة والتسويةالعنصر الرابع بالسوق هو مركز اإل

وكأي عملية بيع وشراء أخرى بني طرفني، فإن البائع يقوم بعرض  ،مبعىن أ�ا تلي تنفيذ أوامر العمالء من قبل الوسطاء

 .لسعر املتفق عليهالسلعة إىل املشرتي با

والسلعة يف هذه احلالة هي األوراق املالية وحتدث عملية تسليم األوراق املالية يف شكل نقل امللكية من البائع إىل 

وتنفذ هذه العملية مرة أخرى يف سوق أبوظيب لألوراق املالية عرب  ،املشرتي وتدفع األموال ( سعر السهم) إىل البائع

 .رتبط بنظام التداولنظام املقاصة اآللية امل

على سبيل املثال: يقوم نظام املقاصة اآليل بالتحقق من ملكية البائع لألوراق املالية مبجرد دخول األمر يف نظام 

التداول ويف حالة عدم التأكد من امللكية، يلغى األمر وال يضاف إىل نظام التداول لتفادي دخول أكثر من أمر واحد 

 .لنفس امللكية

ويقوم نظام املقاصة مثل نظام  ،الرابط بني النظامني على تسهيل تنفيذ التداوالت بسرعة ودقة وحتصيل األموالويعمل 

التداول بتنفيذ سلسلة من اإلجراءات الالزمة إلكمال عمليات التداول وهي نقل امللكية وتسوية األموال ( تسليم 

  .وائم مسامهي الشركاتالسلعة واستالم املبالغ) والتحديث املباشر واملستمر لق

  خامسا: قاعة التداول

قاعة التداول يف سوق أبوظيب لألوراق املالية هي املكان املخصص الجتماع املستثمرين مع الوسطاء لتنفيذ 

ويتضمن هذا القسم شاشات تعرض  ،وخيصص جزء من قاعة التداول للعامة ،عمليات التداول على األوراق املالية
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األوراق املالية للشركات املسجلة بشكل رموز خمصصة لكل ورقة مالية وأسعار وتداوالت  تفاصيل التداوالت على

كما حتتوي على شاشة تبث األخبار والفعاليات اهلامة اخلاصة بالشركات املسجلة ومن احملتمل أن   ،منفذة يف السوق

كما حتتوي القاعة على مكاتب الوسطاء  ،تؤثر على األسعار ملساعدة املستثمرين اختاذ القرارات االستثمارية املطلعة

وترتبط األجهزة الطرفية  ،املزودة بأجهزة حواسيب طرفية لتسهيل دخوهلم ألوامر البيع والشراء املستلمة من عمالئهم

 .مبكاتب الوسطاء بنظام التداول الذي يعاجل التداوالت طبقاً لألوامر املدخلة

  : الوظائف الرئيسية للسوقالثالثالفرع 

  :1تتمثل الوظائف الرئيسية يف سوق أبو ظيب لألوراق املالية يف  

 الفرص الستثمار املدخرات واألموال يف األوراق املالية لصاحل االقتصاد الوطينإتاحة  - 

 ضمان سالمة ودقة املعامالت وضمان التفاعل بني العرض والطلب ألجل حتديد األسعار - 

 مل عادلة ومناسبة بني املستثمرينية املستثمرين من خالل تعيني مبادئ تعاامح  - 

 فرض ضوابط رقابية صارمة على معامالت األوراق املالية ألجل ضمان صحة وسالمة اإلجراءات - 

زيادة الوعي باالستثمار من خالل إجراء الدراسات (ليس من واجب السوق إصدار التوصيات) ألجل  - 

 ضمان استثمار املدخرات يف قطاعات مثمرة

ايل واالقتصادي وتطوير طرق جتارية لتعزيز السيولة واستقرار أسعار األوراق املالية املطروحة ضمان االستقرار امل -

 يف السوق

  2الفرع الرابع: الخدمات والمنتجات المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية

  أوال: الخدمات 

  تتمثل اخلدمات املقدمة يف سوق أبو ظيب لألوراق املالية يف: 

دمات بيانات السوق املالية تعىن ببيانات األسعار والتداوالت لكافة الشركات خ: السوقخدمات بيانات  -

عند  ،املدرجة يف السوق واملتمثلة يف األوراق املالية، املؤشرات، السندات والصكوك والصناديق االستثمارية

توفر هذه اخلدمات  ككذل  ،االشرتاك يف هذه اخلدمة يتمكن املستفيدون من قراءة بيانات التداول الدقيقة

توفر اخلدمات البيانات األخرى التابعة واليت �م  كماآخر أسعار الطلب والشراء ومواعيد آخر صفقة،  

                                                           
 

1
   https://www.adx.ae/Arabic/Pages/Data/MarketInformation.aspxالموقع الرسمي لسوق أبوظبي لألوراق المالیة:  
2
  المرجع نفسھ.  



................أثر األزمة المالية  على السوق المالي اإلماراتي..........الفصل الرابع.........   
 

315 
 

توفر سوق أبوظيب لألوراق املالية جمموعة ، حيث املستخدمني مثل الكمية املتداولة، أحجام الطلب والشراء

  .نيمن أمناط االشرتاكات اليت توفر احتياجات املستخدم

  Java SDKيتم توفري بيانات السوق املالية عن طريق استخدام تقنيةالربط اإللكتروني وتوفير البيانات:  -

لوجيا املستخدمة نو ، كما يتكبد السوق مسؤولية دعم اجلهات الستخدام التك (API)والربط باستخدام

  .للربط

سوية صفقات التداول بالسوق وإجراء تقوم إدارة التقاص والتسوية واإليداع بالسوق بتتسوية الصفقات:  -

وقد اعتمدت السوق  T+2 وتتم التسوية النهائية بعد يومني من تاريخ تنفيذ الصفقة ،التقاص بني الوسطاء

وتعترب  ، Custodian وإمكانية التداول عن طريق احلافظ األمني DVP نظام التسليم مقابل الدفع

مقاصة السوق املرجع الوحيد الذي ميكن من خالله نقل أسهم الشركات املسامهة العامة وتسويتها سواء كان 

  .ذلك عرب التداول أم عرب التحويالت اإلرثية والعائلية

  ثانيا: المنتجات "األوراق المالية المدرجة" بسوق أبو ظبي لألوراق المالية

  ي التعامل �ا يف سوق أبو ظيب لألوراق املالية يف: تتمثل األوراق املالية اليت جير 

 ؛أسهم شركات املسامهة العامة وأسهم الشركات املدرجة إدراجاً مشرتكاً  - 

 ؛أسهم شركات املسامهة اخلاصة - 

 ؛أدوات الدين مثل السندات والصكوك وأذونات اخلزينة - 

 .وحدات الصناديق مثل صناديق االستثمار وصناديق املؤشرات املتداولة - 

  الفرع الخامس: اإلطار التنظيمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية

  من خالل الشكل التايل: ميكن توضيح اهليكل التنظيمي لسوق أبو ظيب لألوراق املالية
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  ظبي لألوراق المالية): الهيكل التنظيمي لسوق أبو  6-4ل (الشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   https://www.adx.ae/Arabic/Pages/AboutUs/OrgChart.aspxاملوقع الرمسي لسوق أبو ظيب لألوراق املالية: المصدر: 

  

 مجلس اإلدارة

 اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي

 مكتب إدارة المخاطر

 والمخاطرلجنة التدقيق 

 إدارة اإلستراتيجية والتميز المؤسسي المستشار القانوني

 والرقابة إدارة العمليات

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون 

 العمليات

 إدارة المقاصة والتسوية واإليداع

 مستشار شؤون العمليات

 إدارة تكنولوجيا المعلومات

 مكتب أمن المعلومات

 إدارة شؤون الشركات المدرجة

مساعد الرئيس التنفيذي 

 للخدمات المساندة

إدارة التسويق واالتصال 

 المؤسسي

إدارة الشؤون المالية 

 إدارة الموارد البشرية

 مدير االستثمار
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  الفرع السادس: اإلطار التشريعي لسوق أبو ظبي لألوراق المالية

الية إىل ترخيص ورقابة هيئة األوراق املالية والسلع يف دولة اإلمارات العربية ضع سوق أبوظيب لألوراق املخت

) لسنة 4منذ أن بدأت اهليئــة مبمارســة أعماهلا فقد وضعت باعتبارها تطبيق أحكام القانون االحتادي رقم (، املتحدة

محاية املستثمر، وتوفري املناخ م والعمل على حتقيق األهداف اليت أنشأت من أجلها واليت كان من أمهها 2000

�دف اهليئة إىل إتاحة الفرصة الستثمار املدخرات واألموال يف  ، حيثاالستثماري املالئم يف التعامل يف األوراق املالية

األوراق املالية والسلع مبا خيدم مصلحة االقتصاد الوطين ويكفل سالمة املعامالت ودقتها ويضمن تفاعل عوامل 

�دف حتديد األسعار ومحاية املستثمرين من خالل ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بني خمتلف  العرض والطلب

املستثمرين باإلضافة إىل تنمية الوعي االستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقدمي التوصيات والعمل على ضمان 

  .االستقرار املايل و االقتصادي

وباالستقالل املايل واإلداري، وبالصالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة ملمارسة مهامها. متتع اهليئة بالشخصية االعتبارية 

 .ويتوىل إدار�ا جملس يرتأسه وزير االقتصاد وهلا تنظيم وهيكلية إدارية حتت إدارة وإشراف الرئيس التنفيذي للهيئة

وظيب لألوراق املالية، وسوق ديب املايل، وبورصة ديب تقوم اهليئة بإدارة ثالثة أسواق مالية حملية يف الدولة وهي سوق أب

 .للذهب والسلع

باإلضافة إىل ذلك فإن اهليئة تقوم بإدارة الوسطاء كوسطاء السلع والوسطاء املرخصني للتداول اإللكرتوين 

ت احلافظ وتشرف اهليئة أيضا على جمموعة من اخلدمات املالية مثل خدما ،والتداول باهلامش و مجيع ما يتعلق �م

 .األمني واالستشارات املالية والتحليل املايل وصانع السوق وإقراض واقرتاض األوراق املالية

ويف إطار سعي اهليئة املتواصل إىل تفعيل دورها الرقايب واإلشرايف واالرتقاء باجلوانب التنظيمية للشركات اخلاضعة 

ركات باملتطلبات األساسية اليت ينص عليها قانون الشركات للرقابة، فقد رأت اهليئة أنه من املناسب توعية هذه الش

واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة تبعاً  2000/ 4وتعديالته والقانون االحتادي رقم  1984/ 8التجارية رقم 

  .1لذلك

  السوق المالي اإلماراتيعلى  العالمية : تداعيات األزمة الماليةالثالثالمبحث 

بظالهلا على سوق املال اإلمارايت، فتعرض كغريه من األسواق لتداعيا�ا  2008 املالية لسنة ألقت  األزمة  

املختلفة، ومبا أن السوق املايل اإلمارايت يتمثل يف كل من سوق ديب لألوراق املالية وسوق أبو ظيب املايل، لذلك ارتأينا 

صد آثار األزمة على السوق التقليدي يف ظل عدم التزامه ، يف حماولة منا لر  نيسوقال كال   دراسة تداعيات األزمة على

  بالضوابط الشرعية، وذلك �دف إجراء مقارنة بني سوق ماليزيا والسوق اإلمارايت خالل نفس الفرتة.

                                                           
 

1
  https://www.adx.ae/Arabic/Pages/Data/TradingInformation.aspxالموقع الرسمي لسوق أبو ظبي لألوراق المالیة:  
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  المطلب األول: أثر األزمة المالية على سوق أبو ظبي لألوراق المالية

لية العاملية اليت هّزت النظام املايل العاملي، بل أن تداعيا�ا مل تنجو السوق املالية اإلماراتية من األزمة املا  

اتضحت من خالل العديد من املؤشرات كعدد الشركات املدرجة ومؤشرات األداء، ويف ما يلي عرض ألهم تداعيات 

  :2008األزمة املالية لسنة 

  الفرع األول:  أثر األزمة المالية على عدد الشركات المدرجة

  2016- 2006ميثل تطور عدد الشركات املدرجة يف سوق أبو ظيب لألوراق املالية خالل الفرتة  اجلدول التايل

 2016-2006خالل الفرتة  تطور عدد الشركات املدرجة يف سوق أبو ظيب لألوراق املالية):  5-4الجدول (

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

عدد 

الشركات 

  المدرجة

60 64  65  67  64  67  66  66  65  68  68  

 :املعطيات اخلاصة �ذا اجلدول تتعلق بالربع الرابع لسنوات الدراسة  

تقارير صندوق النقد العريب، أداء األسواق املالية العربية، النشرات الفصلية للسنوات من إعداد الباحثة باالعتماد على المصدر: 

2007-2016  

  ) من خالل الرسم البياين التايل: 5-4اجلدول (ميكن ترمجة معطيات 

  2016-2006): تطور عدد الشركات املدرجة يف سوق أبو ظيب لألوراق املالية خالل الفرتة 7-4الشكل (

  

  

  

  

  ) 5-4من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول (المصدر: 

  

55

60

65

70

عدد الشركات المدرجة 

عدد الشركات المدرجة 
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الشركات املدرجة يف سوق أبو ظيب لألوراق املالية خالل الفرتة نالحظ من خالل الشكل أعاله ارتفاع مستمر يف عدد : التحليل

لتعاود  2010شركة سنة  64مث تنخفض إىل  2009سنة  67إىل  2006شركة مدرجة سنة  60ـ لينتقل من 2006-2009

  .2011االرتفاع جمددا بداية من سنة 

  اق الماليةالفرع الثاني: أثر األزمة المالية على مؤشرات أداء سوق أبو ظبي لألور

على سوق أبوظيب لألوراق املالية، مت االعتماد على ثالث مؤشرات أساسية متثل صورة واضحة لنشاط السوق،  2008لتحديد تداعيات األزمة املالية لسنة 

  وتتمثل هذه املؤشرات يف:

     مؤشر القيمة السوقيةMarket Capitalization 

    مؤشر حجم التداولTrading Volume 

 مؤشر معدل دوران السهم  (%) Turnover Ratio    

 ):2016-2006اجلدول التايل ميثل تطور املؤشرات املالية يف سوق أبوظيب لألوراق املالية للفرتة(

  )2016- 2006للفترة( المؤشرات المالية في سوق أبوظبي لألوراق المالية):  تطور  6-4الجدول (

 الرسملة  السنوات

 مليونالسوقية (

  دوالر)

عدد األسهم 

المتداولة 

  (مليون سهم)

حجم التداول 

  دوالر) ليونم(

معدل دوران 

  )%السهم (

متوسط التداول 

(مليون  اليومي

  دوالر)

2006  80745 1621,9  1674  2,07  28,38  

2007  121128  23659,0  25730  21,24  436,10  

2008  68810  5800,7  5252  7,63  93,79  

2009  80201  7705,4  4506  5,62  72,68  

2010  77081  5205,6  2517  3,27  42,66  

2011  71329  2883,7  1141  1,60  18,71  

2012  77647  3970,6  1455  1,87  23,85  

2013  109645  17044,7  7726  7,05  130,96  

2014  113740  10646,8  5713  5,02  92,15  

1015  111903  5194,1  4263  3,81  69,89  

2016  120947  7841,8  3287  2,72  53,01  
 املعطيات اخلاصة �ذا اجلدول تتعلق بالربع الرابع لسنوات الدراسة :  

  .2016-2007من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير صندوق النقد العريب، أداء األسواق املالية العربية، النشرات الفصلية للسنوات : المصدر
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  األشكال البيانية التالية:) من خالل 6-4ميكن ترمجة معطيات اجلدول ( 

  )2016- 2006تطور مؤشرات أداء سوق أبوظيب لألوراق املالية  خالل الفرتة ():  8- 4الشكل (

  ) 6-4من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول (المصدر: 

  )2016-2006خالل الفرتة ( لألوراق املالية  ظيبومتوسط التداول اليومي بسوق أبو  تطور معدل دوران السهم ): 9-4الشكل (

  

  

  

  

  

  

  ). 6-4من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول (المصدر: 

لتحليل تداعيات األزمة املالية العاملية على سوق أبوظيب لألوراق املالية مت تقسيم فرتة الدراسة إىل : تحليل النتائج

  ثالث فرتات: قبل األزمة، أثناء األزمة وبعدها كما يلي:

  )2007-2006تحليل أداء سوق أبوظبي لألوراق المالية قبل األزمة المالية (أوال: 

بنسبة  2006مقارنة مع عام  2007ظيب املايل يف الربع الرابع من عام لسوق أبو ارتفعت القيمة السوقية  -

، لتستحوذ 2006دوالر سنة  مليون 80745دوالر باملقارنة مع  مليون 121128لتبلغ حوايل  50%

(%)معدل دوران السھم 
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من إمجايل القيمة السوقية لألسواق  %9,1بذلك القيمة السوقية لسوق أبوظيب لألوراق املالية على نسبة 

 العربية.املالية 

وفيما يتعلق بأحجام التداول يف السوق؛ فقد ارتفعت قيمة األسهم املتداولة خالل الربع الرابع من سنة  -

دوالر خالل الربع الرابع من سنة  مليون 1674دوالر، بعدما حققت مليون  25730إىل  2007

مليون دوالر  436,10مليون دوالر إىل  28,38، وتبعا لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 2006

يف  %21,24إىل  2006سنة  %20,7، كما حقق معدل دوران السهم ارتفاعا من 2007أواخر العام 

 .2007الربع الرابع من عام 

ليبلغ حوايل  %360,9عدد األسهم املتداولة بشكل قياسي بنسبة ارتفاع  2007يالحظ أيضا سنة  -

 .2006مليون سهم مت تداوهلا خالل الربع الرابع من سنة  1621,9مليون سهم مقابل  23659,0

ولعل تطور االستثمارات يعد العامل األساسي يف النمو الذي حققته سوق أبوظيب لألوراق املالية خالل سنة 

أي  2007خالل العام مليار درهم  144إىل أن قيمة االستثمارات قد بلغت حنو  يرات حيث تشري التقد 2007

من هذه  %58، علما أن مسامهة القطاع اخلاص متثل حنو 2006عن مستوى عام  %19بزيادة قدرها حنو 

يولة جند القيمة السوقية للس 2007االستثمارات، ومن العوامل اليت ساعدت على تطور سوق أبوظيب خالل سنة 

اليت قام بضخها املستثمرون األجانب يف أسهم البنوك والعقارات املتداولة يف سوق أبوظيب لألوراق املالية واليت بلغت 

مليار درهم، حيث تعد األعلى من تأسيس السوق، األمر الذي ساهم يف ارتفاع أسعار أسهم شركات  25,4حنو 

  .1عموماالقطاعني بنسبة عالية جدا وإىل حتسن أداء السوق 

 2008تحليل أداء سوق أبوظبي لألوراق المالية أثناء األزمة المالية ثانيا: 

جرّاء تداعيات  2007تراجعا مقارنة مع �اية عام  2008سّجل أداء سوق أبوظيب لألوراق املالية يف �اية عام 

 األزمة املالية العاملية واخنفاض أسعار النفط حيث: 

مقارنة بسنة   2008خالل فرتة األزمة وبالتحديد سنة  لألسهم املدرجة يف السوق اخنفضت القيمة السوقية  -

 بعد أن حققت  ، 2008سنة  دوالر مليون 68810 حيث بلغت ما قيمته  %43,2بنسبة  2007

، وذلك بسبب اخنفاض قيمة األسهم املتداولة 2007دوالر خالل الربع األخري من سنة  مليون 121128
                                                           

  .2007صندوق النقد العريب، أداء األسواق املالية العربية، النشرة الفصلية لسنة تقریر   1
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دوالر خالل الربع الرابع  مليون 5252إىل  2007دوالر خالل الربع الرابع من سنة  مليون 25730من 

، يف سابقة تعد األوىل من نوعها يف السوق، والسبب هو التأثري السليب الذي مارسته 2008من سنة 

فرتة األسهم املتداولة واليت تتميز بكو�ا غري ملتزمة بالضوابط الشرعية   على أداء سوق أبوظيب خالل 

 ؛األزمة

لتبلغ  2008وفيما يتعلق بأحجام التداول يف السوق، فقد اخنفضت قيمة األسهم املتداولة خالل سنة  -

، وتبعا لذلك اخنفض متوسط التداول 2007مليون دوالر سنة  25730مليون دوالر مقابل  5252

 ؛2008سنة  مليون دوالر خالل الربع الرابع من 93,79مليون دوالر إىل  436,10اليومي من 

مليون  5800,7لتبلغ حوايل  %4,1أيضا اخنفاض عدد األسهم املتداولة بنسبة  2008شهدت سنة  -

 .2007مليون سهم ّمت تداوهلم خالل الربع الرابع من سنة  23659,0سهم مقابل 

 )2016-2009تحليل أداء سوق أبوظبي لألوراق المالية بعد األزمة المالية (ثالثا: 

، حيث سجلت القيمة السوقية ارتفاعا أين انتقلت من 2009أبوظيب ارتفاعا طفيفا خالل سنة أظهر أداء سوق 

، وعلى صعيد أحجام التداول 2009مليون دوالر خالل الربع الرابع من سنة  80201مليون دوالر إىل  68810

ليون دوالر خالل الربع م 5252مليون دوالر مقابل  4506يف السوق، شهدت األسهم املتداولة اخنفاضا لتبلغ حنو 

مليون  72,68مليون دوالر إىل  93,79وتبعا لذلك اخنفض متوسط التداول اليومي من ، 2008الرابع من سنة 

خالل سنة  %5,62إىل  %7,63، كما اخنفض معدل دوران السهم من 2009دوالر خالل الربع الرابع من سنة 

2009.  

، أين بدأت تتضح بوادر التحسن 2012وراق املالية حىت سنة ظّل الرتاجع خميما على أداء سوق أبوظيب لأل

مليون  120947إىل  2012مليون دوالر سنة  77647ولكن بصورة طفيفة حيث انتقلت الرمسلة السوقية من 

مليون دوالر  3287لتبلغ ، أّما على صعيد أحجام التداول فقد ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 2016دوالر سنة 

 2012مليون دوالر يف الربع الرابع من سنة  1455بعدما حققت ما قيمته  2016الرابع من سنة خالل الربع 

مليون دوالر خالل  53,01إىل  2012مليون دوالر سنة  23,85وتبعا لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 

 2016ربع الرابع من سنة ، كما شهد عدد األسهم املتداولة ارتفاعا ملحوظا خالل ال2016الربع الرابع من عام 

، ونتيجة 2012مليون سهم مت تداوهلا خالل أواخر  3970,6مليون سهم بعدما حقق  7841,8ليبلغ حوايل 

  .2016سنة  %2,72إىل  2012سنة  %1,87لذلك ارتفع معدل دوران السهم من 
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لألوراق املالية باألزمة املالية  كل هذه النتائج تدل مبا ال يدع جماال للشك التأثر الكبري الذي شهده سوق أبو ظيب

العاملية، كما توضح النتائج أيضا اخنفاض وترية منو السوق منذ اندالع األزمة وبعدها بسنوات، وذلك بسبب تداول 

  منتجات مالية غري ملتزمة بالضوابط الشرعية كاألسهم التقليدية وغريها.

  ةالمالي لألوراق  سوق دبيأثر األزمة المالية على   :الثانيالمطلب 

على سوق ديب املايل ارتأينا االعتماد على جمموعة من مؤشرات أداء السوق املايل، واليت  2008لدراسة أثر األزمة املالية   

  تندرج ضمن السوق املالية التقليدية واليت تعرب عن أداء السوق الفعلي، وتتمثل أهم املؤشرات املعتمدة يف:

  التحليليةالدراسة  الفرع األول:

  ميكن توضيح الدراسة التحليلية لتداعيات األزمة املالية على سوق ديب املايل من خالل الطرح التايل:

  عدد الشركات المدرجةأوال: أثر األزمة المالية عل  

  كما يلي:  2016-2006اجلدول التايل ميثل تطور عدد الشركات املدرجة يف سوق ديب املايل خالل الفرتة 

  )2016- 2006للفترة ( الماليالشركات المدرجة في  سوق دبي تطور ):  7-4الجدول (

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

عدد 

الشركات 

  المدرجة

46 55  65  67  65  62  57  55  58  59  61  

األسواق املالية العربية، النشرات الفصلية للسنوات من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير صندوق النقد العريب، أداء المصدر: 

2007-2016  

  ) من خالل الرسم البياين التايل: 7-4اجلدول (ميكن ترمجة معطيات 
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  )2016-2006تطور عدد الشركات املدرجة يف سوق ديب املايل خالل الفرتة ():  10- 4الشكل (

  

  

  

  

  ) 7-4باالعتماد على معطيات اجلدول (: من إعداد الباحثة المصدر                

 2006نالحظ من خالل الشكل أعاله تطور عدد الشركات املدرجة يف سوق ديب املايل والذي استمر يف االرتفاع من سنة : التحليل

، ليبدأ بعدها االخنفاض حيث وصل عدد 2010شركة سنة  65إىل  2006شركة سنة  46، حيث ارتفع من 2010إىل غاية سنة 

 .2013شركة سنة  55الشركات املدرجة إىل 

  : أثر األزمة المالية على مؤشرات أداء سوق دبي الماليثانيا

على سوق ديب املايل، مت االعتماد على ثالث مؤشرات أساسية متثل صورة  2008لتحديد تداعيات األزمة املالية لسنة   

  واضحة لنشاط السوق، وتتمثل هذه املؤشرات يف:

  السوقية    مؤشر القيمةMarket Capitalization 

    مؤشر حجم التداولTrading Volume 

 مؤشر معدل دوران السهم  (%) Turnover Ratio    

  ):2016-2006اجلدول التايل ميثل تطور املؤشرات املالية يف سوق ديب املايل للفرتة(
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  )2006-2016( ): المؤشرات المالية في سوق دبي المالي للفترة 8-4الجدول (

القيمة السوقية   السنوات

  (مليون دوالر)

عدد األسهم 

المتداولة 

  (مليون سهم)

حجم التداول 

  (مليون دوالر)

معدل دوران 

  )%السهم (

متوسط التداول 

  اليومي

2006  86895 6615,5  13734  15,8  236,8  

2007  138179  52868,4  53983  39,1  915,0  

2008  63099  15979,0  10241  16,2  182,9  

2009  58095  23662,5  13103  22,6  211,3  

2010  54692  7658,5  3249  5,9  55,1  

2011  49033  3779,3  1221  2,5  20,0  

2012  49523  7309,6  2216  4,5  36,3  

2013  70686  40746,1  14162  20,3  240,04  

2014  87832  28376,25  17970  20,46  289,83  

1015  83873  15063,83  5204  6,20  85,31  

2016  91928  32930,07  11426  12,43  184,29  

 :املعطيات اخلاصة �ذا اجلدول تتعلق بالربع الرابع لسنوات الدراسة  

من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير صندوق النقد العريب، أداء األسواق املالية العربية، النشرات الفصلية للسنوات : المصدر

2007-2016  

  ) من خالل األشكال البيانية التالية: 8- 4اجلدول (ميكن ترمجة معطيات 
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  )2016-2006): تطور مؤشرات أداء سوق دبي المالي  للفترة ( 11- 4الشكل (

  ) 8-4من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول (المصدر: 

  )2016-2006(تطور معدل دوران السهم ومتوسط التداول اليومي بسوق ديب املايل للفرتة ):  12- 4الشكل (

  

  ) 8-4من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول (المصدر: 

لتحديد تداعيات األزمة على سوق ديب املايل مت تقسيم فرتة الدراسة إىل ثالث فرتات؛ قبل األزمة، إبّان   

  :األزمة وبعدها كما يلي

  )2007- 2006تحليل أداء سوق دبي المالي قبل األزمة المالية (  -1

مؤشرات أداء سوق ديب املايل قبل األزمة تطورات إجيابية، حيث ارتفعت القيمة السوقية ألسهم تظهر   

مليون دوالر باملقارنة مع  138179حيث بلغت  %56,3بنسبة  2007الشركات املدرجة يف الربع الرابع من سنة 

من إمجايل القيمة  %10,3، حيث شكلت القيمة السوقية لسوق ديب املايل حنو 2006مليون دوالر سنة  86895

لتبلغ حوايل  %9بنسبة  2007، وارتفعت قيمة األسهم املتداولة خالل عام 2007السوقية لألسواق العربية بنهاية 

، ونتيجة لذلك 2006مليون دوالر سنة 13734، مقابل 2007مليون دوالر يف الربع الرابع من سنة  53983
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، علما 2006مليون دوالر سنة 236,8مقابل  2007دوالر سنة مليون 915ارتفع متوسط التداول اليومي إىل 

  من إمجايل قيمة األسهم املتداولة يف األسواق العربية. %9,3بأن قيمة األسهم املتداولة يف سوق ديب املايل بلغت حنو 

مليون 52868,4لتبلغ حوايل  %165,5بنسبة  2007كما ارتفع عدد األسهم املتداولة يف السوق خالل عام 

  .2006مليون سهم سنة  6615,5هم مقارنة مع س

  2008األزمة المالية  أثناءتحليل أداء سوق دبي المالي  -2

، حيث اخنفضت القيمة 2007تراجعا ملحوظا مقارنة مع سنة  2008سّجل أداء سوق ديب املايل عام   

مليون دوالر خالل الربع 63099لتبلغ حوايل  %54,3بنسبة  2008السوقية ألسهم الشركات املدرجة يف سنة 

مليون 75080، أي برتاجع يقدر حبوايل 2007مليون دوالر يف سنة 138179، مقارنة مع 2008الرابع من سنة 

، كما شكلت القيمة %42,8اخنفضت القيمة السوقية بنسبة  2008دوالر، وباملقارنة مع الربع الثالث من عام 

عن  %2,1من إمجايل القيمة السوقية لألسواق العربية، أي باخنفاض يقدر بـ  %8,2حنو السوقية لسوق ديب املايل 

  وذلك بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية. 2007سنة 

وعلى الرغم من أن دولة اإلمارات العربية املتحّدة قد قامت بتقدمي ضمانات للودائع املصرفية من املخاطر االئتمانية 

ز الثقة يف القطاع املايل واملصريف يف اإلمارات، إّال أن هذا اإلجراء مل مينع املستثمرين األجانب من وذلك لتنشيط وتعزي

، إذ بلغ حجم اخلسائر اليت تكبدها املتعاملون يف 2008من عام  آب االبتعاد واخلروج من السوق اإلماراتية منذ

  ، وكان نصيب سوق ديب منها حنو مليار درهم.مليار درهم إمارايت460,76جممل السوق املالية اإلماراتية حنو 

مليون دوالر خالل 10241لتبلغ حوايل  %19,6وخالل سنة اندالع األزمة اخنفضت قيمة األسهم املتداولة بنسبة 

مليون دوالر، ونتيجة لذلك 43742؛ أي باخنفاض يقدر بـ 2007مليون دوالر سنة 53983الربع الرابع، مقابل 

، كما 2008مليون دوالر سنة 182,9إىل  2007مليون دوالر سنة 915اخنفض متوسط التداول اليومي من 

  من إمجايل قيمة األسهم املتداولة يف األسواق العربية. %8,3 حنو بلغت قيمة األسهم املتداولة يف سوق ديب

ليبلغ  %27,3وهي سنة اندالع األزمة اخنفاض عدد األسهم املتداولة يف السوق بنسبة  2008كما شهدت سنة 

مليون سهم خالل الربع الرابع 52868,4مليون سهم خالل الربع الرابع من نفس السنة، مقابل  15979,0حوايل 

  .2007ن سنة م
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وجرّاء تداعيات األزمة املالية العاملية واخنفاض أسعار النفط، تباطأ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل بدولة اإلمارات 

يف الربع الثالث من  %33,36حنو  M3العربية املتحدة، كما تباطأ املعروض النقدي، حيث بلغ منو عرض النقود 

  الربع الثاين.يف  %35,85باملقارنة مع  2008عام 

  :1ولتعزيز االستقرار يف تعامالت السوق، قام سوق ديب املايل بتطبيق مجلة من اإلجراءات لعّل أمهها

هبوطا كحد  %10تعديل نطاق تقلب األسهم النشطة املتداولة يف السوق خالل اجللسة الواحدة إىل  - 

 كحد أقصى خالل اجللسة؛  %15، مع اإلبقاء على إمكانية ارتفاع السهم إىل %15أقصى بدال من 

أصدرت هيئة األوراق املالية والسلع تعليمات اإلدراج املشرتك لألوراق املايل يف أسواق املال احمللية، وأمهها  - 

من رأس مال الشركة يف أسواق مالية حرّة أو خارج الدولة، واحلصول  %30عدم جواز إدراج أكثر من 

مليون درهم، وأّال يقل عدد املسامهني 40ل رأمسال الشركة عن املسبق على موافقة اهليئة، شريطة أن ال يق

مساهم، وأن يكون رأمسال الشركة مقسما إىل أسهم وأن تكفل هذه األسهم حقوق متساوية 100فيها عن 

 للمسامهني ضمن الفئة املعنية؛

باإلفصاح والشفافية أقّر جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع تعديالت على مواد تتعلق بالنظام اخلاص  - 

والنظام اخلاص بالوسطاء، حبيث جيري إعداد التقارير املالية وفقا ملعايري احملاسبة الدولية الصادرة عن جملس 

 معايري احملاسبة الدولية؛

قامت هيئة األوراق املالية والسلع بتشكيل جلنة داخلية مصغرة للنظر يف طلبات الشركات املسامهة لشراء جزء  - 

وإزالة العوائق واملشكالت اليت تعرتض طريق تنفيذ عمليات الشراء، واستثناء أي من الشركات  من أسهمها

املسامهة العام اليت ترغب يف إعادة شراء أسهمها من تطبيق بعض الشروط والضوابط املنصوص عليها يف 

 قانون الشركات التجارية.

  "2016-2009تحليل أداء سوق دبي المالي بعد األزمة المالية "  -3

، حيث أظهرت مؤشرات 2009ظّلت تداعيات األزمة املالية تلقي بضالهلا على سوق ديب املايل حىت سنة   

مليون دوالر 58095حيث بلغت حوايل  %7,9السوق اخنفاض القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة بنسبة 

، لتنخفض بذلك القيمة السوقية 2008مليون دوالر سنة 63099خالل الربع الرابع من نفس السنة، مقارنة بـ 

  من إمجايل القيمة السوقية لألسواق العربية. %6,43لسوق ديب املايل إىل 

                                                           
1
  .61-60، ص ص: 2008، النشرة الفصلیة أداء أسواق المال العربیةتقریر صندوق النقد العربي،   
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لتبلغ  %43,1، سجلت هذه القيمة اخنفاضا بلغت نسبته 2009وعلى صعيد قيمة األسهم املتداولة خالل عام 

ليون دوالر خالل الربع الرابع من م10241مقابل  2009مليون دوالر خالل الربع الرابع من سنة 13103حوايل 

ليبلغ  %44,67بنسبة  2009، إّال أنه يالحظ ارتفاع عدد األسهم املتداولة يف السوق خالل عام 2008سنة 

، وتبعا لذلك 2008مليون سهم خالل الربع الرابع من سنة 15979,0مليون سهم مقارنة مع 23662,5حوايل 

  .2009مليون دوالر خالل الربع الرابع من سنة 211,3يون دوالر إىل مل182,9ارتفع متوسط التداول اليومي من 

ظّل الرتاجع يالحق سوق ديب لألوراق املالية، حيث شهدت والزال التراجع يالحق السوق:  2010 - 

باملقارنة مع  2010مليون دوالر يف القيمة السوقية وذلك خالل الربع الرابع من سنة 800اخنفاضا بنحو 

فالقيمة السوقية شهدت اخنفاضا يقدر بنحو  2009نفس السنة، وباملقارنة مع سنة  الربع الثالث من

مليار دوالر، وعلى صعيد نشاط التداول؛ فقد بلغت قيمة األسهم املتداول خالل الربع الرابع من 3,41

مليون دوالر عن الربع الثالث من العام 2459مليون دوالر، مقابل قيمة بلغت 3249حنو  2010سنة 

مليون دوالر 39، وبناء على ذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من %32ه، أي بارتفاع بلغ نسبته حنو نفس

 مليون دوالر خالل الربع الرابع .55,1عن الربع الثالث إىل 

فنالحظ أن سوق ديب املايل قد شهد اخنفاضا كبريا، حيث تراجعت  2010و 2009وباملقارنة بني سنيت 

أي  2010مليون دوالر سنة 3249إىل  2009مليون دوالر سنة 13103ة من قيمة األسهم املتداول

 %5,9إىل  %22,6مليون دوالر، كما اخنفض معدل دوران السهم من 9854باخنفاض قدر حبوايل 

مليون دوالر 55,1، ونتيجة لذلك اخنفض متوسط التداول اليومي ليبلغ 2010خالل الربع الرابع من سنة 

  .2009مليون دوالر خالل سنة  211,3ما كان حمققا ملا قيمته خالل نفس الفرتة، بعد

ويف ظل هذه التداعيات عمدت سوق ديب املايل إىل القيام جبملة من اإلجراءات لتدارك االخنفاض احلاصل 

  يف مؤشرا�ا، وتتمثل أهم اإلجراءات يف:

ذلك الرتخيص لشركات التحليل قيام هيئة األوراق املالية والسلع بفتح باب الرتخيص للتداول باهلامش وك - 

املايل، واعتماد احملللني املاليني وفق الضوابط املنصوص عليها يف نطاق التداول باهلامش واالستشارات املالية 

 والتحليل املايل؛

ولضمان تيسري التداول على األوراق املالية، قامت هيئة األوراق املالية والسلع برتقيم مجيع األسهم احمللية  - 

 ة يف سوق أبوظيب وديب، مما سهل عمليات التداول مبا يف ذلك االستثمارات األجنبية؛املدرج



................أثر األزمة المالية  على السوق المالي اإلماراتي..........الفصل الرابع.........   
 

330 
 

تقدمت هيئة األوراق املالية والسلع على هامش اجتماع رؤساء هيئات األسواق املالية لدول جملس التعاون  - 

 اخلليجي مبقرتح بشأن إعادة هيكلة النظم الرقابية املالية.

، أين بدأت 2012ة ديب نالحظ أن تداعيات األزمة املالية ظّلت جلية إىل غاية سنة ومن خالل تتبعنا لنشاط بورص

  2012حيث جاء سوق ديب املايل يف صدارة األسواق اإلقليمية األفضل أداء يف العام تظهر بوادر اخلروج من األزمة، 

مر الذي يعكس اإلدراك مليون دوالر، األ 2216ليصل إىل  %52حيث ارتفع إمجايل قيمة تداوالت السوق بنسبة 

  املتزايد من جانب خمتلف شرائح املستثمرين للقيم الكامنة اليت يوفرها السوق عرب الشركات املدرجة.

مليون دوالر، لتصل  950سجلت القيمة السوقية لسوق ديب املايل ارتفاعا ربعيا بنحو  2016وحبلول العام 

نشاط التداول عرفت كل من قيمة األسهم املتداولة وعددها مليون دوالر، وعلى صعيد  91928هذه القيمة إىل 

، حيث ارتفعت قيمة األسهم املتداولة بأكثر من 2015خالل الربع الرابع من نفس السنة حتسنا كبريا مقارنة مع سنة 

مليون سهم،  17,9مليون دوالر، كما شهد عدد األسهم املتداولة ارتفاعا بنحو  11426لتصل إىل حنو  100%

  .2016مليون سهم ّمت تداوهلا خالل الربع الرابع من  32930,07ل بذلك إىل ليص

دراسة أثر األسهم التقليدية على رسملة سوق دبي المالي خالل الفترة الفرع الثاني: 

2006 -2016  

ذي بعد قيامنا بدراسة حتليلية لتداعيات األزمة املالية على أداء سوق ديب  املايل، ومالحظة حّدة التأثري ال

رمسته األزمة املالية على السوق املعين، وذلك يف ظل عدم التزامه بالضوابط الشرعية، وكون دراستنا تنصب يف هذا 

على  2008الفصل على السوق املايل التقليدي، كان لزاما علينا تأكيد حّدة التأثري الذي فرضته األزمة املالية لسنة 

قياسي بسيط يقيس العالقة بني املنتجات غري امللتزمة بالضوابط  السوق التقليدية وذلك من خالل إنشاء منوذج

  الشرعية وأداء سوق ديب خالل فرتة األزمة.

والذي يتسم القيمة السوقية لألسهم المتداولة في سوق دبي المالي" يشمل هذا النموذج متغريين؛ األول وهو "

"الرسملة السوقية لسوق دبي المالي" والثاين ميثل  بعدم  التزامه بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية،

ككل،   املالية ديب القيمة السوقية لألسهم اخلاصة بالشركات املدرجة يف سوقالذي يعرب عن إمجايل باعتباره املؤشر 

 ) وذلك �دف رصد أثر  األسهم على أداء السوق.2016-2006وذلك خالل فرتة امتدت إحدى عشرة سنة (

  



................أثر األزمة المالية  على السوق المالي اإلماراتي..........الفصل الرابع.........   
 

331 
 

  الدراسة االقتصادية وتحديد متغيرات الدراسةأوال: 

 : الدراسة االقتصادية1

ي تلعب األسهم دورا أساسيا يف نشاط السوق املايل، بل تعد أهم األدوات املالية املتداولة، ومبا أن دراستنا هذه �تم مبعرفة األثر الذ

م جتسيد هذه األفكار يف شكلها التطبيقي من خالل قياس األثر تلعبه املنتجات املالية التقليدية على أداء السوق املايل، فإنه  سيت

  املتبادل لكل من:

  القيمة السوقية لألسهم التقليدية على رمسلة سوق ديب املايل. -

  ).2016 – 2006وذلك خالل فرتة امتدت إحدى عشرة سنة  (

 اجلدولخالل فرتة الدراسة من خالل  ديب املايليف سوق  التقليديةكل من الرمسلة السوقية واألسهم   إبراز قيم ميكن 

  التايل:

 مليارالوحدة:                     )2016-2006للفترة (سوق دبي المالي في  التقليدية ): الرسملة السوقية واألسهم  9-4الجدول (

  دوالر

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 2008  2007  2006  السنوات

الرسملة 
  )yالسوقیة (

86,895  138,179  63,099  58,095  54,692  49,033  49,523  70,686  87,832  83,873  91,928  

قیمة األسھم 
)x(  

13,734  53,983  10,241  13,103  3,249  1,221  2,216  14,162  17,970  5,204  11,426  

- 2007العربية، النشرات الفصلية للسنوات تقارير صندوق النقد العريب، أداء األسواق املالية من إعداد الباحثة باالعتماد على المصدر: 

2016.  

إن الظاهرة حمل الدراسة ترتكز على وجود أنواع معينة من املتغريات منها املتغريات تحديد متغيرات الدراسة :  -2

  املستجيبة وأخرى مستقلة.

 واملتمثل يف: يتضمن املتغري التابع يف هذا النموذج أحد أهم مؤشرات أداء سوق ديب املايلالمتغير التابع:  - 

  :ميثل هذا املؤشر إمجايل القيمة السوقية لألسهم اخلاصة بالشركات املدرجة يف سوق ديب الرسملة السوقية

 املايل؛

يتضمن املتغري املستقل يف هذا النموذج أحد أهم املؤشرات اليت هلا عالقة بأداء سوق ديب املايل، المتغير المستقل:  - 

 .لألسهمالقيمة السوقية  :واملتمثل يف 
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   تحديد الشكل الرياضي ثالثا: 

  بنفس الطريقة املعتمدة يف الفصل السابق، سيتم حتديد الشكل الرياضي كما يلي:

  نموذج االنحدار الخطي البسيط -1

لتحليل هذا النموذج جيب أوال القيام بتقدير النموذج اخلطي ذو املتغريين بالنسبة جلميع املتغريات، وعموما يأخذ 

  :1اخلطي البسيط الشكل املوايلالنموذج 

iii XY   

  حيث:

    iY متغري تابع :  

     iX متغري مستقل :  

    i اخلطأ يف تفسري :  

        احلد الثابت :  

  تعيين شكل االنتشار  -2

- 2006للتأكد من شكل املعادلة املتعلقة بأثر األسهم التقليدية  على الرمسلة السوقية لسوق ديب املال خالل الفرتة 

، البد من أخذ فكرة أولية عن انتشار البيانات القطاعية اخلاصة باملتغري املقرتح للمعادلة يف عالقته مبتغري 2016

يكون شكل  EVIEWS 9لألسهم التقليدية، وباالستعانة بربنامج  الرمسلة السوقية واملتمثل يف القيمة السوقية

  االنتشار كما يلي:

  

  

  

                                                           
1
  .19ص: بق، مرجع ساشیخي محمد،   
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x

y

  )2016-2006( خالل الفترةرسملة سوق دبي المالي و األسهم التقليدية  تطور):  13-4الشكل (

  

  

  

    

 EVIEWS 9) وباالستعانة بالربنامج اإلحصائي 9-4من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول (المصدر: 

) أن البيانات التقاطعية هلا اجتاه عام تصاعدي خالل فرتة الدراسة، وهو ما يؤكد مالئمة الشكل اخلطي  13-4نالحظ من الشكل (

  املايل. للعالقة بني تطور األسهم التقليدية و رمسلة سوق ديب

  معلمات النموذج وتقييم : تقديرثالثا

  تقدير معلمات النموذج -1

وباعتماد  EVIEWS 9) باستخدام الربنامج اإلحصائي 2016-2006تتم عملية تقدير معلمات النموذج للفرتة (

  طريقة االحندار اخلطي البسيط وباستخدام طريقة املربعات الصغرى فقد مت التوصل إىل النتائج التالية:

 ): نتائج تقدير أثر األسهم التقليدية على رسملة سوق دبي المالي  10-4الجدول (

  

 

 

  

  

  

  

  EVIEWS 9) وباالعتماد على الربنامج اإلحصائي 9-4من إعداد الباحثة انطالقا من معطيات اجلدول ( المصدر: 
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 ) كانت نتائج تقدير النموذج اخلطي أثر األسهم التقليدية على رمسلة سوق ديب املايل 10-4ووفقا للجدول (

 كما يلي:   

  

  Evaluation of the Estimatesتقييم معلمات النموذج   -2

 فعند تقدير معامالت النموذج اخلطي البسيط، نقوم باختبار صحة هذا النموذج باستعمال االختبارات التالية: 

 الدراسة االقتصادية - 

تتحدد املعايري االقتصادية اليت تستخدم يف تقييم املعلمات من خالل مبادئ النظرية االقتصادية، وتتعلق 

  ة املعلمات املقدرة، كاآليت:هذه املعايري حبجم وإشار 

بالنسبة ملعامل األسهم التقليدية، نالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة طردية بني املتغري التابع (رمسلة  - 

سوق ديب املايل) واملتغري املفسر (األسهم التقليدية)، وتتفق هذه النتيجة مع منطق النظرية االقتصادية، 

)، إذا 1,584067ة بوحدة واحدة فإن رمسلة سوق ديب املايل ستتغري بـ (حيث إذا تغريت األسهم التقليدي

 هلا معنوية اقتصادية. Bفمعامل 

  الدراسة اإلحصائية  - 

  اختبار المعنوية الجزئية   2-1

  ):Test de Student( اختبار ستيودنت - 

بالنسبة إىل قيمة حمددة وعموما هذا االختبار يسمح لنا باختبار معنوية معامل ما، بواسطة مقارنة هذا األخري   

  تساوي الصفر، واالختبار كالتايل:









0a:H

0a:H

i1

i0  

 5,65قد بلغت  t-statisticنالحظ أن قيمة املعلمة  EVIEWS 9وبالرجوع إىل نتائج الربنامج اإلحصائي 

)، ومبا أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة ا�دولة، فإننا نرفض فرضية العدم 2,26حني بلغت القيمة ا�دولة ( يف 

H0  ونقبل الفرضيةH1  اليت تدل على معنوية املعلمة، وعليه ميكن أن نقول بأن املتغري املستقل واملتمثل يف هذا

على املتغري التابع واملتمثل يف الرمسلة السوقية  5,65أثري إجيايب قيمته له ت التقليديةالنموذج يف القيمة السوقية لألسهم 

Y = 54,70499 + 1,584067 X  
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) 10,138اخلاصة باملعامل الثابت فإننا نالحظ أن القيمة احملسوبة ( t-stat، أّما بالنسبة الختبار ديب املايللسوق 

وهو دليل على  H1رضية ونقبل الف H0 الفرضية العدمية نرفض) وبالتايل 2,26من القيمة ا�دولة ( وهي أكرب 

  للمعامل الثابت. ، وبالتايل يوجد تأثريأيضا وجود معنوية للثابت

والذي يعرب على درجة الداللة أو ما يسمى باالحتمالية،  probنستطيع التأكيد على النتائج بالرجوع إىل املؤشر 

، وعليه نقول أن %5قل من وهي أ ) prob= 0,0003قد بلغت ( التقليدية ونالحظ أن نسبة احتمالية األسهم 

 ، أما عند مالحظة مستوى معنوية الثابتديب املايلهلا أثر إجيايب على رمسلة سوق  التقليدية األسهم 

 )prob = 0,0000 وبالتايل نؤكد على معنوية الثابت. %5من مستوى املعنوية  أقل) وهي  

  اختبار المعنوية الكلية 2-2

  )Test de Fisher( اختبار فيشر -

ويسمى كذلك بنفس الطريقة املعتمدة يف الفصل السابق، نالحظ أن هذه اإلحصائية تقيم النموذج بكامله، 

اختبار املعنوية اإلمجالية لالحندار، يعين انه إذا كان جمموعة املتغريات اخلارجية ذات تأثري على املتغري الداخلي، فهذا 

  االختبار ميكن أن يشكل بالطريقة التالية.

  على األقل متغري داخلي واحد معنوي؟ هل يوجد - 

  ليكن اختبار الفرضيات التالية: - 









0a/i:H

0aaa:H

i1

k210 
  

 = f- statاحملسوبة تقدر بـ ( fنالحظ أن قيمة  EVIEWS 9وبالرجوع إىل نتائج الربنامج اإلحصائي 

  ) وهي أكرب من القيمة ا�دولة حيث لدينا:31,94

Ft (k-1 , n-k , a) = 5,12 

Ft ( 1, 9 , 0,05  ) = 5,12 

، وعليه فالنموذج كليا H0ونرفض الفرضية  H1مبا أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة ا�دولة فإننا نقبل الفرضية 

  معنوي، وبالتايل فاملعطيات تأخذ الشكل اخلطي.
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  القدرة التفسيرية   2-3

  2Rمعامل التحديد - 

، وبالرجوع إىل نتائج الربنامج اإلحصائي سبة شرح النموذج من طرف املتغري املفسرهو قياس إمجايل لن 2Rمبا أن

EVIEWS 9 2   0,78 = فإننا نالحظ أن قيمة معامل التحديR داللة على وجود قدرة 1وهو قريب من ،

 %78بنسبة قدرها  ديب املايلتساهم يف تفسري رمسلة سوق  التقليدية تفسريية كبرية يف النموذج، أي أن األسهم 

 ) يعود إىل متغريات أخرى غري مدرجة يف النموذج.%22والباقي أي (

 Residualالبواقي    2-4

يعرب رسم البواقي أو ما يعرف برسم حدود اخلطأ عن تقلبات املتغريات خالل فرتة الدراسة، وباالستعانة   

  يتم رسم البواقي يف النموذج املراد توصيفه كما يلي: EVIEWS 9بربنامج 

  2016 -2006خالل الفترة  دبي الماليورسملة سوق  التقليدية ): تقلب قيم األسهم  14- 4الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

  EVIEWS 9من إعداد الباحثة باالعتماد على الربنامج اإلحصائي المصدر: 

تشري البواقي إىل بعض التذبذبات يف بعض السنوات، حيث نالحظ أ�ا خرجت خارج احلد الذي يسمح هلا       

وهي سنة حدوث األزمة املالية واتضح التذبذب بصورة جلية  2008أن تتحرك ضمنه، حيث بدأ التذبذب يف سنة 

وضاع يف السنوات اليت تلي األزمة، مث تستقر األ ، ، بسبب اخنفاض قيمة األسهم املتداولة بصورة كبرية2009سنة 

  .  2015ليعود التذبذب مرّة أخرى سنة 
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  من خالل الدراسة خنلص إىل النتائج التالية:: خالصة النتائج

 تساهم األسهم املتداولة يف تكوين القيمة السوقية لسوق ديب املايل وبدرجة كبرية؛ -

 ؛%78يف تفسري رمسلة سوق ديب املايل بنسبة قدرها  األسهم التقليدية  تساهم -

حيث بلغت ما قيمته  2008املايل خالل فرتة األزمة وبالتحديد سنة  ديباخنفضت القيمة السوقية لسوق  -

، وذلك 2007مليار دوالر خالل الربع األخري من سنة 138,179مليار دوالر بعد أن حققت 63,099

إىل  2007مليار دوالر خالل الربع الرابع من سنة 53,983 بسبب اخنفاض قيمة األسهم املتداولة من 

حيث  2013لتستعيد السوق عافيتها سنة ، 2008مليار دوالر خالل الربع الرابع من سنة 10,241

 .مليار دوالر 13,103ارتفعت قيمة األسهم املتداولة إىل 

وهي سنة انفجار األزمة املالية  2008االخنفاض الذي شهده سوق ديب املايل اتضح بصورة كبرية سنة  -

وباعتبار سوق ديب املايل يتكون من نسبة كبرية من األسهم التقليدية "وهو ما يتضح من خالل معامل 

، حيث مل 2008إىل أدىن مستويا�ا سنة االرتباط" األمر الذي جعل الرمسلة السوقية للبورصة تتهاوى 

تساهم هذه األدوات يف التحوط من خماطر األزمة، بل على النقيض متاما اتضح بأن تداول األسهم أصبح 

 سببا يف ا�يار سوق ديب املايل.

 استطاعت سوق ديب املايل أن تستعيد عافيتها بسبب اإلجراءات املتبعة من قبل احلكومة واليت تتميز بكو�ا -

  شيدة.ر إجراءات 

  في السوق المالي اإلماراتي: أثر األزمة المالية على التشريعات الثالث الفرع

عقب األزمة املالّية العاملّية العاصفة، عكفت اإلمارات على مراجعة عّدة مشروعات مالّية واقتصاديّة، والعمل 

بدأت الّدولة بضّخ سيولة نقديّة  ؛احمللي على ضبط الّسوق احمللي واّختاذ خطوات عملّية سريعة إلنعاش االقتصاد

ضافت إليها حزمة أخرى من املشروعات أللمصارف، وخطوات عديدة أخرى لدعم الّشركات احلكومّية املتعثّرة، و 

  :1على سبيل املثال ال احلصرنذكر منها والقوانني، 

االئتمانّية اليت تواجهها  والذي يهدف إىل احلّد من املخاطر االئتمانية،  المعلومات  قانون ّمتت دراسة - 

  املصارف واملؤسسات املالّية واخلدمّية العاملة يف دولة اإلمارات.

                                                           
1
: الثابت والمتحول، مركز الخلیج لسیاسات التنمیة، متوفر على الموقع: 2013الخلیج   

om_content&view=category&layout=blog&id=183&Itemid=430https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=c  
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الذي �دف احلكومة من خالله إىل محاية وتعزيز املنافسة،  2012 الذي صدر يف عام  :المنافسة قانون  - 

  .ة املمارسات االحتكاريّةعالوة على مكافح

للّشركات املتعثرة أوضاعا إجرائّية متّكنها من إعادة االنطالق حبماية القانون الذي  يضمن   :اإلفالس  قانون - 

  .مينحها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها بعيداً عن املالحقات القضائّية

شرّع من خالله إىل التنسيق مع احلكومات احمللّية وحصر وضبط سوق   :العام  الدين قانون  مشروع - 
ُ
يسعى امل

  .ّداخلي واخلارجي، وحتديد إطاره وشروطهالدين العام ال

ومبوجبه ستسمح اإلمارات للمستثمر األجنيب بالتمّلك الكامل وفق   :األجنبي  االستثمار قانون  مشروع - 

 .أسٍس وشروط حمّددة

ربات، وأصبحت الصورة خضاعه لكّم هائل من الّدراسات واخلإوالذي ّمت  :الضرائب  قانون مشروع   - 

  .واضحة بشأنه

الذي يهدف   :والمتوسطة الصغيرة  المشاريع قانون  ومشروع  ،الجديدة الصناعّية التنمية قانون  مشروع - 

إىل تنظيم وتطوير قطاع ريادة األعمال يف الّدولة ودعم املشاريع واملنشآت الصغرية واملتوسطة للمواطنني، 

 .وتعزيز دورهم يف دخول القطاع اخلاص

والذي يضمن عدم حتديد حّد أدىن لرأمسال الشركة ذات املسؤولّية  :الجديد  الشركات  قانون مشروع   -

من رأمسال الشركة  %49 احملدودة، وختويل جملس الوزراء بأن يصدر قراراً بزيادة حصة الشريك األجنيب على

    يف بعض األنشطة التجارية.

مار األجنيب والقطاع وتشري هذه اإلجراءات أن الدولة عموما، ماضية يف طريق االنفتاح على االستث    

أضحت سرابا مؤقتا ما لبث وأن  2008اخلاص، وأن النظرة بدأت تسود بأن األزمة املالية اليت عصفت يف 

    اختفى، وما انفكت أن عادت اإلمارات إىل النمو وتصدر عناوين األخبار االقتصادية.

  المالية األزمة من للخروج المتحدة العربية اإلمارات حكومة إجراءات الرابع: الفرع

  :1يف متثل اإلجراءات هذه أهم ولعلّ  املالية األزمة ملواجهة اإلجراءات من العديد على اإلمارات  اعتمدت  

 مليون41,364 قيمته ما 2009 املايل العام موازنة بلغت حيث ديب، تاريخ يف األكرب هي موازنة اعتماد - 

 ؛ ديب تاريخ يف األكرب وهي درهم

 مشروع املشاريع هذه أهم ومن قائم، مشروع توقف وعدم بالفعل، بدأت اليت املشاريع مجيع يف االستمرار - 

 تؤخره؛ أو املشروع تؤجل ومل 9/9/2009 يف االفتتاح على ديب أصّرت حيث ديب، مرتو

                                                           
1
 The Global Financial Crisis, Lessons Learned, Financial Studies Division, Department Of Finance, 2014, p:08. 
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 من ذلك ويتضح الرأمسالية، النفقات يف والتوسع التشغيلية النفقات يف احلكومي اإلنفاق كفاءة  سياسة تفعيل - 

 على احلفاظ مع والتنموية الرأمسالية النفقات يف التوسع يف االستمرار مع التشغيلي اإلنفاق ترشيد خالل

 احلكومية؛ اخلدمات جودة مستوى

 هذه عودة سرعة يف األثر له كان  مما هيكلتها وإعادة أخرى مرّة للعمل لعود�ا املتعثرة الشركات بعض دعم - 

 ديب؛ تعايف سرعة يف ساهم الذي راألم للعمل، الشركات

 إىل أدى مما املؤسسات، هذه يف احلكومة مسامهة وزيادة واملصرفية املالية املؤسسات بعض هيكلة إعادة - 

 تستطيع ضخمة كيانات  لصنع احمللية البنوك بعض دمج على والعمل األزمة، لتجاوز املالية أوضاعها حتسني

 األزمات؛ مواجهة

 احلكومية؛ سياساتبال املنضبط االلتزام - 

 الرسوم؛ بعض خبفض املبادرة بل الرسوم، زيادة عدم - 

 واألفراد؛ اخلاص القطاع على احلكومية الرسوم تقسيط سياسة إتباع - 

 املالية؛ للسياسة العليا اللجنة إنشاء  - 

 ديب؛ حلكومة املايل الفريق إنشاء - 

 املايل؛ الدعم صندوق إنشاء - 

 العام؛ الدين إدارة إنشاء - 

 "ريرا"؛ العقاري التنظيم ةمؤسس إنشاء - 

 العقاري للسوق االستقرار إعادة يف الضخم أعماهلا حبجم سامهت واليت "وصل" العقارية ديب مؤسسة إنشاء - 

 اإلجياري؛

 ووزارة املركزي املصرف تكليف ومت املصريف، القطاع لدعم درهم مليار 120 مبلغ رصد مت املايل القطاع تعزيز جمال ويف

  :1جند اإلجراءات هذه ومن السوق، يف السيولة هذه لضخ املناسبة لياتاآل بوضع املالية

 هذا يف احلكومة وإجراءات قرارات تنفيذ ملتابعة االقتصاد ووزارة املركزي واملصرف املالية وزارة من جلنة تشكيل - 

 الشأن؛

 لعمليات ضمانات توفري جانب إىل الوطنية، املصارف يف واملدخرات الودائع ضمان على احلكومة أكدت - 

 املصريف؛ اجلهاز يف الالزمة السيولة وضخ الدولة، يف العاملة املصارف بني فيما االقرتاض

 عرض خالل من السيولة من احتياجا�م تلبية على البنوك ملساعدة إجراءات عن املركزي املصرف أعلن - 

 العاملية؛ تماناالئ أزمة ملواجهة األمريكي بالدوالر اإلمارايت الدرهم مبادلة تسهيالت

                                                           
1
  .60-59، ص ص: 2008تقریر صندوق النقد العربي، أداء األسواق المالیة العربیة، النشرة الفصلیة، الربع الرابع    
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 إلقراض تسهيالت توفري على وحثها البنوك ومساعدة االئتمان سوق لتيسري املصريف القطاع يف السيولة ضخ - 

 من مما حكومية سندات أول طرح تدرس أ�ا احلكومة وأعلنت معقولة، بأسعار واملتوسطة الصغرية املشاريع

 السيولة؛ وإدارة املايل القطاع تطوير شأنه

 تصويب الدولة يف العاملة البنوك طالب حيث باإلفالس، وطين بنك ألي يسمح لن أنه املركزي البنك أّكد - 

 مرحلة ويف 1,1 إىل املعدل هذا يصل حبيث لديها، الودائع إىل القروض معدل اختالل ومعاجلة أوضاعها

 املصريف؛ القطاع سالمة يضمن مبا ذلك من أقل إىل الحقة

 لليلة (الريبو) الشراء إعادة سعر بتخفيض 2008 عام من األخري الربع لخال املركزي اإلمارات مصرف قام - 

  .%1,5 إىل وذلك مئوية نقطة نصف الواحدة
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  خالصة الفصل

تعد اال�يارات اليت مّست األسواق املالية جرّاء األزمة املالية العاملية حمل اهتمام االقتصاديني وصّناع القرار   

العصور، ذلك أن األسواق املالية تعد الركيزة يف االقتصاديات الناشئة واملتطورة، لذلك فإننا قد قمنا من على مّر 

على السوق املايل اإلمارايت، والذي  2008خالل هذا الفصل إىل إبراز أهم تداعيات األزمة املالية العاملية لسنة 

عن طريق إعداد دراسة شاملة بدءا باحلديث عن دولة  ،أبوظيب لألوراق املالية يتضح من خالل أداء سوقي ديب و

بية املتحدة من خالل املوقع وخمتلف األنظمة السائدة، مث التطرق القتصاد اإلمارات من خالل دراسة اإلمارات العر 

دة، مث اخلصائص الرئيسية وخمتلف املؤشرات االقتصادية وأهم ما مييز البيئة االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتح

  مرورا بدراسة السوق املايل اإلمارايت من خالل التعريف به ودراسة مكوناته األساسية.

قمنا بدراسة األثر على كل من سوق  ،وإلبراز أهم تداعيات األزمة املالية العاملية على السوق املايل اإلمارايت

من خالل  2016إىل غاية سنة  2006أبوظيب وسوق ديب املاليني خالل فرتة امتدت إحدى عشرة سنة من سنة 

االعتماد على منهجني؛ األول دراسة حتليلية متت من خالل حتليل تطور كل من عدد الشركات املدرجة واختيار ثالث 

ومعدل دوران السهم، وحتليلها بغية معرفة اجتاه  ية، حجم التداول يل وهي: الرمسلة السوقمؤشرات تربز أداء السوق املا

تطور السوق املايل، أّما املنهج الثاين فيتمثل يف القيام بدراسة قياسية ألثر منتج مايل غري متوافق مع الشريعة اإلسالمية 

مسلة السوقية لسوق ديب املايل، واهلدف من هذه على سوق ديب املايل؛ أي دراسة أثر األسهم التقليدية على الر 

الدراسة معرفة األثر الذي تلعبه األسهم التقليدية على الرمسلة السوقية لسوق ديب املايل، �دف إثبات مدى تطابق 

  الدراسة التحليلية على نتائج الدراسة القياسية وتوافقها مع النظرية االقتصادية.
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  الخاتمة

هدفت هذه الدراسة إىل إبراز دور االلتزام بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية يف احلد من تداعيات   

األزمات املالية، كما هدفت إىل حصر جمموع األسباب اليت تقف وراء تكرار وتواتر األزمات املالية، إضافة إىل تقدمي 

، باعتبارها 2008والعالجية من األزمات مع الرتكيز على األزمة املالية العاملية لسنة طرح بسيط حول البدائل الوقائية 

إحدى األزمات املالية اليت عصفت باالقتصاد العاملي وجنم عنها آثار مدمرة، بّينت مبا ال يدع جماال للشك عدم 

  .صالحية النظام املايل املعمول به

الرأمسايل قد شهد خالل مراحل تطوره العديد من األزمات، حىت  وقد تبّني من خالل هذه الدراسة أن النظام

  أصبحت السمة األساسية اليت توّسم �ا هذا النظام، كما بّني عجزه عن احلد من تكرر األزمات املالية، بل اتضح بعد

يف هذه أ�ا نتجت بسبب خلل هذا النظام، حيث متثلت نقطة االنطالق  2008التدقيق يف األزمة املالية لسنة 

األزمة يف وفرة السيولة واليت كانت أغلبها خارجية، وما ترتب عنها من آثار تضخمية وما قابلها من منو فاتر للواليات 

املتحدة األمريكية والبلدان الصناعية، األمر الذي أّدى باالقتصاد األمريكي إىل تدوير نسبة عالية من هذه الفوائض 

ق الرهن األمريكي املكّون من أفقر املقرتضني وأدناهم مالءة، ليبدأ مسلسل وصب أكثر من تريليون دوالر يف سو 

الكارثة، حيث عمد االقتصاد األمريكي على تدوير هذه الفوائض املالية الضخمة يف قطاع اقتصادي أقل ما ميكن أن 

 2007ظا مع �اية عام يقال عنه أنه هش، ويف هذا اإلطار شهدت الواليات املتحدة األمريكية ركودا اقتصاديا ملحو 

نقطة، وما زاد  679، والذي اتضح من خالل تتبع مؤشر داو جونز الذي شهد اخنفاضا حبوايل 2008وبداية عام 

الطني بله توسع بنوك االستثمار األمريكية يف تقدمي القروض ودون االهتمام بنسب الرافعة املالية، كما لعبت 

فتيل األزمة املالية العاملية حيث اشتملت على العديد من الطرق التمويلي غري  االبتكارات املالية دورا مهما يف إشعال

واليت كان هلا بالغ األثر يف تفجري األزمة وتفاقمها، كما أّدت إىل تغيري بنية النظام وتعطيل  امللتزمة بالضوابط الشرعية

  النشاط االقتصادي.

حليلية والقياسية أن األزمة املالية اليت عصفت يستخلص من هذه الدراسة وباالعتماد على الدراسة الت  

باالقتصاد العاملي نتجت عن عدم االلتزام بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية، حيث أظهرت الدراسة 

األزمات املالية، بل بينت فداحة النظام الرأمسايل الذي ال ضابط بشقيها النظري والتطبيقي السبب الرئيس وراء تكرار 

يف األسواق ه، والذي يدعوا إىل جعل السوق حلبة صراع حرّة بال أية قيود أو قواعد سوى حرّية التجارة والتنافس ل

األمر الذي غّيب روح املسؤولية لدى املستثمرين، بل زرع يف نفوسهم اجلشع والطمع وهو ما يتناىف مع قواعد الشرع 

األزمة املالية العاملية وما نتج عنها من آثار مدمرة تبنت العديد من الدول آليات احلكيم، ويف هذا السياق ومع اندالع 

واسرتاتيجيات �دف من خالهلا إىل تاليف األزمة املالية واحلد من تداعيا�ا، إّال أن أغلبيتها باءت بالفشل، ويف خضم 

مينع وحيد من وقوع هذه الصدمات والتقلبات هذه احملطات تعالت النداءات لتبين النظام املايل اإلسالمي كنظام أصيل 
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على منع كل املعامالت اليت تؤدي بالضرر إىل أحد أطراف العملية املالية، بل يقوم أيضا املتكررة، هذا النظام القائم 

  ية:مت استخالص النتائج التال على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة، وعليه وبناء على األهداف املتوخاة من الدراسة 

تتمثل الصناعة املالية اإلسالمية يف كل العمليات والنشاطات القائمة على صياغة وابتكار أدوات متويلية  - 

 ملتزمة بالضوابط الشرعية، �دف إجياد حلول ملشاكل التمويل؛

حىت حيقق املنتج اإلسالمي جانب الكفاءة االقتصادية، يتوجب دراسة االحتياجات التمويلية واالستثمارية  - 

 قة �دف الربط بني االحتياج احلقيقي والتمويل النقدي من أجل حل املشكالت التمويلية؛بد

يؤدي البحث والتطوير يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية إىل استكمال املنظومة املعرفية لالقتصاد اإلسالمي  - 

 وبالتايل مواكبة التطورات احلاصلة يف احلياة االقتصادية؛

لية اإلسالمية يف خلق توازن بني موارد واستخدامات األموال يف املؤسسات املالية من تساهم الصناعة املا - 

 جهة وإدارة السيولة هلذه املؤسسات من جهة أخرى؛

تسعى الصناعة املالية اإلسالمية إىل توفري منتجات مالية إسالمية ذات جودة عالية وحتقيق الكفاءة  - 

 طر والسيولة لدى املؤسسات املالية؛االقتصادية واملوائمة بني العوائد واملخا

إن التطور الكبري الذي تشهده األسواق العاملية واحتدام التنافسية بني املؤسسات املالية العاملية، كان السبب  - 

الرئيس وراء سعي النظام املايل اإلسالمي يف تطوير وابتكار منتجات وصيغ تتماشى والضوابط الشرعية 

 للصناعة املالية اإلسالمية؛

تقوم الصناعة املالية اإلسالمية يف ابتكارها للمنتجات املالية على العديد من املناهج كمنهج احملاكاة، منهج  - 

 األصالة واالبتكار ومنهج التطوير والتجديد، ولكل طرقه وأمهيته؛

يلية، كما تتسم املنتجات املالية اإلسالمية بطبيعتها بالتنوع والتعدد طبقا لتنوع الفرص واالحتياجات التمو  - 

 تعمل على دعم آليات التفاعل اإلجيايب بني املؤسسات املالية واجلمهور؛

تتكون الصناعة املالية اإلسالمية من املؤسسات بشقيها املصرفية وغري املصرفية، األسواق املالية واملنتجات  - 

 املالية واليت ختضع للقوانني والتشريعات املنظمة لعمل الصناعة املالية اإلسالمية؛

املالية متتاز منهجية الضوابط بأثرها املباشر يف التنظيم املنهجي لعملية االجتهاد يف احلكم على املعاملة  - 

املعاصرة، حيث تقضي هذه املنهجية بأن األصل يف املعامالت الصحة واإلباحة، إّال ما ورد من أسباب املنع 

 اليت تطرقت هلا الشريعة اإلسالمية؛

للصناعة املالية اإلسالمية على العديد من القواعد ومنها: قاعدة الربا، الغرر واجلهالة، تقوم الضوابط الشرعية  - 

قاعدة امليسر والقمار، قاعدة الغش والتغرير واخلداع والغنب وقاعدة اإلفضاء إىل ترك واجب أو فعل حمّرم 

 "نصا أو داللة"
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ل إىل حكم املعاملة املالية املعاصرة، �دف الضوابط الشرعية إىل تيسري طرق ا�تهدين واملفتني للوصو  - 

 والتقريب بني أصول االستدالل اخلاصة من خالل تضييق موارد اخلالف الفقهي يف املسائل املالية املعاصرة؛

يؤدي عدم االلتزام بالضوابط الشرعية إىل العديد من اآلثار السلبية واليت اتضحت من خالل هذه الدراسة يف  - 

 األزمات املالية؛

األزمات املالية مركز الصدارة بني األزمات االقتصادية اليت تعرتض االقتصاد الرأمسايل وهي نتيجة تشغل  - 

 مباشرة لالختالالت االقتصادية العامة؛

جاءت العديد من النظريات االقتصادية املفسرة لألزمات املالية كنظرية هاميان مينسكي واليت بينت بأن  - 

 ثل يف هشاشة النظام الرأمسايل؛سبب األزمات املالية املتكررة يتم

واجه النظام املايل العاملي العديد من األزمات واليت نتج عنها العديد من اآلثار كتحقيق خسائر يف الناتج  - 

 احلقيقي، ارتفاع معدالت البطالة، زيادة التكاليف االجتماعية، وتدهور مستويات األجور؛

عديد من املؤشرات كاالرتفاع املطرد يف أسعار النفط واالرتفاع بال 2008ارتبطت األزمة املالية العاملية لسنة  - 

املتوايل لسعر الفائدة من قبل البنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي، األمر الذي شّكل عبئا إضافيا على 

 القروض العقارية يف الواليات املتحدة األمريكية فاندلعت األزمة املالية؛

تباط عدد كبري من املؤسسات املالية بالسوق املالية األمريكية انتقلت اندلعت األزمة املالية وبسبب ار  - 

وطالت شركات القروض العقارية واملصارف وصناديق التحوط وشركات االستثمار واألسواق املالية تداعيا�ا 

 يف مجيع أحناء العامل، فبدأ مسلسل اال�يارات واإلفالسات يطال كربى الشركات يف العامل؛

، ودخول الدول املتقدمة يف مرحلة الركود 2009سنة  %1,7إىل انكماش الناتج العاملي بـ  أدت األزمة - 

 ؛%3االقتصادي باخنفاض يف معدل النمو بـ 

البرتول واخنفاض يف أسعار  2009سنة  %6,1أدت األزمة أيضا إىل انكماش يف التجارة الدولية بنسبة  - 

 دوالر أمريكي؛ 47، ليصل سعر الربميل الواحد إىل 2008عن أسعار  %50مبقدار 

من خالل التمعن يف تفاصيل األزمة املالية العاملية وجدنا بأن أسبا�ا متثلت يف خلل األنظمة الرأمسالية من  - 

 جهة وعدم االلتزام بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية من جهة أخرى؛

اخلارجة والنمو الفاتر القتصاد الواليات املتحدة األمريكية من أهم األسباب وراء اندالع  تعد الفوائض املالية - 

 األزمة املالية العاملية؛

لالقتصاديات الناشئة مع بروز مسات مفاجئة متثلت يف املستوى املتدين ألسعار ترافقت ميزة الفوائض املالية  - 

وقت كان يشهد فيه النمو االقتصادي سرعة عالية فأنتجت  الفائدة االمسية واحلقيقية على املدى الطويل، يف

األموال الرخيصة وفرة من االبتكار املايل واالقرتاض الذي كان السبب األويل لالرتفاع الشديد يف أسعار 

 املنازل؛
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شجعت على التوسع يف االقرتاض  -واليت اتضح بأ�ا مصطنعة - شجعت املستويات املتدنية ألسعار الفائدة - 

 جود قيمة مضافة أو منو يف اإلنتاجية األمر الذي أدى إىل انفجار فقاعة سوق العقارات؛دون و 

وبدأت أسعار الفائدة يف االرتفاع خوفا من تزايد معدل  2006انتهت طفرة العقارات يف منتصف عام  - 

ليه رفع التضخم، مما جعل بنوك الرهن العقاري تعمد إىل رفع الفوائد على القروض السابقة، مما ترتب ع

األقساط الشهرية على املقرتضني والذي بدورهم مل يكونوا يعلمون �ذه اإلجراءات، فعجزوا عن السداد 

 واستولت البنوك على منازهلم وعرضتها للبيع؛

ما جعل يعد اعتماد االبتكارات املالية من قبل مؤسسات الوساطة املالية سببا يف اإلفراط يف املديونية  - 

 قلب من وضعية قوية إىل وضعية هّشة؛االقتصاد العام ين

ارتبطت األزمة املالية العاملية بصورة أساسية بسعر الفائدة، والذي اصطلح على تسميته يف الشريعة اإلسالمية  - 

 بالربا وهو أحد الضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية؛

 من خالل: 2008يتضح الربا يف األزمة املالية العاملية لسنة  - 

  االستدانة أي "التوسع يف منح القروض املصرفية" والذي يعد حبسب مينسكي اخلاصية هيكل

 الداخلية لوقوع األزمات املالية؛

   قيام النظام املصريف الدويل على الربا أخذا وعطاء، حيث كلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع

املمنوحة لألفراد والشركات، واملستفيد هم البنوك والوسطاء  كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض

 املاليني، أّما العبء فيقع على املقرتضني، وهو ما يتناىف مع قاعدة الغنم بالغرم؛

  أّدى االرتفاع املتوايل لسعر الفائدة من قبل االحتياطي الفيدرايل األمريكي إىل زيادة أعباء القروض

اد أقساطها، ومع توقف عدد كبري من املقرتضني عن سداد العقارية من حيث خدمتها وسد

أقساطهم ا�ارت البنوك وتلتها األسواق املالية يف الواليات املتحدة، وبدأت األزمة تطال أوروبا 

 والعامل؛

اتضح ضابط الغرر يف األزمة املالية العاملية من خالل االستثمار يف املشتقات املالية، واليت تنطوي على الغرر  - 

ن خالل قيامها على املبادالت الصفرية، أي أن أرباح أحد األطراف متثل خسارة للطرف اآلخر، كما م

 ينتفي فيها امللك والقدرة على التسليم ويسّوى الفرق رحبا أو خسارة؛

ية، اتضح ضابط امليسر يف األزمة املالية العاملية من خالل زيادة الفجوة بني االلتزامات املالية والثروة احلقيق - 

ازداد جمموع خسائر اخلاسرين من جرّاء هبوط السوق، حيث اكتظت األسواق فكلما ازداد عدد املراهنني 

 املالية بتجارة املخاطر املبنية على امليسر والقمار فأصبح ال ميكن التفريق بني املعامالت احلقيقية وبني املقامرة؛

ية من خالل عملية بيع الديون العقارية وذلك من خالل اتضح ضابط بيع الدين بالدين يف األزمة املالية العامل - 

جتميعها وحتويلها إىل أوراق مالية ميكن ألي مستثمر يف العامل شراؤها، وبسبب تعثر األسر األمريكية عن 

ا 
ّ
سداد قروض السكنات اليت مت شراؤها عن طريق القروض املصرفية مقابل رهن العقارات املعنية نفسها، ومل
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�رّبت من  Subprimeالدائنة خبطر عدم التسديد للقروض املصنفة تصنيفا رديئا  أحست البنوك

مسؤوليا�ا ببيع هذه األصول املشكوك يف حتصيلها إىل جهات خارجية، فتحولت آلية بيع الدين من آلية 

 حتوط من املخاطر إىل سبب يف تعمقها؛

أسواق عاملية، األمر الذي نتج عنه هّوة بني حجم أّدت عمليات بيع الدين بالدين إىل انتقال األزمة إىل  - 

 املديونية واألصول احلقيقية؛

إن من أهم تبعات بيع الدين بالدين جند غياب املسؤولية عن املؤسسات املقرضة، انتقال األزمة إىل مصارف  - 

 أخرى حول العامل، منو االقتصاد الومهي على حساب االقتصاد احلقيقي.

األزمة املالية العاملية من خالل سلوك املستثمرين لسلوك القطيع الناتج عن انتشار اتضح ضابط التدليس يف  - 

العديد من املغالطات واملعلومات الكاذبة وافتعال الشائعات اليت ال أساس هلا من الصحة �دف إحداث 

ه أكل أموال تأثري معني على املتعاملني، والسعي إىل حتقيق مغامن وراء ذلك على غري وجه حق، وهو من أوج

 الناس بالباطل واحملّرم يف شريعتنا؛

 قدمت الصناعة املالية اإلسالمية العديد من البدائل عن مسببات األزمة املالية العاملية ومن أبرزها: - 

  عائد الربح يف عقود االجتار، عائد عقد السلم، عائد اإلجارة وهي بدائل عن معدالت الفائدة

 "الربا"؛

 ات االستثمار اإلسالمي والصكوك بأنواعها، كبديل عن منتجات سندات املقارضة وشهاد

 االبتكار املايل؛

 القرض احلسن كبديل عن القرض الربوي؛ 

 املنح؛ كاملنح اإلنتاجية، االستهالكية، وهي بديل عن البيوع احملّرمة؛ 

 .مبدأ إنظار املعسر، أي التيسري على املقرتض الذي ال يستطيع سداد دينه ألسباب قهرية 

 تبني من خالل الدراسة التطبيقية النتائج التالية: - 

استطاعت سوق رأس املال اإلسالمية املاليزية أن تتجنب اآلثار املدمرة لألزمة املالية العاملية وذلك بسبب  - 

تداوهلا ملنتجات مالية ملتزمة بالضوابط الشرعية، حيث استحوذت صناعة األسهم املتوافقة مع الشريعة 

ا، واتسمت بنمو حسن أثناء األزمة، وبالتايل نؤكد على صحة الفرضية مويل يف ماليزيوالصكوك على الت

استطاعت سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي أن تنجو من حّدة األزمة الرابعة واليت جاءت من الشكل: 

 املالية بسبب قيامها على منتجات مالية ملتزمة بالضوابط الشرعية كالصكوك واألسهم اإلسالمية؛

مركز الصدارة على صعيد اإلصدارات العاملية للصكوك خالل سنة األزمة، وتنفرد ظلت ماليزيا حتافظ على  - 

مليار دوالر  100بكو�ا السوق الوحيدة يف العامل اإلسالمي اليت تتجاوز الصكوك القائمة فيها حاجز 

 بفارق كبري؛
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اتضح من خالل الدراسة القياسية أن لألسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية تأثري قوي و إجيايب على رمسلة  - 

سوق رأس املال املاليزي، وهو ما يتفق مع الدراسة التحليلية، وبالتايل نؤكد على صحة الفرضية اخلامسة واليت 

املتواصل لرمسلة سوق رأس املال املاليزي عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني النمو جتزم على وجود 

 واألسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛

وهي تدل على أن األسهم املتوافقة  0,99وجود قدرة تفسريية كبرية جدا بلغت  2Rبّني معامل التحديد  - 

والباقي أي  %99مع الشريعة اإلسالمية تساهم يف تفسري رمسلة سوق رأس املال املاليزي بنسبة قدرها 

 ) يعود إىل متغريات أخرى غري مدرجة يف النموذج؛1%(

 لدراسة بشقيها التحليلي والقياسي إىل النتائج التالية:ويف احلديث عن السوق املايل اإلمارايت توصلت ا - 

  2007تراجعا مقارنة مع �اية عام  2008سّجل أداء سوق أبوظيب لألوراق املالية يف �اية عام 

 جرّاء تداعيات األزمة املالية العاملية؛

 " مقارنة " 2008اخنفضت القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف سوق أبوظيب سنة حدوث األزمة

 وذلك بسبب اخنفاض قيمة األسهم املتداولة؛ %43,2بنسبة  2007بسنة 

  يف حني شهدت 2009أظهر أداء سوق أبوظيب ارتفاعا طفيفا بعد األزمة وبالتحديد سنة ،

 ؛2008األسهم املتداولة اخنفاضا خالل الربع الرابع من سنة 

  ق منذ اندالع األزمة وبعدها بسنوات، بسبب وترية منو السو أدت األزمة املالية العاملية إىل اخنفاض

 تداول منتجات مالية غري ملتزمة بالضوابط الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية؛

  حيث اخنفضت 2007مقارنة بسنة  2008سجل أداء سوق ديب املايل تراجعا ملحوظا سنة ،

 ؛%54,3القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة بنسبة 

  مليار  460,76اليت تكبدها املتعاملون يف جممل السوق املالية اإلماراتية حنو بلغ حجم اخلسائر

 درهم إمارايت، وكان نصيب سوق ديب منها حنو مليار درهم؛

  باملقارنة  %27,3اخنفاض عدد األسهم املتداولة يف سوق ديب املايل بنسبة  2008شهدت سنة

 ؛2007مع سنة 

 هلا على سوق ديب املايل بعد األزمة، وبالتحديد سنة ظلت تداعيات األزمة املالية تلقي بضال

أين شهدت مؤشرات السوق اخنفاض القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة بنسبة  2009

من إمجايل القيمة  %6,43، كما شهدت القيمة السوقية لسوق ديب املايل اخنفاضا بنسبة 7,9%

 السوقية لألسواق العربية؛

حّدة تأثر السوق املايل اإلمارايت باألزمة الفرضية السابعة واليت جاءت لتوضح أن  تتطابق هذه النتائج مع - 

 املالية كانت أكرب من السوق املايل املاليزي خالل فرتة الدراسة؛

 وبالرجوع إىل الدراسة القياسية خنلص إىل مجلة النتائج التالية: - 
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 دية والرمسلة السوقية لسوق ديب املايل؛وجود عالقة تأثري كبرية بني القيمة السوقية لألسهم التقلي 

وهي تدل على أن األسهم التقليدية  0,78وجود قدرة تفسريية كبرية بلغت  2Rأظهر معامل التحديد  - 

) يعود إىل متغريات أخرى %22والباقي أي ( %78تساهم يف تفسري رمسلة سوق ديب املايل بنسبة قدرها 

عالقة طردية ذات داللة غري مدرجة يف النموذج؛ وهو ما يؤكد صحة الفرضية السادسة واليت بينت وجود 

 ورمسلة سوق ديب املايل؛  إحصائية بني األسهم التقليدية

  أظهرت الدراسة بشقيها التحليلي والقياسي أن األسهم التقليدية مل تساهم يف التحوط من خماطر

 األزمة، بل على النقيض متاما اتضح بأن تداوهلا أصبح سببا يف ا�يار سوق ديب املايل؛

من خالل املقارنة بني السوقني املاليزي واإلمارايت اتضح بأن سبب جناة السوق املاليزي من تداعيات األزمة  - 

مع الشريعة اإلسالمية  املالية هو التعامل مبنتجات مالية ملتزمة بالضوابط الشرعية كاألسهم املتوافقة 

والصكوك واليت لعبت دورا مهما يف التحوط ومحاية السوق من تداعيات األزمة، يف حني كان أثر األزمة 

املالية على السوق املايل اإلمارايت قوي الشّدة بسبب تداول منتجات مالية غري ملتزمة بالضوابط الشرعية  

لغرر لذلك كانت سببا يف تأجج األزمة بدال من أن تكون سببا كاألسهم التقليدية، واليت حتتوي على الربا وا

يف محاية السوق، وهو ما يثبت صحة دراستنا يف أن االلتزام بالضوابط الشرعية حيد ويقي األسواق املالية من 

 األزمات املتكررة.

  ثانيا: آفاق الدراسة

اصة مع ما يشهده العامل تطورات كغريها من الدراسات والبحوث، حتتاج هذه الدراسة جهودا إضافية وخ  

وأحداث على صعيد األسواق املالية وابتكار منتجات مالية �دف يف جمملها إىل حتقيق الربح الفاحش دون النظر إىل 

، ويف ظل ما تشهده األسواق املالية من احتمال تعرضها ألزمات مالية، تقدم الباحثة نداءا مكونات العملية املالية

طلبة وباحثني للسري قدما يف مثل هذه الدراسات أل�ا تعد سبيل النجاة من األزمات بأنواعها، بل لالقتصاديني من 

تقدم طرقا مبتكرة للنهوض باالقتصاديات العربية واإلسالمية والعاملية، كيف ال وهي سبل قائمة على ضوابط ربّانية 

  ليد الثروة وتعزيز النمو االقتصادي.خالية من اخلطأ والغرر، قائمة على العدل واإلنصاف وتساهم يف تو 

  

  

  كان وما هو كائن وما سيكونوفي الختام، الحمد هللا عدد ما  

  والحمد هللا عدد الحركات وعدد السكون
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  ي)-(أ  المقدمة

  )98-1(  الفصل األول: التأصيل النظري للصناعة المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية

  2      املبحث األول: الصناعة املالية اإلسالمية

  2  املطلب األول: ماهية الصناعة املالية اإلسالمية

  3  الفرع األول: تعريف الصناعة املالية اإلسالمية

  4  الفرع الثاين: خصائص الصناعة املالية اإلسالمية

  6  الفرع الثالث: أمهية الصناعة املالية اإلسالمية

  7  الفرع الرابع: أهداف الصناعة املالية اإلسالمية

  7  املطلب الثاين: نشأة وتطور الصناعة املالية اإلسالمية

  8  األول: تاريخ الصناعة املالية اإلسالميةالفرع 

  11  الفرع الثاين: نقاط فاصلة يف تاريخ الصناعة املالية اإلسالمية

  12  الفرع الثالث: أسباب احلاجة إىل الصناعة املالية اإلسالمية.

  13  املطلب الثالث: مرتكزات الصناعة املالية اإلسالمية

  13  اإلسالميةالفرع األول: مبادئ الصناعة املالية 

  15  الفرع الثاين: أسس الصناعة املالية اإلسالمية

  16  الفرع الثالث: مناهج تطوير منتجات الصناعة املالية اإلسالمية

  23  الفرع الرابع: دعم آليات التطوير واالبتكار يف منتجات الصناعة املالية اإلسالمية

  24  املبحث الثاين: مكونات الصناعة املالية اإلسالمية

  24  املطلب األول: املؤسسات املالية اإلسالمية

  24  الفرع األول: ماهية املؤسسات املالية اإلسالمية

  26  الفرع الثاين: أنواع املؤسسات املالية اإلسالمية.

  50  املطلب الثاين: األسواق املالية اإلسالمية
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  50  الفرع األول: تعريف األسواق املالية اإلسالمية

  51  الثاين: خصائص األسواق املالية اإلسالميةالفرع 

  51  الفرع الثالث: مقومات إقامة األسواق املالية اإلسالمية ومتطلبا�ا

  52  املطلب الثالث: املنتجات املالية اإلسالمية

  52  الفرع األول: مفهوم املنتجات املالية اإلسالمية

  55  اإلسالميةالفرع الثاين: أنواع منتجات الصناعة املالية 

  59  املطلب الرابع: التمويل اإلسالمي

  59  الفرع األول: مفهوم التمويل اإلسالمي

  60  الفرع الثاين: صيغ التمويل اإلسالمي

  78  املبحث الثالث: ضوابط الصناعة املالية اإلسالمية.

  78  املطلب األول: الضوابط العامة للمعامالت املالية اإلسالمية

  78  مفهوم الضوابط الشرعية.الفرع األول: 

  80  الفرع الثاين: االستناد إىل الشريعة اإلسالمية

  80  الفرع الثالث: االجتار يف الطيبات

  80  الفرع الرابع: مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة "الغنم بالغرم" واخلراج بالضمان

  81  املطلب الثاين: الضوابط الشرعية املتعلقة بالعقود

  81  ل: الضوابط الشرعية املتعلقة بالعاقدالفرع األو 

  82  الفرع الثاين: الضوابط الشرعية املتعلقة باملعقود عليه "حمل العقد"

  87  الفرع الثالث: الضوابط الشرعية املتعلقة بالثمن أو العوض

  92  املطلب الثالث: الضوابط الشرعية للتعامل يف األسواق املالية اإلسالمية

  92  االلتزام بالقيم اإلسالميةالفرع األول: 

  93  الفرع الثاين: اإلفصاح واملنافسة احلرّة.

  93  الفرع الثالث: حترمي االحتكار والقمار "امليسر"

  94  الفرع الرابع: جتنب البيوع والعقود غري املشروعة

  94  الفرع اخلامس: الوفاء بالعهود والعقود

  95  املالية اإلسالميةاملطلب الرابع: الضوابط الشرعية للمنتجات 

  95  الفرع األول: الضوابط الشرعية اخلاصة بالصكوك اإلسالمية
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  95  الفرع الثاين: الضوابط الشرعية اخلاصة بإصدار األسهم

  96  الفرع الثالث: الضوابط الشرعية للتأمني التكافلي

  97  املطلب اخلامس: اآلثار السلبية لعدم االلتزام بالضوابط الشرعية

  98  الفصل األول خالصة

الفصل الثاني: الضوابط الشرعية للصناعة المالية اإلسالمية واألزمة المالية 

  العالمية
)99 -185(  

  100  املبحث األول: األزمة املالية العاملية يف ظل التقلبات االقتصادية الدورية

  100  املطلب األول: األزمات املالية دراسة نظرية

  100  االقتصادية الدورية ومفهوم العدوى املاليةالفرع األول: التقلبات 

  102  الفرع الثاين: ماهية األزمات املالية

  117  الفرع الثالث: اآلثار السلبية ألزمات النظام املايل العاملي

  118  املطلب الثاين: األزمة املالية العاملية "أزمة الرهن العقاري"

  118  الفرع األول: األزمة بدايتها، تداعيا�ا

  123  الفرع الثاين: مراحل أزمة الرهن العقاري يف ظل النظريات االقتصادية

  128  املبحث الثاين: األزمة املالية العاملية بني الضوابط الشرعية وخلل األنظمة الرأمسالية

  128  املطلب األول: األزمة املالية العاملية يف ظل خلل األنظمة الرأمسالية

  128  املالية "ارتفاع حجم السيولة"الفرع األول: الفوائض 

  133  الفرع الثاين: الركود االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية

  134  الفرع الثالث: اخنفاض معدالت الفائدة لالقتصاد األمريكي والتوسع يف اإلقراض

  136  الفرع الرابع: الرافعة املالية والتوسع يف املديونية

  136  عقاري واخنفاض التصنيف االئتماينالفرع اخلامس: الرهن ال

  139  الفرع السادس: االبتكارات املالية "اهلندسة املالية"

  143  الفرع السابع: التوسع االئتماين وغياب الرقابة الفّعالة

  144  املطلب الثاين: مظاهر عدم االلتزام بالضوابط الشرعية يف األزمة املالية العاملية

  144  حترمي الربا ومواطنه يف األزمة املالية العامليةالفرع األول: ضابط 

  153  الفرع الثاين: ضابط الغرر يف األزمة املالية العاملية

  157  الفرع الثالث: مواطن امليسر "القمار" يف األزمة املالية العاملية حسب نظرية انفجار الفقاعة
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  159  ة املالية العامليةالفرع الرابع: ضابط بيع الدين بالدين "التوريق" يف األزم

  166  الفرع اخلامس: ضابط التدليس يف األزمة املالية العاملية ضمن نظرية سلوك القطيع

  167  املبحث الثالث: تداعيات األزمة املالية العاملية على األسواق املالية والبدائل الشرعية عن مسببا�ا

  167  املطلب األول: عاملية تأثري األزمة املالية

  170  املطلب الثاين: أثر األزمة املالية العاملية على األسواق املالية

  170  الفرع األول: األثر على األسواق املالية الغربية

  172  الفرع الثاين: األثر على األسواق املالية العربية

  175  املطلب الثالث: البدائل الشرعية عن مسببات األزمة املالية العاملية

  175  املقرتحات السابقة إلجياد مؤشر مايل إسالمي بديل عن سعر الفائدةالفرع األول: 

  177  الفرع الثاين: بدائل معدل الفائدة

  178  الفرع الثالث: بدائل يقوم أساسها الفقهي على املضاربة

  181  الفرع الرابع: القرض احلسن بديل عن القرض الربوي

  181  مةالفرع اخلامس: املنح كبديل عن البيوع احملرّ 

  182  الفرع السادس: مبدأ إنظار املعسر

  183  املطلب الرابع: االلتزام بالضوابط الشرعية يقي من األزمات املالية

  183  الفرع األول:  االلتزام باألخالق يف املعامالت

  184  الفرع الثاين: منع الغش والتدليس

  184  الفرع الثالث: حترمي العقود الومهية

الثاينخالصة الفصل   185  

الفصل الثالث: السوق المالي اإلسالمي الماليزي بين االلتزام بالضوابط 

  الشرعية وتداعيات األزمة المالية

)186-266(  

  187  املبحث األول: االقتصاد املاليزي وبوادر جتربة تنموية ناجحة

  187  املطلب األول: واقع االقتصاد املاليزي

  187  السكاين والديين الفرع األول: ماليزيا، التكوين

  189  الفرع الثاين: أبرز معامل النظام السياسي املاليزي وعناصر جناحه

  191  الفرع الثالث: العرقية واهليئات املمثلة للسلطة يف ماليزيا

  193  املطلب الثاين: التجربة التنموية املاليزية
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  193  الفرع األول: االقتصاد املاليزي قبل الشروع يف عملية التنمية

  194  الفرع الثاين: انطالقة التجربة التنموية املاليزية

  195  الفرع الثالث: إسرتاتيجية التجربة التنموية املاليزية

  198  الفرع الرابع: الربامج التنموية وعوامل جناح التجربة املاليزية

  201  املبحث الثاين: سوق رأس املال املاليزي

  201  املاليزياملطلب األول: النظام املايل 

  202  الفرع األول: التعايش بني النظامني املاليني التقليدي واإلسالمي

  204  الفرع الثاين: التوجه اإلسالمي للنظام املصريف مباليزيا

  213  املطلب الثاين: اإلطار العام لسوق رأس املال املاليزي

  213  الفرع األول: مفهوم ونشأة سوق رأس املال املاليزي

  214  الثاين: أقسام سوق رأس املال املاليزيالفرع 

  220  املبحث الثالث: سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي

  220  املطلب األول: اإلطار العام لسوق رأس املال اإلسالمي املاليزي

  221  الفرع األول: مفهوم ونشأة سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي

  224  املال اإلسالمي املاليزيالفرع الثاين: خصائص ووظائف سوق رأس 

  226  الفرع الثالث: أسباب تطور سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي

  226  املطلب الثاين: اإلطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس املال اإلسالمي املاليزي

  226 الفرع األول: اإلطار التشريعي لسوق رأس املال اإلسالمي املاليزي

  231  اإلطار التنظيمي لسوق رأس املال اإلسالمي املاليزيالفرع الثاين: 

  234  املطلب الثالث: أدوات سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي

  235  الفرع األول: أدوات امللكية اإلسالمية

  236  الفرع الثاين: الصكوك "السندات اإلسالمية"

  237  الفرع الثالث: الصناديق اإلسالمية لالستثمار العقاري

  237  الفرع الرابع: خدمات الوساطة

  238  املبحث الرابع: أثر األزمة املالية على السوق املايل يف ظل التزامه بالضوابط الشرعية

- 2007املطلب األول: أثر األزمة املالية على سوق رأس املال املاليزي "التقليدي" خالل الفرتة 

2009  

238  
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  239  عمالت وأسواق املالالفرع األول: أثر األزمة املالية على ال

  240  الفرع الثاين: التأثري على النظام املصريف

  240  الفرع الثالث: التأثري على سوق رأس املال

  241  املطلب الثاين: أثر األزمة املالية على سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي

  242  اإلسالمي املاليزيالفرع األول: أثر األزمة املالية على تطور منتجات سوق رأس املال 

  245  2016- 2006الفرع الثاين: حتليل أداء سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي خالل الفرتة 

  245  أوال: أثر األزمة املالية العاملية على تطور األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية   

  248  اإلسالمي مباليزياثانيا: أثر األزمة املالية العاملية على رمسلة السوق املايل   

  249  ثالثا: أثر األزمة املالية العاملية على تطور الصكوك اإلسالمية

  253  املطلب الثالث: دراسة العالقة القائمة بني االلتزام بالضوابط الشرعية واألزمة املالية العاملية

  254  الفرع األول: بناء النموذج القياسي

  254  أوال: النمذجة يف االقتصاد القياسي  

  255  ثانيا: خطوات إعداد النموذج القياسي  

  256  ثالثا: كيفية بناء النموذج القياسي  

  256  الفرع الثاين: الدراسة االقتصادية وحتديد متغريات الدراسة

  258  الفرع الثالث: حتديد الشكل الرياضي

  258  أوال: منوذج االحندار اخلطي البسيط  

  259  ثانيا: فرضيات النموذج  

  259  ثالثا: تعيني شكل االنتشار  

  260  الفرع الرابع: تقدير وتقييم معلمات النموذج

  260  أوال: تقدير معلمات النموذج  

  261  ثانيا: تقييم معلمات النموذج  

  Test de Student"  262: اختبار املعنوية اجلزئية "اختبار ستيودنت 1   

  Test de Fisher"  263: اختبار املعنوية الكلية "اختبار فيشر 2   

  2R   264: القدرة التفسريية "معامل التحديد 3   

  Residual 264: البواقي 4   

  265  خالصة النتائج
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  266  الثالث خالصة الفصل

  )341-267(  الفصل الرابع: أثر األزمة المالية على السوق المالي اإلماراتي

  268  املبحث األول: اإلمارات العربية املتحدة، التكوين واالقتصاد

  268  املطلب األول: التعريف بدولة اإلمارات العربية املتحدة

  268  واجلغرافياالفرع األول: اإلمارات العربية املتحدة املوقع 

  269  الفرع الثاين: النظام السياسي

  272  الفرع الثالث: السياسة اخلارجية

  273 2021الفرع الرابع: رؤية اإلمارات 

  275  الفرع اخلامس: التنافسية العاملية

  276  املطلب الثاين: اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة

  277  اإلماراتالفرع األول: اخلصائص الرئيسية القتصاد 

  278  الفرع الثاين: تطور املؤشرات االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة

  284  الفرع الثالث: مميزات البيئة االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة

  288  املبحث الثاين: السوق املايل اإلمارايت

  288  املطلب األول: اإلطار العام للسوق املايل اإلمارايت

  288  الفرع األول: النشأة

  290  الفرع الثاين: مكونات السوق املايل اإلمارايت

  292  الفرع الثالث: إدارة السوق املايل اإلمارايت

  293  الفرع الرابع: شروط اإلدراج يف السوق املايل اإلمارايت

  294  2016الفرع اخلامس: إجنازات السوق املايل اإلمارايت سنة 

  296  الثاين: سوق ديب املايلاملطلب 

  296  الفرع األول: اإلطار النظري لسوق ديب املايل

  302  الفرع الثاين: مميزات سوق ديب املايل وأهم إسرتاتيجياته

  305  الفرع الثالث: قواعد وأنظمة سوق ديب املايل

  308  الفرع الرابع: السوق املالية اإلسالمية بديب

  311  لألوراق املاليةاملطلب الثالث: سوق أبوظيب 
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  311  الفرع الثاين: عناصر سوق أبوظيب لألوراق املالية
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330  
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  كالـــــــــــــفهرس األش

  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  38  أنواع املخاطر بالبنوك اإلسالمية  )1-1(

  48  الدول األعضاء األكرب مسامهة يف رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية  )2- 1(

  54  مراحل تقومي املنتجات املالية اإلسالمية  )3- 1(

  69  آلية عقد املراحبة  )4- 1(

  Velasco 1987  107األزمة املصرفية كسبب مفجر ألزمة العملة وفقا لنموذج   )1- 2(

  114  1929تطور مؤشر داو جونز الصناعي ببورصة وول سرتيت   )2- 2(

  121  تصاعد حملق إلصدرات االئتمانات املهيكلة األوروبية واألمريكية  )3- 2(

  124  )2007-2000األمريكية خالل الفرتة (ارتفاع أسعار املنازل بالواليات املتحدة   )4- 2(

  129  التضخم العاملي وتقلباته  )5- 2(

  129  التضخم يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وتقلباته  )6- 2(

املسامهات يف النمو العاملي بأسعار الصرف املقومة بتعادل القوى الشرائية ومتوسط   )7- 2(

  الفرتات

130  

  130  )2005-1970م أ باملقارنة مع االقتصاديات الناشئة ( الفاتر للوالنمو   )8- 2(

  133  أهم الدول اآلسيوية املالكة لسندات حكومية أمريكية  )9- 2(

  134  )2009أفريل -2008م أ (سبتمرب  مؤشر داو جونز ونيكاي يف الو  )10- 2(

  135  املنازل يف الو م أ) أسعار العقارات وأسعار الفائدة (بعد ارتفاع واخنفاض أسعار  )11- 2(

  135  )%معدل عجز العائالت عن تسديد قروض الرهن العقاري (  )12- 2(

  137  2006- 2001تطور قروض الرهن العقاري يف الو م أ خالل الفرتة   )13- 2(

  137  )2010- 2007عدد العقارات السكنية اخلاضعة إلجراءات الرهن خالل الفرتة (  )14- 2(

  138  )2015- 1950العقارات يف الو م أ خالل الفرتة (تطور أسعار   )15- 2(

تدهور التصنيف االئتماين : األوراق املالية للشركات واخنفاض املرتبة االئتمانية،   )16- 2(

  )%االخنفاض عن ترتيب اإلصدار األصلي (

138  

  141  تشريح قروض الرهن العقاري من الدرجة الثانية  )17- 2(

األويل والثانوي لالحتياطي الفيدرايل األمريكي خالل الفرتة تطور معدل الفائدة   )18- 2(

2003 -2008  

147  
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  156  )2015- 2006تطور املشتقات املالية يف العامل خالل الفرتة (  )19- 2(

  164  اهلرم املقلوب  )20- 2(

  171  2007هبوط مؤشرات أداء األسواق الدولية منذ أواخر   )21- 2(

  173  العقارية على أسواق دول جملس التعاون اخلليجيتأثري أزمة الرهونات   )22- 2(

  174  تراجع القيمة السوقية لألسواق املالية العربية جرّاء أزمة الرهونات العقارية  )23- 2(

  174  �اوي األسواق املالية العربية جرّاء أزمة الرهونات العقارية  )24- 2(

  204  ماليزياالنظام املايل اإلسالمي يف تكامل خمتلف عناصر   )1- 3(

احلصة السوقية للمصارف اإلسالمية مقارنة باملصارف التقليدية يف ماليزيا لسنة   )2- 3(

2007  

212  

  222  تطور سوق رأس املال اإلسالمية املاليزية  )3- 3(

ماليزيا تنتهج منهجا تدرجييا وشامال لتنمية وتطوير قطاع التمويل اإلسالمي وسوق   )4- 3(

  رأس املال اإلسالمي

232  

  242  منتجات سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي   )5- 3(

تطور األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية �موع األوراق املالية املدرجة يف سوق   )6- 3(

  )2016- 2006رأس املال املاليزي خالل الفرتة (

247  

األوراق املالية نسبة األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مقارنة مع جمموع   )7- 3(

  2016و  2008املدرجة خالل سنيت 

248  

تطور رمسلة سوق رأس املال اإلسالمي �موع رمسلة السوق املال ككل يف ماليزيا   )8- 3(

  )2016-2006خالل الفرتة (

249  

  251  )2013-2006تطور التعامالت العاملية من الصكوك املاليزية "مليار دوالر" (  )9- 3(

إصدارات الصكوك اإلسالمية باملقارنة مع السندات التقليدية يف ماليزيا تطور   )10- 3(

  )2016-2006خالل الفرتة (

252  

يف سوق رأس املال املاليزي خالل الفرتة تطور الرمسلة السوقية واألسهم اإلسالمية   )11- 3(

)2006-2016(  

257  

  260  لسوق املايل املاليزيعالقة األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية برمسلة ا  )12- 3(

تقلب قيم األسهم املتوافقة مع الشريعة ورمسلة سوق رأس املال مباليزيا خالل الفرتة   )13- 3(

)2006-2016(  

265  

  278-1975تطور الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية يف اإلمارات العربية املتحدة (  )1- 4(
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2015(  

  279  اإلمجايل غري النفطيتطور قيمة الناتج احمللي   )2- 4(

  298  املتعاملون املعتمدون يف سوق ديب املال  )3- 4(

  304  الرؤية اإلسرتاتيجية لسوق ديب املايل  )4- 4(

  307  حمرك التداول يف سوق ديب املايل  )5- 4(

  316  اهليكل التنظيمي لسوق أبوظيب لألوراق املالية  )6- 4(

أبوظيب لألوراق املالية خالل الفرتة تطور عدد الشركات املدرجة يف سوق   )7- 4(

)2006-2016(  

318  

  320  )2016-2006تطور مؤشرات أداء سوق أبوظيب لألوراق املالية خالل الفرتة (  )8- 4(

تطور معدل دوران السهم ومتوسط التداول اليومي بسوق أبوظيب لألوراق املالية   )9- 4(

  )2016-2006خالل الفرتة (

320  

  324  )2016- 2006خالل الفرتة (تطور عدد الشركات املدرجة يف سوق ديب املايل   )10- 4(

  326  )2016- 2006تطور مؤشرات أداء سوق ديب املايل خالل الفرتة (  )11- 4(

تطور معدل دوران السهم ومتوسط التداول اليومي بسوق ديب املايل خالل الفرتة   )12- 4(

)2006-2016(  

326  

  333  )2016-2006التقليدية و رمسلة سوق ديب املايل خالل الفرتة (تطور األسهم   )13- 4(

- 2006تقلب قيم األسهم التقليدية ورمسلة سوق ديب املايل خالل الفرتة (  )14- 4(

2016(  

336  
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  فهرس الجداول

  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  45  تطور صناعة التأمني التكافلي  )1- 1(

  59  مناذج ألهم املنتجات املالية املركبة يف البنوك اإلسالمية  )2- 1(

  117  خسائر الناتج الرتاكمية نتيجة ألزمة التسعينات "كنسبة مئوية من الناتج املمكن"  )1- 2(

  132  العمليات اجلارية واالحتياطات الرمسية تطور حساب  )2- 2(

النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل لبعض مناطق الدول النامية مقارنة بني سنيت   )3- 2(

  2009و  2008

168  

  175  املقرتحات السابقة إلجياد مؤشر مايل إسالمي بديل عن سعر الفائدة  )4- 2(

  179  ات املقارضةمنوذج مقارن بني سندات بفائدة وسند  )5- 2(

  200  )1999-1979(التحول اهليكلي لالقتصاد املاليزي خالل الفرتة   )1- 3(

  206  2012تطور ومنو األصول املالية اإلسالمية مباليزيا خالل سنة   )2- 3(

  239  2009و 2008، 2007معدل سعر صرف الرينجت املاليزي خالل السنوات   )3- 3(

"بليون رينجت  2009- 2007املاليزية خالل الفرتة  القروض املتعثرة يف البنوك  )4- 3(

  ماليزي"

240  

  241  للسوق املايل املاليزي 2009- 2007املركب خالل الفرتة  KLSEمؤشر   )5- 3(

تطور األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف سوق رأس املال املاليزي خالل   )6- 3(

  )2016-2006الفرتة (

246  

  248  السوق املايل اإلسالمي مباليزياتطور رمسلة   )7- 3(

- 2006إصدارات الصكوك يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي خالل الفرتة (  )8- 3(

2016(  

250  

تطور إصدارات الصكوك اإلسالمية باملقارنة مع السندات التقليدية يف ماليزيا   )9- 3(

  )2016-2006خالل الفرتة (

252  

)3 -10(  

  

  258  )2016-2006واألسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف ماليزيا للفرتة (الرمسلة السوقية 

  

  261  نتائج تقدير أثر األسهم املتوافقة مع الشريعة على رمسلة سوق رأس املال املاليزي  )11- 3(

  280  2015-2011تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بدولة اإلمارات العربية املتحدة عن الفرتة   )1- 4(
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  283  2015-2014التطورات النقدية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة للفرتة   )2- 4(

  284  بدولة اإلمارات العربية املتحدة 2015-2014التطورات املصرفية لعامي   )3- 4(

  299  مهام شركات احلفظ األمني يف سوق ديب املايل  )4- 4(

لألوراق املالية خالل الفرتة  تطور عدد الشركات املدرجة يف سوق أبوظيب  )5- 4(

)2006-2016(  

318  

-2006تطور املؤشرات املالية يف سوق أبوظيب لألوراق املالية خالل الفرتة (  )6- 4(

2016(  

319  

  323  )2016- 2006تطور الشركات املدرجة يف سوق ديب املايل للفرتة (  )7- 4(

  325  )2016- 2006(املؤشرات املالية يف سوق ديب املايل للفرتة   )8- 4(

  331  )2016-2006الرمسلة السوقية واألسهم التقليدية يف سوق ديب املايل للفرتة (  )9- 4(

  333  نتائج تقدير أثر األسهم التقليدية على رمسلة سوق ديب املايل   )10- 4(
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  قائمة المراجع

  أوال: المراجع باللغة العربية

  الكتب 1
 اجلزء اخلامس، دون دار نشر، دون بلد نشر.رد المحتار على الّدر المختار، ابن عابدين حممد أمني بن عمر،  -1

 دار سحنون، دون سنة نشر.التحرير والتنوير، ابن عاشور، حممد الطاهر،  -2

 .2002دار طيبة، دون بلد نشر، تفسير ابن كثير، ابن كثري، إمساعيل الدمشقي،  -3

 .2003دار صادر، دون بلد نشر، لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم،  -4

 دار الفكر العريب، دون بلد نشر،  دون سنة نشر.زهرة التفاسير، أبو زهرة، حممد،  -5

البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد لتمويل اإلسالمي، دراسة فقهية مقارنة، عقد اإلجارة مصدر من مصادر اأبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم،  -6

 .2000اإلسالمي للبحوث والتدريب، جّدة، 

 .2000دار النهضة العربية، القاهرة، البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، أبو شادي، حممد إبراهيم،  -7

املركز الثقايف اإلعالمي، اإلمارات العربية املتحدة، لعالمية على االقتصاد العربي، تأثيرات األزمة االقتصادية ااألسرج، حسني عبد املطلب،  -8

 دون سنة نشر.

 .2014الطبعة األوىل، دار العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، التجربة الماليزية، مهاتير محمد والصحوة االقتصادية، إمساعيل حممد صادق ،  -9

 .2002ة األوىل، الدار العلمية للنشر، األردن، الطبعاالقتصاد الكلي، األشقر، أمحد،  -10

الطبعة األوىل، مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة األسواق المالية من منظور إسالمي، آل فّواز، مبارك بن سليمان،  -11

 .2010امللك عبد العزيز، السعودية، 

 حياء الرتاث العريب، دون بلد نشر.دار إتفسير األلوسي، األلوسي، شهاب الدين حممود،  -12

مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، السياسة المالية وأسواق األوراق المالية خالل فترة التحول القتصاد السوق، أندراوس، عاطف وليم،  -13

2005. 

 .2007الطبعة الثانية، وزارة األوقاف القطرية، قطر، تفسير ابن عطية، األندلسي، عبد احلق ابن عطية،  -14

 . 2002، دار الفكر، دمشق، 1الطبعة  بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي دراسة تحليلية نقدية، الربوراي شعبان حممد إسالم ،  -15

فصل القول يف ماهية البيوع، دار الكتب ، كتاب البيوعالحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، البصري، أبو احلسن علي املاوردي،  -16

 .1999العلمية، 

 دار الكتب العلمية، دون بلد نشر، دون سنة نشر.تفسير الماوردي، البصري، أبو احلسن علي املاوردي،  -17

الطبعة األوىل، مركز محورايب للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، ، 2008فخ االقتصاد األمريكي األزمة المالية العالمية البكري، جواد كاظم،  -18
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 .2011ة والفنية، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، الدائرة االقتصادي

 مجلة جامعة اإلمام، السحيباين حممد بن إبراهيم ، آلية حتديد معدالت ليبور، وإمكانية االستفادة منها حلساب مؤشرات مالية إسالمية، -22

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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 .2002، اإلسالمية
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 .2011، 86، العدد مجلة اإلدارة واالقتصاد

 - 2014-2000دراسة سوق رأس املال املاليزي خالل الفرتة –ور الصكوك اإلسالمية يف سوق رأس املال دنزار سناء ورمحاين موسى ،  -43
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"متطلبات  الملتقى الدوليحبث مقدم إىل:  أوسرير منور وسعيد منصور فؤاد، االبتكار واإلبداع كعنصرين أساسيني يف عملية التأهيل، -4

 .2006أفريل  18-17 تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"،
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مؤتمر األزمة المالية حبث مقدم إىل:  اخليطي هناء حممد هالل ، دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف معاجلة األزمات املالية، -24

، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، عمان، األردن، منظور إسالميواالقتصادية العالمية المعاصرة من 

 .2010ديسمرب، 

دور البنوك اإلسالمية في تعبئة اإلمكانيات التمويلية المادية واالجتماعية، داودي الطيب ومناصرية  إمساعيل ،  مداخلة بعنوان:  -25

 2006بّشار، أفريل كلية العلوم االقتصادية، جامعة 

حبث مقدم ، دربال عبد القادر وميلود مهدي ، املنتجات املالية املركبة يف البنوك اإلسالمية بني حتمية االبتكار واملصداقية الشرعية -26

يف، جامعة فرحات عباس سط مؤتمر منتجات وتطبيقات االبتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية واإلسالمية،إىل: 

 .2014ماي  06-05يومي 

المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر حبث مقدم إىل:   دوابه أشرف حممد ، شهادات اإليداع القابلة للتداول رؤية إسالمية، -27

 كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة.  للمؤسسات المالية اإلسالمية،

الملتقى  حبث مقدم إىل: للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املضاربة، السلم واالستصناع،رحيم حسني، مناذج من التمويل اإلسالمي  -28

دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، كلية العلوم االقتصادية،  الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات،

 .2006نوفمرب  22-21جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

الملتقى العلمي الدولي حول:  بد السالم ، األزمة املالية الراهنة، جذورها رأمسالية وحلوهلا إسالمية، حبث مقدم إىل: رزيق كمال وعقون ع -29

 .2009أكتوبر  21-20سطيف،  األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،

يف إدارة األزمة االقتصادية العاملية، األسس النظرية وتطبيقا�ا  الرفاعي حسن حممد ،  بدائل معدل الفائدة يف االقتصاد اإلسالمي ودورها -30

مؤتمر كلية العلوم اإلدارية الدولي الرابع في جامعة الكويت: األزمة االقتصادية العالمية من حبث مقدم إىل:   يف املصارف اإلسالمية،

 .2010ديسمرب  16-15 منظور االقتصاد اإلسالمي،
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المؤتمر العلمي الدولي حول  حبث مقدم إىل: ، املالية العاملية: املديونية املفرطة نسبيا والتمويل اإلسالمي بديال الزرقا حممد أنس ، األزمة -31

، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية واملعهد العاملي للفكر األزمة المالية واالقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي

 .2010ديسمرب  02-01اإلسالمي، األردن، 

المؤتمر حبث مقدم إىل:  آفاق التعايش بني املصرفية التقليدية واملصرفية اإلسالمية جتربة ماليزيا منوذجا، سانو قطب مصطفى ،  يف -32

 كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة.  العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالية اإلسالمية،

المصارف  مؤتمرحبث مقدم إىل: ، اإلسالمية يف البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح حممد ، الفروعالسرحي لطفي  -33

 .2010مارس  21-20، اإلسالمية اليمنية الواقع وآفاق المستقبل

- 16، الكويت، امسمؤتمر شورى الفقهي الخ حبث مقدم إىل:، السويلم سامي بن إبراهيم ، قواعد الذرائع يف املعامالت املالية -34

 .2013ديسمرب  17

العلمية حول التحوط في المعامالت المالية، الضوابط  الندوة سامي بن إبراهيم ، ضوابط التحوط يف املعامالت املالية،  السويلم -35

أفريل  27-26ي، جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع منتدى فقه االقتصاد اإلسالم واألحكام،

2016. 

حبث مقدم إىل:   شريط عابد وسدي علي،  معدل الفائدة ودورية األزمات يف االقتصاد الرأمسايل حماولة للفهم واقرتاح حلول، -36

 الدوحة،المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، النمو المستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من المنظور اإلسالمي، 

 .2011ديسمرب  20-18قطر، 

المؤتمر العالمي  حبث مقدم إىل: ، الشريف فهد ، الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية دراسة يف ضوء االقتصاد اإلسالمي -37

 .  www.iefpedia.com/arab/450/=p، جامعة أم القرى، متوفر على املوقع: الثالث لالقتصاد اإلسالمي

: الملتقى العلمي الدولي حول األزمة حبث مقدم إىل  شنوف شعيب وزاوي أمساء، دور حماسبة القيمة العادلة يف األزمة املالية العاملية، -38

 .2009أكتوبر  21-20سطيف،  المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،

مؤتمر األزمة المالية العالمية وكيفية عالجها من منظور حبث مقدم إىل: ، ية العاملية انعكاسا�ا وحلوهلاالشيخ الداوي ، األزمة املال -39

 .2009مارس  14- 13، جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي

ورقة حبث مقدمة  املستقبلية على االقتصاد العاملي والعريب،، طبيعتها أسبا�ا وتأثريا�ا 2008صايف وليد أمحد ، األزمة املالية العاملية  -40

، معهد الملتقى الدولي الثاني بعنوان: األزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا إىل: 

 .2009ماي  6- 5العلوم االقتصادية، املركز اجلامعي مخيس مليانة، 

:  مقدم إىل حبث عبد احلليم ،  كفاءة صيغ وأساليب التمويل اإلسالمي يف احتواء األزمات والتقلبات الدورية، صاحلي صاحل وغريب -41

كلية العلوم االقتصادية ، جامعة فرحات عباس   الملتقى الدولي حول األزمات المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، 

 .2009أكتوبر  21-20سطيف، 

الملتقى الدولي الثاني حبث مقدم إىل: ،  غريب عبد احلليم ، دور املنتجات املالية اإلسالمية يف حتقيق االستقرار االقتصاديصاحلي صاحل و  -42

 06-05، املركز اجلامعي مخيس مليانة، حول األزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية، النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا

 .2009ماي 

حي العبيد أمحد، التجارب العاملية يف جمال الصريفة اإلسالمية التجربة املاليزية، صيغة املراحبة، دراسة حالة بنك إسالم ماليزيا ضرار املا -43

 .2013، اخلرطوم، نوفمرب مؤتمر مجمع الفقه اإلسالميحبث مقدم إىل:   )،1984-2012(
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ندوة األزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال ا�ا وأبعادها، ظبيان معاوية ، جذور األزمة املالية الدولية ومكونا�ا وأسب -44

 .2008مركز دراسات الشرق األوسط، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان،  واالقتصاد العربي،

مؤتمر حبث مقدم إىل:   جلهاز املصريف األردين،عباد مجعة حممود ، األزمة املالية االقتصادية العاملية وآثارها احلالية واملتوقعة على ا -45

 .2009جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان،  األزمة المالية العالمية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي،

حبث مقدم ،  والتنظيم والرقابةالعطيات يزن خلف ، تقومي إسهامات املؤسسات الداعمة للصناعة املالية اإلسالمية يف املوائمة الشرعية  -46

 .2013، كواالملبور، ماليزيا، مؤتمر علماء الشريعة الثامن إىل:

، رابطة العامل الملتقى الثالث للتأمين التعاوني  العالونة رانية زيدان ، إدارة خماطر التأمني التعاوين اإلسالمي، حبث مقدم إىل: -47

 .2011ديسمرب  08و 07والتمويل، املنعقد يومي  اإلسالمي، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد

تداعيات األزمة المالية العالمية وأثرها على  مؤتمرحبث مقدم إىل:  علي لطفي، األزمة املالية العاملية: األسباب، التداعيات، املواجهة، -48

 .2009، مصر، أفريل اقتصاديات الدول العربية

المؤتمر الدولي  الفائض التأميين على تنافسية شركات التأمني التكافلي، حبث مقدم إىل:عماري زهري وعامر أسامة، أثر آليات توزيع  -49

 .2014ماي  6-5، جامعة فرحات عباس، سطيف، حول منتجات وتطبيقات االبتكار والهندسة المالية

 : الملتقى الدولية مستقبلية، حبث مقدم إىل: فوزي عبد الرزاق وكاتية بوروبة، األزمة املالية والبدائل املطروحة يف ظل النظام الرأمسايل رؤي -50

كلية الشريعة واالقتصاد، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، النظام المالي الدولي والمالية اإلسالمية، قسم االقتصاد واإلدارة، 

 .2013نوفمرب  06-05قسنطينة، 

:دور  الملتقى الدولي الثالث حول: المالية اإلسالميةحبث مقدم إىل:  ، قرومي محيد، صناعة الصكوك اإلسالمية واقع وآفاق -51

جوان  17-16، صفاقس، تونس،  المالية اإلسالمية في التنمية االقتصادية واالجتماعية " الصكوك اإلسالمية والصكوك الوقفية"

2014. 

، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اإلسالمية ، ندوة األسواق الماليةالقطان حممد ،  حنو بديل شرعي آلليات أسعار الفائدة -52

 /content/uploads/2009/10-http://iefpedia.com/arab/wpالبنك اإلسالمي للتنمية ، متوفر على املوقع: 

 ية: دورها يف إنشاء وتطوير السوق املالية اإلسالمية وإمدادها باألدوات املالية الشرعية،قندوز عبد الكرمي ، اهلندسة املالية اإلسالم -53

كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، متوفر على املوقع:   :  مؤتمر أسواق األوراق المالية والبورصات،حبث مقدم إىل

content/uploads/2010/01-http://iefpedia.com/arab/wp/. 

المؤتمر العلمي الثاني حبث مقدم إىل: ،  كوديد سفيان وبن منصور عبد اهللا، متويل اإلجارة املنتهية بالتمليك يف البنوك اإلسالمية   -54

 خمرب إدارة املؤسسات وتسيري رأس املال االجتماعي، جامعة تلمسان.، حول الخدمات المصرفية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق

الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي الل الدين حممد أكرم ، إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية دراسة حتليلية نقدية،  -55

 .2010ديسمرب  29-25رابطة العامل اإلسالمي، ا�مع الفقهي اإلسالمي،  المنعقدة في مكة المكرمة،

  ة،حلول عبد القادر، دور الصريفة اإلسالمية والسوق املالية اإلسالمية يف احلد من آثار تدويل اخلطر املايل على األنظمة املالية العربي -56

فيفري  24-23املركز اجلامعي غرداية، اقع ورهانات المستقبل، الملتقى الدولي األول حول االقتصاد اإلسالمي الو  حبث مقدم إىل:

2011. 

الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على حبث مقدم إىل:  لعمارة مجال ورايس حدة، حتديات السوق املايل اإلسالمي، -57

 .2006نوفمرب  22-21، بسكرة، االقتصاديات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر والدول النامية
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لعمش آمال وشرقي سارة، أمهية منتجات اهلندسة املالية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية" جتربة مصرف اإلمارات اإلسالمي يف إصدار  -58

المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبيقات االبتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية حبث مقدم إىل:  صكوك اإلجارة"،

 .2014ماي  6- 5، جامعة فرحات عباس سطيف، يومي ية اإلسالمية، كلية العلوم االقتصاديةوالصناعة المال

مؤتمر املاليزي زاهار الدين حممد ، جتربة ماليزيا يف التنسيق بني املؤسسات املالية الداعمة للمصرفية اإلسالمية، حبث مقدم إىل:   -59

 .2009جوان  3-ماي  31ون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، ، دائرة الشؤ المصارف اإلسالمية " بين الواقع والمأمول" 

خملويف عبد السالم والعرايب مصطفى، أهم االنتقادات املوجهة لسعر الفائدة كسعر إسرتاتيجي يف النظام االقتصادي املعاصر، حبث مقدم  -60

، المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، النمو المستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من المنظور اإلسالمي إىل: 

 .2011ديسمرب  20-18قطر، 

 : الملتقى العلمي الدولي حول األزمة الماليةحبث مقدم إىل : اجلذور والتداعيات،2008مرابط ساعد ، األزمة املالية العاملية  -61

 .2009أكتوبر  21-20، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف، ، واالقتصادية الدولية  والحوكمة العالمية

مشعل عبد الباري ، العوامل اليت حتدد توزيع األرباح على املودعني يف البنوك اإلسالمية ومنوذج بنك اإلمناء يف احتساب الربح ويف  -62

المؤتمر التاسع للهيئات هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، حبث مقدم إىل: ، وال املضاربخلط أموال املضاربة بأم

 .2010ماي  27-26، املنعقد يومي الشرعية

المؤتمر المصرفي اإلسالمي الثاني، رؤية  حبث مقدم إىل: ، مشعل عبد الباري ، آليات  تطوير املصارف والشركات اإلسالمية -63

 .2005ماي  10-08 ة للصكوك اإلسالمية،جديد

، ندوة حول تكوين محفظة األوراق المالية اإلسالمية مشعل عبد الباري ، مبادئ وضوابط تكوين حمفظة األوراق املالية اإلسالمية -64

 .2006سبتمرب  17، تنظيم شركة الفجر لالستشارات اإلدارية واالقتصادية، الكويت، الفّعالة

الملتقى الدولي حبث مقدم إىل:   وشرياق رفيق، الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية، معطي اهللا خري الدين -65

 .2012ديسمرب  04و 03، جامعة قاملة، حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

الملتقى الدولي حول حبث مقدم إىل   التنمية املستدامة،مفتاح صاحل ورميه عمري، اهلندسة املالية اإلسالمية ودورها يف حتقيق  -66

 .2012ديسمرب  04- 03، جامعة قاملة، يومي مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

إىل: حبث مقدم  ملياين حكيم وشوقي طارق، املشتقات املالية من أدوات للتحوط والتغطية ضد املخاطر إىل مسببات لألزمات املالية، -67

كلية   المؤتمر الدولي حول: منتجات وتطبيقات االبتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية اإلسالمية،

 .2014ماي  06-05العلوم االقتصادية، سطيف، 

حبث مقدم إىل:   أسبا�ا تداعيا�ا وسبل العالج،املناصري علي فالح  والكساسبة وصفي عبد الكرمي ، األزمة املالية العاملية حقيقتها  -68

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،   المؤتمر الدولي العلمي السابع بعنوان: تداعيات األزمة االقتصادية العالمية على منظمات األعمال،

 .2009جامعة الزرقاء اخلاصة، األردن، 

تنمية االقتصادية يف الدول النامية مع الرتكيز على قطاع املؤسسات الصغرية مهدي ميلود، دور التمويل اإلسالمي يف تفعيل عملية ال -69
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  ملخص

�دف هذه الدراسة إىل إبراز أهم مسببات األزمات املالية، والتأكيد على أمهية االلتزام بالضوابط   

الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية كسياسة وقائية لتفادي تكرار األزمات، وحتديد أهم سبل الوقاية منها 

أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة وعالجها يف حال حدوثها، وذلك يف ضوء الدروس املستفادة من 

األمريكية، باعتبارها من أشد األزمات املالية اليت عرفها االقتصاد العاملي، بل وبّينت مبا ال يدع جماال للشك 

  هشاشة النظام املايل املعمول به.

تطبيقي من خالل وبغية بلوغ اهلدف املتوخى من هذه الدراسة مت إسقاط اجلانب النظري على اجلانب ال    

إجراء مقارنة ألثر األزمة املالية العاملية على سوقني ماليني، أحدمها تقليدي واآلخر إسالمي �دف معرفة الدور 

  .2016- 2006الذي لعبته الضوابط الشرعية يف احلد من تداعيات األزمة املالية العاملية وذلك خالل الفرتة 

األزمة املالية،  أزمة الرهن العقاري، سوق رأس املال اإلسالمي الضوابط الشرعية، ، الكلمات المفتاحية: 

 املاليزي، السوق املايل اإلمارايت.

Abstract 

        This study aims at highlighting the most important causes of financial 

crises and emphasizing the importance of adherence to the Islamic Shari'a 

rules as a precautionary policy to avoid the recurrence of crises and to 

identify the most important means of prevention and treatment in the event 

that they occur in the light of the lessons learned from the mortgage crisis in 

the United States. Of the most severe financial crises experienced by the 

global economy, and even demonstrated beyond a doubt the fragility of the 

financial system in force. 

    In order to achieve the objective of this study, the theoretical aspect was 

dropped on the practical side by comparing the impact of the global financial 

crisis on two financial markets, one traditional and the other Islamic, with the 

aim of knowing the role played by Shari'a controls in reducing the 

repercussions of the global financial crisis during the period 2006-2016 . 

Key words: Sharia controls,, financial crisis, mortgage crisis, Malaysian 

Islamic capital market, UAE financial market. 

 




