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  242......................................................عن طريق حوالة الحق: الطريقة األولى: الفرع األول

 245....................................دـــالتجديعن طريق ) الديون(نقل األصول  :الثانيةالطريقة : الفرع الثاني

  247...........................................................المشاركة الفرعية: الطريقة الثالثة: الفرع الثالث

  248......... ةـــبين التوريق من الناحية التقليدية والتصكيك من الناحية اإلسالميأوجه االختالف : المطلب الثاني

  251 ..................................واألدوات المالية األخرى مقارنة بين الصكوك واألسهم :المطلب الثالث

  251..............................................................الفروق بين الصكوك واألسهم: الفرع األول

  251.....................................المجمعة اإلسالمية العالقة بين الصكوك وعقود التمويل: الفرع الثاني

  252.............................................................بين الصكوك والسندات مقارنة:الفرع الثالث

  253...........................................ات الماليةـــرق بين الصكوك اإلسالمية والمشتقالف: الفرع الرابع

  253.............................................مخاطر الصكوك وموقف الشريعة من ضمانها: المطلب الرابع

  254...........................................................................ةمفهوم المخاطر : الفرع األول

  257..........................................................طبيعة مخاطر المصارف اإلسالمية: الفرع الثاني

  260 ........................................المرتبطة بالتصكيكمخاطر صيغ التمويل اإلسالمية : الفرع الثالث

 269 ........اإلسالمية وأهمية وجود نظام إلدارة المخاطر لمصارفطبيعة الموارد واالستخدامات با: الرابعالفرع 

  270.................................................مخاطر مخالفة القواعد المالية اإلسالمية: الفرع الخامس

   270...............................................آليات إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية: المطلب الخامس

  270...................................................خطوات إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية: الفرع األول

  271......................................................آليات إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية: الفرع الثاني
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  276...........................................................................................ة الفصلــخالص

 357 - 278 ........................مقارنة بين نموذج التوريق التقليدي ونموذج التوريق اإلسالمي: الفصل الرابع

................................................................................................278  

  308- 279............وريق اإلسالمي مقارنة بالتوريق التقليديــالتحديات التي تواجه عمليات الت: المبحث األول

 279................................................................... التقييم الشرعي العام: المطلب األول

 279..................................................تحليل توافق العقود مع الشريعة اإلسالمية: الفرع األول

  283.......................رق بين الصكوك المدعومة بأصول والصكوك المستندة على أصولــالف :الفرع الثاني

  285....................................................................أنواع أخرى من الهياكل:الفرع الثالث

 287...................د في الصكوك القائمة على أصول وفي الصكوك المدعومة بأصولـــــاستخدام الوع :الفرع الرابع

  288.................................................أساليب عمل النظام المصرفي اإلسالمي: المطلب الثاني

  288.................................................التصكيك كأداة لمواءمة األصول والخصوم: الفرع األول

  290.....................................................لمالية اإلسالميةاضرورة توحيد المعايير : الفرع الثاني

 293...........................................سيولة والربحية في المصرف اإلسالميإدارة ال: المطلب الثالث

 293...........الفروق األساسية بين أساليب التمويل في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية: الفرع األول

  295.....................................................خصوصية الوساطة المصرفية اإلسالمية: الفرع الثاني

  301..................................اإلسالمية تصدرها المصارفأنواع شهادات الصكوك التي : الفرع الثالث

  303...............................ق التقليديةلعالمية للصكوك و لسندات التوريتطور السوق ا: المطلب الرابع

 303....................................................الصكوكالعالمية  على السوق نظرة عامة: الفرع األول

  307......................................ور سوق التوريق مع األزمة المالية األخيرة وما بعدهاـــتط :الفرع الثاني

  319 -309.......................................معيار كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية: المبحث الثاني

  309................................................1999 معيار كفاية رأس المال الصادر في: المطلب األول

  310...................................2الءة المصارف اإلسالمية وفقا للمعيار الجديد بازل ـم: المطلب الثاني

  310.............................................1999مالحظات حول المعيار الصادر في سنة : لالفرع األو 

  313............................................................................األوزاند ـــتحدي: الفرع الثاني

  314...............................إلسالميةعلى المصارف ا 3انعكاسات مقررات لجنة بازل : المطلب الثالث

  314..............................................................3بازل لجنةأهم ما جاءت به مقررات : الفرع األول

  317................................مدى مالءمة معيار  لجنة بازل  للتطبيق بالمصارف اإلسالمية :الفرع الثاني

  318............................................................... معايير المحاسبة الشرعية: المطلب الرابع

  357-320 .............................مقارنة بين آليات التوريق التقليدي والتوريق اإلسالمي: المبحث الثالث

  320....................................االئتمانية تعزيز تصنيف الصكوك في وجود وغياب آل: المطلب األول

  322...................................من الناحية التقليدية والناحية اإلسالمية التوريق التركيبي: المطلب الثاني
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  325...........................................................الصكوك اإلسالمية ضمانات: المطلب الثالث

  326...................................األسس المحاسبية إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية: المطلب الرابع

  326..................................إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية اإلثبات واإلفصاح المحاسبي:  الفرع األول

  327......................................اإلسالمية جب أن تتبعها المصارفالتي ي المحاسبية األسس: الفرع الثاني

  329....................................وضع مخصص ديون مشكوك فيها للمشاركات والمضاربات: الفرع الثالث

     329  ي التقويم لتحديد الربحالمعايير المحاسبية التي يعتمد عليها النظام المحاسبي للمصارف اإلسالمية ف: الفرع الرابع

  330.....................المصدرة الدورية للشركةاإلفصاح المحاسبي عن الصكوك في القوائم المالية : الفرع الخامس 

  331.............................................هياكل اإلصدار الخاصة بعمليات التصكيك :المطلب الخامس

  332.............................طرق المتاحة للمصارف اإلسالمية لتحديد وإدارة المخاطرال: المطلب السادس

  333........................................................اإلسالمية بالمصارفالمخاطر  إدارة: الفرع األول

  334....................................................تحديد المخاطر في المصرفية اإلسالمية: الفرع الثاني

  337.................................................اإلسالمية صرفيةفي الم ةالمخاطر االئتماني: الفرع الثالث

  338...................................................اإلسالمية سوقية في المصرفيةالمخاطر ال: الفرع الرابع

  342..................................................اإلسالمية صرفيةالمخاطر التشغيلية في الم: الخامس الفرع

  343....................................)قواعد إلغاء االعتراف بالموجودات(االعتراف بنقل المخاطر : الفرع السادس

  344.........................ات المالية اإلسالمية بصفتها منشئةمتطلبات رأس المال لمؤسسات الخدم: الفرع السابع

  346...................والمصارف التقليدية بين المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالميةمقارنة : المطلب السابع

  347......................................................2008عمليات التوريق واألزمة المالية : الفرع األول

  350.........................................................األزمة المالية والمصرفية اإلسالمية :الفرع الثاني

 352..........................................المقترحة للمصارف اإلسالمية الصكوك اإلسالمية :الفرع الثالث

  355..........................................................اإلسالمية ير الصكوكمنهجية تسع :الفرع الرابع

  358......................................................................................................خالصة الفصل

 - 360 )حالة التوريق اإلسالمي(قطر والكويت و   وتجربة ماليزيا) حالة التوريق التقليدي(توريق بالمغرب مقارنة بين تجربة ال: الفصل الخامس                         

474 

................................................................................................360  
   399-361 ..................................................................التجربة المغربية:  المبحث ألول

  613.........................................................أهم بنود قانون التوريق بالمغرب: المطلب األول

  361..................................................خصائص القانون المغربي المتعلق بالتوريق: الفرع األول

  365....................................................تعديل القانون الخاص بالتوريق بالمغرب: الفرع الثاني

  369..................................أنواع األدوات المالية المتداولة في السوق المالية المغربية: الفرع الثالث

  371............................................بالمغرب للتوريق لجديد رهانات وآفاق القانون ا: الفرع الرابع

  372..........................................األطراف المتدخلة في عمليات التوربق بالمغرب: المطلب الثاني
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  372..............................................للتسنيدصندوق التوظيف الجماعي  إدارة نظام: الفرع األول

  374..............................................والمؤسسة المؤتمنة )المدبرة( المؤسسة المسيرة: الفرع الثاني

  374.........................للتسنيداألوراق المالية المصدرة من قبل صندوق التوظيف الجماعي : الفرع الثالث

  375....................................................التنازل عن الديون و لمخاطرالتغطية ضد ا: الفرع الرابع

  376...................................المعايير المحاسبية المطبقة على توريق الديون بالمغرب: الفرع الخامس

  379................................................تجربة القرض العقاري والسياحي بالمغرب: نيالمطلب الثا

  380....................................................بيانات تعريفية حول القرض العقاري والسياحي: الفرع األول

  CREDILOG1(...................................................................380( صندوق: لثانيالفرع ا

  CREDILOG2(........................................................................385( صندوق: ثالفرع الثال

  CREDILOG3(.......................................................................386( صندوق: لرابعالفرع ا

  CREDILOG4(....................................................................387( صندوق: الفرع الخامس

  BMCE capital titrisation".....387 " شركةو  " Attijari titrisation " ة التجاري للتسنيدـــــــشرك: الفرع السادس

  388..................................................لبنك الشعبي المركزي بالمغربتجربة ا: ثالثلالمطلب ا

  389........................................................نبذة تعريفية بالبنك الشعبي المركزي :الفرع األول

  389.........................................................................لعمليةوصف عام ل:الفرع الثاني

  392...........................................................................أهداف العملية :الفرع الثالث

  394........................................................التعزيز االئتماني للحصص المصدرة :الفرع الرابع

  396....................................................الشروط المتعلقة بالحصص المصدرة: الفرع الخامس

  399...............................................................المالية اإلسالمية بالمغرب: المطلب الرابع

  415- 400..........................................................................التجربة الماليزية: المبحث الثاني

  400..............................................ت الصناعة المالية اإلسالمية الماليزيةمكونا: المطلب األول

  400...........................................أهم المحطات التاريخية للمالية اإلسالمية بماليزيا: الفرع األول

  401...................................................عوامل نجاح الصيرفة اإلسالمية الماليزية:  الفرع الثاني

  404.................................................................ماليزيابعمليات التوريق : المطلب الثاني

  404..............................................................صور عمليات التوريق بماليزيا: الفرع األول

  406......)صكوك البيع بالثمن اآلجل والمرابحة(  وك اإلسالمية عبر عقود المدايناتــتفعيل الصك: الفرع الثاني

  407......... القرار الصادر عن اللجنة االستشارية الشرعية لهيئة األوراق الماليزية بشأن بيع الدين: الفرع الثالث

  Berhad AMAN SUKUK(............................................409( تفاصيل عملية: المطلب الثالث

 413.................................. (westports)برنامج صكوك المشاركة لـ(هيكلة مشاركة : المطلب الرابع

 Malaysia global sukuk Al-wakalah ..........................414 تجربة صكوك الوكالة: المطلب الخامس

  447-415..................................تجربة بنك قطر اإلسالمي وبيت التمويل الكويتي: لمبحث الثالثا

 164............................................................قطر اإلسالمي مصرفتجربة : المطلب األول
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  416........................................................أهمية التمويل بالصكوك اإلسالمية: :الفرع األول

  418........................................................لمحة عن القطاع المصرفي القطري :ثانيال الفرع 

  419....................................................قطر اإلسالمي تعريفية عن مصرف نبذة: لثالفرع الثا

  422.....................................................إدارة المخاطر بمصرف قطر اإلسالمي :الرابعالفرع 

  423..................................................العالمية الصكوك عملية محفظةتفاصيل : الفرع الخامس

  431.........................................................ول البيانات الماليةـــإيضاحات ح: الفرع السادس

  434...............................................اإلسالمية الشرعية بمصرف قطر ـهيئة الرقاب :الفرع السابع

  435.............................................................ل الكويتيــتجربة بيت التموي: المطلب الثاني

  435.....................................اإلطار القانوني المنظم لعملية إصدار الصكوك بالكويت: الفرع األول

  437...................................................بيانات تعريفية عن بيت التمويل الكويتي: الفرع الثاني 

 443...............................................لبيت التمويل الكويتي اإلستراتيجية الخمسية: الفرع الثالث

  443.......................................................الكويتي لــتمويال المخاطر ببيت إدارة: الرابع الفرع

  445.................................................................ر واألصولـــلجنة المخاط:الخامسالفرع 

  446...................................................التمويل الكويتي االستثمارية بيتشركة  :السادس الفرع
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 460..........................................................................................قائمة المراجع
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  490...............................................................................................المالحق

   494......................................................................................فهرس المحتويات

  509...............................................................................................الملخص



 
 أ 

      
 

فبعد تطبيقه على قروض الرهن العقاري امتد بسرعة إىل أنواع وإبداعا�ا، توريق أحد أدوات اهلندسة املالية يعد ال    

وساطة وتندرج عمليات التوريق يف إطار ما بات يعرف بالال ،أخرى من األصول مما استوجب تركيبا ماليا ذا تقنية عالية

  .واملــُـــَورَّق يكلـُــــهامل منوذج جديد يطلق عليه القرضكما أدت إىل ظهور للقنوات املالية،

أداة مهمة لتمويل املؤسسات الصغرية  عملياته ضحتأ حيثأمهية التوريق ورهاناته على أكثر من صعيد،  تتجلى    

 ،االستثماريةق الصناديو  يف جمال توريق األخطار وللمستثمرين واملتوسطة، كما أصبحت تشكل فرصا جديدة لشركات التأمني 

األساسية خاصة ما تعلق باإلسرتاتيجيات  واالنشغاالتوكل هذا يف ظل إطار جديد أدى إىل طرح مجلة من التساؤالت 

ــــاجلديدة  للتوري ــ ــ عايري احملاسبية املمتطلبات تطبيق يف مواجهة التغريات التنظيمية للجنة بازل للرقابة املصرفية، باإلضافة إىل  قــ

ت أكرب األسواق املالية واليت ضرباملالية العاملية األخرية إال أن خماطر صناعة التوريق واقع تشهد عليه األزمة  .اجلديدة الدولية

يف الطويلة يف جمال التمويل العقاري، وهذا ما أدى إىل اخنفاض كبري اخلربة صلبة و القانونية التشريعية و ال البيئة على الرغم من

  . قة على املستوى العامليورَ ُــ إىل أزمة ثقة اجتاه الديون أو احلقوق امل أدىنشاط التوريق وهو ما 

خاصة ما تعلق بتقييم خماطر املقرتضني وباألخص مبدى وكيفية التحكم يف عمليات التوريق  بات من الضروريلذلك     

التمويل عن اذج جديدة يف جمال وضع برامج وخلق منإىل حتمية  باإلضافة، اللجوء إىل هذا النوع من العمليات املالية

لذا  ،وعلى أكثر من صعيد وجود نقاط ضعف يف منوذج التوريق احلايل لألسواق املالية يبني التوريق وهو ما آلية طريق 

  .البد من تشخيص اخلصائص املرغوب فيها لنموذج قوي وسليم

شرعية للمنتجات املالية الناجتة سالمية إلجياد بدائل اإل ملصارفعمليات التوريق التقليدية تسعى اليوم ا ومبقابل ،عليهو    

وليست بيعا واليت جيب أن تكون ألصول عينية  ليت ال تنسجم مع الضوابط الشرعية،عن عمليات التوريق التقليدية وا

العديد من املؤسسات  اهتمامإىل ظاهرة عاملية مع ، حيث حتولت الصكوك اإلسالمية يف اآلونة األخرية للديون

أن فإن ظهور الصكوك من شأنه  لكلذ ،واالستثماربديال متويليا مناسبا ملواكبة خطط التوسع  باعتمادهاحلكومات وا

  .املستندة ألصول ما تعلق بالصكوكيف هذا ا�ال خاصة  االبتكار ويشجع علىيعزز املعايري والضوابط 

   :إش�الية�البحث 
مع  فيهاإمكانية التحكم حول  رئيسإىل طرح تساؤل ق ـــــموذج احلايل للتورياليت متيز الن توليفة التعقيد والضعفأدت      

واملالية لظهور التوريق واليت   االقتصادية، وبالرجوع إىل األسباب احلفاظ على ميزات التوريق خاصة يف إطار اإلبداع املايل

ملستثمرين ماليني  االئتمانخماطرة ويل كان من بينها توزيع املخاطر عرب سريورة التجزئة إىل شرائح واليت مسحت بتح

قرتضني مُ ـال الحتياجاتبصفة مباشرة  لالستجابةية عن طريق األسواق املالية املصرفالوساطة  توجيه، باإلضافة إىل آخرين

  .قرضنيُـــ وامل

 االقتصادات احلادة يف على أن أساس التقلب االقتصادينياخلرباء  وتأكيد 2008األزمة املالية العاملية لسنة  مروروبعد     

والذي يقوم على والبديل عن ذلك هو التمويل اإلسالمي  ،الرأمسايل ترجع باألساس إىل التمويل عن طريق سعر الفائدة

واملؤسسات املالية واقعا جديدا نتجت عنه أدوات  صارف، لذا فلقد فرضت املحقيقي باستثمارنظام املشاركة ويرتبط 



 
 ب 

كوسيلة لتمويل و كوك اإلسالمية واليت هي مبثابة أدوات دين يف األسواق املالية اإلسالمية منها الصجديدة  استثمارية

  .املشاريع

  :من هذا املنطلق، ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل   

كيف�س�تم�عملية�تطو�ر�وترشيد�عمليات�التور�ق����النظام�املصر���التقليدي�

بروز�ا�كبديل��وإم�انيةسالمية�باملوازاة�مع�تطور�عمليات�إصدار�الصكوك�� 

  للسندات�التقليدية؟
  :الفرعية التالية هذه اإلشكالية الرئيسية التساؤالت وتتفرع عن   

 ؛التقليدية؟ صارفاإلسالمية عنها يف امل صارفهل ختتلف عمليات التوريق يف امل 

 ية وحماولة بناء منوذج جديد هلذا نظام املصريف اإلسالمي أن يتجاوز مساوئ عمليات التوريق التقليدكيف ميكن لل

 ؛النوع من العمليات واخلاضع لضوابط الشريعة اإلسالمية؟

 ــما م ــ ــ ــ ــــكلهيْ ُــــ دى درجة األمان اليت تتمتع �ا األدوات املالية اإلسالمية واليت من املمكن أن تكون بديال للمنتجات املـ ــ  ةــ

(produits structurés) ؛؟لة إسالميةهيكَ مالية مُ  منتجاتإمكانية خلق وما  ؟التوريق التقليدية والناجتة عن عمليات 

  ة واليت تسمح أيضا بأفضل تقييم لَ هيكَ ُـــ ملنتجات املتصنيف اما الدور الذي ميكن أن تؤديه وكاالت التصنيف يف جمال

 ؛يف إطار عمليات التوريق؟ مخاطرلل

  َة؟ــــــــــــــــــالمية مع الضوابط الشرعية الصكوك اإلســـــــــــلإىل أي مدى تنسجم هيك 

  :ولإلجابة على هذه التساؤالت وكمنطلق للدراسة مت وضع الفرضيات التالية

  :سنحاول�من�خالل��ذه�الدراسة��نطالق�من�الفرضيات�التالية :فرضيات�البحث
 :اللتتم عملية تطوير وترشيد عمليات التوريق يف النظام املصريف التقليدي من خ  -1

لغرض اخلاص شركات ذات ا تستند إليها عمليات التوريق، وأداء الاهلياكل والبنود خارج امليزانية اليت تقوية كال من -   

 ؛، باإلضافة إىل بناء أنظمة إلدارة املخاطر املرتبطة باألدوات املالية املشتقةالصدمات امتصاصمتكنها من  بطريقة

تغطية السيولة لأموال خاصة  وذلك بتوفري التقليدي يف النموذج احلايل للتوريق خاطرملتوافق بني رأس املال وا إجياد -       

  ؛ةــــــــُتنازلَ امل مصارفلل ئتماناالتعزيز و 

لشرعية ومن بينها اإلسالمية إلجياد البدائل الشرعية للمنتجات املالية واليت تتوافق مع الضوابط اصارف تسعى امل -2

ا عن غريها من األدوات وخماطره اوإجراءا�يف هياكلها وعقودها هذه العمليات ، حيث ختتلف عمليات التوريق

 ؛هاوريقُ التقليدية، وخاصة ما تعلق بطبيعة األصول اليت ميكن تَ 

من أصوهلا  %80احلالية اليت تشكل املراحبات حوايل  اإلسالمية برتكيبتها التمويليةمصارف احملافظ التمويلية لل -3

حيث كفاية رأس املال  من إضافية عليها أعباءً مما سيخلق  ،توريق حمافظها التمويلية لىيقلل من قدر�ا عسوف 

 .األجلاملالية التقليدية يف سوق التمويل طويل  وعدم القدرة على منافسة املؤسسات االئتمانيةوزيادة خماطرها 

 



 
 ج 

    :يحاول��ذا�البحث�الوصول�إ�����داف�التالية:أ�داف�البحث
    

 واملالية الراهنة؛ االقتصاديةعلى ضوء املعطيات  تطوير وترشيد عمليات التوريق التقليدية تبيان آليات 

 ور ــــــــوصحة القوانني اليت حتكمها يف ظل التطة اإلسالمية ــــــــــة األسس اليت تقوم عليها الصريفـــــــــــإبراز مدى صالب

تلف ختي ـــــــــاإلسالم االقتصاداري من منظور ــــــــــن عمليات التمويل العق، وأليــــــــــــاملستمر ألدوات التمويل اإلسالم

نظام املراحبة على سبيل املثال  دة، حيث تستخدم ــــــــــــــي واليت تقوم على معدل الفائــــــــــــالوضع لالقتصادمتاما عن تلك 

 ة التأجريية؛ــــــــــأو املشارك

  التقليدي واإلسالمي؛: خيدم كال النظامني املصرفينيق فعال ــــــــتأسيس نظام توري التوصل إىل إمكانية 

  ق؛ــــــــعمليات التوري آفاق وحتدياتوف على ـــــــــــــــــــــالوق 

  قادرة على تطوير سوق مالية إسالمية فعالة؛ استثماريةإبراز دور التصكيك اإلسالمي يف إجياد أدوات مالية 

 ة إسالمية ختدم أهداف الصناعة املالية اإلسالمية؛ــــــــــمهية وجود هندسة ماليأ إبراز 

 تسليط الضوء على واقع عمليات التوريق والتصكيك ببعض الدول العربية واإلسالمية؛ 

 معية مبثل هذه الدراسات املتخصصة؛إثراء املكتبة اجلا  

    :بحثأ�مية�ال
اليت تتمتع �ا عمليات   هذا املوضوع وإلقاء الضوء عليه ومتابعته هي األمهيةلعل من بني أهم ما يستدعيه البحث يف    

ة ـــــــمليزانيا�ا، وذلك من خالل إعادة هيكل ةالفعال دارةفيما يتعلق باإل مصارفلل واسعا االــــــــق واليت أعطت جمــــــتوريال

 روض من جهة أخرىـــــــــر املرتبطة بالقــــــــل املخاطـــــــــوحتوي جهة؛ مواردها من استحقاقال ـــــــــجانب األصول مبا يتالءم وآج

، وإمكانية إخضاع هذا النوع من العمليات احلديثة لضوابط الشريعة اإلسالمية )التقليدية صارفمن وجهة نظر امل(

�ا االنظر يف سياس إعادة ميةاإلسال صارفامللذا جيب على والقادرة على تاليف سلبيات عمليات التوريق التقليدية، 

  .ويدعم استثمارا�ا طويلة األجل املدى بعيدة أهدافهامبا خيدم  أدوا�اع يالتمويلية وتنو 

جموعة من اخلصائص جتعلها مبوجود هندسة مالية إسالمية بابتكار أدوات مالية إسالمية ُمهيكلة متتاز مسح كما      

  .لتقليديةخمتلفة متاما عن تلك األدوات للمالية ا

    :بحثمن���ال
    اختبار فرضيات البحث وحتقيق أهداف الدراسة واإلحاطة مبختلف جوانبها، فقد النظر إىل طبيعة املوضوع، ومن أجلب  

وهذا يف سبيل  الذي يعتمد على مجع خمتلف البيانات واملعلومات، التحليلي واملنهجعلى املنهج الوصفي  االعتمادمت 

أسلوب املقارنة من أجل  استخدامصف الدقيق ملوضوع الدراسة من خمتلف جوانبه، إضافة إىل التشخيص السليم والو 

 باإلضافة إىل الشريعة اإلسالمية، بني عمليات التوريق التقليدية وتلك اخلاضعة ألحكام واالختالفتبيان أوجه التشابه 

بيت التمويل الكوييت و قطر اإلسالمي  رفمص من التطبيقي من خالل دراسة حالة كل دراسة احلالة يف اجلزء أسلوب

عن طريق عرض خمتلف وجممل عمليات التوريق  التجربة املغربيةهذا باإلضافة إىل  ،)عمليات التصكيك(التجربة املاليزية و 

  .)حالة التوريق التقليدي(باملغرب اليت متت 



 
 د 

  : بحثمصادر�ال
عدة مصادر خمتلفة  مت االعتماد علىبشقيها النظري والتطبيقي يف سبيل حصر جوانب املوضوع وإثراء الدراسة     

ذات الصلة ومتنوعة من اللغتني العربية واألجنبية، وتتمثل خاصة يف الكتب واملعاجم واألحباث والدراسات واملقاالت 

احلصول على املعلومات يف سبيل  االنرتنيتمبوضوع الدراسة، هذا باإلضافة إىل االستعانة ببعض املواقع املتوفرة على شبكة 

  .واإلحصائياتوالبيانات والتقارير 

  :من�ب�ن�الدراسات�السابقة�:الدراسات�السابقة
 الباحث� �املؤجرة: منذر قحف: دراسة �و�عيان ��جارة من منشورات املعهد  28حبث رقم (، سندات

لدراسة إمكانية استخدام عقد ، حيث تناولت هذه ا)1995املصرف اإلسالمي للتنمية، /اإلسالمي للبحوث والتدريب

اإلجارة بشروطه وأنواعه املختلفة كأساس إلصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ومساها سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة،  

كما استعرض األنواع املتعددة هلا وإمكانية أن تصدر لتمثل خدمات موصوفة يف الذمة، تستحق يف املستقبل، كما ميكن 

 ع أعيان وهي منافع موصوفة يف الذمة أيضا؛أن متثل مناف

 1999 نحو�مشتقات�مالية�إسالمية�إلدارة�املخاطر�التجار�ة: عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت: الباحثدراسة� : 

بدأت الدراسة بالتعريف بأمهية املخاطر التجارية اليت تواجه املشروعات اإلنتاجية والتمويلية عن طريق التحوط بأساليب 

زيادة  من ميكنها ابتكار مشتقات مالية إسالمية وتطويرهاأن أحكام الشريعة اإلسالمية، وركزت الدراسة على  وفق

  . الكفاءة االقتصادية عن طريق توسيع الفرص االستثمارية يف مشاركة املخاطر وختفيض تكاليف املعامالت

ير لتحقيق مجلة من األهداف، أوهلا س وحدات للبحث والتطو يسعلى تأكما حددت الدراسة شروطا معينة     

استحداث املشتقات اإلسالمية وثانيها تطوير وسائل ومعايري فعالة لقياس املخاطر اليت تنشأ أو ختفض باستخدام 

تطوير طرق حماسبية جديدة إلظهار وجتسيد خماطر التغري ومستوى التقلب يف قيم موجودات : املشتقات، وثالثها

لية، أما اهلدف الرابع فهو تبين السلطات املالية والنقدية ضوابط وسياسات استقرار فعالة ومطلوبات املؤسسات املا

  تتماشى مع املرونة املتزايدة للمؤسسات املالية ومقدر�ا على احلركة عرب النظام املايل الدويل؛

 والعلمية�للتور�ق: أمني عبد اهللاخالد :دراسة�الباحث� �العملية ، بريوت، احتاد 2 سلسلة التوريق: (ا��لفية

، حيث أوضح مفهوم التوريق يف املصارف التقليدية وآفاقه ومنافعه والبعد التشريعي من حيث )2002املصارف العربية،

 التكييف القانوين، سواء كان استبدال الدين أو التنازل أو املشاركة اجلزئية، كما أوضح املعاجلة احملاسبية هلذه العملية؛ 

 رسالة ، الصكوك��س�ثمار�ة��سالمية�وعالج�مخاطر�ا :اسحق األمني حامد بعنوان أمحد: دراسة�الباحث

حيث تناولت هذه الدراسة الصكوك االستثمارية : 2005اإلسالمية، جامعة الريموك، ماجستري، كلية الشريعة والدراسات 

لعالج هذه املخاطر، وتوصل  اإلسالمية وأنواعها، وخماطر هذه الصكوك ومصادرها، كما قدمت هذه الدراسة آليات

 الباحث إىل أن طبيعة الصكوك اإلسالمية ختتلف عن الصكوك التقليدية مما يرتتب عليه خماطر ذات طبيعة خمتلفة؛

 رسالة دكتوراه  ،نحو�نموذج�تطبيقي�إسالمي�لتور�ق�املوجوداتفؤاد حممد أمحد حميسن، : دراسة�الباحث

تطرقت هذه الدراسة إىل مناذج التوريق اليت جيري تطبيقها يف املصارف : 2006 الفلسفة يف العلوم املالية واملصرفية،



 
 ه 

تعاين من اضطراب وقصور يف اجلوانب الفقهية والعملية، وبالتايل إمكانية صياغة منوذج تطبيقي واليت اإلسالمية حاليا 

 .لتوريق املوجودات يكون حمكوما بالضوابط الشرعية وملتزما باألحكام الفقهية

اإلسالمي  جوقد توصل الباحث إىل أن متغريات البيئة الداخلية واخلارجية للمصارف اإلسالمية متكن من تطبيق النموذ      

 لكما توص. لتوريق املوجودات بشكل عملي وفاعل وابتكار أداة مالية جتمع بني املصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية

اسب والبنية التحتية املالئمة واحلاكمة لعملية التوريق من خالل إصدار قانون خاص الباحث إىل أن وجود اإلطار القانوين املن

 يرعى عمليات التوريق مبختلف جوانبها حيقق الكفاءة االقتصادية واملصداقية الشرعية بشكل عملي وفعال؛

 الباحثة� �معا: سحا سورياين جعفر دراسة ��� �الشرعية �الرقابة �ودور �مال��يا ��� �املال �رأس ، مالتھسوق

طبيعة  تناولت الباحثة يف هذه الدراسة: 2006رسالة ماجستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الريموك، 

سوق رأس املال املاليزي واجلهات الرقابية فيه، كما  تطرقت إىل طبيعة الرقابة الشرعية ودورها يف معامالت السوق ومدى 

 موافقتها لألحكام الشرعية؛

 � �إسالمية: زاهرة علي حممد بين عامر: الباحثةدراسة �مالية �تطو�ر�سوق ��� �ودوره ، رسالة التصكيك

قدمت هذه الدراسة إطار نظري شامل لكافة : 2008ماجستري يف االقتصاد واملصارف اإلسالمية، جامعة الريموك، 

تصادية للتصكيك اإلسالمي، كما جوانب التصكيك التقليدي والتصكيك اإلسالمي، كما بينت هذه الدراسة األمهية االق

 حاولت تقدمي صيغ جديدة مقرتحة لتفعيل التصكيك اإلسالمي يف جوانب عديدة؛

 استخدام�تقنيات�ال�ندسة�املالية����إدارة�املخاطر����املصارف�: حممد عبد احلميد عبد احلي :الباحثدراسة�

ية واملصرفية، كلية االقتصاد، جامعة حلب، اجلمهورية أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم املال :�سالمية

استخدام بعض تقنيات اهلندسة املالية املطبقة يف املصارف التقليدية يف  إمكانية، تناولت الدراسة 2014العربية السورية، 

س املال املعدل املخاطر يف املصارف اإلسالمية، وقد مت اختيار تقنية القيمة املعرضة للمخاطر والعائد على رأ إدارة

رز واألهم يف جمال إدارة أل�ا األب "Z-Score" باملخاطرة واختبارات الضغط، باإلضافة إىل مؤشر االستقرار والسالمة املالية

 .لتوزيع اخلسائر يف املصارف اإلسالمية اإلحصائينحىن املل وأل�ا تغطي كام ؛املصرفية من جهةاملخاطر 

أن هذه التقنيات حتتاج إىل العديد من التعديالت اجلوهرية والشكلية لتتناسب إىل ة راسصل من خالل هذه الدو مت الت    

اليت ميكن أن  القصوىمع طبيعة العمل املايل واملصريف اإلسالمي، كما مت اقرتاح وهندسة منوذج كمي لقياس حجم املخاطر 

  .ية اإلسالميةلاد إىل معيار جملس اخلدمات املاستنتتعرض هلا املصارف اإلسالمية يف ظل أوضاع كارثية معقولة احلدوث باال

    :خطة�البحث
ق األهداف من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة والتأكد من الفرضيات املوضوعة ومن َمث الوصول إىل حتقي    

  .مخسة فصول، أربعة فصول نظرية وفصل تطبيقيمت تقسيم البحث إىل فقد ، املرجوة من هذه الدراسة

  مدخل�لل�ندسة�املالية�من�املنظور�املصر����سالمي�والتقليدي؛: صل��ول الف 

  عمليات�التور�ق�من�املنظور�املصر���التقليدي؛: الفصل�الثا�ي 

  عمليات�التور�ق�من�املنظور�املصر����سالمي؛: الفصل�الثالث 

   الميمقارنة�ب�ن�نموذج�التور�ق�التقليدي�ونموذج�التور�ق��س: الفصل�الرا�ع�



 
 و 

�ا��امس� �: الفصل �باملغرب �التور�ق �تجر�ة �ب�ن �من�(مقارنة �مجموعة �ع�� �التقليدي �التور�ق �حالة دراسة

دراسة�حالة�(والتجر�ة�املال��ية�وتجر�ة��ل�من�مصرف�قطر��سالمي�و��ت�التمو�ل�ال�و����) املصارف�املغر�ية

  .تنظيمية�ل�ذا�النوع�من�العملياتمع�التطرق�ملختلف��جراءات�ال�شر�عية�وال�)التور�ق��سالمي

  :صعو�ات�البحثحدود�و 
اجلانب التطبيقي أين واجهتنا صعوبة إسقاط ب تعلقتواجهت عملية إمتام هذا البحث، من بني الصعوبات اليت     

ق اإلسالمي، يق التقليدي أو التورياجلانب النظري على اجلانب التطبيقي وإجياد دراسة احلالة املناسبة سواء ما تعلق بالتور 

  .على املستوى اجلزئي  بعض املعطيات والبيانات فيما خيص دراسة حالة التوريق اإلسالمييفمع نقص 

تنوعت احلدود الزمنية للدراسة حسب احلاجة وحسب ما توفرت لدينا من معطيات ختدم الدراسة يف جانبها     

  .التطبيقي، مع حماولة إجياد أحدث اإلحصائيات آلخر السنوات

  :الدراسة لالعتبارات التاليةالتجارب حمل لقد مت اختيار     

 تعمل املصارف عينة الدراسة يف ظل نظام اقتصادي حر، وهذا من شأنه أن يتيح حرية كاملة لألداء املصريف؛ 

 مية متيز هذه الدول باالستقرار السياسي واألمين، خلقت ظروفا دفعت بالعديد من املؤسسات املالية والشركات اإلقلي

والعاملية أن تتخذ منها مقرا هلا ومنفذا لنشاطا�ا، حىت أصبح البعض منها كالكويت وقطر وماليزيا من بني  الدول الرائدة 

 يف اخلدمات املصرفية اإلسالمية؛

 ة للعمل املصريف عزز مكانة هذه الدول يف جمال العمل املصريف، وخلق جوا من التنافسية الكبري  ناسبوجود نظام رقايب م

 بينها، انعكس على تطور أدوات العمل املصريف وتعزيز القدرة على االبتكار ملواجهة التحديات اليت حتيط �ذه املؤسسات؛

 رفع من الالظروف املالئمة واألداء اجليد القتصاديات هذه الدول على االنفتاح والتنوع االقتصادي و ت ساعد

 وكاالت التصنيف الدولية؛ بشهادة مصداقيتها املمتازة يف األسواق العاملية

  وتوفر  يف اإلطار القانوين واإلداري وضوحب ستقرار على مستوى االقتصاد الكليباإلضافة إىل االتتميز دول العينة

 ؛سياسات اقتصادية ليرباليةيف ظل خدمات بنية حتتية حديثة 

  من خالل تبين طرح  الريادي يف صفوف قطاع املصارف اإلسالمية، وذلك اعلى موقعهحافظت هذه الدول

 اإلسالمية ة باخلدمات املصرفية الكبرية واملقدمة من قبل املصارفمَ دعَ ُـــ رة املكَ بتَ منتجات إسالمية استثمارية ومتويلية مُ 

 .لألفراد والشركات
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األساسي هو التحوط ونقل  هاغرضكون أن ،  متعددة ومتطورة ابتكارظهور اهلندسة املالية وأدوا�ا جماالت أعطى      

عملية واملضاربة والزالت  االستثمارقد توسع بصورة كبرية خالل السنوات املاضية ليشمل أغراض  استعماهلان أاملخاطرة، إال 

  .وبصورة متزايدة حىت اآلنا مستمرة تطوير األدوات اجلديدة واستعماال�

قاء يف بمن عوامل الدميومة وال يــَُعد ،أنواعها اختالفعلى  صارفاملاسة لإلبداع والتطوير يف املجة اوال شك أن احل    

فس نمعها يف  الناشطةواملؤسسات املالية احمللية ونظريا�ا الدولية  صارفاملأسواق مفتوحة وحرة تشهد تنافسا حادا بني 

على املستوى املؤسسي  سواء ،احلاجة للتطوير واإلبداعفهي يف أمس ، أما فيما خيص املؤسسات املالية اإلسالمية السوق

وهذا كله سيسهم يف حتقيق منو  ،ناشئة مقارنة بنظري�ا التقليديةصناعة  اكو� ةاإلسالميعلى مستوى الصناعة املالية أو 

  .املالية اإلسالمية وإجياد بدائل للمنتجات التقليدية املؤسسات استدامةى مستدام للصناعة ككل وينعكس حتما عل

  :سيتم من خالل هذا الفصل التطرق للمباحث التالية    

  

  

  مفاهيم عامة حول اهلندسة املالية: املبحث األول

  اهلندسة املالية من منظور إسالمي: املبحث الثاني

  اإلسالمية ة التقليدية وسوق املاليال االستثمار يفأدوات : املبحث الثالث       
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  مفاهيم عامة حول اهلندسة املالية: املبحث األول

بدأت  ،اليةــــــقدمي قدم التعامالت املقد يبدو مفهوم اهلندسة املـــالية حديثا نسبيا من حيث املصطلح والتخصص لكنه      

أدت التغريات يف جمال  كما،  يةسواق املالاأليف تطوير منتجات ضي يف بداية الثمانينيات من القرن املا "وول سرتيت"

العالقة بني القرارات  طبيعةحتديد حتول طبيعة املالية من علم وصفي إىل علم حتليلي، وأصبحت تساهم يف  إىلالتمويل 

الية وتطوير االبتكارات فيما  بتصميم جديد للمنتجات املعَىن املالية وبيئة القرار، لتتحول يف النهاية إىل علوم هندسية تُ 

  . يةت واحللول املاليتعلق باألدوات والعمليا

يف اختيار احملفظة، وبعد  ""Marko witzبدأ هذا التحول يف أواخر اخلمسينيات من القرن املاضي مع أعمال كل من     

منتصف الثمانينيات من ويف  ،اخلياراتعري على تس " Black & Scholes"ذلك خالل السبعينيات مع أعمال كل من 

  .اهلندسة املاليةاسم القرن املاضي أخذت هذه العملية 

  اهلندسة املالية أهميةو تعريف: املطلب األول   

وهو ما يطلق عليه اهلندسة  يف عامل املال بشقيه العلمي واألكادميي اجديد ااملاضية مفهومالقليلة السنوات  خالل ظهر  

اهلندسة املالية القدرة على متتلك لذا  ،أكثر من عائد من الصفقات اليومية لألدوات املالية استعمالاملالية والذي يتيح إمكانية 

  .ختفيض تكاليف النشاطات القائمة والتقليل من خماطرها وجتعل من املمكن تطوير منتجات وخدمات وأسواق جديدة

وأدوات  ندسة املعمارية واملهندس املايل باملهندس املعماريبهت باهل، حيث شُ تبعا لفلسفتهااهلندسة املالية  تعددت مفاهيم    

شكيالت واملراكز املالية املختلفة، وكذلك إجياد العديد من الت ااهلندسة املالية بأدوات اهلندسة املعمارية اليت ميكن من خالهل

   .ية اجلديدةاألدوات املال باستعمال هاتصميميف على النماذج واألساليب الكمية املدروسة  االعتماد

يقوم املهندس املايل �ذه العملية من خالل إسرتاتيجيات معينة خاصة تعتمد على تشخيص متطلبات املتعاملني يف     

سواق املالية وقدرا�م من جهة، وحتليل وتشخيص الفرص والتحديات يف هذه األسواق من جهة أخرى من أجل األ

  .من وجهة نظر املتعاملنيحتديد إسرتاتيجية اهلندسة املالية املثلى 

  تعريف اهلندسة املالية: الفرع األول  

ملفهوم  مها تسميتان " "ingénierieأو "génie"، وكلمة "موهبة"و "عبقرية" تسمية قدمية وتعين "اهلندسة"تعد كلمة     

إىل أن اهلندسة اإلشارة  البد من، و )اخل...إعالم آيلو ميكانيك و كيمياء (واحد والذي يطبق على خمتلف األنظمة العلمية 

احلديثة تتميز بتطبيقات واسعة ملبادئ هندسة األنظمة، اليت ميكن أن تغطي العديد من ا�االت واليت ال �دف حتما 

  .)1(أو اإلنشاء باملعىن املادي، ولكن أيضا نشاطات اخلدمات/إلنتاج ولفقط 

الفكرية اليت تسمح تغطي كل النشاطات  حيثباملفهوم، اهلندسة هي جمموعة املعارف والتقنيات املتعلقة لذا، ف    

  . األنظمة اليت تؤدي إىل حتقيقهمع ضمان التناسق بني خمتلف  عقالنية وعمليةبطريقة بتصور أو إدراك الشيء 

                                                 
(1)-Kamel Eddine Bouatouata, l’ingénierie financière-définitions, objectif et finalités, modalités et instruments de 
mise en œuvre, Editions Grand-Alger Livres, Alger, 2006, pp : 14-15. 
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  :)1(هناك جمموعة من التعاريف للهندسة املالية، ومنها    

بالنسبة خلزينة الشركة تعبريا مفيدا قد تكون اهلندسة املالية  :لية باملؤسساتتعريف اهلندسة املالية من وجهة نظر اإلدارة املا :أوال

  : ، وقد تتضمن النشاطات التاليةعمليا�ا املاليةة لتحسني مَ مَ صَ ـُــــ لوصف العملية الكمية التحليلية امل

 ؛الشركةتعظيم قيمة   -1

 إدارة حمفظة األوراق املالية؛  -2

 االعتبارالصفقات اليت تنعكس مباشرة على قيمة ضريبة الشركة آخذا بعني يف  التحوط/التفاوض حول التمويل  -3

 املخاطر التنظيمية والسياسية؛

 تنظيم صفقات املبيعات بشكل يراعي مصاحل كل من الزبون والشركة؛ -4

 .د والشركةورِ ُــ تنظيم صفقات الشراء بشكل يوازن مصاحل كل من امل -5

  ؛اخل...النماذج الكمية والربامج التقنية واملشتقات ماستخداكل هذه النشاطات ميكن أن تتضمن    

مصطلح اهلندسة املالية لوصف حتليل البيانات يستخدم :تعريف اهلندسة املالية من وجهة نظر األسواق املالية :ثانيا   

 يتم اللجوءو  .ملاليةيات الرياضية أو النماذج ايأخذ عادة شكل اخلوارزمة من السوق املالية بطريقة علمية، والذي لَ حصَ ُـ امل

اخليارات وأسهم خاصة يف جتارة العمالت وتسعري ) مع إجراء تعديالت عليها(لهندسة املالية كثريا يف السوق املالية ل

سني املاليني وللمتعاملني يف األسواق املالية من للمهندأدوات وتقنيات اهلندسة املالية  استعماليسمح كما  ،املستقبليات

  ؛القرارات اختاذألن دقة املعلومات وسرعتها أساسية يف  إليهم،مهما بالنسبة  ما يعد عامالهو و ، ألخريةذه افهم أفضل هل

 :ومنها :للهندسة املالية خمتلفةريف اتع :ثالثا  

تتضمن اهلندسة املالية التطوير والتطبيق املبتكر للنظرية املالية ": )*(تعريف اجلمعية الدولية للمهندسني املاليني -1

ليست أداة، بل هي املهنة اليت  فهي الفرص املالية والستغاللاملعقدة دوات املالية إلجياد حلول للمشاكل املالية واأل

أما مصطلح  لح حتليل يعين تشتيت الشيء لفهمه؛عن التحليل املايل، فمصطختتلف  ، حيث أ�اتستعمل األدوات

 ؛")ةنيَ بُ (هندسة فيقصد به 

على اخللق واالبتكار من جانب مصارف االستثمار يف تصميم ورقة مالية، أي أ�ا عملية  القدرة": كما تعرف على أ�ا - 2

  ؛)2("خلق منتجات مالية جديدة، ويشار إليها أحيانا باهلندسة املالية وهو االبتكار الذي أدى إىل حتسني فرص إدارة املخاطر

  ؛"ليل خماطره مما جيعل له دورا يف تغري أوضاع السوق املاليةلتحسني إيراداته أو تق) املوجود(التحول النهائي للمنتج املايل " - 3

                                                 
  .]11-9[:، ص2007، 2، عدد20مجلة جامعة الملك عبد العزیز لالقتصاد اإلسالمي، مجلة  ،الھندسة المالیة اإلسالمیةعبد الكریم قندوز،  -)1(
ھي ھیئة متخصصة أنشئت خصیصا : International Association of Financial Engineers (IAFE)اإلتحاد الدولي للمھندسین المالیین  -)*(

  .، كما قام اإلتحاد بوضع معاییر للصناعة ترتكز على النظریة والتطبیق1992لمالیة عام للمھندسین المالیین لرعایتھم واالرتقاء بصناعة الھندسة ا
دراسة مقارنة بین النظم الوضعیة  - المشتقات المالیة ودورھا في إدارة المخاطر ودور الھندسة المالیة في صناعة أدواتھاسمیر عبد الحمید رضوان،  -)2(

  .91-90:ص ، ص2005للجامعات، القاھرة،  ، دار النشر-وأحكام الشریعة اإلسالمیة
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توليد أدوات أو أوراق مالية جديدة ملقابلة احتياجات املستثمرين أو طاليب التمويل املتجددة "تعرف أيضا على أ�ا  -4

 ؛)1("ألدوات التمويل اليت تعجز الطرق احلالية عن اإليفاء �ا

املالية إىل اهلندسة املالية الكمية واليت تقوم على بناء مناذج كمية تساهم يف التنبؤ على ما سبق، تقسم اهلندسة  بناءً   -5

أو إعادة  باملخاطر وقياسها، واهلندسة املالية النوعية أو الكيفية واليت تقوم على ابتكار وتصميم منتجات مالية جديدة

ة من التغريات احلاصلة يف ظروف السوق هيكلة منتجات قائمة تساهم يف حل مشاكل التمويل املختلفة واالستفاد

  ؛)2( العامة أو تقدم منتج للتحوط والوقاية من املخاطر احملتملة ةواألوضاع االقتصادية والقانوني

، ألدوات وآليات مالية مبتكرة التصميم والتطوير والتنفيذ" أ�اباهلندسة املالية مما سبق ميكن تعريف  انطالقا :رابعا

  )4(:تتضمن ثالثة أنواع من األنشطةوهو بذلك يشري إىل أ�ا  ،)3("داعية ملشاكل التمويلوالصياغة حللول إب

  ؛أدوات مالية جديدة ابتكار  -1

 ؛، مثل التبادل من خالل الشبكة العامليةالتكاليف اإلجرائية ألعمال قائمةآليات متويلية جديدة من شأ�ا ختفيض  ابتكار  - 2

  ؛م الظروف احمليطة باملشروعالئِ ملشاريع معينة تُ إدارة السيولة أو الديون أو إعداد صيغ متويلية ة، كلإلدارة التمويليحلول جديدة  ابتكار - 3

هو إجياد األدوات املالية اجلديدة ألغراض التحوط ساس األبينت أن  كثريةمفاهيم  قدم العديد من منظري اهلندسة املالية     

للمنتج املايل لتوصيله بربح مايل معني إىل  يةاألول صيغةالإجياد و رة املخاطر واملضاربة واالستثمار اليت تدور مجيعها حول إدا

  .)5(النهائي يف وقت معني أو على شكل جماميع من األرباح الزمنية على مدى فرتات متعاقبة من الزمن خدماملست

يف املنتجات املالية املعاصرة  لنظم التمويل املعاصرة يهدف إىل حتقيق الكفاءة منهجااهلندسة املالية تعترب بذلك     

وذلك باستخدام األساليب الكمية الرياضية  وتطويرها يف ظل االحتياجات املالية واليت تتصف بأ�ا متجددة ومتنوعة

واإلحصائية، باإلضافة إىل كو�ا عملية منظمة لبناء وتصميم منتجات مالية جديدة أو تطوير منتجات قائمة يف سبيل 

  .املرتبطة بالعمليات التمويلية واالستثماريةاحلد من املخاطر 

 جذور اإلبداعات املالية : الفرع الثاني

 ،صلاختالفها يف األمن رغم على ال، فيما بينها يف املعىنوتتداخل خرى تتقارب اختلط مفهوم اإلبداع مبفاهيم أ   

   .التغيري والتحسنيو  خاصة منها االخرتاع واالبتكارو 

  عتعريف اإلبدا:  أوال 

، وكما جاء يف "ل سابقاخرتاع الشيء أو إنشائه على غري مثا"اتفقت معاجم اللغة على أن اإلبداع يعين  :لغة  -1

 عاً دْ ه بَ عَ دَ بَ "وجاء يف املعجم الوسيط  ،"هدأَ ه وبَ أَ أنشَ  تعين هداعِ تِ الشيء أو ابْ  عَ دَ وبَ  ،عدَ اإلبداع هو من بَ  ": لسان العرب

   ."ه على غري مثال سابقأَ نشَ أَ 

                                                 
  .23- 22.ص ص، 2008مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان،  الھندسة المالیة وأدواتھا بالتركیز على إستراتیجیات الخیارات المالیة،ھاشم فوزي دباس العبادي،  - )1(
، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في المخاطر في المصارف اإلسالمیة استخدام تقنیات الھندسة المالیة في إدارةمحمد عبد الحمید عبد الحي،  -)2(

  .7-6: ، ص ص2014العلوم المالیة والمصرفیة، كلیة االقتصاد، غیر منشورة، جامعة حلب، سوریا، 
  .5:، ص2000یسمبر ، شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار، دصناعة الھندسة المالیة، نظرات في المنھج اإلسالميسامي السویلم،  -)3(
  .2:، صالمرجع السابق -)4(
  .5:ص ،2009كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، ، مدخل إسالمي/المالیة بالتركیز على الخیارات نحو سوق مالي الھندسة، العبادي دباس ھاشم فوزي - )5(
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ــــــقاميعرف    ــ ــ ــــــــوس أكسفورد اإلبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقدمي أفك"داع بأنه ـ ــ ــ ــ ــ ــــــأما أصل كلم ،"ار وأساليب أو طرق جديدةـ ــــــة اإلبـــ ــ ــ ــ ــــــداع التيـ ــ  ين منــ

"Novus"  ؛)1(غري معروف من قبلإدخال شيء جديد وهو يتعلق ب ،1297وقد ظهر كمصطلح سنة  ،"اجلديد"وتعين 

 :ومن بينها ،اب لإلبداعتَ الكُ تعاريف  تتباين :اصطالحا  -2

مجاعية متر من خالل مراحل متعددة، يتم من خالهلا اكتشاف عالقات أو  قدرة عقلية فردية أو "يعرف على أنه .أ 

حلساسية للمشكالت، مكونات جديدة، ينتج عنها فكر وعمل جديدان يتميزان بقدر من الطالقة واملرونة واألصالة وا

ــوهذه القدرة اإلبداعية من املمكن تنميتها وتطويرها حسب قدرات وإمكان ـــ ـــ  ؛)2("نظماتات األفراد واجلماعات واملـ

ـــالوحدة املتكاملة �موعة العوامل الذاتية و املوضوعية اليت تقود إىل حتقيق إنتاج جدي": أو هو .ب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د و أصيل ذو قيمة ـ

ــو اإلب .ن الفرد و اجلماعةم ــ ــــداع مبعناه الواســ ــ ــإجياد احللول اجلدي"ع يعين ـ ــ ــ ــــدة لألفكـ ــاملشكار و ـ ــ ــ  ؛)3("املناهجالت و ــ

 ."استحداث فكرة أو نظرية أو افرتاض علمي جديد أو اخرتاع جديد أو أسلوب جديد إلدارة منظمة"أو هو  .ج 

الذي يعترب و  1912بداية من سنة  "جوزيف مشبيرت"داع لالقتصادي النمساوي ينسب املفهوم احلديث لإلب    

نظمات مأن أي  ،"يبتكار بالتدمري اال"تمع ا�السريورة اليت تتحكم يف حتريك  ىاألول لإلبداع ،حيث مس رنظِ ُــــ امل

لكن ذلك يؤدي إىل تدمري  ،ادات جديدة أو أحسن تكنولوجيا تتداول يف االقتصـــرة تقدم منتجــــبتكِ ُــ األعمال امل

 ،على أساس رؤية واسعة لإلبداع –املنظمات غري الساعية حنو التغيري و التجديد  –منظمات األعمال الساكنة 

  ؛)4("ابتكار منتج جديد أو إصالح أو حتسني منتج قدمي، أو ترتيب خمتلف لعوامل اإلنتاج"بأنه  وعرف اإلبداع

  :)5(ملرتبطة بهاإلبداع وبعض املفاهيم ا: ثانيا

يات أو املنتجات ــــى العملـــــــــــالت أو تغيريات صغرية أو كبرية علـال تعديــإدخ"التحسني هو :اإلبداع والتحسني  - 1

املنتج اجلديد جزئيا من خالل  إىلوالتوصل  ،يف االستخدام مةً ءَ الاحلالية مبا جيعلها أكثر كفاءة أو تنوعا أو مُ 

ومتصلة حبل مشكالت  أفكار جديدة ومفيدة"بداع إذن هو ، فاإل"خاهلا على املنتجات احلاليةتم إدالتحسينات اليت ي

وال يقتصر اإلبداع على اجلانب التكتيكي ألنه ال  ،معينة أو جتميع وإعادة تركيب األمناط املعروفة يف أشكال فريدة

ضا اآلالت واملعدات وطرائق التصنيع ، بل يتعدى أيات املتعلقة وإعداد السوق فحسبيشمل تطوير السلع والعملي

  ؛"مبا يؤدي إىل ازدياد اإلنتاجية والتحسينات يف التنظيم نفسه ونتائج التدريب والرضا عن العمل

عتربون من طرف بعض االقتصاديني الذين ي ستعمل مصطلحي االخرتاع واالبتكار مبعىن واحدي: كاراالخرتاع واالبت - 2

ريورة سواليت ميكن أن تكون قاعدة ل ،أو فكرة جديدة كتشاف أويل ملكون جديدا "يعين  كارتاالبأن االخرتاع أو 

ة أو منهج أو عملية البعض االخرتاع هو احلل التقين ملشكلة ما ،وهو فكرة أو رسم أو منوذج آلليعترب لكن   ،"اإلبداع

                                                 
بحثیة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغیر التنظیمي في ، ورقة اإلبداع ودوره في الرفع من أداء المنظمات الحدیثةعجابي خدیجة،  -)1(

  .4:، ص2010ماي  13- 12المنظمات الحدیثة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي 
  .المرجع نفسھ -)2(
، ورقة بحثیة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغیر والمؤسسات المالیة البنوكات المالیة في الرفع من أداء االبتكاردور ناصر شارفي،  -)3(

  .2:، ص2010ماي  13- 12التنظیمي في المنظمات الحدیثة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي 
  .3: ص ،المرجع السابق -)4(
  .]6- 4[ :، صمرجع سابقعجابي خدیجة،  -)5(
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كل ما يتولد   "بتكار فيعينأما اال، تصبح سلعة أو خدمة ميكن تسويقها وليس بالضرورة أن ،أو حمسن أو نظام جديد

                                                                                      ."جانب البعد التقين إىل، فهو يضيف بعدا اقتصاديا أنه التطبيق االقتصادي لالخرتاع ، حيثعن األفكار اجلديدة

فاالبتكار ميثل تقدمي  ،كار ميثالن نقطة االنطالق واإلبداع نقطة الوصولالخرتاع واالبتأن اميكن القول  يه، وعل    

" جوزيف مشبيرت"ويظهر ذلك يف حتليل، وضع هذه األفكار حيز التنفيذ بينما اإلبداع هو ،وإنتاج أفكار جديدة

ذا التغيري يف مجيع ـــــــــــ، وكاإلنتاجوب جديد يف ــــــــطريقة أو أسل ة من إنشاءـــــــــالنتيجة النامج" :لإلبداع إذ يعرفه بأنه

 ؛)1("فاإلبداع يف األخري هو التطبيق العملي لفكرة ابتكارية ،مكونات املنتج أو كيفية تصميمه

علم االجتماع وعلم و منها علم اإلدارة و  ،موضوع اإلبداع عدة فروع علميةيستقطب  :واإلبداع التغيري - 3

كثري من الكتب اليت تتناول ال هناك، لذا نظيمي من اختصاص علم اإلدارة فقطتبينما يعترب التغيري ال ،اخل...النفس

ال يهتم بالفرد  لكن التغيري على عكس اإلبداع ،التنظيمي كشكل من أشكال اإلبداعاإلبداع باعتباره التغيري خاصة 

، بعض أقسامهاة ككل أو ـــــــــمتس املنظم اليت ل رمسيــــــــــــريات اإلدارية املخططة بشك، ألنه يشمل التغيأو جمموعة العمل

اعا يف قد يولد إبد هذا األخريو  ن خالهلا التغيريألن اإلبداع عملية أساسية حيدث م ،لذا فهما مكمالن لبعضهما البعض

 .ولكن ليس كل تغيري هو إبداع ،، ومن مث كل إبداع هو تغيرياهلياكل أو وظائف املنظمة

الية من العدم فهناك جمموعة من األسباب اليت أدت إىل ظهورها وتطورها، حيث ينصرف التحليل اإلبداعات املتولد  مل    

والنابع من رغبة األفراد ومؤسسات األعمال يف تعظيم  ،االقتصادي للتجديد إىل شرح احلافز الذي يسبب هذا األخري

، فلقد أدركت خمتلف املؤسسات املالية )2(حبةالبحث عن التجديدات املر  االقتصاديةالتغري يف البيئة حيفز الربح، حيث 

منها من خالل التغري اجلذري احلاصل على مستوى احمليط االقتصادي الذي تعمل يف إطاره منذ  املصرفيةوخباصة 

 ملالية اليترحبة، كما أن الكثري من املنتجات اُــ أن كثريا من األساليب التقليدية مل تعد م ،من القرن املاضي السبعينيات

وأصبح الكثري من الوسطاء املاليني غري قادرين على جتميع املوارد املالية  ؛إقباال من قبل اجلمهور تقدمها مل تعد تلق

اجلديدة كان لزاما على املؤسسات  االقتصاديةاملطلوبة باألدوات املالية التقليدية، ولكي تتمكن من البقاء يف إطار البيئة 

  .جديدة تكون مرحبة وهو ما تأتى هلا من خالل اهلندسة املالية أن تبحث وتطور منتجات املصرفية

  :)(من بني األسباب األساسية لظهور اإلبداعات املالية :الثثا

ــالتجديد املايل لتجنب املخاط - 1 ــأصبحت أس: رـ ـــ ـــ ـــ ـــواق رؤوس األموال أكثر خماطـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرة نتيجة لتقلبات معدالت الفـ ـــ ـــ ـــ دة، ائـ

 معدالت الفائدة فارتفاع الذ، درجة عدم التأكد خبصوص العائد على االستثمارات اليت تقوم �ا املؤسسات املالية تزداداو 

  ؛)3(حيث مت خلق األسواق املستقبلية وأسواق اخليارات ،أدى إىل ارتفاع مستوى الطلب على املنتجات املالية

                                                 
  .7:ص ،المرجع السابق -)1(
 .36:، ص2003شباب الجامعة،  ، اإلسكندریة، مؤسسةواألسواق المالیة البنوكنظریة النقود وأحمد أبو الفتوح الناقة،  -)2(
)(-  ،ق بمجموعة من التشریعات والقوانین یعتقد أن زیادة دور المنظم وتقیید السو األولمعظم الكتاب والباحثین یرجع دوافع ھذا اإلبداع المالي في اتجاھین

یعتقد أن مضمون اإلبداع ینحصر في تقدیم  الثانيساھم في زیادة اإلبداع والحاجة إلى أدوات تساعد المتعاملین في السوق إلى تجنب بعض التشریعات، و
  .المالیة أدوات مالیة أكثر كفاءة في إعادة توزیع المخاطر بین المشاركین في السوق

(3)- Michel Dubernet, Gestion Actif-Passif et tarification des services bancaires, Economica, Paris, 1997, p : 11. 



  مدخل للهندسة املالية من املنظور املصريف التقليدي واإلسالمي......................................... : .......ألولالفصل ا

 

8 

تعترب تكنولوجيا املعلومات من أهم األسباب اليت غريت من شروط  :ري التكنولوجيجابة للتغاملايل استالتجديد  - 2

  ؛العرض من خالل ختفيض تكلفة املعامالت املالية وأصبح من اليسري على املستثمرين احلصول على املعلومات

  ؛التجديد املايل لتجنب اإلجراءات التنظيمية -3

ت كثرية مرتبطة خاصة بالدور املركزي لألسواق املالية، ويف ظل  حتوالاملصريفاحمليط عرف : مصارفاألسواق املالية كمرجعية لل - 4

 صارفاملواألسواق املالية واليت تزامنت على مستوى العديد من  صارفاملهذا الظرف أمكن احلديث عن وجود عالقة تكاملية بني 

  :)1(وهي صارفاملات ممكنة أمام ، ويف مواجهة هذا التطور أصبحت هناك ثالثة خيار دوات جديدة للقياس الكمي للمخاطربتطور أ

 ممارسة مهنتها مبعزل عن األسواق املالية ووفقا لطرق كيفية تقليدية؛ ختيارا  .أ 

  انطالقا من املداخل الكمية اجلديدة؛املصريفعلى النشاط  زركِ ُــــ واملحماولة استخراج منوذج جديد للتخطيط  .ب 

 .للقروض واألسواق املالية املصرفيةم بني احملفظة وضع حيز التنفيذ أدوات كمية وكيفية للمقارنة والتحكي  .ج 

إىل البحث وتطوير وسائل جديدة لتحسني رحبيتها من أجل خلق القيمة وهو  صارفاملأدت ظاهرة الالوساطة املالية ب -5

ــُهيَكَلة ما أدى إىل ظهور ما يعرف باملنتجات املستندة ألصول كما  ،)2(ولعل من أمهها مشتقات القرض والتوريق أو املـ

دارة مثالية ألصوهلا أيضا إ اإلدارة خمتلف املخاطر اليت تتعرض هلا، ومنحته مصارفأعطت األسواق املالية الفرصة لل

اإلبداعات املالية، تنوع طبيعة املؤسسات املالية العاملة يف أسواق التمويل الدويل سرع من حركة  كما أن،  )3(وخصومها

ضفي صفة التوافقية مع متطلبات املدخرين واملستثمرين على حد سواء، وتزايد وقد جاءت هذه األدوات املستحدثة لت

واملالية، وذلك  املصرفيةاستخدام األدوات املستندة إىل التعامل املستقبلي، كما شاع استخدام التحوط يف العمليات 

 ،)4(اخل...التعرض للمخاطرةملواجهة 

 ةاليــــوق املــوذلك باللجوء إىل الس مصرف،ة بني جانيب األصول واخلصوم مليزانية ــــتة مؤقــوايل مطابقــمــالـل ــح الشكــــوضي   

  ).اخل...منتجات مشتقةو ق ــــــتوري(

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)- Arnaud de Servigny, Le risque de crédit, nouveaux enjeux bancaires, 2ème édition, Dunod, Paris, 2003, p : 1. 
(2)- Ibid, p : 5. 
(3)- Zuhayr Mikdashi, Les banques à l’ère de la mondialisation, Economica, Paris, 1998, p : 124. 

  .21:، ص1995، منشورات اتحاد المصارف العربیة، لبنان، الواقع المصرفي الدولي والعربي ومبررات التوریقعدنان الھندي،  - )4( 
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  تقليدي مصرفبني جانبي األصول واخلصوم مليزانية   مطابقة مؤقتة): 1-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Zuhayr Mikdashi, Les banques à l’ère de la mondialisation, Economica, Paris, 1998, p : 12. 

  أنواع االبتكارات املالية: الفرع الثالث

باإلضافة إىل إجياد ، وأدوات إلدارة احملافظ الفردية أو اجلماعية �دف االبتكارات املالية إىل خلق أدوات مالية مبتكرة وبسيطة    

  .ومجيع املعلومات ذات الصلةملنظمة أو غري املنظمة، وتطوير التكنولوجيات الالزمة لتداوهلا سوق املالية ايف األآليات لتسعريها 

   :)1(التسويات الدولية نظاما لتصنيف االبتكارات املالية إىل مصرفوضع     

، )قد تتغري أسعار األصول(ر اــــــــــــــاألسعر ـــــــــــــهذه الفئة بني خماطجيب التمييز ضمن : ابتكارات نقل املخاطر: أوال 

مثال عن  ،هات لتعزيز كفاءة تسعري مَ مِ ، أما أدوات تسعري املخاطر فقد صُ )املقرتض عن السدادقد يتعثر (ض قراوخماطر اإل

  ؛طريق توسيع قنوات املراجحة املمكنة والفرص املتاحة

ة اليت ورقَ ـُــــ مــــــال األصول األصول، ومن أمثلتهاة على زيادة سيولا االبتكارات تأثري  هلذه :السيولة تعزيز ابتكارات :ثانيا

  ؛اتوفر ملؤسسات اإلقراض القدرة على تغيري هيكل حمفظته ، حيثميكن أن تباع يف سوق القروض الثانوية

داء أ على ديد معدل العائد على األصل بناءً ، حيث يتم حتإعطاء مسة السهماليت هلا أثر و  :األسهمتوليد ابتكارات  :ثالثا

  ؛مبادلة الديون باألسهم على سبيل املثال، رصدِ ُـ امل

                                                 
(1) -Yuan K. Chou and Martin S. Chin "Financial Innovations and Technological Innovations as Twin Engines of 
Economic Growth "University of Melbourne, Australia, January 9, 2004 , p: 9. 

  أصول سائلة 

  أصول سهلة للتحقيق

  محفظة الصفقات 

 قروض قصيرة األجل 

  ودائع جارية

  

 ودائع لألجل القصير 

  محفظة توظيف

 ل قروض قصيرة وطويلة األج

  ودائع ادخارية

 قروض سندية  

  استثمارات
 مساهمات دائمة  

  قروض
 أموال خاصة  

  إعادة التوازن وتسيير المخاطر
  :عن طريق 
  تحويل األموال -
  آجال االستحقاق/تجديد األسعار -
  بيع الديون -
  توريق -
  منتجات مشتقة -
 الخ -

 رادـــــــــــــــالمص                االستخدامات
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حيث يدفع ، واخلاصة بالتغطية ضد خماطر االئتمان عقود املبادلة على التعثر من أمثلتها :لتأمنياابتكارات :رابعا

 ؛)1(عويض املشرتي يف حال حدوث خلل مايف املقابل البائع بتيتعهد و  ،من أقساط التأمني املشرتي للبائع جزءً 

خالل تقدمي جمال  من بالنسبة للمصارف، نطاق إدارة األصول واخلصوممن  توسع :ابتكارات إدارة األصول واخلصوم: خامسا

  ؛ميزانيا�ايف  املخاطرةأو تغيري هيكل  إلدارة املخاطر وتوسيع فرص اإلقراض

�موعة واسعة  مصادر التمويل املصريف منمثال التوريق  وسعت عمليات :االبتكارات التمويلية للمؤسسات املالية:سادسا

 ،الرهون العقاريةك املصرفيةوإىل أولئك الذين قد يكونون مستعدين لالستثمار يف فئة معينة من األصول  ،من املستثمرين

 ؛)2(نفسه املصرفولكن ليس يف 

قوم تعلى سبيل املثال  ،سواق االئتمانالوصول إىل أجمال ذه االبتكارات القدرة على توسيع هل :ابتكارات توليد االئتمان:سابعا

  .)3(على اإلقراض احينها تزداد قدر� ،إىل اآلخرين ملخاطرةن يتم مترير اإىل أا�ا مانشرتي ضتأو  القروض بعض بتوريق رفاصامل

  بيئة نشأة اهلندسة املالية: لرابعالفرع ا

املالية، ميكن تلخيصها  االبتكاراتاضي ثورة يف جمال من القرن املشهدت أسواق املال العاملية منذ بداية الستينيات     

   :)4(يف الظواهر األربع التالية

  ؛زيد من التمويلاملوإتاحة  املتاحة يف أسواق املال إىل ارتفاع سيولتها االستثماروتعدد أدوات  تساعا أدى :أوال

  ؛املالية طبقا لتفضيالت املستثمريندارة املخاطر، واليت مكنت من إعادة توزيع املخاطر إلإجياد أدوات  :ثانيا

  على األسواق املالية؛ واالنفتاحتطوير أدوات املراجحة بني األسواق، مما مكن من حتسني التكاليف وزيادة العائد  :ثالثا

  ؛خاصة املشتقات املالية االستثمارنتيجة لتعدد وتنوع وجتدد أدوات  االستثمارتعدد وتنوع إسرتاتيجيات  :رابعا

  :)5(اجتاهات ةالكندية اإلبداع املايل يف ثالث االقتصاديةت اهليئة نفَ صَ  :خامسا

زيادة سيولة السوق وتوفري األموال من خالل عرض الفرص اجلديدة من لوهي أدوات تؤدي  :أدوات لتوسيع السوق -1

 ين إىل املستثمرين؛رِ صدِ ُــــ قبل امل

                                                 
(1)-David T. Llewellyn, Luisa Anderloni, Reinhard H. Schmidt,"Financial Innovation in Retail and Corporate banking ",  
Edward Elgar Publishing ,USA, 2009, p: 7. 
(2) -Idem. 
(3)- David L. Western, Booms, Bubbles and Busts in US Stock Markets, published by Rout ledge, New York, 2004, 
pp:133-134. 

اتجاھات عالمیة، األزمة : العلوم اإلداریة الدولي الرابع ، بحث مقدم في إطار مؤتمرالھندسة المالیة واضطراب النظام المالي العالميعبد الكریم قندوز،  -)4(
  .4- 3:، ص ص2010دیسمبر  16- 15االقتصادیة العالمیة من منظور االقتصاد اإلسالمي، جامعة الكویت، 

  .24:، ص2010، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، إطار في التنظیم وتقییم األدوات –األسواق المالیة ارشد فؤاد التمیمي،  -)5(
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  وتعد عمليات التوريق أو التسنيد إحدى أهم هذه الية، تستخدم لتحويل املخاطر املواليت  :أدوات إلدارة املخاطر - 2

 شتقات املالية؛املاألدوات باإلضافة إىل 

واختالف العائد بني  فيلاكترق الامن ف االستفادةوهي أدوات متكن املستثمرين واملقرتضني من  :أدوات املراجحة -3

 .األسواق املالية، باإلضافة إىل املعلومات والتشريعات الضريبية

  .اإلبداع املايل عرب اهلندسة املاليةيوضح الشكل املوايل     

  اإلبداع املايل عرب اهلندسة املالية  ):1-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Source: Perry H.Beaumont, Financial Engineering Principles –A Unified Theory for Financial Product Analysis 
and Valuation, John Wiley &Sons, Inc, New Jersey, USA, 2004, p:1. 

  أهمية اهلندسة املالية: خلامسالفرع ا

ال يقتصر حيث  ،خمتلف اهليئاتجية اليت ختطط هلا اهلندسة املالية مساعدة فعالة لتحقيق األهداف اإلسرتاتيتقدم     

فهي تطور وتبتكر منتجات مالية جديدة  بل متتد إىل أبعد من ذلك، ،األنشطة املنفذة فتكاليدورها فقط على ختفيض 

، بل وأ�ا ظهرت ألول مرة ملواجهة املخاطر اليت وتقدم خدمات وحلول مبدعة للمشكالت اليت تواجه منشآت األعمال

  .)1(تتعرض هلا تلك املنشآت وبفضلها �يأت الظروف خللق أسواق جديدة أبرزها أسواق املشتقات

                                                 
 ، اإلسكندریة ،منشأة المعارف ،ق والمشتقاتــــــــر الحدیث في إدارة المخاطر، الھندسة المالیة باستخدام التوریـــــــــالفكمنیر إبراھیم ھندي،  - )1( 

  -بتصرف– .14- 13:ص ص، 2003

 المصدرين

 خيارات

 أسهم

 سندات 

عمالت 

تدفقات 

 نقدية
منتجات 

 ائتمان 

سعر 

الصرف 

 

       مستقبليات

 والعقود اآلجلة

 منتجات تدفقات نقدية

 مصدرون
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يف حتسني ما يسمى باإلقتصاد احلقيقي، إال أن النجاح يف ذلك تساعد  ابتكاراتمية تساهم اهلندسة املالية يف تن    

على أدوات ينبغي أن ينطوي م والذي قدَ ُــــ امل االبتكار وفرهاالذي يرتبط باملهمة الوظيفية اليت ي هلامرهون باملفهوم احلقيقي 

در اإلشارة إىل أن اإلبداع الذي حتققه اهلندسة املالية ال ، وجتتسهم يف حتسني األداء وزيادة الرحبيةمتويل وأنظمة وعمليات 

، فاألنواع املستحدثة اوالت تطويع أدوات وأفكار قدميةبل ميتد كذلك إىل حم ،اليت تقدمهايقتصر على املنتجات اجلديدة 

اليت تستخدم كأداة قوق امللكية مبا فيها عقود مبادلة القروض حبلعقود املبادلة األساسية  امتداداة اليت متثل لمن عقود املباد

 املصارفمن منتجات اهلندسة املالية وإصدار  حتد من فرص تعرض الدولة ملخاطر التوقف عن السداد، هي األخرى

من السندات تضيف املزيد من احلماية ألموال املودعني هي األخرى هندسة مالية، أما القوة الدافعة لتلك  ألنواع

  .)( افة إىل التشريعات امليسرةفهي احلاجة إض االبتكارات

هذا األخري ينبغي أن يسهم يف حتسني  ،االبتكارنوعا من  العتبارهمسامهة املنتج اجلديد يف حتسني األداء شرط  تعد    

ثالثة مداخل أساسية، املدخل األول حتقيق الكمال للسوق بتوسيع فرص املشاركة يف وذلك من خالل  االقتصادياألداء 

موارد مل تكن متاحة وما شابه ذلك، أما املدخل الثاين فهو ختفيض تكلفة املعامالت أو قيق التغطية وجذب املخاطر وحت

  .)1( السيولة، مث املدخل الثالث املتمثل يف ختفيض تكلفة الوكالة حتسني

السيما وأ�ا تدعم وتعزز  ،ةذو فائدة كبري  املصرفيةمنتجات اهلندسة املالية خاصة من قبل املنشآت املالية و  استخدام يعد    

 ابتكاروتزيد من عوائدها فضال عن دورها يف  االستثماريةتسهم بشكل فعال يف تنويع أكثر حملافظها كما  ،املنتجات اليت تقدمها

  )2(.اليةطرق جديدة لقياس وحتسني إدارة خماطرها واليت ميكن أن تتعرض هلا جراء التقلبات املستمرة يف بورصات السلع واألوراق امل

ية اليت ختطط هلا اهلندسة املالية األداة األنسب اليت ميكنها تقدمي مساعدة فعالة لتحقيق األهداف اإلسرتاتيج تعترب    

منتجات  وابتكارمالية قوية  تسياسارسم عامة واملؤسسات املالية بشكل خاص، عن طريق بصفة منشآت األعمال 

العاملية مالية مرنة تتفاعل وتستفيد من التغريات املستمرة يف أسواق املال ت وأدوات مالية جديدة وآليات واسرتاتيجيا

  .)3( )اخل...حجم التداولو  وأسعارهاأرباح األسهم و  أسعار الصرف و أسعار الفائدة على السندات(واإلقليمية واحمللية 

  مفهوم اهلندسة املالية وتطور عوامل ظهور: السادس الفرع

  :لى بروز وتطور اهلندسة املالية ومنهاعدة عوامل عساعدت     

 االحتياجاتظهور إن  :)تزايد الطلب على منتجات مالية جديدة( خمتلفة للمستثمرين وطالبي التمويل احتياجاتظهور  :أوال

جعل من الصعب تلبية رغبات  االستحقاقن حيث التصميم وتواريخ ختلفة ماملتمويل الاجلديدة واملتطورة لوسائل 

  ؛االحتياجاتوسائل جديدة ملقابلة هذه  البتكارولذلك ظهرت احلاجة  ،يةسواق املالاألن واملشاركني يف املستثمري

                                                 
 )( -ات المضاربة وعملیات المراجحةعملیوعملیات التحوط : تسعى الھندسة المالیة لتحقیق ثالثة أھداف أساسیة وھي.  
  .19- 18:، ص صمرجع سابق، منیر إبراھیم ھندي- )1( 
  .15:ص ،مرجع سابق ،الھندسة المالیة وأدواتھا بالتركیز على إستراتیجیات الخیارات المالیة ھاشم فوزي دباس العبادي، - )2( 
  - بتصرف – 4:ص ،مرجع سابقلك عبد العزیز لالقتصاد اإلسالمي، ، مجلة جامعة المالھندسة المالیة اإلسالمیةعبد الكریم قندوز،  - )3( 
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 البورصات

 أسواق المال

 المحلية

 أسواق المال

 المؤسسات المالية

شركات و  البنوكو 

صناديق و  التأمين

وغيرها االستثمار  

 المنتجات

  المالية

  الجديدة

 

يف القطاع املايل بصورة كبرية سواء  تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصالأثر  :تقنية املعلومات ومفهوم السوق العريض :ثانيا

 االحتياجاتأصبح من السهل تصميم و  اجز الزمانية واملكانيةكل احلو   وزالت ، حدوده أو مفهومه أو طريقة عملهيف

  ؛ةالكبري  ةالسوق العامليه ركني يف هذعلى قاعدة عريضة وواسعة من املشا باالعتمادومقابلتها 

 احتياجاتة ـــــــــــــــــعلى مقابل ية، مدى مقدر�اسوق املالالوم الفعالية يف ـــــــــــيعين مفه :ظهور مفهومي الكفاءة والفعالية :ثالثا

ة قليلة ــــــــبتكلف االحتياجاتة هذه ــــــــــدى الذي تستطيع فيه هذه األسواق مقابلــــــــاءة املـــــــــ، بينما تعين الكفااملشاركني فيه

  ؛)1(أو بوفورات ملحوظة وبسرعة ودقة عاليتني

 املصرفيةوحتسني مستوى اخلدمات املالية و  واالستثماريةود املالية أدت إىل إلغاء أو احلد من القي :العوملة املالية :رابعا

  املقدمة للعمالء؛

  واملؤسسات املالية األخرى وخاصة املستثمرون املؤسساتيون؛ املصارفبني  :املنافسة الشديدة :خامسا

  والسلع األخرى بصورة عامة؛زيادة سرعة التغري يف البيئة املالية والتقلب الشديد يف أسعار الفائدة والعمالت  :سادسا

أدوات اهلندسة املالية يف بلدان عديدة واليت مسحت  باستخدامالتشريعات املالية اجلديدة وإزالة القيود اخلاصة  :سابعا

مما أدى إىل توسيع قاعدة األسواق املالية، وهو ما يوضحه  بتوسيع التعامل �ذه األدوات وبدأت تزداد املنتجات املالية

  :وايلالشكل امل

  توسيع قاعدة األسواق املالية) 1- 3:(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  
  

  .52:، ص2009اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  الدار، المشتقات والهندسة المالية، فريد النجار: المصدر
      

  :الشكل املوايل، ميكن توضيحها من خالل يف ابتكار اهلندسة املاليةالعديد من العوامل سامهت 

  

  

  

  

  

                                                 
  .26- 25: ، ص ص مرجع سابق ،الھندسة المالیة وأدواتھا بالتركیز على إستراتیجیات الخیارات المالیة ھاشم فوزي دباس العبادي،- )1( 
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   اهلندسة املالية وتداوهلا يف األسواق ابتكار): 1-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

للنشر والتوزيع،  مؤسسة الوراق، الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على إستراتيجيات الخيارات المالية، هاشم فوزي دباس العبادي: المصدر

 .25:، ص2008عمان، 

 

  

  

 التغير السريع في البيئة المالية واالقتصادية التشريعات المالية الجديدة المنافسة بين المؤسسات المالية

 اديات كثيفة المعرفةاقتص

 الجديدة األسواق رأس المال أسواق الماليةلألوراق  األسواق الحالية

 زيادة العوائد

 وتخفيض المخاطر

 الوفورات المالية

 ثورة العولمة

االستثمار  شبكات

 الالمحدود

 عملية التحويل إلى

 الخيارات المعلومات المستقبليات

 )ماليةأدوات ال(الهندسة المالية 

 المبادالت العقود اآلجلة

يتم تداولها 

 في 
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  وشروط جناحها اد اهلندسة املاليةأبع: املطلب الثاني

  .، باإلضافة إىل عوامل جناحهااألسس اليت تقوم عليها وهي بعاد اهلندسة املاليةأل سيتم من خالل هذا املطلب التطرق    

  أسس اهلندسة املالية: الفرع األول

  .تقوم اهلندسة املالية على جمموعة من األسس، منها ما هو عام ومنها وما هو خاص    

على أنه  ،اليت هي موضوع اهلندسة املاليةو  املالية لالبتكارات تقوم الفكرة األساسية: ليةللهندسة املااألساس العام  : أوال

عقائد الدينية فال يوجد شيء مقدس، وهذا يعين أن الفكر اإلنساين ال جيب أن يكون مقيدا حبدود معينة أو باستثناء ال

عدة متخذي القرارات وذلك من خالل الزيادة يف عدد البدائل املتاحة أمامهم وما ثابتة، ولكنه يتجه إىل مساأفكار 

ليختاروا من بينها ما يناسبهم، ولذلك فإن جمال عمل الفكر اإلنساين هو يوفره كل بديل من مزايا وتكاليف خمتلفة 

 ؛)1(ئل جديدة منهمااإلبداع فيما بني النقيضني وابتكار بدائل هجينة فيما بينها أو اشتقاق أدوات ووسا

باإلضافة إىل األساس العام الذي تقوم عليه اهلندسة املالية، هناك جمموعة من األسس : األسس اخلاصة للهندسة املالية :ثانيا

  :اخلاصة ومنها

 جيب أن يكون الربح حقيقيا وبعيدا عن األنشطة الومهية أو غري الفعلية من مضاربات وتضخم يف األسعار -1

 ؛عاديةالة غري وممارسات مالي

يعترب التمويل يف مشروعات األعمال نشاطا وسيطا بغرض اإلنتاج والتشغيل لتحقيق عائد مناسب يفوق تكلفة  -2

 التمويل ويغطي املخاطر وعناصر التكلفة؛

، أجهزة االقتصادييف النظام ) سواق املاليةواأل االستثماروشركات التأمني وصناديق  صارفامل( املؤسسات املالية -3

أو  ةيف السوق احلقيقيليقابل التوازن  ةيف السوق النقدي امن الضروري أن حتقق توازن لذا ،خلدمة عجلة اإلنتاجطة وسي

 كامل ملوارد الدولة؛، وكذلك أسواق العمل مما يؤدي يف النهاية إىل تشغيل اقتصادي  ةالسلعي

 ستقرارواالمبا حيقق التوازن  ،كة واألبعاد البيئية احمليطةجيب أن تدار الوظيفة املالية بالرتكيز على املتغريات الداخلية بالشر  - 4

 ؛االقتصاديةوالرحبية والتحكم يف املخاطر املالية وختفيض تكلفة التمويل وتنمية مصادر بديلة للتمويل واستخداماته 

لنجاح املايل يف ا وترشيد القرار املايل يف كل مرحلة يعكس ،الوظيفة املالية هي املرآة الفعلية لدورة حياة املشروع -5

 ؛)االستخدام( واالستثمار) رصدَ َـــ امل(وترتبط كل مرحلة من مراحل النمو بقرار التمويل  املرحلة التالية،

 ؛كلفة يف األجلني القصري والطويلجيب قياس النتائج املرتتبة عن القرار املايل من حيث العائد واملخاطرة والت - 6

عن  يتم ذلكو  ،فتهدف إدارة األعمال لتحقيق األرباحارة املالية �ا، تتطابق أهداف املنظمات مع أهداف اإلد -7

اليت  االستثماروقوة عاملة وموارد يف تنظيم معني، كما أن سياسات طريق التخصيص الدقيق لعوامل اإلنتاج من أموال 

 خيتارها أصحاب رأس املال تسعى لتحقيق األرباح يف األجل الطويل؛

                                                 
  .223- 222:، ص ص2002ر الجامعیة، اإلسكندریة، ، الداالبنوكالتطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال طارق عبد العال حماد،  -)1(
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قرارات حتديد هيكل رأس املال من حيث احلجم ومصادر التمويل كة املالية لعدد من ا�االت،  ميكن تقسيم قرارات اإلدار  - 8

 .)1(حل املشكالت املالية وحتليل النشاط املايلو من األصول لضمان الرحبية،  االستخداماتختصيص األموال املتاحة على و 

  اها ومناهجهجناحشروط : الفرع الثاني    

  :بعض الشروط، ومنهااهلندسة املالية ناجحة إذا حققت  عموما تعترب صناعة     

  :)2(شروط جناحها:أوال

 را؛بتكَ إبداعيا حقا أي مُ  )أو العملية(أن يكون املنتج  -1

 ين أو املستثمرين من إجناز عمليات مل يكن باستطاعتهم القيام �ا سابقا؛صدرِ ُـــ جيب أن متكن هذه املنتجات أو العمليات امل  -2

 اق أكثر كفاءة؛أن جتعل األسو  -3

 ؛يها أو حىت الوسطاءصدرِ هم أو مُ سأن تزيد ثروة حاملي األ -4

  :)3(هناك العديد من املداخل املنهجية، ومنها: مناهجها: ثانيا    

 مناهج قائمة على أساليب حبوث العمليات؛ -1

 مناهج قائمة على أساليب االقتصاد القياسي؛ -2

  .ي ومتعدد املتغرياتمناهج قائمة على أساليب التحليل اإلحصائي أحاد -3

 إسرتاتيجية اهلندسة املالية: لثاملطلب الثا

 ،األموال خداماتوضع إسرتاتيجية للهندسة املالية التشغيل الفعال ملصادر واستعند يتوجب األخذ بعني االعتبار     

  .فيذ يف املستقبلفضال عن التشغيل الديناميكي للمنتجات املالية اجلديدة عن طريق الصفقات اليت تعقد ألوامر تن

   أهم ركائز إسرتاتيجية اهلندسة املالية: الفرع األول 

  :)4(إسرتاتيجية اهلندسة املالية على ترتكز

أصول متغرية وأصول  ملالية قصرية األجل وطويلة األجل،األصول املادية وا(حتديد عناصر القوة الداخلية للمشروع :أوال

 ؛)ل وطويلة األجلثابتة، وحقوق ملكية واخلصوم قصرية األج

 جذب وربط إمكانيات املشروع بتلك الفرص؛ حتقق واليت ية وخارجها،سواق املالاألوالتمويل يف  االستثمارحتديد فرص :ثانيا

تذبذب أسعار الفائدة على السندات والقروض وتغريات ك ،يف األدوات املاليةجتنب التهديدات واملخاطر املالية :ثالثا

 األخرى؛ أسعار الصرف واملخاطر

                                                 
  .44- 43:، ص ص2009للنشر والتوزیع، اإلسكندریة،  ةالدار الجامعی ،المشتقات والھندسة المالیةفرید النجار،  -)1(
شھادة الماجستیر في العلوم ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على صناعة الھندسة المالیة بالمؤسسات المالیة اإلسالمیة، عبد الكریم قندوز -)2(

  .10:، ص2007االقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، منشورة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
  .10: ص ،مرجع سابقمحمد عبد الحمید عبد الحي، -)3(
  .34:ص ، مرجع سابق ، المشتقات والھندسة المالیةفرید النجار، -)4(
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 لزيادة العائد وخفض املخاطر؛ االستثماريف تعديل حمفظة  يةسواق املالاألمن تغريات األسعار يف  االستفادة:رابعا

الطويل بصفة دورية يف ضوء التغريات الداخلية واخلارجية ت املالية يف األجل القصري و بناء وإعادة بناء املنظوما :خامسا

 .ةوالبيئة احمليط يةسوق املالالب

خطة طويلة األجل تأخذ باحلسبان كافة املقومات "وعليه، ميكن حتديد مفهوم إسرتاتيجية اهلندسة املالية على أ�ا     

الداخلية من نقاط قوة وضعف يف املراكز املالية اليت تتعدد مداخل أنواعها، وكذلك تأخذ البيئة اخلارجية بكل متغريا�ا 

  ؛"رات املاليةشؤ وبالرتكيز أساسا على اجلوانب وامل

السيطرة والرقابة  بل وكيفية إسرتاتيجية اهلندسة املالية فقط على إدارة األدوات املالية خارج املركز املايل،تركز ال  :سادسا

والتكنولوجيا املالية اجلديدة اليت ختتارها اإلدارة املالية على املخاطر املالية عن طريق السياسات املالية واملناهج املالية 

   .من أسواق املال املفتوحة على العامل الستفادةل

 استخدامو  االستثمارأساليب حتديد قيمة حمفظة  وتسعري اخليارات املالية عن طريق االئتمانحيدد هذا التنسيق خط     

ئق وقاعدة على احلقا باالعتمادقرارات مالية مرحلية  اختاذو  )أي األوراق املالية اجلديدة(ضمن التوريق  االئتمانخماطر 

الدفرتية أو أساليب حتديد القيمة  خداماستو  )إضافة أو حذف(البيانات لتحديد املزيج املثايل من املنتجات املالية اجلديدة 

، كاملتاجرة مبشتقات األوراق املالية للمخاطر من خارج بنود امليزانية اإلدارات املالية مقاييس خدمتست؛ كما السوقية

  . )1(املالية واألدوات املالية اجلديدةواملقايضات واخليارات 

  جماالت اهلندسة املالية: الفرع الثاني

  :)2(تغطي اهلندسة املالية ا�االت اآلتية وفقا إلسرتاتيجيتها    

 واإلقراض؛ االدخارومؤسسات  صارفاملاخلدمات املالية ب:أوال

 انوين؛ختطيط اخلدمات املالية لألفراد وإعداد املخطط املايل الق :ثانيا

 ، مدير حمفظة األوراق املالية واحمللل املايل القانوين؛االستثماراتنشاط  :ثالثا

 والتأمني ومكاتب التثمني؛ االستثمارتقدمي اخلدمات املالية للمكاتب والشركات العقارية وأمناء : رابعا

 .غري ذلكأو لغرض الربح  - احمللية والدولية - لعامة اخلاصة وا- إدارة األعمال املالية ألي نوع من األعمال املالية والتجارية: خامسا

هناك العديد من املتغريات املالية اجلديدة اليت حتتاج إىل إعادة اهلندسة املالية وذلك بعد بناء املنظومات املالية  القصرية     

ومن بني أهم ؤسسات املالية، سواق املالية واملوالطويلة األجل، نظرا للتغريات السريعة يف كل من األدوات املالية واأل

  .ويل امللكية واخلوصصة واإلفالس وإعادة التنظيمحتو بني الشركات  االندماج ،سة املاليةاألسباب اليت تدعو إىل إعادة اهلند

 العاملية، كما أن يةسواق املالاألاملنتجات واألدوات املالية اجلديدة نظرا لتطور سوف تزداد وتتنوع  ،من خالل ما سبق    

، كما أن التوسع يف بناء قواعد الربط بينها سوف يشجع على شراء وبيع وتداول األوراق املالية واملشتقات املالية اجلديدة

  .)3(سوف يؤدي إىل دور جديد للهندسة املالية املالية ونظم املعلومات املالية وأمن املعلومات البيانات

                                                 
  .225:ص ،المرجع السابق -)1(
  .49:ص ،مرجع سابق الھندسة المالیة وأدواتھا بالتركیز على إستراتیجیات الخیارات المالیة،ي دباس العبادي، ھاشم فوز -)2(
  .54- 53:، ص صالمرجع السابق -)3(
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تنظيم وإعادة هيكلة املنظومة املالية (التحليل املايل والتخطيط املايل  هاتضطلع وظيفة اهلندسة املالية بعدة مهام ومن    

قرارات متويل األصول عن طريق القروض قصرية ( هيكل التمويلو هيكل األصول كال من إدارة  ، و )وفق التغريات البيئية

أهم العوامل الشكل املوايل ضح يو   .)1(املنتجات املالية ومشتقا�او  )األجل والطويلة األجل ونسب رأس املال لإلقراض

  :املساعدة على تطور اهلندسة املالية

  العوامل املساعدة على تطور اهلندسة املالية ):1-5(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر
Hoda Ahmed Ibraheem, Mechanisms of Financial Engineering as new alternatives, International Refereed Research 
Journal, Vol.-IV, issue-3, July 2013, p: 26. 

                                                 
  .14:ص ،مرجع سابق، صناعة الھندسة المالیة بالمؤسسات المالیة اإلسالمیةعبد الكریم قندوز،  -)1(

 التعامالت النقدية

  ات السيولةاحتياج

 

التقدم الكمي 

 والتدريب اإلداري

 تكلفة الوكالة األدوات المالية

اإلحجام عن المخاطرة 

 من طرف المسيرين

التكاليف المتعلقة 

 بالوكيل
 
 

 عوامل داخلية

 
 
 
 
 

 عوامل المحيط

مل العوا

المساعدة على 

تطور الهندسة 

 المالية

 العولمة

 التقدم التكنولوجي

التغيرات التنظيمية 

 )التشريعية(

 تقلبات السعر

 تكلفة التعامل

 عدم التماثل الضريبي

 المنافسة المتزايدة

 المنتجات المالية

 الجديدة
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  اهلندسة املالية صناعة آثار: رابعاملطلب ال

ال أن للهندسة املالية آثارا ، إ)*( تعترب الدراسات التطبيقية حول آثار االبتكار املايل على املتغريات االقتصادية قليلة نوعا ما   

  . خمتلفة على عدة متغريات أساسية

   اهلندسة املالية والسياسة النقدية: الفرع األول  

وإىل ظهور يرجع الفضل يف اإلبداع املايل إىل التقدم التقين الذي سهل احلصول على املعلومات والتجارة ووسائل الدفع، 

شكال اجلديدة للمنظمات واألسواق املالية األكثر تقدما وكفاءة، ولكي يكون األدوات واخلدمات املالية اجلديدة واأل

  :)1(اإلبداع املايل ناجحا جيب أن يؤدي إىل

  التكاليف واملخاطر؛ختفيض : أوال

اركني يف النظام املايل، ورمبا يكون املشع ــــــــــــــات اخلاصة جلميـــــــــــــــد احلاجـــــــنة تؤدي إىل سسَ خدمة حمُ  دميـــــــــــــــــــتق :ثانيا

 االحتياطينسبة أن يرى حيث . املايل على فعالية السياسة النقدية االبتكارمن أوائل الذين درسوا أثر  )(منسكي هيمان

مالية أدوات  ابتكاراإللزامي أو معدل الفائدة سوف ال جتدي كثريا على املدى املتوسط نظرا لقدرة املؤسسات املالية على 

  :، وعلى العموم ميكن إجياز أهم آثار اإلبداع املايل على السياسة النقدية فيما يليمتكنها من جتاوز قيود السياسة النقدية

صعب من ذلك توقع نتائجه من الناحية العملية ألنه عملية األاملايل، و  باالبتكارمن الصعب جدا إدراك كل ما حييط   -1

 املركزية؛ صارفاملاليت تعمل فيها  االقتصاديةقني إىل البيئة مستمرة، فهو يضيف عنصر عدم الي

أن  كون ،املالية واالبتكاراتاملركزية تتبع التطورات اليت حتدث يف اإلبداعات  صارفاملالسبب اآلخر الذي حيتم على  -2

حيتمل أن تؤدي إىل  نتيجة عمل السياسة النقدية، كما االقتصادغري من الطريقة اليت يتأثر �ا يميكن أن  منهابعض ال

 .قراراته خبصوص سياسته الختاذاملركزي للرقابة أو  املصرفالتأثري على حمتوى ومدلوالت املؤشرات اليت يستخدمها 

املايل على زيادة كفاءة النظام املايل، األمر الذي يسهل عمل السياسة النقدية، لكنه يف  االبتكارميكن أن يساعد     

املركزية إىل مراقبة الوضع املايل مبتابعة  صارفاملللتعامل مع هذا التعقيد حتتاج و  ،اليت تعمل فيها نفس الوقت يعقد البيئة

  .االبتكاراتالتطورات مباشرة ومبحاولة توقع نتائج 

  

                                                 
لمالیة یجد أن آثارھا على الرغم من كونھا إیجابیة للمؤسسة في بعض األحیان، إال أن آثارھا السلبیة ومخاطرھا یمكن أن المتتبع الستخدامات الھندسة ا -)*(

لشركات تكون مدمرة، لیس للمؤسسة فقط بل لعناصر واسعة من محیطھا، قد یؤدي التطبیق الخاطئ ألدوات الھندسة المالیة إلى مخاطر جسیمة وإفالس ل
ة ق المالیة، فالمقامرة وعدم حساب المخاطر وغیاب الرقابة على األسواق المالیة وعدم تدخل البنوك المركزیة تؤدي جمیعھا إلى خسائر كبیروتدھور األسوا

  . ومثال ذلك المضاربة على أسعار الفائدة دون تطبیق معاییر مخاطر األسواق
  .5:، صمرجع سابق، الھندسة المالیة اإلسالمیةعبد الكریم قندوز،  -)1(
)(-  ھو اقتصادي أمریكي)وضع نظریتھ التي تقوم أساسا على أن النظام الرأسمالي ھش، وھو من الذین اشتھروا بھذا التفسیر فیما یخص )1996- 1919 ،

 البنوك"وحمل عنوان  1957األزمات المالیة، حیث كرس جل أعمالھ لدراستھا وفھمھا، وامتد ھذا العمل قرابة األربعین عاما بظھور أول إصدار لھ في عام 
ومرورا بفرضیتھ الشھیرة حول  "الرأسمالیة تیاقتصادالتقلبات التجاریة في اال"بعنوان  1994، وانتھاًء بأطروحتھ عام "المركزیة وتغیرات سوق المال

ومن وجھة نظره فإن عدم استقرار  ،"مستقراقتصاد غیر في  استقرارإحداث "بعنوان  1986، ثم الكتاب الذي نشره عام 1993عدم االستقرار المالي عام 
  .ات المالیةاالبتكارالنظام المالي أمر طبیعي في النظام الرأسمالي ومما یزید من ذلك 
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  االقتصادي ستقرارواالاملايل  االبتكار: الفرع الثاني

وبالتايل ضعف أثرها  ،عالية السياسة النقديةاملالية ميكن أن تؤدي إىل ضعف ف االبتكاراتمما سبق أن  اتضح    

أن األنظمة  كون ،االقتصادي االستقرارمن أسباب عدم  –باإلضافة إىل عوامل أخرى  –، ولعل ذلك االقتصادي

حبسب ) أساس اهلندسة املالية( االبتكار، بينما االستقرارالتعامالت وحتقيق �دف إىل ضبط  االقتصاديةوالسياسات 

  . االستقرارمن عدم  نوع، ومن مث سبب حلدوث "خروج عن السائد املستقر"هو تعريفه أصال 

املايل سالح ذو حدين، فهو نافع ومفيد حينما حيقق مصلحة املصاحل املشروعة، إذ يرفع من الكفاءة  االبتكار يعد    

، لكن االبتكاربسبب طبيعة  قراراالستتعادل ما قد حيدث من عدم  اليتواإلنتاجية ومن مث يزيد من الرفاهية  االقتصادية

جتاوز األنظمة وختطي السياسات لزيادة الرحبية فسوف يؤدي إذا خال من هذه اإلجيابيات وكان املقصود منه هو جمرد 

  .األسواق املالية استقراربطبيعة احلال إىل عدم 

  االقتصادياملايل والنمو  االبتكار: الفرع الثالث

 االقتصادعلى عمل  اكبري   ايزيد من كفاءة النظام املايل، فهذا يعين بالضرورة أن يكون له تأثري املايل  االبتكارإذا كان     

اجلدد، فمن احملتمل أن  االقتصادينياملايل على توفري األموال لألعوان  االبتكارساعد عموما، على سبيل املثال طاملا 

املايل إىل  االبتكاروهناك عدة قنوات لبلوغ أثر  طويل،على املدى ال االقتصاديتأثري إجيايب على فرص النمو له يكون 

  :)1(منهاو  ،االقتصاديالنمو 

واخلدمات، املايل يف وسائل الدفع إىل ختفيض تكاليف املعامالت وبالتايل تسهيل جتارة وتبادل السلع  االبتكاريؤدي تطور : أوال

  ؛االقتصاديسيدعم النمو وهو ما على املدى الطويل، وهو الذي جيب أن يؤدي يف النهاية إىل التخصيص األمثل للموارد 

املنتجات املالية  انتشارهو  االقتصاديز النمو يفحتالطريق اآلخر الذي ميكن من خالله أن يؤدي اإلبداع املايل إىل  :ثانيا

  .اخل...املالية والتوريقاملشتقات كجعل األسواق أكثر تكامال وكفاءة، ومن أمثلة ذلك تطور التقنية املالية  والذي  ، اجلديدة

  : ، وذلك من خالل ثالثة مداخل رئيسة وهياالقتصادييف حتسني األداء  االبتكارينبغي أن يسهم : ثالثا

 ؛اخل...حتقيق كمال للسوق بتوسيع فرص املشاركة يف املخاطر وحتقيق التغطية وجذب موارد مل تكن متاحة - 1

 ختفيض تكلفة املعامالت أو حتسني السيولة؛ -2

  .ض تكلفة الوكالةختفي -3

  

  

                                                 
  .35:، صمرجع سابق، الھندسة المالیة اإلسالمیةعبد الكریم قندوز،  - )1( 
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 اهلندسة املالية واملؤسسات املالية: الفرع الرابع

أدى إىل تالشي احلدود الفاصلة بني املؤسسات املالية  كونه،  االقتصاديةاملايل إىل تضاؤل فعالية السياسات  االبتكارأدى     

لتطور املستمر يف األدوات واآلليات التمويلية ساهم ا كماأخرى،  احلاجة لبعضها يف مقابل احلاجة ألنواع  زوالاملختلفة وإىل 

  .ق بني املؤسسات املالية املختلفةمع التقدم املذهل يف تقنية املعلومات إىل تراجع الفوار 

وتطوير  ابتكاراهلندسة املالية يف  استخدامإن أساس طبيعة عمل املؤسسات املالية هو الوساطة املالية، وقد أدى     

خاصة مع التطور التقين إىل تناقص احلاجة إىل العمل املصريف خاصة مع تصاعد نشاط األسواق  أدوات متويلية جديدة

  ."املالية الوساطة انكماش"وهو ما أدى إىل ما يسمى  صارفاملدور املؤسسات املالية وخاصة  بذلكواحنسر  ،املالية

  .الشكل املوايل أهم تصنيفات االبتكارات املاليةيوضح     

  املالية اتاالبتكارتصنيف ): 1-6( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

   .97:، ص2004دار طيبة للنشر والتوزيع، األردن، ، والمؤسسات المالية من منظور إداري ومحاسبي البنوكفي  االستثمارات، حممد رزق عادل: المصدر

المالية اتاالبتكار   

ابتكارات تحويل 

 المخاطر

ابتكارات تعزيز 

يولةالس  

ابتكارات خلق 

 وتوليد االئتمان

ابتكارات خلق 

 أدوات للملكية 

 العقود المبادالت

 المستقبلية

 الخيارات

السندات ذات 

 الكوبون الصفري

 تسهيالت

اليورو   

سندات منخفضة 

 الجودة

  التمويل بالمشاركة

 في الملكية

 مقايضة الديون 

 بالملكية

 مبادالت

 القروض
 تسنيد

 األصول

 صناديق االستثمار
 المشترك
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هناك ما يسمى باملنتجات املالية التقليدية أن  كماعمليات التوريق،  و  أهم منتجات اهلندسة املالية املشتقات املاليةمن    

وهناك املنتجات املالية  ،بطاقات االئتمانو اليورو دوالر و  اتفاقيات إعادة الشراءو  ومنها شهادات اإليداع القابلة للتداول

  .خيار العقد اآلجل واملبادالت االختياريةو بة ومن أمثلتها مشتقات املشتقات كاخليار املستقبلي كَ املُر 

عمليات رأس و السندات ذات الكوبون الصفري و منتجات أخرى كالسندات القابلة للتحويل إىل أسهم  باإلضافة إىل    

  .اخل...رــِــــــــخاطُـــ املال امل

  خماطر التطبيق اخلاطئ للهندسة املالية: امسالفرع اخل

 ومنوغريها،  يةسواق املالاألفالس للشركات وتدهور وإ كبريةيؤدي التطبيق اخلاطئ ألدوات اهلندسة املالية إىل خماطر      

يف املشتقات املالية وعدم وضع  االستثمارعمليات -يف تطبيقات اهلندسة املالية  ذات املخاطرة العاليةالعمليات  بني

  :)1(ما يلي - حدود للمضاربات يف أسواق العقود اآلجلة للشراء أو البيع

  ؛العديد منهايف أوروبا وترتب عليه إفالس  صارفاملمثل ما قامت به بعض  ،يف السندات الومهية االستثمار :أوال

ب ركَ ـُــــ قد يعتمد املنتج املايل امل( )(ةركبَ ُـــ املقامرة على حجم الرافعة املالية يف أسواق إعادة الشراء واملنتجات املالية امل :ثانيا

  ؛)املثقلة بالديونو  ذات خماطرةعلى بعض األدوات املالية 

 املصرفيةالعاملية للمدير املايل احمللي خبصوص املستحدثات املالية و  ألسواق املاليةعدم توافر معلومات كافية عن ا :ثالثا

وهي يف حد ذا�ا تعترب أساسا لتغطية بعض العمالت أو املراكز املالية األخرى، واليت  اليت تعتمد على املشتقات املالية

تقلبات سعر ك ،اتاالستثمار ية ضد التقلبات الكبرية واملتكررة يف أسواق االستثمار  واألصولاحملافظ  غطيةلت أوجدت

  ؛الفائدة أو سعر الصرف

  فقط، وعندما تتم املطالبة فهي تطلب بالكامل؛ ابالكامل مقدما، ولكن تدفع هوامش يف املشتقات املاليةال تدفع قيمة االستثمار  :رابعا

لوبة على العقود وإصدار أنواع ، وختفيض شروط اهلوامش املطاملشتقات املالية العاملية شديدة يف أسواقاملنافسة ال :خامسا

  ، ولكن خارجها؛أسواق األوراق املاليةداخل مقصورات  منها ال تتداول

  تسرع احلكومات يف استخدام املشتقات املالية كعنصر جذب للعمالت األجنبية بدون دراسات حتليلية مسبقة؛  :سادسا

التقليدية، وقد  املصرفيةعلى املشتقات املالية باعتبارها مصدرا لألرباح لتعوض خسائر العمليات  صارفاملزيادة طلب  :سابعا

، لذلك جيب استخدام مؤشرات أسواق اخليارات يف عن اخلطأ يف التقديراتعن استخدام اخليارات املالية املخاطر تنتج 

  ؛االستثماراختاذ قرارات 

                                                 
  .15- 14:ص ، ص، مرجع سابقسالمیةصناعة الھندسة المالیة بالمؤسسات المالیة اإلعبد الكریم قندوز،  - )1( 
 )(- المركبة المنتجات من النوع ھذا قیمة مالیتین مختلفتین، أداتین أو منتجین یجمع أو یضم مركب استثمار "عن عبارة ھي :ركبةالمُ  المالیة المنتجات 

المالیة  األداة ضمن المنتجین من واحد ھدف یكون عام بشكل ا،مع اكلیھم على العائد أو المنتج المركب ضمن األداتین من بواحدٍ  إما المرتبط العائد على تعتمد
 للمنتجات الھیكلیة الخصائص ."المال تنمیة رأس على العمل ھو الثانیة األداة ھدف یكون بینما استثماره تم الذي المال رأس على المحافظة ھو المركبة
  .الوساطة إلى الحاجةو تسییلال قابلیةو المخاطرة و العائد بین التوفیق :المركبة المالیة
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ل املستمر يف اهلوامش التأمينية يف الطلب على العرض من العقود اآلجلة، ومن مث يؤدي إىل التقلبات التعدي يشكك :اثامن

يؤدي استخدام اخليارات املالية بعقود قصرية األجل كما يؤدي يف النهاية إىل خماطر كبرية،  وهو ما السريعة يف األسعار 

  ؛يف اآلجال احملددة اماتبااللتز لتمويل عقود طويلة األجل إىل خماطر عدم الوفاء 

األسواق يؤدي عدم استخدام أوامر إيقاف اخلسارة يف الوقت املناسب إىل أزمة يف املراكز املالية، ومن مث تدهور  :تاسعا

   .)1(وختفيض مستواها حسب التدريج املستخدم عامليا املالية

  مستقبل صناعة اهلندسة املالية: دسالفرع السا

ة مفهوما حديثا نسبيا، ومع ذلك فهي تعرف انتشارا كبريا وهذا راجع لعدة عوامل من بينها الرغبة اهلندسة املالي تعد    

 ضوعليه، ومن أجل النهو . التقدم التكنولوجي وغريهاو  يف إدارة املخاطر كتجنب تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف

  :)2(تنيطريقهناك  املالية وتطويرهاالصناعة ب

ضرورة استبدال الصناعة احلالية بعناصر وأفكار  األوىل ةالطريقتفرض : ندسة القائمة بأخرى مستحدثةاستبدال اهل :أوال

قبل أربعني عاما،  االحنساريف طريقها إىل جديدة من اخلارج، وهو ما حدث للسوق املالية مبدينة لندن بعد أن كانت 

  وجعلها من أبرز املراكز العاملية؛إحيائها  سامهوا يفجاء املهاجرون من أملانيا وسويسرا وفرنسا وأمريكا و 

بدعة ــُــــ احلالية صياغة نفسها لتكون م أن تعيد املؤسسات يهة الثاني ةالطريق: تكيف املؤسسات مع الواقع اجلديد :ثانيا

     .ةــَــــ عطلـُــــ الفرص امل الستغاللأن يوجد اليوم من خيطط ويعمل حيث أنه من املمكن  جديدة بالفعل،بتكرة ملنتجات ومُ 

بناء املنظمات الشبكية واليت تساعد على السرعة يف اختاذ و فرق عمل خمتصة  املصرفيةإعادة هندسة العمليات يتطلب     

  .)3(اخل...حتديد املدة الزمنية لتنفيذ إعادة اهلندسةو تعزيز العمل التعاوين و التفويض ومنح السلطات و  ،القرارات

  

  

 

 

 

 

  

                                                 
  .45:ص ،مرجع سابقفرید النجار،  -)1(
  .19-18:،  ص ص، مرجع سابقصناعة الھندسة المالیة بالمؤسسات المالیة اإلسالمیةعبد الكریم قندوز،  -)2(
ر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة ، مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیة، تصداإلبداع المصرفي في ظل االقتصاد المعرفيكنجو عبود كنجو،  -)3(

  .11:، ص2012، دیسمبر 7اإلسالمیة، العدد 
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  ندسة املالية اإلسالميةاهل: املبحث الثاني

يف ضرورة توقع احتياجات العمالء بشكل مستمر وتلبيتها  اإلسالمية صارفاملإعادة اهلندسة الناجحة يف  جسدتت   

واإلمكانات التنافسية وااللتزام باملعايري املالية اليت تكفل تطور وتقدم املصرف والتحول حنو زيادة القدرات  ،بشكل متطور

  .وإبداعيت واخلدمات على أساس ابتكاري وتطوير املنتجا

  العقبات التي تواجه العمل املصريف اإلسالمي: املطلب األول

عمليات التداول وحتديد يف ظل غياب التنظيم املالئم لألدوات املالية اإلسالمية وإمكانية تنميطها بشكل يسهل     

يغ اإلسالمية من قوالب تقليدية إىل وسائل حديثة تفي األمر حتويل الصيتطلب ، األسعار وضبط طرق املراقبة واإلفصاح

  . مبتطلبات التعامل املعاصر وحتافظ على الضوابط الشرعية واألحكام الفقهية

متكنها من إدارة بتشكيلة متنوعة من األدوات واملنتجات املالية  االحتفاظحتتاج املؤسسات املالية اإلسالمية دوما إىل     

، وقد بينت املمارسة االقتصاديةالبيئة  ملتغريات لالستجابةللمرونة املناسبة حبة، باإلضافة إىل توفريها ر ُـــ سيولتها بصورة م

، حيث ظلت زايدةالعمالء املت رغباتعلى منتج وحيد يعترب غري كاف للتأقلم مع  االعتمادأن  ،التقليدية املصرفية

  .املستجدات واكبةتلزم معها بالضرورة أن تتطور ملتتعامل بأدوات حمدودة تساملؤسسات املالية ولفرتة طويلة 

، وقد أثبت الصناعة املالية اإلسالمية لرتسيخ وجودها كنظام مايل واقتصادي بديل عن النظام املايل التقليديتسعى     

دد حيث تشهد فيه الصناعة املالية اإلسالمية منوا سريعا وضخما من حيث ع ،النظام املايل اإلسالمي مقدرة وقوة

  .ات خمتلف األدوات املالية اإلسالميةاملؤسسات وحجم إصدار 

، إال أن والتأمينية واالستثمارية املصرفيةيف املنتجات املالية اإلسالمية  واالبتكاراتعلى الرغم من هذا النمو والتنوع     

نتجات مالية تقليدية ملاكاة وتقليد حم نتيجةعن املبادئ اليت قامت عليها الصناعة املالية اإلسالمية  احنرافهناك عالمات 

تفعيل دورها يف تعزيز متانة ومن مث طوير األدوات املالية اإلسالمية، هلذا كان لزاما مراجعة إسرتاتيجيات وآليات ت ،حرمةُـ م

 .)1(النظام املايل اإلسالمي

 اإلسالمية  املصرفيةأهم إجنازات الصناعة : الفرع األول

ضعف التوازن بني مواردها واستخداما�ا يف كثري من ك،  العديد من الظواهر سالميةاإل صارفاملنشأة  صاحبت    

يف ظل نظام مصريف غري مالئم  أيضا كما أ�ا تعمل ،دقيقة يف إجراءا�اتتعامل بالعديد من العقود ال كو�ااحلاالت  

ويتوقع هلا  بكل تلك الظواهر صارفامل هذهمن الطبيعي أن تتأثر ؛ و اليةلطبيعتها وهو ما جيعلها أشد حاجة للهندسة امل

عمل جديدة تتناسب وحتديات املرحلة القادمة حىت  إسرتاتيجيةأن تواجه منافسة قوية، األمر الذي ميلي عليها ضرورة بناء 

   .مستقبالتتمكن من احلفاظ على املكتسبات اليت حققتها والبناء عليها 

                                                 
الواقع  "ام تحت عنوان ــــة الیمنیة المقـــل مقدمة إلى مؤتمر البنوك اإلسالمیــة عمـورق، نحــــو منتجات إســـــــــالمیة مبتكرةمحمد عمر جاسر،  -)1(

  - بتصرف- ، 4-3:، ص صالجمھوریة العربیة الیمنیة –صنعاء  2010مارس  21- 20ي رجال األعمال الیمنیین في الفترة ، تنظیم ناد"وتحدیات المستقبل
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  :)1(من بني أهم هذه اإلجنازات ما يلي    

  ؛ملعتقدا�م الدينية وفقا املصرفيةاليت متكن مجهور املتعاملني من تنفيذ معامال�م و  ،الفائدةب ال تتعامل صرفيةمؤسسات مإجياد  :أوال

  ؛املني من املسلمني وغري املسلمنيجلمهور املتع توفري البديل للمصرفية التقليدية :ثانيا

وإعطاء  ،املركزية صارفاملمن  العديدور واالبتكار وقبول الفكرة لدى إجياد ثقافة مصرفية جديدة على أساس من التط :ثالثا

  ؛ل السماح هلا بفتح نوافذ إسالميةمن خالالتقليدية  صارفاملإىل جنب مع  اإلسالمية جنبا املصرفيةالفرصة لتقدمي اخلدمات 

  ؛افقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةية متو على تقدمي خدمات ومنتجات مصرف التقليدية احمللية واألجنبية صارفاملتنافس  :رابعا

  ؛وداو جونز نيوصندوق النقد الدولي بنكالك  ،من قبل بعض املؤسسات الدولية اإلسالمية املصرفيةالصناعة اإلشادة ب :خامسا

ة هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليك ،اإلسالمية املصرفيةداعمة للصناعة  إسرتاتيجيةإجياد مؤسسات  :سادسا

مؤسسات وهيئات وهي  ،وغريها الية للمصارف اإلسالميةمركز السيولة املو  مات املالية اإلسالميةاإلسالمية وجملس اخلد

 ؛حتقيق التكامل املصريف اإلسالمي إنشاؤها �دف متَ 

افقة مع أحكام تشكيلة من املنتجات املتو  تطوير، إىل اهلندسة املالية اإلسالميةجمال اجلهود املتزايدة يف أدت  :سابعا

ويساهم يف تنويع  االستثمارويقلل من خماطر  ساعد يف الوصول إىل شرائح أكرب من العمالءوالذي ، الشريعة اإلسالمية

  ؛افسي للمؤسسات املالية اإلسالميةيدعم املركز التنو  ،مصادر الرحبية

وانتشار العمل  ،إصدار الصكوك اإلسالميةمن خالل اإلسالمية لبعض البلدان الغربية  املصرفيةاخرتاق الصناعة  :ثامنا

  ؛املصريف اإلسالمي يف بعض البلدان غري اإلسالمية اليت توجد فيها أقليات إسالمية كبرية

سة والتحليل يف حمل الدرابذلك  أصبحت، و التجربة فقه الصريفة اإلسالمية من الناحيتني التطبيقية والنظريةنشرت  :تاسعا

  ؛ت العليا فيهااجلامعات وموضوعا للدراسا

لصيغ التمويل واالستثمار امللتزمة  وفقا املصرفيةمعامال�م التجارية و  الراغبني يف إجراءتنامي شرحية املتعاملني  :عاشرا

  .أحكام الشريعة اإلسالميةب

  اإلسالمية املصرفيةالتحديات الذاتية التي تعايشها الصناعة : الفرع الثاني

حترير اخلدمات من خالل  املايل الدويل املعاصر االنفتاحكسالمية جمموعة من التحديات، تواجه الصناعة املصرفية اإل    

  :)2(واليت من بينهافة إىل التحديات الذاتية ضاهذا باإل، املصرفيةرات جلنة بازل للرقابة املالية ومقر 

                                                 
آفاق الصیرفة : ، المؤتمر األول للمصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة في سوریة، تحت شعاراإلسالمیة الواقع والتطلعات البنوك، فؤاد محمد محیسن -)1(

    - بتصرف–. ]8-6[ :، ص2009كادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، دمشق، اإلسالمیة، األ
ة دور الصیرفة اإلسالمیة في تعبئ: مأخوذة من منشورات اتحاد البنوك العربیة ،اإلسالمیة المصرفیةواقع وتحدیات الصناعة عبد المجید المخالفي،  -)2(

  - بتصرف–]. 41- 38:[، ص2005یروت، لبنان، ، بالموارد واألدوات المالیة اإلسالمیة الحدیثة
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اهلامة اليت ة من التحديات اإلسالمي صارفاملتعد مشكلة نقص فرص توظيف السيولة ومنو فوائضها لدى معظم : أوال 

طويلة األجل،  الستثماراتمن توجيهها ل ال متكنها وهي غالبا قصرية األج يداعا�اتواجهها، كما أن الطبيعة اخلاصة إل

  اإلسالمية على الصعيد الدويل بوجه عام؛ االستثماراتباإلضافة إىل حمدودية فرص 

بالرغم من  ،والعمل املشرتك بينها على املستويات احمللية والعامليةاإلسالمية وضعف التنسيق  صارفاملحجم  صغر :ثانيا

هو إنشاء عدد من املؤسسات واملنظمات الدولية اإلسالمية  املصرفيةأن واحدا من أهم النجاحات اليت حققتها الصناعة 

  اإلسالمية؛ صارفاملاليت تعمل على توثيق سبل التعاون والرتابط بني 

فجوة التكنولوجية وضعف التطوير يف الصناعة املالية اإلسالمية مقارنة بالصناعة املالية التقليدية مشكلة التعترب : ثالثا

لألفراد واملؤسسات البد أن يتبعه  املصرفيةو  املالية االحتياجات، ذلك أن التسارع يف التغريات والتعقد يف آخرا هلاحتديا 

  ؛املقدمة املصرفيةنتجات تسارعا يف التطوير والتحديث يف النظم واخلدمات وامل

إىل تقدمي واليت عمدت التجارية التقليدية العاملية،  صارفاملاإلسالمية حتديا آخر من قبل  صارفاملتواجه  :رابعا

أمام حالة من املنافسة غري املتكافئة نظرا اإلسالمية احمللية  صارفاملعل اإلسالمية، مما ج املصرفيةاملنتجات واخلدمات 

  يف تقدمي تلك اخلدمات؛التقليدية  صارفاملتكنولوجية اهلائلة اليت توفرها لإلمكانات ال

األمثل لألموال  االستخدامعلى  ا يساعدهادولية منظمة مبافتقار املؤسسات املالية اإلسالمية إىل سوق مالية  :خامسا

  ن األدوات املالية ا�ازة شرعا؛سواق وعن طريق اإلصدارات العامة للصكوك اإلسالمية أو غريها ممن خالل األ وتعبئتها

  زيادة حدة التعثر املصريف؛ :سادسا

ة أو على خضوع املؤسسات املالية اإلسالمية ملعايري وضوابط ال تتفق مع طبيعة عملها سواء على املستويات احمللي :سابعا

  مستوى املؤسسات الدولية؛

  ؛ادر الفتوى والتخريج الشرعي هلامصعلى توحيد ود جهة تعمل املصادر وعدم وجو هيئات الرقابة الشرعية كل من تعدد   :ثامنا

 املصرفيةحدات الصناعة الدويل املعاصر البد من حتقيق التكامل بني و  باالنفتاحملواجهة التحديات اخلاصة : تاسعا

ان ذلك على سواء كعلى أسس إسالمية  تقليديةال صارفاملاإلسالمية و  صارفاملوتدعيم التعاون بني  تعزيزاإلسالمية و 

  ؛)1(لكال النظامني املصرفيةمستوى املؤسسات املعنية بالرقابة وسن القوانني أو على مستوى الوحدات 

                                                 
  .54:ص ،المرجع السابق - )1( 
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برضا العمالء نتيجة عدم اقتناع البعض منهم بوجود فوارق جوهرية بني املنتجات باإلضافة إىل حتديات تتعلق  :عاشرا

تأهيل ؛ هذا باإلضافة إىل ضرورة سالمي يف آلياته ووسائله ومنتجاتهاإلسالمية وغريها، وتبيان متيز العمل املصريف اإل

      .)1()واحلد األدىن من املعرفة الشرعية املصرفيةاملعرفة الفنية ( اإلسالمية وضرورة توافر خربات مزدوجة املصرفيةاإلطارات 
  

  

  خصائص املنتجات املالية اإلسالمية: الثالثالفرع 

وأساليب  ادخاريةأوعية  ابتكاراإلسالمية  صارفاملالعاملية على  املصرفيةلقة باملنافسة يف البيئة املتعالتحديات تفرض     

 االقتصاديةاألساسية للعمالء مع مراعاة اجلمع بني السالمة الشرعية والكفاءة  االحتياجاتمتطورة تليب  استثمارية

رحلة احلاجة إىل التجديد وا�يء بفكرة جديدة جتعل وملا كان هناك عمر زمين لكل منتج ينتهي مب. وإمكانية التطبيق

، قام فريق من الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث بعدا جديدا وحاجة جديدة يقبل عليها العمالء مرة أخرى تعطي له

 صيغة فقهية من الكتب الشرعية، حبيث ميكن 1300 أكثر من باستخراجوالتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية 

  .)2(إىل منتجات مالية إسالمية وفقا للمفهوم احلديثتطويرها 

 بإتباعة لزمَ مشتقة من الفقه اإلسالمي فهي مُ  - يف الغالب –متتاز عقود املعامالت واملنتجات املالية اإلسالمية بأ�ا      

م العقود املالية اإلسالمية أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها يف املعامالت، وميكن حصر املبادئ الرئيسية اليت حتك

   : )3(حسب الشريعة اإلسالمية يف رزمتني

تعاقدة ومراعاة القوانني الرتاضي بني األطراف املو األهلية القانونية للتعاقد  املبادئ العامة يف التعاقد، وتتضمن :أوال

يف هذا اخلصوص   وجود بعض الفوارقبالرغم من  اإلطارالشريعة اإلسالمية مع القوانني الوضعية يف هذا ، وتتفق السائدة

  ؛كاعتماد السن القانونية املؤهلة للتعاقد

  .التوازن واحلاجة احلقيقيةو إلباحة الشرعية وا األخالقي والقيمي االلتزاماملعامالت املالية اإلسالمية وتشمل اخلاصة باملبادئ  :ثانيا

الشريعة شجعت للقيم احلميدة، فكما  موافقاو  أن يكون جيبمن وجهة النظر الشرعية  حىت يكون املنتج مقبوال - 1

 اإلضراراليت من شا�ا  أخالقيافإ�ا منعت املنتجات واخلدمات احملرمة  ،على العمل والتجارة والكسب احلاللاإلسالمية 

 ؛"خالقيباالستثمار األ" يعرفوهو ما  خدمة أو نشاط  غري مقبول أخالقياأي سلعة أو  وإنتاجتوزيع  اوكذ ،بالفرد وا�تمع

يف قواعدها وضوابطها الفقهية القاعدة الشرعية اليت نصت  اإلسالميةالشريعة أقرت اإلباحة األصلية للمعامالت،  -2

حىت يثبت النهي، وهذا أصل " األصل يف األشياء اإلباحة"املنبثقة من األصل العام " األصل يف البيوع اإلباحة" على أن 

 ؛ائل املستجدة يف احلياة املعاصرةواملسيف ختريج العقود  ميكن االعتماد عليه

ب  جيكما وجود العدالة يف حتمل كل من طريف العقد اللتزاماته مقابل احلصول على حقوقه،   مبدأ التوازنيتطلب  -3

 ؛كذلك مراعاة االلتزام بالشروط

                                                 
، 2007ام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة والھیئة اإلسالمیة العالمیة لالقتصاد والتمویل، ــــــــ، المجلس العالمصرفیة اإلسالمیةعز الدین خوجة،  - )1( 

  - بتصرف – .64:ص
  .222- 221:، ص ص09/2009، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، العدد اإلسالمیة البنوكالمالي في  كاراالبتعبد الحلیم غربي،  -)2(
  .6-5:ص ص ،مرجع سابقمحمد عمر جاسر،  -)3(
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تم فيها تبادل والتعامالت االقتصادية هي الباعث على التعاقد وي اتتلبية احلاجأي أن  ،الصالحيةأو  الواقعية -4

احتمالية أو ومهية  كاملتاجرة يف مؤشرات األسهم  اأصول أو حقوق ملموسة هلا قيمة من وجهة نظر الشريعة وليست أمور 

  .أو املشتقات املالية اليت يغلب عليها صفة املبادالت الصفرية

املقصد  ائل إجيابية لتحقيقتشريع وس عن طريق التداول ،أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ املال بني من   

املقاصد األخرى يف من بني أما  ،وحسن تداول النقود والتعامل �ا ةعيا الشر �ضرورة استثمار املال بالطرق اليت حددو 

  .)اخل...واإلشهادالتوثيق ( حفظ املال فتتضمن الوضوح

  سرتاتيجيـات تطويرهـاالمية وإواقع املنتجـات املاليـة اإلس :رابعالالفرع 

شهدت الصناعة املالية اإلسالمية يف السنوات األخرية العديد من املنتجات اإلسالمية اجلديدة على صعيد الصكوك     

جماز  هاوال شك أن مجيع، وغريها ةركبَ ُـــ واملشتقات املالية وهياكل التمويل امل االستثماريةوالصناديق  االئتمانيةوالبطاقات 

  . تلك املنتجاتاإلسالمية اليت قدمت واملؤسسات املالية  صارفامل من هيئات شرعية مشرفة على أعمال

ية اليت االبتكار املنتج اإلسالمي بدرجة عالية من املصداقية الشرعية إذا حظي بالقبول الشرعي العام، وبامليزة يتمتع     

تطوير املنتجات يف الصناعة إشارة سريعة إىل أمهية  البد من، و اسية للصيغ اليت بين عليهاحتافظ على اخلصائص األس

املالية اإلسالمية واملفارقة اليت يلحظها كثري من الباحثني واملراقبني هلذه الصناعة أنه وعلى الرغم من إمجاع الكل على أمهية 

  . التطوير املستمر للمنتجات املالية إال أن هذا االهتمام مل يرتجم حىت اآلن إىل منهج علمي وعملي يتناسب وأمهيتها

يف اخلطط اإلسرتاتيجية والرؤية اليت مهية املنتجات املالية اإلسالمية، إال أن هناك غياب واضح لتطويرها بالرغم من أ    

   .اإلسالمية املالية حتكم مسرية املؤسسات

  مفهوم املنتجات املالية اإلسالمية: أوال

ف لعمالئها، وهي يف احلقيقة عقود معاوضة �د اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املالية"عبارة عن  املنتجات املالية  -1

للربح بالنسبة للمؤسسة املالية وتقدم يف املقابل خدمة على شكل عني أو منفعة للعمالء، لكن لكي حتقق املنتجات 

اءمة اته وحماولة املو احتياجأهدافها فهي تتجاوز اجلانب القانوين يف التعاقد لتشمل التسويق ومتابعة العميل والتعرف على 

جانبا آخر هو املنتجات جيب أن تستويف  ،وبالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية ينها وبني حقوق املؤسسة ومصاحلها،ب

  .)1("الضوابط الشرعية

وتركيبة املنتج واحتساب الرحبية، فالثاين  املعاملة اختالفخيتلف املنتج املايل اإلسالمي عن نظريه التقليدي من حيث     

يتميز ى إقراض مبالغ مادية أما األول فريتكز على شراء أصل وبيعه للعميل، كما أن املنتج املايل اإلسالمي يعتمد عل

 ؛)2(باإلبداع وحيل الكثري من املشكالت وله طريقة عمل حمددة ويتم إخضاعه للتقنية من خالل األجهزة والربجميات

حلل مشكلة حمددة أو الوصول هلدف معني بوسيلة مالية، وقد  ياختيار تصرف "ايل أو األداة املالية يراد به املنتج امل -2

عدة عقود، فاملنتج املايل من حيث املبدأ يشمل العقود املسماة كالسلم واإلجارة يقتصر على عقد واحد وقد يتضمن 

                                                 
العالمیة للبحوث الشرعیة، ، المؤتمر العالمي الرابع لعلماء الشریعة، األكادیمیة المنتجات المالیة اإلسالمیة بین اإلبداع والتقلیدسامي السویلم،  -)1(

  10:، ص20/12/2009- 18، ركوااللمبو
  .223-222:ص ص ،مرجع سابق ،اإلسالمیة البنوكالمالي في  االبتكارعبد الحلیم غربي،  -)2(
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عقود ويرتجم ذلك عادة يف شكل عقد أو منظومة من ال، التطبيقات املختلفة اليت تتفرع عنهاوالشركة، كما يشمل 

   .)1( "اليت تكفل حتقيق هذا الغرضوالشروط والرتتيبات 

 ةاإلسالمي يةصناعة املالالميثل الرتاث الفقهي اإلسالمي جماال خصبا للمنتجات واألدوات املالية، وهو ما حتتاج إليه     

الشريعة اإلسالمية نت وتضماإلسالمية،  صارفاملومن املتوقع أن تفتح تلك املصادر الفقهية فرصا وآفاقا أوسع أمام 

  ؛)2(األسس الضرورية لقيام اهلندسة املالية

  .د حل ملشكلة معينةوجِ يُ و له طريقة عمل و فكرة إبداعية جديدة، تدخل فيه التقنية : املنتج املايل -3

  :خصائص املنتج املايل اإلسالميأهم الشكل املوايل يوضح     

  خصائص املنتج املايل اإلسالمي): 1-7(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .64:، ص2007ا�لس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية واهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل، ، اإلسالمية المصرفية، عز الدين خوجة: المصدر   

املراحبة كملوجودات  األدوات املالية اإلسالمية إما أن تكون أدوات قائمة على ا:خصائص األدوات املالية اإلسالمية -4

والسلم واالستصناع اليت تعتمد على بيع أو شراء املوجودات، أو اإلجارة اليت تعتمد على بيع مزايا االنتفاع �ذه 

                                                 
  .12:، ص2008ایر ، المصرف اإلسالمي للتنمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، ینالمنتجات واألدوات المالیة في الفقھ اإلسالمي مشروع -)1(
  .13:ص ،المرجع السابق -)2(

  ناتجة عن الدراسات

 والبحوث والتطوير

  المنتج

 المالي

ياإلسالم  

 عالمة 

 تجارية

  فتوى 

 شرعية

 

  طريقة

 عمل

 

  فكرة

 إبداعية

 

  

  تقنية 

 

سمة أساسية لسالمة 

 المنتج ومشروعيته 

توضيح االسم 

 التجاري للمنتج
  آليات العمل توثيق

 نتجمخرجات المو  مدخالتو 

تشتمل بشكل أساسي على 

 البرمجيات ومن ثم األجهزة
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أو احملافظ والصناديق ) مثل األوراق املالية(املشاركة واملضاربة أو الصكوك كاملوجودات، أو عمليات املشاركة يف األرباح  

  ؛)1(قد تعتمد على املوجودات املذكورة أعاله االستثمارية واليت

 :)2(ميكن تلخيص حاجة مؤسسات الصناعة املالية لتطوير منتجا�ا يف النقاط التالية :ثانيا

  تنويع مصادر الرحبية للمؤسسة املالية؛  -1

 ؛تجات احلالية للمحافظة على النموجتنب تقادم املن -2

 تقليل خماطر االستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته؛ -3

 دعم املركز التنافسي للمؤسسة املالية يف السوق؛ -4

 ؛مستمر نشاطالتطوير املستمر للمنتجات من خربة املؤسسة ويبقيها يف يزيد   -5

 )اخل...الضوابطو  آليات التنفيذو  اإلجراءاتو  النماذجو  العقود(االختالف بني املصارف اإلسالمية يف استخدام املنتج الواحد يؤدي   - 6

  ؛مما يؤدي باملتعاملني أفرادا ومؤسسات إىل عدم فهمهم للصناعة وتقديرها ،والنمطية والتوثيق الكامل هلذه املنتجاتإىل غياب الشفافية 

أو ابتكــــــار ها كرة، واالقتصار على عدد حمدود منة أو مبتاث منتجات جديدة مشتقـــعدم توافر بيئة مناسبة الستحد -7

لكلية املعتمدة، مما يؤدي إىل التسرع يف طرح املنتجات دون وجود مرجعية منتجات ختالف اإلمجاع والقواعد املالية ا

 ؛املالئمللصناعة تقوم بضبط عملية التطوير ومحايتها وتوجيهها وإدار�ا بالشكل 

، قليديةالتتلك لنظري�ا الصناعة املالية اإلسالمية عن عمل مبادئ وأسس وآليات ختتلف : واقع املنتجات املالية اإلسالمية: لثاثا

سها وهي عادة النتيجة نف املايل اإلسالمي،نتج املالنتيجة املطلوبة من �ا أن يتم سلفا حتديد  املقصودلذلك تبقى مشكلة احملاكاة و 

  .التقليدي اليت حيققها املنتج

هذا إىل  ،هاليت تواجهأهم املشكالت ااإلسالمية لنظري�ا التقليدية يف هندسة التمويل املايل من  املصرفية "حماكاة"تعد     

هذا ال يعين بالضرورة أن و  ،)3(والذي يعتمد على منتجات مالية شرعية للوصول إىل منتجات جديدة "التحوير"منهج جانب 

آثارا سلبية ميكن أن تكون هلا ولكن مجيع املنتجات اليت تقدمها الصناعة املالية التقليدية غري مناسبة للتمويل اإلسالمي، 

  : منهاو  ،املالية اإلسالميةالصناعة  على

 ؛اإلسالمية املالية اعة العمالء باملنتجاتضعف قن - 1

لعميل لومن الطبيعي يف هذه احلالة أن حتمِّل املؤسسات املالية هذه التكلفة  ،حتول الضوابط الشرعية إىل تكلفة إضافية - 2

 ؛ا حتقق النتيجة نفسهايدية مع أ�لتكون املنتجات اإلسالمية املقلدة يف النهاية أكثر كلفة من املنتجات التقل

جات تستلزم التعرض محاكاة هذه املنتف لذا، لتقليدية وحتاول معاجلة مشكال�اا املالية املنتجات التقليدية الصناعةتناسب  - 3

  ؛تقليديةالصناعة املالية ال صابتاليت أاألزمات املالية نفس يف الصناعة املالية اإلسالمية ما قد يوقع وهذا  ،لنفس املشكالت

                                                 
عدا مؤسسات التأمین (المعیار المعدل لكفایة رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة إسالمیة ، IFSB-15مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة  -)1(

  .6:، ص2013، دیسمبر )وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي) التكافل(اإلسالمي 
  ]. 11- 8:[، صسابق مرجعمحمد عمر جاسر،  -)2(
  .11: ، صمرجع سابق، المنتجات المالیة اإلسالمیة بین اإلبداع والتقلیدسامي السویلم، -)3(
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أي منتج لصناعة اهلندسة املالية التقليدية هو جزء من منظومة متكاملة من األدوات واملنتجات القائمة على فلسفة  -4

اإلسالمية حملاكاة سائر أدوات  املالية الصناعةب يؤديجوهر هذه املنظومة وأساسها  فمحاولة تقليد ،ورؤية حمددة

 اليوم ملاالقتصادية اليت يعاين منها العاتمويل اإلسالمي هو احلل للمشكالت من أن يكون ال بدالفاملنظومة وعناصرها، 

 :)1(والنتيجة يصبح جمرد صدى وانعكاس هلذه املشكالت

 ال يوجد فيها أي متيز أو أصالة؛إلسالمية والتقليدية و غياب أي فروق جوهرية بني املنتجات املالية ا .أ 

 ؛ احلقوق والواجبات مع إثقال كاهل العميل بأكثر الواجبات املتعلقة باملعاملةالعدل والتوازن بني طريف املعاملة يفاختالل  .ب 

تنامي حاالت عدم الرضا لدى املتعاملني مع املؤسسات املالية اإلسالمية، وتراجع مستوى املصداقية والثقة القائمة  .ج 

 .اجبا�اللمنتجات دون االلتزام مبضمو�ا والقيام بو  اهلوية اإلسالميةوالشعور باستغالل 
 

أمهية تقومي املنتجات املالية اإلسالمية القائمة من قبل مؤسسات مالية متخصصة يف عملية التصنيف  ا سبقتتضح مم -5

  :)2(التالية لالعتباراتيف إطار املعايري الشرعية واملوضوعية، وذلك  االئتماين

ؤسسات املالية اإلسالمية املنضبطة من تصنيف املنتجات املالية اإلسالمية من أجل محاية املستثمرين ومحاية امل -1

 لصريفة اإلسالمية؛لمنافستها مبنتجات تسيء 

 املتعاملني؛ الحتياجاتمعرفة مدى حتقيق تلك املنتجات لألولويات التنموية ومدى تلبيتها  -2

  .ومدى متيزها عن املنتجات املالية التقليدية املصرفيةتطبيق تلك املنتجات بالسوق معرفة مدى سالمة  -3

الصناعة املالية اإلسالمية مطالبة اآلن أكثر من أي وقت مضى بوضع : بناء إسرتاتيجية علمية وعملية للتطوير: بعارا

إسرتاتيجية فعالة وواضحة تقوم على منهج علمي وعملي يتالءم مع طبيعتها االستثمارية القائمة على حتمل املخاطر، 

ب التقنية والفنية الالزمة هلا ر األساليـــــــالسوق والعمل على تطوي هذه اإلسرتاتيجية دراسة مستمرة الحتياجاتوتتطلب 

ذلك لضمان الكفاءة االقتصادية للمنتجات املالية، كما تتطلب وضع أسس واضحة لصناعة مالية إسالمية مستقلة و 

  . عن الصناعة املالية التقليدية

ومن  هذا من جهة ،اة، لكنه يف املقابل أكثر جدوى وأكثر إنتاجيةعلى الرغم من أن ذلك سيكون أكثر كلفة من التقليد واحملاك   

، كما يسمح هلا باالستفادة من منتجات الصناعة صالة املؤسسات املالية اإلسالميةعلى أفإن هذا من شأنه أن حيافظ  ،جهة ثانية

  .املعرفية للصناعة املالية اإلسالمية املنظومةاملالية التقليدية ما دامت تفي مبتطلبات املصداقية الشرعية، كما يساعد على استكمال 

وضع معامل تعد مبثابة مقدمة لبناء هذه اإلسرتاتيجية يف حماولة الستكمال املنظومة املعرفية للصناعة املالية  لذا البد من    

  :)3(يليميكن تلخيصها فيما و  ،اإلسالمية

  ؛تابعة املستمرة لعمليات التنفيذتفعيل دور الرقابة الشرعية يف عملية تطوير املنتجات وامل .1

                                                 
الخرطوم، ، مداخلة مقدمة في إطار ملتقى الخرطوم للمنتجات المالیة اإلسالمیة، المنھجیة واآللیة-تطویر المنتجات المالیة اإلسالمیةعز الدین خوجة،  -)1(

  .7:، ص2011أفریل  7- 6السودان، مركز بیان للھندسة المالیة اإلسالمیة، 
، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي كفاءة صیغ وأسالیب التمویل اإلسالمي في احتواء األزمات والتقلبات الدوریةصالح صالحي، عبد الحلیم غربي،  -)2(

، 2009أكتوبر  21- 20السیاسات واإلستراتیجیات البدیلة لعالج األزمة المالیة واالقتصادیة،  –وكمة العالمیة حول األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة والح
  .793:مغاربي، ص- جامعة سطیف، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء األورو

  .796: ، صالمرجع السابق -)3(
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شأنه أن يقدم ا من لصناعة املالية اإلسالمية وهذالعمل على جتميع اجلهود وتضافرها لوضع معايري شرعية موحدة ل .2

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

البحوث العلمية اليت مالية من أرباح املنتجات املالية ألغراض الدراسات و تشجيع البحث العلمي وختصيص عوائد  .3

  ؛ها�دف لتطوير 

وتأمني السيولة  نتجا�املالعمل على إنشاء سوق مالية إسالمية تضمن تسويق مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية  .4

يق منتجا�ا وإجياد التمويل املناسب هلا هذه املؤسسات حتديات كبرية وعوائق عديدة يف تسو تواجه حيث  ،الالزمة هلا

 ؛من خالل األسواق التقليدية

 ؛االبتكارالبنية التحتية يف الصناعة املالية اإلسالمية يف جمال التطوير و  تدور مؤسساتأسيس وتفعيل  .5

 ؛تكلفة اإلنتاج إىل أدىن مستويا�ا لتحقيق ميزة تنافسية على مثيال�ا التقليديةبالوصول  .6

االحرتاز من الوقوع يف ، و ملتطلبات التطويرو الدقيق لطبيعة املنتج  فهمإىل اليؤدي والذي يل العاملني تدريب وتأه .7

   .املخالفات الشرعية

اليت  االستثماريةمن خالل األدوات  املصرفيةوجتديد اخلدمات  ابتكاربحث يف كيفية للاإلسالمية  صارفاملتسعى     

والتعرف على السوق  إىل منوها وبشكل مستمر، فهي تقوم بالبحثآلية املشاركة  اعتمادها علىوأدى ها لعمالئها، تقدم

وتدعيم سوق األوراق املالية والقيام بوظيفة أمناء  ،وتقوميها ية والرتويج للمشروعاتاالستثمار  واالستشاراتودراسة اجلدوى 

  ؛خدمة ميكن تكييفها وقبوهلا شرعا وأياملمكنة  لدعم إصدار األسهم واملساعدة يف تروجيها بشىت الوسائل االكتتاب

تستند املنتجات املالية اإلسالمية إىل املعايري والضوابط والقواعد الشرعية  :معايري تقويم املنتجات املالية اإلسالمية املعاصرة: خامسا

  :)1(وأبرز هذه املعايري ما يلي واألدوات املالية اإلسالمية، أي أحكام املعامالت املالية اإلسالمية بصفة عامة،اليت حتكم الصيغ 

 خلو املنتج من الربا صراحة أو ضمنا؛ -1

 ؛مِ رْ بالغُ  مُ ناستناد املنتج إىل قاعدة اخلراج بالضمان والغُ  -2

 القول ويف التنفيذ؛يف الوثائق ويف ) الصدق واألمانة والعدل(اإلفصاح بشفافية كاملة  -3

 .مل بسلعة أو منفعة أو خدمة حمرمةخلو املنتج من التعا -4

واسعا على  اهتمامارغم أمهية مجيع معايري التقومي السابقة الذكر، إال أن املعيار األول وهو خلو املنتج من الربا يلقى     

ضوء احليل الربوية القدمية واملعاصرة، ولغرض تقومي املنتجات املالية اإلسالمية من منظور املصداقية الشرعية، سيتم التطرق 

  :)2(بوية املسترتة وذلك على النحو التايلإىل عدد من الذرائع الر 

  ِوهو  "يبيع شيئا مؤجال مث يشرتيه من مشرتيه منه بأقل من مثنه حاال"ة هو أن ينَ بيع العِ : ةينَ ة وعكس العِ ينَ بيع الع

ه ذريعة نوهو حمرم أيضا أل، "مؤجليبيع شيئا نقدا مث يشرتيه من مشرتيه منه بثمن أكرب "ة هو أن ينَ وعكس العِ  ،حمرم شرعا

 إىل الربا ووسيلة إليه؛

                                                 
، ورقة مقدمة في إطار المؤتمر الدولي السابع للمؤسسات المالیة تقویم المنتجات المالیة اإلسالمیة من منظور المصداقیة الشرعیة عبد الباري مشعل، -)1(

  .4:، ص2007جانفي  14- 13، الكویت، - تطویر المنتجات المالیة اإلسالمیة، مصداقیة شرعیة وكفاءة اقتصادیة - اإلسالمیة
  ]7- 4[:ص ،المرجع السابق -)2(
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 النهي عن : تخذ البيع وسيلة لتحصيل ربا على السلف، أي القرض وميكن القوليُ  كي ال�ي عنه ل: بيع وسلف

 اجلمع بني املعاوضة والتربع؛

  رد الثمن رد أن يبيع احملتاج إىل النقد بيتا ويقبض الثمن، بشرط أنه إن  ومثاله بيع الوفاء: االستغاللبيع الوفاء وبيع

بيع الوفاء بيع املال بشرط أن البائع فحقيقته  .موثق برهن وهو قرض ربوي ألن املقرض ينتفع باملرهونالبيت، فهذا قرض 

كأن يبيع شخص آلخر عقاره، على أن يستأجره منه بأجرة   ،االستغاللبيع أما   .)(مىت رد الثمن يرد املشرتي إليه املبيع

ويغل فائدة تتمثل يف أجرة املبيع، د إليه عقاره، فهذا أيضا كسابقه قرض موثق برهن إليه الثمن رَ د معينة بشرط أنه مىت رَ 

 من البائع؛ بواسطة تأجريه ألن املشرتي يستغل العقار املبيع استغالالومسي 

  ع بي هاومن "قلب الدين"، وعرب عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية مبسألة هلذه املسألة صورا كثرية: بالدين الدينفسخ

شرعا، وهو ما يطلق عليه جدولة رم ألنه صورة من صور الربا وهو حم ،ل أكثر من مقدار الدينؤجَ الدين للمدين بثمن مُ 

 .)1(شرعا كل ما يفضي إىل زيادة الدين على املدين مقابل الزيادة يف األجل حملرمويعد من فسخ الدين يف الدين ا ،الدين

  :ت والتحديات اليت تواجه تطوير األدوات املالية اإلسالمية، ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايلوعليه هناك مجلة من العقبا   

  أهم العقبات التي تواجه تطوير األدوات املالية اإلسالمية): 1-8(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   من إعداد الطالبة: المصدر

  

                                                 
)(-  66 قرار المجمع الفقھي الدولي رقمجاء في )فھو تحایل على الربا وبعدم ) قرض جر نفعا(إن حقیقة ھذا البیع  :أوال :بشأن بیع الوفاء ما یأتي )4/7

  .إن ھذا العقد غیر جائز شرعا :ثانیاصحتھ قال جمھور العلماء، 
- 10في الفــترة من  بمكة المكرمةالمنعقدة  الثامنة عشرةفي دورتـــھ  ة العالم اإلسالميـــس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطـــمجلقـرار  :راجع -)1(

  . فسخ الدین في الدین، والذي نظر في موضوع 12/4/2006-8ھـ، الذي یوافق 14/3/1427

 غياب التنظيم المالئم لألدوات المالية اإلسالمية

 إمكانية تنميطها بشكل يسهل عمليات التداول وتحديد األسعار

 ضبط طرق المراقبة واإلفصاح

  يتطلب       هذا

 تحويل الصيغ اإلسالمية من قوالب تقليدية إلى وسائل حديثة

 تحافظ على الضوابط الشرعية واألحكام الفقهية تفي بمتطلبات التعامل المعاصر
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 متطلباتعقود املعامالت الشرعية  معظم ستويفتال : الشرعية تطبيق خصائص املنتج املصريف على العقودإمكانية : سادسا

هلذه  اليت جتعل العقد الشرعي مستوفيا إدخال بعض الشروط الشرعيةة، لذا كان لزاما من املصرفي اتخصائص املنتج

  :وهو ما يوضحه اجلدول املوايل، )(املتطلبات

   نتج املصريفاملستوفية ملتطلبات املالشروط الشرعية  ):1-1(اجلدول رقم 

  التعديل في الشروط الشرعية  المتطلب المصرفي  العقد

  المرابحة
للسلعة  المصرفالمخاطر االئتمانية عالية عند شراء 

  .وعدم التزام العميل بالشراء

 إدخال مفهوم األمر بالشراء - 

  إدراج مفهوم الوعد الملزم - 

  السلم

المخاطر االئتمانية عالية بسبب احتمال تغير سعر  - 

 .عة عند التسليمالسل

  إدارة المصرفارتفاع التكلفة التشغيلية عند تولي  - 

  العقد مباشرة تنفيذ

لضمان إيجاد  الموازيإدخال مفهوم السلم  - 

 .األجل ولضمان العائد مشتر عند

لتخفيض تكلفة  إدخال مفهوم توكيل العميل - 

  .التشغيل

  االستصناع
 .المخاطر االئتمانية عالية - 

  .يةالمخاطر التشغيلية عال - 

 .الموازي إدخال مفهوم االستصناع  - 

التكلفة  لتخفيضاالستشاري  توكيل العميل أو - 

  .التشغيلية

ورقة حبث مقدمة يف إطار الندوة الثالثة لبنك أبو ظيب اإلسالمي، يناير ، ير المضاربة لتكون منتجًا مصرفياتطو ، موسى آدم عيسى :المصدر

  .7:، ص2011

  اإلسالمية ملصارفاد يف والتجدي االبتكار: امسالفرع اخل

أوضحت من اخلدمات واألدوات، وقد  عدد ابتكاراإلسالمية وتقدمها أساسا من مدى قدر�ا على  صارفاملتفوق  تجين    

معه العميل، وتزداد هذه الذي يتعامل  املصرفتوجد خارج  عمالئهامن املوجودات املادية ل %90- 80دراسات عديدة على أن 

   . وحسب االئتمانوتقدمي القروض وبطاقات  على احلسابات اجلارية املصرفنشاط  اقتصرالنسبة كلما 

ــاهتميف جذب  هإىل زيادة جناح حسنلألفضل واأل املصرفتقدمي يؤدي  :أوال    ــ ــ ــ ــ يدعو إدارة املتعاملني فيه، وهذا األمر  امـ

ــاهلندسة امل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبالتع صارفاملالية يف ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــاون مع إدارة التسويق املصـ ــ ــ ــ ، املصرفيةريف على إدخال املبتكرات يف نظم تقدمي اخلدمات ـ

                                                 
)(- ر الناشئة ـالمخاط" بھا  یقصد ھا والتيقیة فیر األخالـرتفاع المخاطال نظرا مصرفیة منتجاتبأن تكون عقود المشاركات في صیغتھا األولیة  ال تصلح

  طالنشا على العائد المرجو من لتي قد تؤثر سلباالذي یتیح لھ القیام بعدد من التصرفات ا األمر ،"المضارب والشریك بإدارة المضاربة من انفراد 
اختیار الصفقات الناجحة لنفسھ و ادعاء ھالك المالو اء الخسارةادع ثمومن  التالعب في النفقات وإظھارھا بغیر حقیقتھا ذلكأمثلة من و ،الستثماريا

تطویر موسى آدم عیسى، : للمزید راجع. العتبارات شرعیة وعملیة تنشأ المخاطرة األخالقیة في المشاركات. ة أو المشاركةـــوالخاسرة لحساب المضارب
 .9.، ص2011ثالثة لبنك أبو ظبي اإلسالمي، ینایر ورقة بحث مقدمة في إطار الندوة ال، المضاربة لتكون منتجاً مصرفیا
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 ابتكارية وبشكل كبري على قدرة إدارة اهلندسة املالية يف االستثمار اإلسالمية على زيادة ودائعها  صارفاملمقدرة عتمد تو 

   .ةيعة اإلسالميية املتفقة وأحكام الشر االستثمار األدوات 

البحث املتواصل عن ب مطالبةاملصارف ف وعليهالعمالء املتجددة واملتنامية،  احتياجاتكبريا أمام تلبية   تعد النمطية عائقا    

  ؛)1(أساليب وقواعد جديدة وأنواع مبتكرة من اخلدمات

آلية  أنمن  ناتجوهذا  ،مةعلى األنظ االلتفافاملايل هو  االبتكارأن اهلدف األساسي من  االقتصادينييرى بعض  :ثانيا 

عليها أو ما يسمى  االلتفافلة بتحقيق الكفاءة ورفاهية ا�تمع، لذا فإن إبطال هذه األنظمة من خالل يالسوق كف

دورا مهما يف من حيث املبدأ القيود التنظيمية تؤدي لكن  ؛)2(كفاءة السوق  الستعادةمهم يف نظرهم  "املراجحة النظاميةب"

أن يعزز  اإلجيايب الذي ميكن لالبتكارفالفرص متاحة أمام التمويل اإلسالمي بأن يكون مصدرا خصبا ، األسواق استقرار

  . أداء املؤسسات املالية

غري إسالمية  استثماريةاليزية قانونا جيرم تسرب األموال املستثمرة يف أدوات إسالمية إىل أوعية ـــة املـــأصدرت احلكوم    

األدوات واآلليات بد أن تكون األداة أو اآللية التمويلية املبتكرة حتقق ما ال تستطيع اللذا  ،)3()قبل القانون 60%(

  السائدة حتقيقه؛

فهي جتمع بني الكفاءة  ،املالية التقليدية االبتكاراتعن املالية اإلسالمية مبجموعة من اخلصائص  االبتكاراتتتميز : ثالثا

مجيع األطراف من جهة أخرى، هذا  استفادةاصيتان مرتابطتان من جهة وتضمنان ومها خ واملصداقية الشرعية االقتصادية

 ا�ياراملالية التقليدية اليت ال تتقيد بأي قيد يف حدوث األزمات املالية من خالل  االبتكاراتيف الوقت الذي تتسبب فيه 

  .)4(األسواق املالية

 "إعادة هيكلة"نتجات املالية اإلسالمية ما هي إال نتاج لعملية عليه، يرى عديد من الباحثني واخلرباء أن امل بناءً     

يف طبيعة املنتجات املالية اإلسالمية اليت  وهو ما كان له أثر للمنتجات املالية التقليدية حىت تصبح متوافقة مع الشريعة

  ؛)5(تتداول يف األسواق حاليا

عملية إعادة "الصناعة املالية اإلسالمية للداللة على  على نطاق واسع يف "اهليكلة الشرعية"يستخدم مصطلح  :رابعا

مع واإلجراءات املتعلقة باخلدمات واملنتجات املالية التقليدية حىت تصبح متوافقة هيكلة القوانني والتشريعات والسياسات 

  .)6("اإلسالمية الشريعة

                                                 
  .111-110:، ص ص2008، دار النفائس، األردن، اإلسالمیة البنوكمؤشرات األداء في إبراھیم عبد الحلیم عباده،  - )1( 
، 2010، ینایر 9اإلسالمیة، العدد  المصرفیة، مجلة اإلسالمیة عن جوھرھا الحقیقي المصرفیةالمراجحة الشرعیة تبعد صناعة ناصر الزیادات،  - )2( 

  .28:الریاض، ص
، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، حوار األربعاء، تأثیر مستجدات األزمة المالیة العالمیة على مؤسسات التمویل اإلسالمیةأحمد سعید بامخرمة،  - )3( 

  .364:، ص2009لعلمي،  جامعة الملك عبد العزیز، إعداد خالد سعد محمد الحربي، عبید هللا محمد حمزة عبد الغني، مركز النشر ا
  .223:، ص، مرجع سابقاإلسالمیة البنوكاالبتكار المالي في عبد الحلیم غربي،  -)4(
  .26:ص ،مرجع سابقناصر الزیادات،  -)5(
  .المرجع نفسھ - )6(



  مدخل للهندسة املالية من املنظور املصريف التقليدي واإلسالمي......................................... : .......ألولالفصل ا

 

36 

املالية اإلسالمية عن جوهرها على مر الزمن إىل ابتعاد الصناعة  "اهليكلة الشرعية"يف  االبتكاراتأدى الغلو يف     

والتورق ومن قبلهما املراحبة بعيدة جدا عن  باالستثمارفالوكالة  ملبادئ األساسية اليت تقوم عليها، واحنرافها عن كثري من ا

  .يف حتمل املخاطر وتوزيع األرباح مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة وعن مبدأ العدالة

األساسي منها جعل املنتج املايل  دفاهل ،"مراجحة شرعية"من اهليكلة الشرعية ما هو إال عمليات  كبريا  إن جزءً     

ال تسمح تشريعا�ا ببيع ذلك املنتج أصال أو تداوله، هذا إضافة إىل إسالمية  مالية التقليدي قابل للبيع والتداول يف سوق

  ؛على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة فافوااللتتقليل التكلفة املالية والتهرب من حتمل املخاطر 

  .الصناعة املالية اإلسالمية عن جوهرها احنرافالشكل املوايل يوضح     

  احنراف الصناعة املالية اإلسالمية عن جوهرها): 1-9(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  
  

، يناير 9اإلسالمية، العدد  صرفيةاملجملة ، اإلسالمية عن جوهرها الحقيقي ةمصرفيالالمراجحة الشرعية تبعد صناعة  ناصر الزيادات،: المصدر

  .28:، الرياض، ص2010

وهو ، واالبتكارواجهة املنافسة املتزايدة البد من عنصرين ومها اهلندسة املالية ملو األسواق املالية تطورا ومنافسة، تزداد  :خامسا

  .هية إلنشاء عقود معامالت إسالميةتوجي امنها لتكون خطوط االستفادةميكن ليت وااألدوات املالية اإلسالمية  ما حتتاج إليه

ــالتطورات املتسارعة إىل �ج احلاجة يف اهلندسة امل يف ظلاللجوء يستحسن      ــــ ــ المي، ـيف إطار املبادئ املعروفة للتمويل اإلس اليةـ

فالبد من تكييفها لتخدم  ،إن كانت حقيقية من منظور إسالميف االحتياجات اليت تلبيها هذه األدوات، ةسان در مإذ البد 

 إذا ما بقي احلال على ما هو عليه من عمليات اهليكلة الشرعية ملنتجاتو  ،)1(أغراضها أو إجياد البدائل اإلسالمية هلا

                                                 
  .274- 273:، ص ص2005، إتحاد البنوك العربیة، لبنان، مركزیة والتقلیدیةالبنوك اإلسالمیة، العملیات، إدارة المخاطر، والعالقة مع البنوك الأحمد سفر،  -)1(

 التطور

 

  اإلرتباط باإلقتصاد

  قـالحقيقي وتحقي

 ةـمقاصد الشريع

اإلرتباط بالرأسمالية 

 واقتصاد الدين

  المغاالة في الهيكلة الشرعيـة

  اعة عن جوهرها لتقتربحرفت الصن

 من نظيرتها التقليدية

 الزمن

 

 

 ...مرابحة عكسية، تورق،وكالة باالستثمار
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دمات التقليدية، تقليدية، فإن مستوى املنتجات املالية اإلسالمية سينحدر ليصل إىل نقطة يتقارب فيها مع مستوى اخل

  :)1(الصناعة املالية اإلسالمية أمام ثالثة مشاهد حمتملة يف املستقبل املنظوروستكون 

يتمثل يف اإلسرتاتيجية اليت جيب أن تتبناها الصناعة املالية اإلسالمية لتحقيق استدامتها، ): املأمول(املشهد األول  -1

الشرعية للمنتجات تغالل املخزون االسرتاتيجي من الصيغ الفقهية فاملطلوب منها أن تتحول يف املستقبل العاجل إىل اس

 ؛لة يف عمليات التطوير واالبتكاراإلسالمية األصي

ا كبريا مع املنتجات املالية التقليدية، �يتمثل يف أن تتشابه املنتجات املالية اإلسالمية تشا): احملتمل(املشهد الثاين  -2

ورفع مستويا�ا واستدامة صناعتها متاما كما يعمل على  ت املالية التقليديةوهو أمر سيعمل حتما على دعم املنتجا

 إضعاف خصوصية ومزايا الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجا�ا؛

 .يتمثل يف اندثار املنتجات املالية اإلسالمية نتيجة عدم تطوير منتجات أصيلة تدعم استدامة الصناعة): احتماالاألقل (املشهد الثالث  - 3

املالية التقليدية يف حني أ�ا غري متوافقة  األدواتباملوازاة مع  اإلسالميةاملالية  األدواتيف معظم احلاالت، يعاد جتميع     

  .دةقلَ والذي يعين خلق منتجات مُ  "shariah synthetics "مع الشريعة، وهو ما يعرف بـ 

  :ميكن توضيح ما سبق من خالل الشكل املوايل    

  سيناريوهات التقارب بني املنتجات املالية اإلسالمية ومثيالتها التقليدية): 1- 10(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

   .46:، ص20/01/2008، جريدة القبس، الكويت، حذار المبالغة في تقليد المنتج التقليدي، ناصر الزيادات: المصدر

  

                                                 
، ورقة مقدمة في إطار الملتقى الدولي الثاني حول دور المنتجات المالیة اإلسالمیة في تحقیق االستقرار االقتصاديصالح صالحي، عبد الحلیم غربي،  -)1(

، النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي بخمیس ملیانة، معھد العلوم االقتصادیة وعلوم األزمة المالیة الراھنة والبدائل المالیة والمصرفیة
  .19:، ص2009ماي  5/6التسییر، یومي 

الصناعة المالية اإلسالمية لم تستغل 
مخزونها االستراتيجي الشرعي الذي يشتمل 

على آالف الصيغ الشرعية للمنتجات 
 األصلية

نقطة التحول التي ستؤدي 
إلى رفع مستوى المنتجات 
المالية اإلسالمية وتحقيق 

 السناريو المنشود

سيناريو المنشود يتم ال
الوصول إليه بتطوير 

 المنتجات اإلسالمية األصلية

استمرار الهيكلة الشرعية 
للمنتجات التقليدية يؤدي حتما 

 للتقارب

الصناعة المالية التقليدية 
الراسخة وتطور منتجاتها 

 وفقا لمعاييرها

نقطة التقارب ومن 
بعدها سيناريوهات 

 غير منشودة

حتمالية سيناريو ضئيل اال
تأخذ فيه المنتجات 

 المالية اإلسالمية باالندثار

السيناريو غير المنشود 
التشابه شبه الكلي (

بين المنتجات 
) اإلسالمية والتقليدية

سيتم الوصول إليه إذا 
ما استمر الوضع الراهن 

من هيكلة شرعية 
 للمنتجات التقليدية

1

2

3

ت
جا

منت
 ال

وير
تط

 

 الزمن
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  أمناط املنتجات املالية اجلديدة وعمليات تطويرها: لسادسالفرع ا

   .هاتطوير  لعمليةمربرات  عدة هذه األخرية واليت هلاخمتلفة للمنتجات املالية اجلديدة،  أو أشكاال اأمناط توجد    

  :)1(أمناط املنتجات املالية اجلديدة :أوال    

يف الغالب حبدود  ومتثلفيها،  أساس االبتكاروهي تلك املنتجات اليت يكون عنصر : بتكرةمنتجات جديدة مُ  -1

  إمجايل املنتجات اجلديدة؛من  10%

وذلك عندما تبحث عن تقدمي صارف املوهي اخلدمات اليت تقدم يف الغالب من قبل : خطوط املنتج اجلديد -2

  ؛خدمات إىل أطراف حمددة ودون تقدميها إىل جممل السوق

ليها تطوير لتقدمي خدمة وهو الشائع من املنتجات املالية اليت تكون موجودة أصال، ولكن جيري ع: ةرَ وَ طَ ُـ املنتجات امل -3

وقد يكون ذلك مثال من حيث السعر والتوقيت الزمين  ر مييزها عما كانت عليه يف السوق،مضافة أو أي شيء آخ

  ؛اخل...مع خدمة سائدة ارتباطهاو منها  لالنتفاع

مل تدخل إليها  يتم ذلك من خالل إدخال املنتجات إىل أسواق جديدة: موضع أو املكانة للمنتج يف السوقإعادة التَ   - 4

  السوق حتديدا؛ هيف مكان ما من األسواق األخرى، ولكنه غري معروف يف هذ اوبالتايل قد يكون املنتج معروف ،سابقا

 املصرفيةالبطاقات  استخداميف ختفيض تكاليف كما هو حاصل مثال : املرتتبة على املنتج تكاليفالتخفيض يف ال  -5

  ؛هااستخدامن احلصول عليها من جراء وتنويعها واملزايا املختلفة اليت ميك

عملية تطوير أي منتج من خالل التعامل مع العمالء وعرب األقسام املختلفة للشركة تأيت  :عمليات تطوير املنتج اجلديد: ثانيا

ليت منطلقة يف ذلك من مربرات موضوعية تقودها إىل إجراء عملية التطوير للمنتج ا املنتجة أو املقدمة للخدمات املالية

  :)2(تتمثل يف الغالب يف

وتقدمي خدمات جديدة من شأ�ا أن تزيد من حصتها السوقية عرب كسب  ةمواجهة املنافسة القائمة يف السوق املالي  -1

 املزيد من املتعاملني معها؛

 احلفاظ على عمالئها احلاليني من خالل تنويع حمفظة ومزيج اخلدمات املالية املقدمة هلم؛ -2

من أرباح املنظمات تأيت من  %30 ملالية، إذ تشري الدراسات إىل أنا مؤسسةيد قوة ومكانة للاملنتج اجلديضيف  - 3

 وهذا حبد ذاته مربر منطقي وقوي لتوجهها حنو إجياد منتجات جديدة هلا؛ ،اجلديدة اليت تتعامل �ااملنتجات 

 ات مالية جديدة ومطورة؛الدخول إىل أسواق مالية جديدة مل تكن متاحة هلا سابقا عرب ما تقدمه من خدم - 4

مبنتجات جديدة هو تعبري عن اإلبداع واملعاصرة مع حالة التقدم املتسارع يف جمال اخلدمات املالية اليت  التعامل - 5

 .تشهدها أسواق العامل املختلفة وهذا حبد ذاته يكسب املؤسسة املالية مكانة ذهنية لدى العمالء املتعاملني معها

                                                 
  .229- 228:، ص ص2008، إثراء للنشر والتوزیع،األردن، تسویق الخدمات المالیةثامر البكري، أحمد الرحومي،  -)1(
  .230:ص ،المرجع السابق-)2(
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ومربرات كثرية من أبرزها نتج عرب عدد من املراحل قد تطول فرتة كل مرحلة أو تقصر تبعا لعوامل عملية تطوير املمتر     

    ؛)1(خصائص املنتج املايل وحجم املنافسة السائدة يف السوق وعدد وحجم العوامل البيئية املؤثرة على تطوير املنتج املايل

ية االستثمار اإلسالمية يف خمتلف ا�االت التمويلية و صارف امل تتعامل :اإلسالمية ملصارفاوأهميته يف التسويق املصريف : ثالثا

جبانب تنمية ا�االت التكافلية يف ا�تمع وتلتزم يف كافة معامال�ا مبقتضيات الشريعة اإلسالمية، وهلذا جيب عليها تسويق تلك 

على تسويقها مراعية يف ذلك خصائصها ب أن تعمل جيبل  ،املعامالت واخلدمات واألفكار اليت تقدمها ليس هذا فقط

  . واملستفيدين منها وا�تمع الذي توزع فيه وتعمل على حتقيق تنميته

بتصريف وانسياب  واملتعلقةكافة اجلهود اإلنسانية املبذولة ": بأنهعريفه ميكن ت: تعريف التسويق املصريف اإلسالمي -1

ومتطلبا�م إلشباع حاجا�م  ،سالمي إىل العمالء واملستفيديناإل املصرفوالتكافلية من  املصرفيةاخلدمات واألفكار 

وحتقيق املنافع املادية واملعنوية للمسامهني والعاملني  واالجتماعية االقتصاديةواملسامهة يف حتقيق التنمية  واالجتماعيةاملالية 

  .)2("بأحكام الشريعة اإلسالمية االلتزاموا�تمع يف ضوء 

جمموعة من األنشطة التخطيطية والتنفيذية املبنية على قواعد وأسس وضوابط شرعية سليمة، ": أنهكما ميكن تعريفه ب    

  .)3("�دف إىل التعرف على حاجات العمالء وحماولة تلبيتها وصوال لتحقيق أهداف املصرف اإلسالمي

حبفظ املال من جانيب الوجود ما خيتص به املفهوم املصريف اإلسالمي للتسويق املصريف هو اهتمامه وبشكل خاص      

 املصرفيةيف األرض، ويتطلب ذلك أن تكون املنتجات  االستخالفوالعدم كمقصد من مقاصد الشريعة وحتقيقا ملبدأ 

  .)(متفقة مع حاجات الفرد وا�تمع حتقيقا ملقصد حفظ املال

 :)4(تتمثل يف :خصائص التسويق املصريف اإلسالمي -2

 ؛بالقيم األخالقية االلتزام .أ 

 ؛اإلسالمية وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصرفيةيف تقدمي اخلدمات واملنتجات باألصالة اإلسالمية  االلتزام .ب 

 ؛ومبادئ الشريعة اإلسالميةوسائل التسويق املعاصرة مىت كانت تتفق مع أحكام  استخداماملقدامية يف  .ج 

 الدين وحفظ املال؛أن حيقق التسويق مقاصد الشريعة اإلسالمية ومنها حفظ  .د 

 ؛اإلسالمية املصرفيةاحملافظة على اهلوية اإلسالمية للخدمات واملنتجات  .ه 

 ؛األسوة احلسنة يف التسويق .و 

                                                 
  .233-232: ص ص ،المرجع السابق -)1(
، المصرف اإلسالمي للتنمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث 66، بحث رقم اإلسالمیة البنوكاإلدارة اإلستراتیجیة في عبد الحمید عبد الفتاح المغربي،  -)2(

  .376:، ص2004والتدریب، 
، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي االقتصاد اإلسالمي المصرفي اإلسالمي الضوابط الشرعیة للمزیج التسویقيأحمد بوشنافة، حاجي كریمة،  -)3(

  .7:، ص2011فیفري  24- 23الواقع ورھانات المستقبل، جامعة غردایة، 
)(- مشكالت التسویقیة، إال رغم االتفاق بین التسویق في المصارف اإلسالمیة والمصارف التقلیدیة في استخدام الدراسات التسویقیة وعلم اإلحصاء لتحدید ال

، مشكلة عدم قدرة إدارة التسویق اإلسالمي على فھم جوھر وضوابط العقود اإلسالمیة: أن مشكلة التسویق اإلسالمي تنفرد عن التقلیدي باعتبارین وھما
التي تؤثر في صیاغة السیاسات التسویقیة وعلى ، لذا فإن أسس المقارنة تقوم على الضوابط التسویقیة ومشكلة توافق القانون مع أحكام الشریعة اإلسالمیةو

، دار المسیرة للنشر والتوزیع، تسویق الخدمات المصرفیة اإلسالمیةمحمود حسین الوادي، عبد هللا إبراھیم نزال، :  للمزید راجع. أداء تسویق المنشآت اإلسالمیة
  .]37- 34 [:، ص2012األردن، 

  .8:ص ،قمرجع سابأحمد بوشنافة، حاجي كریمة،  -)4(
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 ؛ة أو إسرافـــــــــــــــــي بدون مبالغـــــــة يف التسويق واإلعالم عن خدمات ومنتجات املصرف اإلسالمــــــــــــــالوسطي .ز 

 :)1(اإلسالمية، وهي ملصارفاات هناك مخس طرق لتطوير خدم -3

على اتفاق الفقهاء على أن األصل يف األشياء  بناءً  ،ابتكار خدمات مستجدة مل ينص عليها سابقا يف كتب الفقه .أ 

 اإلباحة، وترتب على ذلك تأصيل أنواع العقود املستحدثة واملعامالت اجلديدة؛

العقود حبيث يظهر لكل عقد شروطه وقيمته  حيث يتم مجع عدد من: جتميع عدد من العقود يف خدمة واحدة .ب 

 ؛)(أحدها أو إضافة آخراملالية وميكن للعميل إلغاء 

 قلب العقد الذي تتكون منه اخلدمة إىل عقد آخر، ويشرتط قبول العقد للقلب؛ .ج 

الشريعة م احكأية إلجياد مواصفات معينة يف املنتج، ويراعى أن كل شرط خالف علِ على الشروط اجلُ  تعديل العقد بناءً  .د 

 . فهو باطل اإلسالمية

  :املنهجية املناسبة لتطوير املنتجات املالية اإلسالمية على جمموعة من اجلوانب كما يوضحها الشكل املوايلترتكز     

  منهجية تطوير املنتجات املالية اإلسالمية): 1- 11: (الشكل رقم

  

  

  

  

  
  

  

  

مداخلة مقدمة يف إطار ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية ، المنهجية واآللية-إلسالميةتطوير المنتجات المالية ا، الدين خوجة عز: المصدر

  .8:، ص2011أفريل  7-6اإلسالمية، اخلرطوم، السودان، مركز بيان للهندسة املالية اإلسالمية، 

طوير املنتجات املالية املعيارية الشرعية هي الفارق األساسي بني منهج تطوير املنتجات املالية اإلسالمية وتتعترب     

وتطوير املنتجات املالية اإلسالمية مبا يضمن  االبتكار، حيث ال بد من إجياد معيارية قادرة على توجيه حركة التقليدية

، وخيفف من اآلثار )مِ رْ بالغُ  مُ نْ الغُ و باإلقتصاد احلقيقي  واالرتباط األخالقي االلتزام( الشريعةهويتها والتزامها بأحكام 

  .املنتج من قبل مجهور املتعاملني قبولة يف السلبي

يف ضوء املمارسات ، فقد مت تقسيم مراحل تطوير املنتجات املالية إىل ست مراحل أساسية املهنية االحرتافيةأما      

  :والتطبيقات املتبعة، وهذا ما يوضحه الشكل املوايل

  

  

                                                 
  .]88 -  85[ :، ص2012، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، اإلسالمیة المصرفیةتسویق الخدمات محمود حسین الوادي، عبد هللا إبراھیم نزال،  -)1(
)(-  منع من المعاوضة، وكذلك ، ألن التبرع إنما كان ألجل المعاوضة ال تبرعا مطلقا فیصیر جزًء عدم جواز الجمع بین معاوضة وتبرعیراعى في ذلك

الَ یَِحُل َسلٌَف وبَیٌع والَ َشْرطَاِن في بَْیعٍ والَ ِرْبُح َما لَْم : "أنھ قال) ص(واستدل بحدیث َعْبِد هللا ْبِن َعْمُر رضي هللا عنھ عن رسول هللا  التعاقد بشرطین في بیع
  .رواه الترمذي." یَْضَمْن والَ بَْیُع َما لَْیَس ِعْنَدكَ 

زات المؤثرة في المرتك

منهجية تطوير المنتجات 

 المالية

منهجية التطوير على مستوى 

 الجوانب الشرعية

منهجية التطوير على مستوى 

 الجوانب الفنية

 المعيارية الشرعية

 االحترافية المهنية
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  مراحل تطوير املنتجات املالية ):1- 12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ة مقدمة يف إطار ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية اإلسالمية، اخلرطوم، السودان، مركز بيان للهندسة املالية اإلسالمية، ـــمداخل ،المنهجية واآللية-تطوير المنتجات المالية اإلسالمية، عز الدين خوجة: المصدر

.5:ص، 2011أفريل  6-7

  ثقافة
  المؤسسة 

  تحديد احتياجات   
  العمالء

  إستراتيجية 
  المنتج

  توليد األفكار   
  تيار أفضلهاواخ     

  تصميم
  المنتج

  إطالق
  المنتج

  ثقافة المؤسسة

الكيفية التي تنظر 

فيها المؤسسة ككل 

إلى عملية تطوير 

فة االمنتجات، والثق

والبيئة اإلبتكارية 

التي تغرسها في 

نفوس موظفيها 

وتسعى إلى تعميمها 

 بينهم

تحديد احتياجات 

الكيفية : العمالء

التي يتم فيها 

عمالء التواصل مع ال

الحاليين 

والمستهدفين من 

أجل تلمس 

احتياجاتهم تمهيدا 

لتلبيتها من خالل 

منتجات مالية 

 إسالمية جديدة

  المنتج إستراتيجية

وضع رؤية واضحة 

لما تقتضيه عملية 

التطوير واحتياجات 

السوق، وذلك من 

خالل إحداث 

تفاعل بين معطيات 

البيئة الخارجية 

التنظيمية (للمؤسسة 

ية والتشريع

مع ) والسوقية

معطيات البيئة 

 الداخلية للمؤسسة

  توليد األفكار   

  واختيار أفضلها   

األساليب والطرائق 

والوسائل التي يتم 

استخدامها في 

توليد األفكار حول 

المنتجات المالية 

الجديدة، ومن ثم 

اختيار أفضلها 

لتطويرها إلى 

 منتجات حقيقية

 تصميم المنتج

 القدرة الكافية على

تحديد تفاصيل 

المنتج والمواد 

المستخدمة في 

تصميمه وإجراءات 

وسياسات تنفيذه 

وسماته القانونية 

والشرعية 

 والتكنولوجية

  إطالق المنتج

دراسة الكيفية التي 

يتم فيها إطالق 

المنتج في السوق 

والتحضيرات 

الالزمة قبيل هذه 

العملية من 

إجراءات تسويقية 

وترويجية واختبارات 

 على المنتجأولية 



  مدخل للهندسة املالية من املنظور املصريف التقليدي واإلسالمي......................................... : .......ألولالفصل ا

 

42 

  ألدوات املالية اإلسالميةالعقود النمطية ل: الفرع السابع

ــيكتسي موضوع تنميط العق     ــ ــ ــوات املالية اإلسالمية أمهية بالغود اخلاصة باألدــ ــ ـــ على اختيار التنميط ال يقتصر  حيث، ةــ

اف أو األصنواملهم حتديد هذه األنواع بل يشمل أيضا اختيار أكثر من منط للعمل  ،تكوين منط واحد للعمل أو األداءأو 

واقع األدوات املالية اإلسالمية يف املؤسسات  ألن عدت لهعليها، حبيث تستخدم فيما أُ أو الطرق أو األساليب والداللة 

  .املالية اإلسالمية من حيث مدى وجود العقود النمطية ال يعكس هذه األمهية

صيغ ثابتة هلذه العقود من حيث األركان إعداد واعتماد " به يقصد :مفهوم تنميط عقود األدوات املالية اإلسالمية: أوال

وهذا ال يعين  .)1("والشروط، حبيث متثل هذه الصيغ أمناطا حمددة ومعلومة تنفذ على أساسها األدوات املالية اإلسالمية

كثر حبة مثال، بل ميكن أن يوجد ألداة املراحبة أد لألداة اإلسالمية الواحدة كاملراأو نوع واحد من العقو وجود منط واحد 

ة لألدوات املالية اإلسالمية وهي وحدَ ُــــ من عقد منطي، لكن كل أمناط عقود املراحبة جيب أن تكون مقبولة يف املرجعية امل

  .الشريعة اإلسالمية

بعض مالمح التنميط يف العقود املستخدمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية وخاصة على مستوى متويل رغم وجود     

هذا ال يعين أن هذه العقود تتمتع باملتطلبات الضرورية إلطالق صفة العقود النمطية عليها، ألن هذه  األفراد، إال أن

  اخلطوات واملتطلبات اليت تشكل يف جمملها معامل تنميط العقود املالية اإلسالمية؛األخرية حمصلة �موعة من 

   :)2(ومنها:متطلبات تنميط العقود املالية اإلسالمية: ثانيا

 د املرجعية الشرعية لألداة املالية اإلسالمية؛وجو  -1

 وجود املرجعية الشرعية للعقد؛  -2

 ثبات بنود ومواد العقد النمطي؛ -3

 التوافق مع القانون القائم؛ -4

 .بالعقود النمطية املعتمدة من اجلهات اإلشرافية املعنية داخل الدولة زامتاالل -5

املرجعية  ثلاليت تشكل بنية العقد وهيكله ومكوناته األساسية، وهي متتشمل العقود النمطية الشرعية مجلة من املبادئ      

  .على جودة عمل املؤسسات املالية اإلسالمية، وأيضا على وظيفة التدقيق الشرعي اولعملية التنميط آثار  ،الشرعية للعقد

  اإلسالمية  يف املصارفوالتجديد  االبتكارآثار : ثامنالالفرع 

  :)3(من خالل إدارة اهلندسة املالية عدة مزايا منها واالبتكارالتجديد  ينتج عن تبين سياسة    

 التكاليف نتيجة ملا يتحقق من وفورات يف احلجم الكبري، فاملصاربف اإلدارية العامة وتكلفة اخلدمات فيضخت :أوال

  تتوزع على حجم أكرب؛ املصرفية

                                                 
، ورقة مقدمة في إطار المؤتمر السادس للھیئات الشرعیة للمؤسسات العقود النمطیة لألدوات المالیة اإلسالمیة، أما آن األوان؟بد الباري مشعل، ع -)1(

  .4:، ص2007جانفي  15- 14المالیة اإلسالمیة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة بمملكة البحرین، 
  .]10- 8[:ص ،سابقالمرجع ال -)2(
  .113- 112:ص ص ،مرجع سابقعبد الحمید عبد الفتاح المغربي،  -)3(
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  ؛التايل يزيد من القدرة التمويليةوب ،الودائع استقطابمنتجات مصرفية إسالمية جديدة  ابتكاريدعم  :ثانيا

تكوين صناديق ومن يك صكِ من التَ  االستفادةات وآجاهلا، وميكن االستثمار توزيع املخاطر نظرا لتنوع أشكال  :ثالثا

الذي األجل  باختياروقيام املستثمر  ،االستثمارمن خالل توزيع املخاطر بتعدد منافذ  املصرفيةلدرء املخاطر  استثمارية

هذه الصناديق تؤدي إىل التخلص من تركز التمويل قصري األجل املسيطر على أعمال ، كما أن هوفقا لرغباتيناسبه 

  ؛اإلسالمية صارفامل

ونشر املبتكرات  واالستشارية املصرفيةات واخلدمات االستثمار من شبكة الفروع املنتشرة يف تنويع  االستفادة :رابعا

  لتطبيق؛وإدخاهلا حيز ا املصرفية

السوقية واإلفصاح الدوري لدعم شفافية السوق ومعرفة حاجات املستثمرين وإمداد القيام باألحباث والتنبؤات  :خامسا

  ؛ياالستثمار املناخ  تنشيطاجلهات املعنية بالبيانات املطلوبة وبالتايل 

  على حد سواء؛ واالجتماعية االقتصاديةاملسامهة يف التنمية  :سادسا

اإلسالمية توافر إسرتاتيجيات تضبط هذه العملية يف ظل سوق تنافسية أصبحت  صارفاملاملايل يف  االبتكارب يتطل :سابعا

تشتمل على متعاملني لديهم القدرة على التمييز بني املنتجات األصلية واملنتجات البديلة، وسوف يعمل مركز املنتجات املالية 

  :)1(نوك واملؤسسات املالية اإلسالمية على حتقيق ما يليالذي أسس من فبل ا�لس العام للباإلسالمية 

حتسني جودة املنتجات املالية اإلسالمية وتنميطها وتسجيلها وإجياد البيئة املناسبة لتحفيز البحوث واإلبداع والتطوير  -4

 للمؤسسات املالية اإلسالمية واألفراد العاملني فيها؛

وتطوير املنتجات املالية  باالبتكارل وتوجيههم حنو البحوث اليت �تم إجياد جو تنافسي بني الباحثني يف هذا ا�ا -5

 وتبتعد عن التقليد واإلفراط يف البحوث النظرية، وذلك من خالل نظام تسجيل ومحاية حيفظ هلم حقوقهم؛

الفردية  نشر ثقافة التطوير داخل قطاع هذه الصناعة وحتسني القدرات اإلبتكارية وتسهيل تبادل اخلربات ودعم جهود -6

 فرص التطوير وتصميم منتجات جديدة؛ باكتشافيف هذا ا�ال، باإلضافة إىل املبادرة 

والكلي ووضع معايري وآليات  زئيعلى املستوى اجلها استخدامدراسة املنتجات القائمة وتقومي نتائج وآثار تطبيقها و  -7

 حمددة لتصنيف هذه املنتجات وتسجيلها؛

 ؛وتقنينها مبا حيقق املعيارية والشفافية والقبول العام هلا إقليميا ودوليا عقود املنتجات املالية تنميط -8

 اليتهذه املرحلة اهلامة  يفأمهية خاصة  اإلسالميةيكتسب موضوع التحديات التشغيلية املرتبطة باملنتجات املالية  -9

 ؛)2(العاملية حمل اهتمام متزايد من كافة األوساط املالية اإلسالمية يةصناعة املالالأضحت فيها 

يتم تطويرها على أساس احلاجات الفعلية للسوق ال ميكن  اليتبدون وجود حزم متكاملة من املنتجات واخلدمات  -10

 ؛تواصل تقدمي خدما�ا بفعالية أن املصرفية اإلسالمية لمؤسساتل

                                                 
  .222:ص ،، مرجع سابقاإلسالمیة البنوكاالبتكار المالي في عبد الحلیم غربي،  -)1(
رف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة في ، المؤتمر الثالث للمصا-الواقع وتحدیات التشغیل –األدوات المالیة اإلسالمیة الحدیثة عدنان أحمد یوسف،  -)2(

  .3:، ص2008مارس  10سوریا، 



  مدخل للهندسة املالية من املنظور املصريف التقليدي واإلسالمي......................................... : .......ألولالفصل ا

 

44 

 نعم نعم نعم

املتغريات كاخلارجية  لعملية تطوير املنتجات وارتباطها بشكل مباشر بالعديد من العوامل  ركيةبسبب الطبيعة احل - 11

جبانب حبوث التطوير بشقيها الفقهي من  االهتمامالبد من  كان ،السلوك االستهالكي يفاالقتصادية والعوامل السوقية والتغري 

 ؛والبيئة السوقية من خالل وحدة تطوير املنتجات االقتصاديخالل اهليئة الشرعية املوحدة وكذلك اجلانب 

تلىب احلاجات الفعلية وعدم االعتماد على ما يعرف  اليتحلة املقبلة على املنتجات البد من الرتكيز خالل املر  -12

والعمل على بناء القدرات الذاتية بأي شكل من األشكال باعتباره واحدا من أسباب األزمات املالية  "بالصريفة املالية"

املوحدة واألدلة  اإلجراءاتتوى وحزمة من اإلطار التنظيمي املناسب واملدعوم بقدرات حبثية عالية املس يفواملتمثلة 

مفهوم اهلندسة  استخداموالتسويق وكذلك  اإلدارة يفأفضل املعايري الدولية  استخدامذلك  يفمبا  ،التنفيذية النموذجية

 ؛ذه القدراتاملالية وغريها من الوسائل املرتبطة �

الفهم الصحيح الحتياجات العمالء كعامل  وجود يفتطوير منتجات مالية ناجحة  يفأهم خطوات النجاح تمثل ت -13

تستند  أسيس أرضية مشرتكة لبحوث التطويرسبيل ت يف ىاألخر  اإلسالميةرئيسي وكذلك التعاون مع املؤسسات املالية 

.)1(اإلسالميةفقه املعامالت املالية  يفعلى املصادر البحثية 
  .لصيغ واملنتجات املالية اإلسالمية والتقليديةالشكل املوايل املعايري املوضوعية للتمييز بني ايوضح     

  املعايري املوضوعية للتمييز بني الصيغ واملنتجات املالية اإلسالمية والتقليدية):1- 13(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حبوث وأوراق عمل ، األزمات والتقلبات الدورية واءاحتكفاءة صيغ وأساليب التمويل اإلسالمي في ،  عبد احلليم غريب، يصاحل صاحل: المصدر

 21- 20ية، قتصادالسياسات واإلسرتاتيجيات البديلة لعالج األزمة املالية واال –ية الدولية واحلوكمة العاملية قتصادامللتقى الدويل حول األزمة املالية واال

  .802:مغاريب، ص-يف الفضاء األورو واملتوسطةؤسسات الصغرية يف امل االستثمار، جامعة سطيف، منشورات خمرب الشراكة و 2009أكتوبر 

  أثر العوملة على العمل املصريف اإلسالمي: تاسعالالفرع 

األسواق املالية  حيث أصبحت ،تغريات كبرية مل تشهدها من قبلالدولية خالل السنوات األخرية  املصرفيةالبيئة شهدت     

اإلسالمية إعادة النظر يف أعماهلا التقليدية  صارفامل لذلك كان لزاما علىمليا�ا املالية، ية يف إدارة عمن احلر كبري تتمتع بقدر  
                                                 

  .6:ص ،المرجع السابق - )1(

 هل

 تتوافر

 الشفافية

 والوضوح

 هل

 القيمة المضافة

 للتبادل

 موجبة؟

 هل

 المصلحة

 معتبرة في

دائرة 

  األولويات؟

 

 هل

 التمويل

 تابع للحركية

 التجارية

 الحقيقية؟

 

 هل

 نمو الديون

 مرتبط بنمو

 الثروة؟

 منتج

إسالمي منتج   تقليدي منتج 

 ال ال ال ال

 نعم نعم

 ال
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دمات املالية وسيكون لتحرير اخل ؛ة على الساحتني احمللية والدوليةاملستجد واالجتماعية يةقتصادواالتعامل مع املتغريات املالية وال

ذات الكفاءة اإلسالمية  املصارفعلى املدى القريب أن تتأثر سلبا يتوقع ، غري أنه يف املدى املتوسط والبعيد تأثريا إجيابيا عليها

  .التقليدية املصارف التشغيلية املرتفعة واليت تقدم خدمات غري تنافسية باملقارنة مع ما تقدمهاملتدنية والتكاليف 

ر يحتر  استمرارية املتزايدة، وال شك أن جهة املنافسة اخلارجاإلسالمية تطوير قدرا�ا ملوا صارفاملجيب على  :أوال  

وذلك من خالل تعزيز املنافسة يف األسواق احمللية واليت  صريف اإلسالميامللقطاع لاألسواق املالية سيؤدي إىل فوائد هامة 

 اليةمتنوعة من اخلدمات املإىل حتسني األداء وختفيض التكاليف وتقدمي خدمة الصريفة جبودة أعلى وتوفري جمموعة ستؤدي 

  ؛)1( واملهارات املتوفرة للمصارف التقليدية بشكل أكرب من نقل التكنولوجيا واالستفادة

إىل حتديات كبرية يف ظل االنفتاح إال أ�ا تتعرض  ؛اإلسالميةاملصارف  مسعلى الرغم من التطور الكبري الذي : ثانيا

يف سبعينيات القرن املاضي تدور حول هلا  تتعرض ر املايل، فقد كانت أهم املشكالت اليتياالقتصادي وعمليات التحر 

أما يف بداية  ؛ميةاملؤسسات املالية اإلسالمية لتتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالاآلراء الفقهية املتعلقة بضبط معامالت 

  ؛)2(يعة اإلسالميةهو كيفية توافق األدوات املالية الغربية مع مبادئ الشر  القرن احلادي والعشرين فقد أصبح السؤال احملوري

  .ر املايلياإلسالمية يف ظل التحر  صارفاملالشكل املوايل أهم الصعوبات والتحديات اليت تواجه يوضح     

  ر املايلياإلسالمية يف ظل التحر ملصارفاالتحديات التي تواجه ): 1- 14(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

دار ، اإلسالمية أداءها المالي وآثارها في سوق األوراق المالية البنوك، يونس املوسويحيدر : على باالعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر

   .]114- 112[:، ص2011 األردن،والتوزيع، اليازوري للنشر

بشكل عام فعليا ال شكليا باخلربات  "إعادة هندسة الصريفة"يف تفعيل  اكبري   اسيكون للصريفة اإلسالمية دور : ثالثا   

اإلسالمية القدرة على تطوير األدوات واآلليات  املصرفية، كما أثبتت الصناعة تعلقة �امارسات واألنشطة املواملهارات وامل

                                                 
  .11:، البحرین ، ص2002، ندوة البركة الثانیة والعشرون لالقتصاد اإلسالمي، یونیو العولمة وتأثیرھا على العمل المصرفي اإلسالميهللا كامل،  دعمر عب -)1(
  .112:، ص2011، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، اإلسالمیة، أداءھا المالي وآثارھا في سوق األوراق المالیة بنوكالحیدر یونس الموسوي،  -)2(

 حتديات

 الوعي املايل اإلسالمي

غياب مؤسسات البحث والتطوير داخل (

)اإلسالمية المصارف  

 مؤسسية وتنظيمية
   بناء إطار مؤسسي سليم؛ - 

وضع اإلطار القانوني المناسب للعمل المصرفي  - 

 اإلسالمي
  

 تشغيلية
ضرورة إيجاد محفظة متنوعة من األدوات 

)الحاجة لهندسة مالية إسالمية(المالية   

 

التقليدية العاملية ملصارفاملنافسة غري املتكافئة مع ا  
تطوير األدوات المالية الحالية وابتكار ضرورة 

 الجديدة منها 
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وذلك  املصرفيةبسرعة، باإلضافة إىل املقدرة واملرونة يف إدارة املخاطر  انتشارهااإلسالمية مما أدى إىل  املصرفيةواملنتجات 

  .)1(على دراسة املشاريع املستهدفة للتمويللكون املصرف اإلسالمي يعتمد على قدرته 

بالنسبة للعمل املصريف اإلسالمي التغريات املستحدثة واجلذرية يف أساليب التمويل الدويل دافعا للرتكيز أكثر قد تكون     

  .)2(الدولية يف األسواق صارفاملوالقيود الرمسية املتزايدة الصادرة عن سلطات الرقابة على باإلجراءات  جيب االلتزامإذ 

، حيث التصنيف العاملية أحد عناصر عملية العوملةمن قبل وكاالت  ائتمانيةاإلسالمية على تصنيفات  صارفاملحصول  يعد:رابعا   

، األمر الذي يشجع إدارات املصرفيةالضعف والقوة يف أنشطتها  نقاطميكنها من التعرف على من قبل هذه اجلهات أن تقييم أداءها 

    .)3(إن هي أرادت أن تكون فاعلة يف السوق العاملية الشاملةالتوسعية  وخططها والتطوير ألنشطتها نيعلى التحس رفصااملهذه 

لتطبيق ثقافة إدارية جديدة تأخذ يف  االستعداداإلسالمية  صارفاملينبغي على  ،ضوء التغريات املستجدةعلى  :خامسا   

بني مراكز العمل بدال من هرم وظيفي  االتصالتقوم على شبكة من خطوط التغري املستمر يف أوضاع السوق و  االعتبار

يف التكنولوجيا  االستثمارو  االبتكاراإلسالمية الرتكيز على  صارفاملالثقافة اإلدارية اجلديدة من تتطلب جامد، حيث 

  .ولكي حتافظ على وضع تنافسي العمالءات جات اليت تتوافق مع حاج�دف توفري املنت

ر ويف تطوير اإلسالمية سيمكنها من العمل معا يف متويل مشاريع معينة واملشاركة يف املخاط صارفاملإقامة حتالفات بني أن  كما    

العاملية وافتتاح نوافذ إسالمية هلا متثل ظاهرة حتمل الكثري  صارفاملبني كربيات  االندماجأن عمليات و منتجات مصرفية جديدة خاصة 

  .)*(االنرتنيتعرب  املصرفيةوانتشار اخلدمات  اإلسالمية على املنافسة يف ظل األسواق املفتوحة صارفاملقدرات بمن احملاذير اخلاصة 

انتقال "اإلسالمية، واملقصود هنا بالتحول هو التقليدية للتحول للعمل وفق أحكام الشريعة  صارفاملسعي ت :سادسا  

، حىت تصبح مجيع أعمال أحكام الشريعة اإلسالمية املتوافق معلتعامل التقليدية من التعامل احملظور شرعا إىل ا صارفامل

من مصرف إىل آخر تبعا  خيتلفولكن هذا التحول  ،"املصرف وأنشطته خاضعة لقواعد وأسس الشريعة اإلسالمية

لتحول الدوافع الكامنة وراء التحول واختالف مصدره، وهذا يستدعي التعرف على الدوافع الكامنة وراء ا الختالف

  .)4(ومصادره، ومن مث بيان أنواع التحول من حيث الشكل واألسلوب

املرحلة األوىل بأسس حتويل النظام نفسه واليت تتعلق عن كيفية حتول املصرف التقليدي إىل مصرف إسالمي، أما     

الالزمة للتحويل من فقات األخرى واملوا مصرفواملتمثلة يف قرارات اهليئة العمومية لل يف األمور القانونية واملؤسسيةتتمثل 

 من حيث النظرة املصرفوتغيري سياسات ملزاولة العمل املصريف اإلسالمي ذات العالقة، وإجياد اإلطارات املؤهلة اجلهات 

 املصرفلف عنها يف جديدة ختت استثماريةها، إضافة إىل البحث عن أساليب استخدامإىل مصادر أمواله وطرق 

                                                 
  .226:، ص2008دار الیازوري للنشر والتوزیع ، عمان،  اإلسالمیة، أنشطتھا، التطلعات المستقبلیة،المصرفیة أساسیات صادق راشد الشمري،  -)1(
من ك اإلسالمیة إلى إستراتیجیات كاملــة لمواجھة التحدیات التي فرضت علیھا من خالل التطورات االقتصادیة والمالیة في الساحة الدولیة وتحتاج البنو -)2(

 ،مرجع سابقـوي، حیدر یونس الموســـ: للمزید راجـع. ة الكلفةــــإستراتیجیو إستراتیجیة التثبیتو م األداءــإستراتیجیة تقیی: أھم ھذه اإلستراتیجیـــات
   .]122- 119 [ :ص

  .14:ص ،مرجع سابقهللا كامل،  دعمر عب -)3(
اإلسالمي في ظل العولمة تطورات كثیرة، حیث أصبحت الكثیر من البنوك اإلسالمیة تبحث عن التوظیفات اآلجلة وھي التي تجدھا لقد عرفت اتجاھات التمویل  - )*(

  .التمویل بالملكیة والتمویل المعبري والتمویل بالدین طویل األجل: ومنھا لتمویل المشاریع بصورة إسالمیةق في مجال تمویل المشاریع، حیث ھناك عدة طر
  .70- 69:، ص ص2009، دار النفائس، األردن، التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة البنوكتحول یزن خلف سالم العطیات،  -)4(
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ية فنال أما اإلجراءات .)1(قاليةه اإلجراءات أن يكون التحول بشكل تدرجيي يتم يف مرحلة انتهذتستدعي  التقليدي،

  .)(اخل...املراحبةو القروض و نظام حماسيب جديد يتعلق بالودائع وطرق معاملتها  إجيادفتتمثل على سبيل املثال يف  الالزمة

  اإلسالمية ملصارفاطويل األجل يف  االستثمار: املطلب الثاني

جاء واملمارسة العملية اإلسالمية، ولكن واقع التجربة  صارفاملالنصف األخري من القرن العشرين ميالد جتربة شهد     

  مدخرين،املتنوعة للو احلاجات املتعددة  هلذه املصارف من تلبية االدخارية ستطع األوعيةمغايرا، حيث ومنذ نشأ�ا مل ت

حتقيق أهدافها التنموية، باعتباره مؤشرا لقياس مدى جناحها يف أمهية تذكر طويل األجل بأي  االستثمارمل حيظ كما 

  .الستثمارا�اقصري األجل السمة الغالبة  االستثماربينما ميثل 

  إلسالميةاملصارف طويل األجل يف  االستثمارمفهوم : الفرع األول

 على و على تنظيمها الداخلي مباشرة  بصورة ذلك نعكسيتنموية، و  ااإلسالمية بطبيعتها مصارف املصارفتعد     

  .معايريها لتقومي واختيار املشروعات علىوكذلك  االستثماريةاسرتاتيجيا�ا 

   :تعريفه: أوال

فمنها ما هو قصري  ،االستثماراإلضافة إىل الطاقة اإلنتاجية أو رأس املال وترتاوح آجال "يعين مبفهومه العام  االستثمار -1

 ؛"أو متوسط أو طويل األجل

 صارفاملب االستثماريتكثري املال وتنميته بكافة الطرق املشروعة، كما أن النشاط "يف اإلسالم يعين  االستثمار -2

 واالقتصاديةد الشرعية توظيف مواردها املتاحة يف ضوء الضوابط واألسس والقواعيتم  من خاللهاإلسالمية ميثل نشاطا 

 ؛)2("وا�تمع ككل صارفامل اتهنميته مبا حيقق النفع هلاإلسالمية، وذلك من أجل احملافظة على املال وت

ماله الزائد عن حاجاته  - اجلماعة املسلمة- هو توظيف الفرد املسلم": بأنه من منظوره اإلسالمي االستثماررف عكما  - 3

ية احلصول الضرورية بشكل مباشر أو غري مباشر يف نشاط اقتصادي ال يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة، وكذلك بغ

 ؛)3("على عائد منه يستعني به ذلك الفرد املستثمر أو اجلماعة املستثمرة على القيام مبهمة اخلالفة هللا وعمارة األرض

ختصيص موارد اقتصادية �دف احلصول على منافع متوقعة ": الفكر احملاسيب اإلسالمي على أنهويقصد به يف  - 4

ة يف ضوء الضوابط باحَ ُـــ توظيف األموال يف جماالت النشاط امل"يعرف على أنه كما   ،احلدوث خالل فرتة زمنية يف املستقبل

  .)4("الشرعية لالستثمار وذلك بغية تنميتها واحلصول على عائد عليها وحتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية

                                                 
  .97- 96:، ص ص2008، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، المالیة المتخصصة إدارة المؤسساتجمیل السعودي،  -)1(
)(- والذي ھو عبارة عن وسیط مالي متخصص في تمویل المشاریع عالیة المخاطر عن  "رطِ اخمصرف المشاركة المُ "مفھوم  انتشر خالل السنوات األخیرة

وقد یكون ھذا المصرف مستقال كما یمكن أن یكون فرعا من  ،حكام الشریعة اإلسالمیةمعارضا ألطریق المشاركة المحدودة، على أن ال یكون نشاطھا 
  .مصرف كبیر

  .18:، ص2006دار السالم، القاھرة، ، دور األسواق المالیة في تدعیم االستثمار طویل األجل في البنوك اإلسالمیةأشرف محمد دوابھ،  -)2(
  .24:، ص2000، دار النفائس، األردن، طھ في الفقھ اإلسالمياالستثمار أحكامھ وضوابقطب مصطفى سانو،  -)3(
بحث مقدم في إطار الملتقى الدولي حول أزمة ،  مخاطر صیغ االستثمار في البنوك التقلیدیة واإلسالمیة دراسة تحلیلیة مقارنة علي، الصافي فرحات -)4(

-6، یومي األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسنطینةالنظام المالي والمصرفي الدولي وبدیـــل البنوك اإلسالمیة، جامعة 
   .11:، ص7/4/2009
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ء من املوارد املتاحة توظيف جز ": اإلسالمية بأنه صارفاملطويل األجل يف  االستثمارميكن تعريف  ،من هذا املنطلق    

اإلسالمية، �دف  واالقتصاديةللمصرف اإلسالمي لفرتات زمنية تزيد عن سبع سنوات وفقا للضوابط واألسس الشرعية 

  ؛)1("يرف اإلسالمــــــــيف ا�تمع، وتعظيم ثروة املسامهني واملودعني باملص واالجتماعية االقتصاديةيف حتقيق التنمية  ةاملسامه

الته اإلسالمية باختالف النظرة إليه من حيث طبيعته وجما صارفاملطويل األجل يف  االستثمارأنواع  تتعدد :واعهأن: ثانيا

  :)2(وصيغه ومكانه وغرضه كما يلي

 :طويل األجل إىل نوعني االستثمارينقسم : االستثمارطبيعة  -1

 لية؛ف اإلسالمي يف األصول الرأمساميثل ما يستثمره املصر : املادي االستثمار .أ 

 ؛ميثل ما يستثمره املصرف اإلسالمي يف األوراق املالية: املايل االستثمار .ب 

 :املختلفة إىل االقتصاديطويل األجل وفقا لقطاعات النشاط  االستثمارينقسم : االستثمارجماالت  -2

 يكون جماله نشاطا زراعيا؛: الزراعي االستثمار .أ 

 نشاطا صناعيا؛يكون جماله : الصناعي االستثمار .ب 

 يكون جماله نشاطا جتاريا؛: التجاري تثماراالس .ج 

 يكون جماله نشاطا خدميا؛: اخلدمي االستثمار .د 

 يكون جماله نشاطا عقاريا؛: العقاري االستثمار .ه 

 :اإلسالمية، ومنها املصارفيف  االستثمارطويل األجل وفقا ألساليب  االستثمارينقسم : االستثمارصيغ  -3

 باملضاربة؛ االستثمار .أ 

 اركة؛باملش االستثمار .ب 

 بالتأجري التمويلي؛ االستثمار .ج 

 :طويل األجل إىل االستثمارينقسم : االستثمارمكان  -4

 يكون داخل دولة املصرف اإلسالمي؛: الداخلي االستثمار .أ 

 ؛يكون خارج حدود دولة املصرف اإلسالمي: اخلارجي االستثمار .ب 

 :إىل ثمارلالستطويل األجل وفقا للهدف الرئيسي  االستثمارينقسم : االستثمارغرض  -5

 تكون األولوية فيه لتحقيق ربح للمصرف اإلسالمي؛: اخلاص االستثمار .أ 

  يف ا�تمع؛ واالجتماعية االقتصاديةتكون األولوية فيه للمسامهة يف حتقيق التنمية : العام االستثمار .ب 

  

  

  

                                                 
  .18:ص، مرجع سایقأشرف محمد دوابھ،  -)1(
  .23- 22:ص ص ،المرجع السابق -)2(
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  اإلسالمية ملصارفاطويل األجل ب االستثمارمعوقات  أهداف و :الفرع الثاني

اليت يسعى لتحقيقها املصرف اإلسالمي من خالل االستثمار طويل األجل، ولكن هذا ال  من األهداف هناك العديد    

   .مينع من وجود بعض املعوقات اليت حتول دون حتقيقه هلذه األهداف

  :اإلسالمية صارفاملطويل األجل ب االستثمارمن بني أهداف : أهدافه: أوال

 ؛واالجتماعية االقتصاديةاملسامهة يف حتقيق التنمية  -1

، والثاين تعظيم الربح، وترجع أمهية هذا اهلدف لسببني، األول هو أن الربح أساس وجود واستمرارية املصرف اإلسالمي -2

 أن اإلسالم حيث على الربح من خالل إجيابه استثمار املال وعدم تركه عاطال باحملافظة على املال وتنميته؛

  :معوقاته: ثانيا

املركزي بوظيفة أساسية هي الرقابة والتحكم يف عرض  املصرفيقوم : املركزية مصارفلل الرقايببالدور معوقات مرتبطة  - 1

 دمها رقايب واآلخر متويلي؛حيني أرئيسلذا فهو يقوم بدورين بصفة خاصة،  االئتمانيةالنقود واإلشراف على السياسة 

ثل املوارد املالية للمصارف اإلسالمية أحد املتغريات مت: معوقات مرتبطة بتطبيق الصيغ الطويلة واملوارد املالية والبشرية - 2

 ؛ية طويلة األجل بصفة خاصةاالستثمار بصفة عامة، ويف حتقيق أهدافها  �اومسري  هااألساسية املؤثرة يف نشاط

 .)( مشكلة فائض السيولة وغياب سوق مالية إسالمية -3

  دعيم االستثمار طويل األجل يف املصارف اإلسالميةلت يةسوق املالالمن خالل  امقرتح امنوذج يوضح الشكل املوايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)(- االستثمار قصیر األجل وإیداع الفائض من أموالھا لدى  من بین الطرق التي اعتمدتھا المصارف اإلسالمیة لحل مشكلة فائض السیولة، االعتماد على

روعات المصارف األجنبیة لغرض االستثمار بشرط التعامل بالمثل واستثمار الفوائض النقدیة في األسواق العالمیة، إضافة لذلك ضرورة توافر المش
المتبادل بین المصارف اإلسالمیة والتعاون فیما بینھا إلنشاء  المدروسة ووجود عالقة خاصة بین المصارف المركزیة والمصارف اإلسالمیة والتمویل

  .المحافظ االستثماریة وغیرھا
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  اإلسالمية ملصارفالتدعيم االستثمار طويل األجل يف  ليةاملا السوق منوذج مقرتح من خالل): 1- 15(الشكل رقم 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المستثمرون ضابط االتصال من خالل سوق اإلصدار األدوات المالية اإلسالميالمصرف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد األمــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حاسب اآلليإدارة ال -                        إدارة شهادات االستثمار القابلة للتداول -

...            هيئة الرقابة الشرعية -                                          إدارة صناديق االستثمار -

 إدارة الشركات -

 إدارة محفظة األوراق المالية -

 إدارة أمناء الحفظ -

ـــــات األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالإستخدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شهادات االستثمار

 القابلة للتداول

 أسهم شركات مساهمة وثائق صناديق االستثمار

B.O.T تأجير تمويلي 

 رأس مال مخاطر 

 شهادات االستثمار

تداولالقابلة لل  

 اإلدارة التنفيذية للنموذج المقترح

التسويق وخدمة  صرف العائد

 العمالء

االكتتاب وتسليم 

 األوراق المالية 

 قيد وتداول األوراق المالية في

 سوق التداول 

حفظ األوراق 

 المالية

 االستثمار المالي من خالل سوق رأس المال االستثمار المادي

تأجير (شركات مساهمة 

، رأس المال  B. O. Tويليتم

 )المخاطر

صناديق االستثمار من غير 

 القيم المنقولة

مشروعات -  

سلم، إجارة، (صيغ استثمارية  -

) استصناع  

 صناديق استثمار القيم المنقولة محفظة األوراق المالية

 وثائق صناديق 

 استثمار

شهادات استثمار  صكوك استثمار سندات مقارضة أسهم

للتداولقابلة   

...عقارات  خدمات تجارة صناعة زراعة 

  .313:، ص2006دار السالم، القاهرة، ، دور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل األجل في البنوك اإلسالمية، أشرف حممد دوابه: المصدر
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  اومبادئهوخصائصها  مفهوم اهلندسة املالية اإلسالمية: لثاملطلب الثا

هات يوجتوأدوات مالية جديدة جتمع بني إلجياد حلول مبتكرة  ندسة مالية إسالمية كأداة مناسبةتربز أمهية وجود ه    

يف جمال ها إلسالمية على حتقيق االستفادة منا صارفاملن مقدرة أكما ،  االقتصاديةواعتبارات الكفاءة  الشريعة اإلسالمية

، حيث تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية دى اهتمامها باإلبداع والبحث والتطويرمبها و أعماهلا يرتبط بالبيئة اليت تعمل في

  .ملنتجات إسالمية أصلية ابتكارهامشكلة حقيقية تتمثل يف املفاضلة بني تقليد املنتجات املالية أو 

هو احلث على االبتكار عن التقليدية من حيث اجلوهر و  ال خيتلف مفهوم اهلندسة املالية اإلسالمية فإن ،لذا    

بينما خيتلف عنها من  ،واالعتماد عليه خللق قنوات وأدوات جديدة تناسب التغريات السريعة يف األسواق املالية العاملية

تكون موجهة لتحقيق أهداف لحيث الوسيلة والغاية واألهداف فالبد من شرعية الوسائل املستخدمة يف عملية االبتكار 

  .)*(وليس فقط الشخصية حتقق املصاحل العامة

مل تأت ا ـالمية بأحكامها، لكن املالحظ أ�الصنـاعة املـالية اإلسـالمية منذ أن جاءت الشـريعة اإلسُوِجدت  ،الواقع يف    

األصل يف املعامالت "و هذا يتفق مع القول بأن  ،ذه احللول و إمنا جاءت بتفصيل ما ال حيل من املعامالت املاليةهلبتفصيل 

ــثابت إال ما عارض نصا أو حكما شرعيـا" لاحلِ  ــ ــ ــ   .اــ

  اهلندسة املالية اإلسالميةتعريف :الفرع األول

اهلندسة املالية اإلسالمية بظهور املعامالت املالية اإلسالمية، وبالرغم من قدم هذه األخرية إال أنه ال نشأة  ارتبطت    

ي إال يف بداية الثمانينيات من القرن املاضي أي بعد اقتصادوختصص  ميكن التأريخ للهندسة املالية اإلسالمية كمصطلح

  .)1(ظهور اهلندسة املالية بشكل عام

أدى  ما وهو، بصورة عامة تسمت جممل التعريفات املقدمة للهندسة املالية اإلسالمية يف مضمو�ا بتعريفات اهلندسة املاليةا    

دون حتديد مفهوم خاص باهلندسة املالية التقليدية واملقارنة فيما ة اإلسالمية إىل صعوبة تقدمي تعريف حمدد للهندسة املالي

  .)2(والتأسيس أو من حيث اخلصائص واملبادئكل منهما باآلخر سواء من حيث النشأة   ارتباط اتضحخاصة بعدما  ،بينهما

ات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات هي عبارة عن جمموعة األنشطة اليت تتضمن عملي"اهلندسة املالية اإلسالمية   :أوال

  ؛)3("بتكرة، إضافة إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل وكل ذلك يف إطار توجيهات الشريعة اإلسالميةُــ والعمليات املالية امل

                                                 
عدد الصیغ  مؤشرو یة إلى إجمالي الودائعاالستثمارالودائع  مؤشر نسبة: من خالل المؤشرات التالیة كفاءة الھندسة المالیةیمكن قیاس معیار  -)*(

  .192- 191.ص ص ،مرجع سابقإبراھیم عبد الحلیم عباده، : ضیح راجع، لمزید من التوالمستخدمة في التمویل
إذ أنھا ال تتطلب الكثیر من الجھد والوقت  ،تتسم عملیة التقلید والمتمثلة في إكساب المنتجات التقلیدیة الصبغة اإلسالمیة بالسھولة والسرعة في التطویر - )1( 

ئجة في السوق وتقلیدھا، غیر أن منتجات الھندسة المالیة التقلیدیة جاءت لتعالج مشكالت خاصة بالنظام في البحث بل تعتمد على مجرد متابعة المنتجات الرا
من منظومة متكاملة ذات فلسفة ورؤیة محددة ومختلفة تماما عن الفلسفة والرؤیة اإلسالمیة األمر الذي یجعل من الھندسة المالیة  الذي تتداول فیھ، لتمثل جزءً 

إال أنھا غیر قادرة على استقطاب  ؛كلفةتابعا للھندسة المالیة التقلیدیة ومكملة لمنظومتھا، ورغم أن محاكاة وتقلید المنتجات ھو عملیة غیر مُ اإلسالمیة جزًء 
نھا أكثر جدوى وأكثر أكثر كلفة من التقلید إال أ ذلك لذا یجب العمل على ابتكار أدوات مالیة جدیدة إسالمیة وذات كفاءة اقتصادیة وإن كان ،أكبر للعمالء

، المنتجات المالیة اإلسالمیة بین التقلید واالبتكارعماري صلیحة، سعدان آسیا، : للمزید راجع. إنتاجیة وأكثر قدرة على تدعیم المنظومة المالیة اإلسالمیة
ماي  6- 5یومي  - النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا –صرفیة مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي الثاني حول األزمة المالیة الراھنة والبدائل المالیة والم

  .3:، المركز الجامعي بخمیس ملیانة، معھد العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، ص2009
العلمي  مقدمة في إطار المؤتمر مداخلة، استخدام الھندسة المالیة اإلسالمیة في إدارة المخاطر بالبنوك اإلسالمیة، بن علي بلعزوز، عبد الكریم قـنـدوز -)2(

             .4- 3:االقتصاد والعلوم اإلداریة، ص ص المعرفة، جامعة الزیتونة األردنیة كلیة الدولي السنوي السابع إدارة المخاطر واقتصاد
، بنك السودان، 26مصرفي، المجلد رقم ، مجلة ال- مدخل للھندسة المالیة اإلسالمیة -أدوات سوق النقد اإلسالمیةفتح الرحمن علي محمد صالح،  -)3(

  . 6:الخرطوم، ص
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متويلية وصياغة حلول  وتطوير أدوات وآليات ابتكارجمموعة األنشطة اليت تتضمن "اهلندسة املالية اإلسالمية، هي  :ثانيا

  .)1( "إبداعية حلل مشكلة التمويل يف إطار الضوابط الشرعية كتحرمي الربا والغرر

القائم على املستوى النظري بني اهلندسة املالية التقليدية ومثيلتها اإلسالمية هو أن األوىل �دف إىل إجياد  االختالف:ثالثا

أن تعاملني بأقل قدر ممكن من التكاليف اإلجرائية والتعاقدية، يف حني وتطوير منتجات وأدوات مالية حتقق مقاصد امل

 االقتصاديةيف إجياد منتجات وأدوات مالية جتمع بني املصداقية الشرعية والكفاءة  النوع الثاين ينحصر هدفه األساسي

  .)2(هلندسة املاليةالنوع األول من ا مبعىن التماشي مع أحكام الشريعة أوال مث بعدها التوصل إىل حتقيق هدف

 املصرفيةبالشكل األول أن يكون من ذوي اخلربة بالعمليات  مهندس عملية التطوير وابتكار املنتجات املاليةيكفي     

التقليدية فقط، يف حني أن القائم �ذه العملية يف الشكل اإلسالمي جيب أن يكون ملما مبقاصد الشريعة اإلسالمية 

لتنبؤ ولو كان كذلك ملا كان لبطبيعته غري قابل  االبتكارلكن  ؛التقليدية املصرفيةعمليات إضافة إىل خربته وفهمه لل

  .مهد لهُـ وت االبتكارعلى  ساعداملطلوب هو األساليب والطرق اليت تف، ولذا ابتكارا

أقر�ا الشريعة وهي اليت  جيب أن ختضع هلا اهلندسة املالية وتنضبط �اوبالنسبة للتمويل اإلسالمي هناك مبادئ     

فعلية  ات حقيقية أو مصاحلهو التوصل إىل ما يليب حاج هلدفألن انتيجة للهندسة املالية هو  فاالبتكار، اإلسالمية

   .لالبتكارللمتعاملني وليس جمرد ترتيب أو عقد من العقود، وهو ما يؤكد القيمة املضافة 

 :)3(ط اآلتيةاحلاجة إىل هندسة مالية إسالمية يف النقاتظهر : رابعا 

 ؛يعة اإلسالميةالبحث عن احللول اليت تليب االحتياجات االقتصادية مع استيفاء قواعد الشر  -1 

وتغري األنظمة احلاكمة جيعل االحتياجات االقتصادية معقدة  تطور املعامالت املالية وتزايد عوامل املخاطرة - 2

 ؛ومتشعبة، ومن مث تزيد احلاجة للبحث عن حلول مالئمة هلا

التحدي الذي يواجهه االقتصاد اإلسالمي من قبل املؤسسات الرأمسالية أن تتجاوز احللول اإلسالمية كو�ا عملية حيتم  -  3

  .فحسب إىل حتقيق مزايا مكافئة لتلك اليت حتققها احللول الرأمسالية، والسبيل إىل ذلك هو اهلندسة املالية اإلسالمية

  ة اإلسالميةخصائص اهلندسة املالي: نيالفرع الثا

وحتتل  ه وقواعد العمل فيه وأسلوب تطوره،بنظام مايل ونقدي متكامل يف نطاقه وأهدافه ومؤسساتاإلسالم جاء     

أن يكون  ، لذلك كان ال بدهااألسواق يف اإلسالم مكانة ال تقف عند حدودها كمؤسسة بل وضع قواعد السلوك في

ية اإلسالمية بنظري�ا التقليدية، إال أنه ميكن التفريق اهلندسة املال رتباطابالرغم من خاصة �ا، و  اضوابط هلذه اهلندسة

  :)*(من خاللبينهما 

                                                 
األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة : ، المؤتمر العلمي الدولي حولدور الھندسة المالیة اإلسالمیة في عالج األزمة المالیةشوقي جباري، فرید خمیلي،  -)1(

  .13:، ص2010دیسمبر  2- 1المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، عمان، 
  .7:ص مرجع سابق،، تقویم المنتجات المالیة اإلسالمیة من منظور المصداقیة الشرعیةسامي بن إبراھیم السویلم،   -)2(
  .14:، صمرجع سابقشوقي جباري، فرید خمیلي، -)3(
، ولعل من أبرز خصائص الھندسة یةدقتصاالمصداقیة الشرعیة والكفاءة اال: یمكن أن تظھر خصائص الھندسة المالیة في خاصیتین أساسیتین وھما -)*(

والتحذیر من بیعتین ) المصالح المرَسلة(تحریم الربا والغرر وحریة التعاقد والتیسیر ورفع الحرج واالستحسان واالستصالح : المالیة اإلسالمیة بصفة عامة
  .في بیعة واحدة
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تتوافق مع أحكام لاهلندسة املالية اإلسالمية باألساس على إجياد بدائل للمنتجات املالية التقليدية املتداولة تعتمد  :أوال

  الفقهية؛ عن اخلالفاتقدر اإلمكان عد تالشريعة اإلسالمية وتب

عددها ركبة وذلك راجع حملدودية عقدة أو مُ عبارة عن منتجات مالية بسيطة غري مُ "أدوات اهلندسة املالية اإلسالمية  :ثانيا

  ؛من جهة أخرى تقيدها مبعايري الشريعة اإلسالميةمن جهة، و 

 وليس صوريا كما يف أدوات اهلندسة املاليةيعترب التنوع املتوفر يف منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية تنوعا حقيقيا  :ثالثا

، يف حني أن كل أداة من األدوات اإلسالمية هلا طبيعة تعاقدية االئتماناليت تقوم على عقد واحد هو عقد  التقليدية

  التسعري؛ك من حيث املخاطر أو الضمانات أو وخصائص متيزها عن غريها من األدوات األخرى سواء كان ذل

أي تقاسم األعباء بني خمتلف األطراف وليس مبدأ  ،دسة املالية اإلسالمية هو مبدأ املشاركة يف املخاطرأساس اهلن :رابعا

  ؛التقليدية درء املخاطر وحتويلها ألطراف أخرى وهو ما يعترب أساس اهلندسة املالية

من األفراد الذين يرفضون التعامل اهلندسة املالية اإلسالمية إىل جذب رؤوس األموال املتوفرة لدى فئة معينة �دف  :خامسا

أن هدفها الرئيسي  أيأل�ا أقل خماطرة،  االستثمارليات التمويل بدال من باهلندسة املالية التقليدية واستخدامها يف عم

هو إدارة السيولة على عكس النوع التقليدي الذي يهدف إلجياد أدوات مالية جديدة لغرض التحوط واملضاربة 

  .أ�ا تتمحور مجيعها حول إدارة املخاطر ، أياالستثمارو 

اءة ـالكفرعية و ـداقية الشـمع بني املصـالية جتـأدوات مإىل إجياد منتجات و  الية اإلسالميةـاعة املـالصن دفـ�: سادسا 

بية فاملصداقية الشرعية هي األساس يف كو�ا إسالمية و الكفاءة االقتصادية هي األساس يف قدر�ا على تل ،االقتصادية

   .حتياجات االقتصادية و منافسة األدوات التقليديةاال

 تتميزحيث  ،التكلفةالربح البديل و و  الربح القياسي ،البحث يف املفاهيم التالية الكفاءة االقتصاديةفهم  يستدعي  -1

اهلندسة املالية  اهلندسة املالية اإلسالمية باإلضافة إىل املصداقية الشرعية خباصية أخرى مناظرة لتلك اليت تتميز �ا

ق توسيع ـــــــــو ميكن ملنتجات اهلندسة املالية زيادة الكفاءة االقتصادية عن طري ؛هي الكفاءة االقتصاديةأال و ة ــــــــــالتقليدي

علومات امل تكاليف احلصول علىالت و ــــــــــتكاليف املعامكل من ختفيض  ة املخاطر و ـــــــــية يف مشاركاالستثمار رص ـــــــــالف

 ؛عموالت الوساطة و السمسرةو 

احلاالت البحث عن الكفاءة االقتصادية إىل  أغلبيف يؤدي : املصداقية الشرعيةلعالقة بني الكفاءة االقتصادية و ا -2

  .)1(العكس صحيحأكثر مصداقية و  حلول

  يوضح الشكل املوايل خصائص اهلندسة املالية اإلسالمية   

  

  

                                                 
  .5- 4:ص ص ،مرجع سابق، بن علي بلعزوز، عبد الكریم قـنـدوز -)1(
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  هلندسة املالية اإلسالميةخصائص ا):1-16(الشكل رقم 

  

  

  

  

    

  

  
  

،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية -مدخل الهندسة المالية –إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية عبد الكرمي أمحد قندوز،  :المصدر

  .18: ، ص2012-9واإلنسانية، العدد 

  مراحل تطور اهلندسة املالية اإلسالمية: ثالثلالفرع ا

اهلندسة املالية اإلسالمية من خالل تتبع مسار تطور املؤسسات املالية اإلسالمية  كن إبراز املراحل اليت مر �ا تطورمي    

  :)1(واليت مرت منذ نشأ�ا وحىت يومنا هذا بثالث مراحل أساسية وهي

تنظري للهندسة املالية اإلسالمية وبداية تطبيقها أن ال ،املتتبع للتاريخ اإلسالميجيد  :مرحلة التنظري للهندسة املالية اإلسالمية: أوال

وإبداع أدوات مالية  ابتكاروما نتج عنها من ضرورة يرجع إىل قيام الدولة اإلسالمية واتساع جتار�ا الداخلية واخلارجية معا، 

إىل سنوات  تصادياقكتخصص ترجع بداية التنظري هلا  لتسهيل عملية املبادالت، يف حني  ةاإلسالمي ةعيلشر ا توافقة معم

التجارية القائمة على أساس الفائدة ونشر  املصرفيةمن خالل اإلمجاع الكامل حبرمة املعامالت  ،الستينيات من القرن املاضي

  التقليدية؛ مصارفإسالمية تعمل على أساس غري ربوي وتكون بديلة لل مصارفمقاالت ونظريات تنادي بضرورة تأسيس 

سادت هذه املرحلة منذ بداية سنوات السبعينيات حىت  :اية تطبيق اهلندسة املالية اإلسالميةمرحلة التجربة وبد: ثانيا

اإلسالمية وما اجنر عنها من تطبيق  صارفاملمسرية  بانطالقهذه املرحلة  اقرتنتالتسعينيات من القرن املاضي، حيث 

قوم عليها األساليب اإلسالمية كاملراحبة واملشاركة وضع األسس التطبيقية اليت ت من خاللللهندسة املالية اإلسالمية  أويل

  :اهنتيجة عدة عوامل أمهواملضاربة التطبيقية، مث سرعان ما أخذت عمليات اهلندسة املالية اإلسالمية تنمو وتتطور 

 اإلسالمية؛ االستثماراإلسالمية وظهور مؤسسات مالية إسالمية أخرى كصناديق  صارفاملتزايد عدد  -1

 اإلسالمية، املصرفيةالتجارية حنو إنشاء فروع خاصة بتقدمي اخلدمات  صارفاملتوجه  -2

 اإلسالمية من قبل خمتلف شرائح ا�تمع؛ املصرفيةنتجات معلى  تنامي الطلب -3

                                                 
  .16:ص ،مرجع سابقي جباري، فرید خمیلي، شوق-)1(
  

 هندسة مالية إسالمية

 ابتكار أدوات جديدة

 تطوير أدوات قديمة

 استخدام المنتجات

 تحقيق الكفاءة االقتصادية

 ضمان المصداقية الشرعية

 

منتجات الهندسة المالية 

 اإلسالمية

 عمليات تمويلية مبتكرة

)صكوك إسالمية(أدوات جديدة   

إعمال العقل في 

 استخدام الدليل

 معارف

 أسس
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، فظهرت صيغ متويلية إسالمية حديثة  ةالبدء بتطوير منتجات وأدوات مالية جديدة خارج نطاق املراحبة التقليدي -4

 .اخل...والسلم واملشاركة املتناقصة اإلستصناعو لتمليك كاإلجارة املنتهية با

خالل هذه املرحلة من جراء تطبيق اهلندسة املالية اإلسالمية، فإن هذه  املتوصل إليهاكانت النتائج اإلجيابية   مهما    

وابط الشرعية األمر إعادة صياغة للمنتجات املالية التقليدية لتصبح متناسبة مع الض اعتبارهااألخرية مل خترج من نطاق 

  هور املتعاملني من املسلمني؛مج احتياجاتالذي جعلها تتسم باحملدودية والقصور يف تلبية 

امتدت هذه املرحلة من سنوات التسعينيات من القرن املاضي  :اهلندسة املالية اإلسالمية استخداممرحلة التوسع يف  :ثالثا

مالية  آليات التمويل اإلسالمي وابتكار أدوات ندسة املالية من خالل جتديديومنا هذا واتسمت بالتوسع يف تطبيق اهلوحىت 

  :)1(عنه العديد من النتائج أمهها اجنر وهو مااإلسالمي، املصريف ، حمدثة بذلك نقلة نوعية يف مفهوم ومهام العمل ةإسالمي

العقار (االستثمار صناديق ك: امنه القدمية استخدامآليات وأدوات مصرفية وإسالمية جديدة والتوسع يف  ابتكار -1

 اإلسالمية؛ االئتمانوبطاقة  االستثماريةالشهادات و  اإلسالميةصكوك وال) األسهمو اإلجارة و 

 عرب كافة أحناء العامل؛ انتشارهاواملؤسسات املالية اإلسالمية وتزايد  صارفاملعدد  ارتفاع -2

الطلب على املنتجات اإلسالمية  باتساعمسح هو ما واإلسالمية و الوعي املايل اإلسالمي بالدول العربية  ازدياد -3

 ؛كبريةالسيما بعدما حققته هذه األخرية من أرباح  

 ة؛ ظهور عدة منظمات إسالمية تعمل على تدعيم الصناعة املالية اإلسالمية -4

رفته املنافسة يف جمال تقدمي اخلدمات املالية اإلسالمية ودخول حمركني جدد إىل السوق خاصة بعدما ع اشتداد -5

 :هذه األخرية من تطورات أمهها

 اإلسالمية فيما بينها؛ صارفاملعدد من  اندماج -  أ

إسالمية تابعة هلا، أو   مصرفيةروع التقليدية إىل تطبيق الصريفة اإلسالمية إما من خالل فتح ف صارفاملحتول  -  ب

 إلسالمية؛لشريعة امع اة توافقخمتلف عمليا�ا التقليدية إىل عمليات م استبدالكليا من خالل 

األجنبية الكربى آلليات التمويل اإلسالمية ضمن نطاق أعماهلا وقيامها بفتح  صارفاملإدماج جمموعة من   -  ج

 .فروع خاصة باملعامالت اإلسالمية

ا العمل على إجياد صيغ هحتديات كبرية أمهعلى نشاط اهلندسة املالية اإلسالمية املتغريات العاملية اجلديدة فرضت : رابعا

األسواق املالية العاملية وتدعيمها لزيادة تنافسيتها  طروحة على مستوىاملو مقلدة تلك بتكرة وأصلية غري إسالمية مُ  متويل

وأيضا يف  ،من السيولة الضخمة اليت وفر�ا الطفرة البرتولية الثالثة لدول اخلليج االستفادةمن خالل  وخارجهاداخل بيئتها 

عادة النظر مبنتجا�ا املالية ة ومطالبتها بإـالتقليدي صارفاملفقدان للثقة ب من 2008 امليةظل ما اجنر عن األزمة املالية الع

  ؛طرح بدائل جديدة أو

  

                                                 
  .7:ص ،مرجع سابقعماري صلیحة، سعدان آسیا،  -)1(
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  :)1(من تطبيق اهلندسة املالية، ومها اإلسالمية هناك منهجني تستطيع من خالهلما املؤسسات املالية :خامسا

، حيث يتم ليا يف األسواق املالية العامليةمنهجية املنتجات التقليدية املوجودة فع إتباعوهي : اهلندسة املالية العكسية: املنهج األول - 1

مزايا عدة وهلذا املنهج ها، بادئمل امث يتم إعادة هيكلتها وتكييفها وفق اإلسالميةاختيار أفضل املنتجات وأقر�ا تطبيقا للشريعة 

نتجات موجودة فعليا يف األسواق فال حتتاج للتجربة أو استخدام مو  تطوير املنتجات وبأقل تكلفةأبرزها سهولة وسرعة 

 ؛س الفكرة وإعادة هيكلتها إسالميامث اقتبا املالية التقليدية، منتجات اهلندسةاالعتماد على  اسلبيا�ومن التسويق، 

تكار والتنفيذ وهو موضوع اهلندسة املالية من حيث البحث والدراسة واالب :اهلندسة املالية اإلبداعية :املنهج الثاني - 2

أو إعادة تطوير ما هو مطبق  ،آليات وصيغ مالية ومتويلية جديدةو مالية جديدة أو أدوات  واملتابعة سواء إلجياد منتجات

 :املنهج إىل شروط أبرزها حيتاج هذا، األسواق املاليةيف  ستمرةيف السوق لكي يتناسب والتغريات امل

 ؛كفاءة العنصر البشري .أ 

 ؛ختدم جمال البحث والتطوير إجياد بيئة متطورة  .ب 

 ؛اجة ملنتجات وأدوات مالية جديدةاحليف  لاملستقبدراسة األسواق العاملية واستقراء   .ج 

  .دراسة مستمرة الحتياجات العمالء والعمل على تطوير األساليب التقنية والفنية الالزمة هلا  .د 

ل وفق منهج عام قد وجهت دعوة للمسلمني على وهنا البد من ذكر أمرا مهما بأن الشريعة اإلسالمية واليت تعم    

  .اإلسالميةاالبتكار وحثهم بأن تصب يف مصلحة ا�تمع وحتقق مقاصد الشريعة 

  مبادئ اهلندسة املالية اإلسالمية: لرابعالفرع ا

ع بينها وبني نظري�ا البد من التفرقة ما بني املبادئ العامة اليت جتمالتطرق ملبادئ اهلندسة املالية اإلسالمية يف إطار     

  .هاالتقليدية، واملبادئ اخلاصة اليت متيزها عن

  :)2(على جمموعة من املبادئ وهي االرتكازتشرتك كل من اهلندسة املالية التقليدية واإلسالمية يف  :املبادئ العامة للهندسة املالية اإلسالمية: أوال

قصد �ا الوعي واإلدراك واإلملام مبعطيات البيئة املالية من ، وياالقتصادينيالعمالء واملتعاملني  احتياجاتحماكاة  -1

 لتطلعا�م من واالستجابةالفعلية ملتلقي املنتجات املالية  االحتياجاتعلى  بشكل مستمرخالل املعرفة واإلطالع 

 خالل تصميم وتوفري أدوات مناسبة؛

 ؛ملنع عمليات التالعب والتحايل اإلفصاح والشفافية يف املعامالت -2

تعمل كل من اهلندسة املالية اإلسالمية والتقليدية ضمن قيود تفرضها عليها السياسات والتشريعات : جود قيود تنظيميةو  - 3

 ؛ية منهاقتصاداالت السيما االا�احلكومية وتلزمها بالتوافق معها �دف حتقيق مصلحة الفرد وا�تمع يف شىت 

                                                 
(1)   - www.albaitalkuwaiti.files.wordpress.com/2009/08/drawing1.jpg 

یة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، العدد ،مجلة األكادیم-مدخل الھندسة المالیة –إدارة المخاطر بالصناعة المالیة اإلسالمیة عبد الكریم أحمد قندوز، -)2(
 .17: ، ص9-2012
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، إال اإلسالمية والتقليدية يف املبادئ العامة ملاليةا اهلندسة اشرتاكبالرغم من  :ميةاملبادئ اخلاصة باهلندسة املالية اإلسال: ثانيا

  :)1(التالية بادئأنه ميكن متييز اهلندسة املالية اإلسالمية من خالل امل

ة اإلسالمي وبني املمارسة اليومي االقتصادالضوابط الشرعية مهزة الوصل بني مبادئ  تعد: بالنظم الشرعية االلتزام  -1

 ؛من خالل املنتجات املالية االقتصاديةللحياة 

بني مجيع املتعاملني، فهي ال املنفعة العدل يف حتقيق تراعي اهلندسة املالية اإلسالمية : حتقيق مصلحة مجيع املتعاملني -2

ف ألن العقود اإلسالمية �دو بل تعمل على تقامسها بني األطراف  ،تقوم على نقل املخاطر من طرف إىل طرف آخر

 ؛يقياحلق االستثمارإىل 

مثلة على ذلك قضية إدارة املخاطر، ومن أوضح األالتوازن بني خمتلف احلوافز اإلنسانية،  ويقصد به :مبدأ التوازن -3

، لكن األساليب غري حافز الربح ا�ازفة وهو ما ميكن أن حيول إدارة املخاطر إىل عمليات مقامرة حبتةيولد حيث 

ملعاجلة املخاطر  األدوات الرحبية، وهذا ال يعين التقليل من عنصر الربح فيها النتفاءالبداية  ذمن الرحبية تتالىف املشكلة

أمهيتها تظل حمدودة التأثري مقارنة باألساليب غري الرحبية ومن الناحية ها ورغم إذا كانت وفق الضوابط الشرعية، لكن

  ؛)2(قهاء املعاصرينغري الرحبية حمل قبول من مجيع الففإن األدوات  ،الشرعية

، إال إذا خالفت نصا أو قاعدة شرعية ،ل واجلوازهذا املبدأ على أن األصل يف املعامالت احلِ ينص : مبدأ احلل -4

 ؛يف فهم وتطوير املنتجات املالية اإلسالمية، وتعد هذه القاعدة أساسية ل واملشروعيةكان األصل فيها احلِ   ولذلك

التكامل بني التفضيالت الشخصية مع ذي حيكم تطوير املنتجات املالية هو لاملبدأ األساسي ا :مبدأ التكامل  -5

  ؛اطرة وبني توليد الثروة احلقيقيةبني تفضيالت الزمن واملخو املوضوعية  االعتبارات

حبيث يكون العقد مناسبا ومالئما  ،املراد باملناسبة هو تناسب العقد مع اهلدف املقصود منه: مبدأ املناسبة -6

على ذلك  وبناءً  ،وتوافق الوسائل مع املقاصد الشكل مع املضمون  مةءالبد من مالأي طلوبة من املعاملة، للنتيجة امل

 :تقومي املنتج املايل مبرحلتنيجيب أن مير 

 ؛ولغري مقب ابتداءً النظر يف اهلدف والغاية من املنتج، فإن كانت مقبولة فينظر حينئذ يف اإلجراءات، وإن مل تكن مقبولة فاملنتج  -  أ

 .النظر يف اإلجراءات التعاقدية، فإن كانت صحيحة كان املنتج مقبوال وإال لزم مراجعة اإلجراءات -  ب

  :الشكل املوايل األسس العامة واخلاصة للهندسة املالية اإلسالميةيوضح    

  

 

  

                                                 
   :، على الرابط االلكتروني2009أوت  7، الفكر الھندسي المالي اإلسالميالبیت الكویتي، -)1(

www.albaitalkuwaiti.files.wordpress.com/2009/08/drawing1.jpg  
  .]113-110 [:،  ص2007،جدة، مكتبة الملك فھد الوطنیة للنشر، سالميالتحوط في التمویل اإلسامي بن إبراھیم السویلم،   -)2(
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 أسس اهلندسة املالية اإلسالمية العامة واخلاصة): 1-17(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ، على الرابط االلكتروني2009أوت  7، اإلسالميالفكر الهندسي المالي  ،البيت الكوييت :رالمصد
www.albaitalkuwaiti.files.wordpress.com/2009/08/drawing1.jp  

  ومزايا تطبيقها ةإسالمية أسباب وجود هندسة مالي :رابعاملطلب ال

الستغالل التغريات املتسارعة اليت حتدث يف بيئة  وذلكة حاجة ماسة لوجود هندسة مالية إسالميك اهنأصبحت      

على وجهة نظر املمارس، فعلى سبيل  قد خيتلف مفهوم اهلندسة املالية بناءً و  لية وملواجهة املنافسة املتصاعدة،األسواق املا

لتحسني العمليات املالية  ممةصُـــ املثال يستخدم مفهوم اهلندسة املالية خلزينة الشركة لوصف العملية الكمية التحليلية امل

بينما يستخدم مفهوم  ؛إدارة احملافظ املالية وتنظيم صفقات البيع والشراءو وقد تتضمن تعظيم قيمة الشركة  ،للشركة

  .اهلندسة املالية يف األسواق املالية ليعرب عن حتليل البيانات بطريقة علمية

  أسباب وجود هندسة مالية إسالمية: الفرع األول

 :)1(أكثر حاجة لوجود هندسة مالية إسالمية، وتربز أمهيتها من خاللصبحت املؤسسات املالية اإلسالمية أ    

زيد املة ـــ، وقد أدى ذلك إىل زيادة سيولة السوق وإتاحيةسواق املالاألدد أدوات االستثمار املتاحة يف ـــــــــاتساع وتع: أوال

 ؛ه فرص جديدة للباحثني عندميمن التمويل عن طريق جذب مستثمرين جدد وتق

                                                 
  - بتصرف–. 39:، ص2009، یونیو 52، مجلة المصرفي الصادرة عن بنك السودان، العددالھندسة المالیة اإلسالمیةمصطفى إبراھیم عبد النبي،  -)1(

  :األسس العامة للهندسة املالية اإلسالمية

 الجهالة والربا والبيعتين في بيعة واحدة؛عن كل ما يفضي إلى خلق الغرر و  االبتعاد -

 ؛يعة اإلسالميةنه عنه الشر تحرية العاقد دون وجود أية شرط أو قيد ما لم  -

 يحقق المصالح العامة ومقاصد الشريعة اإلسالمية االبتكارأن يكون الهدف العام لموضوع  -

  :األسس اخلاصة للهندسة املالية اإلسالمية

 السوق من أدوات وآليات وصيغ جديدة؛ المعرفة التامة بما يحتاجه -

 سد ثغرات األدوات المبتكرة حتى ال توظف في غير محلها مما يفقدها شرعيتها؛  -

 وجود الحاجة لهذه المنتجات وليس فقط للتجربة والعبث -

  حمددات اهلندسة املالية اإلسالمية

 اركة؛تطبيق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة من خالل عقود المضاربة والمش -

 .أن يكون مصدر التمويل شرعي  -
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 ؛لتفضيالت املستثمرين للمخاطر عادة توزيع املخاطر املالية طبقاإلإجياد أدوات : ثانيا

 ؛املالية دة العائد واالنفتاح على األسواقمكن من حتسني التكاليف وزياوهو ما ، تطوير أدوات املراجحة بني األسواق: ثالثا

 ؛وات املالية اإلسالمية والتوجه العاملي يف األسواق املاليةاملنتجات واألد وافقعدم ت: رابعا

 ؛يف األسواق العاملية من خالل ربط التوجه العاملي باملنتجات اإلسالمية اإلسالميةاملالية  اتاملؤسس يةضمان استمرار : خامسا

 ؛اليةالتطورات اليت تشهدها األسواق امل االستفادة من: سادسا

ة عن مجهور املتعاملني من املسلمني الذين يتعاملون بالعقود املالية مبستجدا�ا احلديثة، ولكي رفع احلرج واملشق: سابعا

  .على الساحة االقتصادية ايقو  ايكون للفقه اإلسالمي حضور 

  اهلندسة املالية اإلسالميةوأهداف مزايا : الفرع الثاني

شهد يهذه الفرتة اليت  خاللد حلول مبتكرة وأدوات مالية جديدة كأداة مناسبة إلجيااإلسالمية  تربز أمهية اهلندسة املالية     

أسلوب إدارة املوارد االقتصادية إىل النمط االقتصادي احلر، إىل جانب ترابط أسواق  مستفيها العامل تغريات جذرية هائلة 

ري متكافئة بالنسبة فرض ضغوطا تنافسية غ وهو ماالتمويل الدولية بفعل ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 

ستدعي بالضرورة تطوير هو ما او  ،واملالية املصرفيةللمؤسسات املالية اإلسالمية وبالذات يف أسواق التمويل واخلدمات 

  .)1(يساعدها على االستمرار بفعالية مية مستحدثة تضمن للمؤسسات قدرا من املرونة ونصيبا سوقيامنتجات مالية إسال

ساسة بالعديد من العقود احل تتعاملخاصة وأ�ا اإلسالمية بالنسبة للمصارف أمهية كبرية إلسالمية الهندسة املالية ل     

ل نظام يف ظ من جهة أخرىو  ،الضوابط والقيود الشرعية اليت تنظم آلية أعماهلا التمويلية واالستثماريةوضمن  يف إجراءا�ا

  .مصريف غري مالئم لطبيعتها

  :)2(عى اهلندسة املالية اإلسالمية إىل حتقيقها ما يليمن بني األهداف اليت تس    

  متتاز باملصداقية الشرعية؛و ذات جودة عالية تعترب كبديل شرعي للمنتجات املالية التقليدية توفري منتجات مالية إسالمية : أوال

يف مشاركة املخاطر  ستثماريةاالتوسيع الفرص منتجات اهلندسة املالية، وذلك بعن طريق  االقتصاديةزيادة الكفاءة  :ثانيا

  وعموالت الوساطة والسمسرة؛علومات املوختفيض تكاليف املعامالت وتكاليف احلصول على 

  حتقيق عوائد جمزية للمستثمرين وتنويع مصادر الرحبية؛ :ثالثا

  املشاريع اليت متول ربويا؛ املشاركة يفيف  غري الراغبةمن رؤوس األموال  باالستفادةوذلك  االقتصاداملسامهة يف إنعاش  :رابعا

  واملخاطرة والسيولة لدى الشركات واملؤسسات املالية؛ املساعدة يف إدارة وحتقيق املواءمة بني العوائد : خامسا

                                                 
  .5:ص ،مرجع سابق ،مدخل إسالمي/ت نحو سوق ماليالمالیة بالتركیز على الخیارا الھندسة، العبادي دباس ھاشم فوزي-)1(
األزمـــة المالیة واالقتصادیة : ، المؤتمر العلمي الدولي حولدور الھندسة المالیة اإلسالمیة في معالجة األزمات المالیةھناء محمد ھالل الحنیطي،  - )2(   

، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، 2010دیسمبر  2- 1العالمیــة المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، عمـــان، األردن، 
  . 9-8:ص ص
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  احمللية والعاملية من خالل إجياد أوراق مالية إسالمية؛ يةسواق املالاألاملساعدة يف تطوير  :سادسا

  التضخمية؛مما يقلل من اآلثار  االقتصاديةومن موارد موجودة أصال يف الدورة  توفري متويل مستقر وحقيقي :سابعا

  ؛بتنويع صيغه االستثمارتقليل خماطر و  بتكرة إلشكاليات التمويلتوفري حلول شرعية مُ  :ثامنا

ـــــــــواضح بني املوجهات األساسية يف االقتصاديات الربويفرق هناك  :تاسعا ـــ ات ــــــــــفأهم ما تنطوي عليه موجه ،سالميةاإل اتة واالقتصاديـــ

ــاملعاماالقتصاديات الربوية تقليل تكلفة  ــ ــــويالت وحتــ ــ ــ ــ ــ ــــجلهات أو أطراف أخرى يف املعاملاملخاطر ل ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أما املوجه األساسي يف  ، ةــ

ــاد اإلسالماالقتص ــ ــ ــ ــاركة يف املخاطر وليس بالضرورة إبعادهن فهو مبدأ املشي ألوراق وأدوات الَديــ ــ ــ ــ   ؛)(ا جلهة أو طرف آخرـ

مبادئ التمويل اإلسالمية املبنية على املشاركة يف األرباح واملخاطر قابلة للتطبيق باستنباط وسائل علمية وعملية تعد  : عاشرا

ــاد  أصبح معروفا حيث جتعل من املمكن استعمال أدوات اهلندسة املالية يف البلدان اإلسالمية، ــ ــ ــ ــ ــ لدى الكثري من كتاب االقتصـ

أن شهادات امللكية أو القائمة على املشاركة يف العوائد  تشري إىل وهي ظاهرة (Equity Premium Puzzle)الغريب ما يعرف بـ 

  .)1(هلا عالوة غري مربرة أو غري ظاهرة مقارنة باألوراق الربوية

  املالية اإلسالمية مناذج اهلندسة: لثالثالفرع ا

يف االقتصاد اإلسالمي بتطويرها املعاصرون املتخصصون  بعضميكن اإلشارة هنا إىل بعض النماذج التمويلية اليت قام     

  :)2(باستخدام أسلوب اهلندسة املالية ومنها

  :الل عقد املشاركة كما يلييقوم هذا النموذج على إعادة هندسة بيع املراحبة لآلمر بالشراء من خ :منوذج املراحبة :أوال

اإلسالمي كحصته يف  املصرفمن مبيعاته لتكون بالتقسيط بفتح حساب لدى  يقوم التاجر الذي ينوي ختصيص جزءٍ   - 1

  ؛يف حساب املشاركة تهع مبلغ مماثل أو يزيد كحصويقوم املصرف كذلك بإيدا  ،حساب املشاركة

ويتوىل املصرف متابعة  ،كل ما يتعلق باألمور الفنية لبضاعتهيقوم التاجر بعملية البيع بالتقسيط ونقل امللكية و  -2

  ؛األقساط والتسديد وكافه األمور املالية

  .باالتفاقاألرباح اليت جينيها هذا احلساب املشرتك توزع بني التاجر واملصرف  -3

التكاليف اإلجرائية اليت تتسم �ا عمليات املراحبة باملقارنة  ، ومنها التقليل منو�ذه الطريقة حيقق املصرف عدة أهداف  

  ؛علقة بالقبض واحليازةالتقليدية، ومن مث يبتعد عن الشبهات الشرعية املت صارفاملمع 

 رتكةيقوم هذا النموذج على إعادة هندسة عالقة املودعني مع املصرف اإلسالمي من عالقة املضاربة املش: منوذج الوكالة بأجر :ثانيا

اختالف مواعيد السحب واإليداع بني املودعني ومواعيد بدء وتصفيه  أي ،التداخل الزمينب تتعلقاليت تثري مشكلة تطبيقية 

  .حيول دون حتديد الربح أو اخلسارة الفعلية العائدة ألي وديعة بعينهاما وهو  ،ماليت استخدمت فيها أمواهلاالستثمارات 

                                                 
)(- رائب المشاركة  استعملت ھذه األدوات واألوراق المالیة في كثیر من البلدان اإلسالمیة،  مثال استخدمت الحكومة المالیزیة أذونات خزینة مبنیة على الض

ل، وكذلك استخدمت وزارة األوقاف األردنیة سندات الدخل لتمویل المشاریع طویلة األجل، أما قطاع المؤسسات في باكستان فقد لتمویل مشاریع طویلة األج
  .استخدم شھادات مشاركة تؤھل حاملیھا للمشاركة في عوائد المشاریع، ولم یقتصر اللجوء لمثل ھذه األدوات على األقطار اإلسالمیة

  .6:ص ،مرجع سابقیطي، ھناء محمد ھالل الحن-)1(
  .30:ص ،مرجع سابق، الھندسة المالیة نظرات في المنھج اإلسالميسامي السویلم،  -)2(
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 من املضاربة، حيث يعترب  ائمة على أساس الوكالة بأجر بدالباملودعني ق املصرفن عالقة أن تكو هذا النموذج يقرتح     

 املصرفوهذا املقرتح جيعل دخل  ،عن املودعني يف استثمار أمواهلم لقاء أجر ثابت أو نسبة من مبلغ الوديعة ذا�ا وكيال

   ؛عن مواعيد ونتائج عمليات االستثمار الفعلية مستقال

مع بني جت حيث، اإلسالمية صكوكمن ال امبتكر  ااإلجارة نوع تعد صكوك :سندات اإلجارة املوصوفة يف الذمة منوذج :ثالثا

، ال يدع جماال للخالف دقيقا اوآليتها أن تكون اخلدمة موصوفة يف الذمة وصف ،كأداة مالية وعقد اإلجارة وعقد السلم  صكال

  .الذي ميثل ملكيته للمنفعة صكصوفة مقابل ما يدفعه اآلن من مثن للاحلق يف احلصول على اخلدمة املو  صكحلامل هذا الو 

ميزة الكفاءة يف تعبئة املدخرات وميزة التخصيص الكفء للموارد وحتقيق السيولة والرحبية والضمان  هذا النموذجحيقق     

  ؛لكافة أطراف العالقة وهو ما �دف إليه اهلندسة املالية

  ؛)1(واإلجارةملغارسة املقرونة بالبيع املغارسة املشرتكة وا :رابعا

  ؛)من خالل هذا الفصل سيتم التطرق إليها الحقا( املشتقات املالية :خامسا

  شهادات اإليداع القابلة للتداولو كالتورق املصريف : منتجات متويلية أخرى :سادسا

  اهلندسة املالية اإلسالمية وصناعة التحوط: امساملطلب اخل

املخاطر و السعر املرجعي  خماطرو خماطر السيولة و  االئتمانمخاطر املؤسسات املالية خماطر عديدة، كصارف و املتواجه     

  .حقيقية أمام املستثمرين واملقرضني متثل عراقيال وهيقتصاد ككل واملخاطر املتعلقة باال واملخاطر الشرعيةالقانونية 

اآلثار السلبية اليت تصاحب التطورات غري املواتية يف أسعار  إجراء يكون اهلدف منه إزالة أو تقليل "قصد بالتحوط ي     

  .)2( "املستثمر فيهاأو التقلبات السلبية يف قيم األصول  األجنبيةالفائدة أو أسعار صرف العمالت 

فق مع ات تتواتعتمد على أدو  أ�ا على اعتبارتتميز اهلندسة املالية اإلسالمية بصفة القدرة على التحوط من املخاطر     

  .الشريعة اإلسالمية، وبالتايل البعد عن مجيع املخاطر احملتملة

  :)3(طرق التحوط من املخاطر إىل قسمني كالتايلقسم باحثوا االقتصاد اإلسالمي     

  عقود مسماة يف الفقه اإلسالمي باستخدامالتحوط من املخاطر : الفرع األول

 :وافقة للشريعة اإلسالمية وتشمليقصد بالعقود املسماة العقود التقليدية امل    

ا يف احلال املستقبلية حاال ويدفع قيمتها نقدا ويستلمها وخيز� احتياجاتهيقوم املشرتي أو املستثمر بشراء : البيع احلال: أوال

تقلبات األسعار ومن و  النفاد خماطراملستقبلية وجتنب  االحتياجاتحيث ضمن  ،قد حتوط من املخاطر وبذلك يكون

ديه السيولة املستقبلية متوفرة يف السوق، أو قد ال تكون ل االحتياجاتال جيد مجيع ات هذه الطريقة أن املشرتي قد سلبي

 ؛الكافية لتسديد قيمتها

                                                 
  .201-200:، ص ص2007، دار ھومة، الجزائر، من الفقھ إلى التطبیق المعاصر لدى البنوك اإلسالمیة: التمویل اإلسالميفارس مسدور، : راجع -)1(
  .276:، ص2012، إثراء للنشر والتوزیع، األردن، إدارة المشتقات المالیة، سعید جمعة عقل، مؤید عبد الرحمن الدوري -)2(
  .]19 - 17[: ، صمرجع سابقشوقي جباري، فرید خمیلي،  -)3(
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ل، ويكون بذلك قد حتوط من املخاطر حااملستقبلية ويدفع قيمتها بثمن  احتياجاتهيقوم املشرتي بشراء : بيع السلم: ثانيا

  ؛خماطر تقلبا�اجتنب وضمن  ستقبليبتثبيت السعر امل

 .وهي من أبسط أدوات احلماية من املخاطرة املتعلقة باألعيان، سواء خماطرة تلفها أو تغري قيمتها: البيع مع استثناء املنفعة :ثالثا

   لهندسة املالية اإلسالميةل املنتجات املستحدثة  باستخدامالتحوط من املخاطر : الفرع الثاني

 :)1(وذلك باللجوء للعديد من الطرق، ومنهان اهلندسة املالية اإلسالمية من التحوط من املخاطر مكِ ُــ ت    

بد من اللذلك ف فيها الفقهاء بني جميز ومانع، ــــــــل اليت اختلـــــبيع دين السلم من املسائ :)التوريق اإلسالمي( بيع دين السلم: أوال

الفقهي، والطريقة املثلى لذلك هي أن يقوم الدائن حامل  االختالف خماطروتضمن جتنب ميع بني اجلتوافق الإجياد صيغة حتقق 

 أ�مايصبح بذلك السلم األول رهنا للسلم الثاين أي ، أي له نفس املواصفات والشروط و لألول ببيع سلم موازٍ السلم دين  صك

 وحتوط من املخاطر املرتقبة؛الشريعة اإلسالمية مع  اوافقمتويكون بذلك  ،متقاربان يف درجة املخاطرة وهلما نفس اخلصائص األخرى

وصيغة هذا األخري أن يشرتي شخص ما السلعة إىل ، رق املستحدثة للحصول على السيولةمن الطيعد : التورق :ثانيا

 ؛إىل السيولة الحتياجهأجل ويبيعها ويأخذ قيمتها 

الصيغ ميكن استخدام :  الدفع يف عقود املراحبة لآلمر بالشراءمن خماطر عدم السداد أو املماطلة يف صارفاملحتوط : ثالثا

 :لشريعة اإلسالميةالتوافق مع اضمان و   خاطرالتالية للتحوط من امل

 أن يدخل يف عقد مشاركة مع املشرتي بقيمة الدين؛ مصرفعند عجز املشرتي عن التسديد ميكن لل -1

 .تبعا للزمن الذي يتأجل إليه الدفع رفاملصعلى نسبة الربح حبيث تزيد لصاحل  االتفاقإعادة  -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .19- 18: ص ص ،مرجع سابق ،-مدخل الھندسة المالیة –إدارة المخاطر بالصناعة المالیة اإلسالمیة عبد الكریم أحمد قندوز،  -)1(
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  اإلسالمية التقليدية و ق املاليةالسو يف االستثمارأدوات : املبحث الثالث

قتصادية واملالية وأساسية يف أولويات الدراسات اال من املوضوعات اليت حتتل مكانة هامة االستثمارأصبح موضوع     

وهذا ما يؤدي إىل البحث يف ت احلاصلة يف ا�تمعات املتقدمة، �تم بالتطورا وغريها من التخصصات اليت املصرفيةو 

اإلسالمي وحماولة البحث  االقتصاد تلك املوجودة يفومدى تقار�ا مع الوضعي  االقتصاداملوجودة يف  االستثمارأدوات 

نظرا  ت مالية إسالمية مستمراأدوا الستحداثيزال السعي ال  عدم توافقها مع الضوابط الشرعية؛ عن بدائل يف حال

  .خمتلف أدوا�ايف  االستثمارال بد من التعرف على وجهة النظر الشرعية اإلسالمية ب لذا ،املالية قسوااألألمهية 

  ية اإلسالميةسوق النقدال األدوات املالية املتداولة يف: املطلب األول

ومنها شهادات اإليداع  ية،سواق النقداألتداوهلا يف ميكن هناك العديد من األدوات اإلسالمية قصرية األجل واليت     

اإلسالمية  االستثمارشهادات و اإلسالمية مبشروع معني  االستثمارشهادات و اإلسالمية قصرية ومتوسطة وطويلة األجل 

  .)()الدينار اإلسالمي مثال(بوحدة نقد إسالمية  استثماريةاملخصصة لتمويل نشاط معني وشهادات 

وفقا للعقد بواسطة بنك نيغارا املاليزي نيابة عن حكومة ماليزيا  انة على أسس شرعيةخز  اتأذون إصداربماليزيا  قامت    

 يف السوق اإلسالميةتداول أوراق الدين إىل  باإلضافة قصرية وطويلة، هذاالقرض احلسن وبتواريخ استحقاق خمتلفة  اإلسالمي

 ميكن إصدارها على أساس مفهوم املراحبة أو البيع بثمن آجل أو املضاربة أو ية واليتسوق النقدالفيما بني املصارف ويف 

   .، أما أوراق الدين اليت تصنف ضمن فئة أسهم الدين فيمكن تداوهلا يف بورصة كواالملبور)شهادات التأجري(صكوك اإلجارة 

 األداةومفهوم هذه ، "لقبول اإلسالميإذن ا"تعرف باسم جديدة إسالمية نيغارا بتقدمي أداة مالية  مصرفكما قام     

وهناك نوعان  - املراحبة على وجه اخلصوص وبيع الدين-  اإلسالميةم على املبادئ مَ صَ لكنها تُ شبيه بالقبوالت املصرفية 

  .)1(احملليةواملبيعات  الصادراتو الواردات واملشرتيات احمللية  ،اإلسالميةحتت طريقة القبوالت التمويل من أنواع 

  اإلسالمية االستثمارشهادات اإليداع أو : األول الفرع

  :من بني أهم األدوات املتداولة يف السوق النقدية اإلسالمية    

وبفئات حمددة  امسيةوتكون هذه الشهادات هي عبارة عن سند إلثبات وديعة معينة لفرتة زمنية حمددة " :تعريفها :أوال   

يكون صاحب الوديعة هو رب املال، وإلجياد التمويل املستمر جيوز  بواسطة مؤسسة واحدة تعترب املضارب، بينما

  ؛"عمل إصدار لشهادات ودائع إسالمية بني وقت وآخر وذلك لتمويل عمليات حمددة مصرفلل

اح ر هلا، أما بالنسبة لكيفية توزيع األربصدِ ُــ امل مصرفبقابلية تسييلها عن طريق بيعها أو إعاد�ا للمتتاز : خصائصها: ثانيا

عليها مع بداية اإليداع، أما يف حالة اإليداعات العامة  االتفاقاحملققة بني املضارب ورب املال فيكون بنسب يتم 

حصيلة إصدارات خمتلفة لتمويل ، بينما يتم ختصيص مصرفالعامة لل االستثماراتفتخصص أموال الودائع ضمن حمفظة 

  العامة؛ املصرفوتكون مستقلة عن استثمارات  ستثماراالمتنوعة لتوزيع خماطر  استثماريةجمموعة عمليات 

                                                 
)(- أذونات الخزینة والقبوالت المصرفیة واألوراق التجاریة وشھادات اإلیداع المصرفیة القابلة للتداول، باإلضافة إلى : من أھم أدوات السوق النقدیة التقلیدیة

  .اتفاقیات إعادة الشراء وقرض فائض االحتیاطي اإللزامي
، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، التحول االقتصادي والتحریر المالي ومتطلبات تطویرھا أسواق األوراق المالیة بین ضروراتعاطف ولیم اندراوس، - )1( 

  .90 :، ص2008
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   أنواعها: ثالثا

يتعني أن تضم نشرة اإلصدار ملخص لدراسة جدوى  :شهادات اإليداع اإلسالمية املخصصة لتمويل مشروع معني -1

، وعليه بنهايته املطلوب للمشروع وتنتهي، وتكون حصيلة الشهادات مجلة التمويل هاملشروع وختصيص األموال ألغراض

 مبوجب تقييم األصول من وقت آلخر؛ ميكن تداوهلا

ختصيص األموال يتم  ،اخل...شهادات اإليداع املخصصة لتمويل نشاط معني كنشاط جتاري أو عقاري أو زراعي -2

 ؛اخل...كاملراحبة واملشاركة واملضاربة  أساليب التمويل اإلسالميةباستخدام  وذلكاحملدد للنشاط 

ميكن إصدارها من واقع حمفظة : )الدينار اإلسالمي مثال(سالمية املقومة بوحدة النقد اإلسالمية اإل اإليداع شهادات -3

استثمارية يف عدد من الدول اإلسالمية، حيث يتم دجمها يف سلة واحدة وبأوراق خمتلفة وميكن ملثل هذه الشهادات أن 

  .أو آسيوية أو إفريقية تكون بالدينار اإلسالمي أو الدينار العريب أو وحدة نقدية خليجية

  ية اإلسالميةاالستثمار الصناديقصكوك :الفرع الثاني

، وميثل تنظيم االستثمار اجلماعي يف القيم املنقولة تنظيما ت االستثمار اجلديدة واملستحدثةاالستثمار من جماالصناديق     

بتطبيق مبادئ تقسيم مقدمي األموال  حلساب الشركاء أوماليا غرضه األساسي هو تكوين وإدارة حافظة قيم منقولة 

  .)1(عن مجيع العمليات اليت تتسم بطابع املضاربة أو بطابع الغرراملخاطرة وحتديدها واالبتعاد إىل أقصى حد 

  :ميكن تعريفها بأ�ا: تعريف صناديق االستثمار: أوال

دخرات من عدد كبري من املستثمرين، واستثمارها مؤسسات مالية تقوم باالستثمار اجلماعي لألوراق املالية عن طريق جتميع امل" -1

 ؛)2("القومي ككل ولالقتصاديف شراء وبيع األوراق املالية بواسطة إدارة حمرتفة �دف حتقيق منفعة ملؤسسيها وللمستثمرين 

لتقوم باستثمارها يف تشكيالت  شركات تتلقى األموال من مستثمرين من خمتلف الفئات"االستثمار هي  صناديق - 2

لتشكيلة اليت يستثمر فيها ويتحدد نصيب املستثمر بعدد من احلصص يف ا وراق املالية اليت تناسب كل فئة،األ من

 ؛)3(نةاوالسندات وأذونات اخلز األسهم كأمواله، أما األوراق املكونة للتشكيلة فهي من النوع ذات التداول العام  

مستقلة تنظيميا وحماسبيا عن املؤسسة اليت تنشئها، هي مؤسسة مالية يف شكل شركة مسامهة أو وحدة تنظيمية " -3

عهد �ا إىل جهة أخرى ة القيمة مث تَ وحدَ تتوىل جتميع املدخرات من اجلماهري مبوجب صكوك أو وثائق استثمارية مُ 

تسمى مدير االستثمار الستثمار هذه املدخرات مع رأس مال الصندوق يف األوراق املالية أساسا وجماالت االستثمار 

  ؛)4(صاحل املدخرين واملستثمرين معاتبعا مل ،األخرى

  : تعريف صناديق االستثمار اإلسالمية: ثانيا

واتفقوا على أ�ا ال خترج عن عقد  ،العلماء املعاصرون طبيعة عقد الصناديق االستثمارية والتكييف الشرعي هلاحبث   -1

فقه اإلسالمي إىل أن الغالب على صناديق االستثمار ويذهب أغلب الباحثني يف ال ،)(راملضاربة أو عقد الوكالة بأج

 ؛يف الفقه اإلسالميهو كو�ا من قبيل املضاربة 

ذلك الصندوق  حصة من موجودات واحدة منهاوحدات استثمارية متثل كل "عبارة عن  االستثماريالصندوق   -2

العالقة و ات الصندوق أيا كان نوعها، والتكييف الشرعي للوحدة االستثمارية أ�ا حصة شائعة من موجود، "االستثماري

                                                 
  .49:، ص2004، دار السالم للنشر والتوزیع والترجمة، اإلسكندریة، صنادیق االستثمار في البنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیقأشرف محمد دوابة،  - )1(
  .المرجع نفسھ -)2(
  .12:، ص2000، منشأة المعارف، اإلسكندریة، صنادیق االستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرینمنیر ابراھیم ھندي،  -)3(
  .89:، ص2006، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، الوضعي قتصاداإلسالمي واال قتصادصنادیق االستثمار بین االنزیھ عبد المقصود محمد مبروك،  -)4(
)(- أجر معلوم جائزة في الفقھ اإلسالميالوكالة ب.  
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وبالتحديد املضاربة املقيدة، ألن  "عقد املضاربة الشرعية"المية قائمة على أساس اإلس التعاقدية يف صناديق االستثمار

 ؛الصناديق يتخصص نشاطها االستثماري يف قطاع معني حبسب الغرض الذي أنشئت من أجله هذه

    ؛)1(ديق بدور املضارب واملكتتبون يف رأس مال الصندوق ميثلون يف جمموعهم رب املالاجلهة املصدرة هلذه الصناتقوم   - 3

يتم من خالل هذه الصناديق شراء تشكيلة واسعة من األوراق املالية اإلسالمية بفئات  :صناديق االستثمار اإلسالمية صكوك: ثالثا

ا حق على كل أصول الصندوق وميكن تداوهلا يف سوق خمتلفة وحتصل على مواردها بإصدار شهادات تسمى حصصا، واليت هل

  ؛)2(ل من املخاطر أل�ا تقوم على تنويع أوراق احملفظةيتقلباإلضافة إىل ال ، األوراق املالية، كما ميكن اسرتداد قيمتها وتسييلها

واإلدارة ونوعية  دياالقتصاختتلف الصناديق االستثمارية عن احملافظ االستثمارية من حيث العالقة والكيان : رابعا

  ؛لعقدين ويولد االختالف بينهمااملستثمر، مما يؤثر على بنود ا

بة من األصول احلقيقية واملالية اليت يستثمر �ا املستثمر ركَ ُــــ أداة استثمارية م": تعرف احملافظ االستثمارية على أ�ا -1

طر االستثمار عن طريق تنويع األصول املستثمر أمواله مأخوذة كوحدة واحدة شريطة أن يكون هدف املستثمر تقليل خما

 ؛)3("�ا وتنمية قيمتها السوقية

وهذا من الناحية  "عقد وكالة"احملافظ املالية االستثمارية يف القانون من عقود اإلدارة، ويف الفقه اإلسالمي تعترب تعترب  -2

فقهاء على أن الوكالة تصح بأجر وبغري أجر، وقد نص ال ؛مدير احملفظة يتقاضاهاوذلك مقابل عمولة  العملية والواقعية

  .)4("عقد تربع"مع أن األصل فيها 

  األسهم وتداوهلا يف ميزان الفقه اإلسالمي: املطلب الثاني

  .سيتم من خالل هذا املطلب التطرق ملفهوم األسهم وخصائصها وأنواعها والتكييف الفقهي هلا    

  مفهوم األسهم: الفرع األول

 :)5(على أمرين مها)*(مصطلح السهم قتصاداال يطلق علماء    

من رأس مال الشركة ويتم  حلصة جزءً هذه اومتثل  للمساهم يف شركة من شركات األموال، "النصيب"أو  "احلصة" :أوال

  ؛)6(ويكون وسيلة إلثبات حقوقه يف الشركة إصدار السهم على صورة صك يعطي للمساهم

  ؛حنوها التزامات تعطي للمساهم إثباتا حلقه، ألن السهم يعطي للمساهم حقوقا جتاه الشركة كما يرتتب عليه الصك أو الوثيقة املثبتة اليت :ثانيا

                                                 
، 2010، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، ام النظامیةــــار، الضوابط الشرعیة واألحكــصنادیق االستثمعبد الرحمـــــن بن عبد العزیز النفیسة،  -)1(

  .88- 87:ص ص
  .93: ، ص2003، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، -السنداتاألسھم و –البورصات، أسواق المال وأدواتھا ضیاء مجید الموسوي،  -)2(
، 2007، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، ھا في الفقھ اإلسالميـــــــــــة، أحكامھا وضوابطــــــالمحافظ المالیة االستثماریأحمد معجب العتیبي،  -)3(

  .27- 26:ص ص
  .63:، صالمرجع السابق )4(
أَسھم بینھم أي أقرع وساھمھ أي قاسمھ، وأخذ سھما : ، ویقالھابالتي یقارع  "القدح"و "النبل"و "النصیب"على عدة معان منھا  السھم في اللغة یطلق -)*(

  .309- 308:، ص ص1999، 12، دار صادر، بیروت، ججمال الدین أبو الفضل ابن منظور: راجع: أي نصیبا
، دار النفائس للطباعة والنشر السندات ضوابط االنتفاع والتصرف بھا في الفقھ اإلسالميأحكام السوق المالیة، األسھم ومحمد صبري ھارون،  -)5(

  .30:، ص1999والتوزیع، عمان، 
  .28:، الریاض، ص17/8/2008، بحث منشور بتاریخ األسھم المختلطة في میزان الشریعةصالح بن مقبل بن عبد هللا العصیمي التمیمي،  -)6(
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تجارية، ومتثل حقوق القيمة غري قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق ال عن صكوك متساويةاألسهم عبارة " :ثالثا

  .)1(بصفته هذه ممارسة حقوقه فيهاله  املسامهني يف الشركات اليت أسهموا يف رأس ماهلا وختول

  ضوابط التعامل باألسهم: الفرع الثاني

  :)2(تصنف الشركات يف السوق من وجهة النظر اإلسالمية إىل ثالثة أنواع

األسس الشرعية يف عملها وعادة ما يكون هلا هيئة شرعية أ�ا تعتمد بينص نظامها األساسي : شركات إسالمية :أوال

  ؛"بالشركات النقية"تدعى ترعى أعماهلا، 

  طبيعة عملها مباحة، لكن شا�ا بعض املعامالت احملرمة؛: "شركات خمتلطة" :ثانيا

  ."شركات حمرمة" :ثالثا

  خصائص األسهم وحقوق مالكيها: لثالفرع الثا

  .، كما أن حلامليها حقوقا أساسيةلألسهم عدة خصائص    

  :)3(ص منهااألسهم بعدة خصائتتميز  :خصائص األسهم: أوال

وهو ما يعين تساوي  القيمة، حيث ينقسم رأس مال الشركة إىل أسهم متساوية القيمةاألسهم أنصبة متساوية  -1

 حقوق والتزامات املسامهني يف الشركة؛

 السهم غري قابل للتجزئة، فال جيوز أن يتعدد مالك السهم الواحد أمام الشركة؛ -2

نقل ة، فيمكن نقل ملكيتها من شخص آلخر بأي طريق من طرق األسهم صكوك قابلة للتداول بالطرق التجاري -3

 ؛اخل...والوصية واإلرثامللكية، كالبيع واهلبة 

  ؛الشركة حمدودة بقيمة األسهم اليت ميتلكو�ا التزاماتمسؤولية الشركاء املسامهني جتاه  -4

  :)4(يفتتمثل  ،مينح السهم مالكه حقوقا أساسية :احلقوق األساسية ملالكي األسهم: ثانيا

 حق احلصول على نصيبه من الربح املتحقق عن نشاط الشركة؛ -1

ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر وتقارير جملس إدارة الشركة حق الرقابة على أعمال الشركة، كمراجعة  -2

 ؛اخل....ووثائقها ترهاعلى دفاواإلطالع 

 تها؛حق املساهم يف احلصول على نصيبه من موجودات الشركة عند تصفي -3

ما يستوجب ذلك نظاما وال جيوز نزع  ارتكابهحق البقاء يف الشركة، فال جيوز فصل أي مساهم من الشركة دون  -4

 إال برضاه؛ملكيته ألسهمه 
                                                 

  .362:، ص2002، دار الفكر، سوریا، مالت المالیة المعاصرةالمعاالزحیلي وھبة،  -)1(
، بحث لنیل درجة الماجستیر في الدراسات اإلسالمیة، معھد الدعوة الجامعي قتصادصكوك االستثمار ودورھا التنموي في االأسامة عبد الحلیم الجوریة،  -)2(

  .15- 14:، ص ص2009للدراسات اإلسالمیة، لبنان، غیر منشورة، 
  .89:، ص2002، دار الفكر، دمشق، دراسة تحلیلیة نقدیة - بورصة األوراق المالیة من منظور إسالمي،شعبان محمد إسالم البرواري،  -)3(
مي، ، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعیة في االقتصاد اإلسالأسواق األوراق المالیة وآثارھا اإلنمائیة في االقتصاد اإلسالميأحمد محي الدین أحمد،   -)4(

  .]118- 114[:، ص1995مجموعة دالة البركة، جدة، الكتاب الثاني، 
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 يف األسهم اجلديدة، إذا ما قررت الشركة إصدارها لزيادة رأس ماهلا؛ االكتتابحق األولوية يف  -5

تلكه من أسهم، وهو حق أساسي مالزم للسهم وال ميكن نزعه منه ما ميحق التصويت يف اجلمعية العمومية بنسب  -6

 بإصدار أسهم جمردة من هذا احلق؛

 .حق التنازل عن أسهمه، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو اهلبة أو غري ذلك -7

  أنواع األسهم والتكييف الفقهي هلا: رابعالفرع ال

خالف حول مشروعية شركات املسامهة،  بالرغم من وجود، ريمعايميكن تصنيف األسهم إىل أنواع متعددة وفقا لعدة     

وقد أخذ جممع الفقه اإلسالمي  ،إال أن الرأي الراجح يف هذا ا�ال هو جواز شركات املسامهة بشرط مشروعية أنشطتها

ا النوع هذه اإلباحة هلذال تشمل ولكن  ؛)1(جواز هذا النوع من الشركات على أساس أن األصل يف املعامالت اإلباحة

  .)1(امللحق رقم تفصيلية مثلما هي مبينة يف  اام، فهناك أحكاألدوات اليت تصدرها من الشركات مجيع

  حصص التأسيس: املطلب الثالث

من بني أنواع األوراق املالية اليت تصدرها شركات املسامهة ما يعرف حبصص التأسيس، وهي حصص متنحها الشركات لبعض     

  .وقد اختلف يف املركز القانوين ألصحاب هذه احلصصأو مساعدات قدموها عند تأسيس الشركة، األشخاص نظري خدمات 

  مفهوم حصص التأسيس: الفرع األول 

اليت بذلوها يف سبيل مسيت حبصص التأسيس ألن الشركة تقوم بإنشاء هذه احلصص ملكافأة مؤسسي الشركة على اخلدمات     

عند  1858تسمى عندئذ حصص أرباح، ولقد ظهرت حصص التأسيس ألول مرة سنة ، وقد متنح لغري املؤسسني و إنشائها

   .  )2(تأسيس شركة قناة السويس ملكافأة مؤسسي الشركة على خدما�م وجهودهم املبذولة إلجناح املشروع

ودون أن متثل  امسيةن قيمة املسامهة بدو  صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، تصدرها شركات": تعرف حصص التأسيس بأ�ا :أوال   

  ؛)3("سهامن أرباح الشركة مقابل ما قدموه من خدمات أثناء تأسي احلق يف احلصول على جزءٍ حصة يف رأس املال، ومتنح أصحا�ا 

متنح احلق يف حصة من أرباح و قابلة للتداول، تصدرها شركات املسامهة  امسيةبأ�ا أسهم من دون قيمة ": كما تعرف :ثانيا

  ."عام اعتباريحصل عليه شخص  التزامأو  اخرتاعمقابل ما قدموه من براءة لبعض األشخاص أو اهليئات  كةالشر 

  

 

 

 

  

                                                 
  .)56/1/7(قرار رقم م، 1992/ھـ1412مجمع الفقھ اإلسالمي، الدورة السابعة،  -)1(
  .119:ص ،مرجع سابقشعبان محمد إسالم البرواري،  -)2(
  .123:، صمرجع سابق، أحمد محي الدین أحمد -)3(
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  والتكييف الفقهي هلا خصائص حصص التأسيس: الفرع الثاني

  :)1(تتمثل أهم خصائص حصص التأسيس فيما يلي    

وبذلك فال ينطبق عليه عقد  اال نقديا أو عينيامأصحاب هذه احلصص ليسوا دائنني للشركة أل�م مل يقدموا  :أوال

  ؛القرض أيضا، وال حيق له أن حيصل على القيمة اإلسرتدادية عند تصفية الشركة

فال ينطبق أصحاب حصص التأسيس ليسوا شركاء أل�م مل يقدموا حصة للشركة أو ما يصلح ألن يكون حصة،  :ثانيا

تصدر الشركة صكوكا على أ�ا حصص تأسيس يعطى أربا�ا حقا يف أن وعلى هذا فإنه ال يصح عليه عقد الشركة، 

  أرباح الشركة ملخالفة ذلك ألحكام املعامالت املالية اإلسالمية؛

  خدمات للشركة؛حصص التأسيس يف تكوين رأس مال الشركة، ألن صاحب احلصة مل يقدم حصة يف رأس املال بل أدى ال تدخل  :ثالثا

، ومبا أن األجرة اليت حيصلون عليها أسيس على نصيب من األرباح الصافية للشركةحيصل أصحاب حصص الت :رابعا

الة عَ عليها عقد اجلُ فال ينطبق على حصة التأسيس عقد اإلجارة أل�ا عقد على منفعة معلومة، وال ينطبق  ،غري معلومة

فال ينطبق  ،ليت تدفع له ليست معلومة، كما أن اخلدمة اليت قدمها املؤسس ليست حمدودة واحلصة الوجود اجلهالة باألجر

  .نثمَ ُـــ عليها عقد البيع جلهالة الثمن وامل

، امتيازأو حق  اخرتاعومن جهة أخرى ومبا أن حصص التأسيس تصدر مقابل ما يقدمه صاحب احلصة من براءة      

  .ط فيها ما يشرتط فيهيع ويشرت ض وكذلك اهلبة بعوض، ألن اهلبة بعوض بوَ فال ينطبق عليها عقد اهلبة بدون عِ 

  ؛للعلم وقت القبض آيلحصص التأسيس هبة، وإن كان هذا املبلغ جمهوال فإنه  اعتباروذهب بعض العلماء إىل     

  ؛امسيةالصكوك اليت متثل حصص التأسيس ليس هلا قيمة  :خامسا

  ات العمومية؛ال يكون ألصحاب حصص التأسيس حق التدخل يف إدارة الشركة والتصويت يف اجلمعي :سادسا

  ؛حصص التأسيس قابلة للتداول بالطرق التجارية بعد مضي مدة معقولة من نشر ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر :سابعا

جيوز للشركة إلغاء حصص التأسيس وذلك لعدم مشاركة حامليها يف رأس مال الشركة، ويكون مقابل تعويض  :ثامنا

  ؛)2(لشركة بعد مضي ثلث مدة الشركةقرره جلنة التقدير يف اُـ عادل ت

على ما سبق، فال جيوز أن تصدر الشركات حصص تأسيس وال أن تعطي أصحا�ا  حقا يف أرباح الشركة وال  بناءً : تاسعا

حرم املؤسسون وكل من قدم خدمات من ُــ نبغي أال يييف الفائض من موجودا�ا ملخالفتها للقواعد الشرعية، ويف املقابل 

بعد حتديدها بأسهم  أسيس أو بتحويل قيمتها، وذلك مبنحهم مكافأة نقدية حتسب ضمن نفقات التالشركة أجل إجناح

   .)3(وااللتزاماتعادية تتساوى معها يف مجيع احلقوق 

                                                 
  .120: ص ،مرجع سابقلبرواري، شعبان محمد إسالم ا -)1(
  .124:ص ،مرجع سابقأحمد محي الدین أحمد،  -)2(
  .247.ص ،المرجع السابق -)3(
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  السندات: املطلب الرابع

هو يف  ها، كما أن إصدار عن غريها من األدوات خبصائص خمتلفةهي من أدوات السوق املالية و السندات  تتميز   

  ."أداة دين وليس ملكية"رف السند بأنه حقيقته طلب قرض بإسناد، هلذا عُ 

  تعريف السندات: الفرع األول

، وهو ما ارتفع من األرض من قبل "عليه واالتكاءوالركون إليه  االعتماد"د وهو مبعىن نَ السندات مجع سَ : السندات لغة :أوال

  ؛)1(معني من األوراق املالية جاز مجعه على السنداتما لنوع لَ ينما أصبح السند عَ ، ولكن ح"أسناد"واجلمع  الوادي أو اجلبل

صدرها وثيقة بقيمة حمددة يتعهد مُ "هي عبارة عن  احلديث االقتصادالسندات يف عرف  :االقتصادالسندات في  :ثانيا

  ."بدفع فائدة دورية يف تاريخ حمدد حلاملها

 ؛)2( "أموال طويلة األجل القرتاضت التجارية واحلكومة كوسيلة ورقة مالية تصدرها املنشآ"السند هو  -1

، استحقاقهوثيقة تتضمن وعدا من شركة أو هيئة رمسية بتسديد مبلغ قرض عند حلول أجل "السند هو أيضا  -2

 .)3("متثل الفائدةباإلضافة إىل دفع مبالغ حمددة على فرتات متتالية 

ه فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة، وحقه يف احلصول صك قابل للتداول ويثبت حق حامل"السند هو  -3

  .)4("على الفوائد املستحقة واقتضاء دينه يف املوعد احملدد النتهاء مدة القرض

  وأنواعها خصائص السندات: الفرع الثاني

  :تتميز السندات خبصائص عامة وخصائص منفردة ميكن ذكرها كما يلي

  :اخلصائص العامة: أوال

لصاحبه  )رأس املال يف �اية املدة+ املستحقات الدورية ( هر السند دفع مستحقاتصدِ يرتتب على مُ : أداة دينالسند  - 1

 ؛)5(من أرباح الشركة أو من أصوهلا يف حالة اإلفالس أو التصفية حقوقه سواءً  استيفاءوللسند األولوية عن حامل السهم يف 

مال أع امل السند احلق يف احلصول على فائدة حمددة أيا كانت نتيجةحيث أن حل: ثابتة األصل استثماريةالسند أداة  -2

 ؛)6( اإلجراءات القانونية اختاذعن سداد هذه الفوائد له احلق يف  الشركة، ويف حالة توقفها

ق سو يعترب السند أداة مالية قابلة للتداول بالطرق التجارية كالتظهري واملناولة يف حالة عدم وجود : قابلية التداول  - 3

 ؛سوق األوراق املاليةيف التسجيل يف  االمتيازاتلية، ويف حال وجودها جيب قيد السند مثله مثل األسهم حىت يستفيد من ما

 ؛)7(ر ذلك يف شهادة السند وهذا على خالف األسهمكَ ذ سبقا، ويُ حدد مُ ُـ ق السندات حبلول أجل مستحَ تُ : االستحقاق - 4

                                                 
  .220:، ص3،ج2005، مؤسسة الرسالة، بیروت، القاموس المحیطمحمد بن یعقوب الفیروزي آبادي،  -)1(
  .201:، ص2005، الجزء األول، كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض، الیة المعاصرةأحكام التعامل في األسواق الممبارك بن سلیمان بن محمد آل سلیمان،  -)2(
  .152:، ص2002، بدون ذكر دار النشر، عمان، األسواق المالیة، طبیعتھا، تنظیمھا، أدواتھا المشتقةحسین بني ھاني،  -)3(
  .128:ص ،مرجع سابق شعبان محمد إسالم البرواري، -)4(
  .221:، ص2004، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة الثالثة، -اإلطار النظري والتطبیقات العملیة –ات االستثمارارة إدمحمد مطر،  -)5(
  .181:، ص2000، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، اإلسكندریة، – علمیا وعملیا –بورصة األوراق المالیة صالح السید جودة،  -)6(
  .87:، ص2004، دار المسیرة، عمان، - تحلیل وإدارة –باألوراق المالیة  االستثمارسالمة،  أرشد فؤاد التمیمي، أسامة عزمي -)7(
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  : اخلصائص املنفردة: ثانيا

وذلك  ،استحقاقهالسند قبل تاريخ  استدعاءمبوجب هذه اخلاصية ميكن للجهة املصدرة للسند : دعاءاالستقابلية  -1

وإما بتحديده مستقبال،  )مثل على أنه ال يسرتد هذا السند إال بعد مدة معينة(بندا ينص على ذلك  االتفاقيةإما بتضمن 

 ارتفاعأي عوائد مستقبلية كان سيجنيها من ) السند(له ، ويف كل احلاالت سيفقد حامع تنبيهه إىل ذلك قبل فرتة معينةم

 قيمة السند أو أي تغيري إجيايب قد حيدث؛

اليت  واالمتيازاتمن فروقات العوائد  باالستفادةحلامل السندات  هذه اخلاصيةتسمح : قابلية التحويل إىل أسهم عادية -2

صدرة أيضا، حيث أن قابلية حتويل ُــ ائد على اجلهات امل، وهذا يعود ببعض الفو صلوا عليها من عملية التحويلميكن أن حي

مما يزيد من حجم الطلب عليها، ومن جهة أخرى ستقلل من إىل أسهم حتفز املستثمرين على شرائها السندات 

 ؛)1(مدفوعات الفوائد املستحقة حلاملي السندات

دورية إلطفاء  اختصص هلا مبالغ ،"ق اإلطفاءصنادي"تلجأ بعض الشركات إىل ختصيص صناديق خاصة تسمى : خاصية اإلطفاء - 3

 ؛)2(لتسديد جزء من قيم السندات املعينة سنويا وقبل املوعد النهائي إلطفاء القيمة الكلية باستعدادهاالسندات وذلك من أجل حتفيز املشرتين 

  .حبيث ينصب حتت كل معيار أنواع خمتلفة ،ختتلف أنواع السندات وتتنوع حسب معايري خمتلفة  -4

  موقف الفقه من إصدار وتداول السندات: لثالثالفرع ا

قيمته ويتصرف فيها خالل مدة السند ويكون ضامنا هلا حبيث يردها يف املدة املتفق عليها وهذه صدر للسند ُــ امليستخدم    

فقهاء املعاصرون يف لقد اختلف الهذا األخري ربويا، و  الفائدة الزائدة على قيمة القرض جتعل اشرتاطحقيقة القرض، إال أن 

القول األول بتحرمي مجيع أنواع السندات وهذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء، قضى  لتعامل بالسندات على ثالثة أقوال،حكم ا

  .قيدة بأسباب تربرهاُــ السندات، وأما األخري فقضى باإلباحة امل قضى بإباحة تداول بعض أنواعفأما القول الثاين 

ما أسلفه من إحسان "روض وهو ، ومجعه قُ "ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه" :والَقْرُض والِقْرضُ  :تعريف القرض :أوال

  . )3(عة من املالطَ ومسي بالقطع ألنه قَ  "القطع"يف اللغة  ، والَقْرضِ "اهضَ قْ ما يعطيه من املال ليُـ " ضُ رْ والقَ  "...ومن إساءة

دفع املال ملن ينتفع "، إال أ�م أمجعوا على أن القرض هو )4(ةهم له متقاربتعاريف تأما القرض عند الفقهاء فقد جاء    

  .وهو من باب التعاون بني املسلمني)5("به ويرد بدله حني امليسرة

  :)6(لقد اجتمعت املذاهب حول القرض يف النقاط التالية: ثانيا

 ؛)منقولة أو غري منقولة(نقدا أو سلعا  ض ماال، أي كل ما له قيمة مالية أيا كانتقرَ ُــ الشيء املجيب أن يكون  - 1

ض من القرض بأي صور قرِ ُــ القرض يف الشريعة اإلسالمية يكون قرضا حسنا ال يتضمن عنصر الفائدة أو نفع امل -2

 ، وهو ما يعين أن تكون منفعة القرض عائدة على املقرتض فقط؛النفع أو الفائدة املشروطة

                                                 
  . 111:، ص2003دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن،  ،ات واألسواق المالیةاالستثمارھوشیار معروف،  -)1(
  .89:ص ،مرجع سابقأرشد فؤاد التمیمي، أسامة عزمي سالمة،  -)2(
  .3589:، باب القاف، مادة قرض، ص24الخامس، الجزء  ، المجلدرجع سابقمابن منظور،  -)3(
  .216:، صمرجع سابقشعبان محمد إسالم البرواري،  -)4(
  .224:، ص2002، المكتب اإلسالمي، بیروت، المعامالت المالیة المعاصرة في ضوء اإلسالمسعد الدین محمد المكي،  -)5(
  .30:، ص1996، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، القاھرة، ة للتمویل في الشریعة اإلسالمیةالقرض كأدامحمد الشحات الجندي،  -)6(
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ويستهلك  ،تفاوتا ختتلف به القيمة آحادهاثلية وهي ما ال تتفاوت ِــ ال املحمل عقد القرض مال معني معلوم من األمو  -3

 به مثل النقود واملكاييل واملوازين؛ باالنتفاع

 جيب عليه رد مثلها أو قيمتها؛ة من ملكية املقرض إىل ملكية املقرتض، وجتب دينا يف ذمته قرضَ مُ ــتنتقل ملكية العني ال  - 4

ألن القرض يقوم على  ،ض مثل املال الذي أخذه أو قيمته إن تعذر عليه رد املثلجيب على املقرتض أن يرد للمقر  -5

  .ضقرَ ُــ املعاوضة املثلية أو املساوية للمال امل

 اشرتاطاليت تتضمن م إصدار مجيع أنواع السندات حرَ ُـ فإنه ي ،عليه فهو قرض جير نفعا وبناءً أما القرض املقصود هنا     

على أي وجه كانت سواء دفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرض أو دفعت على أقساط  رد املبلغ املقرتض وزيادة

هذه الزيادة متثل نسبة من قيمة السند كما يف أغلب السندات أم خصما كانت أسواء ، و شهرية أو سنوية أو غري ذلك

  ؛)1(منها كما يف السندات ذات الكوبونات الصفرية

كثرة الغالبة من الفقهاء والباحثني املعاصرين، ويف هذا الصدد جاء قرار جملس الفقه ع على حترميه المجِ لقد أُ  :ثالثا

1990يف دورته السادسة املنعقدة جبدة يف مارس  اإلسالمي
)2(:  

أو حمرمة شرعا من حيث اإلصدار  بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط التزاماالسندات اليت متثل  -1

وال أثر لتسميتها ربوية سواء كانت اجلهة املصدرة هلا خاصة أو عامة تربط بالدولة  ا�ا قروضالشراء أو التداول أل

 ؛أو تسمية الفائدة الربوية امللتزم �ا رحبا أو ريعا أو عمولة أو عائدا ادخاريةأو  استثمارية شهادات أو صكوكا

 ويستفيد أصحا�ا االمسيةها بأقل من قيمتها قروضا جيري بيع باعتبارهاحترمي أيضا السندات ذات الكوبون الصفري  -2

 خصما هلذه السندات؛ باعتبارهامن الفروق 

ال  ط فيها نفع أو زيادة بالنسبة �موع املقرضني أو لبعضهمرتُِ قروضا اشْ  ا حترم السندات ذات اجلوائز باعتبارهاكم -3

  ).انتهى القرار(على التعيني، فضال عن شبهة القمار 

هنا للفتوى التارخيية اليت أصدرها باإلمجاع املؤمتر الثاين �مع البحوث اإلسالمية واليت جاء نصها  جتدر اإلشارة     

وما يسمى  االستهالكيالفائدة على أنواع القروض كلها ربا حمرم ال فرق يف ذلك بني ما يسمى بالقرض ": كالتايل

  .)3("حرمي النوعني وكرب الربا يف ذلك وقليله حرامعها قاطعة بتألن نصوص الكتاب والسنة يف جممو  ،بالقرض اإلنتاجي

   اإلسالميةا لشريعة ضوءاحلديثة يف  املالية األدوات: املطلب اخلامس

 هاوهذا من أجل التنويع في املالية، قاسو الكثري من األدوات املالية القائمة يف األ استحداثعملت اهلندسة املالية على    

وما حتويه من عقود  املالية بذلك املشتقات ظهرتف ،امل قائما على األدوات التقليديةاء التعوالتخفيف من املخاطر وعدم إبق

   . لذا سيتم التطرق إليها ومعرفة حقيقتها اإلسالمية ،خمتلفة

  مفهوم العقود وأركانها ومفسداتها: الفرع األول

                                                 
  .1/223-1/222 :ص ص ،مرجع سابقمبارك بن سلیمان بن محمد آل سلیمان،  -)1(
    .110:، ص)11/6( 60المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي، قرار رقم  مجمع الفقھ اإلسالميقررات وتوصیات  -)2(
  .153:ص،2002مكتبة دار القرآن، مصر، ، یة المعاصرة واالقتصاد اإلسالميموسوعة القضایا الفقھعلي أحمد السالوس،  -)3(
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وهل تتوفر إىل العقود من منظور إسالمي تطرق املشتقات املالية بني طرفني أو أكثر، ومن أجل ذلك سيتم التتم عقود    

  .؟وهل تندرج ضمن العقود املباحة أم ال ؟فيها شروط العقود الصحيحة يف اإلسالم

  :تعريف العقود: أوال

 والعقد ؛)1(اهدواعَ اقد القوم تَـ عَ ده وتَـ اهَ ده عَ اقَ دة وعَ اهَ املعَ : دةاقَ عَ هد، قال صاحب لسان العرب، املوالعَ بط هي الرَ  :لغة - 1

، مأخوذ من احلل، وأصل العقد هو اجلمع بني أطراف الشيء وهو نقيض وأعقاداً  دا، ومجعه عقوداً قْ د عَ قِ عْ د يَـ قَ مشتق من عَ 

 ؛)2("اطابَ رِ "، ومنه مسي املقام يف الثغر "على األمر ومالزمة ثغر العدو املواظبة"ة والربط طَ بْ ة ورَ دَ بل أي شَ د احلَ قَ عَ 

العقد عند ال يبتعد ، و )3(والقبول شرعاباإلجياب هو ربط أجزاء التصرف  - سكونبفتح ف –الَعْقد : اصطالحا -2

  :)4(عن معناه اللغوي، وقد استعملوه يف أحد املعنيني الفقهاء

من اتفاق بني طرفني   االلتزامسواء نشأ هذا  االلتزامويكاد يفيد "الذي يقرتب من املعىن اللغوي،  املعىن العام للعقد -  أ

 ؛"بإرادة منفردة كالوقف، أو مثالكالبيع 

، وهو الذي ينصرف إليه معىن "الناشئ عن اتفاق بني طرفني االلتزام"وهو الذي اقتصر فيه على : معىن خاص -  ب

ارتباط إجياب بقبول "فهو  إال بقرينه تدل على التعميم، العقد عند إطالقه لدى الفقهاء وال ينصرف إىل املعىن العام

 ؛"لهعلى وجه مشروع يثبت أثره يف حم

  :)5(إن أركان العقد ثالثة :أركان العقد: ثانيا

 مها طرفا العقد تصدر عنهما الصيغة املنشئة ويشرتط أن يكونا أهال للتصرف، بأن يكونا بالغني عاقلني راشدين، : العاقدان - 1

 ؛والقبولوهي اإلجياب : الصيغة -2

 عمال؛ ن ماال وإما منفعة وإماوهو حمل العقد وهو إما أن يكو : املعقود عليه -3

  :)6(مفسدات ومبطالت العقد: ثالثا

وينقسم العقد الصحيح  ونة بشرط من الشروط املفسدة له،العقد الصحيح عقد مشروع أوصافه صحيحة غري مقر  -1

ن فهو الذي صدر م "الصحيح النافذ"أما العقد ، على إجازة معتربة "الصحيح املوقوف"إىل نافذ وموقوف، يتوقف 

حد أليف النوع األول  نكميال وقد يكون العقد النافذ الزما أو غري الزم، حيث  لشرعية؛أهله مستوفيا كل شروطه ا

ستبد أحد العاقدين غري الالزم بعد نفاذه هو ما يَ  بد من رضا العاقد اآلخر، أما العقد إذ الالعاقدين فسخه بإنفراد 

  .   )7(الزم بالنسبة لآلخر ومن العقود ما يكون الزما بالنسبة ألحد الطرفني وغري. بفسخه كالوكالة

                                                 
  .3031.، باب العین، مادة عقد، ص34المجلد الرابع، الجزء  ،مرجع سابقابن منظور،  -)1(
  .16:، ص2010، دار الفكر، األردن، - المصرفیةلخدمات ا-القروض-البیوع–اإلسالمیة  االستثمارأدوات أحمد صبحي العیادي،  -)2(
  .298:، حرف العین، ص1981، دار الجیل، لبنان، ي اإلسالميقتصادالمعجم االأحمد الشرباصي،  -)3(
  .17- 16:، ص صمرجع سابقأحمد صبحي العیادي،  -)4(
، رسالة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستیر، جامعة - تقدیر اقتصادي وشرعي –سوق المشتقات المالیزیة مت سعید جعفر،  انور لی -)5(

  .100:، غیر منشورة، ص2007- 2006الیرموك، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، قسم االقتصاد والبنوك اإلسالمیة، 
  .29:، ص2005، مؤسسة الرسالة، سوریا، ما ال یسع التاجر جھلھعبد هللا المصلح، صالح الصاوي،  -)6(
دار التوفیق النموذجیة ، -دراسة فقھیة وقانونیة ومصرفیة –والمؤسسات المالیة  البنوكوالرقابة الشرعیة في  االستثمار بد الحمید محمود البعلي،ع -)7(

  .          161-160:، ص ص1991للطباعة، القاھرة، 
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الباطل من العقود وهو ما ليس مشروعا بأصله وال بوصفه، ومعىن كونه غري مشروع بأصله أنه فقد  :العقود الباطلة -2

 ؛صحيحا إال به شيئا مما ال يصبح فقد انعقادهعد بوصفه أنه بَ ومعىن كونه غري مشروع ، شيئا مما يتحقق به

شروعا بأصله دون وصفه، بعبارة أخرى هو ما مل حيصل خلل يف ركنه وال يف حمله وهو ما كان م: العقود الفاسدة -3

إىل جهالة املبيع أو الثمن أو مدة خيار الشرط جهالة فاحشة تؤدي ال على ذلك مثكو  ،ولكن حصل خلل يف أوصافه

 ؛اخل...بشرط فاسدالعقد  أو اقرتانالنزاع، 

هذه التسمية تنطبق بعض الشيء على ماهية االشتقاق يف االصطالح : صرمفهوم العقد املشتق يف االقتصاد املعا: رابعا

ق منه، وليس له قيمة يف ذاته إذا ما شتَ عقد متولد من آخر ومُ "ق هو شتَ ُــــ قط، فالعقد املواللغة وذلك من ناحية اللفظ ف

تعاقد يف العقد سواء كانت حمل ال األصولانفك عن العقد املشتق منه، وهذه العقود اشتقت قيمتها وتولدت من قيمة 

 .)1("أسهما أو سندات أو سلعا أو نقودا

  التقدير الشرعي للمشتقات املالية: الفرع الثاني

وزيادة  يف احلقيقة أدت إىل تصاعدهالكنها  ،املشتقات املالية هو التغطية ضد املخاطر ظهورالغرض األساسي من يعد    

باإلضافة إىل ما  ستقرارالعديد من الفقهاء يرفضو�ا أل�ا تؤدي إىل عدم اال ملالية، األمر الذي جعلا االضطراباتموجة 

  .املخالفة لقواعد الشريعة اإلسالمية ربا وغريها من األمورغرر و من حتمله هذه املشتقات 

ت إدارة املشتقات هي بناء متكامل من األدوات أو الوسائل املالية ذات قيمة أساسية تستخدم يف تنفيذ اسرتاتيجيا    

  . املخاطر املالية وتعرب نتائجها عن مدى تكامل قدرات مستخدميها

  تعريف املشتقات املالية: أوال

ألن  "املشتقات املالية"، ومسيت نشأت املشتقات من علم الرياضيات وهي تشري إىل متغري يشتق من متغري آخر    

عقود أكثر من كو�ا إصدار جديد أ�ا مالية أخرى، أي على أوراق  وتعتمدمالية أساسية  اقور أتشتق من قيمة  قيمتها

 .)2(ألوراق مالية أساسية، وهو ما يربز جانب االلتزام والتعاقد بني طريف العقد

) أوراق ماليةو عمالت أجنبية ( استثماريةألدوات عقود فرعية تشتق من عقود أساسية "املشتق أو الورقة املالية املشتقة  -1

 ؛)3("مشتقة يف إطار ما يسمى باهلندسة املالية استثماريةلفرعية أدوات لينشأ عن تلك العقود ا

ة ملكية ملنشأة اأية عقود تؤدي يف آن واحد إىل نشوء أصل مايل ملنشأة ما ومطلوب مايل أو أد"املشتقات املالية هي  -2

أن متتد عملية التبادل لألداة للغري دون ذلك إىل حتويل املخاطر املرتبطة باألدوات املالية األساسية أخرى، حيث يؤدي 

 ؛)4("املخاطر املالية األساسية اليت نتجت عنها هذه

                                                 
   .53:، ص2011، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  -ارنةیة مقاقتصادعقود المشتقات المالیة دراسة فقھیة ھشام السعدني خلیفة بدوي،  -)1(
، 2011، دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن، المشتقات المالیة، عقود المستقبلیات، الخیارات والمبادالتحاكم الربیعي، میثاق الفتالوي وآخرون،  -)2(

  .334- 333:ص ص
  .397:، ص2009، دار الیازوري، األردن، مارياالستثمار والتحلیل االستثدرید كامل آل شبیب،  -)3(
  95:ص، مرجع سابقعادل محمد رزق،  -)4(
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حمدد أو أداة مالية تتغري قيمتها تبعا للتغري يف سعر فائدة "األداة املشتقة أ�ا  )IAS39()(عرف املعيار احملاسيب الدويل  -3

أو أي متغري مماثل، كما حد مؤشرات األسعار سعر ورقة مالية أو سعر سلعة معينة أو سعر صرف إحدى العمالت أو أ

 االستجابةقليل إذا ما قورنت بالعقود األخرى اليت هلا نفس مبدئي  استثمارمبدئي أو قد تتطلب  استثمارأ�ا ال تتطلب 

 ؛)1( "سدد يف تاريخ مستقبليسوى أو تُ تُ للتغريات يف ظروف السوق، كما أ�ا 

يف األوراق املالية ضد املخاطر ألن السمة ة للتحوط �دف محاية املستثمر كأدا"تستخدم عقود املشتقات املالية  -4

اليت األساسية ألسعار األوراق املالية هي التغري نتيجة لتعرضها ملخاطر السوق مما يؤثر بالضرورة على معدالت العائد 

أي أن املشتقات املالية تستخدم كأداة جتعل األداة املالية من خالل حتركات األسعار املستقبلية أقل من القيمة احلالية، 

  ؛)2("االستثمارللمضاربة ويف الوقت نفسه أداة للتحوط أو التغطية من خماطر 

ويوجد  ،)sous-jacent(أصل مايل أين تتبع القيمة سعر أصل آخر والــــــــذي يسمى تابعا "يعرف املنتج املشتــــــــــق على أنه  -5

يتم ، و )3(أما الثانية فهي األسـواق بالرتاضي سواق املنظمـة وهي اليت متلك غرفة مقاصةاأل: نوعني من أسواق املشتقات

  :)5(ميكن أن تكون األدوات املشتقة على نوعني، و )4("حساب القيمة بالنظر ملعدل أو مؤشر أو أصل يستند إليه

عمالت أو أسعار فائدة  مببادلة تدفقات وهي عقد عن طريقه يلتزم طرفان): instrument ferme( أداة مغلقة .أ 

  صعبة أو أي أصل آخر حمدد يف العقد؛

شراء ) ولكن ليس االلتزام(طرف لصاحل طرف آخر عن طريق عالوة حق  مبوجبهنح ميهو عقد : )option( خيار .ب 

 حمددة يف العقد؛ خالل مدة مابسعر أو بيع أصل 

 .)6(و تساوي العالوة يف حالة اخلياراتالقيمة السوقية هلذه العقود هي صفرية يف حالة األدوات املغلقة أ .ج 
  

  :)7(هي أدوات مالية تتصف باخلصائص التالية :خصائص املشتقات املالية :ثانيا

 وتسوية عقود املشتقات املالية يف تاريخ مستقبلي؛يتم تنفيذ  -1

 ؛ائتمانيةار أو مؤشرات ترتبط العقود املالية للمشتقات بسعر فائدة حمدد أو سعر صرف أجنيب أو سعر سلعة ما أو مؤشر أسع - 2

 ؛املالية أو العينية حمل التعاقد قيمة العقود من األسعار احلالية لألصولتشتق  - 3

                                                 

)(-  39المعیار المحاسبي الدولي رقم )IAS39(:  1999تم نشره في مارس  - التقییم والمعالجة المحاسبیة –أدوات مالیة.  

  .96- 95:ص ص ،مرجع سابق، عادل محمد رزق -)1(
 للمقایضات والمشتقات، بطرح معیار منتوج مبادلة األرباح لالتحاد الدولي سالمیة الدولیة واالتحاد الدولي للمقایضاتقامت السوق المالیة اإل -)2(

وتعتبر اتفاقیة مبادلة معدل األرباح آلیة تمت ھیكلتھا للسماح ، اإلسالمیة التحوط السوق المالیة اإلسالمیة الدولیة والذي سیتم استخدامھ ألغراض/والمشتقات
األرباح  وتتیح المستندات جداول منتوج تعتمد على ھیكلین مختلفین للتعامل بمعدل ؛لتدفقات األرباح من معدل ثابت إلى معدل متغیر وبالعكس الثنائي التبادلب

یة الشرعیة للسوق المالیة إشراف وموافقة الھیئة االستشار األرباح تحت وقد تم تطویر مستندات معیار مبادلة ،جل تخفیف مخاطر التدفقات النقدیةأ من
  .بالتنسیق مع المستشار القانوني الخارجي وذلك اإلسالمیة الدولیة

 السوق المالیة اإلسالمیة الدولیة التي أتاحت للصناعة/للمقایضات والمشتقات الدولي یأتي معیار منتوج مبادلة األرباح بعد اتفاقیة التحوط الرئیسیة لالتحاد  
وذلك  معیار مبادلة األرباح كمنتوج لتخفیف المخاطر رسمیة عن طرح وقد تم اإلعالن بصفة، تخفیف المخاطر اإلسالمیةمن أجل اراً اإلسالمیة إط المصرفیة

  .البحرین المركزي خالل مؤتمر صحفي استضافھ مصرف
(3)- Mondher Bellalah, Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques, Edition Dunod, Paris, 2003, p : 371. 
(4)- Nadia Antonin, op. cit., p: 68.  
(5)- Amélie Ober, IFRS, Instruments financiers, Editea, Paris, 2005, p:23.  
(6)- Idem.     

  .398:ص ،مرجع سابق،  درید كامل آل شبیب -)7(
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 ال تتطلب عقود املشتقات املالية استثمارات مبدئية؛عادة  -4

 وضد املخاطرة نتيجة التغري يف أسعار تلك األصول؛ ،تستخدم عقود املشتقات املالية للتحوط -5

  أو الورقة املالية حمل التعاقد؛ الفائدةأو  الصرفأو  ملالية حتديد سعر السلعةتتيح عقود املشتقات ا -6

  التكييفات الفقهية للمشتقات املالية التقليدية: الفرع الثالث

بعض املشتقات املالية عقودا شرعية وذلك بعد القيام بتعديالت عليها، لذا فقد قام الفقهاء وكذا ا�امع الفقهية تشبه     

  .)(على تكييف هذه العقود وفق عقود مشروعةبالعمل 

بأوصاف حتديد حلقيقة الواقعة املستجدة إلحلاقها بأصل فقهي خصه الفقه اإلسالمي "التكييف الفقهي بأنه يعرف  :أوال

تلك األوصاف للواقعة املستجدة عند التحقق من ا�انسة واملشا�ة بني األصل والواقعة املستجدة فقهية، بقصد إعطاء 

 .)1( "؛ إذن التكييف هو التصور الكامل للواقعة وحترير األصل الذي تنتمي إليهيف احلقيقة

  :)2(حتديدهاالبد من علمية وعملية،  أمهيةتكييف العقود املالية املستجدة له إن  -1

ها أمرا يكن حملاليت مل و العقود اليت تنظم أنواعا من العالقات املستجدة بني الناس ": يقصد بالعقود املستحدثة -  أ

يف أركا�ا والغرض أو أل�ا جاءت وليدة التطورات التقنية واالتصاالت واملعلومات، حبيث ال تشبه  معهودا يف القدمي،

ر الفاحش أو فا�ا الغر عقدا من العقود املعروفة يف الفقه، ويتم احلكم عليها مبدى حتقيقها املصلحة ومنامن التعاقد 

 ؛)3(الفقهية األصل يف العقود اإلباحة ةالشرعية، وفق القاعدورات احملظ

 وجب احلكم فيها نتيجة ملا طرأيف عصر التشريع، أو اليت تغري مُ حدثت مما مل يكن عقود التمويل اليت أُ "أو هي     

  ؛)4("شرعية عدة عليها من تغري أو عقود التمويل احلديثة اليت تكونت وتركبت من عقود

  :ازها فيما يليفيمكن إجي العلمية لألهميةبالنسبة   -2

األصل يف املعامالت اإلباحة، فال جيوز املسارعة إىل حترمي صورة من صور املعامالت املستحدثة حىت يتبني أن  .أ 

  ؛الشريعة قد حرمتها

                                                 
)(- ومن أمثلة ذلك السندات المستقبلیة "بمشتقات السندات"أدوات مالیة تعرف  التمویل التقلیدي لتولید یتم في الغالب مزج السندات والمشتقات المالیة في ،

ویمكن التداول بمثل ھذا السند في  ،وبسعر مقرر مسبقاً  بتاریخ محدد السند المستقبلي عبارة عن التزام تعاقدي لحامل العقد لشراء أو بیع سند ،السندات وخیارات
  . مستقبلیة، ویتم تحدید األسعار والتواریخ في الوقت الذي یشترى فیھ السند ةأوراق مالیسوق 

أما على صعید التمویل اإلسالمي، فإن من أوائل الجھود  ،ء سندات مقدمة صادرة عن الحكوماتالمستقبلیة الحكومیة ھي عبارة عن عقود لشرا السندات    
، وذلك في إطار 2008الربع األول من عام  في صورة صكوك المشاركة مع حقوق مرتبطة بھا وضمانات فيبالمشتقات المالیة ما جاء  المعروفة لربط الصكوك

 .للھندسة  WCT نشاطات
ویحمل الصك ، مالیة في شركة بأسعار مقررة سلفاً ضمن إطار زمني محدد الضمانة ھي أداة مشتق مالي تمنح حاملھا الحق دون االلتزام بشراء أوراق   

یة للمستثمرین من االستثماربتنویع المحفظة  میزة تمكین جھة اإلصدار من دخول أسواق رأس المال بتمویالت أدنى، كما أنھ یسمح لضمانةالمصحوب با
، 1/03/2011، مجلة المصرفیة اإلسالمیة، الجدل ال یزال مستمرا...المشتقات في التمویل اإلسالمي، شیرین كونھبافا: للمزید راجع .خالل خاصیة الضمانة

  .10:، ص23العدد
، المصرف اإلسالمي التكییف الفقھي للعقود المالیة المستجدة وتطبیقاتھا على نماذج التمویل اإلسالمیة المعاصرةأحمد محمد محمود نصار،  -)1(

  .1:، ص2004/2005األردني، 
  .4- 3:، ص صالمرجع السابق -)2(
، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، المصرفیةإدارة الجودة الشاملة في الخدمات محمد سمحان،  محمود حسین الوادي، عبد هللا إبراھیم نزال، حسین -)3(

  .287- 286:، ص ص2010عمان، 
، دار المیمان للنشر والتوزیع باالشتراك  -دراسة تأصیلیة تطبیقیة –اإلسالمیة  البنوكعقود التمویل المستجدة في حامد بن حسن بن محمد علي میرة،  -)4(
  .15:، ص2011ع شركة جدوى لالستثمار، الریاض، م
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مرتبطة باحلكم الشرعي وعللها ة لَ علَ أحكام فقه املعامالت مُ  أنحيث قاصد، ل وامللَ العربة يف املعامالت املالية للعِ  .ب 

بعكس فقه العبادات اليت جيب التوقف فيها عند حدود النص، لذلك فعملية إحلاق العقود املالية  ا،وجودا وعدم

 ؛التكييف الفقهي مسرتشدين بالعلة، هو ما يقدمهاملستجدة بأصول هلا يف الفقه اإلسالمي 

ات وتشريع األحكام من احملرم تنقيتهااإلسالم العقود املالية، وإمنا وجهها الوجهة الصحيحة عن طريق مل ينشئ  .ج 

  ؛العامة وتقرير القواعد الكلية املنظمة هلا

  : فهي العملية لألهميةأما بالنسبة   -3

 ؛قود املالية مبستجدا�ا احلديثةرفع احلرج واملشقة عن مجهور املتعاملني من املسلمني الذين يتعاملون بالع .أ 

املودعني يف  مثال تكيف األموال اليت يودعها ة، كثري من العقود املالياللتطوير  التكييف الفقهي قد يكون أساسا  .ب 

كوحدة واحدة يف عمليات املضاربة، مع العلم أنه ال جيوز   يتم التعامل معهااإلسالمية،  صارفامليف  استثماريةحسابات 

ملضاربة ا"وتطوير عقد  "باملضاربة املشرتكة"ما يسمى  استحداثإىل  وهذا ما أدى، املضاربة بعد بدء عمليا�اخلط مال 

 ؛جيوز يف عقد املضاربة املعروف يف الفقه، وذلك لالبتعاد عن ما ال "الثنائية التقليدي

وخاصة العمل املصريف الذي يعمل وفق منوذج الوساطة : طبيعة عمل املؤسسات اليت تقوم بإجراء العقود املالية  .ج 

مستجدات  باستحداثكن للمصارف التعامل معها إال املالية بآليا�ا املختلفة، فكثري من العقود املالية التقليدية ال مي

 جديدة متكنها من أن تكون عملية قابلة للتطبيق، وهذا بالطبع يتيح للتكييف الفقهي جماال أفكار أوملحقة �ا 

)( حث هذه املستجدات وتكييفها فقهيالب خصبا
  ؛

املضاربة و م التقليدية ألغراض التحوط ، حيث تستخدهناك فرق بني املشتقات املالية التقليدية واإلسالمية -د

باستخدام ض التحوط، كما تتم هيكلتها اإلسالمية فقط ألغرا املشتقاتتستخدم  وعمليات التحكيم، يف حني

 يفضل تسمية املشتقات املالية اإلسالمية حتت مسمى .العقود الشرعية، إضافة إىل أ�ا ال تتداول كنظري�ا التقليدية

 "ة اإلسالمية الدوليةـــــــــــــالسوق املالي/ دويل للمقايضات واملشتقاتـــــــــــــــاد الـــــــــوط الرئيسية لالحتــــــاتفاقية التح"

)tahawwut master agreement()1(. 

                                                 
)(- لس العقد، األصل في عقد المرابحة أن یكون رأس المال والربح فیھا محددا بمبلغ ثابت مقطوع في مجلس العقد، إال أن رأس المال یمكن أن یحدد في مج

بھ في آجال مستقبلیة محددة وفق آلیة محددة وھو ما یسمى بالمرابحة بربح وأما مقدار الربح فیتفق العاقدان في المجلس على ربطھ بمؤشر منضبط عام العلم 
وتم تكییفھا على أنھا إحدى صور فسخ الدین بالدین والتي نص  " Revolving Murabaha"متغیر، ومن بین صوره التطبیقیة ما تسمیھ بعض المصارف بـ

  . جمع من أھل العلم على تحریمھا
 "Margin Trading "تاجرة في األسھم بالھامش عبر عقد المرابحة لآلمر بالشراء كأبرز بدیل للمتاجرة في األسھم بالھامشكما یوجد ھناك تمویل الم   

عمالء وھو جائز شریطة استجماعھ لضوابط شرعیة عدة، كما سعت المصارف اإلسالمیة الستحداث بدائل منضبطة بالضوابط الشرعیة لتسدید مدیونیات ال
وإن أبرز ما اقترح في ذلك منتجان ھما شراء المدیونیات المؤجلة بسلع  حاضرة وھو صعب   - أو ما یسمى بشراء المدیونیات المؤجلة –للمصارف األخرى 

  . التطبیق عملیا، وإنشاء دین جدید للعمیل مع اشتراط سداده الدین األول  وھو جائز وفق ضوابط وشروط
ة ، جواز التأجیر المقترن بوعد التملیك بأجرة متغیرة  وجواز ربط األجرة المؤجلة بمؤشر منضبط  معلوم، ضمن أما العقود المستجدة في التمویل باإلجار    

والتوریق  " factoring"شروط وضوابط أیضا، كذلك شراء محافظ األعیان المؤجرة تأجیرا مقترنا بوعد التملیك كأھم بدائل عقد شراء الحقوق التجاریة 
المستجدة في التمویل ببطاقات االئتمان ھي بطاقات التقسیط ذات الدین المتجدد القائمة على التورق وقلب الدین وھي محرمة شرعا إلى  المحرمان، أما العقود

لعقود فة إلى اجانب بطاقات التقسیط ذات الرسوم الثابتة، كما أن التعامل ببطاقات التقسیط ذات المدیونیة المقدمة جائز ولكن وفق ضوابط معینة باإلضا
  .المستجدة في السلم واالستصناع والقروض المتبادلة

(1)- Syed Alwi Mohamed Sultan, Aznan Hasan, A Mini GuideTo Islamic Derivatives : A Primer To Islamic FX 
Forwards, Profit RateSwaps and Options, Published by CERT, Kuala Lumpur, 2012, pp :13-14. 
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ت ثبما يُ " وهو اصطالحاأما  ،)1("طلب خري األمرين"، وهو "االختيارمن  االسم"لغة هو  اخليار :عقود اخليار: ثانيا

 .)2("على اشرتاط ذلك ألحد العاقدين من احلق يف إمضاء العقد أو فسخه بناءً 

لشراء أو بيع أصل مايل بسعر متفق  االلتزامحامل العقد احلق دون  االختيارر صدِ عقود مينح مبوجبها مُ "واخليارات     

ذا احلق يف مقابل مبلغ من املال متثل العقد ويف خالل مدة زمنية أو يف تاريخ حمدد، ومينح املشرتي هعليه وقت حترير 

  .)3("االختيارتدفع ملصدر  االختيارعالوة 

األمة جممعة على "رمحه اهللا  "النووي" هقالما مشروعية خيار الشرط فقد نقله غري واحد من العلماء،  اإلمجاع على -1

   ؛)4("أيام ةجواز شرط اخليار ثالث

نب ومنع دفع الغُ لع ِر شُ اخليار يف الشريعة اإلسالمية إمنا : فيه اخليار الفرق بني عقد اخليار وبني البيع الذي اشرتط - 2

  ؛)5(إمنا يتم على حمض املراهنة على اجتاهات األسعار سواق املالية، بينما اخليار الواقع باألاالخنداعالتغرير واألمن من 

أما ، آخر مثن وللسلعة مثنفيه للخيار  يكون "السلعة"واآلخر على  "اخليار"عقود اخليار على عقدين أحدمها على حتتوي 

  ؛)6(البيع الذي اشرتط فيه اخليار فهو عقد واحد يكون اخليار مشروطا فيه دون أن يستقل بعقد ودون أن يكون له مثن

 )(:عدم جواز التعامل بعقود اخليار وعدم تداوهلا من قبل مجهور من العلماء معتمدين على األدلة التاليةجاء   - 3

 ؛)7(هذا املعىن موجود يف عقود اخليارو  ،"جمهول أو مستور العاقبة"والغرر هو : هذه العقود قائم على الغرر التعامل يف .أ 

وهذا  "رمغَ نم أو أن يُـ غَ ما يكون فاعله مرتددا بني أن يُـ "والقمار هو: التعامل يف هذه العقود قائم على القمار  .ب 

يها الصفقة بالتسوية النقدية اليت يكتفي فيها املتعاقدان بقبض املعىن موجود يف عقود اخليار يف احلالة اليت تنتهي ف

سواء أكان غرض املتعاقدين املضاربة على فروق ) الفرق بني سعر التنفيذ وسعر السوق(فرق السعرين أو دفعه 

  ؛)8(رمِ والغُ  نمِ كل واحد منهم بني الغُ   ، وذلك لرتددضد تقلبا�ا االحتياطر أو األسعا

 ،ما ليس عنده اإلنساناخليارات أو البيوع اآلجلة الشرطية على بيع  تنطوي: اإلنسان ما ال ميلك من قبيل بيع يعد .ج 

 ؛)9(فال املشرتي وال البائع ميتلكان األصل

مبا أن و عقود اخليار صورية وال جيري تنفيذها وال يرتتب عليها بالتايل متليك وال متلك، : صورية أغلبية البيوع .د 

 ؛)10(هلذا الغرض أصبحت غري حمققة هلذا املقتضى وما خالف مقتضى العقد فهو باطل عقود اخليار غري مؤدية

                                                 
  .1300:المجلد الثاني، جزء الخامس عشر، باب خاء، مادة خیر، ص، مرجع سابقمنظور،  ابن -)1(
  .521:ص ،مرجع سابقسمیر عبد الحمید رضوان،  -)2(
  .79:ص ،مرجع سابقعاطف ولیم اندراوس،  -)3(
سالمي برابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، العدد ، مجلة المجمع الفقھي اإلالمدة في خیار الشرط في البیععبد العزیز بن محمد بن عثمان الربیش،  -)4(

  .232:، ص2002الخامس عشر، 
  .526:، صمرجع سابقسمیر عبد الحمید رضوان، أي مرجع،  -)5(
  .2/1044:ص ،مرجع سابق مبارك بن سلیمان،  -)6(
)(-مرجع سابق، وسمیر عبد الحمید رضوان، 335:، ص2006ة، ، كنوز اشبیلیا، السعودیالعقود المالیة المركبةعبد هللا بن محمد العمراني،  :راجع ،

، وعلي محي الدین القره داغي، األسواق 443:، صمرجع سابق، وأحمد محي الدین أحمد، 2/1052:، صمرجع سابق، ومبارك بن سلیمان، 531:ص
   .67:ص ،65/6/7وقرارات مجمع الفقھ اإلسالمي، قرار  1/180:، صمرجع سابقالمالیة في میزان الفقھ، 

، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، المصرف اإلسالمي للتنمیة، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرةالصدیق محمد األمین الضریر،  -)7(
  .11:، ص1993

  .338:، ص2006، كنوز اشبیلیا، السعودیة، العقود المالیة المركبةعبد هللا بن محمد العمراني،  -)8(
، مداخلة في ملتقى الخرطوم للمنتجات المالیة اإلسالمیة، الخرطوم، عقود الخیارات وإدارة المخاطر في أسواق رأس المالراھیم أحمد أونور، إب -)9(

  .5:، ص2011أفریل  7- 6السودان، مركز بیان للھندسة المالیة اإلسالمیة، 
مي الثالث لالقتصاد اإلسالمي الذي نظمتھ كلیة الشریعة، جامعة أم القرى، مكة ، بحث مقدم للمؤتمر العالنحو سوق مالیة إسالمیةكمال حطاب،  -)10(

  .16:، ص2003المكرمة، مارس 
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 ؛دة العدل املطلوبة يف املعامالتتعارض عقود اخليار مع قاع .ه 

  :)(يف هذا ا�ال ميكن ذكر لعقود اخليارات، وكنتاج ملا قدموهمن الباحثني التكييفات الفقهية  ناقش العديد - 4

يعترب عقد خيار الشراء شبيها ببيع العربون، وهذا األخري فيه خالف فهناك من : عربونعقد خيار الشراء وبيع ال .أ 

جييزه وهناك من حيرمه، ولكن حترمي هذا النوع من البيوع يسبب حرجا ومشقة على الناس، لذا فإن إجازة بيع 

املشقة، وقد عرف جممع العربون أنفع للناس وأقرب لتحقيق املقاصد الشرعية اليت تنص على دفع الضرر واحلرج و 

بيع السلعة مع دفع املشرتي مبلغا من املال إىل البائع على أنه إن أخذ "الفقه اإلسالمي بيع العربون على أنه 

 ؛)1("السلعة احتسب املبلغ من الثمن وإن تركها فاملبلغ للبائع

جواز أخذ األجرة على االلتزام أو  األرجح من أراء الفقهاء: عقد خيار البيع هو التزام أو ضمان أو كفالــــــــة .ب 

الضمان أو الكفالة، لقوة األدلة خاصة مع وجود معامالت مالية تبتعد بالكفالة عن عقود التربعات، ويتحقق من 

 ؛خالهلا مصاحل ومكاسب لطريف املعاملة أو مبا ال خيالف املقاصد الشرعية

 ؛)2(من املخالفات الشرعية األخرى قياسا على هذا احلكم ميكن القول جبواز خيار البيع إذ خال .ج 

البائع بتسليم املشرتي مستقبال أصال اليت تتم بني البائع واملشرتي ويتعهد فيها "وهي :املستقبليةو العقود اآلجلة: ثالثا

ماليا معينا بكميات معينة بسعر معني يف تاريخ معني، وتنظم يف بورصة العقود لضمان جدية التنفيذ وبالتايل 

  .)3("خاطر املرتتبة عليها باملقارنة مع العقود اآلجلة لألصول املادية اليت ال تنظم يف أسواق مماثلةختفيض امل

لذلك سيتم توضيح الفروق بني عقد السلم والعقود  ،"عقد السلم"العقد املؤجل يف الشريعة اإلسالمية هو   -1

 :)4(املؤجلة يف النقاط التالية

بل يقتصر على دفع نسبة منه فكأن البدلني مؤجلني  ،العجَ ة واملستقبليات مُ رأس املال يف العقود اآلجلال يدفع  .أ 

 ؛السلم فوجوب دفع الثمن يف ا�لسأما يف عقد 

 ؛ليس امتالك السلعة وإمنا غرضهما حتقيق األرباح وهذا يف العقود اآلجلة واملستقبلية ف البائع واملشرتيده .ب 

 تنتهي بالتسوية؛ غالبيتهااملستقبلية فإن يتم تسليم السلعة يف عقد السلم، أما العقود  -  ج

وللوقوف على موقف الفقه اإلسالمي من البيوع اآلجلة  من قبيل عقود السلم، العقود اآلجلة واملستقبلية ال تعد -2

  :سيتم التطرق إىل النقاط التالية

                                                 
)(- الدكتور أحمد یوسف : المجیزون للتعامل في عقود الخیارات ومن بینھم: اختلف الفقھاء في تحدید جواز أو عدم جواز عقود الخیارات، الرأي األول

، حیث یقول بأن الشرط الذي اتفق علیھ العاقدان في البورصة شرط صحیح، وأن المال الذي یأخذه رأي التشریع في البورصة: ن بـسلیمان في بحثھ المعنو
الدكتور محمد علي . البائع من المشتري ھو حق ال یرد إلى دافعھ، كما یجیز ھذا الدكتور أیضا الخیارات المزدوجة بشرط أن تكون الكمیة المضافة معلومة

، حیث یقول أنھ یمكن جعل عقود الخیارات جائزة إذا تم التخلص من بعض اإلشكاالت الفقھیة التي تتعلق بھا نحو سوق مالیة إسالمیة: قري في بحثھال
األسواق في كتابھ  الدكتور الجارحي: من بینھم: المانعون للتعامل في عقود الخیارات: أما الرأي الثاني. كالمقامرة والبیع القصیر أو البیع على المكشوف

، الدكتور سمیر عبد الحمید رضوان أسواق األوراق المالیة في میزان الفقھ اإلسالمي، الدكتور عصام أبو النصر في كتابھ المالیة في ضوء مبادئ اإلسالم
  .المشتقات المالیة ودورھا في إدارة المخاطر ودور الھندسة المالیة في صناعة أدواتھا: حسن في كتابھ

  .المنعالمتعلق باألسواق المالیة إلى حرمة التعامل باالختیارات، ویبقى الرأي الراجح ھو  65/1/7ما أقر مجمع الفقھ اإلسالمي في قراره رقم ك    
لثامن للھیئات ، مداخلة في إطار المؤتمر اتداول الدیون -السلم - العربون: ضوابط تطویر المشتقات المالیة في العمل الماليعبد الستار أبو غدة،  -)1(

  .5:،  ص2009ماي  19- 18الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، البحرین، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 
   .13.ص ،مرجع سابقكمال توفیق حطاب،  -)2(
  .88:، ص2008، دار وائل للنشر، عمان، - األسس النظریة والعملیة-في بورصة األوراق المالیة االستثمارفیصل محمود الشواوره،  -)3(
  .27- 26:ص ص ،مرجع سابقكمال حطاب،  -)4(
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فهذا أثرها  ،ك يف احلاللُ مَ يك والتَ ملِ عقود البيع شرعا إلفادة التَ وضعت : العقود بأحكامها وآثارها اتصالمدى  .أ 

 .، فإذا كانت الصيغة غري مؤدية لذلك كانت غري حمققة هلذا املقتضىواحلكمة منها

ال ترتتب عليها آثارها فور إنشائها رغم أن  يتبني من أنه وبالنظر إىل العقود اليت يتم إنشاؤها يف أسواق البيوع اآلجلة 

وإمنا  ال، حيث ال يتم عند إنشاء هذه العقود تسليم الثمن وال املثمنعقود اليت تفيد التمليك يف احلعقد البيع من ال

  ؛)1(ا إىل يوم التصفيةوأحكامه تتأجل آثارها

ــــــال ميلك البائع يف الغ .ب  ــ ــ ــ ــ ــــــبالب األدوات اليت أُ ـ ــ ــ ــ ــ ــــملا هو ممم عليها العقد فيكون بائعا رِ ـ  ؛)ما ال ميلك( لوك لغريهــ

ة املتعاقد عليها وهي يف ذمة البائع األول قبل أن حيوزها املشرتي األول عدة بيعات وليس الغرض من تباع السلع .ج 

 ؛)2(وهي من قبيل بيع اإلنسان ما مل يقبض،أو دفع فروق األسعار بني البائع واملشرتي ذلك إال قبض

تسليم الثمن كانت من قبيل جل فيها اليت جترى يف هذه األسواق يتأجل فيها تسليم املبيع كما يتأملا كانت البيوع  .د 

 ؛)3(بيع الكالئ بالكالئ املنهى عنه شرعا بإمجاع الفقهاء

وهي يف أصلها جائزة والتصرف فيها بإنفاقها إذا خسر جائز  "هن بالدين"للهوامش فإ�ا عبارة عن ر بالنسبة .ه 

 ؛)4(ل الدين باطلولكن بالنظر إىل العقد الذي نشأ عنه الدين املرهون فإ�ا غري جائزة ألن أص

اإلستصناع، وذلك ألن هذه األخرية من أقرب العقود اجلائزة هي عقود  :من أوجه التكييف الفقهي للعقود املستقبلية -3

وهذا العقد يسد حاجة من . يف الفقه اإلسالمي للعقود املستقبلية واليت تسمح بتأخري تسلم الثمن واملثمن يف جملس العقد

موحا �ا من خالل عقد السلم، وهي السماح بتأخر تسلم الثمن نقدا خاصة عندما تكون حاجات ا�تمع مل يكن مس

 ؛)5(العني املطلوب صنعها باهضة القيمة

من أوجه التكييف الفقهي للعقود اآلجلة هي عقود السلم، فإذا ما كانت السلعة طيبة ومباحة وكانت العقود اليت  -4

روعة، فإن العقود اآلجلة واملستقبليات يف هذه احلالة هي أشبه ما تكون متثلها أو األسهم املتداولة متثل شركات مش

  .)6(بعقود السلم اجلائزة شرعا

هناك شبه كبري بني عقد السلم والعقود اآلجلة، حيث بوجد عقد بيع يتفق فيه الطرفان على التعاقد على بيع بثمن معلوم يتأجل     

  :)7(وطا إىل أجل معلوم، ومع ذلك فإ�ا ختتلف عن عقد السلم يف عدة أمورفيه تسليم السلعة املوصوفة بالذمة وصفا مضب

  يباع قبل قبضه؛) السلعة(أن املسلم فيه  -1

 رأس املال يف العقود اآلجلة واملستقبليات ال يدفع معجال بل يقتصر على دفع نسبة منه فكأن البدلني فيه مؤجالن؛ - 2

 ها حتقيق الربح؛أنه ال غرض للبائع واملشرتي بالسلعة، وإمنا غرض -3

لذلك سيتم توضيح مدى تطابق هذه العقود مع  ،جاءت عقود املبادالت على ثالثة أنواع: عقود املبادالت: رابعا

 :مبادئ الشريعة اإلسالمية لكل نوع على حدة
                                                 

  .493:ص ،مرجع سابقسمیر عبد الحمید رضوان،  -)1(
  .135:قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة، الدورة السابعة، القرار األول، ص -)2(
  .519:ص ،رجع سابقم سمیر عبد الحمید رضوان، -)3(
  .2/991:، صمرجع سابقمبارك بن سلیمان، -)4(
  .19:، ص1995، جدة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، عقد االستصناع في الفقھ اإلسالميمصطفى الرزرقا،  -)5(
  .10:ص ،مرجع سابقكمال توفیق حطاب،  -)6(
  .11:ص ،المرجع السابق -)7(
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 :تقوم على عدة عقود منها الصحيحة ومنها الفاسدة: عقود مبادالت العملة  - 1

 ؛)1(ة مشروطة وحمددة سلفا وزمانا ومقداراوهو عقد قرض بزياد: العنصر األول -  أ

بيع عملة بعملة أخرى بيعا حالال وهذا ال إشكال فيه حبد ذاته إذا حصل التقابض يف جملس العقد : العنصر الثاين -  ب

ن فإ ومن جهة أخرى  ذلك فإنه خيرج من نطاق اجلواز،، أما إذا كان غري)2(ألنه صرف توفرت فيه شروط احللول والتقابض

آخر قرضا وشرط شخصا إذا أقرض إنسان "وهي  "القروض املتبادلة بالشرط"أو قد متت بتبادل مشروط للقروض  ليةاآل

  ؛)3(جر نفعا وهو حمرم بإمجاع أهل العلم قرضألن ذلك  غري جائز،وهو  "عليه أن يقرضه يف مقابل ذلك

بفائدة متغرية على على مبلغ حمدد  ةابتعقد مبادلة فائدة ث"عقد مبادلة أسعار الفائدة هو : عقود أسعار الفائدة  -2

يقدر وإمنا هي بني مقدار معلوم من النقود  يبدو،، واحلقيقة أن املبادلة ليست بني فوائد القروض كما "ذات املبلغ

ة السائدة إىل أسعار الفائديتم حتديده بالنظر مبعدل الفائدة على مبلغ حمدد مبقدار آخر غري معلوم وقت التعاقد، وإمنا 

 .)4(جراء املبادلة السوق احملددة إليف

دخل بذلك عنصر الربا بنوعيه ربا الفضل أُ فَ  ،األمر يف حقيقته الشرعية بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأجيل -  أ

، وهو خمتلفتني نسيئة فقط إذا كانت النقود من عملتني، وتكون ربا عملة واحدة إذا كانت النقود منوربا النسيئة 

التماثل واحللول والتقابض ) الصرف(الواجب يف بيع النقود بالنقود و ذا النوع من عقود املبادالت، رمي هظاهر يف حت

 ض فقط إذا كانت من جنسني خمتلفني؛يف ا�لس إذا كانت النقود من جنس واحد واحللول والتقاب

آلخر الفرق بني وذلك لدخول الطرفني يف العقد على أن يدفع أحدمها ل ،على القمار هذه العقود اشتمال  -  ب

ن كل واحد من املتعاقدين إما عليه أسعار الفائدة يف ذلك األجل، فكااملبلغني يف األجل احملدد حبسب ما تكون 

  ارما وهذه هي حقيقة القمار؛امنا وإما غَ غَ 

 :)5(هذا النوع من أنواع املبادالت غري جائز لقيامه على املخالفات الشرعية التالية: مبادلة السلع -3

وأن املراد فيه أخذ النقود بنقود أكثر منها بدليل أن السلعة  ،عقد مبادلة السلع قصد التحايل على الربا يفيظهر  .أ 

 ليست مقصودة بالعقد وهلذا ال جيري هلا قبض فعلي؛

 تبادل املبيع ولكن بدفع الفارق بني السلعتني؛ النعداموكذا ما فيه من قمار  .ب 

 شراء الذي يرتك يوميا لسعر السوق؛أو سعر الوما فيه من غرر لعدم تبيان سعر البيع  .ج 

من القرن  ألول مرة بالواليات املتحدة األمريكية يف بداية سنوات التسعينيات ظهر هذا النوع :املشتقات االئتمانية:خامسا

يدية مر بفئة جديدة من املنتجات املشتقة واليت ظهرت ملعاجلة عدم كفاية األدوات والطرق التقلاأليتعلق ي، واملاض

  .إدارة خماطر القروضيف إطار  صرفيةاملستعملة من قبل املؤسسات امل

                                                 
  .553:، صجع سابقمرسمیر عبد الحمید رضوان،  -)1(
  .2/1110:، صمرجع سابق، مبارك بن سلیمان -)2(
  .2/112:ص ،المرجع السابق -)3(
  .1105- 2/1104:ص ص ،المرجع السابق -)4(
  .2/1131:ص ،المرجع السابق-)5(
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عقود مبادالت مالية أو خيارات تسمح باحلماية أو با�ازفة ضد "على أ�ا  ئتمانيةشتقات االاملتعرف : تعريفها - 1

 ؛)1("صناعي أو ضد تغري كبري يف نوعية اإلمضاء أو بنكيأو خطر إعسار مقرتض سيادي 

 :من أمهها :أنواعها - 2

 تعد مبثابة عقود تأمني ضد خماطرة تعثر الطرف املقابل، حيث تعرف على أ�ا: )*()CDS( عقود املبادلة على التعثر .أ 

عجز (خرية كيانا مرجعيا وظهور التعثرعقد يوفر تأمني ضد التعثر احملتمل عن التسديد ملؤسسة معطاة وتسمى هذه األ"

 ؛)2(" اخل...تسوية قضائيةأو س إفال أو تغري التصنيف أو عن التسديد

لسند أو ألي ورقة مالية مرجعية  )TR() 3(وهو عقد مبادلة للمردودية اإلمجالية : العقود اآلجلة للمردودية اإلمجالية .ب 

مقابل معدل فائدة مضافا إليه هامشا معينا، وتتضمن املردودية اإلمجالية القسيمات واألرباح أو اخلسائر من رأس املال على 

 ؛)4(صل طيلة مدة حياة عقد املبادلةاأل

على شكل قيم منقولة عقود املبادلة على التعثر إال معاجلة  يما ه :)CLN()5( ضو القر  طراخاألوراق املالية املرتبطة مب .ج 

يف  صرفمن رغبة امل وانطالقاأين يقوم املستثمرون بشرائها، حبيث يكون العائد مرتبطا بأداء املنتجات املشتقة، 

  .على طرف مقابل يقوم بإصدار سندات مببلغ مماثل للدين وبعرض مكافأة ةطر اخمضد التغطية 

عند أجل االستحقاق بتسديد إمجايل األصل للمستثمرين يف حالة عدم حتقق التعثر عن التسديد  صرفيقوم امل    

 ؛يف حني يتم تسديد جزء فقط يف احلالة العكسية ،للطرف املقابل

 .لبعض البدائل املقرتحة من الناحية الشرعية هلذا النوع من املشتقات الرابع من هذه األطروحة فصلالسيتم التطرق من خالل  .د 
     

            البدائل الشرعية للمشتقات املالية التقليدية: الفرع الرابع

كما ،  اإلدارة املخاطر والتحوط منه تطوير منتجات ومشتقات ماليةشهدت السنوات األخرية جهودا كبرية من أجل     

العقود اآلجلة واملستقبليات كاملشتقات املالية التقليدية   أنواع مناإلسالمية إىل استخدام  املالية بعض املؤسساتجلأت 

تطوير مشتقات  عنلبحث ا تطلب وهو ما ؛يف حماذير شرعيةوهو ما أوقعها  التقلب يف أسعار العمالت ضدتحوط لل

 صارفاملمنه يف  اإلسالمية أقل صارفاملل عدد أدوات التحوط يف أن انقسام الفقهاء جع ويالحظ ،)(شرعية

 عقود التأمني املتقابل على أسعار صرف العمالت أو أسعاركأدوات التحوط الشائعة   أن منهمبعض الويرى  ،التقليدية

 .)6(الفائدة هي أدوات للمضاربة والقمار
    

هذا ال مينع من إمكانية تطوير عقود يف ضوء الشريعة  ولكن واضحة كما سبق،املشتقات املالية التقليدية بالتعامل حترمي  أسباب   

  .وجتنب أسباب حترميهااملزايا اليت تتمتع �ا من  االستفادةوهذا �دف  ،لتقليديةاإلسالمية حىت تكون بديال للمشتقات ا
          

                                                 
(1)- Mondher Bellalah, Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques, Edition Dunod, Paris, 2003, p : 371. 

(*) - Credit Default Swaps 
(2)- John Hull et autres, Options, Futures et autres actifs dérivés, 5ème édition, Edition Pearson, Paris, 2005, p : 721. 
(3)- Total Return Swap 
(4)- John Hull et autres, op. cit., p: 730. 
(5)- Credit Linked Note 

 )(-حاضر وإنما مع تعد مخاطر االستثمار في المشتقات كبیرة جدا، وینشأ ارتفاع ھذه المخاطر من حالة عدم التأكد المحیطة بأسعارھا كونھا ال تتعامل مع ال
مرجع وري، سعید جمعة عقل، ، مؤید عبد الرحمن الد.340- 339:، ص صمرجع سابقحاكم الربیعي، میثاق الفتالوي وآخرون، : المستقبل، للمزید راجع

  .]40- 37[ :، صسابق
  .9:، ص8، العدد 1/12/2009، مجلة المصرفیة اإلسالمیة، غیاب المشتقات الشرعیة یعطل نمو المؤسسات المالیة اإلسالمیةسامي السویلم، -)6(
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ئل الشرعية للمشتقات املالية أحد أبرز املواضيع اليت حتتاج يعد موضوع البدا: البدائل الشرعية للعقود اآلجلة والعقود املستقبلية:أوال

  .إجياد بديل شرعي عن هذه العقود باملالية وجالعقود اآلجلة وعقود املستقبليات يف األسواق ألمهية إىل تطوير واجتهاد، ونظرا 

هي و : "لعقود اآلجلة اإلسالميةاب"ما يعرف  من بني البدائل املقرتحة للعقود اآلجلة : البدائل الشرعية للعقود اآلجلة - 1

، وعند لسلعة مثلية بكمية حمددة يف تاريخ حمدد يف املستقبل بثمن متفق عليهتعهد من املشرتي بالشراء ومن البائع بالبيع "

يف املكان ) السلعة(على البائع أن يسلم األصل  جيب على املشرتي أن يدفع الثمن املتفق عليه مسبقا، وجيب االستحقاق

 .)1("بثمن متفق عليه ويف الزمان واملكان املتفق عليهما للتسليمد، وهو يف جوهره شراء مؤجل لسلع موصوفة احملد

ولكن بالرغم من هذا إال أن هذا العقد ، العقود اآلجلة اإلسالمية لتحل حمل العقود اآلجلة احملرمة شرعاظهرت     

  :)2(تكتنفه مشكالت عديدة من بينها

 ؛تغري األسعار يف تاريخ التسوية يف مشكلة تتمثل يف تراجع أحد الطرفني عن إمتام العقدد يتسبب ق: خماطر النكول - أ

إن إجياد الطرف املقابل املناسب الذي تناسبه نفس الشروط واحتياجات الطرف األول أمر : مشكلة التوافق - ب

 صعب جيعل من التوافق عيبا من عيوب هذه العقود؛

عقد آخر يراعي النقائص  استحداث، مت نظرا للعيوب اليت تضمنها العقد السابق :املستقبليةالبدائل الشرعية للعقود  -2

  ؛السابقة واعترب بديال شرعيا للعقود املستقبلية

يقوم هذا العقد على نفس اآللية اليت يعمل �ا العقد : "عقد التحوط املوافق للشريعة"املستقبليات املوافقة للشريعة  - أ   

طة وطبيعتها هذه سببت نمَ عنه، فالعقود اآلجلة اإلسالمية عقود شخصية غري مُ  االختالفاتأنه يتضمن بعض السابق، إال 

ة أي موحدة يتم فيها حتديد كمية ونوعية طَ نمَ مُ مشكلة التوافق بني األطراف، أما املستقبليات املوافقة للشريعة فهي عقود 

، أما يف تاريخ التسليم يوم لسعر وكذا حتديد حد للسعر اليوميىن لتقلب ا، إضافة إىل أنه يتم وضع حد أدالسلعة اليت ستسلم

 .)3(التسوية فال يسري هذا احلد ألن العرض والطلب سيحكمانه

  :)4(ميكن إضافة بعض البدائل للعقود املستقبلية وهيباإلضافة إىل ما سبق، 

قق غرض املشرتي باحلصول على السلعة والتزامه ويتم من خالل تعجيل املبيع وتأجيل الثمن، وحي: البيع باألجل -ب   

مستفيدا من ذلك التأجيل مع حق البائع يف زيادة الثمن عن البيع احلال، يسمح هذا البيع بإعطاء فرصة بثمنها يف ذمته، 

 ؤجل؛الثمن مُ أن اعتبار على الستخدام األموال يف املتاجرة أو شراء سلع أخرى 

تأجيل املبيع وتعجيل الثمن، وهو حيقق متلك البائع للثمن وانتفاعه به وحصول املشرتي وهو بيع يتم فيه : السلم - ج   

 ؛الحقا على السلعة بثمن أرخص من السوق

جزء من أو  كليشبه عقد السلم ولكنه خيص السلع املصنعة صنعا، ويف هذه احلالة جيوز تأجيل  : اإلستصناع -د   

جيوز و ة مرتبطة بالزمن املستقبل ؤجلَ أخذ شبها من اإلجارة، وهي منفعة مُ الثمن، ألنه بوجود عنصر العمل للتصنيع ت

                                                 
، 15االقتصاد اإلسالمي، م: جامعة الملك عبد العزیز ، بحث في مجلةمستقبلیات مقترحة متوافقة مع الشریعةعبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي،  -)1(

  .63:، ص2003
  .65:ص ،المرجع السابق -)2(
  .]43- 40[: ص ،المرجع السابق -)3(
  .]6- 4[ :ص ،مرجع سابق، تداول الدیون -السلم -العربون: ضوابط تطویر المشتقات المالیة في العمل الماليعبد الستار أبو غدة،  -)4(
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–تأجيل أجر�ا وهذا التأجيل للمبيع يقتضيه عنصر التصنيع وهو غرض مقصود للمشرتي، فليس تأجيل تسلمه للمبيع 

 بل بسبب أنه موصوف يف الذمة؛ - عنيوهو م

 .يةاالستثمار صكوك املضاربة وشهادات الودائع بينها من بني : تقبلياتمقرتحة لكل من العقود اآلجلة وعقود املسأخرى بدائل  - 3

مالك هذا النوع من الصكوك ليس له احلق يف أية فوائد، ولكن له احلق يف احلصول على نسبة  :صكوك املضاربة .أ 

 حمددة من األرباح الصافية للمشروع يف �اية كل سنة مالية؛

 صارفامليقوم املصرف املركزي بإيداع ودائع لدى : الودائع املركزيةأو شهادات  ستثماريةاالودائع الشهادات  .ب 

 اإلسالمية تعمل على استثمارها يف القطاع اإلنتاجي بصيغة املضاربة؛

  .صكوك اإلجارة .ج 

   :البدائل الشرعية لعقود اخليارات: ثانيا

وميكن  )1(اإلمضاء والفسخ،بني  االختيار حقخيار الشرط للمتعاقدين أو ألحدمها  طييع: البيع مع خيار الشرط - 1

القائم بينها، فخيار  االختالفاستخدام خيار الشرط يف عمليات البيع كبديل عن عقود خيار الشراء وخيار البيع رغم 

خيار الشرط على أساس يقوم الشرط ال مقابل له، يف حني أن خيار الشراء أو خيار البيع فبمقابل عالوة، إضافة إىل ذلك 

 .وهذا ما ال يتوافر إال نادرا يف عقود اخلياراتأصل حقيقي مملوك 

  :)2(إضافة إىل ما سبق، هناك بدائل أخرى لعقود اخليارات من بينها

وال مانع من حتديد مدة ) مع حتقق الشروط املطلوبة من وجود املعقود عليه وحنوه(إجراء العقود خبيار الشرط  - أ       

 خيار الشرط حسب العرف؛

 الة؛عَ عقد اجلُ  - ب       

 وشهادات خاصة عقودعقد اإلستصناع حيل مشكلة وجود املعقود عليه وجهالة العمل فيمكن أن ترتب - ج       

 باإلستصناع يف املستقبل؛

م فيه يف العقد األول وتأجيله مسلَ ُــ عقد السلم وبيع األجل بالتقسيط مشكلة عدم وجود الحيل كل من  - د        

 وتأجيله يف العقد الثاين؛  د الثمناملشروط وعدم وجو 

بيع العربون من التكييفات املقدمة خليار الشراء، وحىت يكون بديال شرعيا عن عقود اخليارات جيب : بيع العربون  -2

 :)3(توفر بعض الشروط فيه واملتمثلة فيما يلي

لى احلق يف شراء أي أن يقع العقد بني الطرفني على شراء األصل ذاته ال ع: أن يكون حمل العقد األصل ذاته .أ 

عربونا من الثمن املسمى يف العقد، ويكون للمشرتي ) االختيارحمرر (للبائع ) االختيارحامل (املشرتي األصل، ويدفع 

                                                 
، األردن، دار بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرةسلیمان األشقر، محمد عثمان شبیر، ماجد محمد أبو رخیة، عمر سلیمان األشقر،  محمد: راجع -)1(

  .547:، ص1998، 2النفائس للنشر والتوزیع، م
  .42:، ص1999، المصرفیةمیة العربیة للعلوم المالیة و، األكادیالمشتقات المالیة في الممارسة العملیة وفي الرؤیة الشرعیةعبد الحمید محمود البعلي،  -)2(
المؤتمر الثامن للھیئات الشرعیة للمؤسسات : ، مداخلة فينحو تطویر عقود اختیارات في ضوء مقررات الشریعة اإلسالمیةمحمد یونس البیرقدار،  -)3(

  .]25- 18[: ،  ص2009ماي  19- 18سالمیة، المالیة اإلسالمیة، البحرین، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإل
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، فإن أمضى البيع فالعربون جزء من االستحقاقاخليار يف إمضاء البيع أو فسخه خالل مدة حمددة تنتهي يف تاريخ 

 ائع؛، وإن فسخه فالعربون حق للبالثمن

يف الذهب أو الفضة أو العمالت، ألن  االختياراتوعليه ال جتوز عقود : أن يكون األصل مما يقبل يف بيعه اخليار .ب 

 عقد البيع فيها ال يكون إال باتا وبشرط التقابض، فال يدخله اخليار وال جيري فيه العربون باتفاق أهل العلم؛

ال تصح عقود وهلذا ن يكون األصل متقوما شرعا وجائز التداول، أي أ: أن يكون حمل العقد قابال حلكم العقد شرعا .ج 

فقة او تكالسندات أو األسهم غري امل على األوراق املالية احملرمة االختياراتعقود وال  االختيارات على السلع احملرمة

 الشريعة اإلسالمية؛ مع أحكام

ق أن يكون احل أياخليار جيب أن تكون متصلة بالعقد، عليه أن مدة  عارفمن املت :تكون مدة اخليار متصلة بالعقدأن . د

وهذا يعين أن نوع اخليارات املمكن العمل به هو  ام العقد ويستمر طوال مدة اخليار،د إبر يف الفسخ أو اإلمضاء حاال مبجر 

  هاء مدة اخليار؛عقد فيها إال بانتاخليارات األمريكية دون اخليارات األوروبية، ذلك أن هذه األخرية ال ميكن تنفيذ ال

للمخالفات الشرعية كالربا  مل يتم وضع تكييفات فقهية لعقود املبادالت وذلك الحتوائها: البدائل الشرعية لعقود املبادالت: ثالثا

اليت ميكن أن  إال أن هناك بعض األساليب ي عقد من عقود الشريعة اإلسالمية،والغرر الفاحش، لذا مل يتم تصنيفها حتت أ

  .املؤقتة، ومن بني هذه البدائل ما يعرف باملقايضة ت الشرعية اليت تكتنفهاض املبادالت دون أن تتضمن نفس املخالفاحتقق أغرا

اتفاق بني متعاقدين أو أكثر على مبادلة جمموعة من األصول أو التدفقات النقدية لفرتة زمنية "املقايضة املؤقتة على أ�ا  عرفت - 1

مبهمة البحث ومطابقة ، ويقوم السماسرة سواق املنظمةواق غري املنظمة وال يتم تداوهلا يف األ، تتم هذه العقود يف األسقادمة

 ؛"طلبات املقايضة، ويف حال عدم تطابق طلبات املشرتين والبائعني يقوم السمسار بدور البائع للمشرتي وبدور املشرتي للبائع

 :)1( هناك نوعان من املقايضات املؤقتة وهي: أنواعها - 2

مغايرة، فتتم جهة أجنبية تتعامل بعملة العقد  أطرافهذه العقود يف حالة ما إذا كان أحد  ربمت: ضة العمالت األجنبيةمقاي -  أ

تقلب  خماطرةبعمالت أجنبية وحتمي من مقايضة العمالت لفرتة حمددة، فهذه العقود حتقق حاجة الطرفني احلقيقية إىل مبالغ 

جواز تبادل العمالت "، والنتيجة املتوصل إليها كانت املوضوعفقد مت مناقشة هذا  هاأسعار العمالت؛ أما فيما خيص مشروعيت

  ؛"األجنبية يف وقت حمدد يف املستقبل وبسعر صرف ثابت متفق عليه، لكن مع األخذ بعدم إلزامية الوعد

ذات عوائد لديه أصول بني طرف لديه أصول ذات عوائد ثابتة وبني طرف  االتفاقيتم هذا : مقايضة العوائد -  ب

         .)2(مببادلة العوائد لفرتة حمددة االتفاقضي متغرية، ويق

وأدوات  صيغخمتلف أن يتم تقييم وقياس وتسعري املخاطر يف  جيب :دارة املخاطروإ اإلسالمية املالية املشتقات: رابعا

ض وشهادات املضاربة، وصيغة القر سندات اكالصيغة  هذه  املضاربة واألدوات املبنية علىك ،رتفعةاملخاطر املتمويل ذات ال

واألدوات املبنية عليها   اإلجارةو ، تناقصةاملشاركة واملشاركة املنتهية بالتمليك واملشاركة املك املشاركة واألدوات املبنية عليها

  .وصيغة السلم وصيغة االستصناع شهادات اإلجارة التشغيلية واإلجارة املنتهية بالتمليك،ك

                                                 
، 11االقتصاد اإلسالمي، م: ، بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزیزمشتقات إسالمیة إلدارة المخاطر التجاریةعبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي،  - )1( 

  .86- 84:، ص1999
  .86:ص ،المرجع السابق - )2( 
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 ،تطوير مشتقات ومنتجات مالية متفقة مع الضوابط الشرعية ميكن استخدامها للتحوط يضرور لقد أصبح من ال -1

ملستقبليات واخليارات اآلجلة وا العقودكخطوات تبدأ بدراسة العقود التقليدية املستخدمة يف التحوط   عربوذلك 

أو استحداث عقود  الرضات عقد السلم وخياراكعلى العقود املسماة   مبنية هلامث وضع بدائل إسالمية  ،واملقايضات

 ؛التحوط وإدارة املخاطر جديدة لتحقيق غرض

ــالالزمة لتحقيق الضواب تأيت بعد ذلك خطوة مهمة وهي وضع التنظيمات والرتتيبات  - 2 ــ ــ ــ ــــط اإلسالمية يف املعامــ ــ ــ ــ الت، ـ

ــــة إىل ــ ــ ــ ــمن باإلضافـ ــ ــ املالية تخصصني يف املشتقات مب االستعانة وأخريا ،ك املنتجاتيم وتسعري تللتقي رياضية ديناميكيةاذج ــ

 ؛)1(املنتجات هذه وتسعري وكاالت التصنيف االئتماين يف وضع أسس تقييمكومبؤسسات مالية متخصصة  

غالبية أصول  من 90% على�يمن املراحبة والتأجري التمويلي كالتمويل املضمون منخفض املخاطر   صيغال تزال  - 3

أو شهادات التأجري أو األدوات  يف حني بقي استخدام سندات القراض أو صكوك املشاركة ،إلسالميةاملؤسسات ا

 ؛وهامشيا على املشاركة يف املخاطر حمدودا األخرى املبنية

خاطر الية ذات املامل انسحاب املؤسسات املالية اإلسالمية من املعامالتأدى عدم وجود مشتقات مالية إسالمية إىل  - 4

اإلسالمية  املالية ونتيجة هلذا قررت بعض املؤسسات ،التقليدية املالية وغيا�ا عن منافسة املؤسساتها مما قلل من دور  ،العالية

 ؛اللجوء الستخدام بعض املشتقات التقليدية للتحوط

 دالت اإلسالمية ملعدل الربحكعقود املباالمية  ــسلإلشارة فقد أدخلت السوق املالية املاليزية العديد من أدوات التحوط املالية اإل  - 5

)Islamic profit rate swap(،التـعرب العماإلسالمية دالت اعقود املب)Islamic cross-currency swap( ،

، باإلضافة إىل برنامج مراحبة السلع )Islamic forward rate agreement( للمعدالت اآلجلةات اإلسالمية ياالتفاق

)CMP()(  اإلسالميةسوف يؤدي إىل اتساع وعمق السوق النقدية  لهومع االستخدام الواسع)؛)2 

ملا ال جيوز التحوط منه، بينما أرادها  فاسدة يف استخداما�ا إذا أراد البعض التحوط �ا اعقودعقود التحوط تعد  -6

ني تدفقات حقوقه أن املستثمر له أن يتحوط بتنويع أصوله واملواءمة بكما   ؛للمضاربة واملقامرة ليس غري أدوات األكثرية

للمشاركة وتوسع قاعدة املخاطرة وهو ما  ن االستثمار اإلسالمي يتميز ببعده عن املداينات باللجوءأل ،والتزاماته املالية

 ؛املالية اتيقلل من حدة املخاطر اليت تصيب املؤسس

اإلسالمي يتميز بتوسيع قاعدة  النظامألن  ،أن خترج اهلندسة املالية اإلسالمية من مدار اهلندسة املالية التقليديةالبد   - 7

املالية  اهلندسةجنحت . املخاطر قائم  على املشاركة يفواملغارم، كما أنه نظام  املخاطرة بإشراك املمول مع املستثمر يف املغامن

 قبولكخاطر  للتحوط ومواجهة امل ومن بني أدوات تصلح ،من األدوات واحللول املشروعة كم كبرياإلسالمية الصحيحة يف إنتاج  

ألن الَدين عالقة مالية وليست  ،وحتويل جهة االلتزام ومكان إبرائه بواسطة حواالت أو كمبياالت مبدأ تسهيم رأس املال

                                                 
  8:ص ،مرجع سابقیة یعطل نمو المؤسسات المالیة اإلسالمیة، غیاب المشتقات الشرعسامي السویلم،  - )1( 

()- Commodity Murabaha Programme. 
(2)-Mohd. Akbar Ali Khan, Gulam Muntaqua and Mohad. Abdul Samad, Shariah’s Drive Against Derivatives, 
Islamic Capital Markets Products Regulation & Development, Islamic Research Training Institute, IDB, Saudi Arabia, 
2008, p:210. 
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قدية اليت حتكم العَ  د باألبعادومشروعيتها تقي وعرفت اهلندسة املالية املعاصرة صناديق االستثمار والصكوك االستثمارية، شخصية،

 ؛)1(أصوله حمفظةن وجودها املستثمر من خفض املخاطر بتنويع مكُــ وي ،مبآالت التعامل �ا ثالثاو  بطبيعة نشاطها ثانياأطرافها أوال و 

 انتقدها كثري من املراقبني يف وقد ،يف تطور صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية هياكل الوعد دورا مهما تؤدي: خامسا 

اإلسالمية والتمويل  املصرفيةإىل صناعة ) غري املرغوبة(الغربية  ول املاليةمن احلل الصناعة أل�ا أدخلت معها عددا

 .فقد أثبتت أ�ا أداة فاعلة يف هيكلة املنتجات املالية اإلسالمية املبتكرة مع ذلك. اإلسالمي

  :تعريف الوعد -1

فإذا اسقطوا يف اخلري ...اه شر دتُ عَ ه خريا ووَ دتُ عَ يستعمل الوعد يف لفظي اخلري والشر، قال الفراء وَ : الوعد لغة -  أ

ب، عدة ضرِ ب يَ رَ د من باب ضَ عِ د يَ عَ جاء يف لسان العرب الوعد من وَ  ."اإلبعاد والوعيد"، ويف الشر "الوعد والعدة"

  ؛)2(ووعدا وموعود يقال واعدت فالن إذا وعدك ووعدت زيدا إذا كان الوعد منك خاصة

إخبار الشخص عن إنشاء ": اذ ما يطلب، ويعرف الوعد أيضايطلبه الطالب فيعده صاحبه بإنفما : اصطالحاالوعد  -  ب

 ؛"باملال االلتزامما يفرضه الشخص على نفسه لغريه باإلضافة إىل املستقبل ال على سبيل "، أو هو "املخرب معروفا يف املستقبل

تعهد "سالمية هو هيكل الوعد كما هو معروف يف الشريعة اإل:الوعد يف هيكلة بعض املشتقات املالية اإلسالميةدور  - 2

رسم  مقابل) املوعود(لصاحل شخص آخر ) مثل شراء أو بيع أحد املوجودات(للقيام بأمر ما  )الواعد(من طرف واحد 

  ."فرتة معينة من الزمن) أو عند(معلوم خالل 

لتعاقدي، شبيهة بالعقود، وتكون ملزِمة لطرف واحد فقط يف الرتتيب ا هياكل تعترب الوعود يف الشريعة اإلسالمية -  أ

هيكلة اخليارات اإلسالمية  هذه السمة املثرية لالهتمام يف الوعود جتعلها اتفاقية ممتازة ميكن أن تقوم عليها، وهو الواعد

 . واألنواع األخرى من عقود املشتقات

نطاقا  يت طرحتالغربية الاالستثمارية  صارفاملها عدد من تبالذات يف الوعود هي اليت استخدم والواقع أن هذه السمة    

  .)3(ك هليكلة العقود اآلجلة اإلسالميكذل هذا اجلانب من الوعود ميكن استخدامه. لة اإلسالميةكَ يْ هَ ـــــــُـــ من املنتجات امل جديدا

الوعود  ، أمااملنتجات املذكورة آنفا يف هيكلة هلا أمهية كبرية) من جانب واحد(ن الوعود األحادية فإ لإلشارة،  -  ب

 ،ي خيارات سواء للموعود أو الواعدهلما، وبالتايل فإ�ا مبثابة عقد ال يعط يت يتبادهلا طرفان اثنان تعد ملزِمةالثنائية ال

أحادية ميكن استخدامها  فإن ذلك يساعد على إنشاء وعود ،حني يتم إدخال تغيريات طفيفة يف عوامل االتفاقية لكن

 . اآلجلة واملشتقات ات والعقوديف اهلياكل املنسجمة مع احلوافز يف منتجات اخليار 

يف معظم التعامالت املشتملة إما على تأخري  ، إال أ�ا ال تعد ملزِمةجائزة شرعا الوعود الثنائيةعلى الرغم من أن     

  ؛)4(عهو موضوع البي دفع السعر وإما تأجيل تسليم البند الذي

                                                 
  8:، صغیاب المشتقات الشرعیة یعطل نمو المؤسسات المالیة اإلسالمیة، مرجع سابقسامي السویلم، -)1(
یر للنشر والتوزیع، األردن، الجزء األول، ، دار جروالتمویل في االقتصاد اإلسالمي االستثمارحمد بن عبد الرحمان الجنیدل، إیھاب حسین أبو دیة،  -)2(

  .110:، ص2009
  .56: ، ص11، العدد 1/03/2010مجلة المصرفیة اإلسالمیة،  ،الوعود أداة فاعلة في ھیكلة المنتجات المالیة اإلسالمیةھمایون دار،  -)3(
  .المرجع نفسھ -)4(
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 املنتجات املالية اإلسالمية ه واحد يف هيكلة بعضميكن االستفادة من وعدين أحاديني والوعود امللزِمة باجتا - ج

عقود التأمني املتبادل واخليارات كاألحكام الشرعية   من اهلياكل املتفقة مع عددا صارفاملبعض  ، حيث طورتاملتطورة

   .الوعود األحادية ومنتجات مشا�ة على أساس

قيمة  ، كما أن هلااملشتقات املرتبطة بالصناديقكملالية  عدد من املنتجات ا من ذلك يف تطوير أكرب دورا تؤديميكن أن     

بأن يدفع غرامة  ف املرتاِجع عن الوعد سيكون مطالبافإن الطر  وهنااقتصادية يف حالة واحدة فقط وهي حني تكون ملزِمة، 

  ؛ودوعُ َــــ امل حملهااخلسارة النقدية الفعلية اليت يت تعادل

 كما هي احلال يف اخليارات التقليدية، اليت مبوجبها يدفع مشرتي بل مبلغ من املالمقا "العائمة"ال ميكن بيع الوعود  - د

املعاصرين يرون أن  من أن بعض الفقهاء  وعلى الرغم ،حق الشراء أو البيع يف املستقبل مقابل معينا مبلغا) املوعود(اخليار 

  ؛معني الوعود العائمة ميكن بيعها مقابل سعر

وعد مزدوج و وعد أحادي مع تبادل فوري  ،يف حالة هيكلة عقود آجلة إسالميةيارات العديد من اخلهناك  - هـ

 باإلضافة إىل، قروض متوازية ثنائية مع آلية لتسوية الدينو  ،وعد ثنائي ولكن مع تغري الوعدو مع تبادل فوري ) وعدان(

عقود مبادلة معدالت ب"الية التقليدية ملعدل الربح واليت تعرف يف امل "عقود مبادلة إسالمية"استخدام الوعد يف هيكلة 

عقود فهو  اخليار الثاينأما كالة ووعد، و ، اخليار األول هو عقود مبادلة إسالمية ملعدل الربح تضم سلعة مراحبة "الفائدة

ة م مع سلعة مراحبضَ مبادلة إسالمية ملعدل الربح مع سلعة مراحبة واحدة، أما يف هيكلة خيارات إسالمية، فهناك وعد يُ 

  ؛)1(واخليار الثاين هو بيع العربون

وعليه فال يكون هناك خيار ألي واحد من الطرفني وبذلك  ،املواعدة من الطرفنيتكون : دةواعَ ُــ الفرق بني الوعد وامل -و

إىل كو�ا  - الذي يكون فيه خيار ألحد الطرفني – تكون هذه املواعدة عقدا ال وعدا، حيث جتاوزت مرحلة الوعد

قبليا ملزما للطرفني بال خيار على اإلطالق؛ خبالف الوعد الذي يكون مقدما من طرف واحد ويبقى الطرف عقدا مست

  .)2(الثاين باخليار

  .يوضح اجلدول املوايل، مقارنة بني خيارات البيع التقليدية واإلسالمية    

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
  .6:ص ،مرجع سابق، تداول الدیون -السلم -العربون: ل الماليضوابط تطویر المشتقات المالیة في العمعبد الستار أبو غدة، -)1(
الخدمات المالیة وإدارة بشر محمد موفق لطفي، الوعد الملزم كآلیة إلدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة، بحوث وأوراق عمل الندوة الدولیة حول  -)2(

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم  - سطیف –، جامعة فرحات عباس 2010یل أفر 20 - 18، المنعقدة خالل الفترة المخاطر في المصارف اإلسالمیة
  .418:التسییر، ص
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  مقارنة بني خيارات البيع التقليدية واإلسالمية): 1-2(اجلدول رقم 

  الخاسر/الفائز  ملكية األسهم  الرسم اإلضافي  

  
  

  إذا تمت ممارسة الخيار
لم تتم إذا 

  رممارسة الخيا

إذا تمت 

  ممارسة الخيار

  إذا لم تتم

  ممارسة الخيار

  خيار البيع

  اإلسالمي

  ال يوجد رسم إضافي مستقل،

وإنما يكون جزًء من سعر المرابحة 

  يدفع في النهاية

ابحة يعود السهم إلى بائع المر 

  )بائع خيار البيع اإلسالمي(

ينتهي المطاف 

بالسهم لدى 

حامل خيار 

  البيع

يكسب حامل 

خيار البيع 

الفرق بين 

سعر الممارسة 

) الموعود(

وبين سعر 

المرابحة، بائع 

خيار البيع 

يخسر مبلغا 

  مكافئا

يكسب حامل خيار 

البيع الفرق بين سعر 

السوق وبين سعر 

المرابحة، بائع خيار 

تلقى فقط البيع ي

  سعر المرابحة

  خيار البيع

  التقليدي

  .رسم إضافي مستقل، يدفع مقدما

ينتهي المطاف بالسهم لدى 

  حامل خيار البيع

يظل السهم 

مع بائع خيار 

البيع، الذي 

يتلقى رسما 

  إضافيا مقدما

يكسب حامل 

خيار البيع 

الفرق بين 

سعر السوق 

وبين سعر 

الممارسة 

ناقصا الرسم 

، بائع اإلضافي

خيار البيع 

يخسر مبلغا 

  مكافئا

حامل خيار البيع 

يخسر المبلغ 

اإلضافي، يكسب 

البائع المبلغ 

  المكافئ

  .58: ، ص11، العدد 1/03/2010اإلسالمية،  املصرفيةجملة ، الوعود أداة فاعلة في هيكلة المنتجات المالية اإلسالمية، مهايون دار: المصدر

  سالمية يف تطوير املشتقات املالية اإلسالميةدور السوق املالية اإل: الفرع اخلامس

 حرصا على سالمة عقود املشتقات من املخالفات الشرعية، البد من قيام مؤسسة مالية إسالمية خاصة �ذه العقود    

  :)1(وتقوم باألدوار التالية

رتي خيار البيع ويدفع العمولة الذي يشالنسبة ملالك األسهم بتقوم هذه املؤسسة بدور تأمني وضمان للمتعاملني،  :أوال

ن أسهمه من اخنفاض أسعارها، أما طالب خيار شراء لألسهم فإنه أشبه ببيع العربون وهذه أغراض مشروعة ؤمِ فإنه يُ 

  ؤمن للطرفني، ولكن ضمن ضوابط حمددة؛ميكن هلذه السوق أن تقوم �ا وتُ 

                                                 
ـار مؤتمر المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول، دبي، یونیو الصكوك اإلسالمیةصفیة أحمد أبو بكر،  - )1( ــ   - بتصرف –. 35- 34:، ص ص2009، ورقة مقدمة في إطـ
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بدور الوسيط بني البائعني واملشرتين لعقود السلم ضمان سالمة تنفيذ العقود املستقبلية من خالل قيامها  :ثانيا

واإلستصناع اليت هي أقرب ما تكون للعقود املستقبلية، وهي بذلك ختدم فئة التجار واملستثمرين الذين يطلبون شراء 

، كما ختدم فئة اإلستصناعالسلع املؤجلة باالسرتخاص من خالل عقد السلم أو يطلبون سلعا مصنعة من خالل عقد 

  زارعني والتجار أو الصناع وذلك بضمان تأمني حماصيلهم أو مصنوعا�م أو بضائعهم بأسعار معقولة؛امل

  طة؛نمَ تقوم هذه السوق بإصدار عقود اخليارات وتنظيمها على شكل عقود مُ  :ثالثا

  لعقود املعاصرة؛ل أسواق األوراق املاليةتقوم بدور غرفة املقاصة يف  :رابعا

  قود مستقبلية منمطة متثل عددا من السلع اهلامة واألساسية؛تقوم بإصدار ع :خامسا

املستقبلية، كما تقوم مبقابلة هذه الطلبات مع بعضها أو تتلقى طلبات الشراء وتقوم ببيع عقود اخليارات والعقود  :سادسا

  تقوم بنفسها بتنفيذ الشراء أو البيع؛

  تقوم بتقدمي استشارات فنية للمستثمرين؛ :سابعا

، حبيث يسهل االتصال والتفاوض مبا يؤدي إىل حتديد متثل ملتقى للبائعني واملشرتين للخيارات والعقود املستقبلية :ثامنا

  عادل لألسعار؛

تعترب هذه السوق مبثابة شركة تأمني إسالمية لألوراق املالية  واخليارات والعقود املستقبلية، وذلك يف إطار الضوابط  :تاسعا

  .اإلستصناعو ود السلم الشرعية اليت حتكم عق
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 خالصة�الفصـل 

 �،عد�ال�ندسة�املالية�عملية�تطو�ر�ة�انطالقا�من�الدور�الذي�تؤديھ����ت�شيط��سواق�املالية�العاملية�

�املالية� ��سواق �وظ�ور �واملصرفية �املالية �للمؤسسات �التفك����س��اتي�� ��� �أحدثتھ ��ثر�الذي فضال�عن

 الناشئة�واملراكز�املالية�العاملية؛

 � �العديد �املالية�ناك �ال�ندسة �مف�وم �وتطور �ظ�ور �ع�� �ساعدت �ال�� �العوامل �حدة�من ��ازدياد ،

 املنافسة�ب�ن�مختلف�املؤسسات�املالية�والتغ��ات�التنظيمية�والتقدم�التكنولو���وغ���ا؛

 ضعف�التوازن�ب�ن�موارد�ا�ل للمصارف��سالمية�بالنظر بال�سبة�ل�ندسة�املالية�أ�مية�كب��ةتك�����ا

أيضا��كما��عملتتعامل�بالعديد�من�العقود�الدقيقة����إجراءا��ا،��ث���من�ا��االت�وأل��ا��ا����كواستخداما

���ظل�نظام�مصر���غ���مالئم�لطبيع��ا�و�و�مل�يجعل�ا�أشد�حاجة�لل�ندسة�املالية�ال���تمك��ا�من�إدارة�

ة؛ر�حسيول��ا�بصورة�ُم 
َ
 ـــــ

 الصناعة�املالية��سالمية��و�تنامي�الطلب�ع���ا��دمات�الدافع��سا����وراء�التوسع�السر�ع���� �عد

 و�عقيدا�تطورا�أك�� مالية�إسالمية��أدواتحيث�أفرز�،�الشر�عة��سالمية�واملنتجات�املالية�املل��مة�بمبادئ

 ؛من�شأ��ا�طرح�املز�د�من�التحدياتالوقت�ذاتھ�ع���مخاطر�وتنطوي����

 الع� �بدءً إن �جديدة، �منتجات �استحداث �املستمر�ع�� �الشر�عة��مل �مع �املتوافقة �التحوط �صناديق من

� �وان��اءً �واملعتمدة�سالمية �السلم �و�يع �العر�ون ��ي�ل�� �وصناديق� ع�� �املتداولة ��س�ثمار�ة بالصناديق

�الع ��س�ثماري ��؛قاري الوقف �ذلك �إ�� �املايضاف �ا��دمات �بتقديم �م��ايد �ا�تمام �مع�وجود �املتوافقة لية

 جديدة؛أح�ام�الشر�عة�ع���مستوى�التمو�ل�املصغر�عن�طر�ق�استحداث�عقود�إسالمية�

 قا�ي�واملعاي���املصرفية�الدولية؛�ل��ام�باإلطار�الر وذلك�عن�طر�ق�ضرورة�تطو�ر�املنتجات�وا��دمات� 

 ومن�ثم�يمكن�ملعاوضةتلك�القائمة�ع���االعمل�ع���استخدام�أدوات�إسالمية�مناسبة�للتحوط�خاصة��،

  .املوجودة����املشتقات�التقليدية�وتفادي�السلبياتتبادل�املخاطر� أن�تحقق�مص��ة�ل�ذه��دوات
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عمليات�التور�ق�من�املنظور�

  املصر���التقليدي
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كان النمط  منهفحىت أواخر الستينيات  عقد السبعينيات من القرن املاضي، شهد منط التمويل الدويل عدة حتوالت منذ بداية    

بني بداية السبعينيات وتفجر أزمة ما ، وخالل الفرتة املمتدة املباشرة االستثماراتالرمسية و السائد للتمويل هو املساعدات اإلمنائية 

  .عة للمصارف التجاريةجمَ ُــ القروض املمنط التمويل لريتكز بصفة رئيسية على حتول  ؛1982سنة بارجية العاملية املديونية اخل

، حيث حصل من القرن املاضي فيها أزمة املديونية واليت استمرت حىت أواخر الثمانينيات تفجرتمث جاءت الفرتة اليت      

  . املباشرة االستثماراتساحة أمهية ت اخلارجية، فيما برزت إىل الاملساعدايف يف اإلقراض وحىت  املحوظ اانكماش

عاظم دور تويف النمط التمويلي، حيث  الدوليةمن تطورات يف أسواق رأس املال  تهمع ما محلو التسعينيات أما خالل فرتة     

حتول قروضها  صارفاملللموجودات، وبدأت  ةستندَ ـُــــــ شاع استخدام األوراق املالية كمصدر رئيسي للتمويل الدويل و األوراق امل

حىت باتت اليوم إحدى الركائز األساسية اليت تقوم عليها تسارع بشكل مُ  بالتطور صناعة التوريقوبدأت بذلك إىل أوراق مالية 

   .احلديثة املصرفيةالصناعة 

تقييم املخاطر اليت تتضمنها و راد توريقها ُـــ امل ضحتديد وجتميع القرو  اتهتتطلب عمليو  ،اهلندسة املالية أدواتيعد التوريق أحد     

أحد مكونات التحول املايل منذ أكثر من ثالثني  لناجتة عنها واملوجهة للمستثمرين، كما يعد أيضا وتوظيف األوراق املالية ا

ــــسنة بالدول املتق ــ ــ ــ ــ ــــدمة وحديثا بباقــ ــ ــ ــ ــــي الدول وهذا على غرار بقية املكونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ).اخل...الالوساطة املاليةو الالنظامية (ات ـ

   : سيتم التطرق من خالل هذا الفصل للمباحث التالية  

  

  التوريق التقليدي عمليات مفاهيم عامة حول: املبحث األول

  املتدخلون يف عمليات التوريق التقليدي وهياكل اإلصدارات: املبحث الثاني

 عوامل املؤثرة يف عمليات التوريق التقليديال: املبحث الثالث
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  التقليدي التوريق مفاهيم عامة حول عمليات: املبحث األول  

      أصبح من الصعب و ، يف الصناعة املاليةموجة من اإلبداعات املالية تعترب ثورة حقيقية األسواق املالية شهدت     

 اوكأ�ا قروض املصرفيةوبدت القروض  املاليةداة جديدة يف جمال اهلندسة تظهر أ مرةوصف أي أداة بأ�ا األحدث، فكل 

  .من صيغة القرض املصريف إىل صيغة األوراق املاليةمعربية مؤقتة، لكي تتحول 

  تعريف التوريق وتطوره التارخيي: املطلب األول    

بالواليات املتحدة األمريكية منذ  ن العقاريقروض الرهبوارتبط ظهورها وتطورها لتوريق، العمليات عدة تعاريف  وردت   

تعد كمرجعية يف هذا ا�ال، وقد عرف هذا النوع من العمليات جناحا كبريا حيث تطبق هذه اآللية اليت و  1970سنة 

  .)*(اليوم يف العديد من دول العامل

  تعريف التوريق وأركانه : الفرع األول    

تزايد أعداد وأنواع نظرا ل شكل الظاهرة، املصرفيةيات املالية وبالذات القروض اختذ التوجه املصريف لتوريق العمل    

وباملوازاة مع ذلك فقد تطورت سوق ملة؛ والصريفة الشا رالناشطة يف جمال صريفة االستثما املصرفيةاملؤسسات املالية و 

مما أدى إىل ظهور ما يسمى اضي من القرن امل منذ حقبة التسعينياتعاملية جديدة إلصدارات األسهم بسرعة كبرية 

  .الناشئة يةسواق املالاأل

  : تعريف التوريق: أوال    

 :لغويا -1

واملشتقة بدورها من الكلمة  )titrisation(مشتق من الكلمة الفرنسية  األجنبية التوريق من الناحية اللغوية  -  أ

 ؛)**()titres(منقولًة  واليت تعين قيماً  )Securities(املتأتية من  )Securitization(اإلجنليزية 

 فهواحلصول على الَوَرق إما بظهوره وإما بأخذه من حمله، وبالتايل  معناه العربية التوريق يف أصل اللغةأما  -  ب

وهو  قرْ ، ومنه الوِ ة كثرية األوراقيقَ رِ ة ووَ قَ رِ وشجرة وَ  يقاً رِ وْ ق تَـ رَ مصدر وَ  ، فالتوريقمشتق من الَوَرق الذي يكتب عليه

ق وذلك كناية عن كثرة رَ الرجل إذا صار ذا وَ  قَ رَ يكتب عليه ومنه أيضا املستندات الورقية، وأوْ  رقيقشيء من جلد 

 ؛)1(ذا نقود سائلةالنقود يف يده، ومن املعلوم أن الدائن يصري بالتوريق 

  :يعرف بأنه: اصطالحا -2

                                                 
أزمة المدیونیة العالمیة  تفجر دبع 1982ة مع نھایة عام صوبصفة خا من القرن الماضي اتیمانینثال سنوات زاید مع بدایةتشاط في البروز والنبدأ ھذا ال -)*(

بالمكسیك التي قامت بسداد الجزء األكبر من  ول إلى سندات بدءً دال ةفیھا تحویل مدیونی قترحافي ذلك الحین والتي " يبراد"لخطة  اطبقوامیة نول الدفي ال
  .دیونھا عبر سندات ضمنتھا الخزانة األمریكیة

  .والتسھیم التصكیككالتسنید وھناك عدة تسمیات للتوریق  -)**(
، ورقة بحثیة مقدمة في إطار المؤتمر العلمي - رؤیة فقھیة معالجة–التوریق وعالقتھ باألزمة المالیة العالمیة الراھنة شعل، فتحیة إسماعیل محمد م -)1(

  .4:، ص2009أفریل  2-1الجوانب القانونیة واالقتصادیة لألزمة المالیة العالمیة،  - جامعة المنصورة - السنوي الثالث عشر لكلیة الحقوق
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إقراض من خالل بيع جمموعة  إجراء يسمح بتحويل كتلة قروض ألوراق مالية قابلة للتداول، حيث تتدخل مؤسسة" .أ 

 ؛)1("ديون متجانسة هليئة خاصة اليت تتكفل بتمويل املبادلة عن طريق إصدار أوراق مالية موجهة للمستثمرين

، وهو ببساطة عبارة عن خلق وإصدار أوراق مالية مضمونة عن طريق )(هيكلــُـــــ جمموعة جزئية من التمويل امل " .ب 

 ؛)2("ات مستقبليةسندات أو تدفقأو حمفظة قروض 

، وهي أوراق يةسواق املالاألحتويل القروض وأدوات الديون غري السائلة إىل أوراق مالية سائلة قابلة للتداول يف " .ج 

تستند إىل ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة وال تستند إىل جمرد القدرة املتوقعة للمدين على 

 ؛)3("الوفاء بالدينالتسديد من خالل التزامه العام ب

أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بتعبئة جمموعة من الديون املتجانسة واملضمونة كأصول، ووضعها يف " .د 

صورة دين واحد معزز ائتمانيا مث عرضه على اجلمهور من خالل منشأة متخصصة لالكتتاب يف شكل أوراق مالية 

  ؛)4("للسيولة النقدية للمصرفتقليال للمخاطر وضمانا للتدفق املستمر 

إىل أوراق مالية قابلة للتداول على  املصرفيةحتويل الديون "التوريق عبارة عن أن  من خالل التعاريف السابقة،يستنتج     

عملية مالية موجهة إما ألغراض كبرية، فهو مستوى السوق املالية، وهي إحدى تقنيات اهلندسة املالية اليت تكتسي أمهية  

كما أنه تقنية مالية واليت عن طريقها تتنازل مؤسسة إقراض واليت تدعى متنازل أو منشئ عن ويل أو لتحويل املخاطر،  التم

ديون أو حقوق يف الغالب غري سائلة والناجتة عن القروض املمنوحة هليئة توظيف مجاعي يف الديون واليت مت إنشاؤها هلذا 

  ؛)5("بلة للتداولمالية قا اأوراقالغرض وتصدر يف املقابل 

التوريق أداة مالية هلا صفة قانونية ،)6("حوالة احلق"بني مفهوم التوريق مع ما يسمى يف القانون  اهناك تشا� -3

والضمان كأصول وحتويلها إىل  االستحقاقومتويلية تقوم على أساس جتميع جمموعة متجانسة من الديون من حيث 

 ؛)7(املصرفيةتمانيا بغرض تقليل املخاطر وضمان التدفق املستمر للسيولة ة ائزَ عزَ دين جديد بصيغة أوراق مالية مُ 

هذا التحويل لألصول غري السائلة إىل أوراق مالية قابلة للتداول مع إعادة هيكلة متنح لألوراق ميكن أن يتزامن  - 4

املدة و القسيمات و دات خمالفة لتلك لألصول املستندة إليها فيما يتعلق بالتسدي خصائصالسوق يف املالية املعروضة 

                                                 
(1) -Robert Ferrandier, Vincent Kôen, Marchés de capitaux et Techniques financières, 4ème édition, Economica,  
Paris, 1997, p : 169. 

)(- التمویل الُمھْیكل )ة أو ھو نوع من التمویل الذي یفترض أن تعتمد جودة ائتمان الدین فیھ على ضمان مباشر من جھة ذات أھلیة ائتمانی): التمویل المنظم
التمویل المنظم، مسرد : راجع. على جودة ائتمان األصول الخاصة بالمدین، سواء بتعزیز ائتماني أو بدونھ، ولیس باالعتماد على المقدرة المالیة للمدین نفسھ

  .33:مصطلحات عملیات التوریق، منشورات وكالة ستاندر أند بورز لخدمات التصنیف، بدون سنة نشر، ص
(2)- Janet Tavakoli,Collateralized Debt Obligations & Structured Finance, New developments in cash & synthetic 
securitization, Wiley Finance ,New York, 2003, p:15. 

  .3:، ص2001ة العربیة، ، الطبعة الثانیة، القاھرة، دار النھضالتوریق ومدى أھمیتھ في ظل قانون الرھن العقاري، عبید علي أحمد الحجازي -)3(
، مجلة إسرا للمالیة دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي وقانون التوریق المالیزي–النظام القانوني إلصدار األوراق المالیة محمد أكرم الل الدین،  -)4(

 . 9:، ص2011اإلسالمیة، العدد الثاني، یونیو 
(5)- Joseph Antoine, Marie-Claire CAPIAU-HUART, dictionnaire des marchés financiers, 2ème édition, de Boeck, 
Bruxelles, 2008, p : 552. 

نقل الدین من شخص إلى آخر ": والتي تعرف بأنھا "حوالة الحق" بما یسمى القانون األردنيثمة تشابھ بین مفھوم التوریق مع ما ھو موجود في ھیكل  -)6(
  ."في ظل توفر الضمانات

، المصرف العقاري وجمعیة في إطار السعي لتطبیق تجربة التوریق إلى األردن التوریق: عبابنة، مداخلة مقدمة في إطار ندوة متخصصة حولمحمود  -)7(
  .4:، ص2008البنوك، األردن، 
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 مكتب
CDS 

بالتوجه حنو األسواق املالية رف ـــــالتوريق يف إطار النزعة حنو ما يعيدخل كما   احلساسية لتقلبات معدالت الفائدة؛و 

)la marchéisation(  وهي نزعة تتضمن عرض منتجات ال تتوفر على أسواق أولية أو ثانوية ولكنها قابلة للتداول

 ؛)1(إىل أخرىمالية ، وبالتايل يتم حتقيق حتويل كلي أو جزئي للمخاطر من مؤسسات على مستوى السوق املالية

على  ةكبري  آثار األمهية املتنامية ملتابعة املخاطر وتقييم األداء على أساس املردودية املعدلة للمخاطر هلاإن   -5

 صارفانات ظهرت يف إطار امل، وملواجهة هذه الرهياإلقراض استهالكا لألموال اخلاصة كالنشاطاألنشطة األكثر 

، وهذا يف ظل ظرف أخذت صارفمهمتها حتليل وضبط املخاطر على مستوى إمجايل ميزانية امل "فرق إدارة احملفظة"

 .املصرفيةفيه إدارة رأس املال واملخاطر بعدا إسرتاتيجيا من أجل رحبية املؤسسات 

حنو إعادة تنظيم اإلدارة  صارفاجتهت أغلب امل االئتمانيةشتقات املعمليات التوريق و  لذلك ووعيا منها مبزايا     

ق وضع تنظيم جديد على مستوى اسو هذه األقدرة التدخل على مستوى ا، حيث تتطلب الشاملة ملخاطر قروضه

  :املوايلالشكل  هوضحوهو ما ي ،) 2(صارفامل

  املصرفيةمنوذج أعمال جديد للمتاجرة بالقروض ): 2-1(الشكل رقم 

  والمقاربة مع مكتب المتاجرة بالسندات)CDS( مركزية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : Naji Freiha, Rami Feghali, Le développement des dérivés de crédit se confirme, Banque Magazine, N°648, 
Juin 2003, p : 59. 

 

من خالل كييف هيكلتها املالية مع أهدافها، ألنه يتم بتميزانيا�ا و  بإدارةأدوات تسمح هلا  للمصارف التوريق نحمي -6

عن طريق بيعهم  ،إىل أصول مالية سائلة ملبالغ الكبرية بتحويلهاالقروض املشرتكة ذات ا قيام املقرضني األصليني يف

التوريق أساسا ، ويف هذا كله حتقيق عملي ملعىن )3(دون الرجوع إىل املقرتضحلصصهم يف القرض املعين يف السوق الثانوية 

                                                 
  - بتصرف–. 42:، ص1995، منشورات اتحاد المصارف العربیة، توریق الدیون علمیا وعملیاصالح جودة،  -)1(

(2)-Naji Freiha, Rami Feghali, Le développement des dérivés de crédit se confirme, Banque Magazine, N°648, Juin 
2003, p : 59. 

، مؤتمر أسواق األوراق المالیة والبورصات، كلیة الشریعة والقانون، الممارسة واإلطار القانوني–التوریق المصرفي للدیون حسین فتحي عثمان،  -)3(
  .6:، ص2006مارس، 8- 6ت العربیة المتحدة، اإلمارا

صول ستندة ألمنتجات مُ 
 أخرى

 إتحاد
ةلسوق األوليا  

االستثمارات محفظة  توريق 

المحفظة إدارة  
  متاجرة
  سندية

  عقود مبادلة األصول

االئتمانيةمشتقات العمليات   أطراف مقابلة خارجية بالمخاطر االئتمانيةالمتاجرة  
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رض أساسا وهو حتويل الديون من املقرض األساسي إىل مقرضني آخرين والذي يتم عادة عن طريق شركات ذات غ

 ؛خاص

املعين بطرح أوراق مالية مقابل جمموعة من الديون واملدرة للدخل كالديون املصرف توريق الديون قيام يستوجب   -7

 بسدادهاوعند قيام املقرتضني ). اخل...مصانعو آالت و ت سياراو  اتعقار (بضمان رهونات على اختالف أنواعها 

القروض مع فوائدها، فإن حاملي هذه األوراق يتمتعون بالتدفقات النقدية الناجتة عن السداد؛ وهكذا يتم حتويل 

ه األوراق إىل أوراق مالية قابلة للتداول، ويقوم املصرف املعين من جانبه باسرتداد األموال الناجتة عن بيع هذ املصرفية

حبيث يتم عادة استخدامها مبنح قروض جديدة وتوظيفات أخرى مشا�ة، وهكذا يعمل التوريق  سواق املالية،باأل

 ؛)1(إىل أصول سائلةعلى حتويل القروض من أصول غري سائلة 

ومن مث  يف صورة ورقة مالية يسهل تسويقها، يةسوق املالالفكرة نشاط التوريق على خلق أداة من أدوات تعتمد   -8

 اقرتاضأداة  واع املشتقات املالية يف آن واحد،أنوإحدى ) سندات( اقرتاضتعترب األوراق املالية املضمونة بأصول أداة 

من املشتقات املالية أل�ا مشتقة من أداة مالية  انوعبصفة دورية، و  - قد يكون ثابتا أو متغريا -توزع عائدا أل�ا

 ؛)2(اليت تضمن اإلصدار "جمموعة األصول"مباشرة أال وهي 

ملية إىل مت حتويلها من قبل بادئ العة ورقَ ُـــ امل األصوليف عمليات التوريق، كون أن  احموري "التحويل"مفهوم عد يُ  -9

الية عن األصول الدرجة العيتم عزل أصول حيث  قانونية، ايتوقع أن ينتج عنه آثار  اهليئة ذات الغرض اخلاص والذي

  .)3(يةالقانون الناحيةذلك من خالل عمليات التحويل واملعرتف �ا من و ذات الدرجة املتدنية 

  :)4(للتوريق مخسة أركان أساسية وهي: أركان عملية التوريق: ثانيا

  أكان شخصا معنويا أو طبيعيا؛ ض سواءقرتِ قرض ومدين مُ مُ  مصرفيتمثل يف وجود عالقة مديونية قائمة بني : الركن األول - 1

الدائن يف التخلص من عبء سندات الدين املوجودة يف جانب األصول يف املصرف وخيص رغبة  :الركن الثاني - 2

  .ميزانيته وحتويلها إىل جهات أخرى خارجية

صعوبة يف حتصيل دينه لسبب أو آلخر مما يضطره لتكوين خمصص للقروض املشكوك يف حتصيلها املصرف وقد جيد     

يف نفس الوقت  املصرفته ويقلل من سيولته وخيفض من أرباحه، وقد يكون وهو ما يزيد من عبء متويلها يف ميزاني

حباجة إىل سيولة متكنه من التوسع يف نشاطه التمويلي أو ببساطة تسديد بعض التزاماته املالية لذا يلجأ لتحويل بعض 

  قروضه إىل أوراق مالية أي توريقها؛

ليه الدين سندات جديدة قابلة للتداول يف أسواق األوراق املالية، حال إُــ يتمثل يف إصدار الطرف امل :الركن الثالث - 3

من  املصرفيةيف شراء القروض  ) *()SPV( حال إليها الدين عبارة عن مؤسسة متخصصة أو ذات غرض خاصُــ واجلهة امل

                                                 
  .39:، ص1995، اتحاد المصارف العربیة، التوریق كأداة مالیة حدیثةعدنان الھندي وآخرون،  - ) 1(
  .153: ، ص2010، دار الفكر ناشرون وموزعون، األردن، األسواق المالیة والنقدیة في عالم متغیرالسید متولي عبد القادر،  - ) 2(

(3)- Steven L. Schwarcz, Sruce A. Markell and Lissa Lamkin Broome, Securitization, Structured Finance and 
Capital Markets, Lexis Nexis, San Francisco, 2004, p:19. 

  .240 - 239:، ص ص2001، القاھرة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، أدوات وتقنیات مصرفیةمدحت صادق،  - ) 4(
(*)-Special Purpose Vehicles / Special Purpose Entities (SPEs). 
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املصرف املتخصصة متاحة فإن املنشئة هلا لتحل حملها يف الدائنية جتاه املدين األصلي، وإذا مل تكن مثل هذه املؤسسة  صارفامل

  خصيصا لتوريق قروضه وتكون تابعة له ولكن ذات ميزانية مستقلة؛ هاؤ ينش

تستند األوراق املالية اجلديدة لضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة، فمن غري : الركن الرابع - 4

ت وطرحها يف السوق املالية دون تواجد غطاء يدعم املقبول قيام املؤسسة املتخصصة بإعادة إصدار الدين يف صورة سندا

  ؛)1(هذه السندات واملتمثل يف ضمانات كافية

ضرورة توفر الرغبة لدى املستثمر يف شراء السندات اليت تصدرها املؤسسة املتخصصة، حبيث يقوم : الركن اخلامس -5

 .بتحصيل العائد الذي تدره هذه السندات يف مواعيد استحقاق هذه العوائد

طريق بيع ديونه املتعثرة أو ذات املخاطر العالية فإنه يقبل بيع قروضه بأسعار أقل املصرف مىت اختار من البديهي،     

تاركا الفرصة أمام املؤسسة املتخصصة يف احللول حمله مقابل هامش ربح معقول، والذي يتمثل يف الفرق بني قيمة الدين 

  .)2(األصلي وقيمة شرائه من الدائن

  :ترتكز عملية التوريق على ثالثة عناصر رئيسية، وهي :لثاثا

 ال تقبل القسمة متثل احلد األدىن للمشاركة؛جتزئة رأس املال إىل حصص وأجزاء متماثلة   -1

 تثبت ملكية حائزها ملا متثله من حصص؛) أسهم أو صكوك أو سندات(منطية توثيق عائدية هذه القيم عن طريق إصدار وثائق  - 2

  .لتداول هذه الوثائق من خالل أسواق األوراق املاليةتوفري آلية  -3

  التطور التارخيي للتوريق : الفرع الثاني

وخصمها لدى القطاع املصريف، كما  خالل تسنيد الذمم املدينة والقروضمفهوم التوريق ليس جديدا، إذ مارسه البعض من     

وجودات على أساس اتفاقيات اإلجيار والشراء الالحق خبصم هذه أنه من املعروف يف املاضي قيام البائع الذي سبق أن باع امل

االتفاقيات باجلملة لدى مؤسسة مالية، و�ذا يتم جتميع الذمم املدينة وحتويلها للشركات املالية ذات األغراض اخلاصة مع ما 

  . يصاحب ذلك من حقوق على موجودات غري قابلة للتداول، وإمنا مضمونة بالذمم املدينة

تتمتع اجلهة اليت قامت بالتحويل بالقدرة على حتقيق الفارق املوجب واملتمثل بزيادة سعر الفائدة املدفوع على أوراق القروض     

  .)3(عن مثيله املكتسب من املقرتضني األساسيني

عندما قامت  املاضي من القرن أوىل عمليات التوريق بالواليات املتحدة األمريكية يف بداية سنوات السبعينياتكانت :أوال    

بتوريق حمافظ ديون رهن عقاري مضمونة ) Ginnie.Mae& Fannie.Mae & Freddie.Mac(الوكاالت الفدرالية األمريكية 

  .من قبل احلكومة األمريكية واليت مت شراؤها من قبل هيئات االدخار األمريكية

                                                 
 .244: ، صسابق مرجعمدحت صادق،  -(1)

  .12:، صمرجع سابقعبید علي أحمد الحجازي،  -(2) 
  .40:، ص1995، منشورات اتحاد المصارف العربیة، لبنان، الخلفیة العلمیة والعملیة للتوریقخالد أمین عبد هللا،  - ) 3(
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سهال عن ى توريق ديون الرهن العقاري والذي كان مُ عل راقتصر األم من القرن املاضيمنذ منتصف سنوات السبعينيات     

طريق منح ضمانات الدولة على هذه احملافظ واليت مسحت بتوظيف هذه األوراق املالية بالقرب من املستثمرين، حيث مثلت 

وريق ظاهرة وأصبحت عمليات الت )1(من القرن املاضي مليار دوالر يف منتصف سنوات الثمانينيات 600الديون العقارية حوايل 

  ؛)2("جنون الثمانينيات"لدرجة أ�ا وصفت بـ 

أو من خالل  شهد�امن خالل األزمات اليت  اليات املتحدة تغريات كبرية سواءسوق الرهن العقاري يف الو  تعرف : ثانيا

الرهن السوق، لذا فهناك حلقة ربطت بني قروض  ن أجل حتقيق االستقرار وتنظيم هذهاملؤسسات اليت مت إنشاؤها م

  ؛ةالثانوي هاسوقودور املؤسسات احلكومية يف دعم ها وريقِ العقاري ضعيفة السيولة وبني تَ 

ا من قبل هيئات االدخار مضمون بالواليات املتحدة األمريكية الكساد العظيم كان متويل السكن قبل أزمة: ثالثا

ازدادت وترية التعثر عن التسديد على  ، وظهرت هذه األزمة بسبب السحب املكثف من قبل املودعني، كمااملختلفة

الودائع القصرية األجل يف متويل قروض طويلة  ت الفائدة املطبقة عليها واستخدامارتفاع معدال بفعلالقروض العقارية 

األجل، وقد دفعت هذه الوضعية باالحتياطي الفدرايل األمريكي إىل احلد من أنشطة اإلقراض اليت مل تعد قادرة على 

  :، كما مت إنشاء اهليئات التالية)3(دائع بسبب وضع سقف ملعدالت الفائدة أقل من املعدل السوقيجلب الو 

وهو  االدخارمهمته حتديد التنظيم املطبق على صناديق : FHLB()4( 1932( قرض السكن الفدرايل مصرف -1

  للرهن العقاري؛ ةيهدف إىل خلق سوق ثانوي

)FHA()5(إدارة اإلسكان الفدرايل  - 2
أنيط �ا مسؤولية محاية املستثمرين يف قروض الرهن العقاري وذلك بتقدمي : 1934

أما اململوكة ملودعيها،  صارف، أما القروض ذا�ا فتقدمها الشركات العقارية وامل)6(خدمة تأمينية ضد توقف املقرتض عن السداد

لقروض الرهن  ةجيد ة�ذا مت خلق سوق ثانويو ؛  شركات التأمني اليت تقوم بشرائها فكانتيف تلك القروض  نو املستثمر 

والتأمني ضد توقف املقرتض عن التسديد مما شجع املستثمرين احملتملني يف تلك  الدور احلكومي يف ضما�ا العقاري بفضل

  ؛)7(ةنشط ةثانوي اما جعلها مشا�ة للسندات وأصبح هلا بذلك سوق هوالقروض، و 

وهي وكالة حكومية بإمكا�ا ) Fannie.Mae(ويطلق عليها : 1938 )FNMA()8(مؤسسة الرهن القومية الفدرالية  -3

  بإمكا�ا شراء قروض الرهن العقاري واالحتفاظ �ا؛

                                                 
(1)- Sylvie Matherat, Philippe Troussard, "La titrisation et le système financier", Revue d’économie financière, N° 59, 
Septembre, 2000, p : 4. 

  .192:، ص2013بة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، ، مكت- دراسة فقھیة اقتصادیة مقارنة- االستثمار العقاري ودوره في حدوث األزمة المالیة العالمیةمحمد ندا ندا لبدة،  - )2( 
(3)- Thierry Grannier, Corynne Jaffeux, La Titrisation, Aspects juridique et financière, Economica, Paris, 1997, p : 12. 
(4)- Federal Home Loan Bank 
(5)- Federal Housing Administration 

  .410: ، ص2003، الجزء األول، اإلسكندریة، منشأة المعارف، لفكر الحدیث في إدارة المخاطرامنیر إبراھیم ھندي،  -)6(
  .411: ص ،المرجع السابق -)7(

(8)- Federal National Mortgage Association. 
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لغاية بداية سنوات السبعينيات كان  هناك احتكار قلة لقروض الرهن : 1970 - 1968مرحلة اإلصالحات وميالد التوريق  - 4

فت بشراء هاته القروض من لِ اليت كُ  )FNMA(الرهن العقاري لوكالة سوق  استقرارلذا أوكلت مهمة احلفاظ على  ،العقاري

  . مؤسسات اإلقراض، وكانت تتم عملية متويل هذا الشراء من خالل إصدار سندات

اليت مسحت مبنح قروض للسكن مبعدل أقل من ذلك املطبق التمويل و كان هذا النظام قائما على التكلفة املنخفضة ملصادر      

ارتفاع معدالت الفائدة واملنافسة و ، ولكن فيما بعد ظهرت بعض القيود كارتفاع حجم قروض الرهن العقاري ةنقدييف السوق ال

  ؛)1(القوية على مستوى سوق السكن

ومت إنشاء مؤسسة  1968حيث قامت بإصالح  ،حاولت السلطات العمومية تسهيل إعادة متويل قروض الرهن العقاري - 5

اليت التزمت بضمان تسديد الفوائد واألصل يف تاريخ ) Ginnie.Mae(واملسماة أيضا  )GNMA()2(الرهن القومية احلكومية 

االستحقاق حىت لو تعرض املقرتض ملخاطر التعثر عن التسديد، كما أ�ا متنح ضمان الدولة للشهادات املمثلة لديون الرهن 

 . العقاري املصدرة من قبل مؤسسات اإلقراض

واملسماة كذلك  )*()FHLMC( ةمت إنشاء الشركة الفدرالية لقروض اإلسكان العقاري ةنشيط السوق الثانويويف حماولة لزيادة ت    

)Freddie.Mac( اململوكة ملودعيها واليت مل  صارفاليت أسندت إليها مهمة إعادة شراء قروض اإلسكان املمنوحة  من قبل امل

  ؛)3( كوميةـهيئة ح أيتكن مضمونة من 

  ةخاص ةإضافة إىل وجود سوق ثانوي ،التوريق بالواليات املتحدةعمليات بانطالق االت الفدرالية للوكيعود الفضل  - 6

، ومتهيد )4(آللية التوريق ةوهو ما ساهم يف إقامة املبادئ األساسي ،كما عززت هاته العوامل من دور وكاالت التصنيف

اري إىل أوراق مالية تتسم بدرجة ـــــــــــــوض الرهن العقالطريق أمام املهندسني املاليني لوضع األساس إلمكانية حتويل قر 

وم عُ دْ وهو التمويل امل عالية من السيولة وهذا بتوافر حميط مايل وقانوين مالئم مسح بوجود شكل متويلي جديد

)financement adossé( نظرا لتوافر حميط عام لإلبداع املايل . 

ملؤسسات اإلقراض عن طريق منتجات  لية من أجل الوصول إىل هيكلة مالية مثلىوبالتايل مت اللجوء إىل اهلندسة املا    

جديدة مكيفة يف آن واحد مع احتياجات كل من املصدرين واملستثمرين، ومت إنشاء هيئة هلذا الغرض واليت يطلق عليها 

  .تتوىل عمليات اإلصدارواليت ) Trust(الوحدات االستثمارية 

  :تطور عمليات التوريق يوضح الشكل املوايل مراحل

  

  

  

                                                 
(1)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, op.cit., p : 13. 
(2)- Gouvernement National Mortgage Association. 
(*) - Federal Home Loan Mortgage Corporation. 

  .418:ص ،مرجع سابقمنیر إبراھیم ھندي،  -(3) 
(4)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, op.cit.,  p : 14. 
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 دورة حياة تطور التوريق ):2-2( الشكل رقم

  

  

  

    

  

  

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
Source: Vinod Kothari, Securitization The Financial Instrument of the Future, John Wiley  Sons (Asia), 
Singapore, 2006, p: 111. 

  

  

  

  

  

  

  

 التعامالت شبه المالية
 تحويالت ثنائية غير مصنفة؛ - 

 دعم كامل للمنشئ؛ - 

  زانية واستغالل فائض الهامشخارج المي: الهدف - 

 المرحلة األولى للتوريق

 الشركة ذات الغرض الخاص؛ حويالت عن طريقت - 

 مساهمات نقدية من قبل المنشئ؛/ درجة عالية من تعزيز االئتمان - 

  خارج الميزانية وأحسن تصنيف؛: الهدف - 

 المرحلة المتقدمة للتوريق

 ؛مل المخاطرةأقل الطبقات تتحتقلص عمليات تعزيز االئتمان و  - 

 تركيبات وعمليات التحكيم؛ - 

  إدارة المخاطر/ رأس المال االقتصادي وأفضل رأس مال: الهدف - 

 المرحلة الُمرَكبة

 التمييز بين التمويل وتحويل المخاطر؛ - 

 حلول تنظيمية مــُركبة، مخاوف أقل؛ - 

في الهياكل النقدية التقليدية وبناء نماذج المعاملة حول آليات؛  - 

 تقسيم الخدمة/شاءإن: التوريق

  

 تحويل المخاطر التشغيلية

 ا في تحويالت المخاطر؛إجهادأكثر  - 

 قروض التجزئة؛ : مخاطر تشغيل األعمال - 

  أصبح التمييز بين المصارف والتأمين أقل وضوحا - 

 ممكن مرحلة التجديد ؟
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 اعمله آليةو العقاريسوق الرهن : الثانياملطلب 

وتارخييا أدى االقرتاض برهونات أدوارا متعددة فلقد   أسواق الدين يف العديد من الدول، أكرب ىحدإعد سوق الرهونات ت    

 .كان دائما الشكل السائد لالقرتاض يف االقتصاديات الزراعية

  ةيتعريف سوق الرهن العقار: ع األولالفر

  والفرق بني التمويل العقاري والرهن العقاريسيتم التطرق ملفهوم سوق الرهن العقاري، 

أين اهلدف منه هو محاية الدائن ضد  "الرهن"هو دين متجانس مع ضمان حقيقي " العقاري قرض الرهن تعريف: أوال

  .)1("ضعف املالءة املالية ملدينه وضد منافسة دائنني آخرين حمتملني

على أصل عقاري ملدينه والذي إذا مل ) مصرف(ميتلكه دائن احلق الذي "على أنه ) l’hypothèque(ويعرف الرهن     

باقي دائين املدين، والرهن  ملذكور ويتم التسديد له أوًال عنببيع األصل ا مصرفسمح لليسدد دينه عند أجل االستحقاق يُ 

  ؛)2("سكنباالقرتاض للحصول على هو الضمان الطبيعي للقروض العقارية والذي يسمح لعدد كبري من األفراد 

وكذا  ،اهلدف من خلق سوق للرهن العقاري هو حماولة إجياد حل ملشاكل متويل البناء: تعريف سوق الرهن العقاري: ثانيا 

  .توجيه االدخار اخلاص لألجل املتوسط والطويل حنو التوظيفات طويلة األجل للقطاع العقاري

   :اعلى أ� ةوميكن تعريف سوق الرهن العقاري    

مبثابة سند للسوق  بتمويل العمليات على العقار، وهي تكفل بكل العمليات املتعلقةاملالية واليت ت للسوق امتداد" -1

سمح بتقليص مدة القرض العقاري وختفيض تكلفته بالنسبة لألفراد وإعطاء املؤسسات املاحنة له ت األ� ةالعقاري

 ؛)3("إمكانية التفاوض حول ديو�ا للرهن العقاري

  ؛)4("ل احلصول على قرض للرهن العقاري لألجل املتوسط والطويلالنظام الذي يسه" -2

السوق سيسمح للمالكني اهليكليني للسيولة بتنفيذ توظيفات يف ظل الشروط املناسبة من حيث  هخلق مثل هذ ،من جهة ثانية -3

 ؛)(حلر يف متويل السكنسيساعد ويشجع بشكل كبري منو القطاع ا املتحملة، كما أن تطويرهااملدة واملخاطر و معدل الفائدة 

واليت  إمكانية املؤسسات املاحنة لبعض أنواع القروض املؤهلة بإصدار ورقة تعبئة"تكمن آلية تنظيم سوق الرهن العقاري يف  -4

 ؛"أين ميكن تداوهلا أو لصاحل صندوق إعادة التمويل للرهن العقاري صارفستتنازل عنها سواءً على مستوى سوق فيما بني امل

التمويل  يعلى الرغم من االستخدام الشائع ملصطلح: الرهن العقاريو التمويل العقاري الفرق بني مفهوم: ثالثا  - 5

  :)5(ا بينهماهام االرهن العقاري باملعىن نفسه، إال أن هناك فرقو العقاري 

                                                 
(1)- Thierry Garnier, Corynne Jaffeux, La Titrisation, Aspects juridique et financière, Economica, Paris, 2ème édition, 
2004, p : 22. 
(2)- Dominique Legeais, Surêtés et garanties du crédit, 2ème édition, librairie générale de droit et de jurisprudence, 
Paris, 1999, p : 295. 
(3)-Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., p : 23. 
(4)- SRH bulletin, N° 5, 2006, Le marché hypothécaire en quoi est-il important ?, p : 3. 

)(- نظام ونظام التمویل العقاري المرن ونظام التمویل العقاري بسعر فائدة قابل للتعدیل : یوجد اآلن في العالم العدید من أنظمة التمویل العقاري وأھمھا
  .ار بالكاملتمویل قیمة العقوالتمویل العقاري العكسي 

  .328:ص ،مرجع سابقالسید متولي عبد القادر،  -)5(
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إىل  لو مِ للمُ يتعلق مبسألة سد حاجة املستهلك لتملك العقار عن طريق بقاء ملكية العقار : مفهوم التمويل العقاري - 1

 حني سداد مستحقات التمويل، وهذا ال يسري على تعريف الرهن العقاري؛

يقوم على مبدأ رهن ما ميتلكه املستهلك للحصول على خيارات متعلقة بالتمويل كالقروض : مفهوم الرهن العقاري - 2

 كية أو قروض توسع النشاط التجاري؛االستهال 

    .العقار قبل البدء يف أي إجراء أو خطوات قائمة على اتفاقية معينةبتحديد مالك  نيفهوماملالفرق بني يتعلق  -3

  آلية عمل سوق الرهن العقاري : الفرع الثاني

مكان التقاء طاليب وعارضي رؤوس األموال مباشرة أو عن طريق وساطة السماسرة وبيوت سوق الرهن العقاري تعد     

نوعية  وهي تتم من خالل أربعة أنواع من العمليات فإن آلية عملهاا إعادة اخلصم وحتت رقابة السلطات الوصية، وعموم

   .السوق همعدل الفائدة املطبق واألصول املتبادلة على مستوى هذو نوع املعامالت امللتزم �ا و  املتدخلني

يست قصرية األجل ل اإليداعاتمن الواضح أن متويل قروض الرهونات طويلة األجل ذات السعر الثابت عن طريق     

غري طريقة متويل اإلقراض برهونات باللجوء لقروض واملناهج البديلة هو إما تغيري أداة الرهونات أو أن ت فكرة جيدة،

  .)1(عن طريق املؤسسات املالية طويلة األجل هاأو متويل )ARM()(برهونات ذات السعر القابل للتعديل 

 صارفعلى مستوى سوق الرهن العقاري هم عموما امل خلوناملتد: املتدخلون على مستوى سوق الرهن العقاري: أوال

  .املستثمرون املؤسساتيون كشركات التأمني وهيئات االدخارو 

للرهن العقاري كمقرضة للعائالت وكمقرتضة على مستوى السوق  يةعلى مستوى السوق األول صارفوتتدخل امل    

ة بسبب عدم كفاية املوارد الطويلة األجل من جهة ولطبيعة وذلك �دف إعادة متويل جزء من قروضها املمنوح ة،الثانوي

  .سنة من جهة أخرى 25آجال استحقاق التسديد واليت قد متتد لغاية 

 اكمقدمي أو عارضي رؤوس األموال المتالكهم فوائض  هذه السوقاملستثمرون املؤسساتيون على مستوى يتدخل     

  مالية باإلمكان توظيفها لألجل الطويل؛

أو مؤسسة مالية على  مصرفتشكيل حمفظة للرهن العقاري من قبل ميكن أن يتم  :تشكيل حمفظة للرهن العقاري: ثانيا

، وتفسر مستويات معدالت الفائدة )2(أساس عدد معني من ديون الرهن العقاري املتجانسة من حيث املدة والضمانات

بالتعثر عن التسديد واملبلغ املراد  ةاملرتبطاملخاطرة ستوى للرهن العقاري السائدة على مستوى السوق بعدد من العوامل كم

 .سبقالسوق تكون حمل اختيار مُ  صول املتفاوض عليها على مستوى هذهإضافة إىل أن األ إعادة متويله،

يكون متويل القروض املمنوحة للعمالء  ، حيث وجود سوق للرهن العقاري يف غالب األحيان بتقنية التوريقيرتبط     

عن طريق سوق رؤوس األموال مباشرة أي عن طريق املستثمرين، وجتدر اإلشارة إىل أن ملستوى تطور القطاع  مونمض

                                                 
()- Adjustable- Rate Mortgage.   

، 2007، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، واق والمؤسسات المالیة، الفرص والمخاطرــاألسمائییر كوھین، ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامــــي،  -)1(
  .]153- 150[: ص

(2)- SRH, bulletin N° 5, op. cit., p: 5. 
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وعمليات التوريق؛ هذه األخرية واليت بغيا�ا طور سوق الرهن العقاري  أمهية كبرية يف ظهور وتصريفاملايل وسالمة النظام امل

  .طة بالقروض املمنوحةكل املخاطر املرتب)صرفامل(يتحمل املــُقرض 

، كما سيتم ةفإن أغلب هاته املخاطر سيتم حتويلها للسوق املاليان نظام التوريق متطورا بشكل كاف باملقابل فإذا ك     

  ؛ةالتكفل بإعادة متويل قروض الرهن العقاري من قبل هيئات متخصصة تعمل على مستوى سوق الرهن العقاري الثانوي

ضم جمموعة ت واليت "ةأولي اسوق"يوجد على مستوى سوق الرهن العقاري  :ةوالثانوي ةري األوليسوق الرهن العقا: ثالثا

نح آلية إلعادة التمويل مت واليت "ةثانوي اسوق"املؤسسات املالية اليت تقوم مبنح القروض للعائالت وإدارة ديون الرهن العقاري، و

درة لقروض متويل السكن من احلصول على السيولة مبقابل إصدار صمُ ـعن طريق السندات واليت تسمح للمؤسسات املالية ال

 .)1(ةضم وسطاء خمتصون للسوق الثانويواليت ت )التوريق(أوراق مالية مضمونة مبحفظة قروض للرهن العقاري 

سيتم شرح خمتلف مكونا�ا ( بالواليات املتحدة األمريكية ةمكونات سوق الرهن العقاريالشكل املوايل  يوضح   

  )التفصيل يف نقاط الحقة من خالل هذا الفصلب

  ةمكونات سوق الرهن العقاري األمريكي ):2-3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
 

 

Source: Vinod Kothari, Securitization The Financial Instrument of the Future, John Wiley  Sons (Asia), Singapore, 
2006, p: 155. 

السعر  )prime( رة يقع بنيـــــب املخاطـــــاري أين جانــــــــــف قرض الرهن العقــــــــــتصنيل ي اختصارـــــــــــه )Alt-A( :ةـمالحظ

لرهون من اهو نوع   (subprime mortgage) ، حيث أن الرهن الثانوي رةخاطَ ُـــ السعر ذو امل) subprime(عي وـــــــــــــاملرج

لتحمل خماطره املرتفعة، ) prime( االئتمانية مبعدل فائدة أعلى من الرهن العقاري التقليدي منخفضة املالءةالعقارية 

                                                 
(1)- Ibid, p : 7. 

 (US RMBS)  لألوراق المالية المستندة لقروض عقارية سكنيةالسوق األمريكية  

ض المنازل الجاهزةقرو   بدعم وكالة عالمة خاصة قرض لضمان المسكن 

 prime قروض بمبالغ كبيرة Alt-A قروض رهن عقاري ذات ُمخاَطرة

 بضمان رهن عقاري سندات

CMOs,  
Re-REMICS 

الهيكلة الناقلة 

 للتدفقات النقدية

عادة تــَُضم إلى  األوراق المالية المضمونة بأصول   
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أو لعدم وجود ضمانات تؤهلهم للحصول على  اليةامل مالء�مستفيد منه األفراد الذين يعانون من اخنفاض ما يوغالبا 

  .)prime( القروض العقارية الرئيسية

 )subprime( والثانوي) prime(من حيث املخاطر بني الرهن الرئيسي)  Alt-A loans( "أ" القروض من النوع البديلتقع      

  .لقروض الرهون الرئيسية والثانوية تلكأعلى من عليها معدالت الفائدة  كون أنملقرضني،لدى ا وهي مفضلة

  هن العقاري وإدارة حمفظة قروض الر ةالسوق الثانوي: الفرع الثالث

، كما نللرهن العقاري مكان االلتقاء بني املؤسسات املاحنة لقروض الرهن العقاري واملستثمري ةشكل السوق الثانويت    

الرهن  مصارفمهزة وصل بني طاليب وعارضي رؤوس األموال طويلة األجل، فمن وجهة نظر طاليب رؤوس األموال أي عد ت

وجهة نظر عارضي رؤوس  نح هلم السيولة الضرورية، أما منمتل أداة إلعادة التمويل و ثمت ةفإن السوق الثانوي ،العقاري

  .)1(ح لفوائضهم املاليةربِ ُــ نح هلم فرصا جديدة للتوظيف املمت األموال فهي

فاض إمكانيات جديدة يف إطار املنافسة وبالتايل تشجيع اخن إعطائهوسع التوريق من وسائل إعادة التمويل ب    

ويسمح وجود مثل هذه السوق ، للرهن عقاري ةومتطور  ةللوصول إىل سوق نشط يف، وأصبح بذلك عنصرا هاماالتكال

من إىل حد كبري  تعترب السوق الثانوية هلذا النوع من القروضو  فصلها عن متويلها،ب العقاري مة قروض الرهنبإنشاء وخد

  .)2(ابتكار احلكومة الفيدرالية األمريكية

  للرهن العقاري ةير سوق ثانويأهمية تطو: أوال

للرهن العقاري يف أوروبا عندما بدأت املؤسسات املالية املاحنة لقروض الرهن العقاري  ةظهرت فكرة إنشاء سوق ثانوي    

حلد اليوم  ةسوق الرهن العقاري األمريكيتبقى  لكن بإصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة برهن أو تأمني عقاري،

مستوى من التطور بعد الكارثة  علىأ تتأسيسا فيما خيص التنظيم املعلومايت والتصميم املايل، فقد عرف النموذج األكثر

املالية اليت هزت صناديق االدخار للسكن واليت وجدت نفسها عاجزة عن دفع معدالت فائدة أعلى على الودائع قصرية 

  .)3(ابتيف حني أ�ا كانت موظفة لألجل الطويل ومبعدل فائدة ث ؛األجل

وجعلها  ةبالسوق الثانوي ةمن عمل الدورة اليت تربط السوق األولي نشط للرهن العقاري ةفإن تطور السوق الثانوي ،لذا    

لها على مستوى تطور بشكل كبري على دعم السلطات العمومية من خالل توسيع حقل تدخال هذا يعتمدأكثر فعالية، و 

أوراق مالية مضمونة هلذا النوع من القروض وضمان سيولة دائمة للمؤسسات  باإلضافة إىل خلقسوق الرهن العقاري، 

  .ةقرضَ ُــــ املالية امل

للمؤسسات املالية األمريكية باحلد من  تمسح واليت للرهن العقاري أكثر من خالل تقنية التوريق ةتطور السوق الثانويتعزز     

السوق  من أجل النجاح يف وضع حيز التطبيقشاكل البد من التكفل �ا أن هناك مجلة من املإال املخاطر عن طريق جتزئتها، 

 امللفات املتعلقة بتاريخ القروض ومنها نقص ؛وآلية توريق قروض الرهن العقاري يف أغلب دول االقتصاديات الناشئة ةالثانوي

                                                 
(1)- Bernard de Polignac, Jean-Pierre Monceau, Expertise immobilière, guide pratique, 3ème édition, Edition Eyrolles,  
Paris, 2005, p : 38. 

    .156:ص ،مرجع سابقمائییر كوھین،  -)2(
(3)- Abdelkader Beltas, Le développement du marché des capitaux et la structure des taux d’intérêt, Edition El-
Borhane, Alger, 2002, p : 41. 
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املالية اليت بإمكا�ا توليد موارد  عدم استقرار األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي وغياب األدواتو غياب متاثل الوثائق و 

  .)1(طويلة األجل لتمويل السكن

  إدارة حمفظة قروض الرهن العقاري : ثانيا

ا للعديد من أداة إلعادة التمويل وَمصدر  ةاملؤسسات املالية املاحنة لقروض الرهن العقاري يف السوق الثانوي وجدت    

يتمثل  للرهن العقاري ثالثة إجراءات أو خيارات ممكنة، ةالسوق الثانويعلى مستوى  هذه املؤسساتاملزايا، وتوجد أمام 

سامهة املمنوحة سابقا للعائالت، أما الثاين فيقوم على م القروضاخليار األول يف التنازل للمستثمرين وبشكل كلي عن 

رهونات عقارية من الدرجة أما اخليار األخري فيتمثل يف التنازل عن القروض املضمونة ب طرف ثالث يف عملية التنازل

   .)MBS()2(رهن العقارياملضمونة بالوراق مالية باألاألوىل وهو ما يعرف 

من خالل قيامها  ةتلتزم املؤسسة املتنازلة بإدارة حمفظة الرهن العقاري املتنازل عنها على مستوى السوق الثانوي عموما    

التأمني وغريها، لذا من بني األهداف األساسية إلدارة و احملفظة  مبختلف املهام كجمع وحتويل التسديدات الشهرية ملالك

حمفظة الرهن العقاري تعظيم املداخيل وذلك بالسهر على تسديد األقساط الشهرية يف األوقات احملددة مسبقا واستغالهلا 

ية املقرتض واألصل قبل حتويلها للمالك، باإلضافة إىل ختفيض املخاطر عن طريق  حتليل وتقييم بطريقة منفصلة وضع

  .العقاري املرهون

شراء أسهم  أو شراء املمتلكات سواء كانت أراضي أو عقارات أساسية وهي يتنوع االستثمار العقاري إىل ثالثة أنواع    

  . )3(يف شركات االستثمار العقاري واالستثمار يف صناديق االستثمار املشرتكة اليت تركز على قطاع العقارات

  كل املوايل اإلرتباط املوجود بني سوق الرهن العقاري وعمليات التوريقيوضح الش    

  سوق الرهن العقاري والتوريق): 2-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Source : Charlotte Ferté, Philippe Cassette, De la " securitization à la titrisation, Editions ESKA, Paris, 1992, p : 24. 

                                                 
(1)- SRH bulletin, N°7, Le marché hypothécaire secondaire, Mars 2006, p : 9. 
(2)- Abdelkader Beltas, Ektissad El-Mali & El-Masrafi, O.P.U, Alger, 2001, p: 120. 

  .99: ص ،مرجع سابقمحمد ندا ندا لبدة،  -)3(

 أصول       خصوم مقترض

 قرض

 

 قرض

 
 

 

 
 مستثمر

  سلطات
 السوق

 ضمان

 
 رهن عقاري

 ليةمؤسسة ما هيكلة قانونية خاصة

 منح

 إصدار

 تدفق مالي للتسديد
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  اوآفاقه االتوريق ومربراته مزايا عمليات: لثاملطلب الثا

  .ملختلف األطراف املتدخلة فيها  نافعاملزايا و امل العديد منلتوريق لعمليات ا    

  مزايا عمليات التوريق: الفرع األول   

  :)1(للتوريق عدة مزايا ومنها ما يلي       

هذه املخاطرة عن غريها، حيث يستطيع املمولون شراء عزل  يتم من خالل التوريق: لخفض خماطرة التموي :أوال

 يف قطاع معني للبيع بالتجزئة؛جمموعة من الذمم املدينة الناشئة 

 بطرق التمويل التقليدية؛ التوريق متويال أقل تكلفة وبالتايل مردودا أعلى قياسايوفر : االقرتاضخفض تكلفة  :ثانيا

بالنسبة للمقرضني كمصدر للتمويل، إذ انتقلت من املؤسسات  الوساطة املالية التقليدية وتقلص دورهاتفكك  :ثالثا

، عالوة على قيام صناديق االستثمار املشرتككاملالية الكبرية إىل تلك اليت تستثمر األموال مباشرة لصاحل اجلمهور  

اللجوء إىل الوساطة املالية التقليدية من خالل املؤسسات  دون املالية مباشرة إىل السوقاملقرتضني بالتوجه بإصدارا�م 

 األعمال وغريها؛ مصارفاملالية و 

متكني املؤسسات املالية اليت حتتاج إىل رؤوس أموال عاملة أو مقابلة شروط كفاية رأس املال اليت تفرضها  :رابعا

  مستويات أقل مع توفري السيولة؛من حتقيق ذلك بتوريق ديو�ا ونقل درجة خماطر�ا إىلاملركزية صارف امل

عمليات بيع الديون  أن ، كونمقابلة حاجة املؤسسات املالية والشركات لتحسني ميزانيا�ا العمومية ورحبيتها :خامسا

عالوة على أ�ا ال حتتاج من الناحية  ،رحبية أعلى من األنشطة العادية انية حتقق هلاوالتوسع يف العمليات خارج امليز 

  . إىل زيادة يف مصادر التمويل العملية

واملؤسسات املالية املختلفة إمكانية منح القروض مث حتريكها واستبعادها من ميزانيا�ا  مصارفالتوريق لليتيح     

 خيلصها من احلاجة إىل تكوين خمصصات للديون املشكوك يف حتصيلها؛وبالتايل  ،العمومية خالل فرتة قصرية

 يةسواق املالاألذري احلاصل منذ الثمانينيات من القرن املاضي يف أسلوب التمويل يف مسايرة التغري اجل :سادسا

العاملية، فقد مت التحول من صيغة القرض املصريف إىل صيغة األوراق املالية السيما السندات، وهكذا أصبحت 

تأمني احتياجاته التمويلية إىل حني تسمح ظروف السوق للمقرتض من جمرد متويالت معربية مؤقتة  املصرفيةالقروض 

  . عرب السندات الدولية

تفجر أزمة املديونية  ،بشكل رئيسي يف هذا التحول يف أسلوب التمويل الدويل تسامه ومن بني العوامل اليت    

ملشكلة ما جاءت به هلذه احللول املالئمة وكانت من بني يف معظم دول العامل الثالث،  1982 سنةاخلارجية العاملية 

املكسيك مببادلة القسم األكرب من ديو�ا وقامت  ،)(حتويل الديون اخلارجية إىل سنداتاليت اقرتحت  "برادي"طة خ

متويل  متَ لصاحل املكسيك، و سنة ضمنتها اخلزينة األمريكية عن طريق إصدار سندات بدون فوائد  30بسندات ملدة 

                                                 
  .]43- 40 [: ص ،مرجع سابق خالد أمین عبد هللا، -)1(

()- Debt Securitization. 
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وذلك مقابل قيام املكسيك بتنفيذ برنامج إصالح  ،والبنك الدولينيكل من صندوق النقد من قبل  هذه العملية 

 ؛متفق عليه اقتصادي

مقابلة توجه العديد من الدول إىل خوصصة أجزاء واسعة من قطاعها العام، ويف هذا اإلطار ومن أجل توفري  :سابعا

 مزمن مصادر جديدة لتمويل هذه املشروعات، مسحت حكومات تلك الدول ملؤسسا�ا اليت تعاين من عجز مايل

الذي أدى يف ضوء عبء القروض بتحويلها إىل سندات دين يكتتب فيها األفراد واملؤسسات، األمر  عاين منوت

 تسارع عمليات اخلوصصة إىل توسيع أسلوب التوريق كمصدر هام لتمويل املؤسسات والشركات؛

ق بديال عن احلساب اجلاري ـــــــــــــجم باستخدام التوريالية متوسطة احلـــــــــــأمام املؤسسات امل فرصةة الـــــــــإتاح :ثامنا

ختفيف الضغوط اليت قد تنشأ عن تضييق االئتمان يف إطار ، وبالتايل االئتماناملدين أو احلساب املكشوف أو خط 

   .السياسات النقدية للمصارف املركزية

  مربرات التوريق: الفرع الثاني

 خماطرةوذات  مالية عالية السيولة إىل أوراق ذات خماطرةسائلة عمليا والقروض الفردية حتويل املوجودات غري الاستطاع     

وعن األوراق  رتفعةعن العوائد امل والباحثني رين املتطلعني إىل استغالل الفرصجذب جمموعة متنوعة من املستثم منأقل 

وهو ما وفره التوريق بتقدميه إصدارات  ؛االئتماين اجليدذات النوعية العالية املستندة للموجودات اليت حتظى بالتقييم املالية 

   .)1(مبوبة على أ�ا ضمن الشرائح االئتمانية املمتازة

ألنه يسمح هلا بتقدمي القروض وحتريكها  ،التوريقعمليات واملؤسسات املالية وشركات التأمني وغريها  تفضل املصارف    

 ،أسرع للحصول على األموال ااملقرتضون من التوريق ألنه يوفر هلم مصادر يستفيد  كما ،بسرعة من ميزانيا�ا العمومية

مقابل قيامهم بعمليات الوساطة يف العموالت والرسوم من  أسواق األوراق املاليةالوسطاء يف  استفادةباإلضافة إىل 

 .عمليات التوريق

  آفاق التوريق وحتدياته: الفرع الثالث

، فإن تطوير سوق أوسع للعديد من القروض سيكون مهمة صعبة ألن عمليات التوريقل لجوءال يف الوقت الذي يتزايد فيه    

التشابه ويصعب التنبؤ بتوقعات تدفقا�ا النقدية، وهو ما يفسر معظم املوجودات املطروحة لدعم األوراق ال تتمتع خباصية 

على قروض العقارات  واملنصبة )Ginie Mae(سسة مؤ  وراق اليت قامت بتصميمها على سبيل املثال ال احلصراإلقبال على األ

بينها نسب القروض إىل املوجودات؛  مبوجب إرشادات دقيقة منألن املقرضني يعملون جعلها تتمتع باجلاذبية وهو التجارية، 

  . رضنيبني املق بشكل كبريمعايريها بالنظر لتفاوت  تطورت ببطء شديد واليتاملساكن بينما جند النقيض يف توريق قروض 

بعض صبح توقعة ألنواع معينة من املوجودات، إذ قد تكما يتخوف بعض املتعاملني يف سوق التوريق من املخاطر غري امل    

 إقبالأيضا اخلشية من األخرى ومن املخاوف  دمت لتمويل املوجودات ذا�ا،ليت قُ أقل سيولة من القروض ا املالية األوراق

  .يف حال توريقها مستقبال الصفات املرغوبة اليت يرون أ�ا ال تواجه صعوباتذات  القروض سوى ميتقدعلى  صارفامل

                                                 
  42:، صمرجع سابق خالد أمین عبد هللا، -(1)
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من احلصول على القروض،  االئتمانيةإىل حرمان العديد من املقرتضني ممن يستطيعون الوفاء بالشروط  االجتاهقد يؤدي هذا     

هذه  ينجم عنقد  اد الوطين إىل رؤوس األموال، كماالقتصوهو اجتاه غري سليم ال يساعد على مقابلة احتياجات ا�تمع أو ا

هذه أن تشكل  جيب، كما غري أن التطور املتسارع سوف يتواصليف عمليات التوريق يف بعض احلاالت  انكماشالتحديات 

  .لتعمق يف دراسة املتغريات والتحديات والعمل على تفادي املشكالت والصعوباتللمؤسسات املعنية لالتحديات حافزا 

جتميع وهيكلة املوجودات اليت ال تتمتع بالتشابه يف  كيفية   إجياديتطلب ضمان استمرار صناعة التوريق بكفاءة    

الطبيعة، وتلك اليت ال تتيح إمكانات التنبؤ بأوضاعها أو ال تشري إىل سجل مقبول من اخلسائر؛ وال بد من إجياد التوازن 

ميع وهيكلة املوجودات ذات البيانات احملدودة حول احتماالت خسائرها من من خالل املقارنة واملقابلة بني تكاليف جت

جهة وبني احلماية اإلضافية الالزمة عندما ال تتمتع املوجودات باملستوى املقبول من اجلودة من جهة أخرى، لذا قد تكون 

  .)(هناك حاجة إلجياد هيكلة جديدة للموجودات القابلة للتوريق

  ار االقتصادية للتوريقاآلث: الفرع الرابع

  : )1(من بني اآلثار االقتصادية لعمليات التوريق ما يلي

يف غياب التوريق جمرد صفقات ثنائية، يف حني أن كانت أسواق املطالبات : تسهيل إجياد أسواق للمطالبة املالية :أوال

  أسواق التوريق جتعل األسواق املالية أكثر فعالية بتخفيض تكاليف الصفقات؛

ة بني أكرب عدد ممكن من هو توزيع األصول املاليالغرض األساسي من التوريق : انتشار امتالك األصول املالية :ياثان

إىل زيادة توزيع  يؤدي و مايف أصغر شكل قابل للتسويق وه األوراق املاليةتصميم يتم وبالنظر إىل هذه الغاية  املدخرين،

يف اآلونة األخرية   تمت التوريق اليتعمليات معظم  كون أنهذا العامل �رد   وال جيب التقليل من أمهية األصول املالية؛

  ؛نين مؤسساتييستثمر مل تكان

   .تشجيع االدخار: ثالثا

  البعد التشريعي للتوريق :رابعالاملطلب 

كن حتويل املوجودات يتمحور البعد التشريعي للتوريق يف بيان الطبيعة القانونية للتحويل، وهنا البد من التذكري بأنه مي    

  :)2(بإحدى الطرق الثالث التالية

  

                                                 
)(- محل "ر تمویلي متعلق بأنواع مختلفة من األصول األساسیة أو ظھر مؤخرا مفھوما حدیثا یتعلق بالقرض اإلیجاري المــُــھْیَكل، حیث یضم عقد تأجی

ھیَكل عقد أصلي أو نوع ممیز من المعامالت المالیة؛ ولكن عوضا عن نوع من التأجیر التمویلي والذي ـــُ ، وال یبدو من الوھلة األولى أن التأجیر الم"العقد
قات بتطلب تسدید دفعات متتالیة على طول فترة العملیة وتسدید وحید نھائي یكون على شكل یعود إلى فئة محددة من األصول، فإن ھیكل ھذا النوع من الصف

  . خیار الشراء على األصول محل العقد
ت أجنبیة كما في كل عقود التأجیر یمكن أن یعتمد ھیكل الدفعات على سعر فائدة ثابت أو متغیر وأكبر دفعة ھي الدفعة األولى والتي تتبع مؤشر عمال    

  .الشراء النھائيمحددة، ویشیر وجود خیار الشراء النھائي إلى أن المستخدم یمكنھ ربط صفقة التأجیر بصفقة تمویلیة الحقة لتغطیة النقد المطلوب في وقت 
  .44- 43: ، ص ص مرجع سابق خالد أمین عبد هللا، -)1(

، بحث مقدم في إطار مؤتمر أسواق األوراق المالیة والبورصات، كلیة مصریةالتوریق كأداة من أدوات تطویر البورصة المحمد عبد المطلب بدوي،  -(2)
  - بتصرف–. 19:، ص2006مارس  8- 6الشریعة والقانون، اإلمارات العربیة المتحدة، 
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   استبدال الدين: الفرع األول

وتكمن ية بأخرى جديدة، األصل وااللتزاماتلكل من احلقوق  أو االستبدال الفعلي يتم مبوجبها التحويل احلقيقي    

ف على القرض األصلي وهي مسألة معقدة يف أنه يتطلب املوافقة املسبقة لكل األطرا األسلوبالصعوبة الرئيسية يف هذا 

  .ةجمعَ ُـــ القروض مخاصة إذا كانت 

تنفيذ ) قرض الالحقُــ امل( واملشرتي) ض األصليقرِ ُــ امل(كذلك لقوانني محاية املستهلك األثر على قدرة بائع الدين     

وافقة املسبقة فإنه يتم صياغة ومن أجل تفادي الصعوبات العملية يف احلصول على امل ،)املستهلك(ملقرتض العقد ضد ا

 الكليتحويل التوافق األطراف املعنية مبوجب هذا الرتتيب على إمكانية التحويل، حيث هذا القروض بشكل يساعد على 

   .من خاصية التحويلوذلك لتمكني املشرتين من االستفادة الالحقة  اجلزئيأو 

 .مثال االئتمانلناشئة عن بطاقات يستعمل هذا األسلوب أيضا يف بيع الذمم املدينة ا    

   التنازل: الفرع الثاني

سيارات وما شا�ها، ويتم مبوجبها التنازل عن الطريقة يف توريق الذمم املدينة الناشئة عن بيع التستخدم هذه     

ول األصلي الذي يقوم مَ ُــ دفع األقساط إىل امليف إطار عقد اإلجيار والشراء ؤجر ُـــ املوجودات للدائنني، بينما يواصل امل

ق عليها عند التعاقد على من احلواالت متفبدوره إما بتحويلها إىل مشرتي الذمم املدينة أو تسديدها ضمن سلسلة 

  .ومقابل ذلك يقوم باسرتداد املبالغ من املؤجرينتوريق ال

ضمن عملية التنازل عن إشعار  أو عدم وجود) املدين(ضمن إشعار يوجه إىل املقرتض  يكون التنازل على نوعني، إما    

إضافية ملشرتي الدين أمهها استمرار وجود  اإشعار بالتنازل فإن هناك خماطر ويف حال عدم وجود  ،املديونية إىل الغري

ليقوم بدوره بالتسديد ملشرتي الدين وهي حالة موجودة حىت لو مت  ،حساب لبائع الدين يف الدفاتر واستمرار التسديد له

  .الدين فيما لو عجز املدين األصلي عن التسديدألن بائع الدين يبقى مسؤوال أمام مشرتي  إصدار إشعار

  املشاركة اجلزئية: الفرع الثالث

ومتويلها، وهنا ال يتحمل  يف شرائها، أو إىل مصرف متخصص يتم بيع الذمم املدينة من قبل الدائن األصلي إىل مصرف    

بأن حسابه قد مت بيعه إىل ) املدين(، ويتم عادة إشعار املقرتض )1(ز املدين عن التسديدبائع الدين أي مسؤولية فيما لو عج

  . املصرف وعليه التسديد له مباشرة

التأكد من اجلدارة االئتمانية للمدين، وغالبا ما يعطى هذا احلق قبل ونظرا النعدام حق الرجوع فإن على مشرتي الدين     

احتياطي ملواجهة حاالت عدم الدفع إذ أن مبلغ الديون املباعة يقل ، والبد أيضا من ختصيص ام عملية البيع على احلسابإمت

أخرى حلماية مشرتي الديون ومنها على سبيل املثال  اوهناك طرق بة مئوية يتفق عليها عند التعاقد،عن قيمتها الدفرتية بنس

  .أو حقوق إدارة الديون كوصيحصوله على ضمانة عقارية 

  

                                                 
  .20.، صالمرجع السابق -(1)
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  املتدخلون يف عملية التوريق وهياكل اإلصدارات : لثانيااملبحث 

ن اإلبداع املايل أ نياالقتصادياإلبداع املايل، حيث يرى بعض تطورات كبرية يف جمال  االقتصادياتشهدت خمتلف     

املالية مع أن أغلب اإلبداعات  جديدة أدوات أو أسواق مالية بتكارايف  أويتجلى سواء يف ظهور هيئات مالية جديدة 

إبداع  ،كن التمييز بني نوعني من اإلبداعاتميوبذلك  ؛بني تقنيات متويل موجودة مسبقا مبتكرةتتمثل يف التوفيق بطريقة 

  .وإبداع سريورات منتجات 

، آن واحديف  احلالة املثالية لإلبداع املايل املؤهل للمنتج والسريورة التوريق دون شك أحد اإلبداعات املالية كونه ميثليعد     

فرصة مليالد سلسلة من املنتجات اجلديدة، فبعد تطبيقه على اليف املقام األول إبداع منتجات كونه أعطى  ثلميحيث 

كما ميثل التوريق   ،ذا تقنية عالية امالي اتركيب استوجببسرعة ألنواع أخرى من األصول مما  امتدقروض الرهن العقاري 

يعرف بات ار ما ـ التقليدي ويدخل يف إطصريفإعادة تنظيم كلي للنظام امل إبداع سريورات كونه ينطوي علىأيضا 

جتزئة ما نتج عنه  وهو قرَ وَ ـُــــ يكل واملإىل ظهور منوذج جديد يطلق عليه القرض املهُ  ىأد كما ؛بالالوساطة للقنوات املالية

 ةشفاف إدارةيف توريق القروض  ساهمفقد لذا ، وظيفة حمددةديدة متخصصة للقيام بكيانات ع  علىاملصرف وظائف 

    .هاملختلف خماطر 

 اوفق حمددة كال اخالل ما مت ذكره سابقا، فإن هناك العديد من األطراف املتدخلة يف عملية التوريق واليت تتوىل مهام من    

  .العملية من جهة ثانية ذهمن ه هط به من جهة وللهدف املراد حتقيقو لدور املنل

  التوريق  ف املتدخلة يف عملياتاألطرا: طلب األولامل

املخاطر املرتبطة  إدارةمتويل و بني و  ،هذا األخريإدارة ومتابعة و  منح القرض األويلعملية يؤدي التوريق إىل الفصل بني     

املقرتض  تعود على جممل املتدخلني سواءً  اوأرباح اهذا التخصص املتزايد فوائدوميكن أن يولد  ،به على املدى الطويل

  .أطرافوتتطلب عملية التوريق تدخل عدة  ،األويل أو حائز األوراق املالية املقرضأو  ويلاأل

   املنظم :األولالفرع 

الذي يتكفل جبذب و  استثمار مصرفعبارة عن  االتاحل أغلبيف فريق من املختصني يف اهلندسة املالية، وهو  ميثله    

املتنازل ومشرتي املصرف قيق أهداف حتيتم  وذلك حىت ،)1(ق بأكملهاضع تصور هليكل عملية التوريو متنازلني حمتملني و 

  .)2(منتج التوريق طلبا فعاال حىت حيققأيضا و  )الشركة ذات الغرض اخلاص أي املستثمر يف األوراق املالية الصادرة عن(احلصص 

أو  اهــــــــــوبيع احلصص سامهة يف ضمان إصدارــــــاملبأخرى تتعهد  مصارفإبرام عقد مشاركة مع كما يتوىل املنظم يف غالب األحيان       

، هذه املهمة الحتياجاتهوبطريقة تنافسية  لالستجابةاملتنازل املصرف كل من قبل َو ض أو مُ فوَ مُ مبثابة ، فهو توظيفها اخلاص

                                                 
(1)- Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, Titrisation, Gestion financière de la banque, Editions ESKA,  Paris, 1992, p : 30. 
(2)- Guy Caudamine, Jean Montier, Banque et Marchés financiers, Economica, Paris, 1998, p : 267. 
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لذا فمن واجب املنظم  ؛)1(األطراف املتدخلة يف إطار عملية التوريقاملتشعبة واملتباعدة ملختلف  االهتماماتتضعه يف قلب 

  .مبا خيدم مصاحله ةالعملي اتههلاملتوخى من إجرائه ه يف حتديد األولويات حسب الغرض تساعدمو  مصرفتقدمي النصيحة لل

ميتلك املنظم العديد من التقنيات لتعظيم الشروط والتوفيق بني متطلبات املستثمرين والقيود املفروضة حسب طبيعة     

هذه األخرية ة وذلك بالتوفيق بني رَ صدَ ُــ احلصص امل ةبتحديد مدة العملية وهيكل أيضاكما يقوم  ،)2(ةقَ رَ وَ ُــــ األصول امل

ووضع اآلليات الكفيلة بتوزيع املخاطر ها استحقاقأجل  حتديد خصائص األصول مع طلبات املستثمرين، إضافة إىلو 

  .ل احلد منهابياملرتبطة بعملية التوريق يف س

   اإليداعهيئة و ةالشركة املسري:نيالثاالفرع 

الشركة ن يسهران على السري احلسن لعمل ياللذو  واملؤمتن ةري سشركة املالمن  اآلخرين، هناك كلمن بني املتدخلني     

  .ذات الغرض اخلاص

لدائنني، كما ومتثلها اجتاه ا رض اخلاصغالشركة ذات ال بإدارةشركة جتارية تتكفل  عبارة عن هيو  :الشركة املسرية :أوال

 متابعةو  تهاأموال خزين إدارةعلى تنفيذ عملية التنازل عن القروض و أيضا  وتسهر ،)3(مصاحل حاملي احلصص ترعى

 ةوبصف ةبقار املعلومات املطلوبة من قبل سلطات ال الشركة املسرية كما متنح؛  املناسب لحصول على التصنيفلجراءات اإل

  ؛)4(د مبلغ التسديدات أو املدفوعات املنفذة لصاحل حاملي احلصصيوحتد ممارسة الوظائف اإلداريةتتوىل عامة 

 االحتفاظعن  ةاملسؤول عدت، كما ةسري شركة املالقراض اليت تراقب عمليات اإلمؤسسة تمثل يف ت :جهة اإليداع وأاملؤمتن : ثانيا

  . قوقأو احل غلب احلاالت املتنازل عن القروضأوهو يف الشركة ذات الغرض اخلاص بأصول 

  يتوال للشركة ذات الغرض اخلاص ان املشرتكانؤسسَ ُــــ امل ةسري شركة املالمن املؤمتن على القروض و  ، يعد كالمثال يف فرنسا    

ومع عصرنة اإلطار القانوين ، )Fonds Commun de Créances( )FCC( الصندوق املشرتك للديون اسم هايطلق علي كان

  .)*()FCT( مت تعويضه بالصناديق املشرتكة للتوريق 13/6/2008عن طريق األمر الصادر يف 

متنح أ�ا الداخلي، كما  انظامه واحرتام الشركة ذات الغرض اخلاص سري عملحسن  على  ةري سشركة املالتسهر     

من  االعتماداحلصول على  جيب عليها، كما علومات حول تطور القروض وخمطط اإلهتالكامل الصندوقحاملي حصص 

  .سوق األوراق املاليةعمليات مراقبة جلنة قبل 

  

  

                                                 
(1)- James Rosenthal, Juan Ocompo, Securitization of credit: insider the new technology of finance, John Wiley & 
Sons,  New York, 1988, pp:5-6. 
(2)- Jean-Pierre De Cormis, Isabelle Roseau, L’Arrangeur conseiller du cédant, Revue d’économie financière, N°61, 
Septembre 2000, pp : 1-2.  
(3)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux,  2ème édition, op. cit., p : 27. 
(4)- Michel Dubernet, Gestion Actif-Passif et tarification des services bancaires, Economica, Paris, 1997, p : 235.  
(*)- Fonds Commun de Titrisation. 
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   وكاالت التصنيف: الفرع الثالث

كل قرار على مستوى السوق وذلك   اختاذ، حيث هلا أمهيتها عند ت التصنيف مصدرا مهما للمعلوماتتعترب وكاال    

يف حتديد مستوى  اأساسي ار لتصنيفات املقدمة دو ، ولمن خالل قيامها بدورين أساسني ومها معاجلة املعلومات وتصديقها

  .عد عامال لتطور التوريقتكما  ،عند كل معاملة االلتزام

الشركة ذات على حمفظة األصول املتواجدة لدى  االئتمانية ةطر اخاملحتليل " على أنه يعرف: التصنيف تعريف :أوال     

هذه الشركة  صدرة من قبلقة مالية مُ مستثمر يف ور  ميكن أن يتعرض لهواليت  هلاستعمل كمؤشر ، حيث يُ الغرض اخلاص

حيث  ،حيث املبدأ واحملتوىمن املنهجية املتبعة من قبل وكاالت التصنيف  ختتلف، و )1("وبالتايل توقع اخلسارة احملتملة عليها

عثر الت حتمالبني االتصنيف طويل األجل مفهوم اخلسارة جيمع  حيث، للخسارة املتوقعة وفقاترتيبا مثال  )Moody’s(متنح 

  ؛)2(فقط عن التسديد التعثر احتمال االعتبارالتصنيف قصري األجل بعني يأخذ  يف حني ،يف آن واحد وشدة اخلسارة

أوىل القيم املضافة للتصنيف يف إطار عملية التوريق يف كونه أداة بسيطة لتحديد ما إذا كانت الورقة املالية املقرتحة تكمن : ثانيا

  ؛)خماطرة/عائد(تبعا للتوليفة  االستثمار ةطر اخمأ�ا تسمح له بتحديد  كما،  أم ال ة باملستثمراخلاص االقرتاضتوافق سياسة 

سريورة التصنيف من قبل  إيقافوميكن املتنازل، املصرف نظم لصاحل ُـــ تدخل وكالة التصنيف بطلب من امليتم  :ثالثا

اخلزينة كو�ا ناجتة  اتعلى تدفق هيكلُــ و التمويل املأ "التمويل املستند ألصول"تصنيف  يستندكما   ،املصدر يف أية حلظة

ا يسمح بالوصول ممهذين العنصرين مرونة أكرب  نحميحيث  ؛حمدد وضمن إطار قانوين حمددةن أصول معزولة على فرتة ع

  ؛)3(إىل التصنيف املرجو

لة يف أقسام كَ يْ هَ واليت تكون مُ  ،مرينجتميع أصول وبيعها فيما بعد ملستث"على أنه  "املستند ألصول"التمويل  يعرف: رابعا

  .)4("ئتمانيةاال خاطرةامل وتقوم على تدفقات املداخيل املتولدة من األصول املستند إليها وهو أداة لتمويل

لسلة  ئتمانيةاال ةطر اخاملعدم اجلمع بني و جتميع أصول  :بثالث مميزات أساسية وهي "املستند ألصول"يتميز التمويل     

 مستقلة رض خاصـــإىل شركة ذات غ  )sous-jacents(بادئ العملية وذلك عن طريق حتويل األصول التابعة األصول ول

  .)5(وأخريا َتدرُج أو تسلسل االستحقاقات املضمونة عن طريق سلة األصول ،وملدة حمددة

  :لكَ يْ هَ يوضح الشكل املوايل قرار االستثمار يف منتج مايل مُ     

  

                                                 
(1)- Jean-Yves Caminade, Paul Mazataud et autres, La valeur ajoutée de la notation dans les opérations de 
titrisation, Revue d’économie financière, N°60, Septembre 2000, p : 5. 
(2)- Hamza Lounici, market news, publication mensuelle de l’activité commercialisation de Sonatrach, Alger, 2004, N° 
8, « Les agences de notation financière, un pouvoir considérable », p : 2. 
(3)- 6476-1.pdf de www.amf-france.org, La notation en matière de titrisation, le 31/1/2006, autorité des marchés 
financiers, p :  10 . 
(4)- Info Finder, Janet Mitchell, Rapport trimestriel BRI, Juin 2005, www.bis.org/pdf, p : 67. 
(5)- Ibid, p : 69. 
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  مايل يف منتجاالستثمار ار قر ):2-5(لشكل رقم ا
ُ
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Source: Robert Vedeilhié, Tout Savoir Sur Les Produits Structurés, Gualino éditeur,  2ème édition, paris, 2005, p : 225.  

  

:أجل استحقاق  
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˃سنة 1 ˂ سنوات3  
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 وقيمة الخيارات الموافقة لمجال االستثمار المطلوب ةلة تبعا لمستوى سعر الفائدكَ يْ هَ اقتراح منتجات مُ 
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المحفظة إدارةفي إطار  االستثماراتتنويع   

المضمون المالرأس  ُقَسْيَمة مضمونة  

مؤشرات/أسهم فائدةسعر  صرف   

: أجل استحقاق

˂سنة  

˃سنة  

: أجل استحقاق

˂شهر  

˃شهر  

˂أشهر 6  

˃أشهر 6  

شراتمؤ /أسهم  سعر فائدة صرف 

: أجل استحقاق

=سنة  

˃سنة ˂سنوات 5  

˃سنوات 5  

: أجل استحقاق

˂أشهر 6  

˃أشهر 6  

: أجل استحقاق

˂سنة  

˃سنة  

المرغوب فيه االستحقاقبعد تحديد األصل المستند إليه وأجل   

؛ CAC 40ين ؛ سندات خزينة أمريكية؛ /دوالر ؛ دوالر/ أورو: أمثلة

Nasdaq 100...الخ  

اسيـــــــــــــــحليل أســــــــــــــت فنيتحليل   

  تحديد االتجاه

 مصادقة
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  املتنازل والشركة ذات الغرض اخلاص: الفرع الرابع

  .الشركة ذات الغرض اخلاصيف إطار عملية التوريق من قبل املتنازل لصاحل  ديونعن ال تتم عملية التنازل    

 ،أو مشرتي احلمايةازلني هناك فئات كثرية للمتنيوجد لكن و  ،عن مؤسسة إقراض بصفة عامة هو عبارة :املتنازل: أوال

  .اخل...ات التأمنيكشر و  العموميةاملؤسسات و الكيانات العمومية كالدولة  هناك إلضافة إىل املؤسسات املاليةبا

يقوم بتحليل  حيث، فقطعلى نوع واحد اليت حتتوي و  ديون أو احلقوقل بعزل حمفظة متجانسة من اليقوم املتناز     

  ؛)1(الشركة ذات الغرض اخلاصا لصاحل نهقبل التنازل ع املخاطر

 نشأيُ أو أي شكل قانوين آخر  صندوق أو ركةش عبارة عن  هي :)organisme ad hoc( الشركة ذات الغرض اخلاص: ثانيا

 ةطر اخاملعن الشركة  عزل هوعلى سبيل املثال هلدف او  ،هاوضوعمل تبعاحمددة  تهاأنشطتكون  حيث ،هدف حمدد من أجل

  .)2(للمؤسسة املتنازلة ئتمانيةاال

فإن هذه األخرية تقوم  ،الغرض اخلاصالشركة ذات ببيع حمفظة قروضه إىل  )الدائن األصلي( املتنازلاملصرف عندما يقوم     

ــبسداد القيمة نقدا ويكون سع ــ ـــ ــــكون هناك فتهلاته القروض حىت  االمسيةر البيع عادة أقل من القيمة ــ ــ رصة لتحقيق هامش ـــ

ة �دف سداد قيم آخر مصرفمن أي  )*(باحلصول على قرض معربي األحيان وتقوم هذه األخرية يف غالب ،للشركة ربح

ــبإصدار سندات جدي بعد ذلك تقوملالقرض  ــصأل ستندةدة تسمى األوراق املالية املــ ــ ـــ   .أخرى أوراق ماليةو  ولـ

سندا�ا اجلديدة للبيع  الشركة ذات الغرض اخلاص طرحعدها تبضمان إضايف معني، و  كل وعاءجيب أن يدعم      

جيب أن كما   ،)3(ة واألصل يف التوقيت احملدد هلؤالء املستثمرينوتنتقل هذه الورقة من خالل دفع الفائد ملستثمرين جدد

املتحصالت النقدية من املدينني  استحقاقتواريخ  أنالسندات اجلديدة موافقة لقيم سندات الدين األصلية و تكون قيمة 

  .املستثمرين اجلدد لفوائد ديو�م استحقاقاألصليني متوافقة مع تواريخ 

  :يمية للشركة ذات الغرض اخلاصل تنظهناك عدة أشكا    

 ؛ "single purpose company "ذات غرض وحيدشركة  - 1

 ؛ "Trust " وحدات ائتمانية - 2

 ؛")Limited Liability Company )LLCs"  شركة ذات مسؤولية حمدودة - 3

 تبعا للقانون املطبق يف كل دولة؛ :أشكال خاصة - 4

ــُهيَكل - 5 ــ   " SIV( " Structured Investment Vehicle( هيئات االستثمار املـ

                                                 
شروطا معینة من أجل حساب متطلبات األموال الخاصة في إطار عملیات التوریق، منھا ما تعلقت بالشروط  "لجنة بازل للرقابة المصرفیة"لقد وضعت  -)1(

یكون المصرف بصفة مباشـرة أو غیـر مباشرة مصدراً للتعـرضات المستند التي یجب أن تتوفر في المصرف حتى یمكن اعتباره كمؤسسة متنازلة، ومنھا أن 
  . الخ...والتي یمكن أن تتضمن أوراقا مستندة ألصول أو قروض للرھن العقاري أو مشتقات ائتمانیة) Expositions de titrisation(إلیھا في العمـلیة 

(2)-Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire, juin 2004, p : 101. 

)*(- crédit relais :ورد ھذا التعریف في. یسبق إعداد عملیة مالیة أو عملیة إقراض، لھ خاصیة التحقق األكید وھو قرض: 
 Ammour Benhalima, Lexique de Banque, Editions Dahlab, Alger, 2000, p : 19.  

  .- بتصرف  –. 21:، صمرجع سابقعبید علي أحمد الحجازي،  -)3(
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مباشرة غير  عالقة عالقة مباشرة  

تصدر الشركة ذات الغرض اخلاص أوراقا مالية تكون غالبا سندات بعالوة إصدار وبقيمة تعادل قيمة الديون حمل التوريق     

)LBO(  "Leveraged Buyout" ولذلك يطلق على  ،كنها من شراء سندات املديونيةمتعلى سيولة نقدية للحصول وذلك

  .رصدِ ُـــــ هذه اهليئة أحيانا وصف امل

هيئة هلا صفة مالية تقوم بعملية التوريق " مؤسسة التوريق على أ�ا املتعلق بتوريق القروض الرهنيةالقانون اجلزائري عرف     

  .)1("يف سوق األوراق املالية

 ،األوىل احلصص رد إصداـــــــــــدة مرات بعـعلرى و ـصول على ديون أخــاحلـاص ـــة ذات الغرض اخلميكن للشرك: مالحظة

يف هذه  اهليكلــــة على قــــــويطل )opérations de rechargement( ةـــــــــــــادة التعبئـعمليات إعب مليةـهذه الع تسمىو 

ــــوهي من أهم اهلياك )*()structure revolving(ة ـــــــــــــاحلال ــــ ــــــــل اليت يطلــ ــــــــدات االئ ق عليهاــ  ةــــــتمانية لألصول املضمونالوحــ

)asset-backed trust(  1990واليت مت تطويرها يف سنة . 

مراقيب احلسابات و سلطات الرقابة و املستثمرين  كال من املتدخلة السالفة الذكر، هناك أيضا ألطرافاإىل جانب     

  .البلد املعينب توريقلعمليات الاألطراف وفقا ملا ينص عليه القانون املنظم هذه وتتعدد  ،وغريهم

  :التوريق اتيف عملييوضح الشكل املوايل أهم املتدخلني     

  األطراف املتدخلة يف عملية التوريقأهم ): 2-6(شكل رقم ال

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة: المصدر

                                                 
  .14:، ص2، المادة 15، العدد 2006مارس  12ھـ، الموافق لـ 1427صفر  12،  المؤرخة في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -)1(
  ) .Master Trust(دار دوري، كما یطلق على الشركة ذات الغرض الخاص في ھذه الحالة تسمیة بمعنى إعادة تعبئة متتابعة للقروض وإعادة إص -)*(

ا الحساباتدققو م  

 المستشارون

نؤتمِ المُ   

 مساعد الُمؤتِمن

 وكاالت التصنيف

 المقترضون

 بادئ العملية

 الشركة ذات الغرض الخاص

 المغطي

مرونالمستث  

 بيع أصول نقد

 سندات ُمصَنفة نقد
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   وأنواع منتجات التوريق  هياكل اإلصدارات :الثانياملطلب 

منذ تطبيقه ألول مرة على مستوى سوق فا خاصة حتت تأثري التحوالت التنظيمية واملالية، عرف التوريق تطورا سريع     

  .باإلضافة إىل ظهور منتجات جديدة ،الرهن العقاري شهد العديد من املراحل يف إطار سريورة تطوره

ضافة باإل ،نتجات األخرىوامل )produits originaires(ت التوريق األصلية ب ملنتجاسيتم التطرق من خالل هذا املطل    

  .هاتإىل هياكل اإلصدارات املتبعة يف إطار عملي

  أنواع التوريق: الفرع األول

  :)1(وذلك تبعا �موعة من املعايري ومنهاينقسم التوريق إىل عدة أنواع     

  : وهي ،حبسب نوع األصول حمل التوريق أنواع التوريق  :أوال

يف القروض اليت متنحها املؤسسات التمويلية للعمالء لتمويل شراء وحيازة العقارات تتمثل  :توريق القروض أو الديون  .1

 ؛أمساليةالسيارات واألصول الر  ، وكذا ديون بطاقات االئتمان ومتويل شراءبالدرجة األوىل فيما يعرف بالرهن العقاري

قرض أو الدين، ويكون باستعجال ق فقط دون أصل الورِ اليت سُتسَتحق للمُ  :توريق تدفقات الفوائد املستقبلية .2

عند استحقاقها حىت �اية أجل  قبض هذه الفوائد تباعاملة األوراق املالية حلق حيالفوائد املقررة على القروض و 

 ؛استحقاق القرض

وات على أن تاجر مرتبط بعقود تصدير مببالغ كبرية وسوف يستمر تنفيذ العقد سن مثال :ةتوقعَ مستحقات مُ توريق  .3

 ؛مالية �ا املتوقعة وإصدار أوراقهذه املستحقات ) بيع(فيتفق مع شركة توريق على نقل  ا،خالهل مستحقاته تباعايتسلم 

ؤجرة باالتفاق مع شركة توريق على إصدار أوراق مالية بقيمتها وطرحها ُــــ األصول املك،  توريق املوجودات العينية  .4

على الشيوع يف األصل وحيصلون على أقساط اإلجيار إضافة  مالكابذلك رتيها املستثمرون، فيكونون لالكتتاب العام ليش

 ؛ول هذه الصكوك يف السوق الثانوية، وميكنهم تدامورق تباعاُـــ إىل إطفاء قيمة األصل ال

ة يف حصة املؤسسة البادئة للتوريق يف رأس مال هذه مثلَ ُـ ، من مشاركات ومضاربات مالتمويل توريق أدوات  .5

يق االتفاق مع شركة التوريق اليت تقوم بطرح قيمة التمويل يف صورة أوراق مالية ليشرتيها املستثمرون األدوات عن طر 

داوهلا بالبيع يف يكون من حقهم احلصول على حصة من العائد احملقق إضافة إىل أصل رأس املال، وميكنهم ت نوالذي

  ؛السوق الثانوية

  :)2(وهي ،لتوريقأنواع التوريق حبسب أسلوب أو طريقة ا :ثانيا

 ؛البيع الفعلي احلقيقي لألعيان واملنافع: الطريقة األوىل -1

                                                 
بحث مقدَّم لورشة العمل التي أقامتھا ، دورھا في التنمیة، حجم إصداراتھا، تحدیات اإلصدار، تعریفھا، أنواعھا، أھمیتھا الصكوكعالء الدین زعتري،  -(1) 

  .22-21:ص ص 19/7/2010ـ  18، عمان، المملكة األردنیة الھاشمیة )میة؛ تحدیات، تنمیة، ممارسات دولیةالصكوك اإلسال(بعنوان  BDOشركة 
  .23:ص ،المرجع السابق - )2( 
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 ؛حوالة احلق: الطريقة الثانية -2

 ؛دال أو التنازلالتجديد أو االستب: الطريقة الثالثة -3

  ؛املشاركة اجلزئية: طريقة الرابعةال -4

  :، وتنقسم إىلأنواع التوريق حبسب الضمانات :ثالثا       

 ؛مرهونا للمقرضفيه العقاري الذي يكون العقار التمويل ك: ول ثابتةالتوريق بضمان أص -1

م املدين فيها ضمانات عينية: متحصالت آجلة التوريق بضمان -2 ديون ، كوذلك يف حالة الديون اليت ال يـَُقدِّ

 ؛قات االئتمان والسلع االستهالكيةبطا

تضمن احلكومة املركزية السداد من  ، حيثالتوريق بضمان حكومي، وذلك يف حالة كون املدين جهة حكومية -3

  ؛مة للدولةااملوازنة الع

  :وتنقسم إىل :أنواع التوريق حبسب اجلهات امللتزمة باألصول حمل التوريق : رابعا

و املشاركات يف حالة التمويل العقاري وبطاقات االئتمان، وكذا عند تأجري العني لألفراد أ ذلكويظهر  :أفراد -1

 ؛فيما بينهم واملضاربات

 ؛سساتالديون اليت على املؤسسات املالية أو التمويل اإلسالمي لبعض املؤ ك :مؤسسات -2

الديون اليت على بعض احلكومات ضمن الدين العام، وكذا ما حيدث يف التمويل اإلسالمي ك :جهات حكومية -3

  ؛لبعض احلكومات

وهي بة، ركَ عن أصول نقدية وأصول مُ  عبارة"الصفقات اهلجينة  :(hybrid securitization) التوريق اهلجني: خامسا

  .)1("واليت تشهد تزايدا مستمرا أساسا صفقات للتحكيم

والتعرض يف األصول النقدية  األصوليتجسد مفهوم التوريق اهلجني يف السعي لتحقيق أرباح حتكيمية من خالل أسعار     

عن طريق إصدار األوراق املالية يزداد التمويل أين ركبة ُـــ ة مجمموعة أصول منوذجي"اهلياكل النموذجية اهلجينة هي  ، حيث أناملركبة

   ."يف نفس النوع من االستثمار  بدال) ABS( واملستثمرة يف أوراق مالية من نوع (CLNs) ئتماناال ةطر مبخااملرتبطة 

متتلك الصفقة  أن أي ، )BBB(من نوع  ألوراق املالية املضمونة بأصول نقدية يف املتوسط تصنيفغالبا ما يكون ل    

دات عن طريق سندات الدين ـالتسديتنفذ  حيثنقدية من األصول النقدية،  اركبة وعوائدُـــ من األصول امل اهوامش

 ةولَ مَ ُــ ود املبادلة العليا املمتازة غري املــــــــــــــغ من عقــيف املقابل املبالتستمد ، و اب خسائر األصول املركبةـــــــة على حساملضمون

)super senior unfunded swap( من الطبقات العليايكل هَ مُ  ةطر اخمحتويل  واليت تستخدم )senior(  إىل طبقات

  .)super senior(أخرى آمنة تسمى

                                                 
(1)- Vinod Kothari, Securitization The Financial Instrument of the Future, John Wiley  Sons (Asia), Singapore, 
2006, p :  559 . 
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أوال يسدد  ،هذه املبالغ هي نوع من التسبيق على حتققات النقدية احلالية من األوراق املالية املضمونة بأصول النقدية     

 .ئتماناال ةطر اخوراق املالية املرتبطة مباألناتج من عقود املبادلة العليا املمتازة غري املمولة قبل املبلغ األصلي على املبلغ ال

  جات التوريق نتم أنواع : لثانيالفرع ا

 دةفي الواليات املتحفالتوريق عبارة عن قيم منقولة يتم توظيفها لدى اجلمهور حتت رقابة خاصة،  اتمنتجات عملي    

أشكال  أدت ، حيث نستثمريواملكلفة حبماية امل )*()SEC(حتت رقابة جلنة عمليات البورصة توظيفها يتم  األمريكية مثال

  .السوق هلة األوراق املالية املصدرة على مستوى هذيتشك من وبشكل ملحوظمن الرفع التوريق املتعددة 

التوريق لتمس  ، توسعت عملياتروض الرهن العقاري السكنيةمتويل قإعادة بعد النجاح الذي عرفته أوىل عمليات     

أسفرت عن ميالد ورقة مالية  ديونفئة من هاته الوبالتايل فإن كل  ،أصوال أخرى مسجلة يف ميزانيات مؤسسات اإلقراض

               .أخرى أصولعن وتلك الناجتة قاري التمييز بني األوراق املالية الناجتة عن إعادة متويل قروض الرهن العب لذا جي خاصة؛

يوجد و لتوريق، من األصول القابلة ل اكبري   اينت التجربة بأن هناك عددبحيث  ،باختالف أصوهلاختتلف أنواع التوريق     

وغري  املصرفيةاألمر بالتفرقة بني األصول ويتعلق ل الـُمْصِدر لألصل، ـــــــمؤسس على أصوهو األول  تصنيفني كبريين

 ة قروضــــــأو حملفظ ألصولاألوراق املالية املستندة بني  جيب التمييزإذ  ،قائم على األوراق املالية فهو الثاينأما  فيةاملصر 

)titres adossés ( األوراق املالية املضمونة بني و)titres garantis()1( ومن أمثلتها: 

 ،التوريقعمليات فيها  متارسيف أغلب الدول اليت : )MBS()2( األوراق املالية املستندة لقروض الرهن العقاري: أوال    

فعا قويا افإن إعادة التمويل للوكاالت املتخصصة يف متويل القطاع السكين أو مؤسسات اإلقراض األخرى قد أعطى د

  . ميةو عمتشجيع السلطات ال ىل جانبإ ،لتطور هذه السوق

 األنواعأوىل  االدخاركانت قروض الرهن العقاري هليئات حيث   ،أوىل منتجات عمليات التوريق هذه األوراقمتثل   -1

األوراق املالية  تعرب بالواليات املتحدة األمريكية، وذلك يف سبيل إجياد حل ألزمة نظام متويل السكن )3(اليت مت توريقها

ض ملنزل أو ويل شراء مقرت ملتوذلك فائدة يف قرض عقاري مقدم من هيئات مالية  امتالكعن لقروض الرهن العقاري 

 ؛)4(لبيعها ملستثمرين هار جبمعدِ صْ حيث تنشأ هذه األوراق عندما يقوم مُ  ،آخر أي عقار

وحتمل هذه السندات  )**()MBB( السندات املضمونة بقروض الرهن العقاري هي )MBS(من بني أوىل أشكال  - 2

 ؛)5(حمدد استحقاققسيمة ثابتة وهلا تاريخ 

                                                 
(*)- Securities and Exchange Comission. 
(1)- Pierre Genesse, Patrick Topsacalian, Ingénierie financière, 2ème Edition, Economica, Paris, 2001, p : 315. 
(2)- Mortgage Backed Securities   
(3)- Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, op. cit., p: 69. 
(4)- An Investor’s Guide to pass-troughs and collateralized mortgage securities, the bond market association, 2002, 
New York, p: 1. 
(**)- Mortgage Backed Bonds: obligations adossés à des hypothèques 

  .424:ص ،مرجع سابقمنیر إبراھیم ھندي،  -  )5( 
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 حقيقي ألصول الرهن العقاري، ألن الرهونات تبقى يف ميزانية املؤسساتة بيع مبثاب )MBB(سندات ال تعترب  - 3

فائض قيمة كون أن قيمة سندات هذه الويصبح املصدر هو مالك الرهونات املستند إليها، كما تقتضي  ،هلااملصدرة 

 ؛)1(على مستوى السوق تتجاوز قيمتها الرهونات البد وأن

وهي أوراق مالية  )RMBS( )Residentiel Mortgage Backed Securities(إىل  )MBS( منتجات تنقسم - 4

وهي عبارة عن  )CMBS( )Commercial Mortgage Backed Securities(مستندة لقروض عقارية سكنية، و

 ؛أي أن األصل املستند إليه عبارة عن ديون على العقار التجاري )2(ثل ديون عقارية جتاريةمتأوراق مالية مصدرة 

ادرة عن القروض ـهي السندات الصو دة ــالية جديــــــــــــم قأورا ارــابتك 1983ون املاليون سنة املهندس استطاع -5

هذه  وتصدر )CMO’s( )Collateralized Mortgage Obligations( واليت يطلق عليها ارية املرهونةـــالعق

م فئات معينة ئيال ما وهو )3(اخلاصةدية ا النق�تدفقا لديهاالسندات يف جمموعات خمتلفة يطلق عليها فئات وكل فئة 

التسديد املسبق  ةطر اخموهي أوراق مالية بإمكا�ا حتمل )Tac’s()5(و )Pac’s()4( من املستثمرين، ومن بينها

   ؛)6(غاية نسبة معينةإىل للقروض 

من األصول غري قروض لقد مت تطبيق تقنية التوريق على أنواع أخرى : )ABS( أصولب ضمونةاألوراق املالية امل: ثانيا

أو قروض السيارات  يةاالستهالكقروض الالرهن العقاري مما أدى إىل ظهور أوراق مالية جديدة ومن أمثلتها توريق 

، )7(دوالر مليار 1,2حيث بلغ حجم اإلصدارات آنذاك  1985سنة  هذه األوراق املاليةأوىل  إصدار متقد و  ،وغريها

 .اعرف منوا سريعورغم حداثتها النسبية إال أ�ا ت

ــالتوري اتات عمليمنتجتشكيلة  توسعت وقد     ــ ــ ــخق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمع دخ ةاصـ ــ ــ أو التزامات  سندات الدين املضمونة منتجات ولـ

  :نوعني من العمليات هي تضمو  )ABS(تنتمي لفئة  اليتو  )CDO) (Collateralized Debt Obligation(   الدين املضمونة

1 - )CBO( )Collateralized Bond Obligation(:  عن طريق تشكيل  ةمديونية مضمون اتعبارة عن سندهي

  ؛أو هي عبارة عن سند ممتازة بضمان جمموعة من السندات ذات الفائدة املرتفعة والعالية )8( سنداتحمفظة 

2 - )CLO ()Collateralized Loan Obligation(: الشركة ذات الغرض  ن طريقصدر عمُ  يسند قرض عبارة عن وه

 ؛أو هي قروض بضمان أوراق مالية أو رهن ألصول ثابتة أو سائلة ضومضمون عن طريق تشكيل حمفظة قرو  اخلاص

4-  )CSO( )Collatralized Synthetic Obligation( : ؛ئتمانيةشتقات االاملمن املرجعي  األصليتكون عندما 

5-  )SFCDO( )Structured Finance CDO( : ة من نوع هيكلَ من منتجات مُ  ااملرجعي مؤلف األصليكون عندما)ABS(  

                                                 
(1)–Abdelkader Beltas, la titrisation (instrument efficace pour la gestion du risque du crédit bancaire), maison 
d’Edition Legende, Alger, 2007, p :51. 
(2)- Jean-Michel Cicile, Terminologie bancaire, économique et financière, 3éme  édition, Revue Banque édition, Paris, 
2002, p : 190. 
(3)- Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit., p : 34. 
(4)- Planned Amortization Class. 
(5)- Target Amortization Class. 

  ."ورقة مالیة سبق توریقھا من أصل مالي آخر"والذي ھو عبارة عن  "التوریق المزدوج"في ھذا اإلطار یمكن الحدیث عن  -)6(
(7) - An Investor’s Guide to Asset-Backed securities, the bond market association, 2004, New York, p: 3. 
(8)-Nadia Antonin, comité française d’organisation et de normalisation bancaires, Terminologie bancaire et financière 
multilingue, Paris, revue banque éditions, 2005, p: 79. 
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لكنهما خيتلفان من  )حملفظة أصول االستناد( ام ـــــــــــــــــــــمن حيث املبدأ الع )ABS(ة من ـــــــــــــــــــــــــــــــقريب )CDO( تعتربو     

حملفظة أصول متجانسة  )ABS(مليات ــــــــــعتستند ق، ـــــــــــــــــــها عملية التوريإلية األصول اليت تستند ــــــــــــــــحيث طبيعة حمفظ

)actifs homogènes(  عمليات تعتمد بينما)CDO( عن طريق حمفظة أصول غري متجانسة وذلك ويع ـــــــــــعلى التن

)actifs hétérogènes()1(؛  

  :)2(لمعيار املستند إليه، وهيواليت ختتلف تبعا ل) CDO(هناك عدة أنواع من  -6

  ؛اهلجينة CDO، )متعددة الشرائح أو ذات شرحية واحدة( املركبة CDO نقدية،  CDO  :وفقا لطريقة امتالك األصول .أ 

 ؛ةالسوق األوليو ة هيكلَ ُــــ املالية املو األسواق الناشئة و مار درجة استثو ذات العائد املرتفع : متلكُــ وفقا ملا هو م .ب 

 عمليات ترجيح؛و داخل امليزانية : وفقا للهدف .ج 

 ؛هيكلة القيمة السوقيةو هيكلة التدفق النقدي : وفقا هليكل الرافعة .د 

لفرتة التحكيم أو فرتة تشكيل احملفظة، هناك سندات الدين املضمونة املخططة واليت مل تبدأ بعد، وتلك وفقا   .ه 

 .اليت بدأت بشكل جزئي أو بشكل كلي

 .ختلفة لألوراق املالية املضمونة بأصوليوضح الشكل املوايل األنواع امل

   األوراق املالية املضمونة بأصولأنواع ):2- 7(الشكل رقم 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
Source: Vinod Kothari, Securitization The Financial Instrument of the Future, John Wiley  Sons (Asia), Singapore, 

2006, p: 350. 

  :التوريق عمليات أخرى من  اهناك أنواعد توجحيث  ،املنتجات السابقةختتلف بشكل كبري عن : ة أخرىأوراق مالي: ثالثا

                                                 
(1)-La notation en matière de titrisation, op. cit., p:3. 
(2) - Vinod Khotari, op.cit., p: 450. 

وريقـــــــــــــــــت  

مستقبلية تدفقات ةطر اخمتحويل ال األصول القائمة   

رهونات عقارية 

 مدعومة

 إيرادات تشغيلية أصول مدعومة

CMBS RMBS 
 CDOs تجزئة مجموعة قروض

ئتمانمخاطرة  اال ر التأمينخط   مخاطرة المناخ 
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حيث يتم  ،ندما يتعلق األمر مبنتجات تامة الصنعع )titrisation des stocks(املتعلقة بتوريق املخزونات ك تلك -1

ق ورَ قرض مُ (بيع هذه املنتجات يف السوق  انتظار اليت تتكفل بإعادة متويلها يف الشركة ذات الغرض اخلاصحتويلها إىل 

 ؛)هذه األخرية امتالك عدم املخزونات املعنية رغمضمون عن طريق رهن مَ 

 عتمدةامللكية العقارية �موعة شركات، حيث يتم عزل هذه العقارات يف شركة مُ كاألصول املادية  توريق  أيضاكما ميكن  - 2

الشركة  الذي يكون حمل عملية توريق من قبلو  مصريفبقرض  يلهاتم بعد ذلك متو يل ،من قبل وكالة التصنيف هلذا الغرض

 إىل قيمة ذمتها العقارية؛ "ستندمتويل مُ "جمموع الشركات الراغبة يف  توريقالمن  النوع هذاوجيذب  ،ذات الغرض اخلاص

هذا وخيضع املربمة يف إطار عقد، و  ما الناجتة عن عمليات شركة )*()WBS( أو توريق املشروعات توريق الديون املستقبلية  - 3

 ؛)1(حقيقيا يف مفهوم مراقبة املؤسسات انقالبادث ا حتر أل�صدِ ُـــ لخصوصيات القانونية لبلد امللالنوع من العمليات 

والذي يتضمن توريق أصول ضمن قوانني أخرى  (titrisation offshore)التوريق اخلارجي و القروض املتجددة توريق  - 4

  .ستفادة من مزايا ضريبية وقانونية خاصةمن أجل اال

  Insurance Linked Securities (ILS)  :األوراق املالية املرتبطة بالتأمني: ابعار

جتاوز اخلسائر على الكوارث، حيث أن منتجات إلعادة تأمني و  مني هي طريقة بديلة لتحويل اخلطراألوراق املالية املرتبطة بالتأ    

وتقوم بدور إعادة التأمني بالنسبة لشركات الكوارث تقوم بدور االستثمارات املالية بالنسبة للمستثمر  سنداتكسوق رأس املال  

مبعىن أخذ خطر إعادة التأمني من شركة التأمني وحتويله يف صورة  ؛التأمني، فيتم حتويل خطر التأمني وإعادة التأمني إىل أوراق مالية

أن يستثمر أمواله يف خطر بذلك عن السوق التقليدية إلعادة التأمني، فيستطيع ثمر بعيدا أوراق مالية ميكن شراؤها بواسطة املست

   .)2(التأمني وإعادة التأمني بدون أن يكون هذا املستثمر نفسه شركة تأمني وإعادة التأمني

االئتمانية يف قطاع  كنوع للتصنيفات )A.M Best( من قبل عدة وكاالت أمهها وكالة يتم تصنيف هذه األوراق املالية    

  .ن على مواجهة تعهداتهؤمِ ــُــــ حول قدرة املالتأمني حتت اسم تصنيف األوراق املالية املرتبطة بالتأمني بإعطاء رأي 

وقد شهد هذا السوق توريق أخطار التأمني، لكانت أخطار الكوارث الطبيعية احملرك األساسي : سندات الكوارث  -1

 بـحيث يقوم صندوق التوريق بإصدار ما يعرف  ني منذ سنوات التسعينيات من القرن املاضي،تطورا كبريا يف عدد املتدخل

)Cat Bonds(() الصندوق املشرتك للحقوقتوظف أموال املستثمرين من قبل و تنازل ُــ عقد تغطية مع امل إبرام عن طريق 

إحدى أو عدة كوارث  حدوث بعد يهف تسديد الفوائد واألصليتم سند  عبارة هذه السنداتو  ،يف أصول دون خطر

 .)3(إلعادة التأمني التقليدي احقيقي املخاطر ومكمالدارة أصبحت تقنية التوريق أداة جديدة إلقد و  ،طبيعية

الشكل الرئيسي لتحويل خطر التأمني وإعادة التأمني إىل أوراق مالية هو سندات الكوارث، هذه األخرية ترتاوح مدة     

وعشر سنوات حسب نوعها، ويقوم بشرائها أي مستثمر ليس بالضرورة أن يكون شركة تأمني أو  استحقاقها بني سنة

                                                 
(*) - Whole Business Securitization 
(1)- Jean-Yves Caminade, Paul Mazataud, op. cit., p : 13. 

  .353: ، ص2011 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،إعادة التأمین، نبیل محمد مختار - )2( 
()- Catastrophe bond 
(3)- Alexandre Scherer, La titrisation des risques d’assurance : le marché des Insurance Linked Securities (ILS),  
revue d’économie financière, 29/10/ 2000, p:2.  
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وبذلك يستطيع املستثمرون أن يستثمروا أمواهلم  واملؤسسات املالية األخرى واألفراد صارفبل أيضا املشركة إعادة تأمني، 

  . ونوا شركات تأمني أو إعادة تأمنييف التأمني دون أن يك

سندات بواسطة شركات التأمني لتحمي مركزها املايل يف حالة حدوث خسائر كربى سببتها كوارث إصدار هذه اليتم     

من املمكن إصدارها بواسطة أي مؤسسة أو هيئة حتتاج إىل تأمني أو محاية ضد خطر بيعية كالزلزال والفيضان، كما أنه ط

  .واحد ضخم

ق مالية مرتبطة باخلطر مبعىن أ�ا حتول اخلطر إىل املستثمرين بدال من يتضح مما سبق، أن سندات الكوارث هي أورا    

، ألن هذا املستثمر سوف يفقد رأس مال السندات لو حدثت أحداث ة التأمني املصدرة هلاحتويله إىل شركات التأمني وإعاد

فإن سندات الكوارث هي ا ذمعينة، حيث يستخدم رأس مال السندات بواسطة الشركات املصدرة يف سداد التعويضات، وهل

     .أو إعادة تأمني من الناحية القانونية اال تعترب تأمين لتقليدي بالرغم من أ�ابديل للتأمني وبديل إلعادة التأمني ا

  :)1(ختتلف أنواع سندات الكوارث طبقا لطريقة إصابتها باخلسائر كما يلي        

متاما كما  هار صدِ ُــ ملعلى اخلسائر احلقيقية  بناءً  رباخلسائسندات هذه التصاب : سندات الكوارث املرتبطة بالتعويض .أ 

 ؛ن قد اشرتى إعادة تأمني كوارث تقليديؤمِ ُــــ لو كان امل

خسارة سوق التأمني كله، فالسند  هنا عبارة عنيكون املؤشر : سندات الكوارث املرتبطة مبؤشر خسائر صناعة التأمني .ب 

معني نتيجة حدوث كارثة طبيعية، وجيب أن حيدد  مستوىخسارة سوق التأمني يكون قد أصيب باخلسارة عندما تصل 

 وما هي اجلهة اليت تقوم حبساب هذه اخلسارة؛ بالسوق كلهالسند ما املقصود 

ــالنوع من سندات الكوارث يف طريقخيتلف هذا : السند املرتبط باملؤشر الصايف .ج  ــ ــ ــة تشغيله عن تشغيل إعــ ــ ــ ــ ــ  ادة التأمنيـ

ــالسند مرتبطيكون املثال التقليدي، على سبيل  ــ ــ ــ ــا مبؤشر شدة الزلزال مقاسا مبقياس رخيرت أو مبؤشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر سرعــ ــ ــ ة الرياح ــ

ــول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصُـــ املواليت حتملها من الزلزال ال يرتبط مببلغ اخلسارة احلقيقية الناجتة ذلك فإن هذا السند ــ ــ ــــ ــرتبط، وإمنا يكون مدرـ ــ ــ ــ ــ ا ــ

ــــمبؤشرات الك ــ ــــوارث الطبيعية، وتكلفــ ــ ــ ــ رمبا تكون أعلى من على شركة التأمني  )تكلفة الصفقة+الفوائد(السندات  ة هذهــ

ل اللجوء تكلفة إعادة التأمني التقليدي، ولكن إذا كان سوق إعادة التأمني صعب يف تسعريه وشروطه فيكون من األفض

 وراق املالية املرتبطة بالتأمني؛لسوق األ

م جملس جتارة شيكاغو العقود املستقبلية لتأمني الكوارث ليقدم وسيلة إىل مَ لقد صَ : العقود املستقبلية لتأمني الكوارث - 2

ارث تستطيع أن شركة التأمني اليت تتوقع تدهور نتائجها بسبب خسارة الكو فأمني لتحتاط ضد خسائرها احملتملة، شركات الت

ليس هلا عالقة مباشرة بالتأمني  استثماريةهذه العقود هم هيئات  وبائعلعقود املستقبلية لتأمني الكوارث، حتتاط بشراء ا

  .بسوق التأمني املاليةسوق ال التقاءوذلك كنتيجة لتقارب أو 

ألن عنها، فكل أصل مولد لتدفقات نقدية قابل  األوراق املالية الصادرة نتيجةالتتنوع األصول القابلة للتوريق وبعليه، و     

  .يكون حمل عملية توريق

                                                 
  .355:، صمرجع سابق، نبیل محمد مختار -)1(
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 قسط التأمين+ دارة مصاريف اإل= دارة هامش اإل

 هامش اإلدارة - لفائدة على الكوبوندخل ا  =  الهيكلة الناقلة للتدفقات النقدية قسيمة

  هياكل اإلصدارات :الثالثالفرع 

 املستثمرين وذلك بتخفيض املخاطر احتياجاترغبات أو  ةلتلبي عىساملنظم الذي يهياكل اإلصدارات من مسؤولية  تعترب    

  ).pay-through(أو ما يسمى  )pass-through(كل ما يسمى شحتت  األوراق املالية إماتصدر هيكلة اإلصدار،  عن ةاحملتمل

، )GNMA(نظام من قبل الوكالة الفدرالية ال ء هذامت إنشا: )pass-through( اهليكلة الناقلة للتدفقات النقدية: أوال

قوم ي والذي ار، صاحل أمني استثمـل  التنازل عنها ومن مثَ  لرهن العقاري يف حمفظةاحيث يقوم املقرض بتجميع قروض 

  .هيف جمموعة القروض املمتلكة من قبل مباشرحق ملكية متثل إصدار أوراق مالية ب هابعد

 ، وسيط بني املصدر واملستثمرينكأمني االستثمار   يعترب -1
ُ
ر هلذه األوراق بتحويل ملكية جمموعة صدِ حيث يقوم امل

قوم الت ممثلة لألوراق املصدرة واليت تو مقابل وص األمني لصاحل القروض اليت تشكل األصل املستند إليه يف اإلصدار

كل تدفقات تسديدات املقرتضني توجه  و  ني،ن املؤسساتيياملستثمر عبارة عن  والذين هم يف العادة)1(بيعها للمستثمرينب

ر احلصص وذلك بقد )(األمنيللمستثمرين عن طريق  انتقلتصدرة اليت ُــ أصل وفوائد األوراق املالية امل تسديدباشرة لم

 ؛هذه األخريةاليت ميتلكو�ا يف 

  أمناء االستثمار،ملستثمري  ااملالية ملك األوراقتكون ذا النوع من العمليات هإطار يف  -2
ُ
ر حيقق صدِ وبالتايل فإن امل

هذه العملية حتت وصاية الوكاالت الفدرالية وتتم  ،)2(القرض األصلي من ميزانيتهإخراج  هيصبح بإمكانبيع األصول و 

محاية حقيقية للمستثمرين ضد أي خماطر قد تنشأ   األمني وفريكما ،  النقدية ط السوق وتضمن التدفقاتشِ نَ يت تُـ ال

   .واليت سيتم التطرق إليها الحقا نيللمقرتض سبقد امليسدتكمخاطر ال

 أيضا  هذه اهليكلةكما تسمى معدل الفائدة والنوعية،  و  االستحقاقل اجآلإلشارة فإن كل األوراق املصدرة هلا نفس     

  بصيغة التجاوز املعربي؛

ضرورية من أجل التنازل عن  )MBS( املستخدمة لتشكيل أوراق مالية من نوع ) أو الديون(جمموعة احلقوق  تعد  -3

هذه متثل ، )pass-through( خلق أوراق مالية من نوع  أجللصاحل املستثمرين من حصص يف جمموعة احلقوق 

 يتم حتويلكما ،  صدر وبالتايل تتم حماسبتها خارج امليزانية بالنسبة للمتنازلحقوق بالنسبة للمُ لل احقيقي ااألخرية بيع

   ؛)3(اإلدارةأو  هامش التسيري أو خصم قوق مباشرة إىل املستثمرين بعد طرحاحلالتدفقات النقدية املتولدة من جمموعة 

  

                      

  :مع العلم أن
  
 

                                                 
(1)- Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, op. cit., p:71. 

)(- وذلك بعد خصم مصاریف التحصیل والتأمین والتسییر، لمزید من اإلطالع الرجوع إلى :Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit.,  p: 34  
(2)- Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, op. cit., p :72. 
(3)- Abdelkader Beltas, la titrisation (instrument efficace pour la gestion du risque du crédit bancaire), op. cit.,  p :53.  
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 تراكم المبلغ األصلي والتسديدات

 يوزع أوراق 

 مالية
تصدر أوراق 

 مالية

ينقل قروض 

 الرهونات
مشتريات مدعم 

 االئتمان
يوفر التدعيمات االئتمانية 

، على سبيل لتراكم األصول

 المثال خطاب الضمان

تحويل تسديدات 

ألصلي المبلغ ا

 والفائدة

يرسل تسديدات المبلغ األصلي 

 والفوائد

الضرائب و هناك ثالثة جماالت للتطبيق وهي احملاسبة تبعا مليدان القانون املعمول به، و  اريفتعلبيع احلقيقي عدة ل - 4

ملة من املعايري اليت ميكن التمييز من خالهلا بني البيع احلقيقي وما يسمى بالقرض املضمون، جل باإلضافة )1(،واإلفالس

  :)2(املنشئ إلمتام عملية التوريق، ومن هذه املعايريف املصر الشركة ذات الغرض اخلاص من ويقصد به القرض الذي تأخذه 

 ابتعدت الصفقة عن جوهر البيع احلقيقي؛ احلق، فكلما زاد هذا املنشئ الستيفاء حقوقهاملصرف لمصدر على لرجوع حق المستوى  .أ 

اص املنشئ والشركة ذات الغرض اخلاملصرف إذا نص االتفاق املربم بني : املنشئ يف االسرتداداملصرف حق  .ب 

على أن يقدم األول رهنا رمسيا على بعض ممتلكاته العقارية بضمان األصول، ونص يف اتفاق التوريق على حق 

ر سدادها فإن ذلك جيعل االتفاق خَ أَ تَ ُــــ من السندات املضمونة أو إعادة شرائه للسندات امل يف اسرتداد جزءٍ املصرف 

 أقرب لكونه قرضا مضمونا والعكس صحيح؛

تلك املتفق عليها من عوائد املنشئ احلق يف املتحصالت الفائضة غري  مصرفإذا كان لل: لفوائضاحلق يف ا .ج 

 فإن ذلك ال يعد بيعا حقيقيا وإمنا قرضا مضمونا؛السندات، 

 البيع احلقيقي فال بد من إظهار ذلك يف نصوص االتفاق؛ ستهدفونإذا كان أطراف الصفقة ي: هدف أطراف عملية التوريق .د 

املنشئ هو املسؤول عن إدارة حمفظة األصول، املصرف إذا كان : املنشئاملصرف ملتحصالت بأموال اختالط ا  .ه 

، وحىت تتضمن الصفقة بيعا حقيقيا لألصول فال بد من عزل هذه األموال كوديعة حلني وبالتايل حتصيل عوائدها

 .صرفط بأموال املختلِ َـ إعاد�ا للشركة ذات الغرض اخلاص كي ال ت

  :اهليكلة الناقلة للتدفقات النقديةالشكل املوايل طريقة عمل نظام يوضح     

   اهليكلة الناقلة للتدفقات النقدية ):2-8(شكل رقم ال

  

    

  

  

  

  

  

  
 

  

جر للنشر والتوزيع، القاهرة، الفرص واملخاطر، دار الف، األسواق والمؤسسات المالية، ترمجة عبد احلكم أمحد اخلزامي، مائيري كوهني :المصدر

  .161:، ص2007

                                                 
(1)- Steven L. Schwarcz, Sruce A. Markell and Lissa Lamkin Broome, op. cit., p:69. 
(2)- Ibid, p:70.  

 المقترضون
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 المستثمرون ضامن االكتتاب شركة استثمار
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 لهو  1975من األوراق املالية سنة  النوعهذا ظهر : )pay-through( اهليكلة املدفوع من خالهلا التدفقات النقدية :ثانيا

 حيث حتول ،ياكليف اهلهذا النظام بتنوع كبري يسمح كما  ،)1(ر مباشرة من قبل أمني االستثمارصدَ خصائص سند مُ 

خلصائص  الستجابةمن أجل اإىل إيداعات  و أمني االستثمارأ الصندوق املشرتك للحقوق تدفقات احملصلة من قبلال

  .)2(حمدد مسبقا وغريها اهتالكأوراق مالية ذات و خمتلفة  استحقاقفئات ذات آجال ن؛ كو يرغب �ا املستثمر 

لذا يطلق  ،يد السندات منفصلة عن تلك للقروضمبالغ ودورية تسدو  القروض اتتسديدمن املداخيل متأتية تكون     

ي أن فرتة التسديد ومبالغ التسديدات املقدمة للمستثمرين غري أ )re-packages(يف هذه احلالة على التدفقات بأ�ا 

   .تسديدات القروض من طرف املقرتضنيبمرتبطة 

  لتدفقات النقديةاهليكلة املدفوع من خالهلا ا  نظامعمل  وضح الشكل املوايل مراحلي    

  اهليكلة املدفوع من خالهلا التدفقات النقدية ):2-9(شكل رقم ال

  

  

  

  

 

 

 

 

Source: Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, Titrisation, Gestion financière de la banque, Paris, éditions ESKA, 
1992,  p : 74. 

  :)*("املدفوع من خالهلا التدفقات النقديةومتعدد الطبقات الناقلة "وتركيب " لة للتدفقات النقديةطبقة واحدة ناق"تركيب : ثالثا

مت يتألف اإلصدار من فئة وحيدة من األوراق املالية واليت متثل كما : "لنقديةطبقة واحدة ناقلة للتدفقات ا"تركيب  - 1

هذا الرتكيب خاصة يف توريق ويستعمل االستثمار،  أمنيسابقا حق ملكية على حمفظة القروض املمتلكة من قبل  هذكر 

 ؛)3(قروض الرهن العقاري السكنية اخلاصة واليت تستفيد من ضمان الوكاالت الفدرالية أو من تأمني خاص

 ،إصدار فئتني خمتلفتنيعلى األقل يتضمن : "وعة من خالهلا التدفقات النقديةاملدفو متعدد الطبقات الناقلة "تركيب - 2

ألن التسديدات ليست مرتبطة مباشرة  ،حمفظة القروضعلى حقوقا خمتلفة  منها كل واحدةملستثمرون على  ميتلك اأين 

ة ؤلفوامل )CMO( سندات بضمان رهن عقاري غةياألوراق املصدرة حتت صجتمع لذا  ،احملفظة مع تلك النامجة عن

                                                 
(1)- Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit., p : 34. 
(2)-Michèle Dubernet, op. cit., p :237. 
(*)- Le montage « simple class pass-through », le montage « multi-class pay-through ». 
(3)- Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit., p: 34. 
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املتنازل  املصرفليس بإمكان  أنه حيث ،فدراليةمن أوراق مالية ناقلة للتدفقات النقدية مبعدل ثابت للوكاالت العموما 

   ؛)1(من ميزانيته حماسبيا الضمان يأن يلغ

املنظم عدة أنواع  دمجالية املصدرة يَ لتحسني نوعية األوراق امل: )Senior Subordinated(  العلوي التابع الرتكيب: رابعا

عن طريق إبرام عقد تأمني وإما عن طريق  وض سواءً الضمانات املرتبطة بالقر  لتكملةيف عملية الرتكيب  من الضمانات

   .)Tranche Subordonnée/ Equity ou First-loss()( تابعةإصدار فئة 

ــيق     ــ ــ ــ ــفئال عن الـ ــ ــ ــ ـــبأ�ا ت اتـ ــلي هذه احلصص تتبع تلك للحـابعة ألن التسديدات حلامـ ــ ــ  ،)parts senior(ليا ـصص العــ

جلمهور، يف حني أن لدى اكن توظيفها واليت ميذات النوعية اجليدة احلصص هو محاية احلصص العليا أو  واهلدف من ذلك

  ؛)2(�ا يف ميزانيته االحتفاظاملتنازل  مصرفكما ميكن لل ،الفئات التابعة ميكن توظيفها لدى اجلمهور

   )SMBS( سندات الرهن العقاريو )REMIC( قنوات االستثمار للرهن العقاري :خامسا

قسمة إىل فئات عديدة من نوع املنوع جديد من اإلصدارات  وهي :)REMIC’s()3( للرهن العقاري االستثمارقنوات  - 1

)pay-through(وحىت  ،املتنازل املصرفمن ميزانية  هاإخراجالقروض و حمفظة التخلي الكلي عن  هايف إطار  يتم ، حيث

مؤلفا من قروض مضمونة من خالل  )الضمان( ب أن يكون رهن احليازةمؤهال هلذا النوع من اإلصدار جيهذا األخري يكون 

بضمان رهن  السندات بالتقسيم التقليدي لفئات هذه القنوات ، وتأخذقروض الرهن العقاري السكنية أو التجاريةك عقار

  .)4(دى اجلمهورلعة التاب صصاحلتوظيف يف إطارها ميكن  اليتو  )التابعة/العادية( صصاحلإلصدارات  التقسيمب أو عقاري 

لة من ـــإمجايل التسديدات احملصعلى ال والفوائد امل احلق يف احلصول على نسب خمتلفة من رأس هذه القنواتتعطي     

  .هـب األصول مليزانيتـتظهر يف جانأخرى ق مالية وراأعن رهن العقاري أو ــروض الــوالناجتة عن ق أمني االستثمار قبل

م األوراق املالية املصدرة حسب قسِ من مزايا ضريبية وحماسبية، كما أ�ا تُ  استفاد�ا ذه القنواتهمن أهم مميزات     

  ؛�ا ةاملرتبط ملخاطرةومستوى ا استحقاقهاآجال 

 تعطي احلق يف احلصول على نسب خمتلفة من رأسكما  ،فئتنياألحيان يف غالب تتضمن  :)SMBS()5(سندات  -2

ن قروض الرهن العقاري أو أوراق مالية عناتج وال أمني االستثمارمجايل احملصل من قبل ال والفائدة من التدفق اإلامل

أوراق مالية  غالبا منالذي يتكون عن طريق رهن احليازة  ااإلصدار مضمونويكون  ،ميزانيتهلـتظهر يف جانب األصول 

فهي أوراق مالية يباع أصلها  ؛النقدية الناقلة للتدفقاتاألوراق املالية من نوعية  الستفادةمن أجل ا )MBS( من نوع

  .)6(على حدة وفوائدها كال

                                                 
(1)  -  Ibid, p: 35. 

)(-  أو یطلق علیھا)Tranches junior.(  
الفئة األولى /تضمن التوریق توزیع التدفقات النقدیة الناتجة عن الضمانات بأسلوب األولویات، وھناك ثالثة أنواع من التوریق، التوریق الرئیسيی -)2(

Senior Class (junior)الفئة الثانیة/، والتوریق التابع Senior Subordinated الفئة الثالثة/لتوریق الرأسماليوا Equity )؛ وتتحمل )نیاالفئة الد
، في حین الفئة )paiement en cascade(مخاطـــــــــــــرة عدم التسدید في المقام األول الشرائح التابعة تبعا لتقنیة تسدید أو دفع تشبھ الشــــــــــــــــالل 

  .األولى یـُحتفَظ بھا في غالب األحیان من قبل المؤسسة المالیة المتنازلة أو البادئة
(3)- Real Estate Mortgage Investment Conduit.  
(4)-Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit., p : 39. 
(5)- Stripped Mortgage Backed Securities. 

  .298:، ص2004رون، لبنان، ، مراجعة تیسیر عبد الجابر، مكتبة لبنان ناش-عربي- إنجلیزي –قاموس األسواق واألوراق المالیة تحسین التاجي الفاروقي،   - )6( 
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من رأس املال تتحصل  %30فإذا ما حتصلت واحدة منهما على  ،اإلصدارات سوى فئتني متكاملتنيال تتضمن  ،عموما    

 من %60فئة األوىل على كن أن تتحصل الفمن املم وال ينطبق هذا التقسيم بالضرورة على الفوائداملتبقية،  %70األخرى على 

 )ادة الشراءـــــــــــــــــــمبا يف ذلك إع( يـــــــــــللمبلغ األصلدة ـــواح قات جتزئة الرهن لشرحيةـــــــتدفالتقسيم  شملي ،)1(هذه األخرية

)PO( )Principal Only(  للفوائد واحدة ةحيوشر )IO ()Interest Only ()2(.  منتجات  يوضح أهمواجلدول املوايل

  ريق بالواليات املتحدة؛التو 

 ذا األخريبدأ العمل � )(FASTI’s  و) REMIC’s( كيانني خاصني ومهاضريبة الدخل الفدرايل بوجود   نقانو  ينص -3

  .عني من األصولمومت تطوير كل هيكل ضريبة من أجل تسهيل توريق نوع ، 1997يف سبتمرب 

 سندات أنواع خمتلفة من لتجميعتستخدم  توريق أداةهي ) FASTI’s( ةوحدات االستثمار لتوريق األصول املالي    

املوافقة  تمتو ، (REMIC) لرهن العقاريلقنوات االستثمار  شبهت، وهي للمستثمرين املخاطرتحويل لالتعاقدية و  الديون

 فضيحة بسبب 2004يف عام  ألغيت ولكن 1996 األمريكي سنة من قبل الكونغرسبعض هذه الوحدات  قواعد على

2004أكتوبر   22  قبل اليت كانت موجودةعلى الوحدات  التطبيق ال تزال سارية القواعد ومع ذلك فإن ؛إنرون
 )3(.  

  منتجات التوريق بالواليات املتحدة األمريكية ) : 2-1(دول رقم اجل

  طبيعــة التدفقـات  الطبيعـة القانونية  الضمان ادـان المعتــضمال  العام النوع

  روجـالخ

 نــم

  ةـالميزاني

  درجة تعقيدها

MBS العقار  قروض للسكن  
 ملكية حصة

  مشتركة

Pass-through 

  أو
Pay-through  

  عموما ضعيفة  نعــم

ABS  

قروض  خاصة لالستهالكقروض 

 والبطاقات CAR’S للسيارات

   CARD’S المصرفية

 ضمان

  إضافي

  أوراق

  مديونية 

Pass-through 

  أو
Pay-through  

 نعم
  

  ال

 ضعيفة

 
  متوسطة

CMO  MBS MBS  سندات  Pay-through مرتفع  ال 
(Tac’s,Pac’s)  

REMIC  
  قروض رهن عقاري

  ةخاصة أو تجاري 
  العقار

  دين

  أو سهم 

Pay-through 

 CMO أو
  نعم

  نعم

  متوسطة

  متوسطة

FASTI’s سندات الديون التعاقدية  
ضمان 

  إضافي
  دين أو سهم

Pay-through 

  متوسطة  نعم CMO أو

 

Source : Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, Titrisation, gestion financière de la banque, Editions ESKA,  Paris, 
1992, p : 71. 

  ).ةكبَ هيكلة البيع الحقيقي ليست من الشرائح الموجودة في الهيكلة المرُ ( الشكل املوايل اهلياكل املختلفة لعملية التوريقيوضح 

                                                 
(1)- Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit., p : 39.  
(2)-An Investor’s Guide to Asset-Backed securities, op. cit., p: 12. 
()- Financial Assets Securitization Trust. 
(3)-www.investorwords.com/18160/financial_asset_securitization_investment_trust_FASIT.html 
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  اكل التوريقهي): 2-10(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Source: Vinod Kothari, Securitization The Financial Instrument of the Future, John Wiley  Sons (Asia), 
Singapore, 2006, p: 75. 

  تكنولوجيا التوريق: املطلب الثالث

تمرة يف هيكلة املوجودات وتبويب الشركات مبا يساعد على التقييم أساسا على اإلبداعات املستقوم تكنولوجيا التوريق    

على أساس تصنيف املوجودات إىل منخفض  تبويب املوجوداتيعتمد  ،من جهة والتمويل الالحق من جهة أخرى

املخاطرة وعايل املخاطرة، وهو مقياس مستمر يقع يف أحد طرفيه املوجودات ذات املخاطر العالية ويف طرف اآلخر 

لما زاد ك،  املوجودات ذات املخاطر املتدنية مما يشكل طيفا من املخاطر حيتاج إىل أساليب جديدة من التبويب املوضوعي

تنوع املوجودات زادت احلاجة إىل تبويب املخاطر يف شرائح مبا يساعد على الوصول إىل نسب أفضل من القروض إىل 

  .هذه النسب ميكن عندها توريق أي نوع من املوجوداتكلما اخنفضت و املوجودات األساسية اليت تدعمها، 

ة من قبل الشركات االئتمانية وتلك املتخصصة باملعلومات املالية، إال أن بوبَ بالرغم من كون الشركات عموما مُ     

املطلوب هو تبويب موجودا�ا من الداخل ضمن جمموعات تفي مبتطلبات سوق التوريق، فهناك شركات ذات مركز مايل 

متتلك  جيد ولكنها متتلك بعض املوجودات الضعيفة ضمن حمفظتها، كما أن هناك شركات صغرية وضعيفة ولكنها

يتطلب التوريق الذهاب إىل أبعد من األشكال القانونية للشركات، والدخول إىل تبويب ؛ موجودات ذات أسواق رائجة

  :)1(ومن بني التبويب املقبول عامليا ما يلي ت غري املالية،م عاملة يف القطاعاموحد ملوجودا�ا سواء كانت شركات مالية أ

 هي املخزون و  ،بالنسبة للشركات غري املالية يكون تبويب املوجودات يف أربع جمموعات رئيسية ألغراض التوريق

  ؛واملعدات املدينة واملباينالذمم و النقدية و االستثمارات و 

                                                 

  90: ،ص1995ملصارف العربية، ، احتاد االتوريق كأداة مالية حديثةمن كتاب ، إدارة الموجودات والمطلوبات وعالقتها بالتوريق، خالد أمني عبد اهللا-)1(

  هياكل التوريق

 خصائص المبادلة

بةركَ ـُــهيكلة م هيكلة نقدية  

 هيكلة القرض المضمون

 هيكلة بيع حقيقي

ة للتدفقاتالهيكلة الناقل  هيكلة رهن عقاري 

 Master trust هيكلة بسيطة ناقلة للتدفقات
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 القروض املمنوحة للشركات واألفراد ،نحو التايلبالنسبة للشركات املالية يأيت التبويب على ال)( املباينو االستثمارات، و 

  واملعدات والذمم املدينة األخرى؛

  املتنازل هناك أيضا مرحلتني أساسيتني ومها مرحلة التحليل واليت تتم يف إطارها مفاوضات التنازل  مصرفبالنسبة لل

من وجهة النظر التنظيمية والضريبية واملالية واحملاسبية،  ة أثر التنازلودراس عن القروض واختيار احملفظة القابلة للتوريق

  .)1(ومرحلة الرتكيب واليت يتم يف إطارها تقييم القروض وهيكلة التدفقات وتصنيف وإصدار منتجات التوريق

    ."كيبالتحليل والرت "يوضح الشكل املوايل املراحل واخلطوات املتبعة يف عملية التوريق من خالل مرحليت 

  قالتوريمنهجية عملية ): 2-11(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة: المصدر

                                                 
()- ة للدخل والذي یتیح للمستثمر الحصول على عائد مناسب الستثماره، وھكذا فإن الدیون درَ دة أو المُ ولِ الدیون المُ  لمكون األساسي لبرنامج التوریق ھيا یعد

لى ضرورة توافق الدخل المتولد من الدیون مع المدفوعات التي تسدد ویعتمد ھذا ع من الجاذبیة بالنسبة للمستثمرین، التي یراد توریقھا یجب أن تتمتع بدرجة
التمتع بسجل تاریخي جید یشھد باالنتظام في السداد مما یتطلب تحلیل محفظة  - 1: للمستثمر، ومن أھم الممیزات الالزم توافرھا في الدیون المؤھلة للتوریق

لوفاء بالتزاماتھم لدى الدائن األصلي بانتظام، مما یثبت أنھ لیس من المتوقع أن یعانوا من تعثر في الدیون للدائن األصلي وتحدید المدینین الذین یقومون با
معدل السداد وتحقق دخل مستمر ومنتظم للدیون طوال فترة البرنامج، ولذا یجب تحلیل حركة الدیون منذ نشأتھا  - 2، السداد خالل فترة برنامج التوریق

  .داد إن وجد لكل منھاالمعجل وكذلك التأخر في الس
(1)-Antoine Frachot, Christian Gouriéroux, Titrisation et remboursements anticipés, Economica, Paris, 1995, p : 36. 

 تنازل

خيةتاري إحصائيات  

 اختيار

 مفاوضات التنازل عن القروض

القروضتقييم   

التدفقات هيكلة  

الصندوق المشترك للحقوق إيضاح نظام  

 تصنيف اإلصدار

 إصدار الحصص

 )1( مرحلة التحليل

)2( التركيبمرحلة   

في حالة فشل أي خطوة                  

من أي مرحلة يمكن التراجع إلى المرحلة 

 .المناسبة
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 وريق ـالتات عمليات آلي: املبحث الثالث

أصوهلا وهو ما مسح هلا  دارةأصبحت مؤسسات اإلقراض متتلك أداة جديدة إل ،املصرفيةتوريق القروض  اتعملي وجودب     

سيتم التطرق و  ،املصرفيةاملؤسسة  تسيريالتوريق يشكل عنصرا إسرتاتيجيا ل أصبح و�ذا ،بتعظيم هيكلتها املالية وتنمية تنافسيتها

 ن أجلوكل ذلك م املتكاملة واليت تشمل جمموعة من املراحل التوريق اتعملي املتبعة يف تنفيذآللية ل من خالل هذا املبحث

   .ةاملتنازل صارفامل من قبل املخاطر املرتبطة بالقروض املمنوحة إدارةخاصة ما تعلق بو منها الوصول إىل اهلدف املرجو 

 التوريق  منهجية: ولألاملطلب ا

تشكيل تتضمن األوىل بني مرحلتني أساسيتني،  بصفة عامة يتم التمييز ،عملية التوريق وضع حيز التنفيذ  يف إطار    

أو قروض  االئتمانديون على بطاقات  أو قروض الرهن العقاريك س الطبيعةنف هلا )lot d’actifs( جمموعة أصول

شراء أصول من دائنني آخرين أو القيام بتعبئة ديون غري  أو استعمال حمفظة قروضه مصرفلل ميكنإذ  ،وغريها الستهالكا

  ."التوريق القصري األجل"ية ذات طبيعة جتارية وهو ما يطلق عليه مصرف

 مشرتك حلصول على تدفقاو  االئتمانية طرللمخافة تحليل أقل تكلب من أجل القيام انس ضروريا التجايعد هذ    

عن  الشراءواليت متول هذا  يع هذه احملفظة هليئة هلذا الغرضاملرحلة الثانية بيف ويتم  ،املنفذة من قبل املقرتضني تسديداتلل

  .طريق إصدار أوراق مالية

  التوريق وصف إمجايل لعملية : الفرع األول

 يوضح، اهلدف الذي يسعى لتحقيقه من خالهلاحسب  تركيب عملية التوريق تدخل العديد من األطراف كاليتطلب     

  .عملية التوريقلسري  اإمجالي اخمططوايل الشكل امل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وريقـخمطط إمجايل لعملية الت ):2- 12(شكل رقم ال
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 دبع الذي يقومو  التوريق من خالل التنازل عن القروض من قبل مؤسسات اإلقراض لكيان قانوين خمتلف يةعمل تمت  :أوال 

حيث  ،)1(أعالهتدخل األطراف املوضحة يف الشكل  مث يأيت ،مثلة هلاته القروضاملإصدار أوراق مالية قابلة للتداول و ذلك ب

                                                 
(1)-Antoine Frachot, Christian Gouriéroux, op.cit. ; p:37. 

Source :Stefano Caselli, Stefano Gatti, Structured Finance : Techniques, Products and Market, Springer, Germany, 
2010, p: 13.  

 

 
A C 

B 

E D 

G 
F H 

  حملة السندات

بادئ 

 العملية

 A 

C 

B 

اختيار مجموعة ①	

  األصول

  بيع األصل ②
 

الشركة ذات 

 الغرض الخاص

 

صفقة بيع 

  حقيقي

الورقة المالية  إصدار

  ضمونة بأصل الم

 -ABS-  

 منظم

مدققون 

 خارجيون

مستشارون 

 قانونيون

 وسيط/ مكتتب وكالة التصنيف

 
ABS 

ABS 

ABS 

ABS 

ABS 

 تصنيف

  في ABSتوظيف  ④

  سوق رأس المال 
  تقييم 

  مستحق
  تعزيز االئتمان 

 رأس المال

 فائدة

 رأس المال

 فائدة

 

2 
4 1 

3 

مقدمو 

 الخدمة

 ضامنون

 مستثمرون

  مجموع  ⑤

  التسديدات 

  نقد  نقد

  المحركون المفترضون لدعم المبادلة
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 املتنازلةقدرة التسديد للمؤسسة  كن على أساست مل ةاملصدر  املالية شرائه لألوراقمن خالل  عمليةالمسامهة املستثمر يف  أن

  الالزمة لألوراق املالية املصدرة؛التدفقات املالية املستقبلية لألصول الضامنة للتسديدات وإمنا على أساس 

وبالنسبة  املتنازل مصرفالعملية بالنسبة لل استقالليةاليت تضمن  الشركة ذات الغرض اخلاص من خاللكل شيء يتم   :ثانيا

أثرا ال على العملية وال على  هلذا اإلفالسيكون  لنحيث  ،عملها الشركةتواصل املتنازل  املصرفوحىت يف حالة إفالس لألصول 

  :املتنازل يف عملية التوريق املصرفويوضح الشكل املوايل دور  .)1(املتنازل املصرفاملستثمر وهذا لعدم وجود عالقة بني املستثمر و 

  املتنازل  املصرفدور ): 2-13(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  
 
Source : Charlotte Ferté, Philippe Cassette, De la securitization à la titrisation, Editions ESKA, Paris, 1992, p : 47. 

  

من املتدخلني  عدد يتم إشراكاملتنازل  املصرف يف حالة إفالس الشركة ذات الغرض اخلاص عمل استمراريةلضمان : ثالثا

من  كلدور   وايلالشكل امل بنيوي ، الغرض اخلاصشركات من نوع  تسيريالشركات املتخصصة يف كاآلخرين واملختصني  

 :يف عملية التوريق ةري سشركة املالو  جهة اإليداع

  وشركة التسيري جهة اإليداعدور  ):2-14(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

.49 : p Paris, 1992,Editions ESKA, e la securitization à la titrisation, D, Ferté, Philippe CassetteCharlotte :  Source  

 التنازل عن القروض: الفرع الثاني

                                                 
(1)- James Rosenthal, Juan Ocompo, op. cit., p:33. 

  قروض    حصص
  

            
 مـانض الخزينة             

 تدفقات الفائدة واألصل

 المقترضون ازلالمتنالمصرف  وظيفة التحصيل

 إشعار
 التنـازل

 الشركة ذات الغرض الخاص

  تدفقات مدفوعة لحاملي القروض

  التنازل عن القروض

 عالقة تجارية

 قروض

 تدفقات

 شركة التسيير جهة اإليداع

تدفقات ناتجة من 
 القروض

تدفقات مدفوعة 
 لحاملي الحصص
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بال قا قرضحىت يكون الف لكن هل كل القروض قابلة ألن تكون حمل عملية توريق؟و  ،تتعدد األصول القابلة للتوريق    

  .واليت سيتم التطرق إليها الحقا لة من اخلصائصفيه مجتوفر أن تللتوريق جيب 

ا ديد سعر التنازل عن حمفظة القروض وذلك بالنظر للمزايللمنظم مهمة حت عودت :مفاوضات التنازل عن القروض: أوال

تحديد املسبق لسعر نظري عند تاريخ وتستند مفاوضات التنازل على الوالتكاليف النامجة عن العملية بالنسبة للمتنازل، 

حيث يتم  ،إمجايل املعلومات اليت ميتلكها املتنازل عن املقرتضني والقروض حمل التنازل االعتباروذلك باألخذ بعني  ،التنازل

بالتدفقات  ةاملرتبط ئتمانيةاال ةطر اخامل االعتباروالذي يأخذ بعني فظة احملبناء منوذج لتقييم سعر التنازل خالل مرحلة تشكيل 

  .وصالبة الضمانات املرتبطة �ا إضافة إىل طبيعتها ،التسديدات املسبقة للقروض واحتمال

القائم على تصميم سلوك املقرتضني من أجل التحكم يف و مناذج التقييم من يعتمد على التحليل اإلحصائي للسلوكات  من بني    

عزل جمموعة املتغريات من خالل طريق التحليل اإلحصائي لبيانات سابقة  عنوذلك  ،والتأخر عن التسديد سبقخماطر التسديد امل

تأسيس دالة وبقدير تكلفة خمتلف املخاطر بتتنتهي دراسة السلوك فإن الطريقة املستعملة  كنومهما ت ة للسلوكات املالحظة؛املفسرِ 

  .)1(أخرى للتقييم ااك مناذجكما توجد هن،وذلك بعزل هاته املخاطر عن طريق آليات التأمني التسديد املسبق

سعر التنازل عن القروض هو عبارة عن قيمة التدفقات املستقبلية املخصومة مع األخذ بعني االعتبار فرضيات     

معدالت التسديدات املسبقة ومعدالت التعثر عن التسديد، وحتدد التدفقات املستقبلية وفقا آلجال استحقاق 

منحىن معدل الفائدة الذي يتبع  على أساس اقائم اأن هذه الطريقة تتطلب تصور  إالّ اليت مت تأسيسها، التسديدات 

  .)2(ومعدالت التسديدات املسبقة ومعدالت التعثر عن التسديد يتطورات معدل الفائدة السوق

  :)3(التالية ميكن احلصول عليه بالعالقة) P(احملفظة والذي يرمز له بـ التنازل عن وعليه فإن سعر 

  

  

  :حيث

Fi  :شكلة من الفوائد واألصل؛املو  التنازل التدفقات احملسوبة يف تاريخ  

t : لتنازل؛اتاريخ  

T: تاريخ استحقاق القرض؛  

r:  التسديدات املسبقة باإلمكان أن يأخذ بعني االعتبار معدل التعثر عن التسديد ومعدل(معدل اخلصم املطبق.(  

نازل كنسبة مقارنًة بالقيمة االمسية ملبلغ القروض، وتأخذ هذه الصيغة وميكن استعمال الصيغة التالية حلساب قيمة الت

  .باحلسبان الفرتة الزمنية للمحفظة
  

  :حيث

                                                 
(1)- voire: Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit., pp :66-67. 
(2)-Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, op. cit., p : 85. 
(3)- Ibid, p : 91. 
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V: قيمة التنازل كنسبة من القيمة االمسية؛  

D: للمحفظة؛ )األمد( الفرتة الزمنية  

R: معدل العائد املقدم للمستثمرين؛  

Ctit: سيتم التطرق إليها الحقا يف هذا الفصل( تكلفة إعادة التمويل عن طريق التوريق(.  

  .يتم فحص طبيعتها وأصلهاأن جيب ألخذ فكرة عن القروض القابلة للتوريق  :خصائص األصل القابل للتوريق :ثانيا

القروض القابلة للتنازل هي تلك املمتلكة من قبل للقانون اجلزائري للتوريق فإن  وفقا: أصل القروض القابلة للتنازل - 1

مؤسسات اإلقراض  املمتلكة من قبل األمر يتعلق بالقروضف قانون الفرنسيال، بينما يف )1(واملالية املصرفيةؤسسات امل

  ؛صندوق الودائع والضمانات وشركات التأمنيو 

توريق كان الف ،ورقة، فبالنسبة للمدةُــ ز على مدة ونوعية القروض امليتم الرتكيس هذا اإلطار يف: ورقةُـــ طبيعة القروض امل - 2

لكن توسعت فيما بعد و  ،)2(تتجاوز السنتني خاصة قروض السكن استحقاقهاآجال موجها بصفة خاصة للقروض اليت 

القروض غري  من عملية التوريق ستثىنفغالبا ما تُ أما فيما يتعلق بنوعية القروض  ؛لتشمل قروضا قصرية األجل اتهعملي

 ،قرتض تسدد بسبب وجود صعوبات مؤقتة يف خزينة اململي القروض اليت وه )crédits immobilisés(القابلة للتعبئة 

  ؛)3(القروض املشكوك يف حتصيلها والقروض املتنازع فيها وهي اليت يتطلب حتصيلها اللجوء إىل احملاكم ضافة إىلباإل

ملتولدة عنها واليت توجه تدفقات اخلزينة ا استقرارهو  كذلك من بني أهم اخلصائص الواجب توفرها يف القروض املورقة - 3

  ؛املستحقة حلاملي األوراق املالية املصدرة وهذا ما يتطلب درجة من التأكد فيما يتعلق بتحصيلهاالفوائد و  األصللتسديد 

   :)4(هناك ثالثة مناذج وهي :القروضالتنازل عن  طرق :لثاثا

حيث يتم  ،املتنازلة املصرفيةميزانية املؤسسة وهو يعكس اخلروج النهائي للقروض حمل التوريق من : التنازل التام - 1

 قرتضنيعلى امل ةطر اخموبالتايل ال حيتفظ املتنازل بأي  الصندوق املشرتك للحقوق،لصاحل  دون ضمان وال رجوع تنازلال

  ؛)لربح أو اخلسارةا( عن القروض ناتج عملية التنازليقوم فقط بالتسجيل على مستوى ميزانيته فهو األوليني 

هذا النموذج على مبدأ عدم خروج القروض املتنازل عنها من ميزانية ستند ي :اإلعسارتنازل مع ضمان ضد خماطر ال - 2

  :التنازلرتبطة �ذا النوع من املمن الضمانات  أنواع ةثالثهناك  حيث توجد املتنازل، املصرف

  ونة؛املتنازل تشكيل مؤ حيث بإمكان خارج امليزانية  التزامهو  :النوع األول - أ

أي أن مبلغ القروض املتنازل عنها لصاحل  )surdimensionnement( فارق القيمة عبارة عنهو  :النوع الثاني  -  ب

)FCC (؛يتجاوز مبلغ احلصص املصدرة من قبله  

                                                 
  .14:، صمرجع سابق الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -)1(

(2)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, La titrisation, aspects juridique et financier, 2ème édition, Economica, Paris, 
2004, p : 87. 
(3)- Ibid, pp : 89-90. 
(4)-Thierry Granier, Corynne Jaffeux, op. cit., pp : 66-67. 



 عمليات التوريق من املنظور املصريف التقليدي.........................................................الفصل الثاني

 

135 

إصدار حصص عادية  الشركة ذات الغرض اخلاصبإمكان حيث  ،يأخذ شكل حصص خاصة :لنوع الثالثا -  ج

  ؛قرتضنيللمعن التسديد  التعثر ةطر اخم ألخريةاهذه وتتحمل  خاصةأخرى و 

جل مؤقتا خارج امليزانية يساملتنازل و  املصرفالقروض من ميزانية  يتم إخراج :االختياريمع شرط إعادة الشراء  التنازل - 4

  الشراء؛ اختيار إلغاءمت يف حالة ما إذا  بلغ هذه القروضمساويا ملمبلغا 

 )monocédant( ومها تركيب تقليدي لعملية التوريق عن القروض بني تركيبني يف إطار عملية التنازليتم التمييز : رابعا

 :وايل، كما يوضحه الشكل امل)multicédant( وتركيب عن طريق وسيط

  عن طريق وسيطوتركيب  تقليديتركيب  :)2- 15(شكل رقم ال

   

  

  

  

  

  

  
Source : Thierry Granier, Corynne Jaffeux, La titrisation, aspects juridique et financier, 2ème édition, Economica, 
Paris, 2004, pp : 33-34. 

القروض  حتديد حمفظة واليت تتضمن) convention de cession( تنازل اتفاقيةعن طريق إما التنازل عن القروض يتم  :مالحظة

حتويل  كما ميكن،  تنازل عن القروض يف وثيقة واحدةال أي )bordereau( الئحةعن طريق  ، وإمااخل...الضمانات املمنوحةو 

  .)*(كتابياقرتض  املتنازل ويف هذه احلالة البد من إعالم امل املصرفآخر غري  صرفملتسديدات القروض حتصيل عملية 

  هيكلة عمليات التوريق : الفرع الثالث

 يف يساعدمعلومات لل اب التحكم فيها نظاممن بني العناصر اليت يصع واليت هيالتوريق  اتهيكلة عملي تتطلب    

هيكلة اإلصدار دوافع  اختيارورقة، كما يتبع ُــ وفقا آلفاق السوق احملتمل للمنتجات املهذه اهليكلة وتتم  ،القرار اختاذ

  .)1(يف ظل فرضيات تطور املخاطر الشركة ذات الغرض اخلاص املستثمرين وضرورة تأمني توازن واحتياجاتاملتنازل 

التمويل عن طريق وتتم عملية  خمتلفة إصدار حصص حبيث يتم ،آلية ضروريةوهي : )subordination( التبعية: الأو

هو ختفيض التابعة  صصهذه احل اهلدف من إصداروبالتايل فإن ، تابعة حصصو عليا  حصصوذلك بإصدار هيكلة خاصة 

                                                 
 .تلك المسددة للمستثمرین في الحصص المصدرة تفادیا لحدوث اضطرابات في تحصیل التدفقات النقدیة المنفذة  من قبل المقترضین و  -)*(

(1)- Antoine Frachot, Christian Gouriéroux, op. cit., p : 38.  

 مصرف FCC ةسوق مالي
  متنازل

 قروض

 تدفق مالي

 FCC حصص

  ناتج مالي

 FCC حصص قروض

 مصرف  FCC ةسوق مالي
  متنازل

  وسيط

 تدفق مالي  ناتج مالي تدفق مالي

 أوراق خزينة
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أعلى وهذا بالنظر ملستوى سيكون  التابعة صصاملطبق على احل فإن سعر الفائدة بالتايلو ، العليا صصحلاحتمال اخلسارة على ا

وهذا ما  ،)2(على التحليل الذي تقوم به وكاالت التصنيف اعتمادا اإلصدارهذا ويتم ، )1(املرتفع نسبيا الذي تتحمله ةطر خاامل

   :كما هو موضح يف الشكل املوايل  الشركة ذات الغرض اخلاص،ميكن مالحظته من خالل ميزانية 

  واملبادالت والتدفقات الشركة ذات الغرض اخلاصشكل مبسط مليزانية ): 2-16(لشكل رقم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

 )الشركة ذات الغرض الخاص(

  الخصوم  األصول

        القروض 

  المتنازل عنها

 classes senior طبقات عليا

 classes junior طبقات تابعة

  
  

الضمان قيمة و  غرايفاجل وقعاملو املداخيل و  املقرتض نوع العميلقروض من خالل الحمفظة  يتم فحص نوعية: التصنيف: ثانيا

الشركة  ن تصنيف احلصص املصدرة من قبلكما أ ،)chance de perte(ة خسارة صفر  ومتنح لكل قرض ،من املعايري وغريها

  .)3(يف هذه احلصص يتعرض هلا املستثمرونميكن أن اليت  االئتمانية للمخاطرعبارة عن تقييم  وه ذات الغرض اخلاص

  .لهيكَ ُـــ يف التمويل امل  "Moody’s"الشكل املوايل املنهجية املتبعة من قبل وكالة التصنيفيوضح    

  

  

  )Financement adossé( يف التمويل املستند ألصول )Moody’s(منهجية ): 2- 17(شكل رقم ال
    

 

 

                                                 
(1)- www.europeansecuritisation.com/esfcurrentISS.shtmllegReg 
(2)-Thierry Granier, Corynne Jaffeux, op. cit., p :49. 
(3)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., p : 146. 

 + )ب( المستثمر
  من إعداد الطالبة: المصدر

 

 )أ( المستثمر -

 احتمال الخسارة

العملية بادئ شركة ذات الغرض الخاصال   المستثمرون 
 بيع األصول

  إصدار وتوظيف السندات كأدوات 

 مديونية

 ميزانية
 أصول خصوم

 

 قروض
 قروض

 أصول خصوم

 نقدية نقدية

 تدفقات نقدية

 أصول خصوم
 ميزانية ميزانية

  أوراق مالية
ABS 

 
 قروض

ABS 

نشر التصنيفات 
 وتقرير التقييم

  تحليل المحفظة 
  والهيكل

زيارة عملية   
  ومناقـشات

 مع مسير المتنازل

  مناقشات غير
  رسمية مع

 المنظمين والمتنازلين

  :لجنة التصنيف
  قرار حول مستوى

 دعم القرض والتصنيف
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Source : Mehdi Ababou, « Les financements structurés : l’approche Moody’s », séminaire sur « Titrisation: une Stratégie de 
distribution », organisé par la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), Tunis le 7/2/2006, p : 10. 

يطلق على هذه و  احتياطيتشكيل  الشركة ذات الغرض اخلاص نوعية التصنيف فإنه يتم يف إطار حتسني أجلمن     

  .)rehaussement de crédit(أو  )renforcement de crédit( "ئتمانتعزيز اال"العملية 

كقاعدة عامة ، و )1("نمِ ؤ مُ عن طريق ضمان  اقرتاضإعادة تقييم تصنيف " :يقصد به :السيولةودعم  متان  الئتعزيز ا :ثالثا

تأمني ويف بعض األحيان من  أو شركة مصرفاملمنوحة من قبل و من هذه التقنية  األوراق املالية املستندة ألصولتستفيد 

  . قرتضنيبإعسار امل ةطر اخلسارة املرتبطاخملتجنيب املستثمر تستعمل كما ،  املتنازل يف حد ذاته املصرفقبل 

وختتلف هذه التعزيزات باختالف صفقات التوريق وأنواع حتسني نوعية الديون أو احلقوق، "يف  انيتمثل تعزيز االئتم    

من قبل وكاالت  حصول على تصنيف عالٍ لل بصفة عامة هدففإنه يويف إطار عمليات التوريق  ،"األصول املستندة إليها

  .)2(ألصول وتعظيم قابلية التداول لألوراق املالية املستندةالتصنيف 

  :)3(ومن بينها عينةم صحصتقنيات لرفع نوعية عدة  خداماست للصندوق املشرتك للحقوق نميكو      

ذلك عن و  قرتضنيعلى ضمان ضد إعسار امل من خالل هذه التقنية احلصول الصندوق بإمكانحيث : منح قرض -1

  ؛املتنازل أو شركة تأمني املصرفقبل من  طريق قرض ممنوح

 هادفع يتم وال املقرتضنياخلسائر املتتابعة إلعسار  ضد وهي تعد كضمان الصندوق تشكيلها من قبليتم : ودائع الضمان -2

  إالّ بعد تسديد احلصص العليا؛

لوجود فارق بني حتصيل  رجعاليت تو املؤقتة للخزينة  احتياجاتهملواجهة  االقرتاض للصندوقميكن : تسبيقات اخلزينة -3

  املتنازل؛ املصرفغالبا من قبل  تم تأمينهايو احلصص، القسيمات و القروض وتسديد 

 للخسائر على نفس النوع منهابالقروض تبعا  ةاملرتبط ةطر خاامليتم تقييم  لتعزيز االئتمانولتحديد املستوى املناسب     

  ؛)4(عن التسديد لتعثرامعدالت  كل معدل منل املناسبة وبالتايل حتديد التغطية

ة من صدرَ ُــ ة للديون املرجعية يكون أعلى من معدالت الفائدة لألوراق املالية املمتوسط معدل الفائد: فائض اهلامش -4

 الشركة ذات الغرض اخلاص؛قبل 

                                                 
(1)- Jean-Michel Cicile, op. cit., p : 69. 
(2)-joseph Antoine, Marie-Claire CAPIAU-HUART, op. cit., p :465.   
(3)- Antoine Sardi, Audit et Contrôle interne Bancaires, Edition Afges, Paris, 2002, pp : 838-839. 
(4)- Ibid, p:840. 

T0 متابعة التصنيفات  
 وتغيير محتمل

  مستوى التصنيف
 وتعزيز االئتمان

  سيرورة متكررة
 مع المنظم والمتنازل

 تفويض التصنيف

  أجل التغطية تصنيفات تقديرية وتقرير تمهيدي
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 نقدية

تقوم على األصل 

 المرجعي

يل لألصول املرجعية، ن والذي يقوم بتحليل ماؤمِ مينح هذا الضمان من مُ : )garantie monoline( نؤمِ ُــ ضمان من م -5

 .ايل الذي ميكن تقدميهووفقا ملخاطرة هذه األخرية حيدد مستوى الضمان امل

خطوط و  االعتمادخطابات و  الضمانات احلكوميةو  املشتقات االئتمانية كاستخدام  أخرى لتعزيز االئتمانوهناك أشكاال    

 .)1(املصرفحق املستثمرين يف الرجوع على و السيولة

حتليل وكاالت التصنيف لتحديد تبار عن طريق األخذ بعني االع التجزئة ههذتم ت :)قرار التجزئة(هيكلة التدفقات : رابعا

كن ميو  ،االتابعة هل للحصصأو  حصةاملشكل لكل  االحتياطيعلى  باالعتمادوذلك  ،ةصدرَ حصة مُ لكل  ئتماننوعية اال

 واختالف ةاملالي وضعية السوقبشكل أساسي على  إحداها اختياريعتمد حيث  تاحتماالجتزئة العملية وفقا لعدة 

 :الشكل املوايلمن خالل حه يوضميكن توهو ما  ، صصملختلف احل ةنوحمالفائدة امل تمعدال

  )RMBS من نوع سري مبادلةمثال حول  ( النقدية اتـهيكلة التدفق مثال حول :)2- 18( شكل رقمال

 
  

  

 

      
  

  

                       
                                                                          

 (P b) Point de base نقطة مئوية 0,01نقطة أساس وتساوي.  

 
Source : Mohamed Damak, le rôle de Standard & Poor’s dans le cadre de la finance islamique, IIème forum français  
de la finance islamique, paris, 26/11/2008, p : 17. 

   هيئة التوريق يف احلصص املصدرة من قبل االستثمارخصائص : طلب الثانيامل

                                                 
(1)- Janet Tavakoli, op.cit., p: 26. 

 بادئ العملية

محفظة مرجعية 

 رهنلقروض 

 عقاري

الشركة ذات 

الغرض 

صالخا  

 فائض الهامش

 صندوق االحتياط
 موردو الخدمات

 المستثمرون

 وكالة التصنيف

 AAA ذات تصنيف  A طبقة

  % 92شرائح عليا 

Equity  شرائح غير مصنفة   

%0.75  

    BBB- ذات تصنيف C طبقة

2% 

 A  ذات تصنيف B  طبقة  

% 3شرائح تابعة    

 B ذات تصنيف  D  طبقة  

%2.25 

RMBS 

 الهامش الطبقات

   Pb30 

   Pb50 

   Pb150 

   Pb 300 
 السيولة

 تجميع

مسيرو 

 الحسابات

 دفع

 عمالت صعبة
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توضيحها مبجموعة من اخلصائص اليت البد من  يف إطار عملية التوريقصدرة ُــ يف األوراق املالية امل االستثماريز يتم    

 .فيها االكتتابح عملية من أجل إجنا عملية الحىت يكون املستثمر على علم بكل ما حييط ب ،وتسليط الضوء عليها

  احلصص املصدرة  طبيعة: الفرع األول

على أن احلصص املصدرة من قبل  التوريق يف خمتلف الدول اتاملنظمة لعملي بني خمتلف القوانني اختالف يوجد هناك ال     

هذه متثل  ،يد طبيعتهالكن البد من حتدو هي عبارة عن قيم منقولة  الصندوق املشرتك للحقوق أوالشركة ذات الغرض اخلاص 

ميكن مالحظة لذا  ؛)1(هذه األخريةعلى  مجاعية ةحق ملكي هااملييكون حلاليت و  الصندوقممتلكة من قبل  اقروضاحلصص 

 ،الصندوق نشاط نتائجكشريك يتحمل  لها ماحكون أن   من جهة األسهم هي تشبهفعلى صعيدين،  صدرةُــ احلصص امل مميزات

  .بالسندات شبيهة األخريةعل هذه جي املي احلصصحلفوائد الو  بالغملاسديد ومن جهة أخرى فإن ت

 : )2(توجد هناك العديد من التقنيات يف هذا ا�ال، ومن أمهها :يف إصدار احلصص التقنيات املستخدمة: أوال

وذلك ن القروض دون تعديالت حلاملي احلصص ع ناجتةال الامل تدفقات الفوائد ورأسيتم نقل : مبدأ التحويل - 1

  ؛مصاريف التسيري ومصاريف أخرى اقتطاعبعد 

تسمح   كماال،  امل هتالك رأساوترية  االقتضاءتؤدي إىل تعديل وترية توزيع الفوائد وعند  :تقنية تغيري الدورية - 2

  ؛كذلك بالتكيف مع رغبات املستثمرين فيما يتعلق بدورية املدفوعات

عدل خمتلف عن املعدل املطبق على مب حلاملي احلصصفوائد الوزيع ت من خالل هذه التقنية يتم: تقنية التبادل - 3

مبادلة ملعدل عقد إلبرام اللجوء  لهيئة ذات الغرض اخلاصلـميكن  دناهأ يف اجلدول كما هو موضحالقروض األولية، و 

  ؛وزع حلاملي احلصص فوائد حمسوبة على أساس معدل متغريتوالذي بفضله  الفائدة

   .مبعدالت فائدة خمتلفة حصصصدار يف إ مثلتتو : التجزئة -5

  :املذكورة أعاله اجلدول املوايل مثاال عن التقنيات يعطي

  التقنيات املستعملة يف إصدار احلصص): 2-2(اجلدول رقم 

 الحصص المصدرة القروض الممتلكة

  قروض بأجل استحقاق سنة

  $مليار  1: المبلغ 

 $مليون  25أشهرـب 3 فوائد كل

 .$مليون  25 :ائدة كل ثالثة أشهر بمعدل ثابتحصص لسنة، ف: تحويل

 .$مليون  103.75: حصص لسنة، فائدة سنوية بمعدل ثابت: تغيير الدورية

 .PIBOR 3 mois+ 0.5% حصص لسنة، فائدة كل ثالثة أشهر بمعدل متغير: مبادلة

كل  $مليون  20.125: أشهر بمعدل ثابت 3من الحصص لسنة، فائدة كل  $مليار 0.9 فئة أولى: تجزـئة

كل  $مليون  4.875: أشهر بمعدل ثابت  3من الحصص لسنة، فائدة كل  $مليار  0.1فئة ثانية . أشهر 3

 .أشهر 3

Source : Robert Ferrandier, Vincent Kôen, Marché de capitaux et techniques financières, 4ème édition, Economica, 
Paris, 1997, p : 176. 

                                                 
(1)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., p : 106. 
(2)- Robert Ferrandier, Vincent Kôen, op. cit., p: 175.  
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يف حالة ما إذا كان توظيف  إجراءات إصدار احلصص يف إطار عملية التوريق ختتلف: إجراءات إصدار احلصص: اثاني

  .)1(اماأو ع اخاصحصص 

عمليات على بال رتبطةاملخاطر امل تحديداخلربة والوسائل الضرورية ل املستثمرون املستهدفون ميتلك: احلالة األوىليف  - 1

املؤسسات العمومية ذات الطبيعة و الشركات التجارية  فئةو  املؤسساتيوناملستثمرون فئة  ،تنياألدوات املالية وهم على فئ

  ؛واملكتتبني ةري سشركة املالاحلصص بني يف هذه  اكتتابحيث يتم إبرام عقد  ،الصناعية والتجارية

 من قبل املؤسسني رمدونة إخطا رير يتم حتلالكتتاب العام بمجرد بدء عرض احلصص ف ،أما يف احلالة الثانية - 2

   :إىل وثيقتني اهليئة ذات اخلاصبـ فيما يتعلق املدونة تنقسم هذهو خاضعة لتأشرية السلطات النقدية واملالية، تكون و 

قواعد تتضمن بصفة أساسية  ،جهة اإليداعيتم إعدادها من قبل الشركة املسرية للصندوق و : "مدونة مرجعية" -  أ

 ؛ملةتاحملآليات تغطية املخاطر و إصدار احلصص 

تتضمن املعلومات املتعلقة باحلصص مبا فيها تصميم اإلصدار إضافة إىل الربنامج الزمين  :"مدونة العملية" -  ب

ة بني خمتلف األطراف وطرق تسويق سَ ؤسَ ُــ للعالقات امل اوصفبالتايل فهي تقدم و  ،والشروط املالية التقديرية للعملية

على سعر لذا فاحلصص تُ  ،سوق األوراق املاليةت رقابة سلطات حت خطاراإلة دوننشر م ، ويتماملصدرةصص احل

  ؛قابلة للتداولهي و  هذه السوق مستوى

ثالث فئات وفقا ألهداف التوظيف وأهداف املؤسسات  إىلة رَ احلصص املصدَ  تُقسم :املصدرةأنواع احلصص  :ثالثا

   :)2(املتنازلة وهي

مع  االستحقاقعند أجل  تسددو  ،لألجل املتوسط والطويليتم إصدارها  :تقليديةالسندات الحصص شبيهة ب - 1

  ؛تستفيد بأفضل الضماناتكما أ�ا  ،قسيمة سنوية أو كل ثالثة أشهر

 استحقاقمتنوعة ذات آجال  متثل أشكاالو حصص لألجل املتوسط  وهي  :االدخارحصص شبيهة مبنتجات  - 2

 ؛)titrisation interbancaire( صارفتوريق فيما بني امل اسمحتت  هي تعرفخمتلفة و 

يف غالب  ثابت فائدة معدلذات لألجل املتوسط أو الطويل  احصص متثل: استحقاق متغريةذات آجال حصص  - 3

طر اخم هؤالءحيث يتحمل  ،املؤسساتيني مستثمرينللو   هليئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة وهي موجهة ،األحيان

  .ةَـــ ورقمُ ــللقروض ال املعدل املرتبط بالتسديدات املسبقة

  القروض حمفظة اهتالك: لفرع الثانيا

لذلك أصبح  ،حمفظة القروضالناجتة عن تدفقات الهي  يف إطار عمليات التوريق لتدفقات املاليةلمصدر أهم  يعد    

  .لعمليات التوريق بعض اخلصائص املهمة بالنسبة للمستثمرين يف احلصص املصدرة

                                                 
(1)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., pp : 102-106. 
(2)- Ibid, pp : 45-46. 
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خمتلفة  استحقاقتتابعة خبلق آجال املصص تسمح احلو  ،لقروضحمفظة ا اهتالكاحلصص يتبع  اهتالكعموما فإن و     

حمفظة القروض  اهتالك لوحدها ريقصلاذات األجل احلصة تتحمل ، ةاملالي السوق متطلباتاليت ميكن تكييفها حسب و 

  .وهكذا ولطاأل ذات األجل احلصةيأيت دور امل مث كلغاية تسديدها بال

أجل كان ذات مبلغ معترب كلما  احلصة ، فكلما كانت مبالغها جمحل وفقا صاحلص استحقاقل اجيد آيتم حتد    

التدفقات النقدية  استقرارتأثريا على مدى القروض املكونة للمحفظة  استحقاقتواريخ ل كما أن،  )1(ولطأ االستحقاق

 "معدالت التعثر عن التسديد"  أساسني ومهافظة مرتبطة بعاملنياحمل اهتالكسرعة  تكونو ، عن احلصص املصدرةالناجتة 

  ."التسديدات املسبقة تمعدال"و

   ألصل املايل حمل التوريقلفائدة المعدل  :الفرع الثالث

سعر الفائدة على األصل املايل الذي يتم توريقه فإن  ،معدل الفائدة على القروض املكونة للمحفظة متماثالإذا كان     

وعادة  ،%5إىل وقد تصل نسبته  ،"رسم اخلدمةب"تسمى و فائدة على القروض بنسبة معينة عادة أقل من سعر ال يكون

برسم "توريقها واليت حتصل على ما يسمى  ملالية اليت يتما قسم رسوم اخلدمة بني اجلهة املنوط �ا خدمة األوراقتما 

   .)2("برسم الضامن"سمى وأصل الدين واليت حتصل على ما ي وبني اجلهة الضامنة للفوائد "خدمة القروض

على عندئذ يكون معدل الكوبون فاحملفظة اليت مت توريقها حتتوي على قروض تتباين من حيث معدل الفائدة أما إذا كانت     

اليت يتم توريقها، ويف حاالت أخرى قد  لقروض املكونة للمحفظةعلى اأقل من أصغر معدل كوبون  األصل حمل التوريق

على القروض  "عدل الكوبونملباملتوسط املرجح باألوزان "على أساس ما يسمى لألصل حمل التوريق  حيسب معدل الكوبون

يكون رسم اخلدمة ممثال يف الفرق بني املتوسط املرجح وسعر الفائدة املقرر على األصل املكونة للمحفظة، ويف هذه احلالة 

  .)3(الذي مت توريقه

كسعر الفائدة لعمليات على أساس معدل مرجعي  ورقة ُـــ سندات املال ساب كوبونحبعض الدول األوروبية مثال يف يتم     

وهذا راجع  ةاملتحمل ةطر ت املخاكلما ازداد  هذا األخري يرتفعو  ،امعين امضافا إليه هامش اإلقراض بني املصارف يف لندن

  .ةؤكدُــ غري م ي للسنداتاألصلاملبلغ لكون وترية تسديد 

   تغطيتها التوريق وكيفية احملتملة يف عمليات املخاطر: لثالثاملطلب ا

 ،ةوق املاليسدر للتمويل جيب أن حيمل بعض الضمانات للمستثمرين سواء عند اإلصدار أو على مستوى الصْ التوريق كمَ     

ني من هناك نوعيوجد و  ،ةتغطيللوالتقنيات املناسبة  تنجم عن هذه العمليةلذا وجب حتديد طبيعة املخاطر اليت ميكن أن 

  .مبحفظة القروض خماطر متعلقةو  يف عملية التوريق مرتبطة باملتدخلنيخماطر  ،املخاطر

  

  

                                                 
(1)- Jean-Pierre De Cormis, Isabelle Roseau, op. cit., p : 2. 

.448: ص ،مرجع سابق منیر إبراھیم ھندي، -)2(  
  .449-448: ، ص صالمرجع السابق -)3(
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  املخاطر املرتبطة باملتدخلني: ولالفرع األ

البد  ةإضافيخماطرة  تراكم الوظائف يشكل أنكما ميكن  ،يف عملية التوريقة حقيقي ةطر اخمإعسار أحد املتدخلني  يعد    

  .نقديةالتدفقات اليف  اضطراب بعض األحيان إىل يف نالعامال ناهذ ؤديي قدو ، تباراالعبعني  امن أخذه

النسبة ب ةحقيقي ةطر اخمميثل ما وهو  حمتمالً أمرا إعسار متدخل ضامن يف عملية التوريق  يعد :إعسار املتدخلنيخماطرة  :أوال

املشكل يتعلق و ن طريق تشكيل ضمانات متنوعة، ع ة هذه األخريةتم تغطييفي احلاالت العادية ف ،لقروض املتنازل عنهال

 بصددأساسي وخاصة إذا كان هذا األخري  قرتضعند حدوث أي ضرر ناتج عن إعسار م استخدامهابكيفية املطروح 

إدخال ضمن أن يتم ميكن كما  ،الضامن هذا الظرف وال يقوم بالدفعستغل يإجراء تصفية قضائية، فمن املمكن أن 

بني ما وهي الفرتة (خالل الفرتة الزمنية املشكوك فيها  اهليئة ذات الغرض اخلاص غ احملصلة من قبلاملبالهذه الدعوى 

  .)التوقف عن الدفع وصدور احلكم

فرتة لاملالية بالتدفقات يف إطار عملية التحصيل حيتفظ حيث  ،ةاملتنازل متوقع املصرفإعسار  ةطر اخم كونتوبنفس الطريقة     

  ؛)1(جهة اإليداعاملفتوح لدى  اهليئة ذات الغرض اخلاص حلسابقبل حتويلها  معينة

لقروض املتنازل عنها لالك امل يعد ملل املتناز  املصرفأن من غم ر بال :املرتبطة برتاكم وظائف املتدخلنيالصعوبات : ثانيا

اجلمع بني  ليس فقطانه بإمكأنه كما ،  توريقها بعدحىت ها عن مسؤوال إال أنه يبق هليئة التوريق، اً ملك اليت أصبحتو 

  ؛قرتضنيمن قبل امل املنفذة بل وحىت الضامن للعمليات ،مقرض السيولةو  وظائف املسري

يف آن  ا�معة ةنقديالالتدفقات توزيع ب األوىل تتعلق ،اتمن التسديد نوعنيوجد ي :اضطراب وترية التدفقات النقديةخطر : ثالثا

 احلصص استحقاقتبعا آلجال  هاعيتوز  أو ذه التدفقات� االحتفاظ ن خالهلا م يتمف أما الثانيةواحد حلاملي احلصص، و 

  .احملددة عند اإلصدارو 

 ،احلصص املصدرة استحقاقعمليا آجال  )تسديدات القروض(الربنامج الزمين إلهتالك القروض املتنازل عنها ال يوافق    

يف هذا اإلطار ميكن التمييز بني فئتني من و  ،)2(صتدفقات القروض بضمان التسديدات حلاملي احلص سمحتأن  جيبلذا 

القروض غري مؤكد بسبب التسديدات  اهتالكفيها يكون  اليتتوريق العمليات للفئة األوىل احصص  احلصص، حيث تستند

مما  املسبق خيارات التسديدمن أجلها  اليت توجدو  )*(لألفراد منوحةاملعمليات توريق القروض تتعلق بهي و  ،املسبقة اليت متيزها

إذا كان ف ،سبقامحمددة  استحقاقلها آجال فأما حصص الفئة الثانية  ؛عدم التحويل لألموال ةطر اخم اخنفاضيؤدي إىل 

 التدفقات املالية العائدة إليهم تأخرطر اخماملستثمرين فمن املمكن أن يتحمل ل لألموال حصِ ُــ املتنازل هو نفسه امل املصرف

قبل  قرتضنياملتسديدات عن  الناجتة قاتتدفال اً د مؤقتمجيأن  حيث بإمكانه ،لصاحله هاظفالذي يو  املصرفحساب  يف

  .)3(حتويلها للمستثمرين

  .قرتضنيعلى وترية التدفقات الناجتة عن امل اأثر  جهة اإليداعالضامن و و  ةري سشركة املالكافأة تدخالت ملكما أن     

                                                 
(1)- Thierry Garnier, Corynne Jaffeux, op. cit., pp : 116-117. 
(2)- Sylvie Matherat, Philippe Troussard, op. cit., p :4. 

  .قروض عقاریة وقروض لالستھالك وقروض سیارات وغیرھا من القروض الممنوحة لألفراد -)*(
(3)-Sylvie Matherat, Philippe Troussard, op. cit., p :14. 
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  املخاطر اخلاصة مبحفظة القروض  :الثانيالفرع 

  :)1(رتبطة بالقروض ويتعلق األمر بـواملطر اخثالثة أنواع من املهناك     

احلال عليه هو  كماول  مَ ُـ املإجراء بيع األصل  املقرتض عن التسديدعن تعثر  تلقائيا ينجم :قرتضنيإعسار امل ة طراخم: أوال

لنوعية  فقط تبعاً  اية حيث ال يتم تقييمهاألكثر أمه ةطر اخامل ههذ دعتو ، كل القروض األخرىيف  يف القروض العقارية أو 

  ؛املرتبطة �ا ضماناتاللكن كذلك تبعا لنوعية القروض املستند إليها و و  ،املصدر

بالنسبة  خاصة ة،ض املدروسو لطبيعة القر  كبرية تبعاأمهية   سبقحتليل التسديد امل يكتسي :املسبقالتسديد  ةطراخم :ثانيا

، عن التسديد رتعثلل تلكأقل خطورة من  ةطر اخامله هذبقى تومع ذلك  ،الكبريةالغ وذات املب األجل طويلةاللقروض ل

  :)2( التسديد املسبقومن بني األسباب املؤدية إىل

القرض  باستبدال أيضااملنافسة املالية، كما يتعلق  سببب مالئم إعادة متويل القرض مبعدل قصد بهي :التحكيم - 1

عن طريق العالقة بني  أساسا امشروط االختيارهذا يكون و  ،خمتلف استحقاقأجل بأو  بلغمبأو  عدلمبآخر قرض باألويل 

للقرض  االمسيعن طريق الفارق بني املعدل أيضا و  ،لوَ مَ ُــــ ال غري املهتلك للقرض وقيمة التنازل عن األصل املامل رأس

  ؛إلعادة متويل قرضه قرتضواملعدل احلايل املقرتح للم

  ؛قرتضيف حميط املبتغري أو  األولية للقرض شروطمر بتغري اليتعلق األ :التحرك - 2

بعض تتضمن يف الواقع و  ،عن طريق تدخل آلية التأمنيه أو جزء من القرض تسديد كل قصد بهي :املغطىاإلعسار  - 3

  .عند منحهاالتأمني  يةالقروض إلزام

ن العائد احلقيقي أل وذلك ،املي احلصصالعائد حل خنفاضاة إىل ورقَ ُـــ للقروض املكونة للمحفظة املسبق امل تسديدلايؤدي     

مما يؤدي إىل على األفائدة المعدالت ذات لقروض ل سبقالتسديد املخاصة إذا مت ن يكون أقل من ذلك املتوقع ميكن أ

  .املرجح لعائد احملفظة املعدل املتوسط اخنفاض

فرتة مثل هذه التسديدات يف  حدوث يتوقع الدائنونحيث  ،هو معدل الفائدة سبقاملتغري املسبب للتسديد املف ،لذا    

  .)3(معدال�ا اخنفاض

  تغطية املخاطر : الفرع الثالث

ع رجِ ويَ  ،من وجهة النظر املالية العنصر املركزي للتصنيف املقدم من قبل وكاالت التصنيفتشكل آلية الضمانات     

  .ملطلوبة من قبل املنظماملتنازل التحكيم بني خمتلف أشكال الضمانات ا مصرفلل

أمان يف حالة إعسار و تغطية عامل لمستثمر بالنسبة لشكل الضمان يث يح دفني،هلتقنيات التغطية  تستجيب    

مع الضمانات  ةتجانساملو  اهليئة ذات الغرض اخلاص إصدار حصصفإن املتنازل، أما من وجهة نظر هذا األخري  املصرف

  .يسهل احلصول على التصنيف املناسب

                                                 
(1)-Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., pp : 114-118. 
(2) - Charlotte Ferté, Philippe cassette, op. cit., p : 62. 

  .444: ص ،مرجع سابق منیر إبراھیم ھندي، - )3( 
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  :)1(ز بني نوعني من الضماناتيميكن التمي     

  :جند هاأمهمن و  :الداخليةالضمانات  :أوال

هم نحمباملصدرة احلصص يف للمستثمرين  دالتعهيف  ذه التقنيةتتمثل ه: )surdimensionnement()(فارق القيمة  - 1

فظة حملاملتولدة عن التدفقات إن اف القروض عدم تسديد في حالةف، األصلية ن القروضعفقط من التدفقات املتولدة  جزءً 

تبقى أقل من عن التسديد للمستثمرين لن تتأثر طاملا أن هذه التعثرات  �ا املوعود التدفقاتلكن  ،ستنخفض األصلية

مثلما هو  ،املصدرة صة حتتوي على قروض تفوق قيمتها قيمة احلصورقَ ُــ أي أن احملفظة امل ،)2(األمان املشكل احتياطي

  :وايلوضح يف الشكل املم

  %20 بـ فارق القيمة):2- 19(شكل رقم ال

      

  

  

  

  

 
Source : Charlotte Ferté, Philippe Cassette, De la  Securitization à la Titrisation, Editions ESKA, Paris, 1992, p : 74. 

ت وكاالو  هيئة التوريق من توقعات قاانطال حيدد هذا األخريو  ،ماية حلاملي احلصصاحلدرجة  %20مستوى  ميثل    

  ؛)3(التعثر عن التسديد عدالتمل التصنيف

  ؛)4(هذه األخريةومها الضمان النقدي والضمان على أصول يأخذ شكلني رئيسني  :املتنازلة ضمان مؤسسة اإلقراض - 2

يستعمالن لتغطية اللذان و  صريفومها التأمني والضمان امل ،آليتان للضمان اخلارجيهناك  :لضمانات اخلارجيةا: نياثا

  .التعثر عن التسديد للمقرتضنيخماطر 

حيث تقوم هذه  ،هيئة التوريق من قبل يكمن دور شركات التأمني يف ضمان إصدار األوراق املالية :التأمني - 1

وهي  )اخل...تعثر عن التسديدوترية الو  مصرفالسياسة اإلقراضية للو  قرتضنينوعية امل(القروض  الشركات بتحليل حمفظة

قبل من  اضمونماإلصدار يف هذه احلالة يكون  ،إعطاء قبوله أو رفضه للضمانبالعناصر اليت تسمح للمؤمن  بعض

                                                 
(1)- Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit., pp : 75-76. 
()- Suralimentation 
(2)-Joël Bessis, Gestion des risques et Gestion actif-passif des banques, Dalloz, Paris, 1995, p: 277. 

، فإذا كانت لدینا محفظة قروض عقاریة ذات معدل "surdimensionnement en taux et marges"یوجد ھناك أیضا فارق القیمة بالمعدالت والھوامش  - )3( 
  .)%1 - %10 - %15(أي  %4ھو ، فإن الھامش المتولد بسبب اختالف المعدالت %1ومصاریف تسییر وتغطیة المخاطر  %10ومكافأة الحصص المصدرة  15%

(4)-Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., p : 121. 

 120 قروض 100 حصص

 خزينة

 عائد التصفية

100 

20 

  إذا كان هناك عدم دفع

  غياب عدم الدفع
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لإلشارة فإن و  ،كل هذا لصاحل حاملي احلصصو  قرتضنيلمل التعثر عن التسديد ةطر اخمشركات التأمني خاصة وأ�ا تتحمل 

  ؛التغطية احملدد من قبل وكالة التصنيف شركات التأمني ال تتدخل إال يف حدود مستوى

، اعتماد خطابراض حتت شكل كفالة أو ـــــــــــــصول على ضمان من مؤسسات إقاحل وهو: صريفان املـالضم - 2

،  قرتضيهممل التعثر عن التسديد ةطر اخمة هي أفضل طرف بإمكانه تقدير أو تقييم ــــاملؤسسات املتنازل باألخصو  صارففامل

 ،عثر عن التسديدــــــــــــــــالتروض يف حالة ـــــــويلتزم بإعادة شراء جزء من الق انـبالضماملتنازل أن يتكفل  مصرفــلل كما ميكن

  .)titrisation avec recours()1( توريق مع حق الرجوع على أ�امن قبل األمريكيني  تلَ أُهِ ة ـــــــــــــــــهذه الصيغو 

  :)2(أساسيتني إلعادة متويل حمافظ القروض الرهنية ومهالى طريقتني عفر شركة إعادة التمويل للرهن العقاري يف اجلزائر تتو : مالحظة

 بإمكان الوسيط املعتمد احلصول على املبالغ املطلوبة إلعادة متويل القروض اليت قدمها يف : "مع حق الرجوع"إعادة التمويل

قدمة لذلك وتبقى القروض ضمن موجودات الوسيط املعتمد، وبذلك فإن من الضمانات امل %80إطار متويل السكن يف حدود 

هذا األخري يتحمل كل املخاطر املتعلقة بالقروض املمنوحة يف إطار متويل السكن، ولإلشارة فإن مجيع الرهونات العقارية والتأمينات 

  تبقى مسجلة باسم الوسيط املعتمد؛

  هذه الطريقة  بإمكان الوسيط املعتمد احلصول أيضا على املبالغ املطلوبة يف يف إطار ": بدون حق الرجوع"إعادة التمويل

وذلك بعد إمتام حتويل مجيع الرهونات  ،إطار إعادة التمويل للمحافظ العقارية اليت مت متويلها يف إطار القروض السكنية

ع املخاطر املتعلقة بالقروض اليت متت والضمانات األخرى باسم شركة إعادة التمويل الرهين، حيث تتحمل هذه األخرية مجي

  :)3(إعادة متويلها بشرط أن

   مقابل عمولة يتم االتفاق عليها بني الطرفني؛ الشركةيتعهد الوسيط املعتمد باالستمرار يف إدارة القروض املتنازل عنها لفائدة  

  ة من العمالء؛عقدا يتضمن إدارة واسرتداد املبالغ املستحق الشركةأن يوقع الوسيط املعتمد مع  

  عقدا يتضمن عملية التنازل على احملافظ العقارية، ويف كل الظروف خيضع هذان  الشركةأن يوقع الوسيط املعتمد مع

 والوسيط املعتمد؛ الشركةبني ما العقدان للتفاوض 

  األوراق املالية املصدرةو املورقة حمفظة القروض طرق تقييم :الرابعاملطلب 

تؤخذ و الختيار دقيق  القروضهذه ختضع حيث  إىل أخرى،هيئة توريق من  هاوريقُ تَ  راداملــُــــــ  القروضطرق تقييم ختتلف     

خيار التسديد إضافة إىل  ،لتسديد القروضاملدة املتبقية و  قرتضنيوضعية املو )*(العديد من العوامل بعني االعتبار كمعدل الفائدة

   .)**(عوامل أخرى كتاريخ ووترية التسديد وهناكعملية، اليف شروط إطالق  هجمقرار دصدر ُــ امل مصرفوالذي يعود للاملسبق 

  .التوريقيف إطار عملية تقييم حمفظة القروض واألوراق املالية املصدرة إعطاء أمثلة عن طرق من خالل هذا املطلب  سيتم    

  

                                                 
(1)- Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, op. cit., p : 66. 
(2)- Guide pratique pour Le refinancement des crédits au logement, SRH, 2004, pp : 8-9. 
(3)- Ibid, p : 9. 

تم عملیة توریق قرض، یجب أن یكون معدل الفائدة االسمي أعلى من المعدل السوقي والذي ستتم على أساسھ عملیة المفاوضة، والفارق في تحتى  -)*(
  .المعدل سیوجھ لمكافأة المستثمرین في الحصص المصدرة ومختلف المتدخلین في العملیة

  ).سیة أو سنویةشھریة أو فصلیة أو سدا(دوریة التسدید  -(**)
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  القروض مؤشرات حمفظة: الفرع األول

أن معاجلة قروض متنوعة يف  حيث، متجانسةيف تشكيل حمفظة قروض ية كبرية أمهاملذكورة سابقا  عوامللتكتسي ا    

ولكن الصيغة املطبقة يف هذا اإلطار هو مجع كل القروض يف  ،ةعلى حدإطار نفس احملفظة ال يعين معاجلة كل قرض 

  .)1(يسمح بإعطاء أهم اخلصائص املتعلقة بسلوك احملفظة) prêt synthétique(  قرض تركييب

القرض املمنوح  منبلغ املتبقي للتسديد املميثل ): CRD( )Capital Restant Dû( رأس املال املتبقي املستحق :أوال

  )2(:للمقرتض، ويتم حسابه انطالقا من الصيغة التالية

 

                                               CRDj (t) = C-Pt                          

  :حيث

CRDj (t):  أس املال املتبقي املستحق للقرضر )j ( بعد)t (؛من التسديدات  

C :القيمة االمسية للقرض األويل؛  

Pt  : رأس املال املسدد بعد)t( من التسديدات؛  

  :كما يلي  وعليه يكون رأس املال املتبقي املستحق للمحفظة

  

 
  

  :حيث

CRDpool(t) : الفرتةرأس املال املتبقي املستحق للمحفظة يف )t(؛  

CRDj (t) : رأس املال املتبقي املستحق للقرض)j ( الفرتةيف )t(؛ 

K :عدد القروض؛  

Aj : الرتجيح املتعلق مببلغ القرض)j( جممل احملفظة من.  

  :هي )t( الفرتةوالصيغة اليت تسمح حبساب رأس املال املسدد يف 

  

  

  :حيث

P1 : ؛هديسديتم تأول أصل 

im :  12اٍو لـ مس(املعدل الشهري الثابت للقرض/I  من أجل معدل سنويI(؛  

                                                 
(1)- Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, op. cit., p : 86. 
(2)- Ibid, pp : 91-92. 
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t :عدد التسديدات.    

احملصل عليه عن و ثل معدل الفائدة املركب ميو : )TMP ()Taux Moyen Pondéré( املعدل املتوسط املرجح: ثانيا

  :)1(قرض) N(من  نسبة للمحفظة املشكلةبالطريق متوسط املعدالت ملختلف القروض املرجحة عن طريق مبالغها 

  
  

  :حيث

Ti : للقرض معدل الفائدة)i(؛  

CRDi : للقرض رأس املال املستحق املتبقي)i(؛  

CRD : رأس املال املستحق املتبقي لكل احملفظة والناتج عن جمموع)CRD (لكل قرض؛ 

  .ويتنوع هذا املعدل تبعا للتسديدات املسبقة املنفذة من قبل املقرتضني

هو و القرض املركب،  اهتالكقياس  ميثل و: )EMP ()Echéance Moyenne Pondéré( املتوسط املرجح االستحقاقأجل : ثالثا

 .اخلاص به رأس املال املتبقي املستحقترجيح كل قرض بعن طريق للمحفظة وذلك منذ إصدار القروض  فرتة احلياة املتبقيةإىل  يشري

  

  

  

  :حيث

EMP(t) : فرتة خالل الللمحفظة  املتوسط املرجح االستحقاقأجل)t(؛  

Ei  : القرض أجل استحقاق)i(؛  

CRD(t) :لفرتة  رأس املال املتبقي املستحق للمحفظة)t(.  

 املصدرة مميزات األوراق املالية :الفرع الثاني

من تشكيلة وسائل إعادة التمويل املقدمة للمؤسسات املاحنة إصدار األوراق املالية يف إطار عمليات التوريق سيوسع     

  :)2(أخرى متيز األوراق املالية املصدرة وهي خصائصهناك و  ،فض تكلفة مواردهاسيساهم يف خللقروض، كما 

أجل  االعتبارمع األخذ بعني املالية فرتة احلياة احملتملة للورقة وهي ): Durée de Vie Moyenne( متوسط األجل: أوال

  :بالعالقة التالية متوسط األجلوتعطى صيغة حساب  ،استحقاق القرض

  

  

                                                 
(1)- Antoine Frachot, Christian Gouriéroux, op. cit., p : 185. 
(2)- Ibid, p : 186. 

CRD
i

CRDN

1i
i

TTMP 
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  :حيث

Ft : الفرتةتدفق رأس املال يف )t(؛  

t:  الفرتة الزمنية املعنية؛          

N :أجل إستحقاق القرض.  

 ة املاليةــــــــــــالورقتسديد قيمة  يتمحىت  يأن متض ة اليت جيبــــــــــــمدة املتوسطة املرجحـــــقيس الي): Duration( األمد: ثانيا

  :التالية بالعالقة يتم حسابهو  ،)t(خالل الفرتة  الناجتة عن حمفظة القروضقات عن طريق التدف) رأس املال+ فوائد (
 

  

  

  

  

  :حيث

D :؛األمد  

Ft : الفرتة  النقدي خاللالتدفق)t(؛  

t :الفرتة املعنية؛  

i :؛معدل الفائدة السوقي  

األوراق املالية  أسعار تغرياتو دة الفائ تتعرب عن العالقة السلبية بني تغريات معدالوهي   ):Sensibilité( احلساسية: ثالثا

 )1(:وتعطى بالعالقة

  
  

  :حيث

S :احلساسية؛  

P/P : ؛األوراق املاليةأسعار يف التغري  

                                                 
(1)-Philippe Desbrières, Evelyne Poincelot, Gestion de trésorerie, Edition Management, Paris, 1998, p : 116. 
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P : ؛املاليةالورقة سعر  

i :معدل الفائدةيف تغري ال.  

  .هيئة التوريققبل يوضح اجلدول املوايل بعض خصائص احلصص املصدرة من     

  هيئة التوريق زات احلصص املصدرة من قبلأهم ممي): 2-3(اجلدول رقم 

  نوع الحصص
عدد 

  الحصص
  األمد  متوسط األجل  تاريخ االستحقاق  معدل الفائدة  القيمة  التصنيف

 - - - AAA  -  LIBOR -  1 الفئة

 - - -  AAA  -  LIBOR +0.1%  -  2 الفئة
 - - -  A  -  LIBOR + 0.5%  -  3 الفئة

 - - -  -  -  -  -  المجموع

  .اد الطالبةمن إعد: المصدر

  طرق تقييم األوراق املالية املصدرة: ثالثالفرع ال

تركييب يف قرض  يتم جتميعهالذا  ،لمحفظةمن الصعب معاجلة كل املعلومات املتعلقة بكل قرض من القروض املكونة ل    

ن طريق يُتحصل عليه عن طريق متوسط املعدالت ملختلف القروض املرجحة ع عدل فائدةمبو  واحد أجل استحقاقب

 اتتلك للسند من قريبة املــــُورَقة روضــــــــــــقالة عن ــــــــــــمميزات األوراق املالية الناجت وتظهر، )*(مبالغها يف إطار احملفظة

  :يف إطار عملية التوريق ومنهااملالية وتوجد هناك عدة طرق لتقييم األوراق  ،)1()اخل...احلساسيةو  مداألو  متوسط األجل(

، اهليكلة الناقلةمن نوع  اليةامل وراقاألتقييم حمفظة هذه الطريقة يف  خداماستلكيفية  التطرقيتم س: اإلكتواريةالطرق : أوال

  :)2(وذلك بوضع الفرضيات التالية

1H :ثابت والتسديد يتم عن طريق أقساط شهرية ثابتة؛فائدة ورقة ذات معدل ــُــــ قروض احملفظة امل 

2H : أن التسديدات احملصلة من قبل املقرتضني متر  أي هيكلة ناقلة،راق املالية املصدرة حتت شكل األو متت هيكلة

  ؛)3(مباشرة للمستثمرين

3H :خالل فرتة معينة التسديدات املسبقةن حتديد ميك.  

املسددة ة كيفية تقدير التدفقات النقديالتطرق ل سيتم: يف حالة غياب التسديدات املسبقة النقدية التدفقات حتليل - 1

   .املستثمرون يف األوراق املالية الناقلة للتدفقات النقدية احملصل عليها من قبل تلك و نياملقرتض من قبل

  :حملفظة القروض واملعطى بالصيغة التالية مسياالبلغ امل )K(ليكن 

  

                                                 
سعر الفائدة وتاریخ استحقاقھا وعدد القروض المكونة لھا وتوزیعھا الجغرافي واحتمال : قد تختلف مكونات محفظة القروض محل التوریق من حیث -)*(

  .دیة لألصول المالیة التي یتم توریقھاالتسدید المسبق والظروف الشخصیة للمقترضین، وكل ھذه المتغیرات لھا تأثیر على نمط التدفقات النق
(1)- Antoine Frachot, Christian Gouriéroux, op. cit., p : 175. 
(2)- Ibid, p : 176. 

أن یتم تقییم الحصص المصدرة ذات معدل متغیر بنفس الطریقة، حیث تمثل ھذه الحصص حقا سواًء على محفظة قروض ذات معدل ثابت أو متغیر، إال  -)3( 
  .Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit., pp. 93-100: ، لمزید من المعلومات الرجوع إلىضیات التسدید المسبق تختلف في الحالتینفر
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  :حيث

Aj : من املقرتضني؛ صلةاحملو التسديدات الشهرية من رأس املال والفوائد  

M : املعرب عنها باألشهر؛و املتبقية حملفظة القروض املدة  

t :قرتضنياملعدل الشهري املدفوع من قبل امل. 

وميكن  ،الفوائد ورأس املالتسديدات خالل مدة حياة الورقة املالية ) CFi( من قبل املستثمرين التدفقات النقدية احملصلة معجتو 

  :صياغتها كما يلي

  

  

  :حيث

A :الفوائد الصافية املدفوعة يف الشهر  وتكونرتضني، لمقلالشهرية  التسديدات)i ( للمستثمرين)Ii( مساوية لـ :

1i
CRDs)(t

i
I


 

 :حيث

t :؛املعدل الشهري املدفوع من قبل املقرتضني  

s :؛املعدل الشهري املدفوع مقابل خدمة القرض  

CRDi-1 :رأس املال املتبقي يف �اية الشهر )i-1(. 

  :كما يلي) i( التسديدات الصافية لرأس املال املسدد يف الشهر بحتسمن جهة أخرى و 

  

  

  )1(:التالية يمكن حسا�ا بالعالقةف) i( كل شهرلاملستحقة و أما التدفقات النقدية الناجتة عن حمفظة القروض        

  

  
  

  :على النحو التايل رأس املال املستحق املتبقي لكل شهر وحيسب

  

  

  

  

                                                 
(1)- Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, op. cit., p : 91 
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  ة؛ورقَ مُ ـــال من مدة حياة حمفظة القروض اً متناقص رأس املال املتبقي املستحق جزءً ميثل  ،وعليه    

 بلخيار التسديد املسبق املرتبط بالقرض من ق ممارسةميكن  :حتليل التدفقات النقدية يف حالة التسديدات املسبقة - 2

من طريقة بسط سيتم التطرق ألو  ،سند تقليديو وَرق ناجتة عن قرض مُ ورقة مالية بني ومييز هذا اخليار  ،املقرتضني يف أية حلظة

من حمفظة القروض ) Q(كل شهر يهتلك جزء   ه ويفوذلك بفرض أن ،وهي طريقة التسديد املسبق مبعدل ثابت أبداملث حي

  .)1(ت تطور معدل الفائدة وقعاوفقا لت األخريهذا يتم تقدير بطريقة مسبقة و 

النحو املذكور سابقا مع فرق وحيد والذي يتمثل يف دمج التسديدات املسبقة يف حساب حتليل التدفقات النقدية على  سيتم    

  :ورأس املال املتبقي املستحق تسديدات الشهريةال

  

  

  

  

  :حيث

CRDi
  مع األخذ بعني االعتبار التسديدات املسبقة؛) i( لشهرلرأس املال املتبقي املستحق : *

Ai
  مع األخذ باحلسبان التسديدات املسبقة؛) i(ل املقرتضني يف الشهر من قب ةاملدفوع ةالشهري تسديداتال: *

Q :؛مسبقةاملهتلك من القروض بطريقة زء اجل  

  :منهاو  واخلاصة بقروض الرهن العقاري، هناك عدة مناذج: الطرق اإلحصائية: ثانيا

يف جمال التنبؤ  استعماالكثر كان هذا النموذج وملدة طويلة املعيار األ) *(:(FHA)منوذج اإلدارة الفدرالية للسكن -1

 15راوح ما بني ــــــــــــــتت استحقاقل اجآذات بالتسديدات املسبقة بفضل الدراسات اإلحصائية لقروض الرهن العقاري 

وهذا  ،Nاليت تعطي احتمال احلياة لقرض لغاية السنة و جداول تعمري  اإلدارة الفدرالية سنة، حيث تقدم 30 و

تغري سلوك  يدمج كما أنه مل  ،عمر القرض وواحد وه عيارقل استعماال ألنه مؤسس على ماليوم أهو النموذج 

 ؛عمليات التنبؤ بالتسديدات املسبقةيف  العائالت

ينطلق هذا : modèle de remboursement anticipé à taux constant( (TC)( منوذج التسديد املسبق مبعدل ثابت -2

هذه معدالت الفائدة، وتعد ات تطور من احملفظة ستهتلك بطريقة مسبقة تبعا ل )P(النموذج من مبدأ أن هناك نسبة 

غري  علما أ�ا )P(جيد للنسبة  تقديراحلصول على مدى يف املطروح شكل الوحيد امليكمن  ولكن ،طريقة  بسيطةال

وجود القرض تكون السنوات األوىل ل خاللأنه بعض البحوث وقد بينت على املدى الطويل،  اويزداد تطايره ةمستقر 

  ؛مستوى معنيلتسديدات املسبقة جد ضعيفة مث تبدأ بعد ذلك باالرتفاع إىل أن تصل إىل ا معدالت

                                                 
(1)- Ibid, p: 93. 
(*) - Federal Housing Administration. 

)iCRDQi(AiQ)(1*
iA   

iCRDiQ)(1*
iCRD   
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للتسديد املسبق يزداد سنويا ) P(فرض أن االحتمال ولكن ب ،النموذج السابقيشبه حلد كبري : )PSA()1( النموذج املعياري - 3

   .%6يستقر املعدل عند  اشهر  30من وجود القرض وبعد  30ية الشهر انطالقا من الشهر األول لغا %0.2بشكل خطي بـ 

أنه أصبح يؤخذ كمعيار يف إطار التنبؤ مبعدل التسديد املسبق تبعا حىت منتشر بالواليات املتحدة جد هذا النموذج كان     

  .)2(لتوريقاهيئات  النموذج من قبلالنسب اخلاصة �ذا  استعماليتم كما املمكنة يف إطار معدل الفائدة،   االحتماالتملختلف 

  :%3ـب تقدر من النموذج املعياري مبعىن أنه يوافق نسبة قصوى للتسديد املسبق %50وكما هو موضح يف الشكل املوايل ميثل املنحىن األول     

  النموذج املعياري للتسديد املسبق) : 2- 20(الشكل رقم 

  

  

  

 
 

  

   

  
 

 

Source : Pierre Gensse, Patrick Topsacalian, Ingénierie financière, 2ème édition, Paris, Economica, 2001, p.327. 
 

تغري معدالت كأثبتت التجارب أن تسديدات القروض تتأثر مبتغريات احمليط املايل  : الطرق االحتمالية لتقييم األوراق املالية - 4

ما يتسبب يف وهو ذه األخرية حياول املقرتضون إعادة متويل قروضهم وتسديد إقرتاضا�م األولية الفائدة، ففي حالة اخنفاض ه

وهو ختفض من رحبية استثمارا�م  حيث أ�ا ،دورها على حاملي األوراق املاليةارتفاع معدالت التسديدات املسبقة اليت تؤثر ب

موجه حنو البحث عن تصميم سلوك هاته املنتجات مع األخذ  احتمايلومدخل  إحصائيةاستعمال باملوازاة طرق  ما يتطلب

 :من بني هذه النماذج، )3(هيكل منحىن معدالت الفائدة االعتباربعني 

األوراق املالية ر منوذج لتقييم يطو قاما بت باحثان أمريكيان:"Walter Torous "و " Eduardo Schwartz " منوذج -  أ

، حيث )Ginnie.Mea(تسديدات انطالقا من املعطيات الصادرة من وذلك بدمج كثافة ال املضمونة برهن عقاري

من بني سلبيات هذا النموذج هو لكن و  ،يسمح منوذجهما بإجياد االحتمال الشرطي لتسديد القرض تبعا لعمره

 افرتاضه وجود خيار وحيد مرتبط باألصل املايل وأن هذا اخليار ممارس بطريقة رشيدة، وهذا االفرتاض غري واقعي يف

  ؛حالة التمويل العقاري وال ميكن تطبيقه

                                                 
(1)- Public Securities Association. 
(2)- Pierre Gensse, Patrick Topsacalian, op. cit., p : 327. 
(3)- Ibid, p.328.  
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األوراق املالية من  يسمح بتقييم اطورا منوذجباحثان أمريكيان  :"John Mc Connell"وَ  "Kenneth Dunn"منوذج  -  ب

  .احملتمل منها عائدالحيث درسا أثر التسديدات املسبقة على ) Ginnie.Mea(املصدرة من قبل اهليكلة الناقلة و  نوع

  :وهو ما يوضحه الشكل املوايل: Range Mark Financial Servicesوذج شركة من :ثالثا

 لتقييم األوراق املالية املصدرة يف إطار عمليات التوريق Range Mark Financial Services منوذج شركة):1-21(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 
Source: Range Mark Financial Services ,measuring risk of securitized products, 2010, p: 5. 

  

  :وايلاملكما هو موضح يف الشكل  التوريق ترتيب أولويات التسديد اتإطار عملييتم يف  :مالحظة

  

  

  

  التوريق اتأولويات التسديد يف إطار عملي): 2- 22(الشكل رقم 

ضو توى المعلومة للقر مس  

 معطيات األداء واالستقرار

:تجاوزات النموذج  

 تدخل الحكومة

 تعديل محدد من طرف مقدم الخدمة

 وقف الرهن

 

 نموذج التسديد المسبق

ضو نموذج تعثر القر   

 دفعات مسبقة

 تعثر

ورةـــــــــوذج الخطــــــــــنم  

حنيات مستوى من

الضمان والتدفقات 

 عملية محاكاة داخلية آلة االهتالك

نموذج معدل الرهن 

 العقاري

 نموذج البطالة

نموذج تقدير سعر 

 المنزل

نموذج معدل الفائدة 

 السوقي

 تحاليل مالية
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   .ريق كضمان للتسديدات المنفذة لحاملي الحصص المصدرةار عمليات التو والذي يتم تكوينه في إط االحتياطأو صندوق  -)*( 
Source: Hicham karzazi, La titrisation, Séminaire sur « La titrisation : Une Stratégie de distribution », organisé par la 
Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), Tunis le 7/2/2006, p : 7. 

   املصرفيةة املخاطر إدار مساهمة التوريق يف: امساملطلب اخل

ميكن أن اليت و ، حيث هناك ثالثة أنواع من املخاطر وخاصة تلك للقروض ــــــورقةألصول املُــ املرتبطة با التوريق تقنية لتحويل املخاطر ميثل    

طر املعدل اخممن كال  شملت ة التحويل واليتطر اوخمالتسديد  نالتعثر ع ةطر اخموهي مالية ترتبط بأي قرض ممنوح من قبل أي مؤسسة 

   .)1(خاصة يف حالة اخنفاض معدالت الفائدة سبقطر التسديد املاخموالسيولة، وأخريا 

التوريق إىل التمويل عن طريق جانب األصول للميزانية وذلك بتحويل أصول غري سائلة إىل أوراق مالية قابلة  يؤدي    

يتضمن وجود  الذي، ويشبه هذا التحويل عقد مبادلة للقروض مقابل أوراق مالية و ةملاليللتداول على مستوى السوق ا

موجه ملكافأة آخر املوارد الناجتة عن إصدار القيم املنقولة، وتدفق بو  صولتدفق مرتبط بشراء حمفظة األ ،نقدينيتدفقني 

  .حاملي احلصص

من هذا  شكالأعدة ظهور  أدى إىلما وهو  ،توريقال إىلجوء لل املصرفيةدفعت باملؤسسات أسباب  ةوهناك عد    

 .العامل يف كثري من دول تهإصدارا ارتفاعإىل و  األخري

  أشكال التوريق : األول الفرع

احلاجة  واللجوء لعمليات التوريق، ومن بينها هأصولإلجراء تنازل عن جزء من  املصرفهناك عدة أسباب تدفع ب    

من و  ،املصرفيةات تعديل هيكل امليزاني �دفملخاطر القروض أو أي انشغال آخر  ةفعال ارةإدإلعادة التمويل أو من أجل 

  .ميكن التمييز بني عدة أشكال من التوريق هذا املنطلق

لألهداف والنتائج  تبعاوذلك  ، من التوريقنينوعسيتم التطرق يف هذا اإلطار إىل : التوريق الدفاعي والتوريق اهلجومي : أوال

 :)2(املتنازل املصرفقبل  من املرجوة
                                                 
(1)- Robert Ferrandier, Vincent Kôen, op. cit., p :170. 
(2)- Thierry Azarchs, Titrisation quel impact sur la solvabilité des banques ?, Banque Magazine, N° 638 juillet/août 
2002, p : 22. 

 )ات تقنيةتسبيق(تسبيقات الخزينة 

  ة لمختلف المتدخليندَ سدَ المُ  العموالت

 رةصدَ القسيمات للحصص المُ 

  اهتالك الحصص 

 )صندوق االحتياط( )*(حساب االحتياط

  لها )آخر حصة يتم التسديد لها(الحصة المتبقية 

+ 

- 
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قراض من أجل اإل اتهذا النوع خاصة من قبل مؤسسخدم يست): Titrisation défensive( التوريق الدفاعي - 1

  :وهي ذا النوع من التوريقهل للجوء رئيسية أسباب، وميكن ذكر ثالثة هايطيف حمتطور غري مالئم ي التصدي أل

 س األموال؛اخنفاض التصنيف على مستوى أسواق رؤو  .أ 

 إعادة هيكلة حمفظة القروض؛ .ب 

 ؛مصارفاملالية لل نسبة املالءةل منتظم نيحتس .ج 

للمؤسسة املتنازلة ورفع رحبية أمواهلا  ةطر اخيهدف إىل حتسني جانب امل): Titrisation offensive( التوريق اهلجومي  - 2

  )1(:منظور حتويل املخاطر من اآخر  اوالوصول هلذا اهلدف له أمهية كربى لذا فهناك متييز  ،اخلاصة

يزانيته ملصول األاليت تبقى يف جانب و لقروض  املصرف إسناديتمثل يف ): Titrisation de bilan( توريق امليزانية .أ 

إصدار أوراق مالية قابلة للتداول يف جانب اخلصوم، وهذا النوع من اإلسناد احملتفظ به بإمكانه أن يسمح من أجل 

 ؛ئدة أو االحتفاظ به يف مستوى أقصى حمدد مسبقامعدل الفا ةطر اخمبتغطية 

ة حنو هيئة مت إنشاؤها ورقَ ُــ يرتجم عن طريق حتويل القروض امل): Titrisation hors bilan( توريق خارج امليزانية .ب 

اليت و هاته القروض، اإلمضاء وتستفيد من تدفقات التسديدات املتولدة عن طريق  ةطر اخماليت تضمن و هلذا الغرض 

 يف الدول األجنلوساكسونية؛سائد ل على التمويل عن طريق إصدار أوراق مالية، وهذا النوع من التوريق هو التتحص

 املصرفة من قبل ورقَ ُــــ امل قروضيار عموما بإعادة شراء الهذا اخليسمح  :التوريق املتضمن خيار إعادة الشراء .ج 

دىن معني، ويف حالة توريق تركييب فإن هذا اخليار ميكن أن ر عندما يصل الرصيد املتبقي لألموال حتت حد أصدِ ُـــ امل

 ؛يأخذ شكل انقضاء محاية القرض

من القرن  بالواليات املتحدة األمريكية يف بداية سنوات التسعينيات املشتقات االئتمانيةظهرت :الرتكيبيالتوريق : اثاني

امليزانية، ويسمح هذا  تسيريلتوريق كأداة لامليات يف إطار ع صارفمن قبل امل املاضي، وقد مت استعماهلا بصفة كبرية

شتقات امل طرق الستخدام هذهافظ القروض ذات احلجم املعترب واستغالل آثار التنويع، وسيتم التحمل أفضل إدارةاجلمع ب

  .املصرفيةأفضل ملخاطر القروض  إدارةالتوريق من أجل  يف إطار عمليات

 )2(خالل ملتقى للرابطة الدولية لعقود املبادلة واملشتقات 1992 ظهر مصطلح مشتقات القرض ألول مرة سنة - 1

(ISDA) )( ض بصفة كلية أو جزئية لطرف آخر ولكن مع االحتفاظ و القر  ةطر اخم، و�دف هذه مشتقات إىل حتويل

 ؛)3(على حدة ا ومعاملتهاطر عن دعامتهيقوم على فصل املخا) la dérivation(ض، ألن االشتقاق و مبلكية القر 

                                                 
(1)- Christian De Boissieu, La titrisation une mise en perspective, revue d’économie financière, N° 62, Septembre 2000, p : 2. 
(2)- Richard Bruyère, Les produits dérivés de crédit, Economica, Paris, 1998, p : 3. 
() -International Swaps and Derivatives Association. 
(3)-Jean-Louis Besson, marchés, banques et politique monétaire en Europe, Presses Universitaire de Grenoble, Paris, 
2003, p : 20. 
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يتنازل حيث  ،)titrisation synthétique(يف إطار ما يسمى بالتوريق الرتكييب شتقات هذه امل صارفامل خدمتست - 2

عن  ها هلذه األخريةاليت متول امتالك لشركة ذات الغرض اخلاصل قروضهعن يف إطار عملية توريق تقليدية املصرف 

تنازل عن القروض ولكن يوجد هناك حتويل   ال يوجدطريق إصدار أوراق مالية، أما يف إطار عملية توريق تركييب

 ؛)1(ئتمانيةشتقات االاملعن طريق  املرتبطة �امخاطر لل

، هلذا الغرض آخرا أو هيئة امصرفض مباشرة لطرف آخر والذي ميكن أن يكون و القر  ةطر اخمببيع  املصرفيقوم  - 3

 ئتمانيةاال اتشتقاملولإلشارة فإن  ،ضو تسديد القر  طر التعثر عناخمعالوة نظري حتمل هذا الطرف  ويف احلالتني يدفع

 ؛احلماية على حمفظة أوراق مالية وليس على قرض معزولتستند  ة، املعتاد اتشتقاملعكس على يف هذه احلالة 

 حمفظةمن  %90 تغطية حوايلمع طرف مقابل ل) rang senior(مشتق قرض من درجة عليا  بإبرام املصرفقوم ي -4

 يغطي الشركة ذات الغرض اخلاصمع ) rang junior( درجة أقلذا  آخر مشتق قرضإبرام اة يتم وباملواز  ،القروض

%10 وايلاحملفظة حب
 ة،طر املتحملاخممثلة للاملالية املوراق من األ عدة فئات بإصداربعد ذلك الشركة ، وتقوم )2(

 تصنيف؛عملية حمل  واحدة منها تكون كلحيث 

سندات كال ةطر اخمباستثمار ناتج اإلصدار يف أوراق مالية دون  كة ذات الغرض اخلاصالشر لتأمني هذه العملية تقوم  -5

هذه  يتم رهنكما  ،طيلة مدة العملية هابامس فتوحامل )compte de titres(توظف يف حساب أوراق مالية اليت و  كوميةاحل

 )*()CDO( سندات دين برهن هي من نوع، واهليكلة اليت مت وضعها )3()صرفامل(لصاحل مشرتى احلماية  األوراق املالية

من نوع عقود  املشتقات االئتمانية لفائدة كضمانتعد   اليتوهي يف غالب األحيان عبارة عن سندات ذات عائد مرتفع و 

حيث مسحت تكنولوجيا  ،1990تغريات كبرية منذ  سندات الدين برهن، ولقد عرف سوق )CDS( املبادلة على التعثر

  .)4(شتقاتامل باستخدام هذهوهو ما مسح هلا بتخفيض املخاطر وذلك  صارفميزانية امل روض خارجالتوريق بإخراج الق

  .يوضح الشكل املوايل أهم مراحل عملية التوريق الرتكييب

  

  التوريق الرتكيبي): 2- 23(الشكل رقم 

    

 
 
 
 

                                                 
(1)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., p. 190. 
(2)- Frederic Mishkin & autres, Monnaie, Banque et Marchés financiers, 9ème édition, Pearson Education, Paris, 2007, p : 406. 
(3)- Richard Bruyère, op. cit., p : 210. 

مركبة مع إعادة "یھا عملیات حیث یتم تنفیذ بیع حقیقي لمحفظة القروض ویطلق عل) titrisation conventionnelle( تقلیدیة) CDO(ھناك  - )*( 
للمستثمر عن طریق المشتقات االئتمانیة ویطلق ) مخاطرة التعثر عن التسدید+ الفوائد + األصل (أین یتم تحویل التدفقات   تركیبیة)  CDO(، و"التمویل

  :29Janet Tavakoli, op. cit., pp- 34: ولمزید من المعلومات الرجوع إلى. "مركبة دون إعادة التمویل"علیھا عملیات 
(4)- Janet Tavakoli, op. cit., p: 13. 

  حصص عليا
Senior 

  حصص وسطى
 Mezzanine  

CDO CDS 

 
 

الشركة 

ذات 

الغرض 

 الخاص

  مؤسسة إقراض

 )مشترية الحماية(

  ةطر اخمتحويل ال
  إصدار سندات تسديد عالوة
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Source: Thierry Granier, Corynne Jaffeux, la titrisation, Aspects juridique et financier, Economica, 2ème édition, 
Paris, 2004,  p : 192. 

  

هذه السندات احلكومية املرهونة يف إطار سيتم بيع  ،"احملمية"يف حالة عدم ظهور خسارة على حمفظة القروض   -6

، أما يف حالة ظهور عقود املبادلة على التعثر سندات التدفقات الناجتة عن البيع لتسديد محلةوستستعمل العملية 

وستستعمل التدفقات الناجتة  احلكومية املرهونة السندات منفقط جزء خسارة على حمفظة القروض فسيتم بيع 

  .لتسديد املبلغ املستحق ملشرتي احلماية

 تنازال يكون هناكلة السندات دون أن محإىل حفظة القروض املرتبطة مب طراخحتويل املخالل هذه اآللية من مت  وقد    

أفضل  إدارة من أجلليس بدافع التمويل ولكن  لتوريقذا النوع من ااملتنازل هل املصرفويلجأ  ،عن القروض افعلي

 عملياتيف حيث ميكن أن يكون حال لبعض املشاكل املطروحة  ؛رتكييبضافة إىل بساطة هيكلة التوريق الباإل، لمخاطرل

 املصرفاملربم بني  العقد يف احلاالت اليت يتضمن فيهاخاصة  مستحيال صبحالذي قد يو  للقروض ع احلقيقيالتوريق بالبي

  ؛)1(متنع التنازل شروطا واملقرتض

واليت مل  سندات الدين برهنشرائح  توزيعلتعزيز البادئة أن تستخدم اهليئة ذات الغرض اخلاص  مصارفميكن لل -7

 إعادة لمن أج ركةحيث تستخدم الش )PPNs()( ار سندات مضمونة األصليتم االستثمار فيها عن طريق إصد

جمموعة السندات ذات الفائدة و  )CLO( القروض بضمان أوراق املالية جتميع الشرائح الدنيا أو غري املصنفة لكل من

  ). CBO(املرتفعة 

  .والتوريق الرتكييبلتوريق اهليكلة النقدية ل أهم نقاط االختالف املوجودة بني اجلدول املوايل يوضح    

  مقارنة بني اهليكلة النقدية واهليكلة املركبة للتوريق): 2-4(اجلدول رقم 

  يـــــــــــركيبــــق التــــــــــوريــالت  قـــــــــــــــــالهيكلة النقدية للتوري  من حيث

  تحويل محفظة القروضو الرفع من السيولة   الهدف
رة رأس المال االقتصادي والنظامي إداو تحويل مخاطر المحافظ 

  تخفيض التركزو 

  تحويل القروض من ميزانية المنشئ  تحويل األصول
ال يوجد تحويل قانوني للقروض، يتم فقط تحويل المخاطر 

  ئتمانيةمشتقات االالباستخدام عقود 

  ال تؤدي إلى خروج القروض من الميزانيةوفقا  لميزانيةمن اتؤدي إلى خروج القروض   معالجة خارج الميزانية

                                                 
(1)- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, op. cit., p : 101.  
()- Principal Protected Notes 

  حصص دنيا
 Equity  

 )ضمان(رهن حيازة  

 تسديد أموال في حالة تحقق خسائر

 امتالك سندات دون مخاطرة  أقساط سنوية

  تدفق مالي
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  .المقبولة قبوال عاماللمبادئ المحاسبية 

التأثير في رأس المال 

  النظامي

 إعفاءلتحقيق و لزيادة األصول المحولة 

  تنظيمي

لزيادة األصول المدعومة ضمن الضمانات النقدية أو القريبة من 

  لتوسيع الموجودات الضمان النقدي، يبلغ اإلعفاء التنظيمي

  حاسبيةالمالمعالجة 
IAS39/FAS140  والتي تطبق على بيع

  األصول

IAS39/FAS 133  تطبق عن طريق تقسيم المشتقات

  المشتق المنتج المالي والمحاسبة إلى تغيرات القيمة العادلة في

  فةكلِ مُ و عقدة ُـــ م  االمتثال التنظيمي
عدد قليل جدا فإنه يوجد هناك ال يوجد بيع حقيقي،  حيث أنه

  نونية والتنظيميةمن المسائل القا

  مخاطر المستثمرين
يتحمل المستثمرون المخاطر في مجموعة 

  ضمانال

مخاطر الضمان، لكن يمكن أن تتضمن المستثمرون يتحمل 

تكون  هاالتي يمكن تحديدها ألنائتمانية  االمخاطرة أحداث

  .مدروسة بشكل أكبر على أن تكون خسارة حقيقية
  

Source: Vinod Kothari, Securitization The Financial Instrument of the Future, John Wiley  Sons (Asia), 
Singapore, 2006, p: 571. 

  التوريق  عملية نتائج: انيثال الفرع

رتجم خاصة عن طريق اخنفاض تكلفة وهذا يُ  ،توريق قروضها العديد من املزايا إىل املصرفيةاملؤسسة جلوء  ميكن أن حيقق    

أوال على  على مستويني، مصرفمزايا التوريق لل مالحظةميكن عليه و ، للمستثمرين املصرفية طرهااخمويل وحتتمويل ال

  .الرحبية  ا على مستوىثانيو امليزانية واملخاطر  تسيري مستوى

  املتنازل مصرفللمزايا التوريق : أوال

  :من املزايا ومن بينهاالعديد  احلصولمؤسسات اإلقراض من خالل جلوئها إىل التوريق  استطاعت   

يشكل يف الواقع مفهوما  إنهف ،حبجم مهم من املوارد االقتصادالتوريق يزود  كونإضافة إىل  : ضوجتزئة دورة القر .1

ظهور فضاء جديد و  لإلقراض التقليدية األنشطة جتزئة ىالقائمة عل املصرفيةجديدا للقرض وطريقة جديدة لعمل اآللة 

يقوم املصرف  حيث  ؛قابلة للتداولأوراق مالية إىل تحويل حمفظة القروض ذلك بو  لتوريقهيئة ا يف لمثتواملللوساطة 

مضمونة من قبل تكون هذه األخرية  بينما، السابقة جمل املراحلتوريق مبوجود عملية دون  إقراضعملية إطار يف مبفرده 

  :)1(من بني إجيابيات هذه العمليةو يف إطار عملية التوريق،  متدخلنيعدة 

باملقابل ويتم ، عدم التسديد ةطر اإدارة خمضمن يو  تسديدات القروضواصل حتصيل يو  اإلقراض روطش املصرف حيدد .أ 

 التصنيف؛ كاالتكو متدخلني آخرين   من قبليمها يتقو للمقرتض  املالية حتليل املالءة

 ؛اخل...نيشركات التأمكئات خارجية  هيو مستثمرين يف األوراق املالية املصدرة من املتدخلني خمتلف طر بني اخامليتم توزيع  .ب 

أيضا سمح ت اهلكنو  ،طنمَ أوراق مالية جديدة حتت شكل مُ  إصداربتنمية السيولة و فقط  جزئةالت هسمح هذتال  .ج 

 ة حملافظخماطر /للتوليفة عائد إدارةأفضل نح متض التقليدية، و اقر لق قيمة أكرب من تلك املتولدة عن أنشطة اإلخب

 ؛املرتبطة �ا املخاطر إدارةض تكلفة مما يؤدي إىل خفالقروض 
                                                 
(1)- Harold Rose, L’Art de la finance, La titrisation : Un concept porteur de valeur, Village Mondiale Editions,  
Paris, 1998, p : 213. 
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 .نوعية القروضيف حتديد تعزيز االئتمان ض و و متابعة خماطر القر  عمليات تسامه .د 

  يوضح الشكل املوايل عملية توزيع القروض املصرفية يف ظل وجود وغياب عمليات التوريق     

  بوجود وغياب التوريق املصرفيةض وتوزيع القر: )2- 24(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : Michèle Ceresoli, Michel Guillaud, Titrisation, Gestion financière de la banque, Editions ESKA, Paris, 
1992, pp : 39- 40. 

آلية إعادة التمويل على عرف يعترب التوريق كأداة لتنويع مصادر إعادة التمويل، وت :على خفض تكلفة التمويلاملساعدة  - 2

  .)1("جيحات املطبقة على خمتلف املواردلرت اة ملصادر التمويل وفقا هليكلة رجحَ ـُــــ التكلفة امل" أ�ا

ملؤسسة مالية  عملية) مع فائدة(مركزي متويل  مصرفالقرار الذي يضمن من خالله " أ�ا كذلك علىتعرف  كما     

  .)2("مبنح قرض أو شراء ورقة ماليةمسبقا  هذه األخرية وذلك بعد أن قامت

يلتزم في إطار عملية إقراض تقليدية ف ،وسوق السندات صارفخاصة بالسوق فيما بني املتتعلق عملية إعادة التمويل     

اخلاصة وذلك بتجميد حجم معني من األموال  قرتضنيللمعن التسديد ر تعث ضد خماطر الودعنياملقرض حبماية امل املصرف

 عن التسديد رالتعث ةطر اخمالتوريق حيث يتم حتويل  اتعمليإطار يف  االلتزامهذا يزول و  ،ةقرضَ ُـــ مبالغ املبالنظر لل

حيث يتم التمويل  ،)3(التنازل عن القروضعملية عن  ناجتةالمبالغ نتيجة لل ةفعاأثر الر  من املصرفيستفيد ، كما للمستثمرين

إمضاء جيد  تذاهيئة على احلصول يتم ذلك بو  ؛ذات نوعية جيدة مالية وذلك بإصدار أوراقهيئة التوريق  حتت إمضاء 

   .من تعبئة موارد بشروط أقل تكلفة اوهو ما ميكنه ،املتنازل املصرفمقارنة ب

  :طريق التوريقعن والتمويل  صارفبني التمويل فيما بني امل واالختالفاجلدول املوايل نقاط التشابه يوضح     

  وعن طريق التوريق ملصارفلتمويل فيما بني اا :)2-5(دول رقم اجل

  تمويل عن طريق التوريق  أو سوق السنداتمصارف تمويل عن طريق سوق فيما بين ال

 تصنيفال تتصنيف من قبل وكاال  

 عمولة التوظيف 

 على إمضاء مؤسسة اإلقراض ةطر اخمعالوة ال  

  التصنيف توكاال من قبلتصنيف  

 عمولة التوظيف 

 عمولة التنظيم 

                                                 
(1)- Joël Bessis, op.cit., p:284.  
(2)- Marie Delaplace, Monnaie et Financement de l’économie, Dunod, Paris, 2003, p : 127. 
(3)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., p : 176. 

 توزيع القروض بوجود التوريق

 وكالة
 التصنيف

ضامن خطر التعثر 
 المنظم عن التسديد

 FCC المستثمرون
مانح المصرف 

  ومسير للقروض
 المقترض

 المؤتِمـن شركة التسيير

  توزيع القروض
   في غياب التوريق

 

  المساهمون
 )األموال الخاصة(

مصر ال
 ف

 المالية األسواق

 

 ُمودِع المقترض
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 هيئة لـ التصنيف الممنوح على ةطر اخمال عالوة

  التوريق
 

Source : Thierry Garnier, Corynne Jaffeux, La titrisation, Aspects juridique et financier,  Economica, Paris,  p : 46. 
  

 وذلك من خاللعنها تكلفة إعادة التمويل البد من مقارنة أرباح العملية والتكاليف املتولدة  اخنفاضمن تأكد لل    

صدرة ُــ هامش احلصص املو  ةالتكلفة املتوسطة للتمويل التقليدي عن طريق إصدار أوراق مالية على مستوى السوق املالي

  .)1(تكاليف عملية التوريق يف حد ذا�ا و 

كلفة إصدار األوراق ت رتبطت: ةاملتوسطة للتمويل التقليدي عن طريق إصدار أوراق مالية على مستوى السوق املالي ةفلالتك .أ 

ال تتبع  در و هو مفالتوريق  بينما ،رصدِ ُــ بامل ةرتبططر اململخاباشروط السوق يف حلظة اإلصدار و باملالية من قبل مؤسسة مالية 

 ؛عنها ناجتةلتدفقات الاو  املستند إليها بعا لألصوليكون ت ةصدرَ ُـــ امل صصاحلتصنيف  ألن ،ضرت التكلفة تصنيف املقفيه 

لحصص لاجليد تصنيف هو ال التوريق خالل من املصرف من بني الفوائد اليت حيققها: صدرةُــ صص املهامش احل .ب 

ذا حيث يسمح التوريق هل ،آلية الضمان لوجوداملتنازل وذلك  املصرف تصنيفمن  أفضل يكونوالذي  ،املصدرة

 .اطرخامل إدارةتعظيم من أجل كل هذا و  لالستدانةاللجوء دون قروضه تحويل ب األخري

من جهة أخرى، فإن التوريق هو خيار التمويل األقل تكلفة من القرض السندي أو فيما بني املصارف ألن احلصص     

، كما جيب أن تكون شروط اإلصدار من خالل املعدل )2(املصدرة ذات نوعية جيدة وهو ما جنم عنه عالوة خماطرة أقل

 ؛)3( تتحمل تكلفة إقراض أقل من تلك لنظام التمويل التقليدياملمنوح للمستثمرين مالئمة ملؤسسات اإلقراض اليت

بإدارة هيئة مرتبطة  وأخرى ف عملية التوريق إىل مصاريف مرتبطة بالرتكيبيلاميكن تقسيم تك: تكاليف عملية التوريق .ج 

  :)5(إىلكيب عملية التوريق ة عن تر ناجتالتكاليف الوتنقسم ، )4(مكافأة املستثمرين املكتتبني يف احلصصباإلضافة إىل  ،التوريق

  من املبالغ اإلمجالية للقروض املتنازل عنها؛ %0.25إىل  %0.1ومتثل من  هيئة التوريق مصاريف إنشاء -   

 من املبالغ اإلمجالية للقروض املتنازل عنها؛ %0.35و %0.15بني  ثل مامتعمولة املنظم و  -   

 للحصص املصدرة؛ االمسيمن املبلغ  %0.5إىل  %0.25 متثل من عمولة الضمان والتوظيف لألوراق املالية واليت -   

 من املبلغ اإلمجايل للقروض املتنازل عنها؛ %0.30و %0.15بني  ة مارَ دَ قَ وامل هيئة التوريق املرتبطة بعمل دارةمصاريف اإل -  

 ؛مكافأة وكاالت التصنيف - 

 ،صارفيف ميزانيات امل واملوارد االستخداماتبني  تامد غري إسنا وجوداملعدل عن  ةطر اخم نتجت: املعدل ةطراخمحتويل  -3

كانت واليت   ا،املخاطر املرتبطة � يئة التوريقهل تحويلالملؤسسات اإلقراض بللقروض املتنازل عنها  م التوطيدويسمح عد

ال توجد عدل الذي امل ةطر اخم إدارة نم املصرف ميكن أن يعفيف نفس الوقت و  ،متحملة عن طريق األموال اخلاصةسابقا 

  .مبلكية كاملةوالبد من اإلشارة أن حتويل القروض يتم  ،خارج امليزانية مبادلة عن طريق عقود من أجله التغطية املعتادة

                                                 
(1)- Idem. 
(2)- www.maghrebtitirisation.ma/jsp/produits/titirisation.jps 
(3)- James Rosenthal, Juan Ocompo, op. cit., p: 1. 
(4)- Michel Dubernet, op. cit., p : 243. 
(5)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., p : 178. 
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من جهة طر السيولة اخماألمر بتخفيض يتعلق حيث  ،بتخفيض املخاطر املتحملة يف امليزانية "قرَ وَ مُ قرض "نظام  يسمح    

معدل الفائدة الناجم عن إعادة  ةطر اخمبتخفيض ومن جهة أخرى  ،قرضُــ من قبل امل ان يعاد متويلهض لو القر ألن  وذلك

  ،)1(التأمني اتللمستثمرين أو لشرك مت حتويلها قدكل املخاطر   كون أن  ديسدتتعثر عن الإضافة إىل خماطر ال هذا ،التفاوض

رحبة خارج ُــ يف مباشرة بعض األنشطة امل املصرف قد يرغب: ةيلدوال املالية معايري نسبة املالءة احرتاماملساعدة على  - 4

أن يف حتصيله أو على وشك  امشكوك اقرض املصرففلو كان لدى  ،التوريقك املصرفمال  امليزانية واليت ال تستخدم رأس

اللجوء  يف هذه احلالة لهمن األفضل و  ،لتكوين خمصص له يف امليزانية امضطر عندئذ  املصرفيكون  اميكون معدو 

إىل  الامل معدل رأس ارتفاعبسبب  وجدارته املصرفمن كفاءة  رفعوعليه فإن شطب الدين املعدوم من امليزانية ي  ه،توريقل

  .االحرتازيةالقيود  باحرتاميسمح بالتخفيف من الثقل املرتبط وهو ما  ،)2(األصول

 ئهامن ورافع ادالف ،)3(صوصا نسب األموال اخلاصةخ ةلنسب النظامياكل عملية توريق نتيجة فورية هي حتسني نجم عن  ت    

  .من جهة ثانية إعادة التمويل احتياجاتوختفيض  مصرفاملالية للالءة املنسبة  من أجل حتسني هو تقليص حجم امليزانية

  :سوى حلنيسابقا رف صامل يكن أمام املاملالية نسبة املالءة  احرتام أجلمن : توريقال يف غيابحتسني نسبة املالءة املالية  -أ

  ال أو تفضيل التمويل الذايت؛امل فع رأسر  عن طريقالتأثري على جانب اخلصوم للميزانية بتعزيز األموال اخلاصة  - 

 ترشيد السياسة اإلقراضيةعن طريق  ،املمنوحة القروضخمتلف بني  مييزبالتوذلك  التأثري على جانب األصول - 

   .)4(لرقابة الصارمةوا ضو مللفات القر  دقيقةالدراسة الو 

رفع من حصة الإما عن طريق  ،أمواهلا اخلاصة أن تقوي صارفاملكان لزاما على هذه النسبة   احرتاممن أجل و  ،لذا    

أو  ،مصارفعندما تنخفض اهلوامش التجارية لل مؤكد يصبح غري هاتكوينأن  مع العلم ،اتكاحتياطاألرباح املوضوعة  

 ،اللجوء إليها باستمرارال ميكن  حيثصبح من الصعب حتقيقها نظرا لكلفتها ي واليتال امل عن طريق عملية الرفع من رأس

  ية املناسبة إلجياد احلل املالئم؛التوريق اآلليعد و ) حجم أصوهلا( التزاما�اختفيض  مصارفمن األفضل للأصبح  لكلذ

 خنفاضالعلى مردودية األموال اخلاصة للميزانية لتوريق تأثري ا يرجع: توريقال عن طريقحتسني نسبة املالءة املالية  -ب

   .هاعنتنازل الورقة ولفائض قيمة ُـــ تكلفة إعادة التمويل للقروض امل

إذا مت وذلك احلصص التابعة  باستثناء ،اصةاخلموال أللاللجوء دون  إعادة التمويل للحصص املتنازل عنهاتتم     

  .حسني السيولةة بتتميزانيعبء التوريق على ختفيف  يساعدهكما  ،املتنازل املصرف�ا يف ميزانية  االحتفاظ

  :)5(ما يلييف إطار عمليات التوريق  القروض بني املتطلبات ملعرفة حتويل خماطرفإنه من  ،للجنة بازل تبعا    

  رف ثالث وال ض لطو القر ب املرتبطة خاطرامل مت حتويلاملبالغ اليت مت توريقها إذا  استبعاداملتنازل  املصرفبإمكان

  ة؛حولَ ُـــ بأية مراقبة فعلية أو غري مباشرة على املبالغ امل املصرفحيتفظ 

                                                 
(1)- Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op.cit., p : 75. 

  .16:ص ،مرجع سابقعبید أحمد الحجازي،  - )2( 
  .243:، صمرجع سابقمدحت صادق،  - )3( 

(4)- Janet Tavakoli, op.cit., p: 6. 
(5)- Antoine Sardi, Bâle II, Afges Editions, Paris, 2004, p : 227.425 



 عمليات التوريق من املنظور املصريف التقليدي...............................................:نيالفصل الثا

 

162 

 املتنازل إعادة شراء القروض املتنازل عنها مصرفللق حي )clean-up call( ممارسة هذا اخليار أن ال تكون  بشرط

 .)1(األويلمجايل من املبلغ اإل %10ملزمة يف شكلها وحمتواها، كما ال جيب أن تتجاوز املبالغ 

  مت حتديد أعباء رأس املال للمراكز املغطاة باملقاربة املعيارية لتحديد خماطر التسنيد يف اجلدول أدناه، جيب أن

أو  +Bتطبق هذه األعباء من قبل املصارف باستخدام املقاربة املعيارية ملخاطر االئتمان، بالنسبة للمراكز الطويلة واملصنفة 

 أنفمن الضروري احتساب احلسم من رأس املال، كما  A-3/ P-3 ،A-2/ P-2 ،A-1/ P-1 رية غري أقل واملراكز القص

 .احلسم مطلوب أيضا بالنسبة للمراكز غري املصنفة باستثناء بعض احلاالت

  خلارجيأعباء رأس املال للمخاطرة احملددة حبسب املقاربة املعيارية املستندة إىل تصنيفات االئتمان ا):2-6(دول رقم اجل

تقييم االئتمان 

  الخارجي
AAA to AA- 

A-1/P-1  
A+ to A- 
A-2/P-2  

BBB+ to BBB- 
A-3/P-3  

BB+ to BB-  

وأقل  -BBأقل من 

أو  A-3/P-3من 

  غير مصنفة

  حسم  %28  %8  %4  %1,6  مخاطر التسنيد

مخاطر إعادة 

  التسنيد
  حسم  52%  18%  8% 3,2%

  

  .159: ، ص2010، احتاد املصارف العربية، لمواجهة األزمة المالية العالمية 2ك إلى التعديالت على بازل دليل، اجلزء السادس، 2موسوعة بازل : المصدر

 عند حساب هالغابم إلغاء حيث يتم ،من امليزانية صولوذلك بإخراج بعض األاملالية لتوريق على نسبة املالءة ا ، يؤثروعليه    

  .)*(سني هذه النسبةمما يؤدي إىل حت األموال اخلاصةمن تطلبات امل

 ،والذي ميكن تعظيمه عن طريق توريق القروض األقل خماطرة االحرتازيأداة للتحكيم  "Iبازل "لقد كان التوريق مع  - ج    

من  االحتياجاتخماطر القروض للميزانية وذلك عن طريق ضرورة إعادة حساب دارة التوريق أداة إل أصبح "IIبازل "مع لكن 

، ويبقى التوريق )اأو جزئي اكلي  تنازال(بالقروض يف امليزانية أو التنازل عنها  االحتفاظبني  االختيارو بل التوريق األموال اخلاصة ق

من رأس املال لتغطية املخاطر النامجة عن عمليات التوريق والتوريق  جزءٍ  مت ختصيص IIIأداة إلعادة التمويل، مع بازل مع ذلك 

ــال   .اهتماما أكرب بإجراء حتليالت أكثر صرامة على القروض صارفتطلب من امل هو ما، و "IIل باز " د بعدما أمهلتهاعقَ مُ ـ

  .يوضح الشكل املوايل مسامهة التوريق يف تكوين أموال جديدة بالنسبة للمصارف   

  يؤدي إىل تكوين أموال جديدة املصرفيةتوريق القروض ): 2-25(شكل رقم ال

  

  

  
  

 .242:ص، 2001القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ، ات وتقنيات مصرفيةأدو  ،مدحت صادق :المصدر

                                                 
(2)- Ibid, p :225.650 

غ ویمكن أن تكون التخفیضات صافیة من كل مؤونة خاصة مشكلة لمبال %100وال الخاصة النظامیة بنسبة یتم تخفیض المبلغ الُموَرق من األم  -  )*( 
  .القروض الُمورقة

وتوضع في المصرف ترفع هذه القروض من ميزانية  المراد بيعهاالمصرف قروض 
 وعاء تحت تصرف مؤسسة متخصصة 

تصدر األوراق المالية مقابل وعاء 
 القروض وتباع للمستثمرين

 سداد ثمن شراء القروض المباعة
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 : )1(قياس املخاطر املصرفية وفقا ملعيار كفاية رأس املالطرق  -5

 :يوجد طريقتني: االئتمانية املخاطرطرق قياس  -  أ

 هذه خلية، وتقضي غري القادرة على استخدام أساليب التصنيف الدا صارفتستخدمها امل: الطريقة املعيارية

التصنيف عن طريق تصنيف املقرتضني باستخدام  األصولالطريقة بتحديد أوزان املخاطر ألي نوع من 

 ؛االئتماين اخلارجي، والذي يتم احلصول عليه عن طريق وكاالت التصنيف االئتماين

 من قبل السلطة الرقابية،  املتبع األسلوب إقرار، بشرط صرفيتم استخدامها مبعرفة امل: طريقة التصنيف الداخلي

 : وتنقسم إىل طريقتني

  بتقدير احتماالت التخلف عن السداد لكل عميل، ويقوم املراقبون  املصرفيقوم : األساسيةالطريقة

 ؛األخرىبتقدير املدخالت 

 الذي يتوافر له نظام داخلي متطور لتقييم املخاطر عند حساب رأس  مصرفيسمح لل: الطريقة املتقدمة

وتقدير  اإلعساراخلسائر الناشئة عن (الضرورية  األخرىومدى كفايته بتقدير املدخالت  صرفاملمال 

 ؛)حجم املخاطر االئتمانية وتاريخ االستحقاق

 :توجد طريقتني: يةخاطر السوقاملطرق قياس   -  ب

 رة اهلدف منها هو احتساب حجم اخلسائر الناجتة عن حتركات أسعار السوق خارج سيط: الطريقة املعيارية

 ،هذه الطريقة وفقا لنوع املخاطر مذاته، وتستخد املصرفواليت ميكن أن يرتتب عليها أثر سليب على  املصرف

 خماطر مراكز االستثمارات يف رؤوس األموال وخماطر أسعار صرف العمالت األجنبية؛

 مهها أسلوب ، ومن أصارفمتقدمة ميكن أن تستخدمها امل إحصائيةوهي مناذج : طريقة النماذج الداخلية

يف ظل الظروف الطبيعية  %99( القيمة املعرضة للمخاطر لقياس اخلسائر خالل فرتة معينة بدرجة ثقة معينة 

إىل  باإلضافة، ويتطلب توافر بيانات بشأن قيمة احملفظة واالحنراف املعياري وفرتة الثقة والفرتة الزمنية، )للسوق

 زيع؛توافر افرتاضات حول شكل التو 

  :هناك طريقتني: س املخاطر التشغيليةطرق قيا- ج

 ــــطريقة املؤش ــ ــ ــ ــر األساســ ــ ــ ــ ــ ــــنسبة مئوي جتنيب يتم: يــ ــ ــــة ثابتة ملقابلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، حيث %15مقدارها  يةخاطر التشغيلاملة ــ

 ؛X 15%سابقةسنوات  3متوسط جممل الدخل السنوي خالل = املتطلب الرأمسايل ملقابلة خماطر التشغيل 

  جمموع متوسط جممل الدخل السنوي وفقا لقطاع = املتطلب الرأمسايل ملخاطر التشغيل ): النمطية(الطريقة املعيارية

سنوات سابقة  3خالل آخر ) خدمات الوكالةو  املدفوعات والتسوياتو عمليات املتاجرة و متويل املنشآت ( األعمال

  ).األعمالوفقا لقطاع  %18، %12رتاوح ما بني ي(نسبة مئوية متثل معامل بيتا  مضروبة يف

                                                 
المنظمة  –دراسة حالة  –منھج محاسبي مقترح إلدارة المخاطر المصرفیة في ضوء حوكمة تكنولوجیا المعلومات سید عبد الفتاح صالح حسن،  -)1(

  .]18- 14[ :، ص2011اریة، جامعة الدول العربیة، مصر، العربیة للتنمیة اإلد
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ها يف سَ سُ أُ  تدوج اليت املصرفيةاملؤسسة إلدارة التوريق رؤية جديدة  اتظهرت مع عملي: األثر اجلزئي للتوريق : اثاني

بإدارة عض االنشغاالت املرتبطة بواليت أدجمت النماذج النظرية املطورة منذ عدة سنوات بالواليات املتحدة األمريكية، 

ة ـــــــــد إسرتاتيجيـــــــــــواعـــــــــن تبين قـــــــمكـــح من املــــــــــــــأصب، و مصارفخصوم لل/إدارة أصولبطر املعدل وبصفة عامة اخم

 ؛)Risques()1خماطر و   Ratiosنسب و  Refinancementإعادة التمويل () R3( دةــــــــــــاعـــــــــــي قــــــــــوه دارةديدة لإلـــــــــــــــــج

 االحرتازيةلنسب ا يف حتسني عنه نتجمما  القروضختفيض خماطر إىل امليزانية  لتسيريتقنية جديدة ى التوريق كأدحيث 

  .قتصاد يف التكاليفاالومن َمث  مصارفلل

  .ملصارفيوضح الشكل املوايل مدى تأثري التوريق على خمتلف النسب االحرتازية املطبقة با    

  تأثري التوريق على خمتلف النسب االحرتازية): 2- 26(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة: المصدر

اليت و  املصرفيةموجها إلدارة جانب األصول من امليزانية  املصرفيةظهر سلوك املؤسسة كان اجليل األول للنماذج اليت تُ  -1

اجليل الثاين من النماذج جبانب  واهتم ،فظة األوراق املاليةحتديد املستوى األمثل لالحتياطات وملكونات حم تحاول

 ؛)2(مصرفاخلصوم من امليزانية وملشاكل الودائع واألموال اخلاصة لل

هذا اإلطار اجلديد يف خصوم، و /أصول حنو إدارةتطورت هاته النماذج  من القرن املاضي منذ بداية سنوات الثمانينيات -2

 ؛املصرفيةالنسب االحرتازية وتقدير املخاطر إدارة واليت تركز على  املصرفيةاحلديثة للمؤسسة  للدراسات نشأت املداخل النظرية

خصوم إىل حتول يف الوظائف التقليدية /إدارة أصول على مستوىامليزانية  تسيريالتوريق كأداة جديدة ل لأدى دخو   -3

لصاحل نشاط مركز ) ويل طويل األجلموارد قصرية األجل لتم(نشاط التحويل من حيث خفض  ،املصرفيةللمؤسسة 

 ؛املصرفيةأفضل للمخاطر  إدارةتقييم و إىل  أدىكما  ،على السمسرة

 ،صرفاملرتبط مبعدل الفائدة املتحمل من قبل امل ةطر اخميكن إجياد عالقة سببية بني أمهية نشاط التحويل ومستوى امل -4

معدل تضخم مرتفع له انعكاسات سلبية على امليزانيات  تزايد هلاته املعدالت واملتزامن خاصة معاملالتطاير حيث أن 

عن  هليلحتميكن  املصرفية اتعلى مستوى امليزاني )خصوم/أصول( لذا فإن عدم التوازن يف إطار عملية اإلسناد ،املصرفية

  ؛)3(حتويل األصول والسمسرة مها وظيفتني أساسيتني االعتبارطريق األخذ بعني 

                                                 
(1)- Michèle Cersoli, Michel Guillaud, op. cit., p : 165. 
(2)- Ibid, p:154. 
(3)- Ibid, p : 155. 

 تحسين نسبة السيولة

 تحسين نسبة المالءة المالية

 تحسين نسبة توزيع المخاطر

 تحسين نسبة األموال الخاصة

 التنازل عن القروض


 مصرفتدفق نقدي لخزينة ال

 تخفيض وعاء المخاطر  التنازل عن القروض

 األخذ باالعتبار نسب توزيع المخاطر لكل قرض  التنازل عن القروض

 األموال الخاصة عدم وجود مؤونة على مستوى  التنازل عن القروض
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  )30( اسبي يف القوائم املالية للمصارف وفقا للمعيار احملاسبي الدويل رقماإلفصاح احملمفهوم  :اثالث

ختتلف وجهات النظر حول مفهوم حدود اإلفصاح عن املعلومات الواجب توافرها يف البيانات املالية  :فصاحمفهوم اإل -1

من  همتالف أهدافخا والناتج أيضا عناختالف مصاحل األطراف ذات العالقة  يف ويكمن السبب أساسااملنشورة، 

 .استخدام هذه البيانات

الذي حيقق لكل طرف و  أمثل منهوبذلك يصعب الوصول إىل مفهوم عام وموحد لإلفصاح يضمن توفري مستوى    

وأصبح البد من وضع إطار عام يضمن التوفيق بني وجهات نظرهم وبشكل  رغباته واحتياجاته الكاملة يف هذا ا�ال،

  . اح املرغوب فيه وبكيفية حتقق املصاحل الرئيسية لتلك األطرافيوفر حد أدىن من اإلفص

يعد االفصاح وليد االنفصال بني امللكية واالدارة، وهو إظهار القوائم املالية جلميع املعلومات األساسية اليت �م  .أ 

 ؛)1("الفئات اخلارجية عن املشروع حبيث يعينها على اختاذ القرارات الرشيدة

أن  أيإظهار كل املعلومات اليت قد تؤثر يف موقف متخذ القرار املتعلق بالوحدة احملاسبية : "بأنه أيضاوعرف  .ب 

  ".تظهر املعلومات يف القوائم والتقارير احملاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل

  ؛)2("ة عن الوحدة احملاسبيةصورة واضحة وصحيح هازمة إلعطاء مستخدممشول التقارير املالية على مجيع املعلومات الال" هوأو  .ج 

  : )3(هناك مستويني لإلفصاح -2

عدم اإلملام الكامل بطبيعة ل بالنظرمن الناحية الواقعية توفري املستوى املثايل ال ميكن  : املستوى املثايل لإلفصاح -  أ

ام الكايف مبدى النماذج املختلفة واملتعددة للقرارات اليت تعترب البيانات احملاسبية مدخالت هلا، وكذلك لعدم اإلمل

إضافة للتفاوت الكبري الذي حيدث يف استجابة  حساسية هذه القرارات للبدائل املختلفة من املعلومات احملاسبية،

 ؛متخذي تلك القرارات ألمناط املعلومات اليت توفر هلم مبوجب بدائل خمتلفة من نظم القياس احملاسيب

  ؛الواقعيملستوى املتاح أو ا -  ب

يساهم تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف حتسني نوعية املعلومات احملاسبية  :30 ار احملاسبي الدويل رقماإلفصاح وفق املعي -3

كما أ�ا  وذلك من خالل تقدمي معلومات مالئمة وقابلة للفهم وذات موثوقية عالية، املقدمة ملختلف فئات املستخدمني،

املعلومات للمنظمات األخرى وبني القوائم املالية للمنظمة نفسها  تساهم يف جعل املعلومات احملاسبية قابلة للمقارنة مع

  .لفرتات زمنية متعددة

مما  ،العوائد واملخاطر اليت تتعرض هلاوبالتبعية  ملصارف واملؤسسات املاليةا للطبيعة اخلاصة للعمليات اليت جتريهانظرا      

إلفصاح يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية املشا�ة دفع جلنة معايري احملاسبة الدولية إىل وضع معيار مستقل ل

                                                 
  .38: ، ص1995، 92، العدد، مجلة المحاسب القانوني، عماناإلفصاح ودوره في تنشیط التداول في أسواق رأس المال العربيخالد أمین عبد هللا،  -)1(
، حالة تطبیقیة في المصرف 30اإلفصاح المحاسبي  في القوائم المالیة للمصارف وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقملطیف زیود، عقبة الرضا، روال البقة،  -)2(

  .202-201:، ص ص2006) 2(العدد ) 28(ونیة المجلد التجاري السوري، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة سلسلة العلوم االقتصادیة والقان
  .13:، األردن، ص2009أفریل،  29- 28، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث، الفترة األزمة المالیة العالمیة بین مبدأ اإلفصاح والشفافیةسالم محمد عبود،  - )3(
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للوصول إىل معلومات تساعد متخذي القرار على تقومي  يعد مدخال ضرورياباملصارف  هوبالتايل فإن تطبيق ،)30(رقم 

  .صارفاملوفهم املميزات اخلاصة لطبيعة أعمال  ألعمال واإلجنازات اليت تقوم �ااملركز املايل وا

  :)1(مبعايري احملاسبة الدولية بشكل عام لألسباب التالية املصارفانتشرت ظاهرة التزام     

مربرات للتهرب من  صارفامل اتهمل يعد هل حيث ،إصدار الدول �موعة من التشريعات لضمان حقوق املودعني .أ 

 ؛فصاح حبجة محاية مصاحل املودعنياإل

مات يف القوائم تصدرها سوق األوراق املالية بشأن اإلفصاح عن املعلو  باخلضوع إىل اللوائح اليت صارفاملالتزام  .ب 

 ؛املالية املنشورة

املتعلق باإلفصاح يف القوائم املالية يف ) 30(قيام جلنة معايري احملاسبة الدولية بإصدار املعيار احملاسيب الدويل رقم  .ج 

 ؛واملؤسسات املالية املشا�ة صارفامل

  املتنازل مصرفالتوريق للبعض سلبيات عملية  :رابعا

هناك بعض السلبيات املرتبطة بعملية التوريق واليت تتعلق أساسا بالصعوبات والتعقيدات النامجة عن وضعها حيز التنفيذ من     

املتنازل، بالنسبة هلذا األخري فإن إجراءات تركيب مثل هذه املصرف جهة، ومن جهة أخرى باهلدف املراد حتقيقه من قبل 

معقدة وتتطلب تدخل العديد من األطراف، إضافة إىل احلجم الكبري من املعلومات القانونية واحملاسبية واجلبائية  اتالعملي

  .صدرةُــ يف سبيل احلصول على تصنيف جيد لألوراق املالية امل اكبري   االالزمة لشفافية العملية، حيث يبذل جهد

) ة بالنسبة �موع امليزانيةورقَ ُـــ حجم القروض امل(صول املتبقية يف ميزانيته املتنازل خماطر مرتبطة باألاملصرف كما يواجه     

التوريق  إىل عمليات ؤدي تحرص سلطات الرقابة على أال  إىل جانبلذا جيب عليه السهر على نوعية وتوازن ميزانيته، 

  .)2(صريفمن قبل النظام امل دارةاخنفاض نوعية األصول امل

املتنازل، حيث ينظر هلذا األمر من زوايا خمتلفة وفقا ملختلف املصرف تعلق بنتائج إفالس أخرى ت ةر طاكما أن هناك خم    

ة مع تلك الناجتة عن أنشطة أخرى ورقَ ُـــ األنظمة القانونية للدول خاصة يف حالة دمج املدفوعات املتعلقة باألصول امل

، )risque de mixage()3(دمج األموال  ةطر اخنيف مبمن قبل وكاالت التص ةطر اخامله سمى هذتاملتنازل، و  مصرفلل

 .املتنازلاملصرف إفالس  جمالة عن ورقَ مُ ــلذا البد من البحث عن طريقة يتم من خالهلا فصل التدفق املايل لألصول ال

  واملؤسسات الفائدة العائدة للمستثمر :الفرع الثالث

 انعكاساتكما ميكن أن تكون هلا ،  للمؤسسات يقرتاضإلا لوكسالالتوريق إىل تعديل  عمليات نتائجميكن أن تؤدي     

أن حيقق العديد أيضا ميكن للمستثمر و  ،االستدانةعلى �ا قدر  من رفعالو هلا  ةاإلمجالي ةاملالي ةطر اخختفيض امل يف إجيابية

  .ةصدرَ ُــ من خالل توظيفاته يف احلصص املمن املزايا 

                                                 
  .204:ص ،مرجع سابق، لطیف زیود، عقبة الرضا، روال البقة-)1(

(2)- Sylvie Matherat, Philippe Troussard, op. cit., p : 10. 
(3) - commingling risk. 
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ــمنتجلمستثمر ل التوريقمينح  :الفائدة العائدة للمستثمر: أوال ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن حيث آج متنوعةات ــ ــ التوليفة ومن حيث  االستحقاقال ــ

غلب أحيث أن  ،للتدخل على مستوى هذه السوق االبحث عن عائد مغٍر حافز  ويعد ،صدرةُــ للحصص امل )خماطرة/ عائد (

  .ضمانالمن آليات  الستفاد�ا وذلك )AAA()1( اجيد احتمل تصنيف هيئات التوريق قبل احلصص املقدمة للجمهور من

 ملأ�ا حت ايولة مماثلة لتلك لسندات اخلزينة، كمرة من قبل الوكاالت الفدرالية بسصدَ ُــ امل املالية األوراق يزتتمعلى سبيل املثال     

  .من املستثمرين اكبري   اعدد االسوق جذب إليه هالتصنيف وحجم وسيولة هذ استقرارلذا فإن  ،)2(معدل كوبون أكرب منها

قائم على ضرورة والمن الضروري أن يكون املستثمر على علم بدرجة األمان اليت يتمتع �ا التوظيف الذي يريد حتقيقه     

فقد  ،املمنوحة من قبل وكاالت التصنيف للتصنيفات تبعا تسديدالدورية إلحصائيات التعثر عن الاإلطالع على النشرات 

ـــاملستثمر صعجيد  أن  اكم ،هيئات التوريقدر من قبل ــصُــ وهذا راجع لتعقد املنتج امل ،وبة يف فهم وتفسري املعطيات املنشورةـ

على فرضيات التسديد  مبنيةال والفوائد ما هي إال جمرد تقديرات امل غياب معطيات ملموسة حول فرص تسديد رأس

  ؛دقيقر مهمة خاصة إذا مل يتم تقديره بشكل ألن حتقق هذا األخري ميكن أن يؤدي إىل خسائ، )*(املسبق

من تلك  وبأقل تكلفةمتويل دائم  صدرمن م باالستفادةيسمح التوريق للمؤسسات  :مؤسساتبالنسبة للأهمية التوريق :ثانيا

 ن متابعتهامعلوماتية قادرة على ضمافاملؤسسات الراغبة يف توريق ديو�ا التجارية البد أن متتلك جتهيزات  ،صريفامل لالقرتاض

  .انب احملاسيبباإلضافة إىل اجل

 ،لألموال اخلاصة يسمح بأحسن ختصيصما هو و  يف امليزانية التوريق أداة فعالة إلعادة تشكيل جانب األصوليعد  -1

 للمستثمرين؛ اكن حتويلهمي يت الو العميل  ةطر اخم إلدارةطريقة يعد كما أنه 

ولكن ما  ،املصرفيةالقروض توريق اخلاصة بتلك ب من قبل املؤسساتتم ت واليت توريق الديون التجاريةمبادئ تشبه  -2

 نظراوسيلة متويل إضافية  يعترب التوريقكما  ،لتنظيم جممل العملية )يةمصرفمؤسسة (وسيط ضرورة وجود هو  امييزه

 ؛)3(قات املاليةة عن وجود فارق زمين بني التدفقات املادية والتدفناجتال العامل والامل تمويل يف رأسال حتياجاتال

األملاين  املصرفمن قبل  لمؤسسات الصغرية واملتوسطــــــــــــةة لـــــــــــق للقروض املمنوحــــــــــــمتت أول عملية توري -3

)Deutsche Bank ( 1999يف سنة
)4(. 

  : التوريق عمليات مالحظات عامة حول: ثالثا

ستثمرين وفقا للقانون املطبق يف الدولة، فقد خيضع حاملي خيضع حاملي احلصص للضريبة وختتلف طرق جباية امل  .1

صدر من قبل  اقتطاعهذه احلصص إىل 
َ
لصاحل اخلزينة العمومية، ولعل أهم العقبات اليت  الشركة ذات الغرض اخلاصمن امل

  التوريق كانت قانونية وأخرى ضريبية؛ عملياتواجهت 

                                                 
(1)- Charlotte Ferté, Philippe Cassette, op. cit., p: 80. 
(2)- Pass-Through and collateralized mortgage securities, op. cit., p: 5. 

.تغطیة السندات التي تم توریقھا منھا بفعل انخفاض رصید القروض المشكلة للمحفظة الُمورقةیؤثر التسدید المسبق للقروض عكسیا على نسبة  -   (*)  
(3)- Thierry Granier, Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., p : 210. 
(4)- Fouad Bendi, Titrisation "Un catalyseur pour les PME-PMI",5/12/2005, p : 104, 
/www.baghrebtitrisation.ma_documentations.jsp.html. 
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 املصرفيةحقيقيا على مستوى املؤسسات  تغيرياسبية الدولية اجلديدة لقد أحدث دخول املعايري احملا: اجلانب احملاسيب  .2

لألهداف اخلاصة  واالستجابة، نسب التسيريواملالية واليت عدلت بشكل كبري قواعد املرجعية احملاسبية املستعملة لتأسيس 

ثار املمكنة للمعايري احملاسبية بالتنظيم االحرتازي خاصة ما يتعلق بالنوعية املطلوبة لألموال اخلاصة، لذا وجب رصد اآل

 .دوطَ املؤسسة على أساس مُ  االحرتازيةالدولية اجلديدة على النسب 

جلزء مهم من عمليات ) re-consolidation(إىل إعادة توطيد ) IFRS(أدى تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية     

، حيث تكون يف  بعض احلاالت إعادة التوطيد لعملية ما )1(التنازل عن األصول أو املخاطر يف إطار عمليات التوريق

 ضرورية من الناحية احملاسبية، يف حني تتنازل املؤسسة املعنية على جزء مهم من املخاطر املرتبطة باألصول الـُمورَقة؛

طبق واليت مييز فيها لإلشارة فإن املعاجلة احملاسبية لعمليات التوريق ميكن أن ختتلف بشكل كبري وفقا للمرجع احملاسيب امل .3

   .)**()IAS(معايري احملاسبة الدولية و  )*()USGAAP( معايري احملاسبة األمريكية بني

القروض ) déconsolidation(املؤسسات حرية قرار توطيد أو عدم توطيد ) USGAAP(منحت املعايري األمريكية   -  أ

يف حالة " عدم توطيد"، ويكون هذا التحويل حقيقيا املتنازل املصرفانطالقا من معيار حتويل مراقبة القروض من قبل 

 ؛)2(بيع حقيقي وهو ما يقابله تنازل مع حتويل امللكية يف القانون الفرنسي

يكمن املتنازل،  املصرف لرقابةالقروض خضوع يكمن يف عدم " عدم التوطيد"إىل أن  احملاسبة الدوليةتشري معايري  -  ب

فإذا كان األمر يتعلق بصندوق متعدد املتنازلني  ،يئة اليت ستستقبل القروضمقارنة باملعايري السابقة يف اهلالفرق 

)multicédant ( لعدة  والعائدةالصندوق الذي يستقبل عدة أنواع من القروض للرقابة على فهناك فقدان حقيقي

 رقابةفهناك )  monocédant(أما إذا تعلق األمر بالتنازل عن القروض لصندوق ذو متنازل واحد  متنازلني خمتلفني؛

 ؛ةغري ممكن" عدم التوطيد" عملية كونتوبالتايل  عليه،دائمة 

بشكل كبري ، حيث تزداد اوالشركة املسرية هل هيئة التوريق تتم عمليات التوريق حتت رقابة سلطات السوق املالية لكل من -4

 لعموم اجلمهور؛ لالكتتاب إذا كانت احلصص معروضة

، حيث كان توريق الديون اخلارجية من بني الوسائل )القروض اخلارجية(ل القروض الرمسية للتوريق أمهية كبرية يف جما -5

وذلك رغبة يف التخلص من املخاطر اليت حتيط �ا كالتوقف عن التسديد وهو ما ورد يف  )3(الدولية ملعاجلة أزمة املديونية

 ؛2004لسنة اتفاقية األمم املتحدة حول التنازل عن الديون يف التجارة الدولية 

واليت ظهرت  )*()la défaisance(من القروض املتعثرة  "تنقية امليزانية"هناك تقنية أخرى شبيهة بالتوريق وهي تقنية  -6

 . )**()FASB( جملس املعايري احملاسبية من قبل 1982بالواليات املتحدة األمريكية سنة 

                                                 
(1)-Ian P.N.Hugue, Numéro spécial IAS/IFRS, Revue Française de comptabilité, IASB 2005, p : 62. 
(*)- Generally Accepted Accounting Principles. 
(**)- International Accounting Strandard. 
(2)- Thierry Granier,Corynne Jaffeux, 2ème édition, op. cit., p : 66. 

.43:، صمرجع سابقعبید علي أحمد الحجازي،   -(3)  
(*)- Defeasance = Défaisance= تنقیة المیزانیة من القروض المتعثرة 
(**)- Financial Accounting Standards Board. 
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ــــهذه اآللي تسمح -  أ ــ ــ ــ ــبالتحوي ةــ ــ ــ ــ ــ ــ "  سندي اقرتاض"عنصرين من امليزانية، عنصر من اخلصوم ذات غرض خاص  ل هليئةــ

السندي من حيث املبلغ  لالقرتاضمماثلة  خصائصوعنصر من األصول والذي هو عموما عبارة عن حمفظة قروض واليت هلا 

ــــحُـــ د الدين املتدفقات رأس املال والفوائد الناجتة عن القروض يف تسدي وتدفقات التسديدات، حيث تستخدم االمسي ل وَ ــ

ــــجل ــ ــ ــ ــ ــ ــالشركانب اخلصوم يف ميزانية ـ ــ ــ ــ ــ ــة ذات الغـ ــ ــ ــــوتدخل هذه التقنية ضم ،)1(رض اخلاصــ ــ ة فيَ صَ ُــــ سرتاتيجية املاإلن ــ

)stratégie liquidative(  ؛صارفامل اتواليت تشري إىل التخلص من القروض املتعثرة يف ميزاني 

، ويتم متويل هذا التنازل )2(ةمرتفع ةطر اخمملؤسسات اإلقراض باإلخراج من أصوهلا قروضا ذات  أيضاتسمح كما  -  ب

، وعلى عكس التوريق )3(املتنازل يف حد ذاته حتت شكل دين طويل األجل مضمون من قبل الدولة املصرفمن قبل 

  .نازلاملت املصرفل عن طريق موَ ُـ وت الشركة ذات الغرض اخلاصأ نشَ تُ 

  خصوم وعالقتها بالتوريق/إدارة أصول: رابعال فرعال

أسعار الفائدة و ختفيف القوانني الرقابية و بالتغريات العديدة يف كل من تكنولوجيا املعلومات  صرفيةاملبيئة ال متيزت   

التغري يف أسعار كان  فصار امليف ولكن أكثر هذه العوامل تأثريا على إدارة األصول واخلصوم  والتنافس وكفاية رأس املال،

تصبح أمام إدارة املصرف مهمة صعبة ومستمرة يف تعديل فرتة احملفظة و درجة عالية من املخاطرة، شري إىل الفائدة والذي ي

  .كن احلفاظ على الدرجة املطلوبة من السيولة والرحبيةمي حىت لتتناسب مع سعر الفائدة اجلديد

مرتبطة بالنظرة املستقبلية قصرية املدى، فإ�ا تعترب أول خطوة يف نظام التخطيط وألن إدارة األصول واخلصوم دائما     

تقع حتت ما يسمى دراسة وحتليل البدائل لفرتات مستقبلية تصل إىل عامني أو أكثر  كما أن،  اإلسرتاتيجي للمصرف

رتة ال تتعدى عام واحد تقع ضمن لف ةأما دراسة وحتليل بدائل مستويات السيولة وأسعار الفائد بالتخطيط اإلسرتاتيجي،

  .)4(إدارة األصول واخلصوم وكنظام ختطيطي

ذات طبيعة وهي املرحلة األوىل تتطلب ن معا نظاما متكامال إلدارة األصول واخلصوم، وِ كَ هناك ثالث مراحل تُ : أوال  

بدورها تقود إىل حتقيق أهداف ، واليت )املرحلة الثانية(عامة تنسيق بعض الوظائف العديدة احملددة يف مرحلة الحقة 

  ). املرحلة الثالثة(املصرف وسياساته 

املراجعات و نظم احملاكاة و نظم التخطيط و ومات من خالهلا األصول واخلصوم نظم املعلتدار األدوات اليت تشمل      

ة مستويات وتغريات وتركيبة كما وأنه باإلضافة إىل الناحية التخطيطية اليت متثل توجيه ورقاب  ،الشهرية والتقارير اخلاصة

  لنظام إدارة قائمة املركز املايل؛األصول واخلصوم ورأس املال فهي أجزاء مكونة 

يتبلور هذا اهلدف يف توجهني األول هو تعظيم و تعظيم قيمة الشركة،  يف اهلدف األساسي لإلدارة املالية يكمن:ثانيا

أما بالنسبة للمصارف كشركات  د أو الرحبية،ــالعائتقلبات يف  تنعكس اليتطرة خفض املخايف اين فيتمثل ـــــــــــالعائد، أما الث

                                                 
(1)- Pierre Genesse, Patrick Topasacalian, op. cit., pp: 298-299. 
(2)- Sylvie de Goussergues, op. cit., p : 171. 
(3)- www.maghrebtitrisation.ma, "La défaisance comment ça marche en pratique ?" par Hicham Karzazi, Directeur 
général de maghreb titrisation, 24/4/2004. 

  .98:ص ،مرجع سابق، إدارة الموجودات والمطلوبات وعالقتھا بالتوریقخالد أمین عبد هللا،  - )4( 
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األول هو تعظيم صايف هامش سعر الفائدة  ،يف شكلنيرحبية فإن هذين التوجهني ترتمجهما جلنة إدارة األصول واخلصوم 

امللكية والعائد على األصول  ال ينبغي إلدارة املصرف أن تتجاهل العائد على حقكما  ؛التغري فيهوالثاين هو خفض 

  ؛ومضاعف العائد على حق امللكية

 الضرائب، و اإليرادات واملصاريف من دون سعر الفائدة و رأس املال كجيب ربط عناصر أخرى بنظام إدارة األصول واخلصوم  : ثالثا

دف إدارة األصول واخلصوم ، وفضال عن هذا فإن هاخليارات اإلسرتاتيجية فيما خيتص باخلدمات واألسواق وهيكل املصرفو 

  ؛األمشل جيب أن يكون تعظيم حق امللكية وخفض التذبذب فيه

  الطريقة ذات املراحل الثالث إلدارة األصول واخلصوم الشكليوضح     

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطريقة ذات املراحل الثالث إلدارة األصول واخلصوم): 2- 27(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

  

)عامة): (1(المرحلة   

 إدارة األصول

)محددة): (2(المرحلة   

 إدارة موقف االحتياطيات

 إدارة السيولة

 إدارة االستثمار

 إدارة القروض

األصول الثابتة إدارة  

 إدارة الخصوم

 إدارة رأس المال

 إدارة موقف االحتياطيات كخصوم

 إدارة موقف خصوم القروض

 إدارة المديونية طويلة المدى
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  .91: ص،1995احتاد املصارف العربية، ، التوريق كأداة مالية حديثةمن كتاب ، إدارة الموجودات والمطلوبات وعالقتها بالتوريق، خالد أمني عبد اهللا: المصدر

  خلفية تارخيية إلدارة األصول واخلصوم: أوال

  التارخيي هاالتطرق لتطور  صارفامللفهم أمهية نظام إدارة األصول واخلصوم يف يتوجب     

أرصدة كبرية من األموال ذات  صارفامللدى األربعينيات واخلمسينيات من القرن املاضي كان  سنوات خالل  - 1

 هي كيفية استغالل انت املشكلة اإلدارية اليت تواجههاتوفري، وعليه ك الطلب وودائعالتكاليف املتدنية يف شكل ودائع لدى 

 ؛ا السبب احنصر الرتكيز على إدارة األصول دون انشغال جبانب اخلصومهلذو  هذه األرصدة الصغرية من األموال؛

خالل عقد الستينيات بدأت األرصدة ذات الكلفة املتدنية يف التناقص نتيجة للتحسن الذي ظهر عند الشركات  -2

هذا  ولتمويل ى القروض نتيجة التحسن االقتصادي،التجارية يف إدارة سيولتها، ويف نفس الوقت ازداد الطلب عل

 إىل إدارة خصومها، وعليه أصبح الرتكيز خالل الستينيات وبداية السبعينيات املصارف الطلب على القروض جلأت

 منهج إلدارة قائمة املركز املايل؛على إدارة اخلصوم ك من القرن املاضي

) تجاريةألوراق املالية الفوائض احلكومات واشهادات اإليداع و ( لشراء األموالممارسة املصرف إىل إدارة اخلصوم تشري  -3

 ؛يف نظام إدارة األصول واخلصومفقد ادخل استخدام مصطلح إدارة اهلامش  وإقراضها لتحقيق األرباح،

تذبذب أسعار الفائدة و خالل السبعينيات من القرن املاضي كانت الظواهر االقتصادية املسيطرة هي التضخم  -4

أصبح و  ،جمتمعةعلى الرتكيز على إدارة األصول واخلصوم  صارفاملمما أجرب  ،والكساد احلاد خالل منتصف العقد

   ؛الذي حيقق ذلك يطلق عليه إدارة األصول واخلصوم اإلداريالنظام 

مقابلة  ةالثمانينيات أصبحت إدارة األصول واخلصوم أكثر صعوبة، وانتقل الرتكيز من خالل فكر أما خالل عقد   -5

مدها وفكرة التسعرية املتغرية واستخدام املستقبليات واخليارات وعقود آجال األصول واخلصوم إىل فكرة مقابلة أ

)قائمة المركز المالي تخلق قائمة الدخل والمصروفات): (3(المرحلة   

 إدارة رأس المال

الضرائب- المصروفات  -كلفة العوائد–الدخل = األرباح  

  :السياسات لتحقيق األهداف

 إدارة صافي العائد من سعر الفائدة؛  -1

 التحكم في صافي العائد من غير سعر الفائدة؛  -2

 ة السيولة؛إدار   -3

 إدارة رأس المال؛  -4

 إدارة البنود خارج الميزانية  -5
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ملعاجلة خمتلف املختلفة تستخدم طرقها اخلاصة �ا  صارفاملال تزال  االبتكاراتهذه من  وعلى الرغماملبادالت، 

ارة األصول جعل إد األسواقمن حيث احلجم واختالف  ما أن أوجه االختالف الكبرية بينهااملشاكل املالية، ك

 ؛)1(واخلصوم ختتلف حلد ما من مصرف آلخر

ويتطلب حتقيق أعلى عائد ممكن ضمن مستويات مقبولة من املخاطر،  وه خصوم/أصول من إدارةأي مصرف  هدف -6

 إدارة املطلوباتو إدارة املوجودات و رئيسية بعني االعتبار وهي إدارة السيولة النقدية حتقيق هذه الغاية أخذ أربعة عوامل 

 ؛وإدارة كفاية رأس املال

إذا كان التوريق حيول القروض إىل وعاء من األوراق املالية احملاطة بعدة ضمانات، فالبد وأن تكون لعملية التوريق  -7

  : ميكن إمجاهلا يف اجلدول املوايلاليتو صدرة ُــ لألوراق املالية امل االستثماريةضافة تتمثل يف تلك اخلصائص م قيمة

  القيمة املضافة من خالل عملية التوريق: )2-7(اجلدول رقم 

  األوراق المالية بعد التوريق  القروض قبل التوريق

  غير سائلة؛ 

  تقييم الضمانات اإلضافية دوري وغير موضوعي؛  

  يقوم المنشئ بتقدير المخاطر؛  

  تكاليف المنشئين المتغيرة مرتفعة؛  

  سوق المستثمر محلي؛  

  .ترض محدودةقدمة للمقالشروط والمعادالت المُ   

  ؛للتداولسائلة وقابلة   -

  السوق القيم يوميا من خالل أسواق التداول؛حدد ت  -

  ؛كوكاالت التصنيف بذلك تقوم أطراف أخرى -

  تكاليف المنشئين المتغيرة منخفضة؛  -

  سوق المستثمر محلي ودولي؛  -

  .قدمة للمقترض متعددةالشروط والمعدالت المُ   -

  .34:، ص2001، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية،لتوريق ومدى أهميته في ظل قانون الرهن العقارياعبيد علي أمحد احلجازي، : المصدر

  

  

  عمليات التوريق ومقررات جلنة بازل: امسالفرع اخل

، تعديالت هامة على تعريف "3لباز "عن جلنة بازل واليت باتت تعرف بتوصيات الصادرة التوصيات األخرية أدخلت     

أس املال ومكوناته �دف جعل نسبة املالءة أكثر محاية للمصارف واملودعني، ومحاية القطاع املصريف من األزمات غري ر 

  .رية على طريقة حساب نسبة السيولةتعديالت جذ جرت، كما أملتوقعةا

يف محاية  "2بازل "ففي حني فشلت  ،2019و 2013ما بني  "3بازل "لتقيد الكامل مبعايري افرتة حددت  :أوال

ر ـــــــــكرد مباشر على مدى خماط " 3ازل ــــــب"بدت متطلبات  2009سنة اليت تعرضت هلا  االئتمانيةمن الضغوط  صارفامل

  ؛إىل اإلفالس منها عديدالواليت أدت ب صارفونية املــــــاإلفراط يف التمويل وتضخم مدي

ة يف ــــــــوظاهرة توريق الديون مل يكن يوازيه كفاي يــــــــــةسواق املالاألاط ــــــــــــ، أن نشاألخريةبينت األزمة املالية العاملية   -1

ة ـــــــــــاليت تنشط يف هذه األدوات ملواصل مارــــــــــــــاالستث مصارفال يف ـــــــ، حيث برزت أمهية مضاعفة رأس املرأس املال

                                                 
  .94: ، ص مرجع سابق، إدارة الموجودات والمطلوبات وعالقتھا بالتوریقخالد أمین عبد هللا، -)1(
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خلق ا�لس األورويب  2009سنة وقرر االحتاد األورويب يف  ،)1(يف هذا ا�الاهلا ـــــــــأو أن تقلل من حجم أعم نشاطها

 ؛)2(والذي أسندت إليه مهمة محاية االستقرار املايلللمخاطر النظامية 

عرب  انــــــــــاالئتمخلص من خماطر تالبإمكا�ا  ه، أل�ا كانت مقتنعة بأنلعمالئها القروض نحميف  صارفامل بالغت -2

معايري  اعتمادمن هنا جاءت ضرورة ، يون من دون أن تكرتث بشكل كاف لقدرة زبائنها على سداد القروضتوريق الد

 المتصاصغري جاهزة  صارفاملالعديد من حيث كشفت هذه األزمة أن ، املصرفية االحتياطياتجديدة لزيادة حجم 

  ؛اخلسائر اليت حلت �ا من جهة وتضخم ديو�ا من جهة أخرى

  ومتطلبات رأس املال  2لتعديالت على بازل أهم ا: ثانيا

وحتديدا دفاتر التجارة وبعض  األوىلبشأن الدعامة  2009نهائية يف جويلية التوصيات ال ، مت نشربعد فرتة مشاورات    

  .الدعامة الثانية ولتغطية التسنيدات يف الدعامة الثالثة إرشاداتبعض لأنواع التسنيدات 

  :ما يلي ومتطلبات رأس املال "2بازل"التعديالت على  تمشل    

 أو التوريق التسنيد إطارخاصة التغيريات على ) األوىلالدعامة (تعديالت على احتساب احلد األدىن لرأس املال  -1

ارتفاع معامل حتويل االئتمان و  ة للمصارف اليت تستثمر يف التسنيدعملية متابعة يقظو للتسنيد أعلى  أعباء رأس املالو 

)
CCF (لــألوراق التجارية املضمونة  األخرىطيات يالت السيولة قصرية املدى لقنوات خارج امليزانية واالحتيالتسه

 ؛)3()رأس املال املتبقي املستحقفقط ( %5قاعدة احتفاظ و  بأصول

اط خماطر قدرة للمخاطر وأعباء خماطرة تصاعدية اللتقُـــ بشكل خاص القيمة املو  ،لدفاتر التجارة إضافيةأعباء رأمسالية  -2

 أو اخنفاض التصنيف ملنتجات االئتمان املتبادلة؛ اإلفالس

 كمة املخاطر ضمن الدعامة الثانية؛ومتطلبات حو  تشدداخماطر أكثر  إدارة -3

 ادة التسنيد ضمن الدعامة الثالثة؛أقصى للتسنيد وإع إفصاحمتطلبات  -4

دون وضع جدول لالنتهاء من العمل �ا، كما  2009 سنةبعد انتهاء )(مددت جلنة بازل اعتماد درجات رأمسالية انتقالية - 5

   الصدمات االقتصادية يف املستقبل؛ من شأنه أن يضع املصارف يف موقع أفضل ملقاومة لىأع ياطي رأس مالأن احت

  : والثانية والثالثة األوىلالدعامة  التعديالت على :ثانيا

كانت التسنيدات   األزمةتأثرا خالل  األصولنواع أأكثر أحد  :التسنيد إطارالتغيريات على : الدعامة األولى -1

يف هذا ا�ال أجريت زيادة و  ة،كبَ مُر ـالعديد من املصارف بالكثري من احلسومات على املنتجات القامت حيث عقدة، ُـــ امل

 . "2لبازل " األصليمع تلك احملددة يف النص التسنيد بشكل كبري مقارنة  إلعادةأوزان املخاطر 
                                                 

  .319: ، ص2013ندریة، ، الدار الجامعیة، اإلسك3اإلصالح المصرفي ومقررات بازل عبد المطلب عبد الحمید،  -)1(
إدارة البحوث ومركز البیانات والمعلومات،  ،لمواجھة األزمة المالیة العالمیة 2دلیلك إلى التعدیالت على بازل  -الجزء السادس -2بازل  موسوعة -)2(

  .32:، ص2010اتحاد المصارف العربیة، االتحاد الدولي للمصرفیین العرب، 
()- Credit Conversion Factor 

. اللتزامات بنود خارج المیزانیة القابلة لإللغاء دون شرط %10، فقد تم استخدام عوامل تحویل ائتمان موحدة تساوي 3"بازل"تبعا لمقررات  - )3( 
لى العوامل زائد قیاس بسیط للتعرضات المستقبلیة المحتملة المستندة إ 2بالنسبة لجمیع المشتقات بما فیھا المشتقات االئتمانیة تطبق تسویة بازل

  .المعیاریة ألسلوب التعرض الحالي
 Transitional capital floors 
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املرتبطة مبجمع من التعرضات مقسم إىل شرائح وعلى تعرضات تسنيد تكون املخاطرة "التسنيد بأنه  إعادةف مت تعري    

")CDOs of ABS(هي تعرض تسنيد، مثال واحدة منها  األقل
)1(

يات كبرية من لمعبالنسبة للمصارف اليت لديها ، 

خاطر وأعباء رأس املال واخنفاض متناسب يف نسب املرجحة بامل صولاألكون هناك زيادة مادية يف تالتسنيد، فس إعادة

التسنيد حمتفظ �ا يف  إعادةأكرب إذا كانت  األثروسيكون  ،بزيادة رأس املالإال إذا قامت هذه املصارف ل، رأس املا

 :أما التغيريات على مستوى إطار خماطر السوق، مت تلخيصها يف اجلدول املوايل؛ )2(دفاتر التجارة

  التغيريات على إطار خماطر السوق): 2-8(اجلدول رقم 

  المقاربة المعيارية  IRBالمقاربة الداخلية نموذج   

 stressed-VaR ن إضايف مستند علىكوِ مُ     مخاطرة سوق عامة

  محددة مخاطر

 ع غالبية التسنيدات كما يف دفاتريتم التعامل م -

  عبء مستقل+ الية �دف االستثمارامل األوراق   

 ؛رتبطة القابلة للمتاجرة للمنتجات  امل   

 السائلة األسهمالتعامل بالتوكيالت حملافظ  إزالة -

  .واملنوعة   

 األوراقيتم التعامل مع غالبية التسنيدات كما يف دفاتر  -

   املنتجات املرتبطة باستثناء (املالية �دف االستثمار   

 ؛)القابلة للمتاجرة  

 املرتبطةللمنتجات مبا يف ذلك (أعباء خماطرة تصاعدية  -

  . القابلة للمتاجرة  

إدارة البحوث ومركز  ،لمواجهة األزمة المالية العالمية 2دليلك إلى التعديالت على بازل  -الجزء السادس -2بازل  موسوعة: المصدر

  .40.، ص2010البيانات واملعلومات، احتاد املصارف العربية، االحتاد الدويل للمصرفيني العرب، 

 إطارمن املتوقع أن تقوم املصارف ضمن و متطلبات الدعامة األوىل احلد األدىن من املتطلبات،  متثل: الدعامة الثانية - 2

اليت الواسعة التعديالت وتشمل  التقاطها بدقة يف الدعامة األوىل،الدعامة الثانية مبراجعة دقيقة جلميع املخاطر اليت مل يتم 

رة ممارسات التعويض ومواضيع حمددة تتعلق بقياس وإداو مجيع أحناء الشركة يف على الدعامة الثانية النظر إىل املخاطر  أجريت

 املخاطر، وأخريا خماطر السمعة؛

مت تطبيقه من قبل املصارف بشكل صحيح ما وإذا ، "2 بازل"بندا على نص أضافت جلنة بازل : الدعامة الثالثة -3

ستوى املاملشاركني يف السوق حول  إبالغ مسؤولة عن واليت هي سوف حيسن بشكل كبري فعالية إفصاحات املصارف

خاصة تأمني  ، وتطلب اللجنة بإحلاح من املصارف أن تصرح عن املعلومات اليت ختدم هذا اهلدفملخاطر�ا الفعلي

  .)3(هلا معىن اإلفصاحالنماذج اليت من شأ�ا أن جتعل عملية 

  يةاحملاسبة عن عمليات التوريق وفق املعايري الدول: املطلب السادس

                                                 
تبعا للظروف التي مست المشھد المصرفي منذ بدایة األزمة ) retitrisation(بتقویة خاصة التشریع المطبق على إعادة التوریق  "لجنة بازل"قامت  -)1(

مخاطر المتعلقة بالتوریق وقیادة مخاطر السیولة وقیاس مخاطر انخفاض جودة القیمة السوقیة لألصول خاصة على مستوى إرشاد ال 2007المالیة األخیرة في 
یھدف إلى إثقال الترجیحات المتعلقة بالمنتجات التي  "توریق التوریق"إلى خلق فئة جدیدة  "لجنة بازل"المرتبطة الرتفاع مخاطر الطرف المقابل؛ واقتراح 

  .أین التعرض للمخاطرة كان مقیما بشكل أقل خاصة بسبب التعقید الذي یمیز عملیة التركیب) CDO(خاصة تم انتقادھا خالل األزمة 
، تتوافق التعدیالت على 38:ص ،مرجع سابق ،لمواجھة األزمة المالیة العالمیة 2دلیلك إلى التعدیالت على بازل  -الجزء السادس -2بازل  موسوعة -)2(

التي تھدف إلى مالءمة أكبر في مصالح المنشئ  %5لموافقة علیھ من قبل البرلمان األوروبي، حیث فرضت قاعدة احتفاظ كفایة رأس المال مع ما تمت ا
مصلحة اقتصادیة في التسنید على  5%والمستثمرین، ولھذا یمكن لمصارف االتحاد األوروبي أن تستثمر فقط في التسنید، حیث یحتفظ المنشئ على األقل بـ 

  .أساس مستمر
  .321:   ص ،مرجع سابق، 3اإلصالح المصرفي ومقررات بازل عبد المطلب عبد الحمید، - )3 ( 
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بالنسبة  امالي صدرة وأصالمُ ـــبالنسبة للجهة ال امالي امتثل التزاماليت منتجات التوريق من بني األدوات املالية تعد     

واملعيار  "االعرتاف والقياس األدوات املالية" 39 رقم املعيار الدويلالدولية  احملاسبةللمستثمر، وقد أصدر جملس معايري 

  ."واإلفصاحاملالية العرض األدوات " 32 رقم الدويل

  االعرتاف والقياس احملاسبي لعمليات التوريق: الفرع األول

، وبدأ العمل به 1999 سنة "االعرتاف والقياس"اخلاص باألدوات املالية  "39رقم "مت إصدار معيار احملاسبة الدويل     

باملوجودات  االعرتاف والقياس املتعلقة املبادئ واألسس اليت حتدد طرقعيار هذا املضع و  ، 2001 سنة اعتبارا من

تأثري كبري على تقارير األداء وحىت على هلا واملعاجلات اجلديدة اليت جاء �ا املبادئ واألسس و  ،واملطلوبات املالية

  .اسرتاتيجيات التحوط املستخدمة

املعاجلات احملاسبية لعدد كبري  أسسنه وضع أ، "39رقم "يف تعقيد معيار احملاسبة الدويل  أسهمتاألمور اليت ومن     

املوجودات واملطلوبات و االستثمارات يف أدوات الدين وأدوات امللكية و من األدوات املالية، فقد مشل أيضا املشتقات املالية 

   .القروضو املوجودات املالية املتوفرة للبيع و املالية احملتفظ �ا ألغراض املتاجرة 

على زيادة االعتماد على مبدأ القيمة العادلة لدى احملاسبة عن قيمة األدوات املالية  "39رقم " معيار احملاسبة الدويل ركز: أوال

مما يعين أيضا  ،عناصر املركز املايل، حيث يقضي بتسجيل األصول بقيمتها السوقية لتفادي تضخم قيمهاداخل وخارج 

  لية؛ت أسعار األصول واألوراق املاقابلية تأثر حسابات النتائج بتغريا

  .العادلة ملفهوم القيمةيوضح الشكل املوايل األصول املالية اخلاضعة     

  

  

  األصول املالية اخلاضعة ملفهوم القيمة العادلة): 2- 28(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الموجودات المالية الخاضعة لمفهوم القيمة العادلة

موجودات مالية 

 ألغراض المتاجرة

موجودات مالية 

 معدة للبيع

موجودات مالية محتفظ 

 بها لتاريخ االستحقاق

القروض والذمم التي 

ةأوجدتها المنشأ  

العادلة  تقييم بالقيمة

 في قائمة الدخل

مكاسب وخسائر 

غير متحققة في 

 قائمة الدخل

تقييم بالقيمة العادلة 

 في الميزانية

تقييم بالتكلفة 

 المطفأة

 تقييم بالتكلفة 

 المطفأة

إيراد فائدة خسارة 

تدني ديون معدومة 

 قائمة الدخل

إيراد استثمارات 

 قائمة الدخل

مكاسب وخسائر غير 

وق متحققة في حق

 الملكية
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: 39بة الدولي رقم مدى التزام الشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية بتطبيق معيار المحاس، صاحل مجعة عبد اهللا: المصدر

   .22: ، ص2007، أطروحة ماجستري يف احملاسبة والتمويل، غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األدوات المالية االعتراف والقياس
      

 :)1(على املتطلبات التالية "IAS39 "حيتوي املعيار الدويل :ثانيا

  ايل يف امليزانية ألول مرة؛مىت جيب االعرتاف بأصل مايل أو التزام م - 1

 ؛)أي حذفه من امليزانية(مىت جيب إلغاء االعرتاف بأصل مايل أو التزام مايل  - 2

 كيف ينبغي تصنيف أصل أو التزام مايل ما ضمن إحدى فئات األصول أو االلتزامات املالية؛ - 3

 :كيف ينبغي قياس أصل أو التزام مايل مبا يف ذلك - 4

 مايل ما بالتكلفة، أو التكلفة املستهلكة أو القيمة العادلة يف امليزانية؛ مىت ينبغي قياس أصل أو التزام  .أ 

 مىت جيب االعرتاف بتدهور قيمة أصل مايل أو جمموعة من األصول املالية وكيف ينبغي قياسه؛ .ب 

 قواعد حماسبة خاصة لعالقات التحوط اليت تتضمن أصال ماليا أو التزاما ماليا؛  .ج 

ارة كمكون منفصل يف و خسارة على أصل أو التزام مايل سواء يف الربح أو اخلسكيف ينبغي االعرتاف مبكسب أ .د 

 ؛حقوق امللكية

من أجل حتديد أسلوب احملاسبة املناسب ألصل أو التزام مايل ما، جيب أوال  :التصنيفات الرئيسية لألدوات املالية: ثالثا  

تصنف األصول املالية إىل واحدة من الفئات ، حيث "IAS39"تصنيف األصل أو االلتزام إىل إحدى الفئات احملددة يف

 :)2(األربع التالية

األصول املالية اليت يتم االعرتاف بالتغريات يف قيمتها العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، وهي االستثمارات املالية  - 1

 :اخلسارة األصول املالية اليت إمااملقتناة للمتاجرة، وتشمل هذه الفئة األصول املالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو 

ويعترب األصل املالية حمتفظا به ، حيتفظ �ا الكيان ألغراض املتاجرة أو اختيار أن يصنفها ضمن هذه الفئة -  أ

للمتاجرة إذا كان الكيان قد اشرتاه بغرض البيع أو إعادة الشراء يف املستقبل القريب أو كان جزء من حمفظة أصول 

ما مل تكن  باإلضافة إىل ذلك دائما ما تعامل األصول املشتقة على أ�ا حمتفظ �ا للمتاجرة ،رةمالية خاضعة للمتاج

 ؛مصنفة كأدوات حتوط

األصول املالية من غري تلك احملتفظ �ا للمتاجرة، جيوز أيضا تصنيفها انتقائيا عند االعرتاف املبدئي كأصول مالية  -  ب

ذه القدرة على تصنيف األدوات املالية انتقائيا كبنود مقاصة بالقيمة العادلة مع بلقيمة العادلة خالل الربح أو اخلسارة، ه

 ؛التغريات يف القيمة العادلة املعرتف �ا يف الربح أو اخلسارة يشار هلا باسم خيار القيمة العادلة

                                                 
 .151:ص ،2006الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، دلیل المحاسب إلى تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحدیثةطارق عبد العال حماد،  -)1(
  .]159- 156[ :ص، المرجع السایق -)2(
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ت الثابتة أو القابلة هي أصول مالية غري مشتقة ذات املدفوعا: القروض واحلسابات املدينة الناشئة من خالل املنشأة -2

باإلضافة إىل ذلك فإن األصول املالية اليت قد ال يسرتجع حاملها كل  ،ال تكون سعرا معلنا يف سوق نشطة للتحديد اليت

 ؛ال ميكن تصنيفها كقروض وذمم مدينة) خبالف سبب التدهور االئتماين(املبلغ املستثمر فيها 

بأ�ا أصول مالية غري مشتقة ذات مدفوعات قابلة للتحديد أو ثابتة  تعرف: االستثمارات املقتناة حلني االستحقاق -3

ويقصد �ذه الفئة  ،االحتفاظ �ا إىل موعد االستحقاقوموعد استحقاق ثابت اليت يكون لدى الكيان النية والقدرة على 

اليت لن يتم بيعها قبل  االستثمارات يف السندات ذات الفائدة الثابتة وحمدد تاريخ استحقاقها، وأدوات الدين األخرى

 تاريخ استحقاقها بغض النظر عن التغريات يف أسعار السوق أو مركز أو أداء الكيان املايل؛

تعرف بأ�ا تلك األصول املالية غري املشتقة اليت ال تكون مصنفة على أ�ا بغرض املتاجرة : األصول املالية املتاحة للبيع -4

 ؛تحقاقأو منشأة أو حمتفظ �ا حىت موعد االس

 ) IAS39(يوضح الشكل املوايل شجرة تصنيف األصول املالية وفقا للمعيار احملاسيب الدويل     

  

  

  

  

 شجرة تصنيف األصول املالية): 2- 29(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصول المالية أربع فئات

هل تم االستحواذ عليها بغرض توليد ربح قصير 

األجل، أو تم الشراء بنية إعادة البيع في األجل  

 هل هي جزء من محفظة مالية بغرض الربح

 هل هي مشتقة؟

هل هو تحوط 

 موثق وفعال

يتم تطبيق محاسبة خاصة 

)محاسبة التحوط(  

 مدفوعات ثابتة؛ -

 نعم

 نعم

 ال نعم

 ال

 ال
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  .985:، ص2006الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، يثةدليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحد، طارق عبد العال محاد: المصدر

ل ومبوجب هذا املعيار جيب االعرتاف بك ،"األصول املالية إىل أوراق ماليةعملية حتويل "املعيار التوريق بأنه  فعر :رابعا

األحكام ما ينشأ عن عمليات التوريق من أصول أو التزامات مالية يف امليزانية العمومية فقط عندما تصبح طرفا يف 

ستلم المتالك األصل ُــــ عطى أو املُــ ض املوَ وجيب مبدئيا قياسها مبقدار التكلفة اليت هي القيمة العادلة للعَ  ،التعاقدية لألداة

  ؛)1()باإلضافة إىل مكاسب وخسائر معينة(املايل أو االلتزام 

أو تاريخ التسوية  كن استخدام تاريخ التعامل إذ مي ،حتدد اتفاقية السوق مدة ثابتة بني تاريخ التعامل والتسوية:خامسا

  .مع أن املعيار يسمح باستخدام أي من التارخيني لالعرتافكأداة 

 م تاريخ التعامل يف معظم احلاالت؛استخدا سبوناحملا يفضل  -1

د املنشأة ر األصلي، عندما تفقصدِ مُ ــها مبوجب املعيار من ميزانية الوريقُ يتم استبعاد األصول املالية اليت مت تَ   -2

 ؛)هأو جزء من(السيطرة على احلقوق التعاقدية اليت تشمل األصل املايل 

القدرة ) املستثمر(ل له حوَ ُـ امل ورقة إذا كان لدىُــ صدر األصلي بشكل عام السيطرة على األصول املالية املُــ املفقد ي -3

  :)2(ثال يف احلاالت التاليةة، وتظهر املقدرة على سبيل املورقَ ُــــ على احلصول على منافع األصول امل

 ورقة؛ُـــ حرا يف بيع أو رهن القيمة العادلة بكاملها تقريبا لألصول امل ل لهحوَ ُـــ املإذا كان   -  أ

                                                 
وفق المعاییر المحاسبیة اإلسالمیة والدولیة ودورھا في نشوء ) التسنید(لمحاسبة عن عملیات التوریق ال هللا عبدا هللا، إسراء یوسف ذنون، اعلي م -)1(

كلیة العلوم  - تقبلیةالتحدیات واألفاق المس–األزمة المالیة العالمیة وانعكاساتھا على اقتصادیات الدول "المؤتمر العلمي الثالث،  األزمة المالیة األخیرة،
  .8:ص28/4/2009-29 –اإلداریة والمالیة، جامعة اإلسراء الخاصة وباالشتراك مع كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة 

  .المرجع نفسھ -)2(
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أنشطتها املسموح �ا حمدودة وتتوفر هلا القدرة على احلصول على  و ذات غرض خاص  هيئةل له حوَ ُــ املإذا كان  -  ب

  .ةورقَ ُــ كافة املنافع لألصول امل

  :يف احلاالت التالية نية املصدر األصلي مبوجب املعياريتم استبعاد األصول املالية اليت مت توريقها من ميزاال  -4

 :ورق، إال إذاُــ ر األصلي احلق يف إعادة امتالك األصل املصدِ إذا كان للمُ  .أ 

 كان من املمكن احلصول على األصل يف احلال يف السوق؛ -

 ؛االمتالكدلة يف وقت إعادة هو القيمة العا االمتالكسعر إعادة  -

صدر ق مبوجب شروط توفر للمُ ورَ ُــ على إعادة شراء أو اسرتداد قيمة األصل امل حيق له وجمرباإذا كان املصدر األصلي  .ب 

بشكل فعال عائدا للمقرض على املوجودات املستلمة مقابل األصل املورق، وعائد املقرض هو العائد الذي ال خيتلف 

 ورق؛ُـــــ ضمانا كامال من قبل األصل امل اذي ميكن احلصول عليه على قرض للمصدر مضمونماديا عن العائد ال

بكافة ق يف احلال يف السوق، واحتفظ املصدر بشكل جوهري ورَ ُـــ إذا مل يكن من املمكن احلصول على األصل امل .ج 

كل جوهري بكافة خماطر امللكية أو احتفظ بش ،خماطر وعوائد امللكية من خالل تبادل عائدات إمجالية مع احملول له

يوفر تبادل العائد اإلمجايل عوائد السوق (هيئة التوريق  ورق الذي حتتفظ بهُـــ من خيار بيع غري مشروط لألصل امل

بني فيما دفعة حساب سعر الفائدة السائد كوخماطر االئتمان إىل أحد األطراف مقابل مؤشر فائدة للطرف اآلخر  

 ؛)يف لندناملصارف 

 ؛بالضرورة القيمة العادلة يف وقت إعادة االمتالك هو ليسوالذي للمصدر احلق يف إعادة شراء األصل بسعر ثابت كان   إذا .د 

  :)1(تضمن املعيار إجراءات حماسبية تتعلق بضمانات القروض اليت مت توريقها وذلك كما يلي :خامسا

على  عندئذ جيب ،رهن الضمان بدون عوائق بتسليم ضمان للدائن ومسح للدائنني ببيع أو إعادةإذا قام مدين  -5

جيب كما  ألخرى اليت هي غري مستخدمة كضمان،املدين اإلفصاح عن الضمان بشكل منفصل عن املوجودات ا

االعرتاف  و قدار قيمته العادلة، على الدائن االعرتاف بالضمان يف ميزانيته العمومية على أنه أصل مقاس مبدئيا مب

  لضمان على أنه مطلوب؛امه بإعادة ابالتز كذلك 

ألن املدين له احلق والقدرة على اسرتداد الضمان خالل فرتة قصرية على  ،نع الدائن من بيع أو إعادة رهن الضمانإذا مُ  - 6

 أو إ�اء العقد، عندئذ ال يعرتف الدائن بالضمان يف ميزانيته العمومية؛سبيل املثال باستبدال ضمان آخر 

العادلة أو مبقدار مبلغه  بقيمته امقاس يظلأنه مطلوب مبوجب هذا املعيار فإنه  إذا مت االعرتاف بالضمان على - 7

 باإلمكان إذا مل يكن  أيهما أعلى ،37رقم املسجل األصلي أو أي خمصص مطلوب مبوجب معيار احملاسبة الدويل

ة من البنود فإنه جيب قياس يشمل جمموعة كبري إذا كان الضمان أما إىل أن تنتهي مدته،  دقيقبشكل قياس القيمة العادلة 

 ؛النتائج احملتملة حسب إمكانيات وقوعها الضمان بوزن كافة

                                                 
  .9:ص ،المرجع السابق - )1( 
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أو نقل حق  خاص،غرض هيئة ذات تتضمن عملية التوريق إما نقل امللكية القانونية لألصول اليت مت توريقها إىل :مساساد

انية تعرض املصدر األصلي ناك شكوكا بإمكاالنتفاع فقط، ورغم أن انتقال امللكية ميثل ضمانا خصوصا عندما تكون ه

    .فقط حق االنتفاع هذه اهليئةألسواق التوريق تشري إىل تزايد التوجه حنو االكتفاء مبنح  املصرفيةلإلفالس، إال أن املمارسات 

   القياس احملاسبي لعمليات التوريق وفق املعايري الدولية :الفرع الثاني

لى املنشأة قياس سندات التوريق مبقدار قيمها العادلة بدون أي خصم لتكاليف العملية بعد االعرتاف املبدئي جيب ع    

فيتم قياسها آخر ما عدا سندات التوريق احملتفظ �ا حىت تاريخ االستحقاق  اليت قد تتحملها عند البيع أو أي تصرف

إذا مل يكن هلا ، أما اثابت ان هلا استحقاقإذا كا مبقدار التكلفة املطفأة باستخدام أسلوب سعر الفائدة الساري املفعول

  .فيتم قياسها مبقدار التكلفة اثابت ااستحقاق

سندات التوريق مبقدار التكلفة املطفأة بدال من القيمة العادلة بسبب تغري يف نية املنشأة تسجيل أحد أنواع إذا مت  :أوال   

املبلغ املسجل يصبح  ،به للقيمة العادلة مقياس موثوقفر فيها االحتفاظ �ا أو يف احلاالت النادرة اليت مل يعد يتو جتاه 

وجيب حماسبة أي ربح أو خسارة سابقة من ذلك للقيمة العادلة لألصل املايل يف ذلك التاريخ تكلفته املطفأة اجلديدة، 

  :كما يليمباشرة يف حقوق امللكية  األصل اليت مت االعرتاف �ا 

فإن الربح أو اخلسارة اليت مت االعرتاف �ا مباشرة يف حقوق امللكية جيب إطفاؤها على  ا،ثابت االسندات اليت هلا استحقاق  - 1

فرق بني التكلفة املطفأة اجلديدة ومبلغ االستحقاق جيب مدى العمر املتبقي لالستثمار احملتفظ به حىت االستحقاق، وأي 

 فاء العالوة واخلصم؛إطكللسندات على أنه تعديل للمردود  إطفاؤه على مدى العمر املتبقي 

تبقى �ا مباشرة يف حقوق امللكية أو اخلسارة السابقة اليت مت االعرتاف فإن الربح  ،اثابت ااستحقاقالسندات اليت ليس هلا  - 2

 ضمن حتديد صايف الربح أو اخلسارة؛جيب أن تدخل  وحينهاالتصرف فيه، لذلك  احىت يتم بيع السندات أو خالف ضمنها

القيمة العادلة على افرتاض أن املنشأة ناجحة بدون حاجة لتصفية أو تقليص نطاق عمليا�ا بشكل  يستند مفهوم:ثانيا

املبلغ الذي ستتحصل عليه املنشأة أو تدفعه ليست ة ــــــــــة العادلــــــالقيمفلذلك شروط غري مناسبة، بمادي أو القيام بعملية 

بعني االعتبار ظروفها احلالية عند حتديد  البد من األخذجباري، حيث أو بيع إيف عملية إجبارية أو تصفية غري طوعية 

  ؛ملوجودا�ا ومطلوبا�ا املاليةالقيم العادلة 

أفضل دليل على القيمة العادلة، وسعر السوق املعروض املناسب  ةعلنة يف سوق نشطوجود عروض أسعار مُ يعد  - 1

أسعار العرض  أما إذا كانتعرض احلايل أو سعر الطلب، الذي سيتم االحتفاظ به هو الو ألصل حمتفظ به أو مطلوب 

يف الظروف  اكبري   اهناك تغري العادلة شريطة أال يكون  احلالية متوفرة، فقد يوفر سعر أحدث عملية دليال على القيمة

استخدام  ما عندما يكون للمنشأة وضعني متماثلني ألصلميكن االقتصادية بني تاريخ العملية وتاريخ تقدمي التقرير، و 

 ؛يف السوق كأساس لتحديد القيم العادلةوسطي  رسع
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يجب تعديل عروض األسعار املعلنة للتوصل إىل مقياس موثوق به للقيمة سوقا غري نشطة، ف سوق التوريق تذا كانإ - 2

عض احلاالت القيمة العادلة لألداة، ويف ب ال تعكس، فقد تكون أسعار السوق املدرجة ضعيفة النشاط تإذا كانأما العادلة، 

 أكرب من صانع السوق لتلك األداة؛ فقد يتوفر عرض للسعر لكمية ،تكون الكمية املتداولة صغرية نسبيا عندما

استخدام أساليب تقدير لتحديد القيمة العادلة مبوثوقية كافية لتلبية متطلبات فقد يتم  ،سعر سوق مدرجعندما ال يتوفر   - 3

يف األسواق املالية الرجوع إىل القيمة احلالية يف السوق ألداة أخرى مماثلة بشكل  هذا املعيار، وتشمل األساليب السائدة

تستخدم املنشأة ومناذج تسعري اخليارات، وعند تطبيق حتليل التدفق النقدي املخصوم جوهري وحتليل التدفق النقدي املخصوم 

ا نفس الشروط واخلصائص بشكل جوهري، مبا ملعدل العائد السائد لألدوات اليت هل) مساوية( خصم مساوٍ ) أسعار(سعر 

د على مداها سعر الفائدة التعاقدي والفرتة املتبقية لتسديد املبلغ دِ يف ذلك القيمة االئتمانية للمدين والفرتة املتبقية اليت حُ 

           . األصلي والعملة اليت ستتم الدفعات �ا

لالعرتاف باملكاسب واخلسائر الناجتة حدد املعيار اإلجراءات التالية  :ادلةاملكاسب واخلسائر من إعادة قياس القيمة الع :ثالثا

  :)1(عن إعادة قياس القيمة العادلة لألدوات املالية ومنها سندات التوريق

فإنه ال يتم االعرتاف بأي  ،باستخدام حماسبة تاريخ التسوياتمبشرتيات املوجودات املالية  باالعرتافإذا قامت املنشأة  - 1

وذلك بالنسبة للموجودات استالمها خالل الفرتة بني تاريخ املتاجرة وتاريخ التسوية سيتم  يف القيمة العادلة لألصل اليتغري ت

 ، على أنه بالنسبة للموجودات اليت أعيد قياسها)عدا عن خسائر اخنفاض القيمة(املسجلة مبقدار التكلفة أو التكلفة املطفأة 

 ؛يف صايف الربح أو اخلسارة أو يف حقوق امللكيةهذه القيمة ب االعرتاف بالتغري يف فإنه جي ،مبقدار القيمة العادلة

على أ�ا خارج فئة املتاجرة اليت يتم إعادة قياسها مبقدار القيمة العادلة  ال تقوم املنشأة بإعادة تصنيف موجودا�ا املالية - 2

إذا كانت هناك داللة  ،يل على أنه ضمن فئة املتاجرة فقطأثناء االحتفاظ �ا، وجيب على املنشأة إعادة تصنيف األصل املا

 ح قصري األجل يربر إعادة التصنيف؛على وجود منط فعلي حديث الستالم رب

يف صايف الربح سجلة مبقدار التكلفة املطفأة ُــــ بالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية امليتم االعرتاف باملكسب أو اخلسارة  - 3

 ؛اإلطفاءلغى االعرتاف باألصل أو املطلوب املايل أو عند اخنفاض قيمته وكذلك من خالل عملية اخلسارة عندما يأو 

حسب  )املبلغ األصلي والفائدة(كافة املبالغ املستحقة قادرة على حتصيل   غرياملنشأة تكون إذا كان من احملتمل أن  - 4

فإن خسارة االستحقاق املسجلة مبقدار التكلفة املطفأة، الشروط التعاقدية والذمم املدينة أو االستثمارات احملتفظ �ا حىت 

، ومبلغ اخلسارة هو الفرق بني املبلغ املسجل لألصل والقيمة فيه تكون قد وقعتاخنفاض القيمة أو خسارة يف دين مشكوك 

، )ادداملبلغ القابل لالسرت ( للتدفقات املستقبلية املتوقعة املخصومة بسعر الفائدة األصلي الساري املفعول لألداة املاليةاحلالية 

ختفيض املبلغ املسجل لألصل جيب كما وال يتم بشكل عام خصم التدفقات النقدية املتعلقة بالذمم املدينة قصرية األجل،  

ر القابل لالسرتداد إما مباشرة أو من خالل استخدام حساب احتياطي، وجيب إدخال مبلغ اخلسارة ضمن قدَ ُــــ إىل مبلغه امل

 الفرتة؛ خسارةح أو صايف رب
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) املبلغ القابل لالسرتداد أقل من تكلفة االمتالك األصلية(إذا مت االعرتاف بأصل مايل مسجل مبقدار القيمة العادلة  - 5

قيمته، فإن صايف اخلسارة املرتاكمة اليت مت االعرتاف �ا اخنفاض وكانت هناك أدلة موضوعية على يف حقوق امللكية  ةمباشر 

 ؛ن حقوق امللكية واالعرتاف �ا يف قائمة الدخل حىت ولو مل يتم إلغاء االعرتاف باألصل املايلجيب استبعادها م

هو الفرق بني تكلفة امتالكه واإلبالغ عنه يف قائمة الدخل مبلغ اخلسارة الذي جيب استبعاده من حقوق امللكية   - 6

أو املبلغ القابل لالسرتداد  ،)ألدوات حقوق امللكية(الية والقيمة العادلة احل) واإلطفاءخمصوما منه أي تسديد للمبلغ األصلي (

ناقصا أي خسارة يف اخنفاض قيمة ذلك األصل املعرتف به سابقا يف صايف الربح أو اخلسارة، واملبلغ القابل  )ألدوات الدين(

املستقبلية املتوقعة خمصومة بسعر  أعيد قياسها مبقدار القيمة العادلة هو القيمة احلالية للتدفقات النقديةلالسرتداد ألداة دين 

 يف السوق ألصل مايل مماثل؛ الفائدة احلايل

من املمكن  ،يف فرتة الحقةإذا زادت القيمة العادلة أو املبلغ القابل لالسرتداد ألصل مايل مسجل مبقدار القيمة العادلة  - 7

غ املعكوس ب عكس اخلسارة مع إدخال املبلجي كماإسناد الزيادة بشكل موضوعي بعد االعرتاف باخلسارة يف قائمة الدخل،  

 لفرتة؛ليف قائمة الدخل 

 ،العادلة قيمهاوااللتزامات املالية عن  األصولفيما يتعلق بكل فئة من  اإلفصاحعلى الكيان  "IFRS 7 "يوجب معيار - 8

معلومات القيمة العادلة  نية،كما توفرل املناظر يف امليزارحَ ُـــــ بطريقة تسمح مبقارنة املعلومات باملبلغ امل اإلفصاح إجراءويتم 

عندما مت االعرتاف �ا مبدئيا بواسطة الكيان أو الفئة  وال يعتمد على تكلفتها ،املالية األدواتتقييما مبنيا على السوق لقيمة 

  .اليت مت تصنيفها فنيا بواسطة الكيان

  عن عمليات التوريق اإلفصاح :لثالفرع الثا

أحد اإلفصاح عن عمليات التوريق باعتبارها  إجراءات "األدوات املالية العرض واإلفصاح" 32 قمر  حدد املعيار الدويل    

   :)1(األدوات املالية كما يلي

اليت قد  اآلجال والشروطويشمل ذلك  ،املعلومات املتعلقة مبدى وطبيعة األدوات املالية الناشئة عن عمليات التوريق :أوال

 قدية املستقبلية وتوقيت احلصول عليها وكذلك درجة التأكد املرتبطة �ا؛على مقدار التدفقات النتؤثر 

تاريخ باإلضافة إىل  وأسس القياس املستخدمة السياسات والطرق احملاسبية املتبعة، ويشمل ذلك معايري اإلثبات:ثانيا

 االستحقاق أو االنقضاء أو التنفيذ؛

اف األداة املالية، ويشمل ذلك الفرتة أو التاريخ الذي قد يتم فيه ممارسة رة للتسوية مبعرفة أحد أطر بكِ أي خيارات مُ : ثالثا

 الذي قد يستخدم يف ممارسة اخليار؛) سعارأو مدى األ(اخليار وكذلك السعر 

، تسمح بتحويل األداة أو مبادلتها بأداة مالية أخرى أو موجودات أو مطلوبات أخرىأي خيارات ألحد أطراف األداة املالية : رابعا

مقدار ، التحويل أو املبادلة) معدالت(مبا يف ذلك الفرتة أو التاريخ الذي يتوقع أن حتدث فيه عملية ممارسة اخليار وكذلك معدل 
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مبا يف ذلك أقساط إعادة الدفع وأية متطلبات  لألداة؛وتوقيت املقبوضات أو املدفوعات النقدية ا�دولة للقيمة األساسية 

 سداد؛إلنشاء صندوق إلعادة ال

، التوزيعات أو أي عائد دوري آخر على القيمة األساسية وتوقيت الدفع االمسي للفائدة أو مبلغها، وكذا املعدل:خامسا

  قدمة يف حالة املطلوبات املالية؛مُ ــالضمانات احملتفظ �ا يف حالة املوجودات املالية واملرهونات الباإلضافة إىل 

 عملة ختتلف عن العملة اليت يستخدمها املشروع باستخداميت يتم حتديد تدفقا�ا النقدية يف حالة األدوات املالية ال: سادسا

 يف إعداد تقاريره املالية، فإنه جيب اإلفصاح عن نوع تلك العملة؛

و تاريخ تاريخ إعادة التسعري التعاقدي أشمل تعمليات التوريق اليت تتعرض هلا املنشأة، و باملتعلقة خماطر أسعار الفائدة : سابعا

 عرضة ملخاطر أسعار الفائدة؛وشروط االتفاق اليت تسببت يف بقاء املنشأة مُ  ،االستحقاق أيهما أقرب

خماطر االئتمان لسندات التوريق ولكل فئة من املوجودات املالية اليت مت توريقها سواء مت استبعادها من امليزانية أم ال، : ثامنا

خاطرة االئتمان يف تاريخ امليزانية العمومية دون األخذ يف احلسبان القيمة العادلة ألي وتشمل املبلغ الذي ميثل أقصى تعرض مل

  .يةخاطرة االئتمانللمإخفاق األطراف األخرى يف أداء التزاما�م وفقا لألدوات املالية والرتكزات اهلامة ضمان يف حالة 

اسبة األمريكية عنها وفق املعايري الدولية، إال أن الواقع العملي ال ختتلف إجراءات احملاسبة عن عمليات التوريق وفق معايري احمل    

تعتمد معايري احملاسبة تطبيق بني املؤسسات املالية اليت تعتمد معايري احملاسبة الدولية عن تلك اليت اليشري إىل اختالف 

  :وايلوميكن حتديد نقاط االختالف يف اجلدول امل األمريكية،

  .االختالف بني معايري احملاسبة الدولية ومعايري احملاسبة األمريكية نقاط):2- 9(اجلدول رقم 
         

  تطبق معايير المحاسبة األمريكيةمؤسسات   مؤسسات تطبق معايير المحاسبة الدولية  

  التكلفة العادلة  ستردةالتكلفة التاريخية والتكلفة العادلة المُ   القياس

إعادة 

  التقييم
  مكاسب أو خسائر مسجلة في قائمة الدخل  لةمكاسب أو خسائر غير مسج

  المطلوبات األخرى/ داخل الميزانية ضمن األدوات المالية المملوكة والمباعة  )ال تؤثر على توازن الميزانية(أسفل الميزانية   اإلفصاح

لمعايير المحاسبية اإلسالمية والدولية ودورها في وفق ا) التسنيد(لمحاسبة عن عمليات التوريق علي مال اهللا عبدا اهللا، إسراء يوسف ذنون، ا: المصدر

كلية العلوم   - التحديات واألفاق املستقبلية–األزمة املالية العاملية وانعكاسا�ا على اقتصاديات الدول "املؤمتر العلمي الثالث،  نشوء األزمة المالية األخيرة،

 .21:ص، 28/4/2009- 29 –بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة  اإلدارية واملالية، جامعة اإلسراء اخلاصة وباالشرتاك مع كلية

  .يف إطار عمليات التوريق مصارفيوضح الشكل املوايل، خمتلف أدوات حتويل املخاطر واملتاحة لل    
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 المنتجات الهجينة

ومنتجات هجينة بالرفع المجموعة مجموعة  

iTraxx/CDX : االرتباط 

CDOs التحوط وشريحة وحيدة     

 خيارات هامش القرض

 عقود المبادلة المستردة

CDOs of CDOs 
ABS, RMBS, CMBS, CMO 

  CDS   ُرى وخباصة هيكلة أخومنتجات م CDO    وشرائح  

 مبيعات القروض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاطرأدوات حتويل امل): 2- 30(الشكل الرقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمخاطأدوات تحويل ال  

 منتجات سوق رأس المال المنتجات التقليدية

كلةهيْ منتجات المالية المُ   أدوات أخرى 

صافية مشتقات قرض  التوريق 

 عاديةمنتجات هجينة  منتجات هجينة مرتبطة بمؤشر

 تأمين القرض

 القروض المجمعة

ABS 

MBS 

CDO 

CLO 

CBO 

CDS 

 عقود المبادلة للمردودية االجمالية

 متاجرة السندات

 عقود المبادلة لألصول
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ركبةمُ     CDO 

               

 

 

 )iTraxx( : ،الذي يغطي مناطق أوروبا، اسرتاليا، اليابان وبلدان هو اسم عالمة جتارية لعائلة منتجات عقود املبادلة على التعثر

 ملؤشرات على قواعد معينة هذه اتبىن. ، وتشكل هذه املنتجات قطاع واسع من إمجايل سوق مشتقات القروضاألخرىآسيا 

املؤشرات اململوكة واملسرية وا�معة واملعروضة ) iTraxx(، يتبع واملعيار األساسي هو سيولة عقد املبادلة على التعثر املستند إليه

  " the Main ":األساسيوالذي يعرف على حنو بسيط ب األورويب) iTraxx(تداوال هو  واألوسع، من طرف صانعي السوق
Source: Andreas A.Jobst, what is structured finance ?, the securitization conduit, Vol 8, (2005/6), p:4. 
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 ل�ـالصة�الفصـخ
 

�ال�شاط�      �وز�ادة �ال��مة ��ر�اح �جراء �من �املصر�� �القطاع �ع�� �عميقا �أثرا �التور�ق �تكنولوجيا أحدثت

� ��س�ثماري �والذي �أدى �املإ�� �خطط �النظر��� �واس��اتيجيا��ا��صارفإعادة ��س�ثمار�ة �ومحافظ�ا التمو�لية

 .املالية�التجار�ة�لتتالءم�مع�تزايد�وتنامي�أسواق��وراق

 املخاطر��لقد�برزت�أدوات�جديدة�إلدارة�)Credit Risk Transfert CRT (  ا�ع���تحو�ل�مخاطر�وال����ان�ل�ا�أثر

 صرفيةلك�بإخراج�ا�من�امل��انية�املالتنازل�عن�املخاطر�وذو��سواق�املالية،�حيث�سمحت�بـنح�صرفيةالقروض�امل

سيولة�ت�اليف�التمو�ل�عن�طر�ق�التور�ق�والذي�ت�تج�عنھ��تخفيض��حتياجات�من��موال�ا��اصة�وتخفيضو 

 ؛صرفبإم�ا��ا�تحس�ن�تص�يف�امل

  ا��ديدة����التعامالت�املصرفية،�حيث��عد�أداة�إلدارة�املوارد�املالية��عد�التور�ق�واحدا�من�أ�م��بداعات�،

�صورة ��� �الديون �مصادر�تمو�ل �عن �الديون �خدمة �وإ�شاء �منح �فصل �عملية ��عد �غ����كما �القروض تحو�ل

 ؛���أسواق��وراق�املالية قابلة�للتداول  أوراق�ماليةإ����وغ���ا�من��صول �السائلة

 التنازل�عن��صول (التور�ق�التقليدي�: توجد�آليتان�للتور�ق�وتتضمن��ل�واحدة�م��ما�طرقا�مختلفة�و�ما (

 ؛)التنازل�عن�املخاطر(والتور�ق�ال��كي���

  شركة�ال�سي��،�و املنظم�و  ذات�الغرض�ا��اص الشركةو �املتنازل �صرفامل(س��ورة�التور�ق��متدخل�ن����ناك�عدة�

 ؛)ا��...املؤتمنو 

  باألوراق�املالية��ةطر�املرتبطاخ���عمليات�التور�ق�والذي�يرتكز�ع���تقييم�امل�اإلزامي�ئتما�يالتص�يف�� �عد�

 ؛الشركة�ذات�الغرض�ا��اص�املصدرة�من�قبل

 � للقر� �و�السيولة �الفائدة �بمعدالت �التغطية �يضمن �حيث �التمو�ل �إلعادة �أداة �التور�ق �املتنازل��ش�ل وض

�دارةور�ق�أداة�إس��اتيجية�إل ب�نو�ع�موارده�والوصول�إ���السوق�املالية،�لذا�فإن�الت�مصرفع��ا،�و�و��سمح�لل

 ؛ ةموال�ا�ا��اصأ��ونھ��سمح�ل�ا�بتحس�ن�مالء��ا�املالية�ومردودية�صارفم��انية�امل

  دور�ة�و �ناك�عدة��يا�ل�ع���مستوى�عمليات�التور�ق�واملكيفة�مع�متطلبات�السوق�املالية�من�حيث�املدة�

 ا��،...�ئتمان�عز�ز�و جانب���تالك�و �ال�سديدات

  التنازل�واملشاركة�ا��زئية؛و اس�بدال�الدين�: يتم�التور�ق�بأحد��ساليب�الثالثة��تية 

 ضر���و محاس���(ق�عملية�متعددة�ا��وانب،�حيث��ناك�عدة�تحديات�تظ�ر�ع���أك���من�صعيد�التور���عد�

 وال���يجب�تكييف�ا�مع�الظروف�ا��اصة�ب�ل�دولة؛�) ا��...قانو�ي�و 

  كتوار�ة�� �الطرق �م��ا �التور�ق �إطار�عملية ��� �املصدرة �املالية ��وراق �لتقييم �طرق �عدة ��حصائية�و   و�ناك الطرق

 ق��حتمالية؛والطر 

 ش�د�سوق�التور�ق�ع���املستوى�الدو���نموا�كب��ا�ع���غرار�املنتجات�املالية��خرى�خاصة����ظل�التحالف���

  .ئتمانيةشتقات�� املالقائم�ب�ن�عمليات�التور�ق�و 



« 
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، وعلى الرغم من وجود تشابه كبري بني هندسة إىل مبادئ الشريعة اإلسالميةتستند الصكوك اإلسالمية وهياكل إصدارها     

  .جوهرية بني هذين املفهومني فروقاهناك ، إال أنه توجد اإلسالمية من ناحية أخرىإصدار الصكوك  هياكلمن ناحية و التوريق 

من  االستفادةيف للمؤسسات املالية الراغبة حلوال متنوعة تنوع وتعدد هياكل إصدار الصكوك اإلسالمية  يوفر    

  .التصكيك اإلسالميعمليات 

رفع   أثر يف ذلك منل ملاتطوير األدوات املالية يف النظام املصريف يف الدول العربية واإلسالمية حجر الزاوية  شكلي     

التمويلية املختلفة خاصة مع معدالت النمو  واالحتياجات االستثماراتعلى املوارد  ختصيصكفاءة تعبئة املدخرات و 

وبالتايل فإن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداوهلا يف السوق ، اإلسالميةاملصارف لمدخرات يف لاملرتفعة 

مبثابة أداة مناسبة للتكامل بني النشاط املصريف اإلسالمي واألسواق يعد و ، التمويلي هاجوهريا يف هيكلريا ميثل تغاملالية 

 .ق العامليةاسو مع األ واالندماجاملالية 

  :سيتم التطرق من خالل هذا الفصل للمباحث التالية    

  

  مدخل عام حول التوريق اإلسالمي: املبحث األول

  املعاجلة احملاسبية لعمليات التصكيك و أنواع الصكوك اإلسالمية وأهميتها:املبحث الثاني

  الوصف الشرعي لطرق التوريق واملخاطر املرتبطة بالصكوك: املبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

    

    

 

  التوريق اإلسالمي عمليات عموميات حول: املبحث األول
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املصارف ترتكز  التقليدي بأسس وخصائص عديدة، حيثصريف العمل املصريف اإلسالمي عن العمل امليتميز     

كيفية   يف يكمن التحدي األساسي هلاو اإلسالمي،  لالقتصادادئ األساسية على املب يةصرفامليف معامال�ا اإلسالمية 

 الستنباطاملايل  االجتهاددون اللجوء آللية سعر الفائدة، وبدأت حركة واسعة من خمتلف عمليات الوساطة املالية إجراء 

  .السيولة والرحبية هلذه املؤسسات أدوات مالية إسالمية ختدم أغراض إدارة

   تصكيكال اهيم عامة حول عملياتمف: املطلب األول

املالية يف إطار تأقلمها مع متغريات البيئة و ، للمؤسسات املالية اإلسالمية على املستوى الدويلمع التطور الكبري     

لتوفري و  ،القصري دىعلى املهلذه املؤسسات دعم الرحبية لإلدارة السيولة واملخاطر و  جديدة احلاجة ألدوات ظهرتالدولية 

أو احلكومية، واستجابة لذلك مت تطوير  سواء اخلاصةتقرة يف األجلني املتوسط والطويل للمشروعات الكربى متويالت مس

  .كالصكوك مبختلف أنواعها  الاألدوات اإلسالمية املستندة على عمليات أسواق رأس امل

  تعريف التصكيك: الفرع األول

يم والتسنيد، ومجيعها هِ سْ ق والتَ ييك والتور صكِ كالتَ   كما يف التوريق التقليدي،  عدة مصطلحات وناالقتصادي استخدم    

األموال من أصحاب الفائض التمويلي إىل أصحاب  النتقالتشري إىل أسلوب متويلي حديث يوفر آلية ذات طبيعة مغايرة 

  .العجز التمويلي

  :لتصكيك لغةا: أوال

ا إذا ضربه يف كً صَ  هُ كَ صَ "قال يُ و  ،)1(بأي شيء كان ، وقيل هو الضرب عامة"الضرب الشديد بالشيء العريض"ك الصَ  - 1

 ؛)2("أغلقته "ت الباب أيكَ تعجبا، وصَ  أي لطمته "اهَ جهَ ت وَ كَ صَ فَ " ، ويف القرآن الكرمي"بيده مبسوطة هِ جهِ اه ووَ فَ قَـ 

، )نطق شــَكتُ ( "كهُ "أو  "كجُ "فارسي معرب أصله  كاكٌ وك وصِ كُ وصُ  كُّ صُ ك معناه الكتاب، ومجعه أَ الصَ  - 2

كتب فيه املعامالت ك هو الكتاب الذي تإىل أن املراد بالصَ  والقانونية االقتصاديةوذهبت معظم املعاجم والقواميس 

ا أل�ا كانت خترج اكً كَ اق تسمى صِ رز وكانت األ ،كالك وصِ صُ ، ومجعه صكوك وأَ واإلقرارات ووقائع الدعوى

 ؛)4(ملا تعرب عنه هذه الوثائق تثبت ملكية حاملها) أرزاق(كانت عبارة عن وثائق تعرب عن أصول و  )3(مكتوبة

  .)(قابلة للتداول وكاً كُ أو صُ  كاً كاَ دة تفيد جعل األصول املختلفة صِ ولَ أما التصكيك فهي كلمة مُ   - 3

                                                 
  .456:ص ،مرجع سابق، 10، مجلد لسان العربأبو الفضل ابن منظور،  الدین جمال -)1(
، منظمة المؤتمر اإلسالمي ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا) التوریق(اإلسالمیة  الصكوكأختر زیتي عبد العزیز،  -)2(

  .2:، ص2009المتحدة، التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، اإلمارات العربیة 
  .457:ص ،مرجع سابق ابن منظور،-)3(
    "Sukukization ", "Sukuk " تسمیةاألجنبیة یطلق علیھا في بعض األحیان باللغة -)4(
)(- الورقة "الِصَكاك جمع َصك وھو ": سبق الفقھ اإلسالمي االقتصاد التقلیدي إلى الصكوك كوثیقة إلثبات حق، حیث ورد عن اإلمام النووي ما نصھ

الورقة التي تخرج من ولي األمر بالرزق لمستحقھ بأن یكتب فیھا لإلنسان كذا وكذا من طعام أو "بدین ویُجمع أیضا على ُصُكوك، والمراد ھنا  "المكتوبة
والثاني منعھا، فمن منعھا أخذ بظاھر قول أبي ھریرة  ، وقد اختلف العلماء في ذلك واألصح جواز بیعھا "غیره  فیبیع صاحبھا ذلك إلنسان قبل أن یقبضھ

وقد نھى رسول هللا عن بیع الطعام حتى یُستوفى، فخطب مروان الناس فنھى عن بیعھا؛ ومن أجازھا تأول قضیة أبي ھریرة  "أحللت بیع الصكاك"لمروان 
الثاني ال عن األول ألن الذي خرجت لھ مالك لذلك ملكا  عھي عن البیعلى أن المشتري ممن خرج لھ الصك باعھ لثالث قبل أن یقبضھ المشتري، فكان الن

، دار إحیاء التراث شرح النووي على صحیح مسلمالنووي، أبو زكریا یحي بن شرف،  :راجعللمزید . مستقرا ولیس ھو بمشتٍر فال یمتنع بیعھ قبل القبض
  .171:، ص10:ھـ، ج 1392، 2العربي، بیروت، ط
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، فالصك أو الوثيقة كتاب يدون فيه معامالت أن الصك والوثيقة مبعىن واحد ن خالل املعاين اللغوية املذكورةم يظهر    

  ؛)1(يتضمن التوقيع واإلشهادكما الناس وعقودهم وأقاريرهم ويشمل ما اتفق عليه وما شرط بينهم،  

  اصطالحاالتصكيك : ثانيا

  :)2(، وذلك لسببني"يكصكِ بعمليات التَ "اصطلح الفقهاء تسمية عمليات التوريق يف اإلطار اإلسالمي   -1

وهي تعين ضمنيا التعامل كلمة تصكيك مشتقة من كلمة صكوك وهي متثل البديل اإلسالمي لكلمة سندات   .أ 

  احملرمة؛ ةوالفائدبأداة مالية قائمة على املداينة 

ة عينهى عنه الشر تلى مكون الديون وهو ما املايل التقليدي قائمة بصفة أساسية عكلمة التوريق يف الفكر   .ب 

 ؛يف التبادل تفاضال اإلسالمية

صكوك "أطلقت املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية على الصكوك اإلسالمية اسم  -2

 ؛)3(متييزا هلا عن األسهم وسندات القرض "االستثمار

 :أنهمما سبق ميكن تعريف التصكيك على  -3

إىل صكوك مالية مفصولة الذمة املالية على اجلهة املنشئة هلا وقابلة للتداول يف سوق  عبارة عن حتويل األصول املقبولة شرعا"  .أ 

 ؛)*("وذات آجال حمددة بعائد غري حمدد أو حمدد، ولكن ليس خاليا من املخاطر مالية شريطة أن يكون حملها غالبه أعيانا

وسيلة من الوسائل املبتكرة والبديلة عن الصكوك الربوية، وهي عبارة عن سندات مقارضة قائمة على أساس "  .ب 

العمل بصفة املضاربة  املضاربة والشركة املتناقصة، فهي تعتمد يف التمويل على تقدمي األموال من أرباب املال، ويكون

واخلسارة على صاحب رأس املال، أي يتم عقد املضاربة بني حاملي  ،من مؤسسة ويكون الربح بينهما حبسب االتفاق

ريها، فال يكون لصاحب السند فائدة حمددة وإمنا يستحق نسبة معينة من الربح إن وجد، وينقسم صدِ السندات ومُ 

القيمة وهو أمر جائز شرعا على أساس املضاربة املشرتكة  وتقوم املؤسسة رأس مال املضاربة إىل حصص متساوية 

  ؛)4("بإطفاء السندات، أي رد املال لرب املال تدرجييا على أساس املشاركة املتناقصة

أعيان ة يف ملكية ـق متساوية القيمة متثل حصصا شائعـــــــوثائ": ة اإلسالمية بأ�اـــــــــالصكوك االستثماريكما عرفت   .ج 

 وقفل باب خاص، وذلك بعد حتصيل قيمتها أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري

                                                 
، دار - تنظیمھا وتوثیقھا وفقھھا المقارن ونصوصھا القانونیة وتطبیقات قضائیة -الصكوك والتوثیقات في المحاكم الشرعیةداود،  أحمد محمد علي -)1(

  .21:، ص2010الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
لمنتدى الصیرفة اإلسالمیة، بیروت، لبنان، ، ورقة مقدمة ةدور الصكوك اإلسالمیة في تمویل المشروعات التنمویفتح الرحمان علي محمد صالح،  - )2( 

  .6- 5:، ص ص2008إتحاد المصارف العربیة، یولیو، 
إلى الندوة  تمت مناقشة األبحاث المقدمة، مملكة البحرین، 2002جوان  20- 17، اإلسالمي لالقتصاد وتوصیات ندوة البركة الثانیة والعشرون قرارات - )3( 

انتھت الندوة إلى  ،ومناقشتھا عد استعراض البحوث المقدمة، وباإلسالمیة لتوریق وأدوات السیولة للسوقر متعلق باومن بینھا محو محاور من خالل خمسة
اختالفھ عن  یدل علي سالمیة ینبغي أن یقرن بمااإلفي إطار المصارف   التوریق  وأن استخدام، مصطلح  التوریق بدیال عن "التصكیك"اختیار تسمیة 

   .المفھوم التقلیدي
الذمة المالیة المفصولة تعني نظریا وجود الشركة ذات ، یمكن أن یؤطر التصكیك بإطار زمني محدد: ، ومن بینھاعدة سمات تتصل بھذه العملیةھناك  - )*( 

الثابتة والخالیة من  تحدید العائد مسبقا بالنسبة للورقة ال یعني خلوھا من المخاطر وبالتالي تبعدھا عن السندات ذات الفائدةو، )SPV( الغرض الخاص
القابلیة للتداول في السوق المالیة متى توفرت الشروط الشرعیة و ضرورة أن تكون األصول محل التصكیك مقبولة شرعا والغلبة فیھا لألعیان ،المخاطرة

  .المطلوبة للتداول
  .127:، ص2009دمشق، ، دار البشائر، المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، يأیمن عبد الرحمن فتاح -)4(
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وهي أداة تتميز عن سائر األوراق املالية التقليدية األسهم ، )1("رت من أجلهصدِ االكتتاب وبدء استخدامها فيما أُ 

 ؛ةمَ صمَ والسندات، فالصكوك هي سندات تدعمها أصول مُ 

  :)2(ببيان أمور ثالثة يف غاية األمهية ال يتم اعتبار الصك الصادر بدو�ا، وهي واملراجعة السابق يتميز تعريف هيئة احملاسبة    

 ألن املقصود بالتصكيك أن يكون أداة لتحصيل املال الالزم لنشاط معني وال يتم ذلك إال : حتصيل قيمة الصك

 فارغة من مضمو�ا؛بعد حتصيل القيمة، وبدو�ا فهو ورقة 

 فإن الصك ال يرتتب عليه املقصود منه، إذ القيمة احملددة  ألنه ما مل يقفل باب االكتتاب: قفل باب االكتتاب

للمشروع أو النشاط موزعة بالتساوي على عدد الصكوك والبد من حتصيل املبلغ املطلوب ببيع مجيع الصكوك، فإن مل 

احلال إىل تأثر قيمة الصكوك ورمبا إىل إلغاء االكتتاب يف حالة عدم التمكن حيصل ذلك مل حيصل املطلوب وقد يؤدي 

 من بيعها، إضافة إىل أ�ا وقت االكتتاب ال تتمتع خباصية التداول وال ميكن اإلفادة من حصيلتها فيما أعدت له؛

 وهذا ما يدل على أن حصيلة الصكوك قد حتولت إىل استثمار حقيقي : بدء استخدامها فيما أصدرت من أجله

يؤهلها للتداول، إذ بدونه ال جيوز تداوهلا إال مبثلها، وتطبق عليها شروط عقد الصرف أل�ا مازالت نقودا، فإذا ما 

 ما أعدت له، فيجوز تداوهلا حينئذ؛حتولت إىل استثمار حقيقي أصبحت متثل حصصا شائعة يف ملكية 

امسية أو حلاملها متساوية القيمة، متثل حقوق ملكية شائعة يف أصول أو ) أوراق مالية(الصكوك شهادات أو وثائق   .د 

أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية أو خليط من بعضها أو كلها حسب شروط معينة عند إصدارها أو بعد 

وهي قابلة للتداول ما مل . باالكتتاب فيها، ويشرتك محلتها يف صايف أرباح وخسائر املوجودات اليت متثلهااستخدام حصيلتها 

 ؛)3(متثل نقدا أو دينا حمضا وال متثل الصكوك دينا حلاملها يف ذمة مصدرها، ويعتمد إصدارها على عقد من العقود الشرعية

تستعمل كمفردات  ةدَ دَ نْ والسَ  سنيدأن كلمة التصكيك والتوريق والتَ  ،االصطالحييالحظ من خالل املفهوم    .ه 

 االستثمارملسمى واحد أي تشري لنفس املعىن، إال أن مصطلح الصكوك قد أصبح عرفا لدى اجلمهور على خصوص 

عند  مااستعماهلاإلسالمي الذي ينسجم مع أصول وأحكام الشريعة اإلسالمية، وأما التوريق أو التسنيد فال يشتهر 

 ؛)4(التقليدي باالستثمار الرتباطهمااإلسالمي  االقتصادالباحثني يف 

مصطلح الصكوك يف قالب واحد من حيث أن الصك وثيقة تثبت حقا ماليا، والصكوك  استخداماتتنصب   .و 

ما هي يف حقيقتها إال وثيقة تثبت حقا ماليا، والفارق بني املفهومني هو أن الصكوك احلديثة تصدر اإلسالمية  االستثمارية

، وقد يطرأ عليها بيع خبالف الصكوك املعروفة يف كتب الفقه اليت تصدر إلثبات حق وحسب االستثماروتتداول ألغراض 

                                                 
  .311:، المنامة، البحرین، ص2003، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة -)1(
رحاب جامعة الملك عبد العزیز بجدة خالل ندوة الصكوك اإلسالمیة، عرض وتقویم، المنعقدة في ، ضمانات الصكوك اإلسالمیة حمزة بن حسین الفعر الشریف، - )2(

  .2:، بالتعاون مع مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي والمعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، ص2010ماي  25- 24الفترة 
أفریل  30- 26لمجمع الفقھ العالمي، الشارقة، من  19دورة ، ورقة مقدمة إلى القضایا فقھیة واقتصادیة: الصكوكعبد العظیم أبو زید ومعبد الجارحي،  -)3(

  .5:، ص2009
عمان، المملكة األردنیة  ، ورشة عمل الصكوك اإلسالمیة، تحدیات وممارسات دولیة،الصكوك اإلسالمیة ومجاالت التطبیقفؤاد محمد محیسن،  -)4(

  .6:األردن، ص 19/7/2010ـ 18الھاشمیة، 
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التقليدي حىت باتت  االقتصاد الفقه وإمنا تطورت يف مل تكن معروفة يف االستثمارإال أن عملية التصكيك ألغراض  وشراء؛

 ؛)1(عملية متكاملة تتم وفق أطر حمددة ووفق قوانني منظمة ومنذ ذلك التاريخ بدأت عملية التصكيك تشهد تطورا متزايدا

وهي قريبة من الوحدة االستثمارية يف الصناديق االستثمارية  كل التعريفات السابقة متقاربة وإن اختلفت ألفاظها، .ز 

مشاعا من موجودات صندوق االستثمار أو موجودات وعاء الصكوك، ومع  فكالمها وثيقة إلثبات متلك حاملها جزءً 

  :)2(هذا التشابه إال أ�ما يفرتقان فيما يأيت

  ًالعاملية، إذ هي البديل الشرعي عن السندات التقليدية  املاليةاألوراق يف أسواق  وشراءً  الصكوك مهيأة لتداوهلا بيعا

إال  الصندوق،فتداوهلا يف الغالب حمصور بني مالك الوحدة ومدير املبنية على االقرتاض الربوي، أما الوحدة االستثمارية 

 أن بعض األنظمة تتيح تداول وحدات الصندوق يف السوق الثانوية؛

  ب، بينما إنشاء الصناديق يف األصل إمنا يكون الستثمار تِ كتَ ُــ ر واستثمار املصدِ ُــ املالصكوك عادة لتمويل تنشأ

املشرتكني يف الصندوق، وال يلزم أن يكون لتمويل منشئ الصندوق أو غريه، فالغالب أن غرض الصندوق استثماري حبت، 

  ت نفسه؛ى يف الوقالستثمار من جهة أخر لبينما الصكوك ال تنشأ إال للتمويل من جهة و 

  صكيك يف التاريخ اإلسالميتال: ثالثا

  ال جيوز أن تكون ديوناواليت ها يكُ كِ صْ  تَ يف ضرورة وجود األصول اليت متَ  التصكيك اإلسالمي عن التقليديتلف خي    

  .تكون الصكوك اإلسالمية مطابقة للمواصفات واملعايري والضوابط اإلسالمية كما جيب أن

، الوحيدة وليست هي، "صكوك الطعام"كثري من الباحثني عملية التصكيك يف التاريخ اإلسالمي إىل جتربة اليرجع     

يف ذلك الوقت، وكانت  "السفتجة"الصكوك يف العصر العباسي بشكل كبري من خالل ما أطلق عليه  ازدهرتفقد 

ي، هذه السفاتج بشكل كبري يف العصر العباس، وقد انتشرت السفاتج تقوم بدور احلواالت أو الشيكات يف وقتنا احلاضر

بداية إىل هذا األسلوب يف إرسال ما زاد من دخول واليا�م، كما استخدمت السفتجة من قبل التجار وجلأ الوالة يف ال

   .)3(إىل وكالئهم األقطار املختلفة بكتابتها لتصفية حسابا�م بني

  نشأة عمليات التصكيك:الفرع الثاني

أول من قدم سندات املقارضة اليت  يث تعد األردنالصكوك اإلسالمية باخلصوص للتجربة األردنية، ح نشأةتعود     

 االعتماد عليها هتكون من األدوات اليت ميكن حىتاإلسالمي األردين  صرفظهرت فكر�ا أثناء وضع مشروع قانون امل

اإلسالمي األردين املؤقت  صرفمشروع قانون امل ويل طويل األجل ملشاريعه الكربى، وقد مت تعريفها يفللحصول على مت

   .1978لسنة ) 3(رقم 

لألستاذ الدكتور عبد السالم العبادي من خالل دراستها يف اللجان وتطويرها  كان فضل املتابعة هلذه الفكرة  :أوال   

                                                 
، مذكرة ماجستیر في االقتصاد والمصارف اإلسالمیة، منشورة، جامعة الیرموك، الصكوك االستثماریة وعالج مخاطرھاأحمد إسحاق األمین حامد،  -)1(

  .22:، ص2005إربد، األردن، منشورة، 
 25- 24عة الملك عبد العزیز بجدة، خالل الفترة عرض وتقویم، المنعقدة في رحاب جام: ، ندوة الصكوك اإلسالمیةالصكوكعبد هللا بن محمد المطلق،  -)2(

  .4-3:، بالتعاون مع مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي والمعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، ص ص2010ماي 
لمصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول، دائرة ، بحث مقدم إلى مؤتمر االصكوك االستثماریة اإلسالمیة والتحدیات المعاصرةكمال توفیق حطاب، -)3(

  .9:، ص2009جوان  3 -ماي 31الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري بدبي، 
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تأصيل قواعد سندات املقارضة على أساس اجتهاد فقهي معاصر ومت العلمية املتخصصة يف وزارة األوقاف األردنية، 

ضت هذه السندات يف حينها على جممع الفقه رِ وعُ ، 1981لسنة ) 10(يف قانون سندات املقارضة املؤقت رقـم  جتسد

  ؛الذي أجازها من الناحية الفقهية اإلسالمي

 صرفاخلاص بسندات املقارضة أصدر امل 4/08/88رقم و ) 5(بعد صدور قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم :ثانيا

  ؛)1(اإلسالمي للتنمية شهادات استثمار متثل ملكية املستثمرين

وشهادات  "مشم"من إصدار شهادات مشاركة املصرف املركزي  1999 سنة متكن املصرف املركزي السوداين:ثالثا

وتتميز بدرجة ، على أسس شرعية  ةكأدوات مالية إسالمية تؤدي وظيفة السوق املفتوح  "شهامة"املشاركة احلكومية 

  ؛�دف احلد من التضخم خصوصاويف اجلهاز املصريف  املركزي على إدارة السيولة عموما صرفمن املرونة تساعد امل

 سنة فتوى، وأصدر املقارضة الصيغة املقبولة شرعا لصكوك 1988 سنة الدويل أصدر جممع الفقه اإلسالمي :رابعا

ومبتابعة إصدارات  ،الصكوك القائمة على أساس املضاربة يواقرتاح البديل هلا وه الربوية مفادها حترمي السندات 1990

ــــالصك ــــوك يتبني أن أول إصدار للصكـ إصدار أي  تبعه، ومل ي1990سنة  "Shell MDS Malaysia "وك كان من قبل ـ

تلتها أول شركة عاملية تقوم و  حكومة البحرينكمت إصدار صكوك من قبل مجلة من املؤسسات   ويف هذه السنة 2001آخر إىل غاية 

  ؛صكوكللفعالة وقد سجلت بداية هذه احلقبة بروز سوق  ،Guthrie Malaysia"" ر الصكوك وهي شركةإصداب

، وعدم جواز 2002 سنة وذلك الربوية أصدرت رابطة العامل اإلسالمي فتوى ثانية بتحرمي التعامل بالسندات:خامسا

  ؛للتداول يف سوق ثانوية تصكيك الديون حبيث تكون قابلة

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بتحديد أنواع الصكوك وخصائصها واألحكام قامت  :سادسا

بتوضيح  2004 سنةقام جممع الفقه اإلسالمي الدويل ، كما 2003 سنةكان ذلك و  والضوابط الشرعية اليت حتكمها

ة إجارة ؤجرَ ُــ إصدار صكوك مبلكية األعيان امل األحكام والضوابط الشرعية اليت حتكم صكوك اإلجارة، كما أوصى بدراسة

إعداد الئحة بشان كما أوصى ب ،منتهية بالتمليك، ودراسة حكم إصدار الصكوك وتداوهلا يف إجارة املوصوف يف الذمة

  ؛2006 سنةومنافع ونقود وديون وذلك  ثل موجودات خمتلطة ما بني أعيانمتسندات املقارضة إذا كانت الصكوك 

يف الراغبة البلدان  منوعلى العدد املتنامي  ق اإلسالمييالدويل على الطفرة يف معامالت التور  صندوق النقدأكد : سابعا

تبديل السمات اهليكلية املعتادة يف واملتمثل يف  للصكوكالتحدي األكرب  سوق الصكوك، كما بني الصندوق دخول

،  مرة أخرى على أمهية الصكوك اإلسالمية السيادية جاء تأكيدهبعد ذلك ؛ 2007 سنةكان ذلك و األوراق املالية التقليدية 

  ؛تعترب من أكثر أنواع الصكوك واليت األعيان دة على منافعأصدر ا�لس األورويب لإلفتاء عقد اإلجارة الوار كما 

                                                 
بحث مقدم لورشة العمل التي أقامتھا ، الصكوك، تعریفھا، أنواعھا، أھمیتھا، دورھا في التنمیة، حجم إصدارتھا، تحدیات اإلصدارعالء الدین زعتري،  - )1( 

    .]15- 12[ :، ص19/7/2010ـ 18، عمان، المملكة األردنیة الھاشمیة،)الصكوك اإلسالمیة؛ تحدیات، تنمیة، ممارسات دولیة( بعنوان BDOشركة 
BDO  2010وقد أسست قسم االستشارات المالیة اإلسالمیة في بدایة عام  100األردن تمثل خامس شركة تدقیق واستشارات حول العالم بفروع تزید عن.  
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أن أموال صكوك املقارضة املستوفية لضوابطها  فتوى مفادها 2008 سنةأصدرت اهليئة الشرعية العاملية للزكاة  :ثامنا

  ؛شروط الزكاة فيها توافر الشرعية تزكي زكاة عروض التجارة مع

�ا وتوضيح املخاطر  بوصف هياكل الصكوك والتعريف 2009 سنة اإلسالميةاملالية  قام جملس اخلدمات:تاسعا

علقة بالتصكيك واملتطلبات التشغيلية املت املختلفة اليت تتعرض هلا مؤسسات اخلدمات املالية بالنسبة للصكوك

املال النظامي ومعاجلة ختفيف خماطر  رأسملخاطر الصكوك والتصكيك ألغراض  مبعاجلة التعرض والصكوك، كما قام 

املصدر أو املنشئ ومعاجلة التعزيز  باإلضافة إىل معاجلة التعزيز االئتماين املقدم من ،عمليةالاليت تتعرض هلا  االئتمان

  ؛)1(االئتماين حسب هيكلته

ام والضوابط شرعا، مبينا األحكأل�ا أموال معتربة  وقف الصكوك 2009 سنة أجاز جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف:عاشرا

  .القانوين هلا ؤكدا على إجياد اإلطارمُ  استعرض ا�مع خصائص الصكوك وأحكامها كما،  الشرعية لوقف الصكوك

  األصول القابلة لعملية التصكيك: لثالفرع الثا

توجد العديد من املوجودات فإنه اإلسالمي،  وريقمن السمات العامة للت استنباطهعلى التعاريف السابقة وما مت  بناءً     

  :)2(اآليتو لتصكيك على النحواملالية والتجارية القابلة لعملية ا يةصرفامل

  ة يف مشروع معني؛شغلَ رة أو مُ ؤجَ ة لدخل سواء كانت مُ درَ ُـــ األصول املنقولة والثابتة العقارية امل :أوال

  القائمة على صيغة املشاركة؛ االستثمارات :ثانيا

دخوهلا ضمن وعاء التصكيك بقيمتها بعض الفقهاء ويشرتط ، )حبة والسلم واإلستصناعااملر (ذمم البيوع املختلفة  :ثالثا

  ك األصلي حيث تأتيه موارد حالية بدال من ورودها مستقبال؛كِ صَ للمُ  زايامويف ذلك  االمسية

  ة؛ ا�معات التجارية والسكنية وكل العمليات القائمة على صيغة اإلجار :رابعا

  دات اليت تستويف الضوابط الشرعية؛وغريها من املوجو عمليات التمويل باملضاربة واملشاركة القائمة على الشراكة يف املنافع املتوقعة  :خامسا

يستبعد بصفة قاطعة األصول القائمة على أساس املداينة الربوية وتلك اليت حتمل فوائدا حمددة، فضال عن : سادسا

  .شرعااملوجودات احملرمة 

  اخلصائص العامة للصكوك اإلسالمية: رابعالفرع ال

  :)(ميكن توضيح اخلصائص العامة للصكوك اإلسالمية على النحو اآليت    

املوجودات الصادرة مبوجبها  مالكها يفالقيمة إلثبات حق الصكوك عبارة عن وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية  :أوال 

  ؛وتداوهلا املشروع تيسريا لشرائها أل�ا متثل حصصا متساوية يف ملكية

                                                 
 .2009، ینایر متطلبات كفایة رأس المال للصكوك، والتصكیك، واالستثمارات العقاریةمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، : راجع -)1(
  .6:، صمرجع سابق، عبد هللا بن محمد المطلق-)2(
)(-  ھا أن یندرج التعامل في الصكوك في صیغة المشاركة، وھي صیغة یتم فیھا  االستثمار عن طریق خلط األموال بقصد تحقیق الربح وما یمیزھا عن غیر

  . حاملھا یعتبر مالكا لحصص شائعة في ملكیة مال قد یكون عینا أو منفعة عین
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، يف الصك املتمثلةحامل الصك جيب عليه أن يتحمل أعباء ملكيته للموجودات  أي أن: الربح وحتمل اخلسارة استحقاق :ثانيا    

  ؛)1(أو هبوط يف القيم استثماريةسواء أكانت األعباء مصاريف 

الصكوك ملكية حاملها حصصا شائعة يف موجودات ذات عائدات وال متثل دينا يف ذمة مصدرها، وهذه املوجودات متثل  :ثالثا  

كما قد تكون   ،املال استثمارأعيانا أو منافع أعيان أو خدمات، وقد تكون نقودا أو ديونا يف ذمة الغري يف بعض مراحل  قد تكون

ك صار مشروعا ملا ميثله من أعيان ومنافع وعلى أساس ، وبذلك فإن العائد على الصَ يشمل خليطا من ذلك كله استثماريامشروعا 

  ؛)2(حتمل حامله كافة املخاطر اليت قد تلحق �ذه األصول

ء أكان التداول ، سوااألوراق املالية التقليديةتداول ، كاإلسالمية قابلة للتداولالصكوك : قابلية الصكوك للتداول :رابعا  

  بيعا أم هبة أم رهنا، وميكن تداوهلا بكل الوسائل املشروعة سواء أكانت باملناولة أو بالوسائل اإللكرتونية؛

كما  ،بشروط اإلصدار والتداول حبسب طبيعة املوجودات االلتزامجيب : ضبط اإلصدار والتداول بضوابط شرعية :خامسا   

  ؛د العالقة بني املصدرين من جهة واملصدرين واملشرتين من جهة أخرىيحتدجيب 

عن سائر األوراق املالية التقليدية،  هااخلاصية متيز  ، وهذهصدور الصكوك على أساس صيغ التمويل اإلسالمية :سادسا   

وحتكمه  بالصيغة اليت يصدر �ائذ يسمى الصك ، وعندبكافة صيغ التمويل اإلسالميةالصكوك حيث ميكن أن تصدر 

 .ضوابط وأحكام تلك الصيغة

  اإلسالمية للصكوكواالقتصادية  الشرعيةالضوابط : املطلب الثاني

التطرق لعمليات تصكيك املديونية وتصكيك امللكية،  ،احلديث عن حكم التصكيك يف الفقه اإلسالمييتطلب     

  .اقتصادية وشرعية حتكم عملية إصدار الصكوك ضوابطهناك كما أن ،  حيث يرتتب على كل منها أحكاما خمتلفة

 الضوابط الشرعية للصكوك اإلسالمية: الفرع األول  

 اشرعي احكمصكوك عادة خبمسة مراحل، ميكن أن يكون لكل مرحلة من هذه املراحل المتر عملية إصدار وتداول     

ومرحلة  مرحلة جتميع النقود قبل أن تتحول إىل أعيان أو منافعو  مرحلة التأسيس واالكتتاب �ا، وهذه املراحل هي اخاص

حتول السلع واألعيان واملنافع إىل أمثان عاجلة نقود ومرحلة  حتول النقود كلها أو معظمها إىل أعيان أو منافع أو حقوق معنوية

  .)3(توقف نشاط الشركة أو الصندوقمرحلة التصفية عند ، وأخريا وآجلة ديون من خالل املراحبات والبيع اآلجل وبالتقسيط

                                                 
ث مقدم إلى ندوة إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة ، بحمخاطر الصكوك اإلسالمیةعبد الستار أبو غدة،  -)1(

  .6:، عمان، األردن، ص2004والمصرفیة، 
ركة، یمثل كل من الصك والسھم أداة ملكیة حصة شائعة في صافي أصول الش: ھناك أوجھ تشابھ وأوجھ اختالف بین الصكوك اإلسالمیة واألسھم ومن بینھا -)2(

ة تتناسب مع وھذه األصول تشمل غالبا األعیان والمنافع وما تؤول إلیھ من نقود أو دیون أو مجتمعة، یستحق مالك الصك والسھم حصة من صافي ربح الشرك
رة من بینھم، بینما مالك مقدار مساھمة قیمة كال من الصك والسھم في رأس مال الشركة، یشارك مالك السھم في إدارة الشركة عن طریق انتخاب مجلس اإلدا

داة مشاركة دائمة الصك ال یشارك في إدارة الشركة، لیس لھم مجلس إدارة، لكن یمكن أن یكون لھم ھیئة عامة مراقبة لترعى مصالحھم وحقوقھم، یعتبر السھم أ
ة أي لھ تاریخ استحقاق، فقد یكون مشاركة متناقصة أو في الشركة، بمعنى لیس لھ تاریخ استحقاق، في حین الصك لیس بالضرورة أداة مشاركة دائمة في الشرك

 International Conference On، دور الصكوك اإلسالمیة في دعم الموازنة العامة من منظور تمویل إسالميزیاد الدماغ، : راجع. (إجارة منتھیة بالتملیك
Islamic Banking & Finance : Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010)5:، ص.  

، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، أثر دیون ونقود الشركة  أو المحفظة على حكم تداول األسھم والصكوك والوحدات االستثماریةعلي قره داغي،  -)3(
 ].14- 11: [، ص2003جدة، 
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جيب أن متثل الصكوك القابلة للتداول ملكية محلة الصكوك جبميع حقوقها والتزاما�ا يف موجودات حقيقية من شأ�ا  :أوال

بشأن  17أن تـَُتملك وتباع شرعا وقانونا، سواء أكانت أعيانا أم منافعا أم خدمات وفقا ملا جاء يف املعيار الشرعي رقم 

 موجوداته؛ ضمنجيب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية املوجودات يف سجالته وأال يبقيها كما صكوك االستثمار،  

لسابقة سلك العلماء املعاصرون مناهج متعددة يف حماولة التوصل إىل احلكم الشرعي يف كل مرحلة من املراحل ا :ثانيا

وذلك بالنظر يف غلبة الديون أو النقود أو املنافع أو األعيان وكذلك  ، وذلك من خالل منهج الغلبة أو الكثرةالذكر

وقد اعتمد هذا الرأي من قبل ندوات فقهية عديدة استنادا إىل عدد من القواعد ، من خالل قاعدة األصالة أو التبعية

، حيث رجحت هذه )1(دالفقهية مثل قاعدة احلكم للغالب أو لألكثر حكم الكل وقاعدة القليل يتبع الكثرة يف العقو 

الندوات أن التداول يكون جائزا ما دامت املنافع واألعيان واحلقوق هي املقصودة أصال، وال ينظر حينئذ إىل مقدار الديون 

 .أو النقود وال نسبتها قلة أو كثرة

ذا الغرض هو واألصل املتبوع هو نشاط الشركة وعملها وأغراضها املصرح �ا يف النظام األساسي، فإذا كان ه    

العمل يف جتارة األعيان واملنافع واحلقوق عن طريق العقود الشرعية كاملراحبة واإلجارة واإلستصناع وحنوها، فإن الديون 

 أو النقود الناجتة مهما كثرت ال تؤثر يف تداول أسهمها إال يف حاالت البداية قبل العمل أو النهاية بعد التصفية،

  ؛األصل املتبوع املقصود وأن الديون أو النقود نتجت تبعا لذلك العمل وذلك ألن العمل التجاري هو

إذا كان غرض الشركة هو التجارة يف العمالت أو الصرافة أو بيع الديون وشراؤها فقط، فإن تداول أسهمها حيتاج : ثالثا

الفقه اإلسالمي بالتعاون مع  إىل تطبيق قواعد الصرف أو أحكام بيع الديون، وقد تبىن هذا الرأي ندوة منبثقة عن جممع

  ؛2007 سنة املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب جبدة

جيوز تداول األسهم والصكوك أو الوحدات االستثمارية مهما كانت نسبة الديون أو النقود وفقا للشروط املتقدمة  :رابعا

الصناعة أو الزراعة من خالل العقود الشرعية، واليت من أمهها أن حتدد أغراض الشركة بأعمال االستثمار يف التجارة أو 

  ؛)2(وأن تكون أعمال البيع والشراء هي املقصودة أصالة والنقود والديون قد أتت تابعة

اتفق الفقهاء على عدم جواز تصكيك الدين الثابت يف الذمة املؤجل السداد نقودا وامتناع تداوله يف سوق  :خامسا

جنسه، أو بيع بنقد ُمعَجل من غري جنسه وذلك لسريان أحكام الصرف عليه شرعا  ثانوية سواء بيع بنقد ُمعَجل من

  ؛وال فرق يف ذلك احلكم بني إذا ما كان سبب وجوب الدين النقدي يف الذمة قرضا أو بيعا أو إجارة أو غري ذلك

  :)3(أما أبرز الضوابط الشرعية لعملية التداول فيمكن حصرها فيما يلي :ثالثا

الصكوك واسرتدادها إذا كانت متثل حصة شائعة يف ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو جيوز تداول   .أ 

 خدمات بعد قفل باب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط؛

                                                 
 .19:ص ،مرجع سابق، ت المعاصرةالصكوك االستثماریة اإلسالمیة والتحدیاكمال توفیق حطاب،  -)1(
  ].102- 100:[ص ،مرجع سابقعلي قره داغي،  -)2(
  . 20:ص مرجع سابق،فؤاد محمد محیسن،  -)3(
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عن القيد يف السجالت أو ، كالشريعةأحكام جيوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما ال خيالف   .ب 

 املناولة إذا كانت حلاملها؛الوسائل اإللكرتونية أو طريق 

ود باستئجارها منذ حلظة إصدارها بعد متلك محلة وعُ َــ كية املوجودات املــُؤجرة أو املجيوز تداول صكوك مل  .ج 

ال جيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستوىف من طرف معني قبل ، و الصكوك للموجودات وحىت �اية أجلها

 أعيدت اإلجارة كان الصك ممثال لألجرة؛إعادة إجارة تلك اخلدمات، فإذا 

ال جيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستوىف من طرف موصوف يف الذمة قبل تعيني الطرف الذي   .د 

 تستوىف منه اخلدمة إال مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون، فإذا تعني الطرف جاز تداول الصكوك؛

وك الوكالة باالستثمار بعد قفل باب االكتتاب وختصيص جيوز تداول صكوك املشاركة وصكوك املضاربة وصك  .ه 

جيوز تداول صكوك املزارعة واملساقاة بعد قفل باب االكتتاب ، كما وبدء النشاط يف األعيان واملنافعالصكوك 

ال جيوز تداول صكوك السلم ألن الصك و  وختصيص الصكوك وبدء النشاط إذا كان محلة الصكوك مالكي األرض؛

 ؛دين السلم فيخضع ألحكام التداولميثل حصة يف 

 اعتبار نشرة اإلصدار إجيابا واالكتتاب قبوال، ألن العقود الشرعية تنعقد بكل ما يدل على الرضا من غري اشرتاط صيغة معينة؛  .و 

أو ال جيوز تصكيك دين املراحبة املصرفية املــــُؤَجل وتداوله من قبل املصارف اإلسالمية أو األفراد يف سوق ثانوية  .ز 

ال جيوز تداول كما ، )(عن طريق البيع املباشر بنقد ُمعجل أقل منه، حيث أن ذلك من الربا باتفاق أهل العلم

 هلاال جيوز تداو و ألن الصكوك متثل دينا نقديا يف ذمة املشرتي  ،صكوك املراحبة بعد بيع البضاعة وتسليمها ملشرتيها

 .متثل حينئذ موجودات األ�الصكوك إال بقيود تداول الديون، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز تداول 

  الضوابط االقتصادية: الفرع الثاني

تنبثق الضوابط االقتصادية من األصول املصرفية اإلسالمية وهي الكفيلة حبماية الصكوك اإلسالمية وكذلك األسواق         

  :)2(، ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي)1(اإلسالمية وأيضا األسواق املالية العاملية يف الوقت احلاضر املالية

  التأكيد على توافر كافة ظروف ومستلزمات اإلفصاح يف السوق وجتنب كافة العمليات املبنية على الربا أو الغرر واجلهالة واخلداع؛ :أوال

من الوسطاء واملضاربني الذين قد يتالعبون  ، وذلك تقليالالصكوك احلقيقينيعامل مع مالكي أن يكون الت :ثانيا

  بأسعار الصكوك ارتفاعا واخنفاضا وفقا ملصاحلهم؛

التقاعد وشركات التأمني وصناديق االستثمار، حبيث توجه  الكبرية كصناديقفرض قيود على املؤسسات املالية  :ثالثا

  أمواهلا لالستثمار وليس للمقامرة؛

  املراقبة املستمرة لعمليات السوق حبيث تكون عمليات حقيقية وليست صورية؛ :بعارا

                                                 
)(- كرة توریق ھناك من یرى أن عدم جواز تصكیك المدیونیة النقدیة باعتباره لونا من حسم األوراق التجاریة ال یعني إغالق باب المشروعیة كلیة أمام ف

  .الدین النقدي
  .21:، ص1993، مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة، نحو سوق مالیة إسالمیةمحمد علي القري،  -)1(
  .26-25:ص ص ،مرجع سابقالصكوك االستثماریة اإلسالمیة والتحدیات المعاصرة، كمال توفیق حطاب،  -)2(
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  التأكيد على ضرورة منع عمليات البيع باهلامش أو بزيادة املداينات على حساب األصول؛ :خامسا

  ؛رفرض قيود للحد من تقلبات األسعا :سادسا

  لواحد؛عدم السماح بالبيع والشراء أكثر من مرة يف اليوم ا :سابعا

 .التحكم بأوقات التداول بزياد�ا يف األحوال الطبيعية وخفضها يف الظروف االستثنائية :ثامنا

هو األعيان واملنافع فإن  االستثماريإذا كان املقصود األساسي من املوجودات أو من نشاط الشركة أو الصندوق ف    

  .جائز شرعا االستثمارأو صكوك  دات الصندوقحتداول أسهم الشركة أو و 

  األنظمة املستخدمة يف إصدار الصكوك اإلسالمية: الفرع الثالث

  :)1(بـــهناك ثالثة أنظمة ميكن استخدامها يف عملية إصدار الصكوك اإلسالمية، ويتعلق األمر    

يف إصدار الصكوك اإلسالمية، حيث يستلزم يعترب هذا النظام من أكثر األنظمة استخداما : من خالل نظام الرتست: أوال

، حيث مينح األول امللكية )القانون العام وقواعد العدالة(مصادر القانون الربيطاين  الزدواجيةامللكية كنتيجة  ازدواجية

ن ؤمتالقانونية للمؤمتن، يف حني مينح الثاين ملكية املنفعة للمستفيد، فال يوجد حتويل للملكية بل حقني على مال واحد، امل

  .صافاإلنحق ملكية وفق القانون العام واملستفيد حق انتفاع وفق قانون 

تدر عائدا أو ) منقولة أو غري منقولة(الرتست هو ختصيص أموال يتحول بعضها إىل أصول غري منقولة أو حافظة قيم    

الرتست،  إيراداتسيولة معدة لالستثمار مع حتديد املستفيد أو املستفيدين أو جهات غري هادفة للربح للصرف عليها من 

  يف الفقه اإلسالمي؛) عند غري احلنفية والشافعيةنوع من الوقف (وهو �ذا مياثل اإلرصاد 

لشخص أن ينقل إىل شخص آخر  قانوين يسمح هو عبارة عن إجراء: من خالل نظام العقود القائمة على الثقة: ثانيا

وفق شروط حمددة ملصلحة شخص ثالث، وينشأ هذا النظام  ممتلكات جيب على هذا األخري أن يديرها ملدة متفق عليها

مبوجب القانون أو العقد وميكن أن يكون املؤمتن هو املستفيد أو أحد املستفيدين من العقد، كما ميكن للمنشئ يف أي 

وقت أن يعني شخصا مكلفا بضمان مصاحله يف تنفيذ العقد ما مل يوجد شرط خمالف، ضرورة حتديد أشخاص وحمل 

  .قد بدقة خاصة صالحيات املنشئ وسلطاته اإلدارية وضوابطهاالع

أو إبراءات أو إعادة جدولة خاصة بالعقد ما مل يرتكب  قضائيةال تتأثر الذمة املالية للمؤمتن يف حالة إجراء تسويات    

خر، كما ميكن للمنشئ أخطاء أثناء تأدية مهامه، ويف هذه احلالة ميكن للمنشئ تقدمي طلب للقضاء لعزله وتعيني مؤمتن آ

الرجوع عن العقد يف حالة رفض املستفيد قبول العقد، ويف حالة قبوله ال يستفيد املنشئ من حق الرجوع إال مبوجب 

  .حكم قضائي

                                                 
آلیات  –، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالیة اإلسالمیة إدراج الصكوك اإلسالمیة في القانون الجزائريبرحایلیة بدر الدین،  -)1(

یومي  رة، الجزائر،لمدرسة العلیا للتجا، ا)آلیات ترشید الصناعة المالیة اإلسالمیة(الملتقى الثاني للصناعة المالیة اإلسالمیة  ترشید الصناعة المالیة اإلسالمیة،
  ].6- 5: [، ص2013دیسمبر  8/9
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باعتباره (املنشئ  انقضاءيف حالة عدم وجود مستفيد عند �اية العقد تؤول حقوقه بقوة القانون للمنشئ، ويف حالة    

ه احلالة ال ال تؤول احلقوق املذكورة سابقا إىل الذمة املالية للمؤمتن إال بانتهاء مدة العقد، ويف هذ) باشخص معنوي وجو 

  ميكن أن تنتقل جمانا؛

تعترب هذه الصناديق إحدى أدوات االستثمار غري املباشر باعتبارها وسيطا بني : من خالل صناديق االستثمار باملشاركة: ثالثا

رؤوس األموال والشركات املصدرة لألوراق املالية، وتعتمد صناديق االستثمار يف القانون الفرنسي والبلجيكي  أصحاب

  .على فكرة امللكية الشائعة ألموال الصندوق

 -أمني –الذي يربط بني أطراف الصندوق وهم مؤسسو الصندوق والشركاء ومدير  عقد االستثمار املشرتك فهوأما   

الحظ أن صناديق االستثمار يف املنظومة االجنليزية ال تقوم على امللكية الشائعة على عكس املنظومة الصندوق، وامل

  .الالتينية على الرغم من أ�ا تشرتك يف أن قيام هذه الصناديق على الصيغة التعاقدية وليس النظامية كالشركات

  مراحل تقييم إصدار الصكوك اإلسالمية: رابعلالفرع ا

تعترب مرحلة التقييم مرحلة مهمة وحامسة من مراحل إصدار الصكوك، ألنه يتم خالهلا حتديد جدوى إصدار الصكوك بالنسبة     

اليت ستقوم بتنفيذ العملية للمؤسسة املـــُصِدرة، كما يتم فيها حتديد العائد الذي ستحصل عليه الشركة ذات الغرض اخلاص 

  :)1(ناصر ومتطلبات مرحلة التقييموإدار�ا، وفيما يلي عرض ألهم ع

يف هذه احلالة ال بد للمؤسسة الــُمصِدرة من أن توازن بني مزايا التمويل عن طريق إصدار : حتديد اهلدف من عملية التصكيك: أوال

صكوك أو عن طريق التمويل املباشر من املصارف ومؤسسات التمويل عن طريق املراحبات أو املضاربات، مع األخذ يف 

  :االعتبار العوامل التالية

حيث كلما زاد حجم التمويل املطلوب زادت إمكانية جلوء املؤسسة املصدرة إىل عملية  :حجم التمويل المطلوب - 1

التصكيك كمصدر للتمويل لالستفادة من مزايا اقتصاديات احلجم وما يرتتب عليه من اخنفاض متوسط تكلفة التمويل مقارنة 

 مبصادر التمويل األخرى؛

ضرورة املقارنة بني تكلفة التمويل املباشر من املصارف واملؤسسات التمويلية األخرى وبني تكلفة  :تكلفة اإلصدار -2

إصدار الصكوك، مبا يف ذلك تكاليف االستشارات القانونية والفنية واإلدارية وتكاليف االستشارات الشرعية الالزمة 

 ؛)*(اخل...قبل تنفيذ العملية وأثناءها

                                                 
، العدد 7/06/2008، عناصر لمرحلة تقییم إصدار الصكوك 5رسامیل ترسم خریطة طریق لعملیات التوریق، مقال منشور في جریدة القبس الكویتیة،  -)1(

  .38:، ص12580
استخراج الموافقات من الجھات الرقابیة ذات الصلة وأتعاب وكاالت التصنیف العالمیة، باإلضافة إلى الخدمات المساندة  أخرى، كتكالیف ھناك تكالیف -)*(

للحصول على تصنیف ائتماني مرتفع مما سینعكس إیجابیا على قیمة الصكوك  صكیكالتي یمكن الحصول علیھا من تلك الوكاالت لتأھیل المؤسسة البادئة للت
ام كذلك أتعاب وكیل اإلصدار في حال إدارة العملیة على أساس الوكالة بأجر وكذلك أتعاب أمین االستثمار وغیرھا من التكالیف الالزمة إلتمالمصدرة، و

  .صفقة التصكیك
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أن تقدمها املؤسسة  كنغالبا ما يرتبط قرار منح التمويل مع حجم ونوع الضمانات اليت مي :المطلوبة الضمانات -3

كلما زاد حجم التمويل املطلوب زاد حجم الضمانات اليت تطلبها املصارف واملؤسسات التمويلية املاحنة، مما فالبادئة، 

 ؛صكيك بعض أصوهلاالتفكري يف تيدفع املؤسسات اليت تعجز عن تقدمي تلك الضمانات إىل 

واليت توفر هلا  صكيكأن حتدد نوع وحجم األصول القابلة للت البادئة جيب على املؤسسة :حتديد نوع األصول وحجمها: ثانيا

السيولة املطلوبة وبتكلفة أقل، وقد تكون هذه األصول عينية كالعقارات أو سيارات أو آليات أو ذمما ناجتة عن بيوع 

  أو خدمات أو منافع وغريها؛ كاملساومة واملراحبة واالستصناعمشروعة  

تشمل مجيع اجلوانب املتعلقة بأداء األصول والتدفقات النقدية املتوقعة الناجتة عنها،  :إعداد دراسات جدوى أولية: ثالثا

  :)1(العناصر التالية ى األولية لألصول القابلة للتصكيكوبشكل عام جيب أن تتضمن دراسة اجلدو 

يتم إجراؤها من قبل هيئة أو جملس شرعي يكون من فقهاء متخصصني يف املعامالت املالية  :الدراسة الشرعية -1

 ؛وخلوها من املخالفات الشرعية وغريها صكيكتعملية الاإلسالمية، و�دف إىل التأكد من مشروعية 

مع القوانني  من توافق عملية التصكيكىل التأكد مبعرفة خبري قانوين، و�دف إ يتم إعدادها :الدراسة القانونية -2

 اخل؛...عمليةالواألنظمة السائدة يف الدولة ومعرفة احلقوق واالمتيازات املمنوحة لكل األطراف املشاركة يف 

على تسويق  الشركة ذات الغرض اخلاصوكذلك  مدى قدرة املؤسسة البادئة�دف إىل حتديد  :الدراسة التسويقية -3

 األوراق املالية املصدرة، وهو ما يرتبط بعوامل كثرية؛

وحتديد احتياجات العملية من اخلربات الفنية  كل اإلداري والفين لعملية التصكيكتقوم بتحديد اهلي :الدراسة الفنية -4

 اخل؛...وبة إلجناز العملياتواإلدارية واالستشارات الشرعية والقانونية واملالية وتقدير مجيع االحتياجات املالية املطل

واستخراج مؤشرات الرحبية اليت ميكن �ا احلكم على  اء التقييم املايل لعملية التصكيكتقوم بإجر  :الدراسة المالية -5

 عملية جلميع األطراف املشاركة فيها؛الرحبية 

تقوم بدور مهم يف هذه املرحلة، حيث تقوم بتصنيف األوراق املالية املطلوب إصدارها من  :دور وكاالت التصنيف العاملية: رابعا

فبل املؤسسة البادئة والذي يتضمن حتديد السعر العادل لتلك األوراق وفرص جناح تسويقها يف أسواق رأس املال احمللية والعاملية،   

دار�ا االئتمانية وقدر�ا على أداء التزاماها جتاه الغري ودرجة كما تقوم بإجراء التصنيف االئتماين للمؤسسة �دف قياس ج

  ؛)*(املخاطر املالية اليت تواجهها

                                                 
  .38:ص مرجع سابق،، عناصر لمرحلة تقییم إصدار الصكوك 5رسامیل ترسم خریطة طریق لعملیات التوریق،  -)1(
زل  لكفایة البد من اإلشارة إلى الدور األساسي الذي تقوم بھ وكاالت التصنیف العالمیة في قیاس مالءة المصارف والمؤسسات المالیة، وینص معیار با-)*(

ھا من مؤسسات رأس المال على ضرورة تحدید أوزان المخاطر االئتمانیة للمطالبات على المصارف بناًء على درجات التصنیف االئتماني التي حصلت علی
الموضوعیة واالستقاللیة والمشاركة الدولیة التي تضمن تحقیق : التصنیف العالمیة، والبد من التأكد من استیفاء ھذه الوكاالت لمعاییر التأھیل الستة وھي
على مستقبل المصارف والمؤسسات المالیة  وكاالت وتأثیرھاھذه الالشفافیة واإلفصاح وتوافر الموارد الالزمة والمصداقیة وھو ما یعني تعاظم دور ونفوذ 

  .على الصعید المحلي واإلقلیمي والدولي
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تقييم املخاطر اليت تواجه األوراق املالية املتوقع إصدارها واليت ميكن أن تؤثر  أن يتمجيب  :تقييم ومعاجلة خماطر األوراق املالية: خامسا

على درجة إقبال املستثمرين على الصكوك املصدرة، واقرتاح سبل معاجلتها مع األخذ يف االعتبار قدرة األصول على الوفاء وذلك 

  :)1(على النحو التايل

 تنيطر اا، يواجه املستثمرون يف هذا النوع خمالذمم املدينة املقبولة شرعك فيما يتعلق بصكو : الذمم المقبولة شرعا تصكيك - 1

  ؛العجز عن الوفاءاطرة خمالتأخر يف الوفاء و  ةطر اخم مها تنيأساسي

يف حال توقع املستثمرين عدم قدرة هذه  ملخاطرةاكون ت، هلذه الصكوكبالنسبة : الموجودات العينية تصكيك - 2

واليت مت حتديدها يف نشرة اإلصدار  الصكوك األصول على حتقيق تدفقات نقدية كافية لتوزيع العوائد املتوقعة على محلة

  .على ثقة املستثمرين فيهامما يؤثر سلبا 

  اإلسالمي وريقأطراف عملية الت: لثالثاملطلب ا

  :)2(، وهيكما يف عمليات التوريق التقليدي  اإلسالمي أطرافا عدة وريقالت تتضمن عمليات    

 املراد إقامته أو توسيعه، وقد يكون املنشئ شركة أو فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية اجلهة مالكة املشروع وهي  :املنشئ

أو عمولة حتددها نشرة اإلصدار، ويقوم املنشئ وينوب عنه يف تنظيم عملية اإلصدار مؤسسة مالية وسيطة مقابل أجر 

 ؛)3(للقيام بذلك استثماريف مشروع معني، وقد يقوم بإدارة املشروع بنفسه أو أن يوكل مدير  االكتتابحصيلة  باستخدام

   امل(وكيل اإلصدار 
ُ
دار وإدارته وتقدمي ـوهو عادة مؤسسة مالية متخصصة تقوم بتنظيم عملية اإلص :)رصدِ ـ

 رــــــــــة بأجــــــــــــــــــــــاس عقد الوكالـــــــــــة بني املنشئ ووكيل اإلصدار على أســـــــــــــــــــــوك للمستثمرين، وتكون العالقــــــــــــــالصك

Islamic Global Sukuk Company" )IGS("؛  

   وتوجيهه وفقا للشروط املبينة يف نشرة اإلصدار، كما تتوىل هذه  االستثمارميثل اجلهة اليت تتوىل إدارة  : االستثمارمدير

الالزمة واختيار الصيغة والطريقة اليت سوف تدار �ما أموال املستثمرين، وتتحدد  االقتصاديةاجلهة إعداد الدراسات 

  ؛)4(ةعلى أساس املضاربة أو الوكال) وكـــمحلة الصك(واملستثمرين  االستثمارالقة بني مدير ـالع

 وهو الطرف الذي يناط به مهمة محاية مصاحل محلة الصكوك والرقابة على أعمال شركة اإلدارة ومدى  :األمني

 هفإن واألمني بوصفه وكيال عن محلة الصكوك ،املبينة يف نشرة اإلصدار االستثماريةالعملية ة هلذه مَ نظِ ُـــ بالشروط امل التزامها

 ؛)5(ني لهلِ وكِ ـــُــــ إ�اء مهامه بإراد�م بصفتهم املتم ت

 يف تنفيذ عقد اإلصدار مقابل أجر؛ االستثمارهو املؤسسة الوسيطة اليت تنوب عن املكتتبني محلة صكوك  :مدير اإلصدار 
                                                 

  .38:ص ،مرجع سابق، عناصر لمرحلة تقییم إصدار الصكوك 5رسامیل ترسم خریطة طریق لعملیات التوریق،  -)1(
تتضمن عملیة التصكیك جمیع ھذه األطراف، إذ قد  ال یشترط أن. 326- 325:، ص صمرجع سابق، المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة-)2(

  .تقتصر على بعض منھا وقد تتوسع لتشمل أطرافا أخرى بمھام مستقلة لكل واحد منھا
  .217: ، ص2012، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة، إدارة االستثمار في المصارف اإلسالمیةحسین محمد سمحان وآخرون،  -)3(
المؤسسات المالیة : ، بحوث المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشرصنادیق االستثمار اإلسالمیة، دراسة فقھیة تأصیلیة موسعةعبد الستار أبو غدة ،  -)4(

  .614:، ص2005، 2اإلسالمیة معالم الواقع وآفاق المستقبل، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، مجلد
  .591:، صالمرجع السابق -)5(
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 هو املؤسسة الوسيطة اليت تتعهد بدفع حقوق محلة الصكوك بعد حتصيلها :متعهد الدفع. 

 ــتدخقد ت ــ ــ ــ ــأخرى يف إط أطرافل ـ ــ ــ ــ ــ ــ  )التأمني التكافلي( االئتماينتعزيز الدم ـمقو  كوكاالت التصنيف  ،ار عملية التصكيكــ

  .)1(املستشار القانوين والضرييبو 

  .عن النموذج اإلسالمي للتوريق وخمتلف األطراف املتدخلة فيهيوضح الشكل املوايل صورة عامة    

  )الصورة العامة(النموذج اإلسالمي للتوريق ): 3-1(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اإلمارات الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، ، ة وتداولهاوتطبيقاتها المعاصر ) التوريق(الصكوك اإلسالمية ، فؤاد حممد أمحد حميسن: المصدر

  .45:نظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، صم، 2009العربية املتحدة،

  

  

  آليات التصكيك: لرابعااملطلب 

  .ساليب إصدار الصكوكألسيتم من خالل هذا املطلب التطرق     

                                                 
 (1)- Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, USA, 2007, p:393. 

 التزامات العمالء الُمَوِرق األصلي الرقابة الشرعية

األعيان والمنافع (خليط من الموجودات 

المدرة للدخل )والديون  

 شركة ذات غرض خاص

SPV 

إصدار صكوك متنوعة بقيم متنوعة 

 وطرحها لالكتتاب

 حملة الصكوك

 المستثمرون

لسجِ المُ / االستثمارأمين   

 وكيل االكتتاب

)اإلصدار(   

 مدقق الحسابات
 المستشار القانوني

 مراقبة االلتزام

 مدير االستثمار
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  هيكلة الصكوك: الفرع األول

وفقا هلياكل خمتلفة واليت سيتم التطرق إليها الحقا، ولكن  كما يف عمليات التوريق التقليديتتم عمليات التصكيك      

  . من الضروري أوال تعريف هيكلة الصكوك

   ؛)1("البناء املشرف"، وقيل "الضخم من كل شيء"ل وهو يكَ أصلها هَ : لغة اهليكلة: أوال

  :االصطالح هيهيكلة الصكوك اإلسالمية يف  :اصطالحا :ثانيا

عملية مبنية على هندسة ألداة مالية إسالمية، وهي الصكوك اإلسالمية عرب عقد أو عقود مشروعة يتم من " -1

منهما إىل صكوك إسالمية قابلة للبيع والشراء ومتساوية القيمة  رة للدخل أو كلدِ ُـــ خالهلا حتويل األصول أو املنافع امل

 ؛"وحتمل كافة اخلصائص القانونية الناجتة عن امللكية الشائعة

التصميم وبناء األساس الذي تقوم عليه عملية التصكيك وإعداد التصور واهليكل التنظيمي الذي ميثل آلية االستثمار " - 2

وقبل دراسة اهليكلة املناسبة لإلصدار يتم اختيار الطريقة املناسبة  ،نشرة االكتتاب بواسطة الصكوك وتضمني ذلك كله يف

  .)2( ")أصول(لإلصدار ويف هذا خياران على حسب احلاجة، اخليار األول طرح صكوك واخليار الثاين تصكيك موجودات 

  تصكيك موجودات يف الذمة و تصكيك املوجودات احلاضرة: لثانيالفرع ا

أوال ومن مث إصدار صكوك  االستثمارة يف فَ وظَ ُــ األسلوب األول إلصدار الصكوك بإعداد املوجودات امليتعلق     

  :)3(، وتتضمن آليات التصكيك يف هذه احلالة اخلطوات التاليةبقيمتها

يك، صكِ للتَ  قابلـــــــــــةودات الـــــــــاملوج تبدأ عمليـــــــــة إصدار الصكوك بتشكيل: تصكيك املوجودات احلاضرة :أوال

شراء منافع املوجودات عن طريق  أيضا ها أو صناعتها إذا كانت أعيانا، كما يتطلبؤ أو بنا ؤهاشرا ذلك إما ويتطلب

الة تصكيك ويف ح ان التصكيك سوف جيري على املنافع؛إذا ك امتالكهااملوجودات املتعلقة �ا أو  استئجار

  ها؛يكِ كِ صْ صفات معينة ولفرتة حمددة متهيدا لتَ مبوااخلدمات ال بد من شراءها 

هو تقدمي اية خاصة، ذلك ألن اهلدف من ورائه جتميع املوجودات يف حزمة واحدة بغرض التصكيك عنيتطلب  -1

ويف هذا الصدد فإنه  مع عدم اإلخالل بالعائد،جاذبية للمستثمر من حيث املخاطر ذات موجودات تكون  جمموعة

 .ع موجودات من نوع واحد يف صك واحدجمَ ُــ من األخطاء الشائعة يف التصكيك أن ت

      

  

  

ما أمكن من خاصية تنويع املوجودات مبا جيعل حزمة املوجودات  االستفادةلذلك فمن األفضل احلرص على  

 ؛)(اطرة من أي من املوجودات على حدةة أقل خمكَ كَ صَ ُـ امل

                                                 
  . 700:ص ،مرجع سابق، المجلد الخامس،  لسان العربجمال الدین أبو الفضل ابن منظور، -)1(
  .37:، ص2011للتمویل اإلسالمي، العدد األول، ، مجلة الجمعیة المصریة - مدخل ومفاھیم أولیة –الصكوك اإلسالمیة أحمد محمد النجار،  -)2(
  .12:ص ،مرجع سابق ،قضایا فقھیة واقتصادیة: الصكوكعبد العظیم أبو زید ومعبد الجارحي، -)3(
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 ح،ربِ يف إطار مشروع مُ  شاركة عليهااملعن طريق تأجريها أو ذلك ، ويكون مالك املوجودات باستثمارهايقوم  -2

 على أن هذه اخلطوة ليست ضرورية يف هذه املرحلة، إذ من املمكن القيام �ا جزئيا أو كليا يف املرحلة التالية؛

  :مهمتها يتم إنشاء هيئة ذات غرض خاص -3

 ؛محاية حقوق محلة الصكوك  .أ 

 إدارة املوجودات واستثمار ما ليس مستثمرا منها؛  .ب 

 حتصيل الدخل من أرباح وإجيارات وغريها؛  .ج 

 احلرص على أن تكون تكاليفها يف أضيق احلدود؛  .د 

 توزيع صايف دخلها على محلة الصكوك تباعا؛  .ه 

 يف �اية مدة الصكوك وتوزيع ناتج التصفية على محلة الصكوك؛تصفية املوجودات   .و 

  :ة الصكوك واهليئة اخلاصةالعالقة بني محل  -4

غالبا ما تبىن العالقة بني محلة الصكوك واهليئة اخلاصة على أساس عقد املضاربة، مبعىن أن محلة الصكوك هم أرباب    .أ 

 ؛أعمال اهليئة ويف هذه احلالة ال يتدخل محلة الصكوك يفاملضارب، األموال واهليئة اخلاصة هي 

من عقود األمانة على أمانة املضارب وال حيمله املسؤولية إال يف حالة إثبات اخلطأ اجلسيم  وهو عقد املضاربةيعتمد   .ب 

 العقد، وهذا يصعب إثباته من قبل محلة الصكوك لقلة ما لديهم من معلومات؛ بنود أو خمالفة

ممتلكات محلة الصكوك وهو  استخداماملضاربة لعدم متاثل املعلومات بني محلة الصكوك واملضارب حول عقد خيضع   .ج 

 ؛ت لهصَ صِ غري ما خُ ة يف كَ كَ صَ ُــ املوجودات امل استخدامميكن أن تنجم عنه خماطر النزوع السيئ واليت تنطوي على ما 

من األفضل أن تبىن العالقة بني محلة الصكوك واهليئة اخلاصة على أساس املشاركة، حيث تنتفي ظاهرة عدم   .د 

 تزول خماطر النزوع السيئ؛بالتايل متاثل املعلومات و 

، فإنه ال بد من وجود االستخداممن الضروري التأكد من توافق املوجودات مع الشريعة من حيث النوع وعقود  -5

  ؛هيئة شرعية تشرف على ضمان هذا التوافق

يك من خالل عقد كِ صْ لت إليها بغرض التَ وِ تقوم اهليئة اخلاصة باستثمار ما ليس مستثمرا من املوجودات اليت حُ  -6

 والتمويل اإلسالمي؛ االستثمارمن عقود 

للصكوك  االئتمانيةتقييم اجلدارة و  ربط املوجودات باملستثمرين، يتم ترتيب هيكل الصكوك وعقودها اكتمالبعد  -7

 بغرض تصنيفها؛

) اإلسالمية صارفأو أحد امل( االستثمار مصارفتقوم اهليئة اخلاصة برتتيب ضمان اإلصدار من خالل أحد  -8

وتوزيع أرباحها وتصفيتها يف �اية  علقة بشراء الصكوكصدار اليت تضم كافة العناصر والشروط املتاإلإعداد نشرة و 

 ؛ الفرتة، كما تضم قائمة باملوجودات املشمولة يف ملكية محلة الصكوك

                                                                                                                                                                  
)(-  ،وھو أن یضمن شخص المخاطر المتعلقة بسلعة أو أصل، كالتلف أو  "ضمان مال"وقد یسمى الكفالة و "ضمان ذمة"الضمان في الفقھ اإلسالمي نوعان

أدوات سامي بن إبراھیم السویلم، : للمزید راجع. الھالك أو التعیب ونحو ذلك، وال خالف بین الفقھاء في أن كال نوعي الضمان ال تجوز المعاوضة علیھ
مقدمة إلى ندوة مخاطر المصارف اإلسالمیة، المعھد المصرفي، الریاض، ینایر  ، شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار، ورقةمبتكرة لمعالجة المخاطر

  .]12- 5[: ، ص2004
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  :)1(بعد إصدار الصكوك مبا يليتقوم اهليئة اخلاصة  -9

 إدارة موجودات الصكوك؛   .أ 

 املوجودات وصيانتها والتأمني عليها؛ استخداممتابعة   .ب 

 ؛)مدفوعات اإلجيار واألرباح وغريها(تلقي العوائد من املستثمرين   .ج 

 على ممتلكا�م؛إصدار نشرة دورية إلعالم محلة الصكوك بكافة التطورات اليت تطرأ   .د 

 صرف األرباح يف مواعيدها حلملة الصكوك؛  .ه 

 التصفية يف �اية أجل الصكوك؛  .و 

عندما يكون هناك طلب لتمويل اقتناء موجودات معينة يستخدم هذا األسلوب : تصكيك موجودات يف الذمة: ثانيا 

على مجع حجم كما يساعد  الالزم، ة الكافية لتقدمي التمويلأو منافعها وال يكون لدى مؤسسات التمويل السيول

  .)2(وتقدميها للمستخدم الذي يطلبهاكرب من املوارد من اجلمهور واستخدامها يف شراء األصول أ

 : لثالثالفرع ا
ُ
 التصكيك البسيط والتصكيك امل

َ
 ه

ْ
  كلي

  .لَهْيكَ ــُــــ امليك صكِ يك البسيط والتَ صكِ يك، التَ صكِ هناك نوعان من التَ     

ال خيتلف التصكيك اإلسالمي عن التقليدي يف كونه وسيلة للحصول على التمويل  :البسيطاإلسالمي التصكيك : أوال

ا متساوية يف ملكية املال حصصصكوكا متثل  تنتج عنهبدال من مؤسسات التمويل اإلسالمي، و  يةق املالاسو األمن 

  )3(:وميكن التمييز بني األدوات املالية التالية للحصول على التمويل املطلوب املمول،

دفع أرباح دورية على ر هلا صدِ ُـــ مالية ثابتة ومضمونة، حيث يوافق امل اوهي اليت يرتتب عليها حقوق: أدوات الدين - 1

خالل األجل خالل األجل املتفق عليه للمستثمر مث يتم دفع أصل التمويل وجزء من قيمة التمويل على دفعات دورية 

ال تشارك يف أرباح أو خسائر املشروع ت هذه األدوات حىت ال تتعرض للمخاطر التشغيلية إذ مَ مِ املتفق عليه، وقد صُ 

 .تتعرض ملخاطر عدم السداد مثل أي أدوات دين ، ولكنهاولمَ ُــــ امل

عقد اإلجارة و  عقد االستصناعوعقد السلم و  الصكوك الصادرة على أساس عقد املراحبةأهم هذه األدوات من     

يف الذمة  امتثل ديونكو�ا   املالية األوراق مجيع أدوات الدين السابقة ال ميكن تداوهلا يف أسواق واملالحظ أن ، التمويلية

  ؛احملرمةبيوع وتعترب من بيع الكالئ بالكالئ وهو من ال

متساوية وتشارك يف أرباح املشروع يف حالة حتققها بالنسب املتفق عليها وتتحمل  امتثل حصص: حقوق امللكية - 2

الصكوك الصادرة  هاأمه ، ومناملشروع، وتتعرض هذه األدوات للمخاطر التشغيليةاخلسائر بنسبة مسامهتها يف رأس مال 

 املغارسة؛و  املساقاةارعة و املز واملضاربة و  على أساس عقود املشاركات

                                                 
  .12:، صمرجع سابق، قضایا فقھیة واقتصادیة: الصكوكعبد العظیم أبو زید ومعبد الجارحي، -)1(
  .المرجع نفسھ -)2(
عرض وتقویم، المنعقدة في رحاب جامعة الملك عبد العزیز بجدة ، - نظرة مقاصدیة –الوظائف االقتصادیة للصكوك عبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي،  -)3(

  .8:، بالتعاون مع مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي والمعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، ص2010ماي  26- 24خالل الفترة 
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لامل اإلسالمي تصكيك االئتمان: ثانيا
َ
هيك

ُ
اإلسالمية هو منتجات حتاكي املنتجات التقليدية جراء  يةصرفامل كل ما قدمته  :ـ

حىت تكون من الناحية الشكلية موافقة مبسميات العقود الشرعية  أطرافهاإعادة هيكلة العالقات التعاقدية بني 

املسميات الشرعية حترص على استخدام كما الشرعي وحتقق يف نفس الوقت أهداف املنتجات التقليدية،  للمقتضى 

عن منافسة املنتجات  افيهتبتعد  ةمنفصل اهلا سوق، وذلك حىت ختلق أهدافهامن أ�ا ال حتقق للعقود على الرغم 

  .)1(عاملية متناميةا سوقهلا وقد جنحت يف ذلك بشكل كبري يف الصكوك إذ خلقت  التقليدية؛

 ،ةركبَ ُـــ يف أهدافها عن الصكوك أو السندات التقليدية املبة لالئتمان اإلسالمي ركَ ُــــ الصكوك اإلسالمية املختتلف ال     

، ويتم حتسني اجلدارة اطر سوى املخاطر االئتمانيةخمأية  )املستثمر(مل مالكها يتحفهي �دف إىل خلق أدوات دين ال 

  .ر تلك الصكوكصدِ عن مُ  مانه بأصول وعزل ملكيتهاللسند بضاالئتمانية 

وهو ما  على تركيب عدة عقود شرعية العتمادهاوذلك  ،التقليديةنظري�ا أكثر تعقيدا من  اإلسالميةهيكلة الصكوك تعد     

  .قواعد اهلندسة املالية والفقهيةكبرية من املهندسني املاليني واملهندسني الفقهيني، واستحضار عدد كبري من اقتضى جتميع جهود  

تصميم وتطوير أدوات وآليات مالية مبتكرة أو تركيب أو تفكيك عقود شرعية لصياغة "يقصد باهلندسة املالية الفقهية     

ملشاكل التمويل، ويشرتط لصحتها عدم تعارضها مع نص شرعي أو قاعدة فقهية أو املقاصد الشرعية أو  إبداعيةحلول 

  .)2("فقهي، وأن تكون الوسائل املستخدمة واألهداف املنشودة معا ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية إمجاع

  حوكمة هيكل اإلصدار: رابعالفرع ال

أن اآلليات املستخدمة حاليا إلصدار الصكوك يعيبها تضارب املصاحل بني طالب األموال الذي يقوم  ، مما سبق يتضح    

، )(مصاحل محلة الصكوك تراع، ولكن من املفروض أن بإصدار الصكوك من ناحية وينشئ هيئة ذات غرض خاص ميلكها

   :املوايلحلوكمة عملية اإلصدار، كما هو مبني يف الشكل  آخر بديللذلك يتم عرض 

  

  

  

  اإلسالمية منوذجان إلصدار الصكوك): 3-2(الشكل رقم 

  

                                                 
  .9:، صالمرجع السابق -)1(
  .10 :، صالمرجع السابق -)2(
)(- رة ؤجَ ــُ ع الموجودات الموالمتبع حالیا، ھو قیام طالب األموال بإنشاء ھیئة ذات غرض خاص تكون في الواقع ملكا لھ وتحت سیطرتھ، ثم یبیع لھا مجم

والبدیل المقترح، أن یقوم طالب المال ، لحساب حملة الصكوك دون أن یكون لھم أدنى وسیلة للتأثیر على أسلوب العمل بالھیئة الخاصة تھاومن ثم یقوم بإدار
ة، ویتملك حملة الصكوك حصصا على المشاع فیھا بنسبة ما یحملونھ من رَ صدَ بإنشاء الھیئة الخاصة كشركة مساھمة یكون رأس مالھا قیمة الصكوك المُ 

أن یعینھ حملة الصكوك إن  ةممكن في ھذه الحالومن ال ،صكوك وال بأس أن یحتفظ طالب المال بنسبة من الصكوك فتكون لھ حصة في رأس مال الھیئة
  .أرادوا مدیرا للھیئة الخاصة ولكنھم بصفتھم ممثلین سوف یقومون بمراقبة أعمال الھیئة ومحاسبة إدارتھا كل فترة مالیة

  
  

م الضمانقدِ مُ   أصحاب األموال تحسين الجدارة االئتمانية طالب الموارد 

 هيئة ذات غرض خاص

 يملكها حملة الصكوك

 كل بنسبة ما يملكه

 من الصكوك

يمكن أن يساهم فيها 

ما طالب األموال بنسبة 

يشتريه من الصكوك يمكن 

 هيئة ذات غرض خاص

 وكيل لحملة الصكوك

 تحت إشراف طالب األموال 

 طالب الموارد

يدير الموجودات لصالح 

 مالكها 

 ُيحِصل المطلوبات من اإليجار

 واألرباح لحساب حملة الصكوك
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ورقة حبثية مقدمة يف إطار ندوة ، بها االرتقاءأسواق الصكوك اإلسالمية وكيفية ، زيد عبد العظيم جالل أبو، معبد علي اجلارحي: المصدر

  .19:، ص2010ماي  26-24: عرض وتقومي، املنعقدة يف جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، خالل الفرتة: الصكوك اإلسالمية

  ك اإلسالميةوتداول الصكو أسس وقواعد إصدار: اخلامساملطلب 

والثانية  )متلك األصول( رها يف مرحلة اإلصدارصدِ األوىل عند شرائها من مُ احلالة حيدث متلك الصكوك يف حالتني،      

عند إصدار  ،)تداول الصكوك(رها أو من شخص آخر صدِ من حاملها الذي كان قد اشرتاها من مُ  عندما ُتشَرتى

والثانية حتكم أسلوب ر وهي عالقة مضاربة، صدِ ُــ األوىل بني املشرتي وامل الصكوك تكون هناك عالقتان تعاقديتان

   .ةل عقود شرعية صحيحال بد من أن تتم من خال واليت االستثماراستخدام حصيلة الصكوك يف 

  

  

  

  

  األسس والقواعد الشرعية: الفرع األول

  .اإلسالمية من مقاصد وقواعد وأحكام الشريعة تنظم إصدار وتداول الصكوك تنطلق األسس والقواعد اليت    
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ة من التصكيك والتداول يف السوق الثانوية لألدوات املالية اإلسالميتعد عمليات  :تداول األموال مقصد شرعي: أوال

مقاصد الشريعة اإلسالمية، لذا فإن السرعة والكفاءة يف توجيه األموال إىل القنوات املقبولة إسالميا حيقق مقاصد الشريعة 

  ؛)1(ملالايف التداول وتنمية 

أساسية إلنتاج تشكيلة واسعة  ركائزاملبادئ والعقود الشرعية يف املعامالت تعد  :أدوات ماليةالعقود الشرعية صاحلة إلنتاج : ثانيا

  .يوحي بوجود إمكانية كبرية للتجديد والتوسع املايل يف األسواق املالية اإلسالمية وهو ما ،األكثر تطورامن األدوات املالية 

أن يتم استحداث  جيبأصال يقاس عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى عقود التمويل اإلسالمي ينبغي أن تعترب  ،لذا    

ويالحظ أن اهليكل التمويلي اإلسالمي حيتوي على من عدم التعارض مع القواعد واألحكام الشرعية،  انطالقاعقود جديدة 

حيتوي على  هيالحظ أنفأما من حيث التنوع والتمايز، عدد، ولكل منها أمهيتها ومكانتها، أدوات متويل كبرية من حيث ال

وما حتمله له من  حقوقأدوات متويلية متشا�ة، لكن لكل أداة خصوصيتها سواء من حيث ما تقدمه لكل طرف من 

  ؛واالستخدامهلا من جماالت العمل  أعباء والتزامات، أو من حيث ما هو متاح

حترم الشريعة الضرر بالغري سواء كان هذا الضرر يف ماله أو  :واملضاربات االحتكارمنع و حتريم الربا والغرر واملقامر: ثالثا

حدثت فوضى يف األسواق املالية املعاصرة فأ، وقد برزت هذه التصرفات االحتكاريف نفسه، ومن وسائل اإلضرار 

  واضطراب وضياع للثروات؛

ول ـــــــــــفيها بغرض احلص االكتتاباإلسالمية واليت يتم  الصكوك من أنواعهناك  :اإلفصاح عن قواعد توزيع العائد: رابعا

أو ول، مَ ُــ الربح واخلسارة الناجتة عن النشاط امل اقتسامأي على مبدأ  اركةــــــــدة املشــــــــــقائمة على قاعال كتلكد،  ــــــــــعلى عائ

عنها ربح عبارة عن الفرق بني تكلفة الشراء وسعر البيع، أو ينتج كاملراحبة والبيع اآلجل واليت  االجتارقائمة على  اصكوك

ويعترب اإلفصاح عن قواعد  عائدا حمددا كمبلغ مقطوع كل فرتة؛ئمة على التأجري للمعدات واألصول وهي تولد قا اصكوك

  .وك من شروط صحة التعامل �اتوزيع الربح أو العائد على محلة الصك

   تداول الصكوك: الفرع الثاني

إال وثيقة ما هو الصك فهو من التصرفات اجلائزة شرعا، و آخر من شخص إىل  إىل انتقال ملكيتها تداول الصكوك يشري    

تصرف  ها، فالتصرف فيبالصكوك األحكام الفقهيةيف التعامل والتصرفات املتعلقة  له من أعيان ومنافع وديون، ويراعىمبا ميث

حمرمة أو  تضع قيودا على التصرفات يف العروض إال إذا كانت أعيا�اال  ةعيأن أحكام الشر  عليه رفاعتمن امليف العروض، و 

  .ملتعلقة بالديون والنقود السائلةبعض القيود على التصرفات ا ، وإمنا تضع أحكامهاشاب التعاقد ظلم أو غش وغريها

إذا كان الصك ممثال خلليط من الديون واألعيان واملنافع والغالب فيه لألعيان فيجوز التصرف فيه بالبيع مبثل  ،لذلك    

الصك ألحكام بيع الدين يف الفقه  مثنه أو أزيد أو أقل، أما إذا كانت الديون هي الغالبة فيما ميثله الصك، فيخضع تبادل

  .)2(بأحكام الربا التزامادون زيادة أو نقصان ، وهو ال جيوز بيعه إال مبثل مثنه اإلسالمي

                                                 
، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف دةالعمل بالصكوك االستثماریة اإلسالمیة على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشریعات جدیعبد الملك منصور،  -)1(

  .20:، ص2009جوان  3- ماي 31اإلسالمیة بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري بدبي، 
  .21:ص ،المرجع السابق -)2(
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الفقهاء احملدثني أن الصك إذا كان ممثال خلليط من الديون واألعيان واملنافع فيجوز التعامل فيه بالبيع يرى بعض     

ألن الديون هنا ال تباع منفردة وإمنا تباع متداخلة مع غريها من األعيان واملنافع استنادا إىل القاعدة الفقهية  ،والشراء

  :)*(أحوال حتكم عملية تداول الصكوك ةوهناك ثالث؛ "جيوز تبعا ما ال جيوز قصدا"القاضية بأنه 

  تداوله يأخذ حكم بيع النقد بالنقد؛ومل يتحول بعد إىل أصول فإن  مال الصكوك املكتتب فيه ال يزال نقودا :أوال

  واملنافع والنقود والديون، فإن تداوله يأخذ حكم تداول عروض التجارة؛مال الصكوك حتول إىل موجودات خمتلطة من األعيان  :ثانيا

  .إذا صار مال الصكوك ديونا فقط، يأخذ حكم التعامل بالديون :ثالثا 

  متطلبات تفعيل السوق الثانوية للصكوك اإلسالمية: ثالثالفرع ال

  :)1(املتطلبات الرئيسية لتفعيل وجناح تداول الصكوك يف السوق الثانوية ما يليمن بني     

 ،املسألة ليست مرتبطة بوجود تشريع يسمح بتداول الصكوك اإلسالمية يف السوق الثانوية فحسب: مرونة التشريع :أوال

بقدر ما هي مرتبطة بعوامل تضمن سالمة وجناح إدراج وتداول اإلصدار باإلضافة إىل تشجيع مزيد من اإلصدارات ومرونة 

  التشريع حبيث يستوعب التعديالت املستقبلية اليت من املمكن أن تطرأ وفقا للمعطيات والتطورات االقتصادية والتنموية؛

البيع أو الشراء وذلك لتشجيع يف حال الضرائب والطوابع بأنواعها سواء  إعفاء تداول الصكوك اإلسالمية من :ثانيا

وقلة خماطرها مقارنة  اإلسالميةوبيان خصائص الصكوك  االستثمارينشر الوعي ، و املستثمر على اإلقبال على هذه األداة

  إىل نشر الوعي خبصائص التمويل اإلسالمي؛مع غريها من األدوات املالية الشبيهة، إضافة 

مرورا بالتداول وصوال إىل  اإلصدارواإلدارية من تعزيز الشفافية واحلوكمة والرقابة الشرعية، باإلضافة للرقابة املالية :ثالثا

األولية الضخمة  اإلصداراتتشجيع حتفيز الشركات الكربى و و  ين على اإلقبال عليهااإلقفال، وذلك حتفيزا للمستثمر 

  ؛)2( فاعلة خاصة يف بداية طرح هذه املنتجات عرب األسواق الثانويةلتكون نقطة بداية لقيام سوق ثانوية 

  وتنويع حمافظها حبيث تشمل الصكوك اإلسالمية؛ اإلسالمية تشجيع الصناديق االستثمارية: رابعا

وبالتايل وجود رقابة منظمة من قبل  للمحاسبة،إجياد معايري دقيقة و  طرح احلكومات إصدارات عرب مؤسسا�ا وشركا�ا :خامسا

  ؛)1(الدينوليس على أساس لوائح وسندات  الصكوكاملركزية على أساس الضوابط الشرعية اخلاصة �ذه  صارفامل

                                                 
اول فیھا یجوز تداول الصك بعد إصداره بثمنھ األول لجھة اإلصدار إذا كان ھذا منصوصا علیھ في شروط اإلصدار، ویحدث ھذا في األحوال التي ال یتد -)*(

تقییم على  تحدد في السوق بناءً وإنما تتعھد بتسییلھ جھة إصداره، أما إذا تمتع الصك بخاصیة التداول فإنھ یجوز بیعھ بالثمن الذي یسوق األوراق المالیة الصك في 
كما یجوز شراء الصك من قبل جھة اإلصدار أو من قبل األفراد ؛ لصكوك فكل ذلك جائز ال خالف فیھأو غیر ذلك من مؤشرات التسعیر با الموجودات التي یمثلھا

  .أو المؤسسات األخرى وفقا للقواعد المنظمة في نشرة اإلصدار
(1)- www.aawsat.com/details.asp?section=58§issueno=11382§article=554386 

العرض والطلب على الصكوك، وتأتي ھذه المبادرة  حركة ى بتسجیل ورصدعنَ المالیة عن تدشین أول موقع على شبكة االنترنت یُ  السیولة إدارةعلن مركز أ -)2(
خدمة تسجیل العرض اإلسالمیة، تتوافر لدفع عجلة تطویر قطاع الصیرفة  یة نشطة خاصة بالصكوكالمساھمة في تأسیس سوق ثانو جلأ من قبل المركز من

  http://www.lmcbahrain.com من خالل قسم خاص لذلك ضمن الموقع االلكتروني الرسمي والطلب للصكوك
العمل  أو اإلصداراتخالل ترتیب ھذه  وذلك من للصكوك األولیة اإلصداراتحد المساھمین بفاعلیة في سوق أیولة المالیة الس إدارةیعد مركز لإلشارة،  

 ق دول مجلس التعاوناالقصیرة ألسو جاللآل اإلسالمیة الشریعة االستثماریة المتوافقة مع األدواتالسوق الثانویة لتداول  على تأسیسأیضا كمستشار، كما یعمل 
  .زمنیة مختلفة فتراتول اإلسالمیة والشریعة استثماریة متوافقة أدواتیمتلك المركز القدرة المھنیة لترتیب ؛ كما الخلیجي
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  .اجلدول املوايل العقود املستخدمة يف استثمار حصيلة الصكوك وما يرتتب عليها من أحكام يف جمال متلك الصكوك يوضح

  اإلسالمية أحكام متلك وتداول الصكوك): 3-1(اجلدول رقم 

  حكم التداول  حكم التملك  عقد االستثمار

  مع بدء النشاط ومراعاة أحكام متثيل الصكوك ملوجودات قابلة للتداول جائز  جائز  المشاركة

المشاركة 

  المتناقصة
  مع بدء النشاط ومراعاة أحكام متثيل الصكوك ملوجودات قابلة للتداول جائز  جائز

  مع بدء النشاط ومراعاة أحكام متثيل الصكوك ملوجودات قابلة للتداول جائز  جائز  المضاربة المطلقة

  مع بدء النشاط ومراعاة أحكام متثيل الصكوك ملوجودات قابلة للتداول جائز  جائز  المضاربة المقيدة

  مع بدء النشاط ومراعاة أحكام متثيل الصكوك ملوجودات قابلة للتداولجائز   جائز  الوكالة المطلقة

  ات قابلة للتداولمع بدء النشاط ومراعاة أحكام متثيل الصكوك ملوجود جائز  جائز  الوكالة المقيدة

  إال من وقت شراء السلع إىل حني بيعهاجائز  غير  جائز  المرابحة

  إال من وقت شراء السلع إىل حني بيعها غير جائز  جائز  البيع بثمن آجل

  جائز  اإلجارة التشغيلية
  يجوز

ُ
 ال يجوزعينة، وــقبل إعادة إجارة األعيان املستأجرة يف صكوك ملكية منافع األعيان امل

  .عينةُــــ يف غري امل

اإلجارة المنتهية 

  بالتمليك
  مع بدء النشاط ومراعاة أحكام متثيل الصكوك ملوجودات قابلة للتداول جائز  جائز

  .مع حتول النقود إىل أعيان، وال جيوز إن دفعت حصيلة الصكوك مثنا يف استصناع مواز جائز  جائز  اإلستصناع

  غير جائز  جائز  السلم

ندوة الصكوك  ورقة حبثية مقدمة يف إطار، بها االرتقاءأسواق الصكوك اإلسالمية وكيفية ، علي اجلارحي، عبد العظيم جالل أبوزيد معبد: المصدر

  . 20:، ص2010ماي  26- 24: عرض وتقومي، املنعقدة يف جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، خالل الفرتة: اإلسالمية

  اإلسالمية للصكوكوالشرعي  االئتمانيالتصنيف : رابعالفرع ال

 يةصرفاملوحسن األداء الفين لألعمال  االئتمانيةات والتقومي املستقل لكل من املالءة ـالتصنيف املعلوم توفر عملية    

أو شركات التأمني  االستثماريةق واحملافظ ــأو الصنادي املصارفي للمؤسسات املالية اإلسالمية، سواء رعشال واالنضباط

إعطاء املؤسسة أو املنتج مستواه ؛ وبالتايل يف األسواق كالصكوك وحنوهاالتكافلي أو املنتجات املالية اإلسالمية اليت تتداول 

  .)2(طبقا للمقاييس املعتمدة يف حتديد املخاطرالصحيح من اجلودة النوعية 

                                                                                                                                                                  
الصكوك اإلسالمیة؛ تحدیات، تنمیة، ممارسات ( بعنوان BDOبحث مقدم لورشة العمل التي أقامتھا شركة ، الصكوك تجارب عالمیةخولة فریز النوباني، - )1( 

  .7:، ص19/7/2010ـ 18، عمان، المملكة األردنیة الھاشمیة،)ةدولی
  
، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، المؤتمر الرابع اإلسالمیة ومعاییر الجودة الشاملة المصارفتصنیف عبد الستار أبو غدة،  -)2(

  .3:، ص4/10/2004- 3للھیئات الشرعیة، البحرین، 
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مطابقة عمل أو أعمال أو خدمات  مبدى عَىن تصنيفا شرعيا يُ الشركة اليت تصدر "هي  :شركة التصنيف اإلسالمي: أوال

إبراء ذمته أمام بطلب من العميل، شركة كان أو هيئة أو فردا، أو بقصد بيان  يعة اإلسالميةالعميل للراجح من أحكام الشر 

  ؛)1("احملتاجني لذلك عمالءه من الوقوع يف املعامالت احملرمة أو املشبوهة شرعا أو لبيان احلكم الشرعي لفئة من الناس

يف أن  "االئتماينالتصنيف "عن  "التصنيف الشرعي"خيتلف : االئتمانيالفرق بني التصنيف الشرعي والتصنيف : ثانيا

، أما التصنيف الشرعي "تقومي قدرة املؤسسات املالية على الوفاء بالتزاما�ا جتاه اآلخرين وقوة مالء�ا املالية"األخري هو 

خيتص للورقة املالية وال بالكفاءة اإلدارية، وإمنا  االئتمانيةفهو ال يتعلق باملالءة أو القوة املالية للمؤسسة أو النوعية "

  ؛"ر رأي مستقل حول النوعية الشرعيةبإصدا

ُمصدرِها من أمهها صيغة العقد القائم بني  ،عتمد على عدة عناصرتإذ عملية صعبة تصنيف الصكوك تعد عملية  :ثالثا

  . ألن ذلك حيدد نوع املخاطر اليت يواجهها محلة الصكوك ومحلتها،

مدين حلملة الصكوك باألجرة اليت متثل العائد ألنه ر نظرا صدِ صكوك اإلجارة بالوضع االئتماين للمُ يتأثر تصنيف     

أيضا بالوضع االئتماين للمستأجر، وهذا الدوري، كما أنه ملتزم بوعد بالشراء يف �اية العقد والوفاء �ذا االلتزام مرتبط 

وجه شبه بالسندات من ناحية التصنيف، ولكن يبقى خارج التصنيف االئتماين املخاطر السوقية ذلك أن محلة الصكوك 

عنصر اختالف عن السندات، أما  وهم مالك األصل املولد للعائد وهذا عرضة لتقلبات األسعار أي املخاطر السوقية وه

  .)2(املضاربة واملشاركة فاألمر فيها أكثر تعقيدا حىت يكاد ال يوجد هلا تصنيف يف الوقت احلاضرتصنيف صكوك 

صكوك مضمونة بشكل كلي ( منهجية التصنيف املعتمدة يف الصكوك تبعا خلصائصها التحليلية يوضح اجلدول املوايل    

  :)وصكوك غري مضمونة

  

  

  

  

  

  املعتمدة يف الصكوك تبعا خلصائصها التحليليةمنهجية التصنيف ): 3-2(اجلدول رقم 

  منهجية التصنيف  الخصائص التحليلية  صنف الصك

عادلة تصنيف اإلصدار مع تصنيف بادئ مبصفة عامة من  مضمون اإلصداررأس مال صكوك مضمونة بشكل كلي 

                                                 
، مداخلة مقدمة التصنیف االئتماني بین مسبب لألزمة المالیة العالمیة والبحث عن مخرج لھا، دراسة وضعیة وشرعیةبلعزوز بن علي ومداني أحمد،  -)1(

  .10:، ص2010دیسمبر  16-15للمؤتمر الدولي الرابع بالكویت حول األزمة االقتصادیة العالمیة من منظور االقتصاد اإلسالمي، كلیة العلوم اإلداریة بالكویت، 
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة  كیف تتوافق الصكوك مع أحكام الشریعة اإلسالمیة،محمد علي القري،  -)2(

  .3:ص، 2008ماي  28- 27اإلسالمیة، البحرین، 
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  )األصول المستندة(

Asset-Based 

قبل بادئ العملية بواسطة تعهد إعادة الشراء 

  بأجل؛

محمية عن  )توزيعات دورية(القسيمات 

طريق بند سيولة موضوع تحت التصرف من 

  - الضامن -قبل بادئ العملية

  .العملية

تمثل الصكوك التزاما بالتساوي مع درجة 

  ) )تابع( أساسي أو ثانوي (الضمان 

  صكوك غير مضمونة

  )أصول مدعومة(

Asset-Backed 

محل ألي والقسيمات ليست رأس المال 

  .شرط دعم داخلي أو خارجي

بصفة عامة هذه اإلصدارات لها كأصول 

مستندة إليها قروض الرهن العقاري، وهي 

محل تقسيم إلى شرائح، أين تكون هناك 

  .آليات تعزيز الشرائح العليا

منهجية متماثلة مع تلك المطبقة على 

  .التقليدي هياكل التوريق

 من نوعية التدفقات النقدية هي جزء

طبيعة وتحدد  األصل المستند إليه،

  .الهيكلة بشكل كبير تصنيف الصكوك

Source : Anouar Hassoune, la finance islamique dans le système financier international et dans la mondialisation, 
Edition Secure Finance, Paris, 2008, p :  95 .  

 يةصرفاملتزايد عدد املؤسسات املالية اإلسالمية وتلك اليت تقدم اخلدمات واكب : الشرعياحلاجة إىل التصنيف : رابعا

وتتضمن تفاصيل كثرية ومبتكرات أصبحت أكثر تعقيدا  ، واليتيف املنتجات املالية اإلسالمية اوتزايد ااإلسالمية تنوع

  .املتعاملني مع هذه املؤسساتيصعب اإلحاطة جبميع تفاصيلها من قبل 

للمؤسسات واملنتجات املالية اإلسالمية مع عدم  اهلوية اإلسالميةمما ال شك فيه، أن اجلانب الشرعي هو األهم يف حتقيق     

  ؛ قابال للقياس بد أن يكون هذا العنصرال ذلك لعموما،  يةصرفاملالذي هو حمل اتفاق يف الصناعة  االئتماينإغفال اجلانب 

 التأكد من التزام املؤسسات يفعي الدور املنوط باجلهة املعنية بالتصنيف الشر  يكمن:منهجية التصنيف الشرعي: خامسا

والتأكد من توافر اهليئة الشرعية على الفرص ، الشرعية ووجود رقابة شرعية فيها تطبيقها اإلجراءات املعتمدة من هيئتهاوحسن 

  . على املعلومات واإلمكانيات لذلكالكافية للنظر واحلكم 

الشرعي يف عمل  االنضباطن يف جمملها فكرة واضحة عن كوِ تعتمد املنهجية املذكورة على مجع العناصر املهمة اليت تُ     

ويتطلب التصنيف الشرعي تكوين جملس شرعي يتخصص  لشرعية للصكوك واملنتجات املالية،املؤسسة املالية أو النوعية ا

ابق للمنهجية بالعمل املصريف اإلسالمي ليقوم من خالل اللجان اليت يتم تشكيلها من أعضائه بعملية التصنيف على الوجه املط

  ؛املعتمدة من قبله

من اجتاهات متعددة �دف يف �اية بتصنيف املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية للتصنيف  اإلسالميةتقوم الوكالة : اسادس

املالية كالصكوك  لدى املؤسسات املالية أو األوراق املالية واملنتجات "اجلودة الشرعية"األمر إىل إصدار رأي مستقل حول 

ليس من ناحية املالءة املالية  تهاعلى سبيل املثال، وذلك من خالل عناصر مستقلة وموضوعية ويف ذلك تعزيز ملصداقي
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يتوقف على  )(هلذه الوكالة التحدي احلقيقيولكن بسداد التزاما�ا طويلة وقصرية األجل فحسب،  االلتزاموقدر�ا على 

بدقة ووضوح إلصدار وزن وقدر�ا على اإلطالع على املعلومات  وكذلك شفافيتهااملؤسسات املالية اإلسالمية هلا دعم 

  ؛)1(وصوال إىل درجة التصنيف اعتمادهاعادل للتفاصيل اليت يتم 

عملية �دف إىل توفري املعلومات والتقييم املستقل بشأن مدى تقيد والتزام " يعترب تصنيف اجلودة الشرعية: ابعسا

واملالية اإلسالمية وكذلك املنتجات املالية  يةصرفاملاملؤسسات املالية اإلسالمية أو املؤسسات اليت تقدم اخلدمات 

  .)2(الصكوك مببادئ وأحكام الشريعة اإلسالميةكاإلسالمية  

اإلسالمية وعلى النوافذ تصنيف اجلودة الشرعية بالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية أيضا على األدوات املالية ينطبق   - 1

  ؛)3(اطقالشرعية هنا وهناك حبسب املن االختالفاتاإلسالمية، وبذلك البد أن يتعامل هذا التصنيف مع 

وعدم  واالستقالليةوعية جودة التصنيف الشرعي نظام تقييم شفاف يعتمد بشكل رئيسي على عناصر املوض -2

التنويع اجلغرايف  تشمل معايري اختيارهمو  كبار العلماء يف الفقه اإلسالمي،  ، وقد مت تطويره من قبل جمموعة مناالحنياز

  .)(واخلربة يف جمال التمويل املصريف اإلسالمي

  أحكام ضمان الصكوك وضمان عوائدها: امسالفرع اخل

، وذلك لصالحيتها للتطبيق يف أنشطة كثرية تسد �ا دوات التمويلية اإلسالميةالصكوك اإلسالمية من أهم األ دتع    

ولكنها مع ذلك تتعرض لكثري من املشكالت اليت حتتاج إىل مزيد من البحث أو اإلضايف، احلاجة إىل التمويل األساسي 

  :)5(، ومن بني هاته الضماناتأحكام ضمان الصكوك وضمان عوائدها ، ومن بينها)4(والتمحيص

يف العقد يضمن ما حيصل من نقصان أو خسران يف مشروع رَ وجود طرف غري طَ "املقصود به  :ضمان الطرف الثالث: أوال

وسندات  بشأن سندات املقارضة) 3/4(3 رقم وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالميمت متويله بواسطة الصكوك، معني 

                                                 
)(- مؤسسات التصنیف اإلسالمیة القائمة ثالث مؤسسات، ویتعلق األمر بوكالة التصنیف المالیزیة الخاصة بتصنیف الشركات اإلسالمیة  دال یتجاوز عد

بینھما،  اك فرقا جوھریاالمالیزیة والوكالة اإلسالمیة الدولیة للتصنیف والھیئة الشرعیة للرقابة والتصنیف، ورغم التشابھ بین المؤسستین األخیرتین إال أن ھن
شرعیة للرقابة تعنى الوكالة بتصنیف الجودة الشرعیة، وھذا التصنیف ینظر إلى المتطلبات اإلداریة في مجملھ ومعاییره خالفا للتصنیف الشرعي للھیئة ال

  .یة التي یقوم علیھا المنتجوالتصنیف الذي یقوم على تصنیف مدى االلتزام الشرعي من خالل الفحص التفصیلي لجمیع األسس النظریة الشرعیة والتطبیق
  .29:، الریاض، ص2010ینایر  09، المصرفیة اإلسالمیة، العددتصنیف الجودة الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، خولة فریز النوباني -)1(
  : ى الرابط اإللكتروني للوكالةمتوفر عل. 2:، ص2006، الوكالة اإلسالمیة الدولیة للتصنیف، البحرین، ماي منھجیة تصنیف الجودة الشرعیة -)2(

www.iirating.com/methodologies/sharia_method_arb.pdf 
  .29:، صتصنیف الجودة الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، مرجع سابق، خولة فریز النوباني -)3(
)(-  مجال المصارف والصیرفة والشریعة اإلسالمیة، یتم اختیار تتكون لجنة التصنیف الشرعي من خبراء تصنیف داخلیین وخبراء خارجیین ذوي خبرة في

  .باط والحفاظ على السریةاألعضاء الخارجیین بشرط أن یكونوا مستقلین تماما ولیست لدیھم عالقة بأیة جھة أو مؤسسة یتم تصنیفھا، وھم أیضا ملتزمون بالئحة االنض
في الصكوك للسماح بتطور القطاع، إال أن الوقت حان لمراجعة  ت عن شرط إعادة الشراءترى مجموعة من الخبراء أن بعض المجالس الشرعیة تغاض -)4(

الصكوك اإلسالمیة في الخلیج ال تتفق حقیقة مع الشریعة اإلسالمیة،  من % 85فقھاء في ھیئة المحاسبة والمراجعة في وقت سابق أن نحو  المعاییر، كما أكد
الوكالة، وكذلك  أصول الصكوك بقیمتھا االسمیة في نھایة مدة المضاربة أو المشاركة أو تعھد الُمصِدر الملزم بشراءأبرز المخالفات في تطبیقاتھا في  وتأتي

محفظة  المضاربة والوكالة أو عقد إصدار الصكوك، أو تعھد المضارب الملزم بإقراض تعھد المصدر الملزم بضمان رأس المال في وثیقة مستقلة عن عقد
والمراجعة  توزیعات أرباح بمستوى معین؛ كما أكدت التوصیات الصادرة عن المجامع الفقھیة والمجلس الشرعي في ھیئة المحاسبة الصكوك بغرض ضمان

حاملیھا، سواء كان  الصكوك أو التعھد بشراء أصول الصكوك بالقیمة االسمیة أو االلتزام بإقراض من منع التزام المصدر للصكوك بضمان رأس مال حملة
  .المنع من ذلك على الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ بضمانھ مباشرا أم بصور أخرى تؤدي إلى الضمان، ویسريتعھدا 

عرض وتقویم، المنعقدة في رحاب جامعة الملك عبد العزیز : ، ندوة الصكوك اإلسالمیةضمانات الصكوك اإلسالمیةحمزة بن حسین الفعر الشریف،  -)5(
، بالتعاون مع مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي والمعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، 2010ماي  25- 24بجدة، خالل الفترة 

  .]7- 5[:ص
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اك ما مينع شرعا يف نشرة اإلصدار أو صكوك املقارضة من احلصول على وعد ليس هن": منه) 9(يف البند  االستثمار

طرف ثالث منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد بالتربع بدون مقابل مببلغ خمصص جلربان اخلسران يف 

مبعىن أن التزامه ليس شرطا يف نفاذ العقد وترتب آثاره  ؛"مشروع معني، على أن يكون التزاما مستقال عن عقد املضاربة

  ؛)1(ب فيهرغَ جائز شرعا ومُ بدأ التربع ويستند هذا القرار إىل أن م ،عليه

، وجمموع قيم هذه "اليت حتدد للصك عند إصداره تلك" االمسيةاملقصود بالقيمة  :للصك االمسيةضمان القيمة  : ثانيا

هو ، و جائز أيضا وألنه غرر ممنوع شرعا يره فهو غريدِ ره أو مُ صدِ د تعهد من مُ جِ الصكوك هو رأس مال الصندوق، وإذا وُ 

ويدخلها يف  أهم خصائصها اليت متيزت �ا من حيث  كو�ا أدوات مالية استثمارية مشروعة الصكوكد فقِ إىل ذلك يُ 

ه، فهالكه كليا أو جزئيا رمُ ه وعليه غُ نمُ وحامل الصك مالك له، له غُ  ،رحيةدائرة السندات وهي حمرمة باألدلة الشرعية الص

  احلقيقي يف الصكوك اإلسالمية؛أو نقصان قيمته عليه وحده وهذا هو الذي حيقق معىن امللك 

ديرها بضمان عائد معني أو منسوب إىل رأس املال الذي اشرتي به ر الصكوك أو مُ صدِ يتعهد مُ  :ضمان العائد: ثالثا

الصك، ألن مشرتي الصك ال يعلم هل سيتحقق له ربح أو ال يتحقق، وهل سيسلم له رأس ماله أو ينقص، فضما�م له 

إضافة إىل أنه يسوي بني الصكوك اإلسالمية والسندات الربوية احملرمة اليت تتمتع بضمان العائد  ،غرر كبري ال جيوز شرعا

  ويا حمرما؛ريها، فتكون بذلك قرضا ربصدِ عليها من مُ 

 : رابعا
َ
 الضمان بع

َ
ر الصك أو إىل أي جهة أخرى لضمان نقصان صدِ أن يدفع حامل الصك مبلغا إىل مُ "املقصود به  :ضو

وهذا يف حقيقته غرر ومقامرة ألن حامل الصك الذي يدفع هذا املبلغ قد يأخذ  ،"للصك أو لضمان العائد االمسيةالقيمة 

نوع  ، وهي وإن كانت غري جائزة بالصورة املتقدمة أل�اال يأخذ شيئا وهو من الربا أيضاأكثر مما دفع وقد يأخذ أقل منه وقد 

  ؛ن من شركة تكافلية إسالميةهذا الضمام دِ قُ  جائز إذاإال أنه  من التأمني التجاري املمنوع؛

مؤسسات ضمان أو  يةصرفأخرى من الضمانات، كضمان الدولة الصادر بشأن احلسابات امل أنواعهناك  :خامسا

أو ، بشرائهاالتزام املستفيد من املوجودات اليت ميثلها الصك أو  غري اجلهة املديرة باالسرتدادد تعهِ توفري مُ أو االستثمار 

  .)2(االستثمار بصكوك التأجري وتعهد املستأجر بالشراء بالقيمة االمسيةأو  تكوين احتياطي خماطر االستثمار

  

  أنواع الصكوك اإلسالمية املعاجلة احملاسبية لعمليات التصكيك و:املبحث الثاني

  . لعمليات التصكيك وألنواع الصكوك، وأخريا لدورها وأمهيتها يف االقتصادسيتم التطرق يف هذا املبحث للمعاجلة احملاسبية          

                                                 
إلى ذا عالقة بأحد طرفي العقد، بأن یكون شریكا لھ أو فرعا منھ أو نحو ذلك، فإن ھذا یؤدي ) الطرف الثالث(اإلشكال المطروح، إذا كان الضامن  -)1(

مصدره عالقة  ضمان قیمة الصك أو ضمان عائده وكالھما ممنوع شرعا، أما األول فألن ملكیة ما تضمنھ الصك قد انتقلت إلى مالك الصك ولم یعد لمنشئھ أو
بیرا لو حملناه الطرف بھ، فضمان طرف ثالث لھ عالقة بھ یؤدي إلى الوقوع في الغرر الفاحش المنھي عنھ شرعا؛ إذ ربما انخفضت قیمة الصك انخفاضا ك

  .الضامن ألضر بھ وأجحف بمالھ بدون حق، فھو غیر جائز إال إذا كان تبرعا بالشرط المذكور في قرار المجمع
عرض وتقویم، المنعقدة في رحاب جامعة الملك عبد : ندوة الصكوك اإلسالمیة، المخاطر في الصكوك وموقف الشریعة من ضمانھاعبد الستار أبو غدة،  -)2(
، بالتعاون مع مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي والمعھد اإلسالمي للبحوث 2010ماي  25- 24لعزیز بجدة، خالل الفترة ا

  .4- 6:والتدریب، ص
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  اجلانب احملاسبي لتوريق املوجودات: األولاملطلب 

عمليات التوريق التقليدية إظهار بعض املوجودات خارج امليزانية كأحد األساليب اليت حققتها من األهداف     

، وقد عاجلت املعايري احملاسبية الدولية هذه يةصرفامللالستجابة ملتطلبات كفاية رأس املال اليت وضعتها جلنة بازل للرقابة 

على  باالعتمادعمليات التوريق وفق املنظور اإلسالمي فقد مت معاجلتها  ، أما "IAS32/IAS39"العملية من خالل املعايري

 .التنضيض احلكمي

  التقويم أو التنضيض احلكمي: الفرع األول

إليها واليت يستمر النشاط فيها عادة لفرتات  باالستناداليت تصدر الصكوك  لالستثماراتنظرا للطبيعة اخلاصة     

 تخذيف كثري من األحيان بتوزيع أرباح دورية وت جهات اإلصدارتقوم ، )طويلة األجلمتوسطة و (ودورات زمنية متعددة 

الطريقة األوىل توزيع دفعات على احلساب إىل أن تتم التصفية النهائية هذه التوزيعات إحدى الطريقتني، يتم من خالل 

تعين لألصل الذي مت إصدار الصكوك باالستناد إليه، فتعدل التوزيعات حينئذ وفقا للنتائج الفعلية املتحققة وهذه الطريقة 

الربح بشكل �ائي يف فرتات دورية حمددة  توزيعالطريقة الثانية  يفويتم  املفاصلة أي مع استمرار املضاربة؛قسمة الربح قبل 

الدورات الالحقة فيكون لكل دورة حسابا�ا وأوضاعها  نتائجحبيث تعترب نتائج كل دورة من دورات األرباح مستقلة عن 

  .صة، وتوزع نتائجها يف كل مرة دون اللجوء إىل التصفية الفعلية والنهائية للصندوق نفسهاملالية اخلا

  والتخريج الفقهيالوصف : أوال

من املصطلحات اليت تذكر يف جمال فقه املعامالت املالية، وبصفة خاصة يف جمال املضاربة )(مصطلح التنضيض    

 حكماويتم التنضيض إما فعال أو  أي حتويلها إىل نقدية، "تسييل األصول غري النقدية"واملشاركة، ويقابله يف الفكر املايل 

يف حالة التنضيض الفعلي، ولكن تظهر العديد من املسائل اليت يثار حوهلا اجلدل يف حالة  ، وال توجد مشاكل)تقديرا(

  .يمِ كْ التنضيض احلَ 

إىل وجود إطار فقهي وحماسيب لتطبيقه يف تباينت آراء الفقهاء يف هذا الشأن، وظهرت احلاجة يف اآلونة األخرية     

  .)1(املعامالت املالية اإلسالمية املعاصرة

  

  .)2("التقومي"للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية مصطلح التنضيض احلكمي مبعىن  استخدمت هيئة احملاسبة واملراجعة

                                                 
)(-  ویطلق أھل الحجاز على "یستنجزه ویأخذ منھ الشيء بعد الشيء "، ویَستَنض فالن حقھ من فالن أي"َحَصل وتََعَجل"، نَض الثمن، غةالتنضیض لمعنى ،

، والناض من المتاع ما تحول ورقا أو عینا، یستنبط من كالم "الدرھم الصامت": الدراھم والدنانیر، نضا وناضا كما ورد في لسان العرب تحت البند النض
تحول المتاع إلى دراھم أو "یقصد بھ في فقھ المعامالت : التنضیض اصطالحا، أما معنى "تسییل العروض إلى نقد"أن التنضیض معناه : علماء اللغة العربیة

إذا انفسخت المضاربة قبل التصرف والمال ناض وال ربح فیھ أخذه ربھ، ویقصد بالمال : دنانیر أو ما في حكم ذلك من النقد؛ یقول ابن قدامة في كتاب الشركة
والدیون ال تجري مجرى الناض ویجب على رب العمل أن یُنِضَضھا، أي یحصل .. بعد، وقال في موضع آخرالمال الذي لم یتحول إلى عرض : الناض

  ."الذھب والفضة"وھي مأخوذة من النَض وھو ) سیولة(الدیون التي على العمالء، كما یشیر مصطلح التنضیض إلى تحول العروض إلى نقد 
، الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقھ المحاسبیة للتنضیض الحكمي في المعامالت المالیة المعاصرةاألحكام الفقھیة واألسس حسین حسین شحاتة،  -)1(

  .21:، ص2002اإلسالمي، مكة المكرمة، أفریل 
  .78-77:ھـ، ص ص 23/8/1421، مكة المكرمة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى، التنضیض الحكميمحمود المرسي الشین،  -)2(
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  طرق توزيع األرباح الدورية: ثانيا

بالنسبة للطريقة األوىل اليت يتم فيها توزيع دفعات على احلساب إىل أن تتم التصفية النهائية لالستثمارات، فقد   -1

 أي خسارة الحقة بالربح األول املوزع، ألن جَرب ُـ حبيث ت ،الشافعية واحلنابلة طاملا أن الربح ال يستقر بالقسمةأجازها 

  . )1(الربح كما ذكروا جيب أن يكون وقاية لرأس املال

بصفته رب املال  مصرفللعرضت يف إحدى ندوات الربكة مسألة التزام املضارب بدفع نسبة ثابتة من رأس املال   .أ 

مانع شرعا من التزام املضارب  ال"سداد الحقا وصدرت الفتوى التالية، على أن تتم التسوية وال، على حساب األرباح

ب األرباح على أن تتم التسوية الحقا مع التزام انسبة ثابتة من رأس مال املضاربة على حس مصرفأن يدفع لل

 ؛)2("وقعت ذابتحمل اخلسارة إ صرفامل

  :حت مسألة توزيع الدخل التشغيلي بنسبة حتت احلساب إىل حني التنضيض وأُصِدرت الفتوى التاليةرِ نفس السياق، طُ  يف  .ب 

إذا كان موضوع املضاربة أصوال ُتِدر دخال جاز االتفاق على توزيع هذا الدخل بني املضارب ورب املال بنسبة معينة "

عها بنسبة أخرى وإذا بِيع األصل بأقل من مثن شرائه فإن هذا حتت احلساب، وعلى توزيع ما ينتج من ربح عند بي

  ؛"النقصان يــُجَرب من الدخل التشغيلي

  : املسألة بوضوح تام كاآليتبنيمت إقرار هذا املبدأ يف الفتوى الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل الذي   .ج 

م إال بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة لزَ ك بالتنضيض أو التقومي وال يُ ملَ ُـ يستحق الربح بالظهور وي"

   ؛)3("يعترب مبلغ مدفوع حتت احلساب) التصفية(جيوز أن توزع غلته، وما يوزع على طريف العقد قبل التنضيض 

 الطريقة الثانية واليت يوزع فيها الربح بشكل �ائي يف فرتات دورية حمددة، حبيث تكون كل دورة مستقلة عنأما  -2

تطرح هنا بعض اإلشكاليات الشرعية، األخرى دون اللجوء إىل التصفية الفعلية لألصول واالستثمارات اليت مت توزيعها، 

تنضيض شرط  حيث يشرتط يف الفقه اإلسالمي توافر شرطني لكي يستقر ملك الطرفني يف حصتهما من الربح، ومها

  ).استعادة رأس املال( مالهقبض رب المال ألصل وشرط ) تصفية االستثمار( المال

متوسطة وطويلة األجل ويتعذر القيام بالتصفية الكلية هلا،   اُلمـــــَورقة املوجوداتمدة االستثمارات يف ما تكون غالبا   .أ 

لشرط التنضيض الفعلي لكامل املشاريع  بالنسبة املسألةكما يتعذر إعادة رأس املال للمستثمرين، تعاجل هذه 

حبيث يؤدي ، التنضيض احلكمي أو التقديري بديال عن التنضيض الفعلي أو احلقيقي أن عتبارعلى اواالستثمارات 

الربح حقيقة كما لو مت تصفية االستثمارات أو املوجودات، وقد صدر يف هذا قرار من جممع  إىل معرفة هذا التقومي 

وليس اإليراد  هو الزائد عن رأس املالأن حمل القسمة هو الربح مبعناه الشرعي، و  ": الفقه اإلسالمي الذي نص على

أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقومي للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس املال عند التنضيض أو 

 ؛)4("بني محلة الصكوك وعامل املضاربة، وفقا لشروط العقدالتقومي فهو الربح الذي يوزع 

                                                 
  .615:ص ،مرجع سابق، دراسة فقھیة تأصیلیة موسعة صنادیق االستثمار اإلسالمیةعبد الستار أبو غدة،   -)1(
  .1990، الجزائر، )9(ندوة البركة السادسة، الفتوى  -)2(
  .المملكة العربیة السعودیة - جدة–، الدورة الرابعة بشأن سندات المقارضة وسندات االستثمار 4/8/88) 5(قرار رقم مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي،  -)3(
  ).5(الدورة الرابعة لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، القرار رقم  -)4(
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كانت الفتوى الصادرة عن احللقة العلمية الثانية للربكة يف غاية الدقة والوضوح خبصوص التنضيض احلكمي أو   .ب 

احلكمي بطريق التقومي يف الفرتات الدورية خالل مدة عقد املضاربة حكم للتنضيض ": التقديري حيث نصت على أن

للمعايري احملاسبية املتاحة، وجيوز شرعا توزيع األرباح اليت التنضيض الفعلي ملال املضاربة، شريطة أن يتم التقومي وفقا 

 ؛)1("على هذا التقومي يظهرها هذا التقومي، كما جيوز جتديد أسعار تداول الوحدات بناءً 

مبحاسبة دقيقة جلميع  االكتفاءاألرباح، بل جيوز ال يشرتط إعادة كل رأس املال يف �اية كل دورة من دورات توزيع   .ج 

اب مقام ـــــــفيقوم هذه احلس ،من األرباحمتكن من حتديد نصيب خمتلف األطراف واليت االستثمارات واملوجودات 

املالية  األوراق سوق ب أمواهلم من خالل بيع الصكوك يفـــــالقبض خاصة وأن أرباب املال يكون هلم اخليار بني سح

   .)2(عوائد االستثمار للحصول على اأو االحتفاظ �

  اإلسالمية ملصارفاالتنضيض احلكمي يف : الفرع الثاني

واخلسائر بني املسامهني وفقا يف �اية كل فرتة مالية بتقدير نتائج األعمال لتوزيع األرباح  املصارف اإلسالمية تقوم    

وأصحاب احلسابات االستثمارية عقد  يةرف اإلسالماكما حيكم العالقة بني املص  ملعايري احملاسبة املتعارف عليها،

حيكم عقودها األحكام اليت يف توظيف األموال و  االستثمارية اإلسالمية صيغخمتلف البتطبيق أيضا قوم تاملضاربة، كما 

من الناحية احملاسبية معايري احملاسبة اإلسالمية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة و  اإلسالمي،واملبادئ الواردة يف الفقه 

  . للمؤسسات املالية اإلسالمية وغريها من معايري احملاسبة السائدة اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  :اخلصائص املميزة للمصارف اإلسالمية: أوال

 ألصحاب احلسابات االستثمارية والطابع اجلماعي لتشغيل أمواهلم؛تداخل الفرتات الزمنية   - 1

 تداخل الفرتات الزمنية لعقود توظيف األموال؛ - 2

احلسابات االستثمارية على فرتات دورية ثالثة على أصحاب ) األرباح(اإلسالمية بتوزيع عوائد  املصارفقيام بعض  - 3

 شهور ومضاعفا�ا؛

 عينية أو منافع؛ مشاركة املصرف اإلسالمي الغري حبصة - 4

 .علي لالستثمارات واملشروعات املستمرة وحتويلها إىل نقديةفصعوبة التنضيض ال - 5

  :)3(اإلسالمية، وذلك لتحقيق ما يلي صارفاملهناك ضرورة لتطبيق مبدأ التنضيض احلكمي يف : ثانيا

 تقدير قيمة حصة املصرف يف املضاربات واملشاركات بأعيان أو منافع؛  - 1

 أصحاب احلسابات االستثمارية من عوائد االستثمارات على فرتات دورية قصرية؛حساب نصيب  - 2

 حساب نصيب أصحاب احلسابات االستثمارية املتخارجني؛ - 3

 حساب نصيب املسامهني من أرباح وخسائر املصرف؛ - 4

 .حساب مقدار الزكاة الواجبة على املسامهني - 5

                                                 
  .36: ، ص2013، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، - أدوات لتحقق التنمیة –الصكوك والبنوك اإلسالمیة أحمد شعبان محمد علي،  -)1(
  .220:، ص2، ج2002، جدة، مجموعة دلة البركة، المصرفیةاألجوبة الشرعیة في التطبیقات عبد الستار أبو غدة،  -)2(
  .41- 40:ص ص ،مرجع سابق، األحكام الفقھیة واألسس المحاسبیة للتنضیض الحكمي في المعامالت المالیة المعاصرةحسین حسین شحاتة،  -)3(
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  .يا يف كثري من التطبيقات الفقهيةشرع الرجوع للقيمة مبدأً يعترب هذه احلاالت التنضيض احلكمي، حيث يطبق يف 

  اسبية اإلسالمية وعمليات التصكيكاملعايري احمل: الفرع الثالث

االستثمارات والذي يقابل املعيار ) 17(أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املعيار رقم     

االستثمارات يف الصكوك وفرق يف فقد عاجل ) 12-3(املعيار ومن خالل الفقرات  ، ويف هذا39 رقم احملاسيب الدويل

رق املعيار يف املعاجلة احملاسبية بني الصكوك احملتفظ �ا لغرض املتاجرة ــــوك، كما فــة احملاسبية بني األسهم والصكـــــــاملعاجل

على أن الصكوك احملتفظ ) 4(فقد نصت الفقرة رقم احملتفظ �ا حىت تاريخ االستحقاق، أو املتاحة للبيع وبني الصكوك 

بينما تقييم الصكوك احملتفظ �ا لتاريخ االستحقاق بتكلفتها التارخيية، وفيما يلي  ؛�ا لغرض املتاجرة تقيم بقيمتها العادلة

    .ماالستثمارات يف الصكوك واألسهواليت عاجلت ) 12- 3(نصوص الفقرات 

  :)1(تعامل االستثمارات يف الصكوك واألسهم كل على حدة بصفتها حمفظة يف املعاجلات احملاسبية التالية

قيمة احلصول على هذه اليت تشمل وتقاس بالتكلفة و  يتم إثبات مجيع أنواع االستثمارات يف تاريخ اقتنائها :أوال

  ؛)3الفقرة رقم( باالقتناءاالستثمارات أو القيمة العادلة للمقابل العيين، وأي مصروفات مباشرة متعلقة 

يف الصكوك واألسهم احملتفظ �ا لغرض املتاجرة أو املتاحة للبيع بقيمتها يتم يف �اية الفرتة املالية تقومي االستثمارات  :ثانيا

ـــالعادل ـــ ـــويقاس مبلغ التغري الناتة، ــ ــ ــ ــعلى أساس الفرق بني القيمة الدفت -إن وجد – ج عن تقومي تلك االستثماراتــ ــ ـــ رية ـــ

  ؛)4الفقرة رقم ( 3/4و 3/3مقارنة بالقيمة العادلة ويعاجل الفرق وفقا ملا جاء يف البنود ) جةدرَ ُــ أو القيمة امل(

املكاسب أو اخلسائر غري احملققة الناجتة عن تقومي االستثمارات يف الصكوك واألسهم  إثباتيتم يف �اية الفرتة املالية  :ثالثا

، مع مراعاة ة من تقومي االستثماراتقَ حقَ ُــ احملتفظ �ا لغرض املتاجرة يف قائمة الدخل يف بند مكاسب أو خسائر غري م

  ؛)5الفقرة رقم (حقوق امللكية وما خيص أصحاب حسابات االستثمار املطلق  أصحابالفصل بني ما خيص 

غري احملققة الناجتة عن تقومي االستثمارات يف الصكوك يتم يف �اية الفرتة املالية إثبات املكاسب أو اخلسائر : رابعا

مع مراعاة الفصل بني ما خيص أصحاب حقوق  ،املتاحة للبيع يف بند احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات واألسهم

  ؛)6الفقرة رقم (امللكية وما خيص أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

ة الناجتة عن تقومي االستثمارات يف الصكوك واألسهم املتاحة للبيع يف بند قَ حقَ ُــ يتم إثبات اخلسائر غري امل :خامسا

ة جتاوز ، ويف حالهوذلك إىل احلد الذي يسمح به رصيد املركز املايلاحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات يف قائمة 

يف بند مكاسب أو خسائر غري حمققة من  اخلسائر لرصيد االحتياطي، جيب إثبات اخلسائر غري احملققة يف قائمة الدخل

  .تقومي االستثمارات

املكاسب غري احملققة  يتم اثباتأما يف حالة وجود خسائر غري حمققة مت إثبا�ا يف قائمة الدخل يف فرتة مالية سابقة،      

يف قائمة الدخل إىل احلد الذي يقابل تلك اخلسائر السابقة، وأي فائض يف هذه املكاسب يتم إضافته للفرتة املالية احلالية 

  ؛)7الفقرة رقم(تثمارات يف قائمة املركز املايل القيمة العادلة لالس احتياطيإىل 

                                                 
  .45:ص ،المرجع السابق –)1(
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يتم يف �اية الفرتة املالية قياس الصكوك احملتفظ �ا حىت تاريخ االستحقاق بتكلفتها التارخيية، ويف حالة وجود  :سادسا

يف  فرق اخلسارة ثبتيف قيمة هذه االستثمارات يتم يف �اية الفرتة املالية قياسها بالقيمة العادلة، ويُ غري مؤقت تراجع 

قائمة الدخل مع مراعاة الفصل بني ما خيص أصحاب حقوق امللكية وما خيص أصحاب حسابات االستثمار املطلقة، 

  ؛)8الفقرة رقم (ويفصح عن القيمة العادلة هلذه االستثمارات يف اإليضاحات حول القوائم املالية 

من األرباح املعلقة بفرتات مالية سابقة ملقابلة املخاطر املستقبلية املتعلقة  جتنيبهايف حالة وجود مبالغ مت  :سابعا

باالستثمارات ومل يكن قد مت الفصل فيها بني ما خيص أصحاب حقوق امللكية وما خيص أصحاب حسابات االستثمار 

ل على رصيد تلك حمَ ُــ ت ألخريةهذه اخسائر غري حمققة، فإن املطلقة، ونتج عن تقومي االستثمارات يف الفرتة املالية احلالية 

املبالغ ا�نبة، وإذا زادت هذه اخلسائر عن الرصيد املتاح يف هذه املبالغ فإ�ا حتمل على احتياطي القيمة العادلة 

الفصل بني ما خيص أصحاب حقوق امللكية وما خيص أصحاب حسابات االستثمار  تكوينهلالستثمارات املراعى يف 

  ؛)9رقم الفقرة (املطلقة 

تقاس األرباح أو اخلسائر احملققة من عملية بيع أي استثمار لكل صنف من أصناف االستثمارات على حدة،  :ثامنا

وصايف املبلغ النقدي املتحصل من عملية البيع، ويتم إثبات ) أو القيمة املدرجة(على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية 

مع  يف قائمة الدخل للفرتة املالية احلالية -احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات باإلضافة إىل الرصيد السابق يف–الناتج 

  .)10الفقرة رقم (مراعاة الفصل بني ما خيص أصحاب حقوق امللكية وما خيص أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

  إطفاء الصكوك اإلسالمية: الفرع الرابع

االستثمارية السابقة بتسييلها وحتوهلا إىل نقود يتسلمها حامل الصك األخري، حيث يشري إطفاء الصكوك إىل انتهاء صفتها     

  . قد يكون كليا مرة واحدة يف �اية مدة اإلصدار أو جزئيا بالتدريج خالل سنوات اإلصدار ها أن إطفاء

اد رأس املال، إما بالشراء إطفاء الصك باعتباره حصة امتالك يف موجودات معينة ال تكون إال بالشراء أو باسرتديعد     

يتساوى فيه شراء واحد مع اآلخرين يف السوق، وإما باالسرتداد فال يكون إال وفقا لرتتيب حمدد يعاد فيه جزء من اإليراد 

لرأس املال حبسب ما يكون معلنا يف نشرة اإلصدار، وكلما كان عائد املشروع أكرب كلما كانت مدة  املادةالسنوي على صورة 

سرع، فاألرباح اليت حيصل عليها املشروع تقسم إىل قسمني، يوزع قسم على محلة الصكوك والقسم اآلخر يعود إليهم الرد أ

  .)1(قد اسرتد قيمتها االمسية وأكثر الصك مالكمقابل اإلطفاء اجلزئي لقيمة الصك، وبعد املدة احملددة لإلطفاء يكون 

فإنه بانتهائها تتم تصفية املوجودات اليت متثلها الصكوك إما حقيقة  من صور اإلطفاء إذا كان لإلصدار مدة حمددة    

وقد يتم التمليك  ،ا إىل اجلهة املصدرة بالبيع أيضاوأيلولته) التنضيض احلكمي(ببيعها لطرف خارجي أو حكما بالتقومي 

  .)2(بالتمليكية املنتهلتلك املوجودات باهلبة أو بثمن رمزي أو بالقيمة املتبقية يف صورة صكوك اإلجارة 

                                                 
، ورقة مقدمة في إطار مؤتمر أسواق األوراق المالیة صكوك المضاربة اإلسالمیة، التخریج الفقھي والتصویر الفنيقتیبة عبد الرحمان العاني،  -(1)

  .37:، ص2006مارس، 8- 6والبورصات، كلیة الشریعة والقانون، اإلمارات العربیة المتحدة، 
  .29:ص ،مرجع سابق،  حجيخالد یوسف الشایجي، عبد هللا یوسف ال ولید-)2(
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   الميةاإلسأنواع الصكوك  :ثانيلاملطلب ا

، وقد رة هليكلتهاؤطِ ُـــ قد يكون العقود اجلزئية امل كون أن مستند تقسيمها ،اعتباراتلعدة  تبعاصكوك أنواع الميكن تقسيم     

   .اإلطار القانوين واألمور التقنية والطبيعة التجارية هلذه الصكوك أو التصكيك عملية يكون مستنده طبيعة ونوع األصول حمل

رة واملشاركة ستصناع واإلجااالوالسلم و عقد البيع بالثمن اآلجل واملراحبة كرة للمعاملة  ؤطِ ُــــ األول إىل العقود امل االعتبارينظر     

    .)1(أربعة عشر نوعا من الصكوكأحصت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  واملضاربة والوكالة، ويف هذا اإلطار

 حيث قسم ر ومحلة الصكوك من حيث األصول مصدر التصكيك، صدِ ُـــ الثاين طبيعة العالقة بني امل االعتبار يتناول    

نوعني رئيسيني من الصكوك وهي  2005الصادرة عام ) 2(رقم اإلرشادية وثيقته  يف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 

 يف رؤوس األموال االستثماروالصكوك املبنية على ) Asset-Based Sukuk( املوجودات/الصكوك القائمة على األصول

)Equity-Based Sukuk()2(.   

جبميع احلقوق والواجبات يتمتع محلتها بأن الصكوك متثل ملكية لألصول حمل العقد و هذه الوثيقة اإلرشادية أقرت     

غري أنه تبني من واقع الصكوك املوجودة يف السوق أن الشروط املسطرة يف وثيقة جملس اخلدمات ، )*(املتعلقة �ذه األصول

على  حلملتهاال تعكس ملكية حقيقية  بل إن أغلبية هياكلها املوجودة لصكوك؛املالية اإلسالمية غري متحققة يف مجيع ا

وهو املعيار السابع  2009دفع مبجلس اخلدمات املالية اإلسالمية أن يصدر معيارا إضافيا سنة وهو ما ذه األصول، ه

تناوله هذا املعيار كفاية رأس العقارية، ومما  واالستثماراتوالتصكيك  حول متطلبات كفاية رأس املال بالنسبة للصكوك

إرشادات واضحة بالنسبة وتقدمي  "  "Non-Asset Backed Sukuk باألصولكلة الصكوك غري املدعومة املال بالنسبة هلي

قد فرق معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية لو  ضمن الصكوك املدعومة باألصول، لالندراجلألصول غري املستحقة 

  ).سيتم التطرق هلا بالتفصيل يف الفصل الرابع( بني ثالثة أنواع من هياكل الصكوك

وكذا إنقاذ الضمانات املرتبطة كما يتطلب وجود عنصر التصكيك البيع احلقيقي وإقصاء خطر اإلفالس عن املصدر     

  .)3(بعملية اإلصدار

  

  اإلجارة صكوك: الفرع األول

ب من  ركَ والشرعي، فهي عبارة عن مصطلح مُ  االقتصاديصكوك اإلجارة من األمور املستحدثة واجلديدة على املستويني     

(lease-based securitization) كلميت صكوك وإجارة
)*(

  .)1(وتعد من أهم هياكل اإلصدار يف املالية اإلسالمية، 

                                                 
  .17ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، المعیار رقم : انظر -)1(
  .لمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة) 2005(انظر المعیار الثاني  -)2(
الموجودات والصكوك القائمة / الصكوك القائمة على المداینات والصكوك القائمة على األصول: ھناك تقسیمات أخرى للصكوك ومنھا وفقا لتقسیم أول -)*(

 Debt-Based Sukuk ; Asset-Based Sukuk ; Project-Basedعلى المشاریع والصكوك المدعومة باألصول واألصول المستندة على األصول، 
Sukuk ; Asset-Backed Sukukالصكوك القائمة على األصول والصكوك المدعومة بأصول والصكوك الھجینة: ، وتقسیم ثان: Asset-Based 

Sukuk ; Asset-Backed Sukuk ; Hybrid Sukuk   
، مداخلة مقدمة في إطار ندوة على األصول تقویم نقدي للقضایا الشرعیة المتعلقة بملكیة الصكوك القائمةسعید محمد بوھراوة، أشرف وجدي دسوقي،  -)3(

 .8:، ص2010ماي  26- 24المنعقدة في جامعة الملك عبد العزیز بجدة، خالل الفترة  - عرض وتقویم–الصكوك اإلسالمیة 
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  :تعريفها: أوال    

عن طريق متلك أعيان وتأجريها، مث متثيلها يف أوراق مالية ونقل ملكية األعيان املؤجرة  لالستثمارأدوات مالية  " -1

 ؛)2("إىل املستثمرين حبصوهلم على الصكوك واستحقاقهم األجرة حبسب حصص امللكية

 ؛"املاليةجمموعة من األوراق املالية ذات اخلصائص اليت جتعلها متميزة عن األسهم وسندات القرض وغريها من األوراق " - 2

، متثل ملكية منافع أعيان مؤجرة أو ملكية منافع أعيان موصوفة يف قابلة للتداول بيعا وشراءً ) شهادات(وثائق "هي  -3

 ؛)3("الذمة أو ملكية منافع أعمال معينة أو ملكية منافع أعمال موصوفة يف الذمة

أو خدمات وتتخذ من  أعيان مؤجرة أو منافعللتداول متثل ملكية عبارة عن أوراق مالية ذات قيمة متساوية قابلة " -4

  .)4(أحكام الفقه اإلسالمي مرجعا رئيسيا هلا

، سواء كانت أصول حقيقية أو لالستثمارمتثل صكوك اإلجارة حصة مشاعة يف ملكية أصول متاحة  ،وعليه    

  ؛أشهر أنواع الصكوكمن منافع أو خدمات أو مزيج من ذلك كله وهي 

  :)5(اأنواعه: ثانيا

أصول ما  باستئجار، وهي مالك موعود انتشاراوهي أكثر أنواع الصكوك اإلسالمية : صكوك ملكية األصول -1

  ؛فيها وتصبح مملوكة حلملة الصكوك االكتتابيعرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة 

 يط مايلبنفسه أو عن طريق وس وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني موجودة: صكوك ملكية المنافع  -2

وميكن  ،مملوكة حلملة الصكوك العني وتصبح منفعة فيها االكتتاببغرض إجارة منافعها واستيفاء أجر�ا من حصيلة 

  ؛أن تسمى صكوك إجارة املنافع

وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة ): الموصوفة في الذمة(صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة أو   - 3

  ؛فيها، وتصبح منفعة مملوكة حلملة الصكوك االكتتابيعرض إعادة إجار�ا واستيفاء أجر�ا من حصيلة ) رستأجِ مُ (موجودة 

هي وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض  :)من طرف موصوف في الذمة(صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو   - 4

 تلك اخلدمة مملوكة حلملة الصكوك؛ فيها، وتصبح االكتتابتقدمي اخلدمة من طرف معني واستيفاء األجرة من حصيلة 
  

تتميز بعدة خصائص جتعل منها أداة رئيسية يف السوق التمويلية اإلسالمية، وتقوم هذه اخلصائص على  :هاخصائص :ثالثا

  :)6(طبيعة عقد اإلجارة بصورته الشرعية إىل جانب طبيعة الصك وهي

                                                                                                                                                                  
أو المكارة والتي لھا عدة المصطلح یتكون في شقھ األول من كلمة صكوك وقد تم التطرق لمفھومھا، أما الشق الثاني فھو كلمة اإلجارة أو اإلیجار  -)*(

حیث المعنى، تعاریف، فقد وضعت المذاھب الفقھیة اإلسالمیة تعریفا لإلجارة اختلف من مذھب آلخر، إال أنھ رغم اختالفھا في الصیاغة ظلت متقاربة من 
اإلیجار ھو عقد على منفعة مقصودة معلومة  المذھب الشافعيعبارة عن تملیك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض، وفي  المذھب المالكيفاإلیجار في 

  .فاإلیجار یعني بیع المنفعة المعلومة في مقابل عوض معلوم المذھب الحنفيمباحة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم، أما 
(1) -Mahmoud A.EL-Gamal, Islamic Finance, Law, Economics, and Practice, Cambridge University Press, UK, 2006, p:102. 

  .338:، ص2002، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني عشر، المجلد األول، اإلیجار المنتھي بالتملیك وصكوك التأجیرمحمد مختار السالمي،  -)2(
  .69:، ص2004لثاني، ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، الدورة الخامسة عشرة، العدد الخامس عشر، الجزء اصكوك اإلجارةقطب مصطفى سانو،  -)3(
 .22:، ص2011، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، صكوك اإلجارة اإلسالمیة، دراسة قانونیة مقارنة بالشریعة اإلسالمیةمحمد بن مبارك البصمان،  -)4(
  .340: ص ،مرجع سابقمحمد مختار السالمي،  -)5(
  .10:ص ،مرجع سابق، الصكوك اإلسالمیةصفیة أحمد أبو بكر،  -)6(
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 ؛ليبورال متغريا حسب تغري مؤشرالعائد على صكوك اإلجارة قد يكون ثابتا أو   -1

 ل نفسه أو جهة مرتبطة به؛وِ مَ تَ ُـ قد يكون امل مالك العقار -2

 ؛)العقار(اإلجارة قابلة للتداول أل�ا متثل ملكية يف أصل حقيقي  صكوك -3

 ؛معروف مقدما) اإلجيار(صكوك اإلجارة ذات خماطر منخفضة نسبيا، ألن عائدها  -4

فمن حيث اإلصدار ميكن للمؤجر إصدارها كما : اإلصدار أو على مستوى التداولاملرونة والسعة سواء على مستوى  - 5

وميكن للقطاع ، )1(ميكن للمستأجر نفسه إصدارها، بل وحىت ميكن لطرف ثالث إصدارها بإذن من املؤجر أو من املستأجر

تداول بيعا وشراء وإجارة فإن ال مستوىأما مرونتها على  ؛)2( احلكومي أو اخلاص إصدارها لتمويل املشروعات املختلفة

صكوك اإلجارة تسعها ومتتد مرونة صكوك اإلجارة إىل مستوى األسعار، إذ أيضا تقبل الزيادة فيها كما تقبل التخفيض 

 ؛منها أي خضوعها لعوامل السوق

 ؛حاجات متويلية متعددة، أي صالحيتها لتلبية من املشروعات ذات نفع عام أو خاصلتمويل العديد  للوسائط املاليةصالحيتها  - 6

قد اإلجارة يف إمكانية توفر بدائل وصور متعددة من صكوك اإلجارة، فضال عن ذلك خضوعها ألحكام ع -7

 الشريعة اإلسالمية؛

ملوارد املالية اليت �ا يف تعبئة ا االستعانةاإلسالمية يف إمكانية  مصارفأمهية صكوك اإلجارة بالنسبة للتكمن  -8

قوم به وذلك من اسرتداد ما تصدر صكوك إجارة ألعيان مقابل التمويل بالتأجري الذي تأن  فبإمكا�ا حتتاج إليها،

  .يف متويل مشروعات متويلية أخرى ته من متويل ليستخدمقدم

  صكوك السلم :الفرع الثاني

  .العقود املستقبليةبيع السلم هو أحد أنواع البيوع اليت تطبقها املصارف اإلسالمية، كما أنه واحد من أنواع  

   :)3(تعريف السلم :أوال

 ."تسليف الشيء"، ويستخدم السلم أيضا مبعىن "إعطاء الشيء وتسليمه" :لغة -1

بيع شيء غري موجود بالذات بثمن مقبوض يف احلال، على أن يوجد "، وهو "بيع آجل بعاجل"هو : اصطالحا -2

 ؛"ويسلم للمشرتي يف أجل معلوم

لصكوك السلم هو البائع لبضاعة السلم أو املؤسسة املالية اليت تنوب عنه لقبض مثن السلم  املصدر :صكوك السلم: ثانيا

بعد قبضها بثمن أعلى وتوزيع الثمن  بضاعة السلم بقصد بيعهاا، ويكتتب فيها املشرتون لعند التعاقد من حصيلته

من جنس بضاعة السلم ونفس مواصفا�ا قبل قبض بضاعة السلم بثمن أعلى  )(بينهم، أو بيع البضاعة بسلم موازٍ 

                                                 
  .95:ص ،سابقمرجع  محمد مختار السالمي،-)1(
، المملكة العربیة السعودیة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، المصرف اإلسالمي للتنمیة، الطبعة سندات اإلجارة واألعیان المؤجرةمنذر قحف،  -)2(

  .75:، ص2000الثانیة، 
  .88: ، ص2012، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، ستثماري في البنوك اإلسالمیةأبعاد القرار التمویلي واالبن إبراھیم الغالي،  -)3(
)(- ھو أن یعقد المسلم إلیھ سلما مستقال مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتھا مطابقة للسلعة المتعاقد على تسلیمھا في السلم األول  :السلم الموازي

  .ویكون البائع في ھذه الحالة في السلم األول مشتریا في السلم الثاني وھو جائز. لیتمكن من الوفاء بالتزامھ فیھ
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مث تسليمه بضاعة السلم بعد قبضها أو د وتوزيعه على مالكي صكوك السلم؛ وقبض الثمن من املشرتي عند التعاق

ما وختصيص الصكوك في االكتتاببعد قفل باب –متثل صكوك السلم ا له؛ حتصيل بضاعة أخرى من السوق وتسليمه

  .)1(ملكية حصة شائعة يف بضاعة السلم - أصدرت له

  صكوك اإلستصناع: الفرع الثالث

  .قبل التطرق ملفهوم صكوك االستصناع، ال بد من تقدمي مفهوم عام لالستصناع    

  : تعريف اإلستصناع: أوال

 ، والصنعة عمل الصانع؛"ةنعَ طلب الصَ ": لغة -1

 :)2(متعددة ومنهااإلستصناع بتعريفات عرف الفقهاء : اصطالحا -2

 ؛"عقد على مبيع يف الذمة": اإلستصناع  .أ 

 ؛"ط فيه العملرِ عقد على مبيع يف الذمة شُ ": اإلستصناع  .ب 

للمواصفات اليت يتم حتديدها ويلتزم يتعهد فيه أحد األطراف بصناعة عني غري موجودة أصال، وفقا  اتفاق"هو    .ج 

  ؛"مثنا للعني املصنوعةدفع مبلغ معلوم مقابل  االتفاق�ا الصناع مبوجب هذا 

   :صكوك االستصناعتعريف : ثانيا  

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة، ويصبح املصنوع مملوكا " -1

املالية فمصدر هذه الصكوك هو املشرتي لعني يلتزم البائع بتصنيعها مبواد من عنده أو املؤسسة  ،)3(حلملة الصكوك

بني تكلفة العني ومثن من الفرق  االستفادةوذلك بقصد  خدام حصيلتها يف تصنيع هذه العني؛اليت تنوب عنه الست

 ؛"باعتباره رحبا ملالكي الصكوكبيعها 

فيه يف شركة معينة وفقا هي شهادات أو وثائق أو عقود يتم إصدارها باسم املكتتب مقابل املبلغ الذي اكتتب " -2

وهي متثل بذلك حصصا شائعة يف شركات متخصصة ملمارسة نشاط الصناعة، حيث تقوم لقواعد وشروط معينة، 

ذات قدرة وخربة يف تصنيع السلع مبختلف أنواعها من رة لصكوك االستصناع بتكوين شركات صدِ ُــ اجلهات امل

جلوية، كاملباين السكنية ووسائل النقل كالسيارات والطائرات والسفن والبحرية واالصناعات اخلفيفة والثقيلة والربية 

 .)4("والقطارات وغريها

                                                 
  .204: ، صمرجع سابق ،إدارة االستثمار في المصارف اإلسالمیة، حسین محمد سمحان وآخرون-)1(
النظریة ) (المنتھیة بالتملیك(المشاركة المتناقصة-اإلستصناع- أسالیب االستثمار-اإلسالمیة والمؤسسات االقتصادیة المصارفوائل محمد عربیات،  -)2(

  .]132- 130[ :، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )والتطبیق
  .308:ص ،مرجع سابقالمعاییر الشرعیة،  -)3(
 & International Conference On Islamic Banking، صكوك االستصناع من البدائل الشرعیة لسندات القروض الربویةموسى بال محمود،  -)4(

Finance : Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010)4:، مالیزیا، ص.  



 - عمليات التصكيك -  اإلسالميوريق من املنظور املصريف عمليات الت.......................................:الفصل الثالث

 
224 

من فرق بني الثمنني  واالستفادةمواز بتكلفة أقل  استصناعتستخدم حصيلة الصكوك يف دفع مثن تصنيع العني يف     

رحبا ملالكي الصكوك، ويوزع مثن العني املصنعة على محلة صكوك اإلستصناع بعد قبضه، وقد توزع أقساط  باعتباره

 .)1(الثمن عند قبضها

ميكن تسليم حصيلة الصكوك إىل الصانع دفعة واحدة أو أقساطا حبسب مراحل تصنيع السلعة وفق بيانات يوفرها     

  لصناعة؛خبري بالصنعة حبسب مراحل سري ا

  صكوك املراحبة: رع الرابعالف

، وهي واحدة من أكثر أساليب التمويل شيوعا بني املراحبة هي إحدى صور بيع األمانة املعروفة يف الشريعة اإلسالمية    

  .املصارف اإلسالمية

اإلسالمي للعميل أصال من نوع معني يف حوزته بسعر التكلفة  صرفاتفاق يبيع مبوجبه امل"�ا يقصد : هاتعريف: أوال

  ؛)2("إضافة إىل هامش ربح) سعر الشراء مضافا إليه التكاليف املباشرة األخرى(

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة املراحبة، وتصبح سلعة املراحبة ": ف صكوك املراحبةيتعر: ثانيا  

  .)3("الصكوكمملوكة حلملة 

فيها لشراء سلعة مراحبة، مث بيعها  االكتتابحصيلة  باستخداماملصدر هلذه الصكوك هو املؤسسة الوسيطة اليت تقوم     

لة الصكوك يف األسواق والعائد على الصكوك يتمثل يف الفارق بني سعر شراء السلعة وبيعها يف األسواق، فقد يربح مح

وميلك محلة الصكوك سلعة املراحبة ويستحقون مثن بيعها وميتلكو�ا  إذا كان العائد سالبا؛ ا، وخيسرونإذا كان الفارق موجب

  .)(هانمِ ها وغُ رمِ بغُ 

  صكوك املشاركة: الفرع اخلامس

  .تعد صيغة التمويل باملشاركة  من صيغ التمويل الطويلة األجل، وهي من البدائل اإلسالمية لفكرة التمويل الربوي    

عقد مبقتضاه يقوم املصرف اإلسالمي بتقدمي أموال تضاف إىل أموال العميل يف صورة مشاركة ": املشاركة تعريف: أوال 

يف رأس املال، ويتحمل كل طرف أية خسارة كل بقدر نسبة مشاركته يف رأس املال، واألرباح تتوزع على الطرفني بنسبة 

تفق عليها من الربح إن وجدت ألي من الطرفني مقابل مشاركة كل منهما يف رأس املال، بعد أن يتم دفع النسبة امل

  ؛)4("اخلدمات اإلدارية

                                                 
(1)- Mohammed Obaidullah, Islamic Financial Services, scientific Publishing Centre, king Abdulaziz university, 
Jeddah, 2005, p : 166. 

  .29:، ص2012، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، اإلسالمیة المصارفإدارة شھاب أحمد سعید العزعزي،  - )2(
  .289: ص ،مرجع سابق، المعاییر الشرعیة -)3(
)(- مدیر عام مركز البركة للبحوث واالستشارات المالیة اإلسالمیة : سامي حمود)طرح فكرة صكوك المرابحة ألول مرة، وذلك ھو من و ).عمان، األردن

تارة لبیع الحصص االستثماریة باعتبار أن بیع وقد كان بیع المرابحة من أبرز األمثلة المخ: "...وقال1984في ندوة البركة الثانیة التي عقدت في تونس سنة 
الدیون بحد ذاتھا ال  المرابحة بعد أن یتم یمكن فیھ تماما معرفة الربح وموعد تحققھ ونسبة ما یستحق من الزمن، وما یتبقى لما ھو باق من األیام، وإذا كانت

  ."مع النقود واألعیان، فإنھا تصبح قابلة للبیعتباع إال مثال بمثل، فإن ھذه الدیون إذا كانت جزًء من موجودات مختلطة 
  .286:، ص2013، دار الفكر والقانون، المنصورة، اإلسالمیة عن خدماتھا المصرفیة وأعمالھا االستثماریة المصارفمسؤولیة عبد القادر قائد سعید المجیدي،  -)4(
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ة هذه وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك مشروع قائم يرغب يف تطويره حبصيل": تعريف صكوك املشاركة :ثانيا

تصدرها مؤسسة مالية عقد املشاركة الشرعية، أو مشروع جديد على أساس  إقامةها يف الصكوك أو يرغب يف استثمار 

  ."وسيطة بالنيابة عنه، ويكتتب الراغبون يف املشاركة يف هذا املشروع يف هذه الصكوك باعتبارهم مشاركني فيه

القائم رأس مال املشروع، وحتدد نشرة إصدار صكوك تعد حصيلة الصكوك وحدها أو مع موجودات مالك املشروع     

  .)1("حه املتوقعة وطريقة توزيعها، أما اخلسارة يف املشاركة فهي على قدر حصص الشركاءاملشاركة، وطريقة إدارة املشروع وأربا

أن تتضمن نشرة اإلصدار تعيني أحد الشركاء لتويل لكل شريك، غري أنه جيوز  ايف صكوك املشاركة حقتعد اإلدارة     

  .وتدار الصكوك على أساس الشركة أو على أساس املضاربة أو على أساس الوكالة باالستثمار ،)2(اإلدارة

  صكوك املضاربة: الفرع السادس

تعد املضاربة كما املشاركة من صيغ التمويل طويلة األجل، ويعتمد أداء صكوك املضاربة على األوضاع االقتصادية وأداء     

  .)*(الشركات اليت تصدرها

  :)3(اتعريف املضاربة لغة واصطالح: أوال

فيما يسميها أهل مصطلحان فقهيان ملسمى واحد وهو املضاربة، فاملضاربة لغة أهل العراق،  راضُ والقِ  ةُ قارضَ ُــ امل :لغة - 1

 ؛"هكَ تَر "أي : وقرض املكان "قطعه"، يقال قرض الشيء أي "القطع"راض لغة من القرض وهو ل القِ ، وأصاحلجاز قراضاً 

يقوم عقد املضاربة على اتفاق بني طرفني، يقدم الطرف األول مبوجبه ماال ويقدم الطرف " :املضاربة اصطالحاتعريف  -2

 ."االتفاقالشركة يف الربح حسب و الثاين ويسمى العامل العمل 

كذلك يف املضاربة، شركة يف الربح وشركة يف تكوين املضاربة إجارة باملعىن العام لوجود مال مقابل عمل وهناك شركة      

  ؛)4("مال وعمل"، فرأس املال هنا ال الشركة باملعىن العاممرأس 

  : أو صكوك املضاربة تعريف سندات املقارضة: ثانيا

أسهم املضاربة أو سندات القراض، واملضمون العام واحد  تسمية ملسمى تعددت تسمياته، فمنهم من مساهاسندات املقارضة  - 1

واألموال الالزمة لتوظيفها يف مشروع أو على جتميع املدخرات  االستثماريةهلذه الصيغة اإلطار العام يقوم وإن اختلفت التفصيالت، 

 ؛)1(مشروعات معينة مستمدة أحكامها من عقد املضاربة يف الفقه اإلسالمي

                                                 
  .7:، ص2003 ،10المعیار الشرعي رقم  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، -)1(
اإلدارة بصفتھ أحد الشركاء أو المخول بھذه المھمة عنھم، إما  یتولى، بل إما أن ھفي ھذه الطریقة ال یخصص للمدیر حصة من الربح منفصلة نظیر عمل -)2(

بحوث في عبد الستار أبو غدة، : للمزید راجع. عن حصة التمویل بنسبة ربح متناسبة مع حصتھ في رأس المال وإما بحصة زائدة بناًء على جواز تفاوت الربح
  . 85:، ص2، مجموعة دلة البركة، جاإلسالمیة المصرفیةالمعامالت واألسالیب 

تثماریة فكرة صكوك المضاربة كانت اللبنة األولى في مسیرة بناء الصكوك، وقد طرحت في وقت مبكر بالمقارنة مع األنواع األخرى من الصكوك االس -)*(
بتقدیم سامي حمود دراسة في ھذا الصدد إلى لجنة الفتوى األردنیة  1977اإلسالمیة، فقد طرحت الفكرة ألول مرة في المملكة األردنیة الھاشمیة وذلك في عام 

  .میة األردنیةلدراستھا، وكان الھدف من طرح ھذه الصكوك إعمار أراضي األوقاف التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسال
  .58- 57:، ص ص2006، عملن، دار النفائس، -دراسة مقارنة تطبیقیة- سندات المقارضة وأحكامھا في الفقھ اإلسالميعمر مصطفى جبر إسماعیل،  -)3(
  .60:ص ،المرجع السابق -)4(
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املقارضة مأخوذة من القراض وهو العقد املعروف باملضاربة، واليت تقوم على أساس أن يكون املال من شخص والعمل من  - 2

ومسيت بالقراض ألن صاحب  أو اخلسارة على صاحب رأس املال، االتفاقشخص آخر على أن يكون الربح بينهما حبسب 

 ؛)2(والعامل يقتطع جزًء من الربح ويعطيه لصاحب املال ؛لاملال يقتطع جزًء من ماله وجيعل حق التصرف فيه للعام

الوثائق املوحدة القيمة والصادرة بأمساء من يكتتبون فيها، مقابل دفع القيمة احملررة فيها وذلك على أساس "هي  - 3

الشيوع مع مراعاة املستثمر فيه، حبسب النسب املعلنة على املشاركة يف نتائج األرباح أو اإليرادات املتحققة من املشروع 

ختصيص احلصة املتبقية من األرباح الصافية إلطفاء قيمة عن طريق  ؛التصفية التدرجيية املنتظمة لرأس املال املكتتب به

  ؛)3("السندات جزئيا حىت السداد التام

  :)4(ة على العناصر التاليةضارباملصكوك تقوم : ثالثا

يعترب مالكا حلصة شائعة يف املشروع وله  صكالقيمة، فحامل ال متثل حصصا شائعة يف رأس مال املضاربة متساوية -1

بامسه  صكمن بيع وهبة ورهن وإرث وغري ذلك، ويسجل ال مجيع احلقوق والتصرفات املقررة شرعا للمالك يف ملكه

 ويشرتك يف األرباح؛

اإلجياب يعرب عن يقوم عقد املضاربة على أساس من اإلجياب والقبول والشروط اليت حتددها نشرة اإلصدار،  -2

، والقبول تعرب عنه موافقة اجلهة املصدرة، والبد أن تشتمل نشرة اإلصدار على مجيع صكوكاالكتتاب يف هذه الب

 الشريعة اإلسالمية؛أحكام املعلومات املطلوبة شرعا من معلومية رأس املال وتوزيع األرباح حبيث تتفق مع 

 قابلة للتداول يف سوق األوراق املالية؛ -3

ما دفعه أوال بأول  مقدار و�ذا يسرتد صاحبه األصلية، صكلتدرجيي ألصل قيمة الختصص نسبة من األرباح لإلطفاء ا - 4

 ؛بصفة كاملةودخله  صاحب املشروع إىل امتالكه وبنهاية املدة املقررة لإلطفاء ينتهي معقوال،رحبا وينال من خالل هذه الفرتة 

ال للمكتتبني حبيث ال يتعرضون للخسارة، وتعاد هلم أمواهلم كاملة غري الدولة بضمان رأس املكيقوم طرف ثالث   -5

  ؛يف هذا النوع من الصكوك لالكتتابتشجيعا منقوصة بصرف النظر عن ربح املشروع أو خسارته، وذلك 

  

  

 : )(ما يلي املضاربةاألدوات التمويلية املطبقة القائمة على من بني : األدوات التمويلية القائمة على املضاربة: خامسا

                                                                                                                                                                  
(1)- Angelo M. Venardos, Islamic Banking & Finance In South-East Asia, Its Development & Future, World 
Scientific Publishing, USA, 2005, p:85. 

  .227:، ص2007، دار النفائس، عمان، الطبعة السادسة، المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالميمحمد عثمان شبیر،  -)2(
(3)-Angelo M. Venardos, op.cit., p : 85. 

 .229- 228:ص ص ،مرجع سابق، محمد عثمان شبیر -(4)
 ()-  فاألولى تمثل دیونا من بدایة التعامل كسندات القرض وغیرھا من األوراق المالیة والتجاریة، في واألدوات التمویلیة األدوات المالیةھناك فرق بین ،

  . فال توصف لذاتھا، بل بحسب ما تمثلھ حین أن األخیرة تمثل حصة مشاركة بالمفھوم اإلسالمي وبالتالي
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بعينه أ�ا غري خمصصة ملشروع  أي شهادات ودائع استثمارية مطلقة وهي على نوعني،: شهادات ودائع استثمارية -1

) املشرتي(، ومدة االستثمار هنا غري حمددة وللمستثمر )املخصصة ملشروع معني( املقيدة االستثماريةالودائع  وشهادات

 ؛اخل...هبةً  أو شراءً  أو حق التصرف بالشهادة خالهلا كما يريد، بيعاً 

 - اليت هي جمموع االكتتابات –وهي عبارة عن املستندات اليت متثل نصيبا يف ملكية احملفظة : شهادات االستثمار -2

 :وهذه الشهادات نوعان يف سجل الشهادات بأمساء مالكيها،  اإلسالمي للتنمية، وتسجل صرفاليت يصدرها امل

يف املصرف فظة، وتنحصر ملكيتها وهي جمموع الشهادات الصادرة عند تأسيس احمل: شهادات اإلصدار األساسي  .أ 

 ؛واملؤسسات اإلسالمية األخرى الراغبة املصارفصدر و ُــ امل

العام يف  لالكتتابوهي جمموع الشهادات الصادرة بعد تأسيس احملفظة، وتطرح : شهادات اإلصدار الالحقة  .ب 

 .)1( أسواق األوراق املالية لدى الدول اليت تسمح أنظمتها بذلك

لى ذلك، وتوقيع البائع واملشرتي ع ،صرفجيوز تداول هذه الشهادات بنقل امللكية وتقييد االسم اجلديد يف سجالت امل    

للتنمية شراء ما تعرضه  اإلسالمي صرفاألول تعهد امل ،تتمتع هذه الشهادات خباصية التسييل الذي يتم بأحد الشكلنيو 

إسالمية مؤسسة مصرفية ، والثاين بيع الشهادات إىل - عند كل إعالن لألسعار –واملؤسسات املالية اإلسالمية للبيع  املصارف

ظروف وفقا ل املايلمركزها ويتحدد سعر بيع الشهادات وشرائها بعد تشغيل احملفظة على ضوء احملفظة فعليا،  تشغيلبعد ت

  للشهادات؛ العرض والطلب اجلارية يف السوق، أما قبل تشغيل احملفظة فإن سعري البيع والشراء هو نفسه القيمة االمسية

اخلليجي  لالستثمار اإلسالميةالشركة  وهي وثائق قابلة للتداول تصدر عن: صكوك املضاربة والقروض اإلسالمية -3

   .لتطبيق عقد املضاربة

  واملغارسة  واملساقاة  صكوك املزارعة: الفرع السابع

  .سيتم التطرق لتعريف كل من صكوك املزارعة واملغارسة واملساقاة    

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف متويل ":تعريف صكوك املزارعة: أوال

  .)2("ويصبح حلملة الصكوك حصة يف احملصول وفق ما حدده العقد املزارعة،مشروع على أساس 

املصدر لصكوك املزارعة هو مالك أرض يرغب يف متويل زراعتها على أساس عقد املزارعة، واقتسام احملصول بني مالك    

هلذه األرض بأمواهلم ومن ، ويعد املكتتبون يف هذه الصكوك مزارعني االتفاقاألرض ومن يقوم بزراعتها بأمواله حسب 

  .ركات املتخصصة يف زراعة األراضيذلك الش

ونوع احملاصيل املطلوب زراعتها، وتكلفة الزراعة حتدد نشرة إصدار صكوك املزارعة نوع ومواصفات ومساحة األرض     

من آالت ومعدات وبذور وأجور املهندسني والعمال واحملصول املتوقع هلذه األرض وطريقة تقسيمه بني مالك األرض 

  .واملزارع ومدة الزراعة

                                                 
  .174:، ص2010، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، اإلسالمیة المصارففؤاد الفسفوس،  -(1)

  .354:ص ،مرجع سابق، المعاییر الشرعیة -)2(
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والصرف على احملاصيل، حصصا شائعة يف موجودات املزارعة  االستثماروبداية  االكتتاباب متثل هذه الصكوك بعد قفل ب    

  ؛)1(أو بيعها وقسمة مثنها بني مالك األرض ومحلة صكوك املزارعةواحملاصيل منذ خروجها وحىت صالحها وجنيها وقسمتها 

الستخدام حصيلتها يف سقي أشجار مثمرة هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها ":صكوك املساقاة تعريف :ثانيا

  .)2("د، ويصبح حلملة الصكوك حصة من احملصول وفق ما حدده العقيتها على أساس عقد املساقاةواإلنفاق عليها ورعا

حصيلتها يف الصرف  الستخدامهذه الصكوك هم مالكو املزارع املزروعة بأشجار كالنخل والزيتون والعنب، مصدر     

والتسميد والتقليم ومعاجلة اآلفات الزراعية، مث جين على الزراعة ورعايتها وتعهدها بالري و�يئة شبكات املياه والصرف 

  . وتسويقه احملصول وبيعه أو ختزينه

ي، حيث متول حصيلة الصكوك هذه األنشطة ويستحق حاملوها احلصة اقِ سَ ُـ يقوم املكتتبون يف هذه الصكوك بدور امل    

واستخدام حصيلتها حصة  االستثماروبدء  االكتتاباملتفق عليها من احملصول، ومتثل صكوك املساقاة بعد قفل باب 

واملبيدات، وكذلك شائعة يف موجودات املساقاة من اآلالت واملعدات الالزمة لرعاية املزرعة واملدخالت الزراعية كاألمسدة 

  ؛)3(ما تنتجه املزرعة من حماصيل منذ ظهورها حىت جنيها

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف غرس أشجار وفيما  هي":صكوك املغارسة تعريف: ثالثا

  .)4("والغرس ، ويصبح حلملة الصكوك حصة يف األرضال ونفقات على أساس عقد املغارسةيتطلبه هذا الغرس من أعم

حصيلتها يف تسوية األرض  الستخدامهذه الصكوك هو مالك األرض، سواء أكان حكومة أو شركة أو فردا، مصدر     

وشراء الشتالت، مث غرس هذه األرض بأشجار تدر مثارا على أساس عقد املغارسة الشرعية وإعدادها لزراعة األشجار 

  .االتفاقحسب واقتسام املساحات املغروسة بينه وبني املكتتبني يف صكوك املغارسة 

 ،االتفاقبعد إمثاره حسب  رحصة يف األرض املغروسة بالشجيف هذه الصكوك مغارسني ويستحقون  يعد املكتتبون    

مساحة األرض وأوصافها ونوعية الرتبة واألشجار املطلوب غرسها ومدة املغارسة والعوائد وحتدد نشرة إصدار الصكوك 

  .املتوقعة منها وطريقة تقسيم املساحات املزروعة أو حصيلة املزرعة من مثار

حصة شائعة يف يف إعداد األرض وغرس األشجار  االستثماروبدء عملية  االكتتابميثل صك املغارسة بعد قفل باب     

موجودات املغارسة، وهي أعيان تتمثل يف معدات التسوية وآالت احلفر وشبكات الري والصرف والشتالت نفسها، 

  .)5(فالصك ميثل حصة يف ملكية املشروع بكل عناصره

  رباالستثما صكوك الوكالة: ثامنالفرع ال

، الوكالة إنابة الشخص غريه لتنمية ماله بأجرة أو بغري أجرة"الوكالة باالستثمار هي: تعريف الوكالة باالستثمار: أوال

  ؛)1("باالستثمار مباحة بالضوابط الشرعية

                                                 
  .8:، صمرجع سابقحسان حامد حسین،  -)1(
  .290:، صمرجع سابق، المعاییر الشرعیة -)2(
  .49:ص ،، مرجع سابقحسان حامد حسین-)3(

  .290:، صمرجع سابق المعاییر الشرعیة،-)4(
  .49:، صمرجع سابق، حسان حامد حسین-)5(



 - عمليات التصكيك -  اإلسالميوريق من املنظور املصريف عمليات الت.......................................:الفصل الثالث

 
229 

، كما جيوز تعليق الوكالة وإضافتها للمستقبل واقرتا�ا )يلل والوكِ كِ املُو (الصيغة واحملل والطرفان : وشروطهاأركانها  :ثانيا

كما جيوز أن تكون الوكالة باالستثمار مقيدة بنوع من االستثمار أو مبكان معني أو بقيود أخرى بالشروط املقبولة شرعا،  

أحد طرفيها  أن ينفردكما ال جيوز يف الوكالة املقيدة بالعرف ومبا فيه املصلحة للمـُوِكل؛وجيوز أن تكون مطلقة وتتقيد 

  ؛)2(بتعديل قيود الوكالة

أو وثائق يصدرها فرد أو شركة بقصد استثمار حصيلتها يف مشروع معني "هي  :تعريف صكوك الوكالة باالستثمار: ثالثا

نشاط خاص بصفته وكيال بأجر مقطوع أو بنسبة من رأس املال املستثمر، ويكتتب املوكلون يف هذه الصكوك بقصد 

ونوع املشروع الذي تستثمر فيه هذه الصكوك طبيعة النشاط  إصدارالربح، وحتدد نشرة  ر فيها واحلصول علىاالستثما

 .)3(حصيلة الصكوك ومدة االستثمار وحدود سلطات الوكيل واألجرة اليت يستحقها

  .)*(يوضح الشكل املوايل تقسيمات الصكوك وفقا ملعياري امللكية واملعاوضات    

  تقسيم الصكوك اإلسالمية): 3-3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل  املصارفحبث مقدم إىل مؤمتر ، اإلسالمية الصكوك، صفية أمحد أبو بكر :المصدر

  .13:، ص2009جوان  3-ماي 31اخلريي بديب، 

  وحتدياتها  الصكوك اإلسالمية متطلبات تطوير: الثالثاملطلب 

اإلسالمية،  واملالية يةصرفاملشهدت السنوات األخرية تطورات سريعة ومتالحقة يف جمال تقدمي اخلدمات واألنشطة     

احمللية  يةسواق املالاألتطوير ومسامهتها يف  دالت النمو املتسارعة اليت حققتهاعملبالنظر وتزايدت أمهية الصكوك اإلسالمية 

                                                                                                                                                                  
 (1) -  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، المعیار الشرعي رقم 46، الصادر في 29 ماي 2011، ص:56.

  .57:، صالمرجع السابق -)2(
  .290:، صمرجع سابق،المعاییر الشرعیة -)3(
صكوك استثمار مؤقتة بفترة زمنیة محددة ومنھا صكوك  :إلى مدتھایمكن أن تقسم من حیث : ھناك تقسیمات أخرى للصكوك وفقا لمعاییر أخرى -)*(

أو المنتھیة بالتملیك والتي لھا عدة صور صكوك المشاركة المتناقصة و االستثمار المستردة بالتدریج وصكوك االستثمار المستردة خالل زمن محدود
صكوك و صكوك استثمار مخصصة لتمویل مشروع معین:استثمار حصیلتھامن حیث أما  صكوك اإلجارة المنتھیة بالتملیك؛و صكوك المشاركة في العائدو

  .مخصصة بمشروع معین وال نشاط خاص صكوك استثمار غیرو استثمار مخصصة لتمویل نشاط خاص

 الصكوك اإلسالمية

 على أساس المعاوضات على أساس الملكية

 صكوك المضاربة

 صكوك المشاركة

 صكوك الوكالة

 صكوك المزارعة

 صكوك المرابحة

 صكوك اإلستصناع

 صكوك اإلجارة

 صكوك بيع السلم
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املدخرين واملستثمرين ( السوق احتياجاتوجتاو�ا مع  وهلاتدا اتساعمع و ،)1(والعاملية من خالل إجياد أوراق مالية إسالمية

   .)2(على آلية الديون بفوائد االعتماديقل ) والدولة

املالية بصفة عامة والصكوك  من املهم من الناحية الشرعية أن يتم حتديد املقاصد الشرعية من وراء إصدار األدوات    

تساعد األداة املالية على مجع األموال من أصحا�ا واستثمارها من قبل املتخصصني بأقل التكاليف ، كأن بصفة خاصة

درجة األمان إىل أقصى  ارتفاع أن �يئ ألصحاب األموال فرصا لتوظيف أمواهلم حتققو  املمكنة وبأسهل الطرق املتاحة

تسييل املال واسرتداده دون تأخري  يةإمكانو العائد من التوظيف  ارتفاعو  خاطر إىل أدىن حد ممكنحد ممكن واخنفاض امل

  .)3(أن توازن بني مصاحل أصحاب األموال ومصاحل املستثمرين؛ و وهذا ما يوصف بالسيولة

ربح املشاريع الكبرية أو لقد كانت الفكرة األساسية من وراء إصدار الصكوك اإلسالمية، أن يشارك محلة الصكوك يف     

الدخل الناتج منها ولو أصدرت الصكوك على هذا األساس ألدت دورا كبريا يف تنمية العمل املصريف اإلسالمي، 

     .)4(يت �دف إليها الشريعة اإلسالميةوسامهت مسامهة كبرية يف الوصول إىل املقاصد النبيلة ال

  متطلبات تطوير الصكوك: ألولالفرع ا

  :)5(ميكن تطوير وحتديث وابتكار األدوات املالية اإلسالمية بدون توفر املكونات األخرى الضرورية وتتمثل يفال     

سس على ؤ بالضوابط الشرعية يف املعامالت اليت ت االلتزاموذلك لضمان  :التوثيق واإلفصاح للمعلومات والرقابة: أوال

  ؛لالستثمارصحيحة ومعلومة محاية للمدخر وترشيدا  عالقات

 حىت جتد الصكوك جماال للتسييل، ودور سوق األوراق املالية حيوي واالتساعتتميز بالعمق  :توفر سوق أوراق مالية كفؤة: ثانيا

ستظل  هامن االستفادةر هذه السوق ومتتع الصكوك بالتداول، فإن ، وبدون توفيف توسيع قاعدة املتعاملني يف األدوات املالية

  ؛اإلسالمية يف جمموعها صارفاملبل إن عدم توفر هذه السوق يؤثر سلبا على أداء  ،فقطحمدودة وال يقتصر األمر عليها 

الشركات والسوق  ورحبيتها واملستثمرين وأوضاع االستثماريةتوفر معلومات عن الفرص يعد  :معلوماتمراكز : ثالثا

تصدر القرارات املالية على أساس ،حيث أمرا ضروريا واألسعار واملنافسة وحتليلها وتصنيفها وتقدميها إىل متخذي القرار

وتبدو احلاجة إىل املعلومات أكثر ضرورة يف نشاط ورية لرتشيد القرار ورفع الكفاءة، معلومات صحيحة وهي عملية ضر 

  ؛يف القطاع احلقيقي باستثماراتوتقوم  قدم متويالاإلسالمية أل�ا ت صارفامل

تتيح حتقيق و يتوقع هلا توليد قيمة مضافة أعلى  استثماريةالتمويل اإلسالمي إىل فرص يتوجه  :االستثمارتوفر خربات فنية يف : رابعا

من املهارة والكفاءة يف  عالٍ على مستوى اإلسالمية إىل توفري خربات وإطارات فنية متخصصة  صارفاملوحتتاج  ،عوائد للتوزيع

  ؛اخل...االستثماردراسة اجلدوى وتقييم املشروعات وحتديد فرص 

                                                 
، ورقة بحث مقدمة في إطار المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالیة الصكوك اإلسالمیة وإدارة السیولةعبد القوي ردمان محمد عثمان،  -)1(

  .8- 7:، ص ص2009اإلسالمیة، دمشق، جوان 
  .29:، صمرجع سابقعبد الملك منصور،  -)2(
  .10:، صمرجع سابق، الصكوك اإلسالمیة وكیفیة االرتقاء بھا أسواقمعبد علي الجارحي، عبد العظیم جالل أبوزید،   -)3(
، ورقة مقدمة في إطار الدورة العشرون للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة الصكوك كأداة إلدارة السیولةمحمد تقي العثماني،  -)4(

  .6:، ص2010دیسمبر  29- 25من 
  ]34-  31[:ص ،المرجع السابق -)5(
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التمويلية  االحتياجاتالصكوك إىل توفري  باستخداماملوارد املالية اليت يتم حشدها توجه  :تصنيف الشركات: خامسا

ينبغي أن يكون  والذيهلذه الشركات يوفر جدارة تقدمي التمويل هلا،  اللشركات، ولذلك من املهم أن يكون هناك تصنيف

بل اجلدارة  االئتمانيةأي ال يكون احلاكم فيها هو املالءة  من قواعد النظام املايل اإلسالمي؛قائما على معايري تنطلق 

    .  باإلضافة إىل اجلدارة األخالقية االقتصادية

  اإلسالمية حتديات تطوير الصكوك: الفرع الثاني

إال أنه هناك وتزايد الطلب حمليا ودوليا على تداول الصكوك اإلسالمية،  تشهده الصناعة املالية اإلسالميةرغم التطور الذي     

  :)1(جمموعة من التحديات اليت تواجه تطويرها ومنها

  اخنفاض يف األرباح؛قيق خسائر أو إىل تراجع اإلقبال عليها وحت أدىمما : االختالفات الشرعية :أوال

الشرعية اليت  لالختالفاتينظم عمل هذه اإلصدارات ويوحدها وخاصة بالنسبة : غياب اإلطار التشريعي والتنظيمي :ثانيا

  تظهر من فرتة إىل أخرى حول شرعية بعض الصكوك اإلسالمية؛

نيا من الصكوك اإلسالمية من تصنيفها ائتماالبد قبل إصدار : التصنيف االئتماني ورقابة املؤسسات املالية الدولية :ثالثا

دولية، وكذلك مشورة صندوق النقد الدويل وغريه من املؤسسات املالية الدولية ويف ذلك تكلفة   قبل وكاالت تصنيف

  ختفض من العوائد املتوقعة؛واليت قد  على محلة الصكوك كبرية 

، عامليةتصنيف  وكاالتاحلصول على تصنيف ائتماين من وهو ما استدعى ضرورة  : اإلصداراتنقص الشفافية يف بعض  :رابعا

  ؛اإلصداراتملخاطر وخماوف االكتتاب يف بعض  وذلك تقليال

تطورا سريعا، إال أ�ا بقيت تعاين من  اإلسالميةصناعة اخلدمات املالية  شهدت: نقص املوارد البشرية املؤهلة :خامسا

ومما ال شك فيه إن ضعف باألدوات املالية اإلسالمية، نقص واضح يف املوارد البشرية املؤهلة واملدربة يف جمال التعامل 

  .�ديدا من حيث املخاطر التشغيليةالعاملني سيفرض 

  

  

  القومي واالقتصاد ةاإلسالمية والسوق املالي ملصارفاعلى مستوى لتصكيك  دور ا: املطلب الرابع

تطوير تشكيلة و  لالستثماراتسهولة تدفق األموال و تعبئة املدخرات  من خاللميكن إبراز دور الصكوك اإلسالمية      

 على مستوى كال من وميكن توضيح درها ،باإلضافة إىل توسيع قاعدة سوق األوراق املالية األدوات املالية اإلسالمية

  .املصارف اإلسالمية والسوق املالية واالقتصاد القومي

                                                 
، مجلة الباحث، -البحرین–الصكوك اإلسالمیة ودورھا في تطویر السوق المالیة اإلسالمیة، تجربة السوق المالیة اإلسالمیة الدولیة نوال بن عمارة،  -)1(

  .258:، ص09/2011عدد 
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 التصكيك يف دعم تطور الصناعة املصرفية اإلسالمية دور:الفرع األول

مواردها اإلسالمية، حيث ميكن من خالهلا تطوير هيكل  صارفأداة حمورية يف دعم نشاط امل تعترب عملية التصكيك    

  .إىل جانب احلد من مشكلة السيولةحدة املخاطر،  وكذا تفعيل دورها االستثماري والتمويلي وختفيف اواستخداما�

، هو كيفية كان التحدي األساسي هلاته املصارفلقد  : اإلسالمية ملصارفدور التصكيك يف حل مشكلة السيولة با: أوال

الفائدة، لذلك بدأت حركة واسعة من االجتهاد املايل إجراء خمتلف عمليات الوساطة املالية دون اللجوء آللية سعر 

الستنباط أدوات مالية إسالمية ختدم أغراض إدارة السيولة هلذه املؤسسات جبانب االستجابة الحتياجات العمالء املتزايدة 

  .)1(واملالية املالئمة من املنتجات واخلدمات املصرفية

فكانت الصكوك خمتلفة  ،ة املستندة على عمليات أسواق رأس املالواستجابة لذلك مت تطوير األدوات اإلسالمي    

ظروف ظهرت وتزامنا مع هذه ال ،) 2(اآلجال وذلك على خلفية انتشار فكرة األسواق املالية يف خمتلف األقطار اإلسالمية

املصارف  نتكم، إذ اإلسالمية كإحدى أهم االبتكارات اليت جاءت �ا الصناعة املصرفية  عمليات التصكيك

واملؤسسات املالية من تسييل األصول غري السائلة يف ميزانيا�ا وحتويلها إىل أصول قابلة للتداول يف األسواق املالية، 

واستخدام السيولة املتوفرة يف إعادة االستثمار وزيادة حجم عمليا�ا وأنشطتها دون احلاجة إىل زيادة رأس املال أو زيادة 

  .حجم الودائع

  :ا�ال إلدارة سيولتها بكفاءة عالية وذلك نتيجة ملا يلي اإلسالميةللمصارف  عملية التصكيك أعطت    

 تنوع األدوات االستثمارية املتاحة لالستثمار؛  -1

 التنوع باآلجال واألدوات املتاحة لالستثمار؛ -2

 جتنب عدم التوافق بني استحقاق املوجودات واملطلوبات؛ -3

 الفائضة وبالتايل املنافسة يف األسواق املالية احمللية والدولية؛يساعد على استغالل السيولة  -4

لتداول األدوات  ةيساعد وجود أدوات التصكيك وتنوعها وتعدد آجاهلا يف تعميق وتطوير السوق الثانوية الالزم -5

 .املالية يف الدول اإلسالمية

مالية ذات فعالية عالية جتمع بني الرحبية والتنويع جناح إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية توفري أدوات يتطلب     

واالستجابة ملختلف آجال االستحقاق، وإدراكا بأمهية هندسة أدوات مالية إسالمية إلدارة السيولة ال سيما بني املصارف 

  .)*(ة هذه السيولة، سعت الكثري من الدول من خالل مؤسسا�ا املالية لتأسيس أسواق مالية وابتكار أدوات إلدار )3(اإلسالمية

  :يتم ذلك عن طريق: اإلسالمية ملصارفدور التصكيك يف إدارة املخاطر يف ا: ثانيا

                                                 
األزمة : دمة في إطار المؤتمر العلمي الدولي حول، ورقة مقاإلسالمیة في ظل األزمة العالمیة المصرفیةالتصكیك اإلسالمي ركب عبد القادر زیتوني،  -)1(

  .5:، ص2010دیسمبر  2- 1المالیة واالقتصادیة العالمیة المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، عمان، أیام 
  .المرجع نفسھ -)2(
الدورة العشرون للمجمع الفقھي اإلسالمي، المنعقدة ، - دراسة تحلیلیة نقدیة –اإلسالمیة  المصارفإدارة السیولة في أكرم الل الدین، سعید بوھراوة،  -)3(

  .12:، ص2010دیسمبر  29- 25في مكة المكرمة في الفترة 
، كذلك بادرت مملكة 1994حیث أنشأت ھذه السوق عام  ،اإلسالمیة مصارفكانت خطوة مالیزیا على سبیل المثال إلیجاد سوق إلدارة السیولة فیما ال -)*(

اتسمت التجربة المالیزیة بالتنویع حیث حاولت أسلمة األدوات ، وأسیس مركز إدارة السیولة من خالل تمویل قصیر ومتوسط األجلإلى ت 2002البحرین سنة 
وك في الفائدة الربویة بموجودات ومنافع مشروعة یبنى علیھا العقد، أو من خالل إصدار الصك تمثلالتقلیدیة إلدارة السیولة من خالل استبدال مبنى العقد الم

   .و بیع الدینالتي تعد ابرز أدوات إدارة ھذه السیولة ولم تخل األدوات المالیة النقدیة اإلسالمیة من نقد ال سیما األدوات التي بنیت على العینة أ
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 اطر االئتمان من خاللاجليدة لعمليات التصكيك املصارف من حسن إدارة خم متكن اإلدارة: إدارة خماطر االئتمان  -1

جتميع حجم كبري من املوارد املالية إلعادة استثمارها يف عمليات جديدة  عن طريقختفيض مستوى الرتكز االئتماين 

 .)1(وجود جهات تعزز الضمان لالئتمان لألوراق املالية املصدرة، و وتنويع عمليا�ا

ميكن للمصارف اإلسالمية وفقا للصكوك توفري فرصة االختيار السليم لألغراض وا�االت واملشروعات اليت ختصص     

يلة مواردها، فاملوازنة بني األصول واخلصوم مطلوبة يف املصارف اإلسالمية بدرجة أعلى من املصارف التقليدية، هلا حص

يف أصول غري قابلة للتسييل يف األجل القصري كمديونيات املراحبات واملسامهات املباشرة  األن جزًء كبريا من استثمارا�

  ؛)2(واملضاربات واملشاركات

يساعد توفر األدوات االستثمارية وتنوعها من حيث العمالت واألصول االستثمارية  :أسعار الصرفإدارة خماطر  -2

يعطي تعامل املصارف اإلسالمية  املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف إدارة خماطر أسعار الصرف وغريها؛

الستثمارية أي استخدامها يف إدارة األصول بالصكوك إصدارا وتداوال، مرونة يف تعديل هيكل املوارد وتركيبة احملفظة ا

واخلصوم من خالل حتقيق عوائد وتوظيف فوائض السيولة أو احلصول عليها يف بعض الفرتات أو ختفيض املخاطر عرب 

 ؛اخل...إعادة ترتيب هيكل املوارد واالستخدامات

اخنفاض األصول  العالية من امليزانية إىلإخراج بعض أصول املصرف ذات املخاطر يؤدي : حتسني نسبة كفاية رأس املال -3

 ومن مث ارتفاع نسبة كفاية رأس املال؛املرجحة باملخاطر، 

ذلك  لى التمويل بتكاليف منخفضة، ويعوداملصارف من احلصول ع عملية التصكيك متكن: تكلفة احلصول على التمويل  - 4

 إىل ارتفاع مستوى التصنيف االئتماين لإلصدارات، األمر الذي يؤدي إىل حتسني العائد على اإلصدارات من الصكوك؛

ويقتصر  ،آليات التصكيك مشكلة الوكيل نظرا لعزل أصول احملفظة عن أصول املصرفال توجد يف  :تكلفة الوكيل  -5

 ؛فقط دور اإلدارة على متابعة احملفظة

يف األدوات املـَُصَكَكة، كما أ�ا تتيح  اكبري   تتيح آلية التصكيك مزيدا من املعلومات ومتاثال :املعلومات اإلفصاح ونشر - 6

 االئتماين مبا حيسن مستوى اإليراد للصكوك؛ من مستواهارفع التوفري املعلومات حول التدفقات النقدية وهو ما يساعد على 

  . التطور التقني و التنويع يف مصادر الدخل -7

  اإلسالمية ملصارفدور التصكيك يف تفعيل االستثمار طويل األجل يف ا: ثالثا

يعد النشاط االستثماري يف املصارف اإلسالمية مبثابة البديل الشرعي للتعامل الربوي يف جمال التمويل يف املصارف     

ة، حبيث يتماشى مع مقتضيات ومبادئ التقليدية وجيد هذا النشاط اهتماما كبريا من قبل اإلدارة ختطيطا وتنفيذا ومتابع

                                                 
مسودة مشروع متطلبات كفایة رأس مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، : للتوسع أكثر في موضوع معالجة التعزیز االئتماني في عملیة التصكیك انظر -)1(

  .20:، ص2007، لتصكیك الصكوك واالستثمارات العقاریةاالمال 
  .15:، ص2003، المؤتمر المصرفي اإلسالمي األول، شركة الفجر لالستثمارات، الكویت، إدارة األصول والخصوم في المصارف اإلسالمیةخالد محمد بودى،   - )2(
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الشريعة اإلسالمية وجياري احتياجات العمالء ومتطلبا�م، إال أن االستثمار قصري األجل ميثل السمة الغالبة الستثمارات 

   .باهتمام كبريهذه املصارف على حساب االستثمار طويل األجل الذي مل حيظ 

طويلة األجل، فتحولت من كانت أهدافها االستثمارية   جل بينمامصادر املصارف اإلسالمية قصرية األ كانت    

وكان من نتيجة ذلك  األجل حبثا عن السيولة والرحبية، األسلوب االستثماري طويل األجل إىل األسلوب التجاري قصري

        .ملدخالتأن أصبحت املراحبة بديال لالئتمان يف جانب املخرجات، ويف املقابل أصبحت الودائع اجلارية يف جانب ا

حتولت املصارف اإلسالمية إىل صورة شبيهة باملصارف التقليدية، كما أن الوضع التطبيقي هلذه املصارف جاء     

على االعتماد بصورة أساسية على التمويل  يت كان من أمهها قدر�امتناقضا متاما مع التصورات النظرية املسبقة وال

  .)1(ة األجل بصورة كبريةباملشاركة والقيام باستثمارات طويل

إحداث تغيري يف أساليب التمويل ومن  كان ال بد من املصارف اإلسالميةعاجلة هذا اخللل وإعادة التوازن إىل نشاطات مل    

 إ عادة التوازن الستثمارات هذه املصارفأن تقدم متويال طويل ومتوسط األجل، ومن مث  ات التصكيك واليت ميكنعمليأبرزها 

   .)2(صكوك استثمارية طويلة األجلشكل من خالل توظيف األموال املودعة لديها يف 

املصارف تعاين معظم : اإلسالمية ملصارفيف توفري إطار مالئم للتعامل بني املصرف املركزي وا دور التصكيك : رابعا

قائم على الربا   والبعض منهااإلسالمية من خضوعها لنفس أدوات السياسة النقدية اليت تطبق على املصارف التقليدية، 

كسعر إعادة اخلصم والنسب االئتمانية اليت ال تتناسب مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي، األمر الذي يزيد من تعقيد 

  .واملصارف اإلسالميةطبيعة العالقة بني املصرف املركزي 

  :يف تقدمي البدائل ركزي ودور عملية التصكيك امل صرفيف هذا الصدد سيتم التطرق لسياستني من سياسات امل    

 كو�ا  اليت يقدمها املصرف املركزي االستفادة من التسهيالت لمصارف اإلسالميةل ميكنال  :سياسة امللجأ األخري للسيولة  - 1

وللتغلب على هذه املشكلة كان البد من إجياد بدائل، لذا اقرتح جملس الفكر اإلسالمي  الفائدة،سعر تقدم على أساس 

وهناك اقرتاح آخر بإنشاء  ،)3(بباكستان آلية لتقاسم األرباح حبيث ميكن حساب األرباح على أساس الناتج اليومي

ية لتوفري العون املايل من بعضها البعض صندوق مال مشرتك من طرف املصارف اإلسالمية حتت إشراف املصارف املركز 

عند حدوث مشكالت يف السيولة وذلك على أساس تعاوين، إال أن هذا األسلوب سيؤدي بتلك املصارف إىل االحتفاظ 

 .�ذه األموال بصورة موارد جممدة لدى املصرف املركزي

املصارف تستطيع حيث لصكوك االستثمارية القابلة للتداول البديل املالئم، اأن تشكل يف هذا الصدد ميكن     

الصكوك اليت حبوز�ا للمصرف املركزي عند حاجتها للسيولة بدال من عرضها مباشرة يف األسواق الثانوية بيع اإلسالمية 

املصرف املركزي ومن مث ميكن إعادة وذلك لئال حتدث اخنفاضا يف أسعار هذه األوراق نتيجة زيادة املعروض منها فيشرتيها 

  ؛)4(بيعها يف األسواق املالية مباشرة أو فيما بعد

                                                 
  .7:ص ،سابقمرجع عبد القادر زیتوني،  -)1(
المؤتمر الرابع عشر عن المؤسسات المالیة اإلسالمیة، معالم الواقع وآفاق  ،صكوك االستثمار الشرعیة، خصائصھا وأنواعھانادیة أمین محمد علي،  -)2(

  .986:، ص2005المستقبل، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، 
  .40:ت، ص.، المملكة العربیة السعودیة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، دالمصرفي اإلسالميالتحدیات التي تواجھ العمل منور وآخرون، إقبال  -)3(
 المصارف، مذكرة مقدمة في إطار نیل شھادة الماجستیر في االقتصاد والتصكیك ودوره في تطویر سوق مالیة إسالمیةزاھرة علي محمد بني عامر،  -)4(

  .172:، ص2008منشورة، األردن، إلسالمیة، اإلسالمیة، كلیة الشریعة والدراسات ا
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قام عدد من املؤسسات املصرفية يف السنوات القليلة املاضية باستحداث عدد من الصكوك كان  :عمليات السوق املفتوحة - 2

من ضمن أغراضها االستخدام كبدائل للسندات احلكومية الربوية املتعامل �ا يف األسواق النقدية كأدوات للتحكم يف حجم 

شركات استثمارية وصكوك للمشاركة يف عمليات إجارة  صكوك املضاربة وأسهم املشاركة يف أمثلتها، ومن )1(املعروض النقدي

   .)2( على أصول عينية متنوعة

  دور التصكيك  يف تطوير السوق املالية اإلسالمية: ثانيالفرع ال

يف تعبئة  احللول للمشكالت اليت تواجههابدأت املصارف اإلسالمية تويل أمهية للسوق املالية كو�ا تعد وسيلة لتقدمي     

املدخرات وتوظيف االستثمارات يف املشاريع املنتجة وتوزيع رأس املال على األنشطة االستثمارية يف قطاعات السوق 

  .)3(املختلفة ويف اآلجال املختلفة

السوق املالية مصطلح مركب من كلمتني، مها السوق واملال، وميكن تعريفها : تعريف السوق املالية اإلسالمية :أوال

   .()باعتبارها مصطلحا له داللته اخلاصة

كل مكان أو حيز أو حىت إطار تنظيمي تلتقي فيه رؤوس األموال من فئة وحدات الفائض إىل ":هي السوق المالية -1

 ؛)4("وحدات العجز عن طريق إصدار أدوات مالية معينة هلذا الغرض، وتداول هذه األدوات

 : هي السوق المالية اإلسالمية  -2

السوق اليت يتم التعامل فيها وفق األحكام الشرعية وبعقود مشروعة مثل املراحبة واملشاركة واملضاربة والسلم  "  -  أ

واالستصناع ويتم تداوهلا وفق ضوابط مبراعاة عدم الغش والتغرير، لذلك ال يوجد مشتقات وال مستقبليات بالصورة 

 ؛)5("شراء باهلامش أو البيع على املكشوف املطبقة يف البورصات املالية التقليدية، كما ال يوجد

بتوفر السلع وتنوعها بقصد املتاجرة، إضافة لضوابط حتكم التعامل باألسهم والسندات "تتميز السوق املالية اإلسالمية   -  ب

لضوابط حتكم مبا مينع املضاربات املضرة باقتصاد الدولة، ووجود أصول حقيقية مرتبطة بالسهم والسند دون فوائد ربوية، إضافة 

 .)6("التعامالت بصرف العمالت، فال يوجد جمال للتعامالت الومهية أو التعامالت مبنتجات مفرتضة مل توجد بعد

  )7(:ما يليصور اإلسالمي لألسواق املالية فيميكن حتديد اخلصائص املميزة للت :ثانيا

                                                 
د، إذا أراد المصرف المركزي أن یزید في العرض النقدي فإنھ سیتجھ إلى شراء األسھم والصكوك المملوكة للمصارف والمؤسسات المالیة واألفرا -)1(

لمو ھذه المبالغ بإیداعھا في المصارف، وتتم عملیة تولید االئتمان وذلك بالقیمة السوقیة لھذه الصكوك أو بأعلى منھا ویدفع قیمة ھذه الصكوك نقدا، ویقوم مست
وتتحقق النتیجة  عندما تتسلم المصارف التجاریة ھذه الودائع، فإذا ما قابل ذلك العرض طلب على االئتمان فإن ذلك سیعمل على إجراء توسع في كمیة النقود

كومة مباشرة، ألن ھذه األخیرة ستستخدم ھذه المبالغ في اإلنفاق العام فیترتب علیھ زیادة الدخول ذاتھا إذا قام المصرف المركزي بشراء ھذه الصكوك من الح
  .في شكل أجور ومرتبات أو إیجارات تودع مرة أخرى في المصارف؛ بینما یحدث العكس إذا أراد المصرف المركزي تقلیص حجم المعروض النقدي

، المملكة العربیة السعودیة، المعھد اإلسالمي المركزیة في اقتصاد إسالمي المصارفة التي تستخدمھا أدوات السیاسة النقدیكامل فھمي حسین،  -)2(
  - بتصرف- ، 43:ھـ، ص1427للبحوث والتدریب، 

  .102:ص ،مرجع سابقعبد هللا إبراھیم نزال، محمود حسین الوادي،  -)3(
)(-  ،السوق موضع البیاعات وھي التي یتعامل فیھا وتذكر وتؤنث والجمع أسواق، وتََسَوق : لغةیختلف مفھوم السوق من الناحیتین اللغویة وفي االصطالح

: وقال اللغویون. القوم إذا باعوا واشتروا، وجاءت ُسَویقَة أي تجارة وھي تصغیر السوق، وسمیت بھا التجارة ألنھا تجلب إلیھا أو تساق المبیعات نحوھا
. جمع ھذا اللفظ بھذا المعنى على سوق، والسوق بفتح السین تعني المھر، ألن العرب كانوا یسوقون اإلبل والغنم مھراھم الرعیة وھو دون السلطان، و السوقة

  .]15-12[:، ص2008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، المعامالت االقتصادیة لألسواق في النظام اإلسالميیسري محمد أبو العال، : للمزید راجع
، 2010، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، ل وفق أحكــــام الشریعـة اإلسالمیةــــل بورصة األوراق المالیة للعمـــــــــــتحویني، محمد وجیھ حنی -)4(

  .29- 28:ص ص
  .30:ص ،المرجع السابق -)5(
  .106- 105:ص ص ،مرجع سابق، عبد هللا إبراھیم نزال، محمود حسین الوادي -)6(
  .152- 151:، ص ص2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، واألسواق المالیة التقلیدیة واإلسالمیة في البلدان العربیة المصارفأحمد سفر،  -)7(
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لكثري من املعامالت  اإلسالمية حظر الشريعة جراء سوق تقل فيها املضاربة على أسعار األوراق املالية بدرجة كبرية -1

اليت تعترب حمال لعمليات املضاربة، وبسبب السياسة املالية املعتمدة على الزكاة واليت تفرض عبئا مرتفعا على املتاجرة 

 ثمار؛باألدوات املالية والعمالت، بينما تفرض عبئا بسيطا على االمتالك الطويل األجل لألدوات املالية بدافع االست

 بالسوقني األولية والثانوية بشكل متكافئ، على أساس أن معيار كفاءة األسواق املالية هو مدة متويلها عَىن سوق تُ  - 2

 للمشروعات املنتجة اجلديدة وال تركز على حجم تداول األدوات املالية باعتباره مؤشرا هاما لتقدير مدى كفاءة السوق املالية؛

مة الغالبة يف تعامال�ا وإمنا تشجع على تداول أدوات امللكية بشكل واسع، سوق ال تشكل أدوات الدين الس -3

 وتستحدث من الصيغ االستثمارية كل ما خيدم عمليات التبادل احلقيقي للسلع واخلدمات؛

  ة واهلامشية يف حتديد أسعار األوراق املالية فيها؛لِ لِ ضَ ُــ سوق ال تتحكم �ا االحتكارات واملعلومات امل -4

  :)1(بنية السوق املالية اإلسالمية االعتبارات التاليةحتكم  :بنية السوق املالية اإلسالمية: ثالثا

تعد الركائز الشرعية لقيام سوق مالية إسالمية هي نفسها الضوابط اإلسالمية لالستثمار بصفة عامة، و�ذا ميكن     

  .)2(منها كل أساليب االستثمار الومهيةوضع تصور هلذه السوق واليت هلا أركان شرعية وضوابط إسالمية ختلو 

 : مقوماتها -1

 ؛)تستوعب األموال القابلة لالستثمار(إقامة سوق مالية إسالمية حمكومة مبعايري شرعية   .أ 

أحجام االستثمارات واألموال اإلسالمية يف األسواق املالية العاملية عن أحجام مديونيات بلدا�ا جتاه الدول تزيد   .ب 

 ؛)البالد اإلسالمية إىل التمويالت من السوق بدل املنح واملساعداتتتطلع (ة قرضَ ُـــ امل

 : إقامة أي نظام مصريف إسالمي بالضرورة إنشاء سوق مالية إسالمية تتألف من يستتبع  .ج 

 ؛)يةسوق املاللاملكونات الرئيسة ل(رساميل باحثة عن االستثمار : عناصر العرض 

 تكامل املوارد مع االحتياجات(واالستثمار ميادين حمتاجة للتوظيف : عناصر الطلب( 

 )3(:تعزيز سوق مالية إسالمية قائمة وتوسعة نطاقهايستلزم   .د 

 بنية حتتية مالية تدعم عمليات رأس املال املخاطر؛ 

 ؛ سوق األوراق املاليةواملؤسسات املالية يف  ملصارفتسجيل ا 

  قوانني وأنظمة تسهل إنشاء صناديق رأس املال املخاطر؛ 

 محاية حقوق أصحاب األسهم؛ 

  تداول األسهم والتسوية السريعة ألي منازعات بشأ�ا؛ 

  زيادة اإلصدارات يف السوق األولية وتنشيط التداول يف السوق الثانوية؛ 

وقطاعا�ا االستثمارية يف اجتاهني بدال من ) عربية وإسالمية(بني الدول ) رمسية وخاصة(حركة الرساميل  تكونيتعني أن  . و

 ؛)إعفاءات وضمانات حمددة مبنحهاتشريعات وتنظيمات فتحت الباب أمام استثمارات خارجية (حد وا

                                                 
  .]162- 158[: ص ،المرجع السابق -)1(

واالحتكار واتفاقیات التالعب في األسعار الربا : خالف العمل في سوق األوراق المالیة الوضعیة والذي یعتمد على أسس شرعیة خاطئة من أھمھا ىعل (2) -
ھناك بیوع منھى عنھا في الشریعة ومنھا بیع السلعة ( والمقامرات القائمة على الغرر والتدلیس والكذب والغش والتوقعات غیر المدروسة والبیوع المحرمة

لدین بالدین وبیع الِعینَة وبیع النجس والمتنجس وبیع المالمسة وبیع قبل قبضھا وبیع المسلم على المسلم وبیع المناجشة والبیع الصوري وبیع الغرر وبیع ا
  ).الخ...المنابذة والبیعتان في بیعة

  .163:ص ،مرجع سابق، واألسواق المالیة التقلیدیة واإلسالمیة في البلدان العربیة المصارفأحمد سفر،  -)3(
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 :عناصرها -2

وبديلة من السندات احلكومية الربوية إىل هندسة مالية ) جاذبة للمتعاملني(إجياد أدوات مالية إسالمية  حيتاج  .أ 

خفض مديونية +  نقل الرساميل إىل قطاعات منتجة(إسالمية ومهارات شرعية وفنية تليب حاجات املستثمرين املاليني

 ؛)حتسني رحبيته واستثماراته وسيولتهو القطاع اخلاص 

شرط مالية إسالمية منظمة ومتطورة ر أدوات استثمارية إسالمية يف ظل نظام مصريف منفتح قيام سوق وافُ تَ يهيئ   .ب 

 + أسواق أوراق ماليةاحتاد (ية هلا سِ ؤسَ يف إقامة بنية مُ ) تقسيم األدوار واملهام فيما بينها(ر جهود أكثر من دولة معنية وافُ تَ 

 ؛)(اما مبزايا التعامل وفق صيغ التمويل اإلسالمي وأدواتهجتعل املستثمر العادي أكثر إمل) حترير قيود

 : أدواتها  -3

قلة األدوات االستثمارية وصعوبة تسييلها بسرعة عند احلاجة يستلزمان إجياد أدوات استثمارية شرعية الستثمار   . أ

 :فوائض األموال ولسد الفجوات يف السوق املالية اإلسالمية مثل

  املشاركة يف التصويت؛سندات املقارضة واألسهم 

 ؛)بدل سندات الدين العام  املستندة إىل سعر الفائدة(سندات وأذونات اخلزينة املخصصة باالستثمار اإلسالمي  

  تشابه يف تداول األسهم بني السوق العادية وبني السوق اإلسالمية شرط أال تعود األسهم (بالنسبة إىل األسهم

 ؛)اخل...الشركات تتعامل فيما ما هو حمرم شرع

  ال تتحمل (بسندات القراض )تتحمل الشركة واملستهلك أعباء متعددة(السندات ذات الفائدة  بدالستاميكن  

 اليت تعطي املالكني حق املشاركة يف الربح؛) الشركة أي أعباء مضافة على رأس املال

  يف سوق مالية إسالمية ميكن أن تشهد تدفقا ماليا  أدوات )حملية وعامة ودولية(تشكل سندات القراض املختلفة

 ؛)العرض والطلب(على جانبيها 

تسهيال إلعادة ) سندات املقارضة مثال(غياب أسواق ثانوية لألدوات االدخارية واالستثمارية الشرعية  أدى  . ب

 دوارها التنموية؛التوسع يف استخدام هذه األدوات الضرورية يف الصريفة اإلسالمية وقلص أ إىل إعاقةتسييلها 

بغية استخدامها يف متويالت طويلة األجل يف ) التوريق(سندات  حتويل موارد املصارف إىل أوراق مالية وحمافظ أو  .ج 

 بلدا�ا وخارجها؛

 ؛)تشجيع التعامل �ذه األوراق وجعلها قابلة للقياس والتصنيف(التزام معايري احملاسبة الشرعية اإلسالمية   .د 

تطوير أدوات مالية ال تتعارض يف شروطها وصيغتها مع الشريعة اإلسالمية اخلطوة األوىل حنو إنشاء سوق  يعد  .ه 

مالية إسالمية، أما اخلطوة الثانية فتتمثل يف ضرورة إخضاع عمليات التداول �ذه األوراق املالية لكل من القانون 

                                                 
)(- ة نظرا لما تستوعبھ المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة من أموال نتیجة أنشطتھا للصیرفة اإلسالمیة دورا كبیرا في تفعیل األسواق المالی

حا عن النمط االستثماریة والتمویلیة، وھو ما یشكل إضافة وتنویعا في محتویات وأشكال األوعیة االدخاریة والقنوات االستثماریة التي تعد خروجا واض
الشاملة وصنادیق  المصارفاعتماد  - 1:ة بھذا الشأن إلى ثالثة مجاالت رئیسة تتعلق بأسواق رأس المال  وھيالمصرفي التقلیدي السائد، بحیث یمكن اإلشار

، دعم عملیات الخوصصة -2كإدارة المحافظ االستثماریة لمصلحـة العمالء وإیجاد اآللیة الشرعیة لما یسمى بالمستثمرین المؤسساتیین، ( االستثمار المشترك
  ).الخ...إیجاد منافذ استثماریة تستوعب سیولتھا الفائضة( والعرض في األسواق المالیةتنشیط الطلب  -3
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خلطوة الثالثة يف ضرورة إنشاء مؤسسات مالية إسالمية تقوم اوتتمثل  اعد التعامل األخالقي يف اإلسالم؛اإلسالمي وقو 

 ؛)1(بتفعيل هذه السوق املالية

بل ،يتوقع أن تؤدي دورا يف تطوير هذه األدوات ظروف وعوامل وأوضاعهناك :حتديات األدوات املالية اإلسالمية  -4

  :الدولية ومنها يةسواق املالاألوابتكار أدوات مالية إسالمية جديدة تليب التحوالت الراهنة واملتوقعة يف 

عجز املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية عن استثمار فائض السيولة بالسرعة املناسبة، حيث إن األدوات   .أ 

قصرية األجل املتوافرة حاليا هي أدوات السوق النقدية من أذونات خزانة وشهادات إيداع وما يف حكمها، وهي أدوات 

تستطيع  من ابتكار أدوات مالية إسالمية إذا البدالفنية إال أ�ا غري مقبولة شرعا؛  سهلة االستخدام من الناحية

  املؤسسات املالية اإلسالمية االستعانة �ا ملواجهة ظروف السيولة عند احتياجها أو عند وجود فائض منها؛

نشاط أي سوق ثانوية على نوع وحجم حيث يعتمد وجوب إجياد سوق ثانوية لألوراق املالية ذات إطار شرعي . ب  

األسهم وحدها ال تصلح إلجياد سوق نشطة، وبالتايل ميكن تطوير شهادات اإلجيار وصكوك لذلك فاألدوات املالية املعروضة، 

  ؛املضاربة والصناديق املفتوحة واملغلقة وصكوك املزارعة وحنوها حىت تشكل مؤشرا معقوال على جناح السوق الثانوية املنشودة

     ملواد اخلام واحملاصيل واملعادن؛وخاصة اليت تتعامل مع ا املشتقة فهم أعمق لطبيعة وآلية األدوات املاليةضرورة وجود  -ج  

  :)2(هامن بين: صعوبات تفعيل السوق املالية اإلسالمية: رابعا   

العاملية من حيث أحجام التداول ومعدل التغريات يف األسعار، قلل من  أسواق األوراق املاليةاملتبع يف  أسلوب التنميط - 1

 إمكانية توسع املؤسسات املالية يف طرح احلصص والوحدات االستثمارية يف األسواق العاملية؛

 والسندات والتوريق؛ املشتقات املاليةموقف اهليئات الشرعية يف املصارف اإلسالمية جتاه  -2

  ؛ر يف تطوير سوق رأس املال اإلسالميطِ خاُـــ دور رأس املال امل -3

النجاح يف إنشاء السوق املالية اإلسالمية مث بقاؤها ومنوها على املدى الطويل على وجود تشريعات أو ال يعتمد   -4

هيكل تنظيمي جيد إلدارة شؤو�ا بقدر ما يعتمد على اختصاصها مبزايا غري متوافرة يف السوق املالية التقليدية، وعليه 

ن أن حتققه آلية قيام السوق املالية اإلسالمية ومنو نشاطها على تقدميها خلدمات جديدة وهو الدور الذي ميكيعتمد 

، حيث أن استخدام الصكوك والتوسع يف التعامل �ا من قبل املدخرين واملستثمرين واملصارف واحلكومة يؤدي التصكيك

  :)3(إىل تدعيم دور السوق املالية، وذلك من خالل

 صكوك املصارف اإلسالمية والصكوك احلكومية؛و اليت تشمل صكوك الشركات و توسيع تشكيلة األدوات املالية اإلسالمية   .أ 

واليت تتعامل يف الصكوك اإلسالمية إصدارا وتداوال وتشمل  ةتوسيع قاعدة املؤسسات املشرتكة يف السوق املالي  .ب 

وشركات االستثمار املؤسسي واحلكومة وكذا ) كما هو احلال يف ماليزيا(اإلسالمية بل والتقليدية أيضا  املصارف

 وذلك إذا متتعت الصكوك بالتداول يف السوق املالية؛ خلاص واملؤسسات املالية الوسيطية؛القطاع ا

                                                 
، 11، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد دور وأھمیة العائدات واألوراق المالیة في أسواق المال اإلسالمیةحازم بدر الخطیب،  - )1( 

  .177:، ص2007ماي 
  .166:، صمرجع سابق، واألسواق المالیة التقلیدیة واإلسالمیة في البلدان العربیة صارفالمأحمد سفر، -)2(
  .37-36:ص ص ،مرجع سابقمنصور عبد الملك،  -)3(
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 ؛اية ملا يرتتب عليها من تعميق للسوق واتساعهكمية ونوعية الصكوك اإلسالم  دترتفع كفاءة السوق املالية اإلسالمية بازديا   .ج 

املنشأة ذات و عملية التصكيك من خالل كل من املصدر األصلي تم تإضافة مؤسسات مالية جديدة،حيث   .د 

  . وكيل الدفع وكذا األمنيو متعهد إعادة الشراء و متعهد تغطية االكتتاب و الغرض اخلاص 

  القومي االقتصادمستوى  دور التصكيك على: الفرع الثالث

من حيث اآلجال  هلا مالئمةتوفري موارد مالية احلقيقية عرب  االستثماراتميكن للصكوك اإلسالمية املسامهة يف تنمية     

، حيث ميكن تصميم طرق التمويل املالئمة من اخل...املطلوبة ودرجة املخاطر ونوعية القطاعات وطريقة التمويل املالئمة

 على أساس قاعدة الربح والعائد واالستثمار االدخارالربط املباشر بني نشاطي عن طريق  التصكيكعمليات خالل 

  .احلقيقي الناتج عن إضافات فعلية حمققة، وزيادة يف تنمية الثروة والدخل الفعلي نتيجة ألنشطة إنتاجية حقيقية

من األهداف على تعبئة املدخرات ويعتربه  اإلسالميف  االقتصاديحيث النظام  :دور التصكيك يف جذب املدخرات: أوال

، )1(وتوجيهها إىل استخدامات إنتاجية نظيما فعاال تقوم بتعبئتهالذلك ال بد من وجود مؤسسات مالية منظمة ت األساسية له،

  :على جذب موارد مالية فهناك عدة احتماالتاإلسالمية أما فيما يتعلق بقدرة الصكوك 

حساب النقص يف أن تكون الزيادة يف املوارد التمويلية اإلسالمية عن طريق مبيعات األوراق املالية قد حتققت على  - 1

 اقريب يف عديد من احلاالت بديال اإلسالمية كانألوراق املالية ل هار اصدإ حيث أن اإلسالمية أو احلد من منوها،  صارفودائع امل

 ؛)2(اإلسالمي صرفجدا من الوديعة االستثمارية اآلجلة لدى امل

أن تكون إصدارات األوراق املالية اإلسالمية قد شجعت املزيد من أصحاب املدخرات واألرصدة النقدية العاطلة على  - 2

 عملية تعبئة املوارد التمويلية اإلسالمية؛ وبالتايل املسامهة يف، الدخول يف عملية التمويل باألسلوب اإلسالمي

 ؛)3(يع على رفع معدالت ادخارها واستثمارهاتشجالأن تقوم األوراق املالية اإلسالمية بدور يف تعبئة موارد كانت مكتنزة و  - 3

التحدي الرئيسي يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية يف قدرة  ال يكمن: دور التصكيك يف متويل املشاريع االستثمارية: ثانيا

اليت ال بد من أن توجه حنو استثمارات فعلية  إمنا يف طريقة استخدامها،و  فقط د املاليةاملبتكرات املالية على تعبئة املوار 

اليت مت مجعها عن طريق لذلك فإن كفاءة استخدام املوارد التمويلية  يا يف البلدان اإلسالمية؛ميكن أن حتدث أثرا تنمو 

     .الصكوك اإلسالمية توازي قدر�ا على تعبئة هذه املوارد

الذي وتتميز الصكوك بتنوعها األمر يكون االستثمار باألدوات املالية بشكل عام إما استثمارا حقيقيا أو استثمارا ماليا،     

ات األولوي مبدأ وكذا مراعاة كما أ�ا تكتسب أمهيتها من األساس الذي تقوم عليه )(اقتصادية واسعة جيعلها تالءم قطاعات

  يف النظام االقتصادي اإلسالمي؛

                                                 
  .64:، ص1990، 2، ترجمة سید محمد سكر، عمان، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، دار البشیر، طنحو نظام نقدي عادلعمر شابرا،   - )1(
  .388- 387:، ص ص2001، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، والتمویل المصارفقضایا إسالمیة معاصرة في النقود ویسري عبد الرحمن،  -)2(
  .389:، صسابقالالمرجع -)3(
 )( – تمویل المشاریع الزراعیة والصناعات اإلستخراجیة  التي  صكوك السلمھي األكثر مالءمة لألعمال التجاریة، كما یمكن من خالل  صكوك المرابحة

كوك السلم في تحتاج إلى موارد تمویلیة إلى أن یتم استخراج الُمسلَم فیھ ومن ثم بیعھ وبالتالي تحصیل عوائد ھذه الصكوك، وبشكل عام یمكن استخدام ص
  . ة لمثل ھذه األنشطةاألكثر مالءم فصكوك االستصناعالعقود اآلجلة، أما في قطاع اإلنشاءات 
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واليت )1(متعددة لتمويل مشاريع البنية التحتية ميكن للتصكيك أن يقدم صيغا: دور التصكيك يف متويل مشاريع البنية التحتية:ثالثا

 :ومن بينهاتتطلب رؤوس أموال ضخمة، 

ييد، مث البناء أو التشهو مصطلح يعين : Build, Operate, Transfer Sukuk: اإلسالمية )B.O.T( صكوك  -1

تعهد احلكومة من خالل إحدى وحدا�ا إىل شركة وطنية أو أجنبية أو مشرتكة أي أن مث نقل امللكية،  ومن التشغيل

هذه الشركة إدارة هذا  وىلتاخل، مث ت...ملطارات واملوانئوا حاجات عامة كالطرق إلشباعنشاء مرفق عام بأموال الشركة إب

املرفق العام بتقدمي اخلدمة للجمهور ملدة حمددة مقابل مبالغ معينة حتددها اجلهة احلكومية وحتت إشرافها ورقابتها، ويوزع 

 . العائد بني احلكومة والشركة

سنة تنتقل ملكية املرفق للحكومة يف حالة جيدة وقابلة  25-20يف �اية املدة احملددة اليت ترتاوح عادة ما بني     

   ؛)3(أو إىل شخص خاص جديد يتم اختياره عن طريق املمارسة العامة، )2(الستمرارية تشغيله

 : Build, Own, Operate, Transfer Sukuk اإلسالمية )B.O.O.T( صكوك  -2

وملكية امللتزم  اإلنشاءالبناء أو "وهي تعين التشغيل ونقل امللكية، و التمليك و تعرف يف إطار ما يسمى بعقود البناء     

  ."املتعاقدة يف �اية املدة اإلداريةللمشروع أثناء مدة العقد وحقه يف تشغيله طوال هذه املدة مث نقل ملكيته إىل الدولة أو اجلهة 

ولكنه خيتلف عنه يف أنه خالل فرتة إدارة الشركة للمرفق تظل مالكة له وتديره ، )B.O.T( وهو إحدى صور أسلوب    

  ؛أي حتصل على مجيع العوائد طول مدة االمتياز احملددة مث تنتقل ملكية املرفق للدولة يف �اية هذه املدةحلسا�ا، 

  Build, Rent, Operate, Transfer Sukuk اإلسالمية) B.R.O.T( صكوك  -3

بني خصائص عقد إجيار املرفق ونظام النظام جيمع هذا التحويل، و و التشغيل و االستئجار و هي صكوك نظام البناء     

قيام املستثمر ببناء املشروع حلساب السلطة العامة وعلى نفقته، على أن يقوم ومؤداه  )B.O.T(البناء والتشغيل والتحويل 

 روقيامه باستغالل املشروع لفرتة معينة وحيصل خالل مدة اإلجيا بعد ذلك من السلطة املتعاقدة) املشروع(املرفق  باستئجار

  .على مقابل تقدمي اخلدمة للجمهور أو للجهة املتعاقدة يف �اية مدة االتفاق

على املرفق هلذه اجلهة، وإن كان تشغيله الفعلي وإدارته  اإلشرافخالصة للجهة احلكومية كما يظل ) املشروع(تكون ملكية     

  ؛)(اع اخلاصال للمستثمر من القطوكَ مُ 

                                                                                                                                                                  
فلھا أھمیة كبیرة في تمویل المشاریع االستثماریة لما تتمیز بھ من مرونة أحكامھا، فھي تصلح لكل أنواع االستثمارات الطویلة  المشاركة صكوكأما     

تمتاز  صكوك المضاربةزراعیة والخدمیة، إال أن والمتوسطة وقصیرة األجل، كما أنھا تصلح لجمیع أنواع األنشطة االقتصادیة التجاریة منھا والصناعیة وال
  .علیھا وذلك لما تتیحھ ھذه الصیغة من فصل اإلدارة عن الملكیة، فیستطیع صاحب المشروع الحصول على األموال دون تدخل الممول في اإلدارة

ر الجھات الحكومیة من خالل توفیر التمویالت الالزمة لھذه لصیغ الصكوك اإلسالمیة المقترحة لتمویل المشاریع العامة عدة مزایا، سواء من وجھة نظ -)1(
الخ، ...الیةالمشاریع عن طریق إشراك القطاع الخاص ومعالجة قصور التمویل الحكومي وتحقیق تنمیة اقتصادیة حقیقیة وأخرى اجتماعیة وتطویر السوق الم

  .الخ...ل المخاطر وتوزیعھا إلى أطراف متعددة، كتحقیق أرباح متوقعة ونق)حملة الصكوك(أو من وجھة نظر المستثمرین 
  .217:ص ،مرجع سابق، اإلسالمیة المصارفدور األسواق المالیة في تدعیم االستثمار طویل األجل في أشرف محمد دوابة،  - )2(  
المؤتمر الثامن عشر عقود البناء  - بحث مقارن–عقد البوت بین القانون الخاص والقانون العام وأثره على استقطاب االستثمارات ناصر خلیل جالل،  - )3(  

  .19:، ص2010أفریل  21- 19والتشیید بین القواعد القانونیة التقلیدیة والنظم القانونیة المستحدثة، كلیة القانون بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة، 
  )( - ت البنیة التحتیة، ومنھا مخاطر مرتبطة بمرحلة اإلعداد للمشروع قد تنشأ بعض المخاطر من استخدام ھذه األنواع من الصكوك في تمویل مشروعا

الخ ومخاطر التشغیل ...كمخاطر زیادة تكلفة المشروع، ومخاطر متعلقة بالتأخر في إنجاز المشاریع وعیوب التنفیذ: ومخاطر مرتبطة بتشیید المشروع وبنائھ
  .ومخاطر سیاسیة ومخاطر تجاریة وغیرھا من المخاطر
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يف ميكن تكييف عقود البناء والتشغيل والتحويل : دة وحملة الصكوكـالتكييف الفقهي للعالقة بين الجهات المتعاق -4

، ألن الدولة أو اجلهة )1(أ�ا عقد استصناععلى أساس اإلسالمية  )B.R.O.T( و )B.O.O.T( و )B.O.T(وك ــــصك

 .اإلدارية املتعاقدة تعهد إىل الشركة أو اجلهة اليت حصلت على االمتياز بإقامة املرفق وتشغيله

�ذه االلتزام  )SPV( حبيث حتدد جنس املصنوع ونوعه وقدره وصفته وعلى الصانع  عاً ستصنِ بذلك تكون الدولة مُ و     

 بنفسها، فتعهد بذلك إىل صانع آخر ليقوم بتنفيذ على إنشائه قادرة ال تكون شركة املشروعاملواصفات، ولكن قد 

صانعا يف مواجهة  )SPV(فتكون شركة املشروع  ك من خالل عقد االستصناع املوازي؛وذل املشروع كما هو متفق عليه

   - املقاول-أمام الصانع الثاين عاً ستصنِ الدولة أو اجلهة املتعاقدة ومُ 

ويصح أن يدفع كامال أو بالتقسيط، كما ميكن أن يكون الثمن استيفاء منفعة املشروع  )2(أما الثمن فال جيب تعجيله     

أما لتكييف العالقة بني محلة  ،فيه منافاة لشروط عقد االستصناع املقام ملدة معلومة وهي منفعة معلومة، وهذا أيضا ليس

  .عقد املضاربة الصكوك واملنشأة ذات الغرض اخلاص فينظمها

الرمسية  لالحتياجات لالستجابةأداة مالئمة الصكوك اإلسالمية متثل  :مستوى املالية العامة دور التصكيك على: رابعا

 احتياجاتومتيز كل نوع منها خبصائص ومسات خاصة به جتعله فعاال يف توفري  نظرا لتنوعها مبختلف أغراضها وأشكاهلا

  .كفاءةال عاليةبعينها بطريقة 

،  مية يف القطاع املصريف اإلسالميلسندات احلكو ، متثل الصكوك احلكومية باإلجارة بديال جيدا لومن ناحية أخرى    

أن تتنافس على املدخرات مع أسواق الصكوك  املصارفوعندما يكون على  ،يةصرفاملكما متثل بالفعل بدائل للودائع 

  .)3(ملصارفاهذه الكفاءة يف  ارتفاعاحلكومية يقل هامش الوساطة معربا عن 

  

  

  

  

  بعملية التصكيكواملخاطر املرتبطة  التقليدي الوصف الشرعي لطرق التوريق: املبحث الثالث

املخاطر تلف خموخترجيها الفقهي، باإلضافة إىل  وريق التقليديسيتم التطرق يف هذا املبحث لألساليب املختلفة للت   

  .إدار�ااملرتبطة بعملية التصكيك وطرق 

  وأساليبها القانونية ووصفها الشرعي التقليدي طرق التوريق: األولاملطلب 

                                                 
الكویت ، تطبیقات عقود االستصناع في مشروعات البناء والتشغیل والتحویل ودور المؤسسات المالیة اإلسالمیة في تمویلھاهللا مرشد الصلیلي، عبد  -)1(

  .76:، ص2006، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الیرموك، األردن، حالة تطبیقیة
، جدة، المعھد اإلسالمي للبحوث و التدریب، المصرف عقد االستصناع ومدى أھمیتھ في االستثمارات اإلسالمیة المعاصرةمصطفى أحمد الزرقا،  -)2(

  .5:ھـ، ص1422اإلسالمي للتنمیة، 
  .44: ، صمرجع سابق ،محمد بن مبارك البصمان  -)3(
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ها الشرعي كمِ ثالث طرق متنوعة، يوجد بينها اختالفات البد من التعرض إليها وذكر حُ  التقليدي لتوريقلعمليات ا   

  .والتكييف الفقهي والبديل املتاح هلا

  حوالة احلقالطريقة األوىل عن طريق : الفرع األول

طريقة استخدام حوالة احلق يف التوريق و  ،وحبوالة احلق عند بعض الفقهاء الفقه اإلسالمي حبوالة الدين باالتفاق  اعرتف    

) الفوائد واألقساط(وتوابعه ) القيمة ونوع العملة(الدين بصفاته ) الدائن األصلي(أن حتيل املؤسسة البادئة للتوريق 

  .العام لالكتتابه بطرح األوراق املالية وريقَ لتتوىل تَ  بأقل من قيمة؛إىل شركة التوريق وضماناته 

 االتفاقه إال إذا مت حصلُ ُـ فال يضمن سداد الدين وال ي ،يل مبجرد انعقاد حوالة احلقحِ ُـ تنقضي عالقة الدائن األصلي امل    

  .)1(ومبقابل ألتعابه) ال إليهحَ ُــ امل(على قيامه بتحصيله بصفته نائبا عن شركة التوريق 

  التكييف الفقهي واحلكم الشرعي هلا: أوال

  :)2(هذا النوع من التوريق ما يأيتعلى ينطبق     

حيث نص ، ))11/6( 60رقم قرار ( ر من جممع الفقه اإلسالمي الدويلاليت صدر بشأ�ا قرا سندات الدين احملرمة -1

اق ــــــــــة عند االستحقـــــــــيلتزم املصدر مبوجبها أن يدفع حلاملها القيمة االمسي ادةــــبعد االطالع على أن السند شه...(على

ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم  أو ة إىل القيمة االمسية للسندــــق عليها منسوبـائدة متفـــــــمع دفع ف

 :قرر ما يلي مبلغاً مقطوعاً أم حسماً،

من حيث اإلصدار أو  بة إليه أو نفع مشروط حمرمة شرعابدفع مبلغها مع فائدة منسو  ثل التزامااليت متالسندات   .أ 

ال أثر لتسميتها و  ،أو عامة ترتبط بالدولة الشراء أو التداول، أل�ا قروض ربوية سواء أكانت اجلهة املصدرة هلا خاصة

 ؛أو عمولة أو عائدا الربوية امللتزم �ا رحبا أو ريعالفائدة استثمارية أو ادخارية أو تسمية ا أو صكوكا شهادات

   جيري بيعها بأقل من قيمتها االمسية، ويستفيد  الكوبون الصفري باعتبارها قروضا السندات ذات حترم أيضا  .ب 

 ؛هلذه السندات صحا�ا من الفروق باعتبارها حسماأ

أو لبعضهم  و زيادة بالنسبة �موع املقرضنياشرتط فيها نفع أ ات ذات اجلوائز باعتبارها قروضاالسند حترم أيضا  .ج 

  ؛عن شبهة القمار ى التعيني، فضالال عل

السندات أو الصكوك القائمة على أساس املضاربة  – أو شراًء أو تداوال إصدارا –بدائل للسندات احملرمة من ال  .د 

يكون ملالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإمنا تكون هلم نسبة من ربح هذا  ملشروع أو نشاط استثماري معني، حبيث ال

 وميكن االستفادة من ؛الصكوك وال ينالون هذا الربح إال إذا حتقق فعالاملشروع بقدر ما ميلكون من هذه السندات أو 

 .سندات املقارضةهلذا ا�مع بشأن ) 5/4(30الصيغة اليت مت اعتمادها بالقرار رقم 

                                                 
  .258:، ص2012، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، ارة المخاطرإدشقیري نوري موسى، محمود إبراھیم نور وآخرون،  -)1(

، منظمة المؤتمر اإلسالمي دراسة فقھیة، اقتصادیة تطبیقیة-وتطبیقاتھا المعاصرة، ) التوریق(الصكوك اإلسالمیة علي محي الدین القره داغي،  -(2)
  .9- 8:، ص ص2009الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة، ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة 
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يلتزم  �ا أوراق مالية متساوية القيمةأ، حيث ما ذكره قرار ا�معهذه السندات القائمة على التوريق على ينطبق    

نسوبة إىل القيمة االمسية مع دفع فائدة متفق عليها م قاملصدر مبوجبها أن يدفع حلاملها القيمة االمسية عند االستحقا

  ؛حول السندات  دخوهلا فيما ذكره ا�معوبالتايل فال شبهة وال شك يف ، للسند

اخلاصة بالتوريق  تصدر السندات، حيث بيع الدين بأقل من قيمته التوريق باملعىن الشائع لدى االقتصاديني يتضمن -2

تشجيع الناس بل تصدر بأقل منها بكثري حىت يكون ذلك دافعًا ل ،)ليبورال(بأقل من أصل الدين بنسبة الفوائد العاملية 

 ؛)(وهي حمرمة باالتفاق تضاف إىل مشكلة بيع الدين مشكلة حسم الدين ألجل الزمن  عندها على شرائها وتداوهلا و 

ملؤسسات املالية ا لدى يكون يمكن أنف ،مشروعةعملية التوريق  ديونإذا كانت  :الشرعية مدى إمكانية البدائل: ثانيا

  :)1(، ومهاخالل طريقتني مشروعتني بضوابطهمامن  بدائلاإلسالمية 

، ة مالية ديون مشروعة على العمالءوذلك بأن تكون ملؤسس: لة على غير المدين عند من يجيزهاعن طريق الحوا - 1

، وقد يثور التساؤل حول  بدون موافقتهم عند بعض الفقهاءمع الدائنني حتويلها إىل مؤسسة أخرى أو حىتوأرادت بالتوافق 

 .)التقليدي أو الفوائد كما هو احلال يف التوريق(شيئا من األرباح ال عليه حَ ُـ املال يستفيد حيث  ،جدوى هذا البديل

دل املطلوب بني املؤسسات بديل ميكن اللجوء إليه من باب التعاون املتباه شيئا، لكناملؤسسة املالية احملال عليها ال تستفيد     

ديون اص بالاخل حلل اإلسالمياف، لذلك يف الفوائد اخلاصة �ذه الديون وعملية ما يسمى بالبيع تكمن املشكلةلكن  ،املالية

  .شمل احلوالة على من ليس عليه ديناحلوالة الفقهية مع توسع دائر�ا لت ألصل الديون هوأو  اليت ليست هلا فائدة

 :)2(أحكامها الحوالة وبعض   .أ 

  َوهي مشتقة من التحويل، أل�ا حتول احلق عن ذمة إىل ذمة  "االنتقال والتحول"بفتح احلاء ومعناها  :ة لغةوالَ الح

  ؛)3("دين من ذمة إىل ذمةنقل ": وحقيقتها عند الفقهاء. حيل عليهُـ يل إىل ذمة املحِ مُ ـنقل احلق من ذمة الأخرى، واملقصود 

 أخرىنقل دين من ذمة إىل ذمة " وهو عاما تعريفا اهميكن تعريفلكن  ،الفقهاءاختلف يف تعريفها  :ااصطالح 

  .)4("حبيث تربأ به الذمة األوىل، وهناك احلوالة املطلقة واحلوالة املقيدة

  العناصر التاليةاحلوالة وجود تقتضي:  

  ؛ل دينه إىل شخص آخر، فهو دائن ومدينوِ يل الذي عليه دين وحيَُ حِ ُـ امل  .و 

 ؛)احملال عليه(دينه على شخص آخر احملال هو الشخص الذي له دين على احمليل الذي حيوله ب  .ز 

                                                 
)(- 64منھا قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي رقم و ،صدرت قرارات من المجامع الفقھیة )خصم األوراق التجاریة غیر جائز "الذي نص على أن ) 2/7

ابطة العالم اإلسالمي في قراره األول في دورتھ السادسة عشرة بمكة المكرمة حیث ولذلك تنبھ إلیھ المجمع الفقھي لر ،"شرعا ألنھ یؤول إلى ربا النسیئة المحرم
ال یجوز "، ونص كذلك على أنھ "الدیون بحیث تكون قابلة للتداول في سوق ثانویة ألنھ في معنى حسم األوراق التجاریة) تصكیك(ال یجوز توریق "نص على أنھ 

ومن جانب آخر فإن الفقھاء . "اإلذنیة والكمبیاالت لما فیھ من بیع الدین لغیر المدین على وجھ یشتمل على الرباالشیكات والسندات وحسم األوراق التجاریة 
  ؛شرعا مجمعون على أن بیع الدین النسیئ بالدین النسیئ محرم

  .9:ص ،مرجع سابق، اقتصادیة تطبیقیة دراسة فقھیة،-وتطبیقاتھا المعاصرة، ) التوریق(الصكوك اإلسالمیة علي محي الدین القره داغي،  – )1(   
) قادر(ي ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء نِ ل الغَ طْ مَ : "- )ص(- شرعھا اإلسالم وأجازھا للحاجة إلیھا، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، قال رسول هللا  -)2(
وحكم  ،ل بالدین بعد استحقاقھ بخالف العاجزمطِ الغني القادر أن یُ ، ومعنى الحدیث محرم على ومن أحیل فلیحتل: وفي روایة ألحمد .متفق علیھ "تبعلیَ فَ 

  .الحوالة جائزة غیر أنھ یجب على المحال إذا أحیل على مليء أن یقبل
اإلسالمیة في تنشیط  المصارفأسباب الركود االقتصادي ودور  –نظام الدیون بین الفقھ اإلسالمي والقوانین الوضعیة وفاء محمد عزت الشریف،  -)3(

  .311:، ص2010، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، االقتصاد
  .49- 48: ، ص ص2010انجلیزي، - ، عربيللمصطلحات المالیة اإلسالمیة) األكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة(معجم إسرا    -)4(
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 ؛ول عليه الدين من قبل احمليلَـ حيُ  احملال عليه وهو املدين الذي  .ح 

 ؛وهو الدين احملول من قبل احمليلاحملال به   .ط 

   .إجياب وقبولدالة على احلوالة من الصيغة ال  .ي 

  ؛ف الثالثة يف حتقيق العقد وصحتهاختلف الفقهاء يف مدى اشرتاط رضا األطرا   

 :)1(يشرتط لصحتها :شروط صحتها   .ب 

 ألن احملال رضا احمليل واحملال دون احملال عليه، ألن احمليل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد ،

 حقه  استيفاءيف ذمة احمليل فال ينتقل إال برضاه، وال يشرتط رضا احملال عليه ألن الدائن أقام احملال مقام نفسه يف  حقه

 سواء أكان احمليل نفسه أو ممن قام مقامه؛

  ؛حللول والتأجيل واجلودة والرداءةمتاثل احلقني يف اجلنس والقدر وا 

  مؤجال أو العكس؛كذلك إذا كان الدين حاال وأحاله ليقبضه 

  ؛استقرار الدينضرورة  

عن لمؤسسات املالية اإلسالمية لآخر  بديل ميقدتميكن : بيع الديون باألعيان أو الحقوق المالية أو المنافع -2

  :)2(ر مشروعة، وهيميكن أن تتفرع منه عدة صو  والذي، طريق بيع الديون باألعيان

سواء كانت  ، أو نسبة منهاه الديون أو لغريه باألعيان كلهاملن علي �ائيا بيع املؤسسة الدائنة ديو�ا بيعا عادياأن ت   .أ 

املؤسسة  وبذلك تستفيد ،و خدمات، أو التنازل عنها يف مقابل منافع أحنوها أو باحلقوق املالية املعتربة أوأو مصانع  عقارات

وهذه  .دمات أو احلقوق اليت حصلت عليهاأو اخلأو املنافع ادت املؤسسة املشرتية من األعياناستفو  ؛البائعة من آثار ديو�ا

  ؛اوال حرج فيه فقهاالصورة جائزة 

بائعة احلقوق املالية ملؤسسة مالية أخرى تقوم بتأجريها على املؤسسة ال أو و املنافعأ بيع هذه الديون باألعيان  .ب 

  ؛أو اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق اإلجارة التشغيلية

لالكتتاب فيها من  هاوعرض احلقوق املالية  بتصكيكها بصكوك املؤسسة املشرتية هلذه الديون باألعيان أوقيام   .ج 

 تداولميكن و ، ليكاإلجارة املنتهية بالتم أو عن طريق ر األعيان إجارة تشغيلية مث تباع، وميكن حينئذ أن تؤجقبل اجلمهور

 ؛وق عن طريق البيعاحلق

و احلقوق املالية لصاحل الدائنني، مث تؤجر األعيان تقوم بشراء هذه الديون باألعيان أإنشاء شركة ذات غرض خاص   .د 

   .أو عن طريق اإلجارة املنتهية بالتمليك إجارة تشغيلية مث تصفى بالبيع

  :)3(اجلائزة وغري اجلائزة بإجيازرها صو  ميكن ذكرو  ،مبسألة التصرف يف الديونعالقة البدائل هلذه  - 3

 وباإلمجاع؛هذا غري جائز عند مجاهري الفقهاء ، و املؤجل ملن عليه الدين بثمن مؤجلبيع الدين   .أ 

 ؛ذا حكمه حكم النوع األول، وهيع الدين احلال للمدين بثمن مؤجلب  .ب 

                                                 
  .313- 312:، ص صمرجع سابقوفاء محمد عزت الشریف،  -(1)
  .13:ص، مرجع سابق، دراسة فقھیة، اقتصادیة تطبیقیة-وتطبیقاتھا المعاصرة، ) التوریق(الصكوك اإلسالمیة الدین القره داغي،  علي محي-(2)
  .14:، صالمرجع السابق -(3)
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قر كاملسلم ، أما الدين غري املستهور الفقهاء ما دام الدين مستقرا، وهذا جائز عند مجبيع الدين احلال بثمن حال  .ج 

   ؛فهو غري جائز عند مجهور الفقهاء) السلمدين (فيه 

وهذا حكمه حكم الصورة السابقة، وقد صدر جبوازه قرار ا�مع  ملؤجل للمدين بثمن حال دون زيادةبيع الدين ا  .د 

ألن شرط التسليم متحقق، حيث إن ما يف ذمته مقبوض  اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة الفقهي لرابطة العامل

  .الذي هو عدم القدرة على التسليم، فانتفى املانع من بيع الدين حكما

للتداول بني الدائن واملدين نفسه يف احلالة األوىل والثانية غري جائز شرعا، يف حني  إصدار سندات ما سبق، يعد على ضوء    

لة تكاد جدوى ، ويف هذه احلادائن واملدينا يف التداول بني الالسندات يف احلالتني األخريتني ممكن ولكن يقتصر دوره إصدارأن 

  ؛)*(س جمرد تداول بني الدائن واملدينولي هو التداول املطلق هاإصدار من  ي، إذ الغرض األساسهذه السندات معدومة

  :)1(ميكنحيث ، "بيع الدين بالعني"كن إصدار سندات للديون باألعيان أي مي - 4

، ولكن حيقق نسبة ذا وإن مل حيقق كل أغراض السنداتوه والسلعون ويتم تداوهلا باألعيان إصدار سندات للدي  .أ 

 ؛أسواق السلع واملعادن واألعيان يف اميكن تداوهلحيث ، جيدة منها

لنوعني من السندات اإلسالمية أن تطور هذين ا مصارفوميكن لل ،ندات يف دين السلم يف غري الطعامإصدار س  .ب 

 ؛فيما بينها

  .ئل اإلسالمية بضوابطها الشرعيةوحنومها من البداواإلجارة  إصدار صكوك املقارضة  .ج 

      تجديدالعن طريق ) الديون(نقل األصول  الثانيةالطريقة : الفرع الثاني

ديون أخرى جديدة من خالل إصدار سندات الدين بنفس اآلجال والفوائد من خالل  يتم من خالل هذه الطريقة خلق    

هذه وحتتاج  ،أو املدين أو من كليهما حسب االتفاق رسوم تأخذها من الدائنمقابل جبهة متخصصة لإلصدار  ةستعاناال

  .الطريقة إىل موافقة مجيع األطراف ذات الصلة بالقرض

ن والدائن القدمي باالتفاق بني املدي ال يتم إال هنأقي من حيث تفاواحللول اإل التجديد عن حوالة احلقخيتلف : أوال

، بل اجلديد دون حاجة إىل رضاء املدين، وأما حوالة احلق فإ�ا تتم باتفاق بني الدائن القدمي والدائن والدائن اجلديد

هو نفس احلق الذي يف ذمة  ، ألن احلق الذي انتقل إىل الدائن اجلديد يف حوالة احلقلتنفذ يف حقه �اه ميكفي إعال

 دين جديد شغل ذمة املدين فال بد ، وأن حيل حملهين قدميلدائن فهو يقتضي انقضاء د، وأما التجديد بتغيري ااملدين

  .ديد من موافقة األطراف الثالثةالنعقاد هذا الدين اجل

آخر فإن  جانب، ومن هو نشوء التزام جديد يف التجديد ،وحوالة احلق ديد واحللولبني التج األساسي الفرق يكمن    

، يف ناته من دائن قدمي إىل دائن جديدوتأمي ودفوعهبل ينتقل مبقوماته وصفاته واحللول ال ينقضي  احلق يف حوالة احلق

                                                 
ردھا ألجل المداولة غیر جائز والخالصة أن تصكیك الدیون وتوریقھا وسند ...":صدر قرار من المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ھذا نصھ -)*(

مثل ابن تیمیة (شرعا، ومن ھنا فال یجوز تصكیك دیون المرابحة أو االستصناع أو نحوھما، وال یمكن االستفادة في ھذا المجال مما ذھب إلیھ بعض الفقھاء 
یترتب علیھ ربا الفضل أو ربا النسیئة، ولكن یمكن  في أن التصرف في الدیون إنما یجوز إذا لم) مثل الجمھور(حیث أنھما یشترطان أیضا ) وابن القیم

  .")من غیر الطعام(االستفادة من مذھب مالك في جواز إصدار سندات بیع دین السلم 
  .320: ص ،مرجع سابقوفاء محمد عزت الشریف، -)1(
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ومات ، وحيل حمله حق جديد مبقينقضي مبقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناتهحني أن احلق األصلي يف التجديد ال ينتقل بل 

  .مبقابل إمنا يقابل بالوفاءوال باحللول و فالتجديد ال يقابل ال باحلوالة  لذلك ؛وصفات ودفوع وتأمينات أخرى

ر حينما صدِ آلية لنقل احلق يف ملكية األصول للمُ  هايف استخدام التجديد باعتبار  يةصرفاملازدهار املمارسات  يعد    

شروطة لتمويل البادئ للتوريق عن تبعات التسهيالت امل صرفتكون سندات الديون مرتبطة مبسؤولية حمتملة كمسؤولية امل

عندئذ يكون اخليار األفضل هو أن تتضمن عقود هذه  ،املتجددة طويلة األجل يةئتماناالتسهيالت ال أو القروض

  ؛نقل أصول ديون القروض من خالل جتديد هذه الديون حالتسهيالت صياغة تتي

معظم ، ولكن أثبتت املمارسات العملية أن على أن يكون الدين قرضا مصرفيا مضموناجناح التجديد يعتمد كان : ثانيا

توسع  هذا التجاوز إىل وأدى ، يةصرفاملصول املدينة غري القروض صفقات التوريق تتضمن حمافظ استثمارية ضخمة ومتنوعة لأل

ومن جانب آخر فإن التجديد وإن كان قد أثبت أنه الطريق الوحيد للتمويل احلقيقي جلميع احلقوق ، كبري يف توريق الديون

وجناحه كآلية مستخدمة حىت اآلن يف بيع الذمم املدينة الناجتة عن البطاقات االئتمانية  جديدةلتزامات الستبداهلا بأخرى واال

ــــعلى قدرة املق را كبرياــفإن لقوانني محاية املستهلك أث ؛التجزئةاملخصصة لتجارة  ــ ــ والدائن ) البادئ للتوريق صرفامل(ض األصلي ر ـ

سبق وتفرض حيث إن بعض القوانني تتطلب الرتخيص امل) املستهلك املدين(على تنفيذ العقد ضد املقرتض ) SPV(اجلديد 

من الرقابة على التجارة يف حاالت حبيث إذا مل يتم الوفاء مبتطلبات الرتخيص فال يستطيع الدائن تنفيذ دينه وبالتايل فال  نوعا

  ؛يبقى للتجديد قيمة تذكر يف مثل هذه احلاالت

أن  األول ،التجديد أمرين يتضمن حكم الفقهي لبيع الديون، ولكنلل وقد مت التطرق بيع الدينعملية التجديد يف تدخل : ثالثا

أن الطريقة اليت يتم �ا نقل الدين من  ، والثاينال جيوز شراؤه ال باألعيان وال بالديون الدين نفسه هو دين ربوي حرام

  .حرام فال جيوز التعامل �ا وبالتايل فالطريقة نفسها أيضا مستمرة اوائدخالل التجديد تتضمن ف

احلل الوحيد هو أن تبيع ف، كما هو احلال يف املؤسسات املالية اإلسالمية  الديون مشروعة ليس فيها ربا كانت أما إذا    

  :)1(من أجازها، على ضوء اخلطوات اآلتية املنافع عندالية أو املؤسسة ديو�ا إىل مؤسسة أخرى باألعيان أو احلقوق امل

شركة ذات غرض ، سواء كانت املشرتيةء املدينون واملؤسسة العمالو  وهي املؤسسة الدائنة موافقة األطراف الثالثة -1

  ؛أو غريها خاص

 ؛قيام املؤسسة املشرتية  بتصكيك هذه األعيان اليت هي ملك للمؤسسة املالية الدائنة -2

، هبالدين مع فوائدولكنهم يبقون ملتزمني  لديون العمالء املدينني ضامنا الدائن صرفامل يكونيف هذه احلالة ال   -3

) صرفامل(الدائن مدى بقاء وهنا تطرح تساؤل عن  ، بالبيع الشركة ذات الغرض اخلاص إىلالدائن قد نقل ديو�م ألن 

 ةلديون مدين الدائن ضامنا صرفامل أن يبق ة فرض صحة بيع الدين بالعني شرعابعد الصفقة، وهل جيوز يف حال ضامنا

 ؟ ذا مت بيع ديو�م إىل مؤسسة أخرىيف حالة ما إ

ألنه مل يعد من حيث األصل واملبدأ  له هة أخرى مبوافقته وموافقة املدينني مل يعد ضامنابيع دينه جلبالدائن أن قام بعد     

   :)2(لكن ميكن تضمينه من خالل ما يأيت، و أساسا دائنا

                                                 
  .14- 13:ص ص ،مرجع سابقدراسة فقھیة، اقتصادیة تطبیقیة، -وتطبیقاتھا المعاصرة، ) التوریق(الصكوك اإلسالمیة علي محي الدین القره داغي، -)1(
  .16: ، صالمرجع السابق -)2(
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ية دينه والضمان ألن هذا الضمان خارج عن عمل يضمن سداد املشرتي للثمن بعقد جديد دون ربطه ببيع الدين أن  .أ 

وز يف هذه احلالة أن يضمن ، حيث ال جياالستثمار واملضاربة واملشاركةالوكالة بكممن له عقد أمانة مع املضمون له   جائز، إال

، ومبا أن الدائن هنا ليس من ن عليها إال حلاالت التعدي أو التقصريمِ األموال اليت أُ وهم حن أوأو املضارب أو الشريك  الوكيل

  ؛أن يضمن املشرتي سداد مثن الدين هؤالء فيجوز

�ا أيضا ألو  أن احلوالة باألعيان جائزة كون ،أن تكيف على أساس البيعو  لعقد على أساس احلوالةب ارتَ أن يُ   .ب 

، وبالتايل فإذا مل يستطع أداء الدين ألي سبب كان فإن احملال يرجع على عليه على األداءال بقدرة احمل تنقل احلق مقيدا

  . دينه وهذا رأي مجاعة من الفقهاء احمليل بقيمة

  الطريقة الثالثة املشاركة الفرعية: الفرع الثالث

يطلق آخر  مصرفو  البادئ للتوريق صرفمللي يتم بني اوبريطانيا لرتتيب متويبالواليات املتحدة هذا األسلوب بكثرة يستخدم     

األول مقابل  مصرف، يتم مبقتضاه قيامه بالتوريق من خالل تقدمي مبلغ من املال للالقائد صرفاملشارك أو امل صرفعليه امل

  .سندات مديونية على أن يسرتده مع فوائده يف زمن االستحقاق أي تصفية السندات بالقيمة االمسية والفوائد املتفق عليها

فق عليه هو ، حيث يكون املسؤول عن املبلغ املتاألول صرفأن يرجع على امل املشارك مصرفهذا األسلوب للال يسمح     

   :)1(ى الرغم من شهرة هذه الطريقة إال أ�ا انتقدت مبا يأيتوعل، صرفاملوليس ) أو املدينون(املدين 

احلال يف حوالة احلق  املشارك واملدين على عكس صرفعالقة تعاقدية بني املوجود هذا األسلوب من فرضية عدم  ينطلق :أوال

  : ويرتتب على ذلك ما يأيت، املشارك مصرف، مع أن املدين هو املسؤول عن سداد الدين للأو التجديد

 صرففال يتمتع بأي حق من حقوق امل انتفاع على الدين، فإذا كان الدين قرضا حبقاملشارك  صرفاملال يتمتع  -1

  ؛األول مبوجب اتفاق تسهيالت القروض

حالة التأخري  وائده يفاألول وف مصرفاملشارك رفع دعوى ملطالبة املدين بالوفاء باملبلغ الذي دفعه لل صرفاملال يستطيع   - 2

 ؛التفاق املربم بينه وبني املديندعوى واملطالبة حسب اوالذي يقوم برفع األول  صرف، بل عليه أن يرجع إىل املعن الوفاء

 ؛أو إفالس إلعسارأو تعرض املدين  ولاأل صرفامل إفالسيف حالة  ةمزدوج ةائتماني ملخاطرةاملشارك  صرفتعرض امل - 3

إىل املطالبة بضرورة  ينيا دفع بعض االقتصاديني األمريكيف أمريكا وبريطانيا على هذه الطريقة مم عدم وجود قيود جوهرية :ثانيا

 صارفتقوم على عدم تدخل امل) أمريكا وبريطانيا(كانت سياسة معظم الدول الغربية و ، هذا األسلوب سلبياتمن  التدخل للحد

لضبط ميزانيتها وعدم تعريضها ) SPV(املشرتية  صارفاملركزية بفرض قيود على أسواق بيع الديون مع التوجه حنو دعم امل

   ؛تزامات أو مسؤوليات حمتملة عليها، ال سيما يف حالة وجود الاألصول بطريقة املشاركة الفرعية للمخاطر االئتمانية يف حالة نقل

كون الديون ربوية وبقاء الفوائد يف مجيع الطرق السابقة،  ال ختتلف عن  أ�الطريقة واضح من حيث احلكم الشرعي هلذه ا: ثالثا

إن عملية ، ة اليت قضت حبرمتها، ولذلك فهي تدخل ضمن السندات اليت صدرت بشأ�ا قرارات ا�امع الفقهية السابقمراحلها

   .وال بتصكيكها التعامل معها ال بالسندات  جيوزوبالتايل فال حمرمة يف مجيع حاال�االتوريق كما سبق 

                                                 
  .18:ص ،المرجع السابق -)1(
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 من ديو�ا أن يبيع الدائن جزءً وذلك بشركة امللك،  يف فرعية يف حالة كون الديون مشروعةال ةللمشارك املماثل البديليكمن      

حنو أو أو مصنع  بنسبة من عقار أو عقارات أو من شركة )شركة ذات غرض خاص( أو كلها لشخص طبيعي أو اعتباري

االعتباري بتصكيك هذه األعيان بطريقة مشروعة تتوافر فيها الشروط والضوابط املطلوبة  أو الطبيعي ، مث يقوم الشخص ذلك

اجعة الصادر من هيئة احملاسبة واملر ) 17(ومعيار صكوك االستثمار رقم  )3/1(30من قبل جممع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم 

  . اإلسالميةللمؤسسات املالية 

  بني التوريق من الناحية التقليدية والتصكيك من الناحية اإلسالمية االختالفأوجه : ثانياملطلب ال

 االعتبار، مع األخذ بعني بني التصكيك اإلسالمي والتوريق التقليدي على النحو التايل االختالفميكن توضيح أوجه     

  :)1(أنه توجد أوجه تشابه كثرية بني هاتني العمليتني

 ترتكز  ، حيثاملوجودات اليت متثلهااإلسالمية ضوابط حمددة لنوعية  ناحيةمن ال وريقنوعية املوجودات، حيث للت

فال يتم تصكيك املديونية إال على نطاق  وريق الديون، أما يف عمليات التصكيك التقليدي غالبا على توريق عمليات الت

 عملية بأ�ا متوافقة مع أحكام املعامالت اإلسالمية األساسية؛ال، كما تتميز األصول حمل جبوازه ضيق عند من يقول

  ؛أو صرف يف عملية التصكيكالتقليدي وعملية بيع أو حوالة  توريقخصم ديون يف البيع املوجودات عبارة عن 

 بينما تتعدد يف التصكيك اإلسالمي بتعدد صيغ  ،الصيغة العامة للهيكل يف التوريق التقليدي يف الغالب وحيدة

 اإلسالمية؛ واالستثمارالتمويل والبيوع 

  ؛ق األصلي والشركة ذات الغرض اخلاص شكلية يف اإلطار التقليدي بينما هي عالقة حقيقية يف النظام اإلسالميرِ وَ بني املُــــ العالقة 

 م اإلسالمي؛هي وحيدة يف النظاعادة متعددة بينما  درَة مبوجب عملية التصكيكصُــ عدد األوراق املالية امل 

 ؛سالميةالعائد على الورقة املالية املصدرة قد يكون فائدة ثابتة يف النظم التقليدية بينما يكون عائدا متغريا أو مستقرا من الناحية اإل 

 وجود هيئة رقابة شرعية تراقب عملية وهيكلية إصدار الصكوك اإلسالمية؛ 

  يف رأس مال الشركة ذات الغرض اخلاص،  حاكمةق األصلي أن تكون له حصة ورِ النظام اإلسالمي للمُ ال يسمح يف

 بينما قد يسمح بذلك يف إطار التجربة التقليدية؛

  فائض السيولة لدى الشركة ذات الغرض اخلاص يف سندات ذات فوائد يف ظل التوريق التقليدي استثماريتم عادة، 

 ؛اإلسالمي تتفق مع الشريعة يف حالة التوريق دوات ومعامالتبأ االستثماربينما يتم 

  تقليدية بفوائديتم متويل عجز السيولة لدى الشركة ذات الغرض اخلاص يف إطار التجربة التقليدية من خالل أدوات، 

 ؛بينما يف إطار اهليكلية اإلسالمية يتم من خالل أدوات إسالمية

  بينما يف حالة التوريق اإلسالمي يعطي  ،ق األصلي وبالقيمة األوىل للشراءرِ وَ ُــ قبل امليتم الرد ألصل املبالغ املستثمرة من

 ؛أو حسب الوعد وذلك ضمن هيكلية اإلصدار/الشراء ويتم البيع له بسعر السوق) خيار(ق أولوية ورِ ُـــ امل

                                                 
  .19- 18:ص ص ،مرجع سابقفتح الرحمان علي محمد صالح،  - )1( 
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 واملقصود  النموذج اإلسالمي للتوريقيف حالة بينما يتم بشروط حمددة  ،يتم التداول بدون شروط يف النظام التقليدي

وحيث أ�ا صكوك ملكية فللمالك احلق يف البيع واهلبة  ،بالتداول عمليات بيع الصكوك أو باألصح بيع ما متثله هذه األخرية

 ؛بأحكام الصرف والدين والتجارة االنضباطلكن يشرتط  اليت تنشأ عن حق امللكية؛وكل التصرفات الشرعية 

  سبقت اإلشارة يف الفصل السابق عند التطرق ألمناط التوريق التقليدي بأنه يتم من خالل التوريقطرق من حيث ،

ري احملرم شرعا األمر الذي جيعله أسلوبا غبفائدة  هي عبارة عن اقرتاضاليت لدين و هيكلة ا ثالثة أساليب يف الغالب وهي

يتشابه مع فهو  املدفوع من خالهلا شهاداتالن خالل والذي يكون م أما األسلوب الثايناإلسالمي،  مالئم للتوريق

 �ا ويضاف إىل ذلك أن محلتهاالناجتة عنه متثل أدوات مديونية جيب على املصدر الوفاء  صصاألول، فاحلاألسلوب 

  .له غري مقبول إسالميا أيضاعمما جي ح اليت حتققها األصول حمل التوريقمن األربا  يستحقون أيضا جزءً 

تقسيم  اإلسالمي، ذلك أنه عبارة عن للتوريقفهو األسلوب األنسب  الناقلة شهاداتالمن خالل  نسبة للتوريقأما بال    

حبيث يصبح حامل الشهادة عبارة عن شريك يف ملكية هذه األصول وهو  ،وبيعها للمستثمرين مللكية األصول حمل التوريق

 يتناىف معوهذا ال ققه هذه األصول من ربح أو خسارة؛ وإمنا يعتمد على ما حت بذلك ال يرتتب له عائدا حمددا مسبقا

  ؛)1(أحكام املعامالت اإلسالمية من حيث األصل مع مراعاة الشروط األخرى

  وهذا أمر تتطلبه طبيعة هذه العملية اليت هي  ،التوريق التقليدي اتمن أهم مكونات صفق االئتمانيةتعترب التعزيزات 

اليت قدموها، ، والبد هلؤالء من ضمانات كافية للقروض من مصدرها إىل املستثمرين اجلدد عملية حتويل للديون يف الغالب

أما يف التصكيك فالوضع خيتلف متاما إذ العالقة ليست عالقة دائنية وإمنا هي مشاركة يف األصول واستحقاق للربح أو 

قد يرغب محلة الصكوك واألطراف ذات العالقة ، ولكن االئتمانيةت اخلسارة وبالتايل ليس هناك حاجة ملثل تلك التعزيزا

 .)2(من األرباح للتأمني ضد هذه املخاطر جزءِ  اقتطاعوميكن ذلك من خالل  ؛بالتأمني ضد خماطر معينة

  .اإلسالميو  التقليدياجلدول املوايل أبرز الفروقات اجلوهرية بني منوذجي التوريق يلخص    

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)- Tariq Ali Arsalan, Managing Financial Risks of Sukuk Structures, Dissertation of Master of science at 
Loughborough University, UK, 2004, p:[ 9-12] . 
-(2) Jobst Anderas, The Economics of Islamic Financial and Securitization, 2007, p:17. IMF, working paper from the 
website: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/w07117.pdf. 
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  الفروقات اجلوهرية بني منوذجي التوريق اإلسالمي والتقليدي):3-3(اجلدول رقم 

  النموذج اإلسالمي  النموذج التقليدي  أوجه االختالف

  نوعية الموجودات
قروض السيارات والبطاقات ك اة ديونورقَ ُـــ متثل املوجودات امل

  اخل...وذمم مدينة وقروض ربوية االئتمانية

ة ذات طابع ومنشأ شرعي فهي ورقَ ُـــ املاملوجودات 

يف الذمم والصادرة وفق أعيان ومنافع أو الديون 

  عقد شرعي

  -   عالقة شكلية يف معظم األحيان   )SPV(بين المورق األصلي و العالقة

  ورقة واحدة ذات قيم وحقوق متساوية  يف الغالب عدة أوراق مالية بفئات خمتلفة  رةصدَ عدد األوراق المُ 

  رةصدَ الورقة المالية المُ عائد ومخاطر 
إىل سعر الفائدة  باالستنادالعائد معلوم وحمدد مسبقا 

  واملخاطر متنوعة
  .رمِ والغُ  نمِ الصك املايل له نفس احلق من الغُ 

  وجود هيئة رقابة شرعية ضرورة   ال يشرتط وجود هيئة رقابة شرعية  وجود هيئة رقابة شرعية

  الفوائض النقدية يف سندات غري إسالميةتستثمر    )SPV( لدىاستثمار فائض السيولة 
السلعي أو  االستثمارتستثمر الفوائض النقدية يف 

  أي جمال متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  ق األصليرِ وَ ُـــ ون شركة ميكن أن يساهم فيها املكَ تُ    )SPV( الشركة ذات الغرض الخاص
ال يسمح للمورق األصلي أن ميتلك حصة حاكمة 

  يف الشركة لتعارض املصاحل

   )SPV( تمويل عجز السيولة لدى
اقرتاض بفائدة لدفع قيمة املوجودات املراد توريقها 

  حلني إصدار السندات
  متويل بدون فائدة وفقا لصيغ التمويل املختلفة

  اإلسالميةصيغ متعددة حبسب صيغ التمويل   عادة صيغة وحيدة ويغلب عليها القرض  الصيغة العامة للهيكل

  رد أصل المبالغ المستثمرة بعد نهاية التوريق
ق األصلي وبالقيمة األوىل ورِ ُـــ يتم الرد من قبل امل

  للشراء

الشراء ويتم البيع له ) خيار (ق أولوية ورِ ُــــ يعطي امل

  أو حسب الوعد/بسعر السوق

  تغطية اإلصدار
من خالل  االكتتابيتم توفري املبالغ اليت تقل عن 

  قروض ربوية

ترد املبالغ للمكتتبني إذا مل يتم تغطية اإلصدار أو 

  يف حال عدم وجود متعهد تغطية

  بيع حقيقي حلصة شائعة يف ملكية موجودات  عملية خصم ديون  التداول

  ةـــــــــــــــورقَ الموجودات المُ 
ميكن تقدمي معلومات عن املوجودات، اهلدف منها 

  إىل وجود تدفقات نقديةطمأنة الدائنني 

جيب تقدمي معلومات كافية عن املوجودات املراد 

  ها أل�ا متثل املبيع يف عقد البيعيقُ رِ وْ تَـ 

  عالقة مشاركة بني محلة الصكوك  عالقة دائنية متوازية بني محلة السندات  تكييف العالقة

اإلمارات الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، ، وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها) التوريق(الصكوك اإلسالمية ، فؤاد حممد أمحد حميسن :المصدر

  .46:نظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، صم، 2009العربية املتحدة،
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  بني الصكوك اإلسالمية واألدوات املالية األخرى مقارنة: الثالثاملطلب 

، ميكن واملشتقات املالية األسهم والسندات وكل من ما بني الصكوك والتشابه االختالفهناك العديد من أوجه     

  :إبرازها فيما يلي

  بني الصكوك واألسهم مقارنة: الفرع األول

  :)1(هناك جمموعة من الفروقات ومن بينها    

  خماطر عالية؛سهم ورقة مالية ذات الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة املخاطر، بينما األ :أوال

الصكوك يف أغلب هياكلها أداة متويل خارج امليزانية، بينما األسهم حصة مشاعة يف رأس مال الشركة وعليه  :ثانيا

  رة، وأما مالك السهم فهو شريك ومالك حلصة مشاعة يف رأس مال الشركة؛صدِ ُــ ل للشركة املوِ مَ ُـ مفحامل الصك 

، )إطفاء( استحقاقملا كانت الصكوك أداة مالية غرضها متويل املصدر، فإ�ا يف األعم األغلب تكون مؤقتة وهلا تاريخ  :ثالثا

ن حتويل الصكوك إىل أسهم جائز شرعا ولكن ضمن ضوابط وشروط إصدار كل كما أ نما األسهم ورقة مالية غري مؤقتة،بي

  .ممول للشركة من اخلارج إىل مالك حلصة مشاعة يف رأس ماهلا حوهلا إىل أسهم يتحول مالك الصك منتمنهما، وب

  امعة اإلسالمية العالقة بني الصكوك وعقود التمويل: الفرع الثاني

الفرق ة، ويكمن هيكلَ ُــ املشرعية التمويلية ال واتدمن األوالصكوك  )(ا�معةاإلسالمية من عقود التمويل  كلتعترب      

أن الصكوك ورقة مالية تتسم جبميع خصائص األوراق املالية، ومنها أ�ا ذات قيمة متساوية عند  بينهما يف اجلوهري

أما عقود التمويل  وقابليتها للتداول؛ر وأ�ا ذات مسؤولية حمدودة صدِ ُـــ إصدارها وعدم قابليتها للتجزئة يف مواجهة امل

  .كمدير للتمويلها  ويعني أحد  صارفمن امل ا�معة فهي قروض أو متويالت ذات حجم كبري تقدم من جمموعة

إال أن أهم هذه اخلصائص هو قابلية الصكوك للتداول، وعليه فإن كثريا من العقود التمويلية اجلائزة واليت تبىن عليها     

كاملراحبة واإلستصناع ال ميكن حتويلها إىل صكوك متداولة أل�ا متثل مديونية يف ذمة املدين، هيكلة عقود التمويل ا�معة  

واملشاركة والوكالة بينما العقود الشرعية اليت �يكل الصكوك عليها جيب أال متثل دينا حىت تكون متداولة كاإلجارة واملضاربة 

يكل على التأجري أو شراء حمافظ األعيان املؤجرة ميكن حتويلها إىل ولذلك فإن عقود التمويل ا�معة اليت � ؛االستثمارب

   .)2(ع املبين على مثل هذه العقود الشرعيةجمَ ُــ صكوك متداولة حىت بعد بداية التمويل امل

  

  

  بني الصكوك والسندات مقارنة: الفرع الثالث

                                                 
  .151: ، ص2013دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن،  -دراسة مقارنة - التمویل ووظائفھ في المصارف اإلسالمیة والتجاریةقتیبة عبد الرحمان العاني،  - )1(

()- Islamic Syndication Financing Contracts. 
، أطروحة دكتوراه الفلسفة، قسم المصارف اإلسالمیة، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، غیر بین الفقھ والممارسةھیكلة الصكوك خولة فریز النوباني،  -)2(

  .160:، ص2011منشورة، األردن، 
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 ،مالية متداولة غرضهما األساسي هو التمويلأوراق المها كبني الصكوك والسندات، كون أن   تشابههناك أوجه  توجد

املهمة كالتحكم يف حجم  االقتصاديةمن الوظائف  العديدمن خالل الصكوك أو السندات أداء وتنفيذ  حيث ميكن

      .ةوخماطر متدنيكبري   استقرارأوراق مالية ذات بأ�ما  انتصنفلنقدية ومتويل األغراض املختلفة،  كما السيولة ا

 :هي موضحة يف اجلدول املوايل، و أساسية بني الصكوك والسندات افروقلكن هناك     

  والسندات الربويةسالمية اإل الصكوك مقارنة بني): 3-4(اجلدول رقم 

  )الربوية(السندات التقليدية   الصكوك الشرعية  عناصر المقارنة

  الطبيعة والشكل القانوني

حصة شائعة للموجودات طبقا ملبدأ املشاركة بالربح 

املتوسطة والطويلة  االستثماراتواخلسارة وتعترب من 

  األجل

ويعترب من ) ثابتة(قرض ربوي، فوائد دورية 

  طويلة األجل االستثمارات

  العام االكتتاب  العام مع مراعاة الضوابط الشرعية االكتتاب  آلية اإلصدار

  التداول
 استثناءبقابليتها للتداول مع مراعاة حالة املوجودات، 

  داولللت غري قابلةستصناع صكوك السلم واال
  قابليتها للتداول

  والعوائداألرباح 
الربح غري مقطوع إمنا قائم طبقا ملبدأ املشاركة بالربح 

  "مغرَ َـــ م باملغنَ َــ امل"واخلسارة 
  الفوائد دورية وحمددة سلفا

  للتحول إلى أسهمالقابلية 
ألن الصكوك عبارة عن مشاريع  ،غري قابلة للتحول

  قائمة
  قابلة للتحول إىل أسهم

  بالضوابط الشرعية التزامها
بأحكام الشريعة  التزامهامن شروط التعاقد 

  اإلسالمية

 االلتزامبأحكام الشريعة ويكون  التزامال يوجد 

  مبا خيدم املصاحل الدنيوية

  للمالكينالتمثيل القانوني 

تنشأ هيئة ذات شخصية مستقلة مملوكة حلاملي 

 باعتبارهمالصكوك لتمثيلهم مع اجلهات األخرى 

  أرباب مال

تنشأ هيئة ذات شخصية مستقلة مملوكة حلاملي 

ة للسندات رَ صدِ ُـــ السندات لتمثيلهم مع اجلهة امل

  ضنيقرِ مُ  باعتبارهم

  ضمان رأس المال

وميكن شرعا  ال ضمان لرأس مال حاملي الصكوك

 أن يتربع طرف ثالث بالضمان شريطة أن يكون

منفصال يف شخصيته مستقال بذمته املالية عن 

  طريف العقد

  رة رأس املال والفوائدصدِ ُـــ تضمن اجلهة امل

  اإلطفاء

ميكن أن يكون كليا يف �اية مدة اإلصدار أو جزئيا 

بالتدرج خالل سنوات اإلصدار مع مراعاة مجيع 

الشرعية املتعلقة بإصدار الصكوك وتداوهلا الضوابط 

  ومبدأ العدل واملساواة بني محلة الصكوك

ميكن أن يكون كليا يف �اية مدة اإلصدار أو 

ملا  اجزئيا بالتدرج خالل سنوات اإلصدار وفق

  عليه نشرة اإلصدار تنص

مداخلة مقدمة إىل املؤمتر العلمي السنوي الرابع عشر، صكوك اإلستثمار الشرعية،  وليد خالد يوسف الشاجيي، عبد اهللا يوسف احلجي، :المصدر

  -بتصرف-، 938:، ص2005ماي  17-15اإلسالمية، معامل الواقع وآفاق املستقبل، كلية الشريعة والقانون، جامعة ديب،  املاليةبعنوان املؤسسات 

  

  

  بني الصكوك اإلسالمية واملشتقات املالية مقارنة:الفرع الرابع
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املالية فهي ، أما املشتقات اقتصاديةعلى ارتباط وثيق مبوجودات أو منافع ذات جدوى  ةك اإلسالميكو الصقوم ت    

 ةمالية مباشرة على أصول حقيقية، أما يف حال امشتقة من عقود مالية أساسية، لذا فإنه ليس للمشتقات املالية حقوق

الصكوك اإلسالمية فمن شروط تداوهلا أن تكون مرتبطة بأصول حقيقية وال ميكن اشتقاق أدوات مالية ثانوية من 

   .)1(أو عدمه بشروط شرعية معينة تسمح بالتداول ةمرتبط بالسلعة أو املنفعة وحمكومكو�ا الصكوك اإلسالمية  

الصكوك اإلسالمية أمر وارد صوريا يف املشتقات املالية، واليت  املخاطر يف كل من املشتقات املالية و  وزيعفإن ت ،كذلك   

املشتقات عبارة عن بيع ف، 2008كان التوسع فيها سببا من أسباب األزمة املالية اليت هزت األسواق األمريكية يف �اية 

البيوع املتولدة من من خالل ) للسيولة(لديون وال تعتمد على بيع ألصول أو منافع حقيقية وما هي إال توليد للنقد 

الصكوك اإلسالمية توفر  ؛ يف حني بعضها البعض واملعتمدة يف واقع احلال على ديون تشكل يف النهاية رافعة مالية ومهية

السيولة باعتمادها التام على أصول حقيقية ومنافع مقبولة شرعا وحتكمها قواعد االستثمار يف الشريعة اإلسالمية اليت حترم 

   .)2(ما ليس عندكبيع الدين أو 

  .املالية بني الصكوك واملشتقات أهم الفروقاجلدول املوايل يوضح     

  املالية واملشتقاتاإلسالمية  مقارنة بني الصكوك): 3-5(اجلدول رقم 

  الصكوك  المالية المشتقات

  ؛اتـــــــــــوق والمطالبـــــــقائمة على الحق -

  ؛ة حقيقيةـــــــليس لها قيم -

  ذات األولوية من العقود األساسية إنشاء العقوديتم  -

تحمل مخاطر األصل بشكل مباشر حتى بالصك يستمر  -

  ؛ولو تم تداوله

  ؛لها قيمة حقيقية مرتبطة بملكية المالك أو المستفيد من األصل -

   .األوقات بصلة مع األصل في كلالصك بعقد واحد ويحتفظ يرتبط  -

  
  

Source: Mohd. Akbar Ali Khan, Gulam Muntaqua and Mohad. Abdul Samad, Shariah’s Drive Against Derivatives, 
Islamic Capital Markets Products Regulation & Development, Islamic Research Training Institute, IDB, Saudi Arabia, 
2008, p :213. 

     الشريعة من ضمانهاخماطر الصكوك وموقف : الرابع املطلب

أو اخنفاض  تبعة اهلالك الكلي أو اجلزئي(وبني حتمل املخاطر  من منظور إسالمي االستثمارعالقة وثيقة بني  توجد    

، أي ما خيرج ويتحصل من )("اخلراج بالضمان"وهذا املبدأ قد أرساه احلديث الشريف املوجز الذي نصه  ،)القيمة

  .بتحمل التبعة واملسؤولية عن اخلسارة أو التلف يف حال وقوعهامكاسب منوط استحقاقه شرعا 

احبة عن صكوك املشاركة خماطر صكوك املر حيث ختتلف تتباين املخاطر اليت تتعرض هلا الصكوك وفقا هليكلها،     

تكون  وتبعا لذلك ة عن البسيطة القائمة على عقد واحدبَ ركَ ُــــ صكوك ذات العقود املالواإلجارة، كما ختتلف  واإلستصناع

تتعرض هلا صيغ التمويل خماطر االستثمار اإلسالمي وهي املخاطر اليت  على مستويني،الصكوك اإلسالمية خماطر 

                                                 
  .212: ص ،مرجع سابقحسین محمد سمحان وآخرون،  -)1(
  .213: ص ،المرجع السابق -)2(
)(-  ن ھنا تحمل التبعة سواء بالتلف أو بھبوط القیمة، ألنھ تلف حكما فال سند لحصر معنى الضمان ھنا بالتلف فال یسلم للقول بفك المالزمة بی بالضمانالمراد

  ).الُغْرمُ (والضمان ) الُغْنمُ (الخراج 
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وهي املخاطر اليت تتعرض هلا االستثمارات مبختلف أنواعها واليت تقسم  أما املستوى الثاين فهو خماطر االستثمار اإلسالمية؛

 .)1(نتظمةاملغري أخرى إىل خماطر منتظمة و 

  ةمفهوم املخاطر: األول الفرع

ونظرا آلليات  ،منهابعض على على خليط من النقود والديون واألعيان واملنافع أو  موجودات حتتوي الصكوك اإلسالميةمتثل     

  .)(فإ�ا تتعرض للمخاطر اليت تتعرض هلا املشروعات االستثمارية اإلسالمية اإلسالمية،إصدارها القائمة على صيغ التمويل 

  تعريفها: أوال

ر، أي مرتدد بني أن يوجد وأن ال طِ ال هذا أمر خَ قَ يُـ  و اإلشراف على اهلالك وخوف التلف،ر بفتحتني هطَ اخلَ  :لغة -1

يطلق كما ، "النبيل"من كل شيء واخلطري  ومجعه أخطار، "ال والشرف واملنزلةارتفاع القدر وامل"هو أيضا ر طَ واخلَ ، يوجد

  .)2("تراهنوا عليه"وختاطروا على األمر  "املراهنة"ن عليه واملخاطرة رتاهَ ر على السبق الذي يُ طَ اخلَ 

  : ااصطالح -2

 ؛)3("ألكثر من نتيجة واحملصلة النهائية غري معروفة احتمالاخلطر عندما يكون هناك ينشأ "  .أ 

عدم وعائدا�ا املتوقعة يف ظروف  االستثماريةهي التقلبات املنتظمة وغري املنتظمة اليت حتدث يف قيم األصول "  .ب 

 ؛)4("على املستويني احمللي والدويل االقتصاديةالتأكد السائدة يف األسواق املالية والنشاطات 

على عكس عدم التأكد الذي  ،االتظاهرة عشوائية توافق وضعية أين تكون األحداث غري متوقعة إّال باحتم"  .ج 

  ؛)5("وعكس التأكد الذي يسمح بالتنبؤ )متلص من احلساب(يوافق مستقبل غري متوقع بشكل تام 

ركات تدعى املخاطرة أحيانا اخلطر رغم االختالف املوجود بينهما، وعلى العموم فإن اخلطر ميثل موضوع عمل ش  .د 

كما ختتلف وضعية املخاطرة عن وضعية عدم التأكد، حيث ميكن احلديث عن املخاطرة التأمني ال مؤسسات اإلقراض،  

عندما يتعرض عون اقتصادي إىل مصادفة ذات أثر سليب حبيث تكون هذه املصادفة قابلة للتقدير بواسطة احتماالت 

العون أي ال يدخل د رقمية حمددة من طرف العون االقتصادي بصفة موضوعية أو ذاتية، بينما يف حالة عدم التأك

وضع التقديرات على أساس احلكم الشخصي ملتخذ القرار على عكس املخاطرة أين يتم أي  ؛احتمال رقمي يف تقديره

 ؛)6(يتم وضع هذه التقديرات على أساس البيانات التارخيية

                                                 
  .214:، صمرجع سابقحسین محمد سمحان وآخرون، -)1(
)(-  أي المخاطر مخاطر خاصة، أي المخاطر التي تتعلق باألسواق المالیة ألسباب عامة بھا ومخاطر عامةیمكن تصنیف المخاطر المحیطة بالصكوك إلى ،

مخاطرة (مخاطر تصكیك الذمم المقبولة شرعا  - 2مخاطر مصدري الصكوك،  - 1: التي تحیط بالصكوك لعوامل خاصة بھا، ویمكن إجمال ھذه األخیرة في
مخاطر مخالفة أحكام  - 6المخاطر القانونیة،  - 5المخاطر التشغیلیة،  -4مخاطر تصكیك األصول العینیة،  - 3، )وفاءالتأخر في الوفاء ومخاطرة العجز عن ال

  .مخاطر صیغ التمویل اإلسالمي - 7الشریعة اإلسالمیة، 
  .1:، ص4/6/2008، مجموعة قنطقجي البریدیة، اإلسالمیة بالمصارفإدارة المخاطر فضل عبد الكریم محمد،  -)2(
، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، المصرف اإلسالمي تحلیل قضایا في الصناعة المالیة اإلسالمیة - إدارة المخاطرطارق هللا خان، حبیب أحمد،  -)3(

  .25:، ص2003للتنمیة، جدة، مكتبة الملك فھد الوطنیة، 
  . 253:ص ،2003، عمان، دار صفاء، االستثمارات واألسواق المالیةھوشیار معروف،  -)4(

(5)- Alain-Ch.Martinet, Ahmed Silem et autres, Lexique de gestion, 5ème Edition, Dalloz,  Paris, 2000, p : 375. 
(6)- Bernard Barthélemy et autres, Gestion des risques, Méthode d’optimisation globale, 2ème Edition, Editions 
d’organisation, Paris, 2002, p : 13. 
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 ،احلالة اليت تسبق اخلطراختالف املعىن اللغوي بني اخلطر الذي يعين سبب اخلسارة واملخاطرة اليت تعين من رغم بال  .ه 

  وهذا ما يفسر بأن املخاطر باملعىن  ،يشمل عنصري عدم التأكد واخلسارة إّال أنه يتم اعتبارمها اصطالحا ذا معىن واحد والذي

 ؛)1(االصطالحي ميكن أن يعرب عنها كتوزيع احتمايل مع انتشار النتائج املستقبلية حول مستوى التوقع

املخاطرة واملضاربة واملقامرةـ، إال أن إدارة االستثمار تفرق بني هذه املفاهيم توخيا لدقة  مفهوم ط الكثري بنيخيل  .و 

جتارية معتربة  اطرخمفاملضاربة هي قبول  رضي الذي ال يعتمد منهجية نظامية،املقاصد ومتييزا للمستثمر احلقيقي عن املتداول الع

ذا العائد ما هو إال الربح املتوقع الذي يتجاوز العائد الذي حيققه البديل ميكن القول أن هوبالتايل  ،معهالتحقيق عائد يتناسب 

املعتربة فهي اليت تكون بالقدر الذي يكفي للتأثري  خاطرأما امل رة وهذا هو مفهوم عالوة املخاطرة؛االستثماري اخلايل من املخاط

فهوم العائد ملاملقامرة تفتقد وبالتايل  مؤكدة أو مبهمة،نة على نتيجة غري فهي املراهأما املقامرة ، )2(يف القرار االستثماري

يف حني جتسد  حمدد إال اإلثارة احملققة من ذلك،دون هدف  ملخاطرمن الناحية االقتصادية القول أ�ا قبول اوميكن املتناسب، 

  ؛)3(لعائد املتوقعالعائد الفعلي لالستثمار عن ا اختالفاملخاطرة فرص تباين النتائج املتوقعة من االستثمار أي 

  :يف املفهوم املايل املخاطرة  -3

أو سياسية أو  أو طبيعية بسبب وقوع أحداث اقتصادية اقتصاديةضرر مباشر متوقع للنشاط املرتبط بوحدة هي "  .أ 

يف النشاط  االقتصاديةإىل عدم استمرارية الوحدة خسائر مؤثرة قد تؤدي  انتج عنهي ابفعل بشري، ويف حالة حدوثه

 ؛)4("املمارس وخروجها من السوق

أو عدم  املرغوب يف حتقيقها عما هو متوقع،حبيث ختتلف النواتج  ،إمكانية حدوث احنراف يف املستقبل هي "  .ب 

سلوك الظاهرة الطبيعية يف احلاضر على أساس نتائج دراسة  االقتصاديالتأكد من الناتج املايل يف املستقبل لقرار يتخذه الفرد 

  .)5("أو هي توقع اختالفات يف العائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع حدوثه يف املاضي

من عملية اختاذ القرارات املالية، لذلك فإن اإلدارات  اكتسبت املخاطرة أمهيتها يف املفهوم املايل حينما أصبحت جزءً      

  جتنبها؛لدراسة والتحليل حىت ميكن املالية توليها اهتماما خاصا با

عدد من األئمة يف على لسان  ورد لفظ اخلطر أو املخاطرة يف كتب الفقه اإلسالمي: املخاطرة يف الفقه اإلسالمي -4

ذكره يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية الشريفة وإمنا ورد مناسبات خمتلفة، ولإلشارة فإن لفظ املخاطرة أو اخلطر مل يرد 

 .)6("الغرر"معناه يف لفظ مرادف له هو 

ولكن مت تناوله يف مناسبات  ددا اتفق أو اختلف عليه الفقهاء،تعريفا حم ملفهوم اخلطر أو املخاطرة يف الفقه اإلسالميليس     

، وبالطبع ال يعين هذا القول أن مفهوم اخلطر يف الدراسات املالية  تعرضهم للغرر الذي يكون يف بعض العقودعديدة عند 

وهي تتضمن أنواعا خمتلفة من املخاطر، غري أن  حتدثوا عن املضاربة واملشاركة وغريها من العقودكان غائبا عليهم فقد 

                                                 
  .161:، ص2011، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، حوكمة المصارف وأثرھا في األداء والمخاطرةحاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي،  - )1(
  -بتصرف –. 94:، ص2008، شعاع للنشر والعلوم، سوریا، محافظ االستثمار، إدارتھا واستراتیجیاتھامحمد مجد الدین باكیر،  - )2(
  .المرجع نفسھ -)3(
  .3:ص ،مرجع سابقفضل عبد الكریم محمد،  -)4(
، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمیة بین إدارة المخاطر بالمؤسسات المالیة اإلسالمیة من الحلول الجزئیة إلى التأصیلعبد الكریم أحمد قندوز،  -)5(

  .18:، ص2009جوان  3 - ماي 31الواقع والمأمول، دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري بدبي، 
  ."الخطر"، والغرر في اللغة ھو "بیع الحصاة وعن بیع الغرر"الذي رواه أبو ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن  في الحدیث -)6(
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الفقه اإلسالمي عن مفهومه يف الدراسات  يفمفهوم اخلطر خيتلف ، كما )(جل حديثهم عن املخاطرة كان منصبا عن الغرر

  .)1(باملتعاقدين العقد بصرف النظر عن الظروف اخلارجية احمليطةاملخاطرة عند الفقهاء يف صيغة تنحصر املالية املعاصرة، إذ 

وهو أن يشرتي السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على اهللا  خماطرة التجار، ملخاطرة خماطرتانا"كما قال ابن القيم و     

 ؛)2("سبحانه وتعاىلمه اهللا ن أكل املال بالباطل، فهذا الذي حر يف ذلك، واخلطر الثاين امليسر الذي يتضم

تنظيم متكامل يهدف ملواجهة املخاطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف "يقصد بإدارة املخاطر : وسائل إدارة املخاطر :ثانيا

وميكن تقسيم  ،)3("لتحقيق اهلدف املطلوبوذلك عن طريق اكتشافه وحتليله وقياسه وحتديد وسائل مواجهته مع اختيار أنسبها 

  :ة، كما هو موضح يف الشكل املوايلوسائل إدارة املخاطر تبعا ملدى تأثري كل وسيلة على املخاطر وعناصره املختلف

  وسائل إدارة املخاطر): 3-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات ، والمؤسسات المالية من منظور إداري ومحاسبي المصارففي  االستثمارات ،عادل حممد رزق :المصدر

   .87:ص ،2004العلمية، مكان النشر، 

  

  اإلسالمية صارفاملطبيعة خماطر : الفرع الثاني

التقليدية ومن هذه املخاطر خماطر  صارفاملنوعني من املخاطر، األول منها تشرتك فيه مع اإلسالمية صارف املتواجه     

اإلسالمية بالنظر إىل املكونات  صارفامل تنفرد به، والنوع الثاين التشغيلخماطر السيولة وخماطر و خماطر السوق و  االئتمان

                                                 
)(- األمر عندنا، إن من المخاطرة والغرر شراء ما في بطون اإلناث من النساء والدواب، ألنھ ال یدري أیخرج أم ال ...":عنھ یقول اإلمام مالك رضي هللا

  ."على كذا فقیمتھ كذا یخرج؟ فإن خرج لم یدر أیكون حسنا أم قبیحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى؟ وذلك كلھ یتفاضل إن كان على كذا فقیمتھ كذا، وإن كان
إذا قال الرجل للرجل ما قضى لك بھ القاضي على فالن أو شھد لك بھ علیھ شھودا أو ما أشبھ ھذا فأنا لھ ضامن لم  ":یقول اإلمام الشافعي رضي هللا عنھ    

ضامنا فإنما یلزم الضمان بما لم یكن ھذا  یكن ضامنا لشيء من قبل إنھ یقضى لھ وال یقضى لھ ویشھد لھ وال یشھد لھ فال یلزمھ شيء، فلما كان ھذا ھكذا
  ."عرفھ من الضامن، فأما ما لم یعرفھ فھو من المخاطرة

  .5:ص ،مرجع سابق، فضل عبد الكریم محمد -)1(
الملتقى ، بحث مقدم إلى من المخاطر إلى األزمات قراءة في أبعادھا المالیة وأحكامھا في االقتصاد اإلسالمي: سوق األوراق المالیة، حسن محمد الرفاعي-)2(

  .3:، ص2010جامعة بشار، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، "متطلبات التنمیة في أعقاب إفرازات األزمة المالیة العالمیة :"الدولي الثاني
  .87:ص ،مرجع سابقعادل محمد رزق،  -)3(

 وسائل إدارة المخاطر

 مجموعة وسائل إدارة الخاطر

 ال تؤثر على الخطر وعناصره

إدارة المخاطروسائل مجموعة   

 تؤثر في الخطر وعناصره
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يعتها ية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر خاصة مع تغري طبصرفتعد الصناعة امل، و )1(املتميزة يف أصوهلا وخصومها

  .)(حتصل عليها من مصادرها املختلفة وأوجه استخدامها على ضوء األموال اليت وهذا

وتشري إىل ذلك اجلزء من املخاطر ) املنتظمةأو الكلية (العامة  ميكن تصنيف املخاطر الكلية إىل نوعني رئيسيني ومها املخاطر    

الكلية الذي ميثل خماطر منتظمة ال ميكن جتنبها بالتنويع، حيث تصيب هذه املخاطر عوائد كافة األوراق املالية بصرف النظر عن 

اخلاصة وهي اليت ال  املخاطرأما أو عوامل سياسية أو عوامل بيئية،  اقتصاديةاملنشأة املصدرة لتلك األوراق وذلك بسبب عوامل 

أو ختفيضها  تؤثر على السوق بشكل عام،  وتشري إىل ذلك اجلزء من املخاطر الكلية الذي ميثل خماطر غري منتظمة ميكن جتنبها

  .)3(، حيث ترجع هذه النوعية من املخاطر إىل ظروف املنشأة أو إىل ظروف الصناعة اليت تنتمي إليها املنشأة)2(بالتنويع

التعاقدية كاملة ويف  املخاطر عن ختلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتهتنجم هذه  :االئتمانخماطر : أوال

يف صورة خماطر تسوية أو مدفوعات تنشأ  االئتمانجتاه املصرف مما يؤدي إىل حدوث خسائر، وتكون خماطر  مواعيدها

أو أن عليه أن يسلم ) مثال يف حالة عقد السلم أو اإلستصناع(أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا  عندما يكون على

   .قبل أن يتسلم ما يقابلها من أصول أو نقود، مما يعرضه خلسارة حمتملة )مثال يف بيع املراحبة(أصوال 

يف صورة عدم قيام الشريك بسداد  االئتمان تأيت خماطر) مثل املضاربة واملشاركة(يف حالة صيغ املشاركة يف األرباح     

 املصارفنصيب املصرف عند حلول أجله، وقد تنشأ هذه املشكلة نتيجة تباين املعلومات عندما ال يكون لدى 

  .املضاربة/املعلومات الكافية عن األرباح احلقيقية ملنشآت األعمال اليت جاء متويلها على أساس املشاركة

يف صورة خماطر الطرف املقابل وهو املستفيد من  االئتمانيةمبا أن عقود املراحبة هي عقود متاجرة، تنشأ املخاطر     

  ؛)4(تعثر أداؤه يف جتارته رمبا بسبب عوامل خارجية عامة وليست خاصة بهالتمويل والذي 

  :)5(اإلسالمية ملخاطر سيولة جدية لألسباب التالية صارفاملتتعرض : خماطر السيولة: ثانيا

 أمواال ملقابلة متطلبات السيولة عند احلاجة؛ بفائدة اإلسالمية أن تقرتض صارفاملال تستطيع  -1

، هلذا فال يتوفر للمصارف اإلسالمية خيار جلب االمسيةال تسمح الشريعة اإلسالمية ببيع الديون إال بقيمتها  -2

 أصول تقوم على الدين؛موارد مالية ببيع 

سيولة طارئة هو تقدمي وظيفتها املسماة املقرض األخري املركزية من خالل  ملصارفااهلدف احملدد للتسهيالت اليت متنحها  - 3

 ؛اإلسالمية صارفاملاملقطوعة اليت ال تتعامل �ا  يةصرفاملللمصارف عند احلاجة، وتكون هذه التسهيالت وفق نظام الفائدة 

                                                 
  .309:، ص2010، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، - ل حدیثمدخ –اإلسالمیة  المصارفإدارة حربي محمد عریقات، سعید جمعة عقل،  -)1(
)(-  على أھمیة البیئة التي یعمل بھا المصرف، فھذا األخیر كمنظمة یعتبر نظاما مفتوحا یتصف بالحركیة أي أنھ یتعامل ویتفاعل بصفة مدخل النظم یؤكد

المادیة وغیرھا في صورة مدخالت وفي المقابل یقدم لھا خدماتھ المصرفیة والمعلوماتیة ومستمرة مع البیئة التي یعمل بھا، حیث یستمد منھا موارده البشریة 
  .المتزاید بالبیئة المصرفیة لزیادة الفرص والمعوقات التي من الممكن أن یتعرض لھا المصرف ؛ ویرجع االھتمامفي صورة مخرجات

  .80:، ص2002المناھج، ، عمان، دار إدارة المحافظ االستثماریةغازي فالح،  المومني-)2(
یة سِ المخاطر المؤسَ و، منھا مخاطر غیاب الفھم الصحیح للمخاطر في العقود اإلسالمیة مخاطر وتحدیات ومسائل تنفرد بھا المصارف اإلسالمیة -)3(
. عدم جواز استخدام المشتقات المالیة التقلیدیة وتحدیات انتقال المخاطرومخاطر الدخل الحالل والدخل الحرام ومخاطر تتعلق بصیغ التمویل اإلسالمیة و

اإلسالمیة،  المصارف، ملخص محاضرات، مقرر لدبلوم عام إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیةمحمد سھیل الدروبي، : للمزید من الشرح، راجع
  .]10- 7[:، ص2007

  .311:ص ،قمرجع ساب حربي محمد عریقات، سعید جمعة عقل،-)4(
  .313:ص ،المرجع السابق -)5(
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عن التقلبات يف قيمة املوجودات القابلة للتداول أو التأجري وأسعار صرف تنشأ خماطر السوق  :يةالسوق املخاطر:ثالثا

خماطر ة و خماطر سعر الفائدكل من خاطر  هذه امل شملوت رة،ؤجَ ُــ وأسعار السلع واملوجودات املالعمالت وأسعار األسهم 

  .أسعار األسهم والسلع وخماطر سعر الصرف

اإلسالمية ال تتعرض ملخاطر السوق الناشئة عن التغريات يف صارف املأن  يعتقد البعض: سعر الفائدةمخاطر  -1

 ادات املؤسسات املالية اإلسالميةحتدث بعض املخاطر يف إير  ، ولكن هذه التغرياتاملا أ�ا ال تتعامل بهط سعر الفائدة

عقد املراحبة مثال بإضافة هامش يف يتحدد هامش الربح تستخدم سعرا مرجعيا لتحديد أسعار أدوا�ا املختلفة،  واليت

األصول ذات الدخل الثابت أن يتحدد طبيعة وتقتضي ، "مؤشر الليبور"إىل السعر املرجعي وهو يف العادة  خاطرةامل

املرجعي فلن يكون باإلمكان تغيري هامش الربح يف هذه  السعر هامش الربح مرة واحدة طوال فرتة العقد، وعليه إن تـََغري

اإلسالمية أن تقلل من القوة اجلاذبة حنو معدل الفائدة الذي يقوم عليه  صارفاملوبإمكان  ذات الدخل الثابت،العقود 

 .)1(النظام املايل التقليدي إذا توفر مؤشر لتحديد هامش الربح

نتيجة لوجود فجوة يف مبالغ  يةصرفاملكات سعر الفائدة يف السوق ية املخاطر الناشئة من حتر اإلسالم صارفاملتواجه  ،لذلك    

  املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة تسعري معدل العائد على املعامالت الالحقة يف فرتة زمنية معينة؛

  : خاطر أسعار األسهم والسلعم -2

تها لبعض األسباب، ومن أمثل بالسلعتنشأ خماطرة سعر السلعة نتيجة احتفاظ املصرف : مخاطر أسعار السلع  .أ 

وتنشأ خماطر ، اخل...أن يكون لديه خمزونا سلعيا نتيجة دخوله يف التمويل بالسلمأو  أن حيتفظ مبخزون السلع بغرض البيع

بط بالتقلبات احلالية واملستقبلية والقيم السوقية السلع عن التقلبات يف قيمة املوجودات القابلة للتداول أو التأجري وترت

إىل تقلب أسعار السلع املشرتاة املدفوعة بالكامل بعد إبرام عقود السلم من  صرفحيث يتعرض اململوجودات حمددة، 

  خالل فرتة احليازة وإىل التقلب يف القيمة املتبقية للموجود املؤجر كما يف �اية مدة التأجري؛

سهم، تنتج خماطر أسعار األسهم عن التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات يف األ: األسهممخاطر أسعار   .ب 

حيث على إدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع االستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية،  صرفويعمل امل

 مدرجة يف السوق املالية؛ استثمارات األسهم اليت ميتلكها معظم

أو إذا كانت  ،تظهر عند إصدار الصكوك بعملة معينة واستثمار حصيلتها بعمالت أخرى: الصرفمخاطر سعر  -3

رة للصكوك حتتفظ مبواقع مفتوحة جتاه بعض العمالت األجنبية أو التزامات الدفع خاصة يف عمليات صدِ ُــ املنشأة امل

 ؛)2(املراحبات والتجارة الدولية

القوة الشرائية للنقود بارتفاع األسعار، وهو ما يعين تعرض األموال تنشأ نتيجة الخنفاض : مخاطر التضخم -4

ذات عائد متغري وذات مكونات من نقود الصكوك اإلسالمية  ثمرة الخنفاض يف قيمتها احلقيقية، وعلى اعتبار أناملست

  .)1(تأثرها بالتضخم طرديا بزيادة مكونا�ا من النقود والديونيرتبط  ،وديون وأعيان ومنافع

                                                 
  .71:، ص2006اإلسالمي للتنمیة، فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة،  مصرف، الاإلدارة المؤسسیة في المؤسسات المالیة اإلسالمیةحبیب أحمد، محمد عمر شابرا،  - )1( 
  .8:ص ،مرجع سابق إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمیة،أشرف محمد دوابة،   -)2(
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أعيان وخدمات، وترتفع أسعارها مع أل�ا متثل أصوال حقيقية يف شكل  بالتضخمإجيابا  اإلسالميةلصكوك تتأثر ا    

  .)2(ارتفاع املستوى العام لألسعار مما يؤدي إىل ارتفاع عائدات الصكوك االستثمارية اإلسالمية

  .املتواجدة يف خمتلف املنتجات املالية اإلسالمية يةلمخاطر السوقليوضح الشكل املوايل، األنواع األربعة     

  السوق املتواجدة يف خمتلف املنتجات املالية اإلسالمية رخاطمل األربعةاألنواع ): 3-5(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Source: Ioannis Akkizidis, Sunil Kumar Khandelwal, Financial Risk Management for Islamic Banking and 
Finance, palgrave macmillan, Great Britain, 2008; p: 150.  

هي خماطر اخلسارة الناجتة عن فشل أو عدم مالءمة يف واحد أو أكثر من كل من اإلجراءات  :يةالتشغيل املخاطر:رابعا

ويشمل هذا التعريف  اخلارجية،ءمة الذي مصدره األحداث أو عدم املال العنصر البشري واألنظمة أو الفشلو الداخلية 

   .عدم االلتزام باملعايري الشرعية املخاطر القانونية وخماطر

تنشأ اليت و  مخاطر العاملنيك حادة لدى املصارف اإلسالمية بالنظر حلداثتها، هناك خماطر تشغيلية ميكن أن تكون    

وجود ونظرا لام بالعمليات املالية اإلسالمية، كافيا للقي  املوارد البشرية الكافية أو املدربة تدريبا عندما ال تتوفر للمصرف

   .)3(ية يف توثيق هذه العقود وتنفيذهااإلسالم صارفاملك خماطر تواجه طبيعة العقود املالية اإلسالمية، فإن هنال اختالف يف

اإلسالمية هذه العقود وفق فهمها  صارفاملتوفر صور منطية موحدة لعقود األدوات املالية املتعددة، طورت لعدم  نظرا    

إضافة إىل عدم توفر النظم القضائية اليت تقرر يف القضايا ووفق احتياجا�ا الراهنة،  نني احملليةللتعاليم الشرعية والقوا

قدية يات التعانفيذ العقود من جانب الطرف اآلخر، فإن هذا كله يزيد من املخاطر القانونية ذات الصلة باالتفاقاملرتبطة بت

                                                                                                                                                                  
  .المرجع نفسھ -)1(
  .80:ص، مرجع سابقالمومني غازي فالح،  -)2(
  .315:ص ،مرجع سابق حربي محمد عریقات، سعید جمعة عقل، -)3(
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عوامل خارجية كالكوارث الطبيعية اليت تؤدي إىل وتندرج هذه املخاطر حتت املخاطر العامة إذا كانت بفعل  ،اإلسالمية

  ؛)1(ر يف استثمارات صكوك اإلجارة وحنو ذلكؤجَ ُــــ املزارعة أو هالك األصل امل كو كهالك الزرع يف استثمارات ص

والذي قد يؤدي إىل حدوث خسائر يف  صرفعن وجود انطباع سليب عن امل هي املخاطر الناشئة: خماطر السمعة: خامسا

معدل عائد منخفض للمصرف قد يؤدي كما منافسة،   مصارف مصادر التمويل أو قد يؤدي إىل حتول العمالء إىل

يظن املودعون واملستثمرون أن مرد العائد إىل خماطر الثقة، حيث  يةصرفاملاإلسالمي مقارنة مبتوسط العائد يف السوق 

  .)2(اخل...اليت بينه وبني املتعاملني معهالعقود التقصري من جانب املصرف اإلسالمي أو نتيجة خرقه املنخفض التعدي أو 

  املرتبطة بالتصكيكخماطر صيغ التمويل اإلسالمية : الفرع الثالث

، وقد تكون اآلراء املتباينة للفقهاء مصدرا ملا يعرف بشروطها الشرعية وطبيعتهاتنفرد صيغ التمويل اإلسالمي مبخاطر تتعلق     

  .، لذا سيتم التطرق لبعض املخاطر املرتبطة ببعض صيغ التمويل اإلسالمية وبيان احللول إلدار�امبخاطر الطرف اآلخر

  :)3(منهاو ملخاطر االستثمار عدة تعريفات، : تعريف خماطر االستثمار: أوال

 ؛"التأكد من انتظام العوائد واخلوف من وقوع خسائر من االستثمار عدم" -1

 ؛"احتمال فشل املستثمر يف حتقيق العائد املرجح أو املتوقع على االستثمار" -2

 ؛"عدم التأكد من عوائد االستثمار املستقبلية ولكن معرفة احتمال حتققها" -3

يق العائد املتوقع من املشروع االستثماري، ومن جهة خماطر االستثمار حول حمور احتمالية الفشل وعدم حتقتدور   -4

لذا فإن مفهوم  نب االحتمالية واخلوف من اخلسارة،مع املفهوم الفقهي للمخاطر من جا السابقةالتعريفات تلتقي أخرى 

فشل العميل املستثمر  احتماليةاألسباب والعوامل اليت تؤدي إىل "هو عبارة عن  اإلسالمية صارفاملخماطر االستثمار يف 

 ؛"يف حتقيق العوائد والنتائج املتوقعة من املشروع االستثماري

وذلك بإقامة التوازن بني أطراف التعاقد على ضوء  ،يستند مبدأ املخاطرة يف االستثمار إىل مبدأ عام وهو العدل -5

لذلك ميكن القول بأن احلكمة رم، رم على مستحق الغُ القواعد الفقهية اليت جتعل اخلراج ملتحمل الضمان وجتعل الغُ 

 .)4(إىل روح الشريعة ومقاصدها باستنادهاالتشريعية ملبدأ املخاطرة هي حتقيق املصلحة أو 

  املخاطر املرتبطة ببعض صيغ التمويل اإلسالمي:ثانيا  

بالنسبة هلا وسيلة اإلسالمية وأكثرها انتشارا البيع اآلجل، فهو يعترب  ملصارفمن أهم الصيغ اليت تقوم �ا ا :املراحبة  -1

  :املخاطر التالية على املراحبةتنطوي صيغة و التمويل اإلسالمي األوىل، 

تلجأ إىل بيع املراحبة قد  ، وللحماية من هذه املخاطرها املؤسسةتشرتي قد ال يشرتي طالب الشراء السلعة بعد أن  .أ 

وأخذ عربون من اآلمر بالشراء، فإن اشرتيت السلعة ومل يلتزم بوعده تقوم املؤسسة ببيعها لغريه، فإن مع الوعد بالشراء 

  ؛)(االستريادلبيوع احمللية فقط وبقي بيع املراحبة يف عمليات اوقد مت هذا يف  وقعت خسارة أخذت من العربون بقدرها

                                                 
  .316:، صالمرجع السابق -)1(
  .317: ص ،المرجع السابق -)2(
  .41:، ص2008والتوزیع، األردن،  ، دار النفائس للنشرمخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمیةحمزة عبد الكریم محمد حماد،  -)3(
  . 43:ص ،المرجع السابق -)4(
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وهناك ، للمواصفات أو ناقصة أو تالفة وقد ال تصلتتصل بالسلعة املستوردة، فقد تأيت خمالفة توجد خماطر   .ب 

أو النقصان مثال فريجع  االعتمادكاحلريق والغرق والسرقة وما شا�ه، أما خمالفة شروط أشياء تشملها وثيقة التأمني  

ما هو ملتزم به جيب البحث عن الضوابط القانونية اليت جتعله  يؤد وإن مل، رف على املورد فهو املسؤول عن ذلكاملص

 . على األداء للتخفيف من املخاطرجَرب ُــ ي

، فاشرتطت ضمانة للمورد ها لطالب الشراء نفسهحملُ ُـ تارتأت بعض املصارف اإلسالمية لتجنب هذه املخاطر أن     

، فدور املصرف حينئذ ال خيتلف عن دور اإلطالقوصول السلعة مث بعد ذلك تبيعها له وهذا غري جائز على حىت 

اليت يلجأ إليها بأن يبيع لآلمر سلعة هي أصال يف واحليلة  حيث يقوم بالتمويل وال شأن له بالسلعة الربوي؛ صرفامل

تقوم ببيع السلعة قبل وصوهلا وقبل القبض  جتنبا هلذه املخاطرو  صارفاملبعض  أما  ،حيلة واضحة البطالن وهي ضمانه

  الفعلي أو احلكمي وذلك عن طريق تظهري املستندات لصاحل اآلمر وكتابة عقد البيع؛

لسعر املتفق عليه اإلسالمية يف األساس ما يزيد عن ا املصارف أخذال تتأخر الزبون يف سداد ما عليه، حيث   .ج 

 ؛اخلسارةطر اخم هةواجم يعين االلتزاماتالتباطؤ يف سداد و  للسلعة املباعة،

بتكافل إسالمي للتأمني على احلياة عند شركات التأمني  اإلسالمية ، وملواجهة ذلك قامت املصارفوفاة املدين  .د 

 اإلسالمية، حبيث حتل حمل املدين عند وفاته؛

فإن دفع مصروفات كبرية مقدما املراحبة و الناشئة عن الطبيعة غري امللزمة، على خماطر الطرف اآلخر يف  للتغلب  .ه 

 عبارة عن هامش جدية قد أصبح صفة دائمة يف العقد؛

ة خالل فرتة سريان عقود املراحبة خاصة خمتلف املخاطر املوجود 3و2و 1من خالل النقاط  يوضح الشكل املوايل    

  .ئتمانية والسوقية وخماطر السيولة واليت مت التطرق إليها سابقااملخاطر اال

  

  راحبةخالل فرتة سريان عقود امل ةالسيول خماطرالتشغيلية و ية ووالسوق ئتمانية اال املخاطر ):3-6(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                  
)(- بلد  یقوم المصرف عند االستیراد في بیوع المرابحة بفتح االعتماد المستندي باسمھ ھو ال باسم اآلمر بالشراء، ویرسل إلى المصرف المراسل في

لمستندات باسم المصرف اإلسالمي ویتحمل جمیع التكالیف ویظل االعتماد المستندي الُمَصِدر لیتصل بھ ویتفق معھ على تصدیر السلعة المطلوبة، وترسل ا
  .321:ص ،مرجع سابقحربي محمد عریقات، سعید جمعة عقل، : للمزید راجع. صالحا طوال مدة معلومة یتم خاللھا التصدیر

 ربح

 دفعات التسديد

❸
  

 تقلبات امليزانية

 ر السوقسع

 ربح+  عرس

   =
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Source : Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and 
finance, Palgrave Macmillan, London, 2008, p: 56.    

استخدامها على أساس املشاركة واملضاربة أفضل من  اإلسالمية ألمواهلا املصارفيعد توظيف  :املضاربة واملشاركة  -2

أدىن يف الواقع يف  املضاربةو  املشاركةاستخدام صيغ لكن يبقى  ،املراحبة واإلجارة واإلستصناعوفق صيغ العائد الثابت ك

  .العالية املرتبطة �ا االئتمانيةاحلدود ويعود ذلك للمخاطر 

 :)1(الوسائل الكفيلة بتقليل خماطرة املضاربة واملشاركةمن بني : املشاركة/إدارة خماطر املضاربة  -  أ

 شرط، فاملضاربة تكون مقيدة ويف مشروعات مدروسة توضع ماره يف مضاربة مطلقة دون قيد أو إعطاء املال الستث

 ؛واملخاطر احملتملة اليت يقبلها املصرف اليت تبني األرباح املتوقعة االقتصاديةهلا اجلدوى 

  ،تدرس حالة السوق ملعرفة ما ميكن أن يتحقق البد وأن إذا كانت املضاربة يف التجارة عن طريق الشراء والبيع

وميكن أن يكون  يقوم بفتح حساب لعملية املضاربة مع تقدمي مستندات موثوق �ااملصرف �ا من أرباح، فإن رضي 

فتح الشراء مبشاركة من ميثل املصرف أو عن طريقه، أما إذا كان الشراء عن طريق االسترياد فاملصرف هو الذي يقوم ب

 االعتماد املستندي لالسترياد؛

  أو مساومة بالتقسيط، واملالحظ أن بعض عد وصوهلا يبيعها مراحبة املصرف اإلسالمي السلع حلسابه وبيستورد

هذه السلع مل يكن املصرف يبيعها ولكن كان يدخل مع بعض عمالئه يف شركة مضاربة، فيتسلم العميل السلع ويقوم 

  ؛ملةببيعها وتوزيع األرباح بني االثنني بنسبة متفق عليها وتطبق شروط املضاربة كا

 ملصارفاللتخلص من املخاطر املرتبطة بصيغ التمويل باملشاركة يف األرباح أن تعمل  املستخدمة الطرقبني من   -  ب

التمويل باستخدام صيغة  يعينوهو ما  ضمن مكونات حمافظها االستثمارية، حتتفظ بأسهماإلسالمية كمصارف شاملة 

 ؛�ذه الصيغةقبل الدخول يف متويل املشروع حمكمة جدوى وم بدراسة وحيتاج املصرف أن يق املشاركة،

 1تشري النقطة خالل فرتة رحبية وخسارة األعمال، حيث  يوضح الشكل املوايل خمتلف املخاطر املرتبطة بعقود املضاربة    

  .إىل تعرض املصرف للمخاطرة االئتمانية الناجتة عن سوء تقدير التدفقات املتوقعة  من أرباح األعمال 2و

  األعمال و خسارة رحبية فرتةخالل ة ضاربعقود املاتفاقيات  يفخاطر امل):3-7(رقم الشكل 

   

  

  

                                                 
  .42: ص ،مرجع سابقحمزة عبد الكریم محمد حماد،  -)1(

ضمانات ميكن عجز و يف حالة 

 مستقبليةتدفقات نقدية أن تطبق 

 متأخرةتسديدات ب

  خماطر 

 تشغيلية

 مستوى االستثمار

 مشاركة يف الربح وتغطية اخلسائر

  الربح واخلسارةتقلبات 

 أو/تسديد حقوق امللكية األخرية و

 جمموع الدفعات
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Source : Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and 
finance, Palgrave Macmillan, London, 2008, p: 52.    

     

  .طيلة فرتة سريان عقود املشاركة الدائمة تملةاملخاطر احمل خمتلفالشكل املوايل  يوضح   

 

  

  

  املشاركة الدائمةخالل فرتة سريان عقود  ةالسيول خماطرالتشغيلية و ية ووالسوق ئتمانية اال املخاطر  ):3-8(الشكل رقم 
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Source : Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and 
finance, Palgrave Macmillan, London, 2008, p: 45.    

  

املشار إليها  واخلسائر تدفق املتوقع بسبب املخاطرأن يعجز عن توفري ال مشروعميكن لل ،من خالل الشكل السابق    

أن  ميكن ، كما2و 1كما هو موضح يف النقطة االئتمانية  للمخاطر  التعرض نجم عنهيقد بعض احلاالت يف ، و أعاله

تكون غري قادرة على توفري  السيولة وبالتايلعدم املقدرة االئتمانية املتعلقة بعقود املشاركة الدائمة املصارف ملخاطر ض عرِ تُ 

  .الستثمارا�ا وأنشطتها األخرى تدفق كافٍ 

كون هلا ياليت من احملتمل أن و املسامهة األخرية  دفع أو تسديدعند  تعرض املصارف إىل املخاطر السوقية 3النقطة تبني    

  .األويل االمسيأقل من السعر  اسوقي اسعر 
    

إىل  1ة ـــ النقطحيث تشري ،تناقصةة سريان عقود املشاركة املطيلة فرت  ةـــــــــتملاملخاطر احمل خمتلف يوضح الشكل املوايل  

شراء احلصص بالسعر احملدد مسبقا بسبب خسارة يف األعمال وهذا ما يعرض املصرف ملخاطر  الشريك على عدم قدرة

  .وقوع يف خماطر ائتمانيةال وبالتايلعن دفع تسديداته املتوقعة  ، وهو ما يؤدي بدوره إىل عجزهتشغيلية

  املتناقصةسريان عقود املشاركة االئتمانية  والسوقية و التشغيلية وخماطر السيولة خالل فرتة  املخاطر  ):3-9(الشكل رقم 
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Source : Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and 
finance, Palgrave Macmillan, London, 2008, p: 46.    

يقدم املصرف التمويل وفق عقد االستصناع فإنه يعرض رأس ماله لعدد من املخاطر اخلاصة عندما : االستصناع  -3

أغلب األحيان منذ  يدخل املصرف يفاملصريف هو صيغة مطورة من عقد االستصناع، و  واإلستصناعبالطرف اآلخر، 

عبارة عن وسيط بني طرفني دون أن  وبذلك يكون ع آخر لتنفيذ ما طلبه الزبونصنِ ستَ مع مُ  البداية يف عقد استصناع موازٍ 

  :)1(هذه املخاطر وتشمل ،تكون هناك عالقة جتمع بينهما

حيث ميكن أن يفشل الطرف  ة استصناعا تشبه خماطر عقد السلم،خماطر الطرف اآلخر واخلاصة بتسليم السلع املباع   .أ 

 ؛ة يف موعدها أو أ�ا سلعة رديئةاآلخر يف تسليم السلع

السداد من جانب املشرتي ذا طبيعة عامة، مبعىن فشله يف السداد بالكامل يف املوعد املتفق خماطر العجز عن   .ب 

 عليه مع املصرف؛

  لك خماطر الطرف فقد تكون هنا -وفق بعض اآلراء الفقهية –عقد االستصناع عقدا جائزا غري ملزم إذا اعترب

 اآلخر الذي قد يعتمد على عدم لزومية العقد فيرتاجع عنه؛

 متت معاملة الزبون يف عقد االستصناع معاملة الزبون يف عقد املراحبة وإن متتع خبيار الرتاجع عن العقد  إذا

 إضافية يواجهها املصرف اإلسالمي عند التعامل بعقد االستصناع؛ورفض تسليم السلعة يف موعدها، فهناك خماطر 

 : إدارة خماطر االستصناع  -  ج

  والصناعة قد تكون  ،صنعستَ مُ ــهو الطرف الصانع والعميل هو العقد االستصناع عادة يكون املصرف يف

فإ�ا اإلسالمية عادة ليست مهيأة للقيام �ذا العمل  املصارفنشآت، وحيث أن مملباين و أو ملعدات وآالت وأجهزة 

ع صنِ وتتعاقد مع الصانع لصناعة ما تعاقدت عليه مع املستَ  تلجأ إىل االستصناع املوازي، فتكون هي املستصنع ال الصانع

فعندما يكون املصرف هو الصانع فإنه يقوم بالبيع بالتقسيط عند  لها ويف كال العقدين بعض املخاطر،اآلخر وهو عمي

 .)*(االنتهاء من العمل وتسليم ما مت صنعه، واملخاطر هنا هي خماطر الثمن يف البيع بالتقسيط

 2(اطرة عندما يكون املصرف هو املستصنع وملواجهتها ومنعها أو التقليل من آثارها، وضعت الشروط التاليةتبقى املخ(: 

يلتزم املقاول بتقدمي كفالة مصرفية غري مشروطة لتنفيذ العمل املطلوب مبوجب بنود الشروط العامة للعقد وحتدد  - 

 مدة كافية لصالحية الكفالة؛

 واملشروع ضد مجيع األخطار؛يقوم بالتأمني على املوقع  - 

  :معاجلة املخاطر التعاقدية يف االستصناع  - د    

                                                 
  .44: ص ،مرجع سابق، حماد حمزة عبد الكریم محمد - )1( 
سنوات،  10كان االستصناع في المباني فإن من یقوم بالبناء یكون ضامنا للمبنى مدة قد تزید عن  ، خاصة إذا توجد مخاطر ال یستطیع المصرف أن یتحملھا -)*( 

على ھذه العقبة، حیث إن االستصناع الموازي فیھ ھذا الضمان ولقد أمكن التغلب  یقبل المصرف االستثمار في ھذا المجال ما دام ھذا الضمان موجودا لنولذلك 
أي  –تضمن المبنى للمصرف أو لمن یحدده، وفي العقد اآلخر یذكر أن عمیل المصرف  -أي الصانع للمصرف –أیضا، فأضیف في العقد أن شركة المقاوالت 

أو أي طرف آخر یقبل ھذا الضمان، وعند التعاقد بعد االنتھاء من المشروع یتم نقل  یقبل قبوال غیر قابل للنقض أو اإللغاء ضمان المصرف للمشروع، -المستصنع
  ھذا الضمان، بحیث یكون اإللزام وااللتزام بین العمیل وشركة المقاوالت وتنتھي مسؤولیة المصرف عن جمیع العیوب الظاھرة والخفیة؛

      . 326:ص ،مرجع سابقحربي محمد عریقات، سعید جمعة عقل،  – )2( 
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  يف االستصناع معضلة خاصة إذا مت األخذ بعني االعتبار الوفاء باملواصفات النوعية، أصبح تنفيذ العقد

 يف العقد؛ "اجلزاء"وللتغلب على هذه ملخاطر اليت تكون من الطرف اآلخر يف العقد فقد أجاز الفقهاء ما يسمى ببند 

   ؛فعة واحدة عند بداية تنفيذ العقدتبعا للتنفيذ بدال من السداد دميكن االتفاق على سداد القيمة على مراحل خمتلفة 

إىل عجز يف  1حيث تشري النقطة  ،خمتلف املخاطر احملتملة خالل فرتة سريان عقود االستصناع يوضح الشكل املوايل         

تبني حدوث حالة تأخر  6أما النقطة  ،ظروف خارجية خالل فرتة التصنيع أو اإلنشاء بسببسريورة إنتاج السلعة أو األصل 

يف توزيع السلعة املتفق عليها يف الوقت بسبب تأخر يف اإلنتاج أو تغيري تاريخ التوزيع بعد الوقت املتفق عليه بني املصرف 

   .6و 4وخماطر سيولة وهو ما توضحه النقطة  ويف كلتا احلالتني يتعرض املصرف إىل خماطر تشغيلية ،واملشرتي

كما هو حمدد يف و املتفق عليها  السلع باملواصفات توفرييف تاريخ التوزيع ميكن أن يعجز عن انع صأن ال 2النقطة  تشري          

ــيؤدي إىل التعرض ملخاط وهذا مايف العالقة مع املصرف  د، بافرتاض أن الصانع هو طرف مقابلالعق ــ ــ ــ  واليت تظهر  ائتمانيةر ــ

ــا للعميفوتر�متت عند وقت البيع أين تكون السلعة قد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقد تكو  ؛5قطة ل كما هو موضح يف النــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخماطون  هناك ـ ــ ــ ــ ــ ر ـ

 ويلاأل االتفاق يف مراحل أو راعي املشروع ال يتحصل املصرف على سعر بيع األصل من العميل مانية عندائتما) طرف مقابل(

يف عقود االستصناع  يةلمخاطر السوقلفتبني التعرض  3أما النقطة  لعملية التصنيع أو اإلنشاء؛االجناز الكلي  عند أو/ولإلجناز 

  .يف تاريخ التسليم  واختالف سعرها السوقي احلايل تاريخ التعاقدعند  اإلنشاءسعر السلعة أو  تثبيترجع إىل ت واليت

  

  

  الستصناععقود اخالل فرتة سريان عقود  وخماطر السيولة والتشغيلية يةوالسوق االئتمانيةخاطر امل):3- 10(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تاريخ 

 عبيال

 تاريخ التوزيع

راء
ش

 ال
يف

ز 
ج

ع
 

 الزمن 

❸ ❹ 

 ثابت تسديد

 قيمة امسية

السعر االمسي اجلاري 

 لألصل بسعر ثابت/ للمنتج

د 
عق

 ال
ل 

ام
 تع

يخ
ار

ت
 

  خماطر تشغيلية
  خماطر القرض 
 خماطر السيولة

 خماطر القرض 

عة
سل

م 
ال

ست
ا

/
صل

أ
 

عة
سل

ع 
بي

/
صل

أ
 

عة
تاب

 امل
طر

خما
 

عة
تاب

 امل
طر

خما
 

P  وL  

  امليزانية تقلباتو 

 خماطر السوق

 ات متغريةتسديد



 - عمليات التصكيك -  اإلسالميوريق من املنظور املصريف عمليات الت.......................................:الفصل الثالث

 
267 

❷ ❸
السعر االمسي اجلاري   

 للسلعة بسعر ثابت

  خماطر السوق 
 خماطر السيولة

 خماطر السوق

  

  
Source : Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and 
finance, Palgrave Macmillan, London, 2008, p : 66.    

  :الطرف اآلخر يف العقد، وفيما يلي حتليل خمتصر هلذه املخاطر املخاطر يف عقد السلم مصدرها أهم من :السلم  - 4

تلفة عما اتفق م فيه يف حينه أو عدم تسليمه متاما، إىل تسليم نوعية خملَ سَ ُــ تتفاوت خماطر الطرف اآلخر من عدم تسليم امل  .أ 

، أيضا فشل احملصول صرفهذا راجع لعدة أسباب كمماطلة العميل وتعمده يف إضاعة حقوق املو  عليه يف عقد السلم،

جودها يف األسواق أن تكون السلعة حمل العقد مما يغلب و أو ألسباب خارج إرادة وسيطرة العميل إذا كانت السلعة زراعية، 

  .)1(السلعة عن األسواق اختفاءعند حلول األجل ولكن الظروف االقتصادية العامة أدت إىل 

قبضه أو التصرف يف التصرف يف دين السلم قبل أو  أخذ شيكات من البائع، هنا إىل التوثيق برهن أو كفالة صارفاملتلجأ     

تسليم املبيع ألنه قد يعجز عن تسليمه ولذلك فدين السلم دين غري مستقر ميكن أما التوثيق فال جيوز لضمان السلم املوازي، 

هلا يف عقود السلم  املتعرضوأنواع املخاطر  ، إذا كان ال يرى أخذ الثمن اأن يفسخ عند العجز أو ينتظر املشرتي مومسا آخر 

  . يف الشكل أدناه 5إىل الرقم  1موضحة بأرقامها من 

والسؤال املطروح هل ميكن عند حلول األجل إن تعذر تسليم اسرتداد الثمن وليس بقيمة املبيع، التوثيق لضمان يكون     

اجلواب نعم وهذا املخرج أجازه جممع الفقه مبنظمة املؤمتر و  يأيت البائع بشيء آخر يقبله املشرتي؟أن ) املبيع(م فيه لَ سَ مُ ـال

  ؛)(بشأن السلم وتطبيقاته املعاصرة) 2/9(85اإلسالمي يف دورة مؤمتره التاسع، حيث أصدر القرار رقم 

بتسليم سلع عينية وحتويل املنظمة أو خارجها، فهي اتفاق طرفني ينتهي  األسواقيتم تداول عقود السلم يف ال   .ب 

أسعار تقع على املصرف الذي ميلكها  وبذلك تكون هناك تكلفة إضافية وخماطر ،هذه السلع إىل ختزينوحتتاج  ملكيتها

 فقط؛ اإلسالمية صارفاملوهذا النوع من التكاليف واملخاطر خاص ب ،مبوجب عقد السلم

التعاقدية، وميكن ختفيض املخاطرة  بااللتزاماتقد تكون تقلبات األسعار بعد توقيع عقد السلم دافعا لعدم الوفاء   .ج 

ضي عن نسبة حمددة من تقلبات السعر وما زاد عن ذلك يقوم باتفاق الطرفني على التغا قضيبتضمني العقد مادة ت

يف السودان تعاقديا وبصفة أصبح هذا االتفاق وقد السعر،  الطرف املستفيد بتعويض الطرف اآلخر املتضرر من حتركات

 ؛"ببند اإلحسان"منتظمة يف عقود السلم ويعرف 

  .السلميوضح الشكل املوايل خمتلف املخاطر احملتملة خالل فرتة سريان عقود     

  سلمسريان عقود الخالل فرتة  ةوخماطر السيول والتشغيلية يةوالسوق االئتمانيةخاطر امل ):3- 11(الشكل رقم 
  

 
  

 

                                                 
  .58:، ص2009مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة،  ،- دراسة مقارنة– والمصارف الكالسیكیة مخاطر صیغ التمویل في المصارف اإلسالمیةحسین بلعجوز،  -)1(
)( -  ال مانع شرعا من أخذ المسلم ": ھذا القراربھ من بین ما جاء)مبادلة المسلم ) المشتري(، ویجوز للمسلم )البائع(رھنا أو كفیال من المسلم إلیھ ) المشتري

حیث إن لم یرد في منع ذلك نص ثابت وال إجماع، وذلك بشرط أن  ،بعد حلول األجل سواء كان االستبدال بجنسھ أو بغیر جنسھ - غیر النقد –فیھ بشيء آخر 
ر بین یَ خَ یُ ) المشتري(عن تسلیم المسلم فیھ عند حلول األجل فإن المسلم  إذا عجز المسلم إلیھ؛ یجعل مسلما فیھ برأس مال السلم یكون البدیل واضحا ألن

ال یجوز الشرط الجزائي عن التأخر في تسلیم   .إذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى میسرةأما االنتظار إلى أن یوجد المسلم فیھ وفسخ العقد وأخذ رأس مالھ، 
  . المسلم فیھ ألنھ عبارة عن دین وال یجوز اشتراط الزیادة في الدیون عند التأخیر

❶
    

❷ ❺ ❻ 

  الربح واخلسارة

   امليزانية تقلباتو 
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Source: Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and 
finance, Palgrave Macmillan, London, 2008, p: 61.    

بإصدار ملكية برأس مال املضاربة على أساس  - املضاربة–أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال القراض : صكوك املقارضة  - 5

وما يتحول إليه بنسبة متساوية القيمة ومسجلة بأمساء أصحا�ا باعتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف رأس مال املضاربة وحدات 

للبنك و وقوة الذين يقومون بدور املضارب،  طبيعة املشروع ويف خربة وأمانةخماطر هذه الصكوك يف تكمن و  ،ملكية كل منهم فيه

  .)1(الصكوك ويشرتك أيضا يف رأس املال هذه حيث يصدر مثل دور بارز يف هذا ا�الاإلسالمي للتنمية 

  اإلسالمية وأهمية وجود نظام إلدارة املخاطر ملصارفاطبيعة املوارد واالستخدامات ب: الفرع الرابع

التقليدية، مما يستوجب  صارفاملعن نظري�ا ب اإلسالمية ملصارفاطبيعة وسائل االستثمار وطرق التمويل يف ختتلف     

والبيوع  االجتاراإلسالمية مبمارسة أساليب  صارفاملالقوانني والتعليمات اليت تصدرها السلطات الرقابية بقيام مساح 

نظما مصرفية التجارية يف بعض البلدان، إن كان هناك  صارفاملعلى واالستصناع وغريها مما حتظره السلطات الرقابية 

يف بعض الدول األوروبية، وبالتايل هناك العديد من األمور اليت  أخرى متارس مثل هذه األساليب الشرعية كما هو احلال

  :)2(اإلسالمية ومنها على سبيل املثال صارفاملإدارة املخاطر بو  قياسلدى  االعتباريتعني أخذها يف 

مربرا إلغفال أو التخفيف امللموس للضوابط واألدوات اليت تستخدم يف  مِ رْ بالغُ  مُ نْ قاعدة الغُ ينبغي أن ال تكون  :أوال

كافة األنشطة، خاصة فيما يتعلق شأن تأكيد سالمة املركز املايل واألساليب املختلفة للرقابة وإدارة املخاطر على مستوى  

  بكفاية رأس املال والسيولة؛
                                                 

  .329:ص ،مرجع سابقحربي محمد عریقات، سعید جمعة عقل،  - )1( 
، ص 2008، منشـــأة المعارف، اإلسكندریة، الطبعة الثانیة، ــيمنھج علمـــي وتطبیق عملــــ-المصارفقیاس وإدارة المخاطــر ب، بسمیـــر الخطی -  )2( 

  - بتصرف–. 287-286:ص
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اإلسالمية من الودائع االستثمارية بآجال قصرية قد ال تتناسب مع هيكل آجال  صارفاملمن موارد  جزءً يتسم قد  :ثانيا

قد يؤدي إىل خماطر  وهو ماغري قصري، واالستثمار يف كثري من الصيغ اليت تتبعها واليت حيتاج تسييلها ألجل  التوظيف

وفقا لسلم االستحقاقات وقياس أمور يتعني التحوط هلا عن طريق تطبيق نظام حديث للسيولة  هيعالية يف السيولة، و 

  املسار؛ وتصحيح الالزمة لتغطيتها اإلجراءاتالفجوات واختاذ 

من جانب املودعني باملصرف لسبب أو آلخر  وقد يؤدي فقدا�ا، مصرفعامل الثقة العامل احلاكم يف استقرار أي يشكل  :ثالثا

  رمبا تؤدي ال�ياره وبالتبعية إىل التأثري السليب على اجلهاز املصريف ككل؛ إىل صعوبات كبرية 

خسائر ينبغي أن يشارك املودعني يف حتمل نصيبهم منها  لتحققاإلسالمية ملشاكل مالية  املصارف قد يؤدي تعرض :رابعا

اندفاع بعض املودعني لسحب  أن يشري إىلهذه املصارف وفقا للقواعد الشرعية، إال أن الواقع العملي يف بعض من جتارب 

  .بذلك اتزامهالأو على األقل تأكيد  استحقاقهاكاملة عند طلبها أو أدى يف معظم األحيان إىل التزامها بردها   ودائعهم

اإلسالمية واإلشراف والرقابة عليها املصارف لدى النظر يف تنظيم أعمال  االعتبار بعنيجيب أخذ مثل هذه األمور     

من جانب السلطات النقدية لضمان تأمني سري العمل املصريف على وجه سليم، وهو األمر الذي يتعني معه تفعيل 

  .املخاطر األدوات الرقابية اخلاصة بقياس وإدارة

  خماطر خمالفة القواعد املالية اإلسالمية: الفرع اخلامس

   :)1(والصكوك االستثمارية بشكل خاص، ومنها املخالفات اليت ميكن أن حتدث يف األنشطة االستثمارية بشكل عاممن بني     

استخدام حصيلة الصكوك يف متويل حرمة ير شرعية يف العملية االستثمارية كحرمة تعاطي الربا قطعا و ارتكاب حماذ: أوال

 أنشطة حمرمة؛

 التبذير؛و  اخليانة رة للصكوك بالضوابط اإلسالمية ومن ذلكصدِ ُــ عدم التزام أعضاء املؤسسة امل :ثانيا

  عدم إخراج حقوق اهللا يف املشروع؛ :ثالثا

  .اليت صدرت �ا الصكوك اإلسالميةخمالفة صيغ التمويل  :رابعا

  الصكوك اإلسالميةإدارة خماطر آليات : امساملطلب اخل

ر إلدارة املخاطر على أ�ا منهج أو مدخل علمي للتعامل مع املخاطر البحتة عن طريق توقع اخلسائر احملتملة نظَ يُ     

لخسائر اليت تقع إىل احلد لوتصميم وتنفيذ إجراءات من شأ�ا أن تقلل من إمكانية حدوث اخلسارة أو األثر املايل 

خبالف املقامرة اليت حرمها اإلسالم  رمِ والغُ  نمِ االستثمار يف اإلسالم على املخاطرة من خالل املشاركة يف الغُ يقوم و  األدىن،

  .للطرف اآلخر مٍ غرَ لطرف على حساب حتقيق مَ  مٍ غنَ اليت تقوم على حتقيق مَ 

  خطوات إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية: الفرع األول

                                                 
  .]80- 77[ :ص ،مرجع سابق،  الصكوك االستثماریة اإلسالمیة وعالج مخاطرھاأحمد إسحاق حامد،  -)1(
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  :)1(التاليةيتطلب املنهج العلمي يف إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية القيام باخلطوات     

أوىل اخلطوات يف إدارة خماطر الصكوك هو حتديد نوعية املخاطر اليت يتوقع أن تتعرض هلا سواء  :حتديد املخاطر: أوال

 أكانت خماطر عامة أو خماطر خاصة وكذلك حتديد مصدرها والوقوف على أسبا�ا، مع مالحظة أمهية أن تكون عملية

  ؛حتديد املخاطر عملية مستمرة

ينبغي القيام بقياسها وتقييمها للوقوف على احتماالت اخلسارة، مع ترتيبها من  بعد حتديد املخاطر :تقييم املخاطر: ثانيا

  التدابري الالزمة للتعامل معها؛ حيث كو�ا خماطر مرتفعة أو متوسطة أو ضعيفة الختاذ

وذلك من خالل دراسة البدائل الالزمة للتعامل مع كل نوع من  :دراسة واختيار البدائل املناسبة للتعامل مع املخاطر: ثالثا

أنواع خماطر الصكوك اإلسالمية، واختاذ القرار الالزم باختيار البديل املناسب سواء بتجنب تلك املخاطر أو توزيعها أو قبوهلا 

نة بني املنافع والتكاليف من جراء والتعامل معها خاصة يف حالة وجود إدارة جيدة إلدارة املخاطر، وعلى أية حال فإن املقار 

  ؛يف التعامل معهاتلك املخاطر هو املعيار املالئم يف إتباع األسلوب املناسب 

  .وذلك من خالل وضع اآلليات الالزمة لتنفيذ البديل املالئم للتعامل مع املخاطر موضع التنفيذ :تنفيذ القرار: رابعا

  اإلسالميةآليات إدارة خماطر الصكوك : الفرع الثاني

  :تتعدد وتتنوع آليات إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية، لتشمل ما يلي    

لتخفيض بل  ذات أمهية كبريةتعترب دراسة جدوى املشروعات اليت تتوجه إليها حصيلة الصكوك : دراسة اجلدوى: أوال

الرحبية "ما ميكن تسميته تجنب املخاطر قدر اإلمكان، حيث إن تقومي جدوى املشروع من منظور إسالمي حيكمه لو 

من خالل توجيه التمويل حنو املشروعات امللتزمة باملشروعية اإلسالمية من حيث النشاط احلالل، فضال عن  "اإلسالمية 

ألولويات اإلسالمية يف لتحقيق التخصيص األمثل للموارد من خالل حفظ املال وتنميته ومراعاة ا االقتصاديةالكفاءة 

للتمويل وحتقيق  اجتماعيةباإلضافة إىل الكفاءة االجتماعية وما تتضمنه من مسؤولية  ؛ودميومة متابعة العمالء االستثمار

يف  تعود على ا�تمع بالنفع واخلري وااللتزام باألخالقيات اإلسالمية، وكل هذا من شأنه أن يسهم صايف منافع اجتماعية

  ؛)2(ف تلك الدراسات بالدقة واملوضوعية والشموليةوالبد أن تتص بصفة عامة ختفيض خماطر الصكوك 

ومنوها، وبقدر كفاءة اإلدارة بقدر ما جتمع تلك سر رحبيتها  ترب كفاءة إدارة الصكوكتع :كفاءة اإلدارة والرقابة عليها :ثانيا

كما أن فضال عن مراعاة االعتبارات األخالقية واملسؤوليات االجتماعية،  الصكوك بني معضالت الرحبية والسيولة واألمان 

من خالل مجعية متثلهم مع مراعاة أنه يف  اإلدارةمن عوامل ختفيض املخاطر إعطاء احلق حلملة الصكوك يف مراقبة 

                                                 
  .16:، ص2004سبتمبر  27- 25بحث مقدم للملتقى السنوي اإلسالمي السابع، األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة،  مخاطر الصكوك اإلسالمیة،عبد الستار أبو غدة، -)1(
  
  .119:، ص2010، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، دراسات الجدوى االقتصادیة للمشروع في اقتصاد إسالميجالل جویدة القصاص،  -)2(
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ضارب للتأكد من تصرفات املوإن كان من حقهم متابعة  اإلدارةصكوك املضاربة ال جيوز حلملة الصكوك التدخل يف 

  ة؛جتنب املخاطر الشرعية وختفيض املخاطر االئتمانية والتشغيلي وبالتايل التزامه بشروط املضاربة

واليت من خالهلا ميكن التعامل مع خماطر الصكوك  اإلسالميتتعدد أنواع الضمانات يف الفكر االقتصادي  :الضمانات: ثالثا

  :، ومن أمهها ما يلياإلسالمية

املليء ذو اخللق احلسن وسيلة من خالل التزام طرف بتحمل عبء طرف آخر على سبيل التربع وكفالة الشخص  :الكفالة - 1

 ؛الشرعية وخماطر األصول وعوائدهاناجعة يف ختفيض خماطر توظيف حصيلة الصكوك اإلسالمية، خاصة املخاطر االئتمانية و 

االئتمانية، فاللدائن أن يشرتط على املدين تفويضه بيع الرهن يعد الرهن آلية من آليات احلماية ضد املخاطر  :الرهن - 2

 .)1(عند حلول أجل الدين لالستيفاء من مثنه دون الرجوع إىل القضاء

ط يف املرهون أن يكون ماال متقوما جيوز متلكه وبيعه وأن يكون معينا باإلشارة أو التسمية أو الوصف وأن يكون شرتَ ويُ    

سواء أكان كفالة أم رهنا ال ميكن مقدور التسليم، وجيوز رهن املشاع مع حتديد النسبة املرهونة منه مع مراعاة أن الضمان 

 وتعدي أ كان هناكإال إذا   ؛ارات صكوك الوكالة أو املضاربة أو املشاركةالرجوع عليه يف عقود األمانة كما يف استثم

  ؛)2(للشروط من قبل الوكيل أو املضارب أو املشاركتقصري أو خمالفة 

ة لصكوك املضاربة أو املشاركة أو الوكالة أن رَ صدِ مُ ــمن املتفق عليه شرعا أنه ال جيوز للجهة ال: ضمان الطرف الثالث - 3

حلامليها ألن هذا من قبيل ضمان رأس املال ألن اليد يد أمانة، فإنه ال مانع شرعا من أن يضمن  االمسيةتضمن القيمة 

ضمانا جماز ألنه وتسميته –وهذا الضمان  ،مستقل عن اإلدارة ومحلة الصكوك القيمة االمسية لصكوك املضاربة طرف ثالث

تعادل قيمة األصول االمسية يف حال تعرضها للهالك مهما كان هو يف الواقع تعهد ملزم بتقدمي هبه  -ليس كفالة عن ديون

أي حىت لو كان ناشئا عن التعدي والتقصري من املدير إذا مل يتمكن محلة الصكوك من إلزامه بالتعويض ألن هذا  ؛سببه

  .)3(اإللزام له األولوية فهو حكم شرعي

جيوز إجياد متعهد باسرتداد الصكوك، فإذا كان املتعهد جهة خمتلفة عن جهة اإلدارة فإنه جيوز التعهد برد القيمة االمسية للصك     

فال جيوز التعهد منها باالسرتداد إال بالقيمة أما إذا كان املتعهد باالسرتداد هو اجلهة املديرة  ،باالتفاقإما من خالل تعهد ملزم أو 

اليت قد تزيد أو تنقص عن القيمة االمسية، كما أنه جيوز أن يتعهد املستأجر يف صكوك التأجري بشرائها بالقيمة االمسية أو السوقية 

وما يتعلق بضمان الطرف الثالث ألصول  ؛ل الصكوك ما دامت الصكوك قائمةمبا يتم االتفاق عليه وذلك حيقق ضمان أصو 

  ؛)*(للصك ألنه يستند إىل املبدأ نفسه وهو ما حيقق الضمان لألصول وعوائدهاالصكوك يصلح إلجياد الضمان لعائد ثابت 

                                                 
  .60:، ص5معیار رقم  ،مرجع سابق، المعاییر الشرعیة -)1(
ال یجوز أن تشتمل نشرة اإلصدار أو صكوك ...": جاء قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بذات الخصوص بشأن سندات المقارضة وسندات االستثمار-)2(

على ذلك صراحة أو ضمنا بطل المضاربة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإذا وقع النص 
  .2146:مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص -"...شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل

  .15:ص ،مرجع سابق مخاطر الصكوك اإلسالمیة،عبد الستار أبو غدة،  -)3(
لیس ھناك ما یمنع شرعا من النص في نشرة ...":ت الخصوص بشأن سندات المقارضة وسندات االستثمارجاء بقرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بذا-)*(

ران اإلصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصیتھ وذمتھ المالیة عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخس
مستقال عن عقد المضاربة، بمعنى أن قیامھ بالوفاء بالتزاماتھ لیس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامھ علیھ بین في مشروع معین على أن یكون التزاما 

المتبرع بالوفاء بما أطرافھ، ومن ثم فلیس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطالن المضاربة، أو االمتناع عن الوفاء بالتزاماتھم بھا بسبب عدم قیام 
  . "...بحجة أن ھذا االلتزام كان محل اعتبار في العقد تبرع بھ،
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العقود المالية  األطراف تغطية المخاطرة

  اإلسالمية

  

  

  
 

 

 

  تغطية المخاطر

 

%8  

%5  

 

42 % 

18 % 

100 % 

25 % 100 %   

20% 

95% 

، ف وخمتلف العقود وخماطر التغطية مبختلف الضمانات والضمانات الثانويةاطر بني األيوضح الشكل املوايل أهم الروابط     

حسب  الداخلة يف اتفاقيات العقود اإلسالميةف املقابلة يف هيكلة املنتجات املالية اإلسالمية كل األطراف اتعد األطر أين 

املقابلة  نظام جيمع بني كل األطراف إىل امتالكحتليل التعرض للمخاطر االئتمانية  يشرينوع كل عقد، باإلضافة إىل ذلك 

لتغطية  هناك حاجة إلبراز الروابط مع الضمانات والضمانات الثانوية واليت ميكن أن تستخدم هكما أن  املتدخلة يف العقود؛

تساهم بـ  Dو Aتكون عدة أطراف مرتبطة بنفس العقد، مثال األطراف املقابلة  فقد ؛املخاطر يف حالة العجز عن السداد

عالوة على ذلك و  C و Dو  Aأطراف خمتلفة  3يف حني يف عقد االستصناع هناك وفقا لعقد املشاركة،  % 95و  5%

    .األطراف والعقود مباشرة أو عن طريق أطراف مقابلة أخرىخمتلف الضمانات ميكن أن تغطي العديد من 

  ف وخمتلف العقود وخماطر التغطية مبختلف الضمانات والضمانات الثانويةاطرالروابط بني األ ):3- 12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Source : Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and 
finance, Palgrave Macmillan, London, 2008, p:112.    

 اإلسالميةللحماية ضد خماطر الصكوك  اإلسالميةهذا التأمني آلية من اآلليات يعد  :)اإلسالمي( التكافلي التعاونيالتأمني  - 4

  .خاصة املخاطر االئتمانية وخماطر األصول، حيث من خالله ميكن التأمني على األصول االستثمارية ضد كافة خماطرها

                                                                                                                                                                  
یجوز تعھد طرف ثالث غیر المضارب أو وكیل االستثمار وغیر أحد الشركاء بالتبرع ... "كما جاء في المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة    

 ."...أو عقد الوكالة باالستثمارللتعویض عن الخسارة دون ربط بین ھذا التعھد وبین عقد التمویل بالمضاربة 
  

 السوق

 االستراتيجيات

 الطرف أ

  الضمان أ
 الضمان الثانوي أ

 مرابحة

 المشاركة

 استصناع أ

 الطرف ب

 الطرف ج

 الطرف د
 الضمان الثانوي د

 الضمان الثانوي ج

 الضمان الثانوي ب

 الضمان ب

72 % 

15 % 

20 % 

30 %    

5% 



 - عمليات التصكيك -  اإلسالميوريق من املنظور املصريف عمليات الت.......................................:الفصل الثالث

 
273 

أو صندوق  حساب التأمني(بني شركة التأمني اإلسالمي باعتبارها ممثلة هليئة املشرتكني  اتفاق"اإلسالمي بأنه ميكن تعريف التأمني      

) القسط(يف هيئة املشرتكني والتزامه بدفع مبلغ معلوم على قبوله عضوا ) شخص طبيعي أو قانوين(، وبني الراغبني يف التأمني )التأمني

 واألسسأمني، على أن يدفع له عند وقوع اخلطر ما يقر له طبقا لوثيقة التأمني على سبيل التعاون والتربع به وبعوائده لصاحل حساب الت

 ؛)2(فالتأمني اإلسالمي يشكل اهليكلية الفنية واإلدارية على أساس الوكالة بدون أجر أو بأجر. )1("الفنية والنظام األساسي للشركة

، اإلسالميةتعترب آلية تكوين االحتياطيات من اآلليات اليت تصلح للتعامل مع كافة خماطر الصكوك  :االحتياطات - 5

رهن بتحقيق أرباح، فيمكن تكوين احتياطي معدل األرباح من دخل أموال املضاربة قبل اقتطاع نصيب املضارب  وتكوينها

من  احتياطي خماطر االستثمار وذلك باقتطاع جزءٍ على مستوى معني من عائد الصكوك، كما ميكن تكوين بغرض احملافظة 

 ؛)3( بعد اقتطاع نصيب املضارب لغرض احلماية من اخلسارة املستقبلية اليت قد تتعرض هلا الصكوكأرباح محلة الصكوك 

، واألسواق املاليةتقوم هذه اآللية على محاية استثمارات الصكوك اإلسالمية من التقلبات خاصة يف أسواق األصول  :)(التحوط - 6

 .شرعاضد املخاطر شريطة أن ال يؤخر البدلني الثمن واملثمن حىت ال يكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ احملرم  وميكن اعتمادها

ميكن التحوط من خالل عقد السلم بشروطه الشرعية اليت تشرتط أن يكون املبيع معينا يف مقداره وأوصافه على أن يدفع الثمن   .أ 

 ؛)4(ثالثة أيام وفقا لرأي املالكية، كما ميكن التحوط من خالل البيع اآلجل الذي يؤخر فيه الثمن ويعجل املثمونى حبد أقص

                       استخدام اخليار الشرعي يف التحوط ضد خماطر عدم الوفاء بالوعد من قبل مشرتي ميكن   .ب 

وهو ما يعرف خبيار الشرط السلعة باملراحبة من خالل االتفاق مع البائع على مدة خيار معلومة للسلعة عند شرائها، 

طالت تلك املدة أم قصرت، والتحوط كذلك من سعر الفائدة من خالل اختاذ معيار عائد الفرصة البديلة أو معدل 

 ؛عائد املراحبة العائد على االستثمار للسلع املشا�ة مؤشرا يف حتديد

ميكن التحوط ضد خماطر سعر الصرف من خالل العمل على توحيد عملة التوظيف مع عملة إصدار الصكوك قدر    .ج 

، وكذلك إجراء قروض متبادلة بعمالت خمتلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها اإلمكان واختيار العمالت املستقرة للتعامل

أو إبرام عمليات مراحبة بنفس العملة، وجيوز االتفاق مع العمالء عند الوفاء  شريطة عدم الربط بني القرضني وشراء بضائع

  .)5(بأقساط العمليات املؤجلة كاملراحبة على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء

                                                 
، دار البشائر اإلسالمیة، التأمین التكافلي اإلسالمي، دراسة فقھیة تأصیلیة مقارنة بالتأمین التجاري مع التطبیقات العملیةعلي محي الدین القره داغي،  -)1(

  .213:، ص2011بیروت، الطبعة السادسة، الجزء األول، 
  .23:، ص2008، شعاع للنشر والتوزیع، سوریا، التأمین اإلسالمي التكافلي، أسسھ ومحاسبتھسامر مظفر قنطقجي،  -)2(
  .392:، ص11معیار رقم ، 2008معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، البحرین،   -)3(
)(- تحوط تحقق ھذا تكمن اإلشكالیة في الوسائل المتبعة للتحوط، یكون التحوط مقبوال طالما كان مقترنا بالنشاط الحقیقي المولد للثروة، وھناك عدة طرق لل

ق تعاونیة تدار من خالل إنشاء صنادی(، التحوط التعاوني )التحوط الطبیعي(التحوط االقتصادي : الھدف یمكن االستفادة منھا في تقلیل المخاطر، وأھمھا
مخاطر الصكوك زیاد الدماغ، : للمزید راجع. ، والتحوط التعاقدي والقائم على عقود المعاوضة التي یراد بھا الربح)جھات متخصصة في إدارة المخاطر

 International Conference On Islamic Banking & Finance : Cross Border Practices & Litigations، اإلسالمیة وطرق معالجتھا
(15-16 June 2010)15- 14:، ص ص.  

  .13:، صإدارة مخاطر الصكوك اإلسالمیةأشرف دوابة،  -)4(
  .5- 4:، ص ص1معیار رقم المعاییر الشرعیة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،  -)5(
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البعض، ارتباط عقدين من عقود القروض مع بعضهما "لإلشارة فإن القروض املتبادلة من العقود املركبة، وهي تشري إىل    

له، فهي بذلك عقد مركب من عقدين ال ينفكان عن بعضهما  لِ بادِ ُـ حبيث يرتبط إبرام القرض األول بإبرام القرض الثاين امل

  .)1(واملتتبع هلذا العقد من الناحية التارخيية يلحظ أن القروض املتبادلة ليست معاملة مستحدثة بل هي من العقود القدمية

 :)2(تشكل بدائل مقبولة إىل حد ما، من ذلك شرعية قد ووسائال ااإلسالمية عقود صارفاملأوجدت   -  د

 سلم املوازي ال( اإلستصناعمراحبة ويبيع مراحبة وينطبق ذلك على السلم  صرفكأن يشرتي امل  ،عقود اخلطوتني

 ؛)واإلستصناع املوازي

 ؛كعقود اإلجارة مثال  ،عقود معدل العائد املتغري 

 موال على أساس ، واملقايضة يف األساس هو مبادلة تكاليف استقطاب األاملتفقة مع الشريعة اإلسالميةات بعض املقايض

 ؛مقابل ديون للمصرف على جهة ما" شراء سلعة مطلوبة للمصرف حاالمثال ذلك و  ،)العائد والزمن(امليزات النسبية 

  حتديد سعر أدىن وأقصى مع  العقد، حبيث ميكنعقود بيع التوريد مع شرط اخليار لكل من املتعاقدين بالرتاجع عن

 ؛ويف مثل هذه العقود يكون البدل والسلعة غري موجودين عند التعاقد ،اخليار

 ؛م لنفس املدةلَ مثال بيع أصل بعقد مراحبة ملدة ستة أشهر أو سنة ميكن تغطيته بشراء سَ عقود املوازية من أنواع خمتلفة، ال 

  ؛، ويستخدم ذلك أيضا بديال عن عقود اخلياراتخ العقد وترك العربون كجزاء مايلمن الثمن مع خيار فس وهو سداد جزءٍ : بيع العربون 

 ؛، وهو شراء مبلغ من العملة األجنبية أو بالعملة األجنبية واستثماره للفرتة اليت يراد حتصينها من تقلب أسعار الصرفالتحصني 

الصكوك اإلسالمية من أجل ختفيض درجة املخاطر دون أن يرتتب  تقوم هذه اآللية على تنويع استثمارات :التنويع  -  ه

وتوجد أسس خمتلفة للتنويع من أمهها تنويع جهة  ،"بالتنويع الكفء"وهو ما يعرف ا سلبيا على العائد لك تأثري على ذ

 .وتنويع تواريخ االستحقاق والتنويع القطاعي والتنويع الدويل اإلصدار

  .املصارف اإلسالميةبائل الشرعية إلدارة املخاطر يوضح الشكل املوايل الوس    

  بالوسائل الشرعية لتحقيق التوازن بني السيولة واألمن والربح باالستعانةكيفية إدارة املخاطر ): 3-13(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ص 2011، دار النفائس، األردن، ومھا وحكمھا وتطبیقاتھا المعاصرة في الفقھ اإلسالميالقروض المتبادلة، مفھنذیر عدنان عبد الرحمن الصالحي،  -)1(

  .128-127:ص
  .27:ص ،مرجع سابقمحمد سھیل الدروبي،  -)2(

رسِ عْ الصبر على المُ  الزكاة  التأمين التعاوني اإلحتياطات األمنية 

 شروط ُجْعِلية

 

وأدوات اختيار المشروع  إدارة المخاطر

االستثمار بحسب درجة 

المخاطرة وتنويع أدوات 

 االستثمار اإلسالمية

 اإلسالمية في المشاريع ذات المخاطر المرتفعة؛ االستثماراإلدارة التي تعتمد أدوات  -1

 اإلسالمية في المشاريع ذات المخاطر المتوسطة؛ االستثماراإلدارة التي تعتمد أدوات  -2

 اإلسالمية في المشاريع ذات المخاطر المنخفضة؛ االستثماراإلدارة التي تعتمد أدوات  -3

كالتشغيلية ترتبط لعقد العمل ببيان الحقوق والواجبات، والمخاطر السوقية : مراعاة أنواع المخاطر -4

بتنويع صيغ التمويل اإلسالمية والمدة المقررة لكل ترتبط بضوابط قطاعات السوق ومخاطر السيولة 

 بالمتابعة والرقابة ائتمانيةصيغة ومخاطر 
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دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ، )آليات تطويرها(اإلسالمية  المصارفالخدمات في ، إبراهيم نزال، حممود حسني الوادي عبد اهللا: المصدر

  .241:، ص2010

 قدرة اإلدارة على تحقيق التوازن بين السيولة واألمن والربح
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 خالصة�الفصل 

�الت     ����ور�ق�شأ �وكث�� ��قتصاديات إطار�وتطور �ت�االتقليدية، �يتم �ال�� �املالية ��صول ور�ُق�امن
َ
ال��ــ

�للتصْ  �املعاي���الشرعية �ِك تتوفر�ف��ا �توافق �مع �يك �مع �م��ا ����البعض �فالغالب ��سالمية، �املالية قواعد

�ال �املالية ةُم ـ�صول
َ
��ورقــــ �تلك �و�ذ�ديات�قتصا�� �بالديون �الوثيقة �الصلة �ذات ��صول �يتفق��� �ال ا

�امل �ا��اصة �آليا��ا �باعتماد �مطالبة ��سالمية �املالية �واملؤسسات ��سالمية، �تواملبادئ �اوافقة لشر�عة�مع

  .ع���آليات�السوق�التقليدية��عتماد�ش�ل�أسا����بدل��سالمية�

ص�وك�اس�ثمار�ة�من�خالل�عملية�التصكيك�وفق�صيغ�التمو�ل��عملية�تحو�ل��صول�املالية�إ��  �شمل      

� �املالية، ��صول �أنواع ��ل �من��سالمية �مجموعة �أو�ت�ون �عي�ية، �أصوال �ت�ون �أن ��صول �ل�ذه و�مكن

  .تضم��عض�ا�إ����عض�وتصدر���ا�ص�وك�تمثل�ملكي��ا��صول�العي�ية�والنقدية�والديون����الذمة�واملنافع

  .املصدرة�ع���أساس�املية�التصكيك�وفق�مختلف�صيغ�التمو�ل��سالمية�تنوع�الص�وك�عي�تج�عن�    

  :�عكس�الص�وك��سالمية��مور�التالية

 سا�م����حل�مش�لة�السيولة�باملصارف��سالمية�باإلضافة�إ���حل�مش�لة�إسالميةأداة�مالية���،

 ؛�س�ثمار�طو�ل��جل

 ول�املبتكرة����التمو�ل��سالمي،�وتنفي�عنھ�التقليد�واملحدودية؛الص�وك�أداة�تمو�لية��ع���عن�ا��ل 

 ؛طرق��ي�ل��امن�بي��ا�مخاطر�اختالف��ة،عديدمخاطر� �سالميةالص�وك�واج�ت� 

 تجمع�ب�ن�الفقھ�والقانون�والنوا���ال�ي�لية؛بحاجة�إ���دراسة�مستفيضة���سالمية�دوات�املالية� 

 ملمكن�تداول�ا����السوق�الثانو�ة؛ومن�ب�ن��دوات�ال���من�ا�ة�سالمي ةأداة�تفعل�السوق�املالي 

 الص�وك��سالمية�أداة�فعالة�إلدارة��صول�وا��صوم�باملصارف��سالمية؛ 

    � �التصكيكواج�ت �والفنية�عملية �والقانونية �الشرعية ��ش�االت �من �إخفاقات�و  العديد �ظا�رة خاصة

�ا�الص�وك �التطبيقات �أن �حيث �وال�، �شرعي��ا ��� �العالية �املصداقية �تحقق �ال ��سالمية �للص�وك �الية

  ؛خصائص�النظام�املصر����سالمي�تتوافق�مع

ال�يختلف�التصكيك��سالمي�عن�التور�ق�التقليدي�من�حيث��جراءات،�إال�أنھ�و���إطار�ا��ديث�عن�     

عند�املعامالت�املالية��سالمية�وأح�ام�ا�ال���تمو�ل�إسالمي�وأدوات�مالية�إسالمية�فإنھ�ال�بد�من�التوقف�

تضبط��افة�أوجھ�التعامل،�والتصكيك�شأنھ����ذلك�شأن�أية�معامالت�أخرى�منضبط�بتلك�الضوابط�

  ؛عن�التصكيك�التقليدي�من�عدة�أوجھمما�يجعلھ�مختلفا�

�تأخ      �أن �أساسي�نيمكن �اتجا��ن �التصكيك �عملية �ذ �أو�م��ول �يتعلق، �أصل �أصول�بوجود جموعة

قعة�من�منتجة�يتم�استصدار�ص�وك�بموج��ا�ملدة�محددة�و���بذلك�تمثل�عملية�مشاركة����املنافع�املتو 

�أو��صول  ��صل ��ذا �فأداء �الثا�ي �أما �مالية�، �باستصدار�ص�وك �معينة �اس�ثمار�ة �فكرة �بتمو�ل يتعلق

� �املشروعات �تمو�ل �يتم �حصيل��ا �من �للتداول، �� قابلة �املحددةأو�املجاالت �تمثل�س�ثمار�ة �بذلك �و�� ،

  .مشاركة�مقيدة/و�الة/مضار�ة



« 

 

 

 

 

 

  

  

    
  

مقارنة�ب�ن�نموذج�التور�ق�التقليدي�

  ونموذج�التور�ق��سالمي
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يرتاوح  حيث عليها،العاملية  املصارفزداد إقبال الية واامل سواقاأليف كبريا تأخذ حيزا   اإلسالميةالصناعة املالية  بدأت    

 مصرفيةمن خالل تقدمي خدمات  أوالصناديق  إدارةعرب  ماإالولوج إليها وكان سنويا،  %20و %15بني ما منوها معدل 

تمويلية وطرحت منتجات ال أدوا�اهذه الصناعة  أنتجتلتحديات من كل ارغم بالو  ؛اإلسالميةمتوافقة مع الشريعة 

  .نظري�ا التقليديةأمام  تنافسيتهايف تطوير والتأكيد على  أسهمت

 أداةهي و   ات القرن املاضيياملالية املستحدثة اليت كان هلا صدى منذ انتشارها يف مثانين األدوات من بنييعترب التوريق     

 واإلسالميالتوريق التقليدي عمليات ، حيث شهدت املالية اإلسالمية األخرى األدواتلتطوير والنمو يف ظل طفرة قابلة ل

 سنةلة تقليدية منذ هيكَ معامالت ائتمانية مُ  أولوصدور  يةاملال ألسواقلالسريع  تطورال أعقابيف  معدالت منو كبرية

 بإصداراتال يزال متواضعا مقارنة  ذلكوعلى الرغم من  هت، لكنبدأ التوريق اإلسالمي جيذب االستثمارا، حيث 2003

   .عمليات التوريق التقليدية

الصكوك و كالصناديق اإلسالمية  اليت تقدمها  من خالل املنتجات تطورا كبريامية اإلسال املاليةلسوق ا عرفت    

  اإلسالمية بتكرة متوافقة مع الشريعةنتجات مُ تصاعدا يف تقدمي م تكما عرفساطة لألوراق املالية اإلسالمية،  وخدمات الو 

 ة املرتبطة بسعر الصرف األجنيبكلَ هيْ ُـ املنتجات املو باألسهم و الشهادات املرتبطة بالسلع و كالصكوك القابلة للتحويل 

 .والتكافلاملصرفية اإلسالمية و أصبح النظام املايل اإلسالمي يتكون من أسواق األوراق املالية اإلسالمية  ، وبذلكوغريها

  :سيتم التطرق من خالل هذا الفصل للمباحث التالية    

  

  
 

  

  

  

  

  

    

  

      

  التقليدي التوريقبنة التحديات التي تواجه عمليات التوريق اإلسالمي مقار: املبحث األول

  اإلسالمية مصارفمعيار كفاية رأس املال لل :املبحث الثاني

  مقارنة بني آليات التوريق التقليدي والتوريق اإلسالمي:املبحث الثالث
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  التوريق التقليديبالتحديات التي تواجه عمليات التوريق اإلسالمي مقارنة : املبحث األول

 واإلجرائيةاملوضوعية  تحديات اليت تواجه عمليات التوريق اإلسالمي وتتمثل خاصة يف الصعوباتلهناك العديد من ا    

 وعلى حماط بضوابط صارمة  ةاإلسالمي اليةل يف املهيكَ ـــُــ فالتمويل امل ،إىل جانب مسألة العرض والطلب تستلزمهااليت 

العوائق  التوريق اإلسالمي؛ هذا باإلضافة إىل عملياتالقانونية اليت ال تتالءم دائما مع األطر بسبب  صعيدمن  أكثر

  .مع املتطلبات الشرعية األصولطابقة دى موثيقة الصلة مب يت هيوال االقتصادية والرتكيبية

 إال أن هذه األخرية، يز بعض عمليات التصكيكمتزال تال  يتال ةالقانوني عوائقالتعقيد اهليكلي وال من رغمباللكن و     

  .لعمومعلى ال التقليدي هيكَ ــُــــ ويل املالفوائد ذا�ا اليت يوفرها التمتقدم 

 التقييم الشرعي العام : ولاملطلب األ

يتضمن التقييم العام لتوافق العقود مع أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية موافقة العلماء واهليئات الشرعية على     

الكشف عن الشروط و ، ةائدات مع أحكام الشريعة اإلسالميواستخدام العأحكام العقود و توافق األصول و  اإلصدار

   .اشرتاط املشاركة يف حتمل الربح واخلسارةو  ف واحلقوق وااللتزامات القانونية ألطراف العقدتوضيح املواقو  التعاقدية

 حتليل توافق العقود مع الشريعة اإلسالمية: الفرع األول

ا على سوق الصكوك العاملية ومستويات توافقها مع الشريعة جتريبي حتليال )(أجرى احملللون يف شركة أيديال ريتينجز    

  يف الصكوك املستندة على األصولواملتمثل مية، ولقد لوحظ وجود منط ثابت يف هيكلة كافة الصكوك العاملية اإلسال

(Asset Based Sukuk)  باألصول   الصكوك املدعومة على حساب(Asset Backed Sukuk) 
وميكن أن يُعزى  )1(

  .نني بيع حقيقة والتكلفة املرتفعة لعمليات البيعَوَرَقة، باإلضافة إىل عدم وجود قواُــ هذا إىل طبيعة األصول امل

الصكوك اليت خاصة ما تعلق ب ،ة مع املعايري الشرعية ذات الصلةشامل لتوافق الشروط التعاقديهو حتليل تحليل هذا ال: أوال

على و  ؛اإلسالميةا ملعايري ا�لس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية حتتوي على خصائص معينة وذلك وفق

عدم مسؤولية املضارب عن أو  استقالل بائع السلع عن طلب الشراءو  عدم ارتباط سعر املراحبة مبؤشر متغريل سبيل املثا

  اخل؛...الوعد باهلبة ليس جزًء من عقد اإلجارة أو توزيع األرباح بالتساوي عند توزيع األرباح النهائية أو خسارة رأس املال

صائص العامة اليت الحظها احملللون هي حق الرجوع احملدود على جهة إصدار الصكوك، حيث لوحظ من بني اخل :ثانيا

حظ و ، كما لمنها فقط %4من قطاعات السوق اليت مت دراستها وعدم تطبيقها يف   84%تطبيق هذه السياسية يف

ة ألحكام وافقَ وتنفيذها مُ  الصكوكم أن تكون عملية هيكلة لزِ ُــ أن معظم اجلهات املختصة يف سوق الصكوك ال تأيضا 

ال كو�ا   اخلاص �م لدارسة مسألة التوافق من ذلك تنصح املستثمرين بالرجوع إىل ا�لس الشرعي وإمنا بدال ؛الشريعة

  :والشكل املوايل يوضح ذلك ،ذلكتضمن 

                                                           
()   - ar.idealratings.com/who-we-are. 

 )سواء ملكیة موجودات أو حق االنتفاع بھا( ملكیة المنفعة في الموجودات المعنیةعلى  التمویل اإلسالميینطوي ھیكل الصكوك المدعومة بالموجودات في  -)1(
 .ملكیة الضمانات ولیس ملكیة المنفعة شكلبجمیع أنواعھا، في حین تتخذ السندات التقلیدیة المدعومة بالموجودات  الدیونعلى ولیس 
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  حق الرجوع احملدود على املصدر): 4-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

 
Source: ideal ratings newsletter, Islamic 

investors, 1/2012, p: 1. 

واملراجعة للمؤسسات املالية  أشار احملللون إىل أن هذا االجتاه ال يتفق مع تعليمات ا�لس الشرعي هليئة احملاسبة:ثالثا    

ليت دعا ا وال مع توصية الشيخ تقي الدين عثماين ،من حيث االلتزام بشكل واضح بضوابط الشريعة اإلسالمية اإلسالمية

خالهلا مجيع اهليئات الشرعية يف مجيع أحناء العامل على أال تكتفي بإصدار فتوى جواز هيكلة الصكوك، بل جيب أن 

استخدام عوائد  نم 85% " ية العامةسَ األغراض املؤسَ "وباملثل شكلت  ؛د والوثائق وتراقب طريقة تطبيقهاتدقق العقو 

  ؛ما للتوافق الشرعي جيب توضيحهلزِ مل يكن مُ  الذي وإنالصكوك، وهو األمر 

  . يوضح الشكل املوايل نسب االلتزام باألحكام الشرعية يف إصدارات الصكوك اإلسالمية    

  مدى االلتزام باألحكام الشرعية): 4-2(الشكل رقم 

  
  

Source: ideal ratings newsletter, Islamic investors, 1/2012, p: 2. 
  

أنه ال جيوز منهم بعض اليرى بني علماء الشريعة، حيث  اكبري   للصكوك جدال أحدث نظام التعهد بالشراء والبيع :رابعا  

كان ذلك بشكل ضمين، يف حني يرى البعض اآلخر أنه ن  ا لرأس املال وإيف الصكوك ألنه يعد ضمانا شرعستخدامه ا

   .عر السوقن يكون سعر التنفيذ هو سجيوز استخدامه شريطة أ

84%

4%
12%

نعم

ال

غیر معروف
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احملللون يف شركة أيديال ريتينجز، حيث  من الصكوك، وهو ما قام به ومن مث كان من الضروري حبث هذا النوع    

ذ غري مرتبط فقط من الصكوك القائمة على نظام التعهد بالشراء والبيع هي اليت تستخدم سعر تنفي %5وجدوا أن 

  ؛)(ا، أي تستخدم سعر السوقمبعدل سعر حمدد مسبق

  .عمليات التوريق اإلسالمي إطاريوضح الشكل املوايل مدى االلتزام باألحكام الشرعية فيما يتعلق باستخدام العائدات يف     

 االلتزام باألحكام الشرعية فيما يتعلق باستخدام العائدات): 4-3(الشكل رقم 

  
  

Source: ideal ratings newsletter, Islamic investors, 1/2012, p: 3. 

حرصا على تزويد شركات االستثمار اإلسالمية بأكثر البيانات واألدوات دقة ومشولية، فقد قررت شركة أيديال  :خامسا

وإمنا حيتوي أيضا على حمرك لفحص  قهاملالية واالئتمانية عن سو ريتينجز بناء حمرك للصكوك ال يوفر فقط التفاصيل ا

  .)1(كوك مع الشريعة اإلسالميةتوافق هذه الص

 (ISS)خدمة فحص توافق الصكوك مع الشريعة اإلسالمية" ستزود    

)("  أيديال ريتينجز" تطلقها شركةاليت س" 

املستخدمني النهائيني مبجموعة فريدة من املعلومات الدقيقة واملتخصصة، باإلضافة إىل حمرك لفحص الصكوك اإلسالمية 

ملستخدمني فحص الصكوك وفقا لضوابط ا�لس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة ؤالء ايتيح هليعد األول من نوعه و 

  .للمؤسسات املالية اإلسالمية

عالوة على ذلك، ستمكن هذه اخلدمة املستخدمني من فحص هيكل الصكوك والشروط التعاقدية وبالتايل مدى     

اخلدمة أيضا تقدمي معلومات عن األسعار وسجل املتابعة ومؤشرات توافقها مع ضوابط الشريعة اإلسالمية، كما ستشمل 

، ويف الوقت ذاته سيتم دعم احملرك باألدوات والوظائف املناسبة اليت تساعد املستخدمني على ختصيص هاوغري  الصكوك

  ؛ضافة إىل إنشاء حمافظ خاصة للصكوكباإلعمليات الفحص مبا يتناسب مع أنشطتهم 

                                                           
 )( -  الذي بقصد بھ إحاطة استثمار في  "الصندوق األسود"حذر بعض االقتصادیین من إقبال المسلمین على شراء المنتجات االستثماریة مما أسموه

  .یةالموجودات ال یلتزم بأحكام الشریعة وإلباسھ ثوب تمویل ُمھیكل ُملتزم بأحكام الشریعة اإلسالم
 Association of Islamic Banking (AIBiM)یة اإلسالمیة المصرفتم إطالق مؤشر خاص بالصكوك وذلك بالتعاون مع الھیئة المالیزیة للمؤسسات  - )1(

institutions Malaysia  سمي 2012سبتمبر  18في :  
Bloomberg AIBiM Bursa Corporate Sukuk index  

()- Idealratings Sukuk Screening   "خدمة فحص توافق الصكوك مع الشریعة اإلسالمیة" 
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ا عدل فائدة حمدد وتوفر ضمانت التقليدية وثيقة اعرتاف بدين وليس وثيقة ملكية، كما أ�ا تضمن مالسندا تعترب: سادسا

لرأس املال، وكلها خصائص ال ينبغي أن توجد يف الصكوك، ولكن يف ظل االرتفاع املتواصل لطلب املستثمرين على 

   .بالسندات التقليدية مع خماطر وأسعار مماثلة لتلك املتعلقة تهامت هيكلة غالبي فقد الصكوك

وعلى الرغم من أن الصكوك ال تزال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إال أ�ا أصبحت يف األساس عبارة عن     

ا كأدوات مستندة على األصول ال تؤدي إىل نقل ملكية األصول وما غالب ألن عملية هيكلتها تتم وثاق التزام بالدين

وليس على  -التصنيف االئتماين للصك على اجلهة املصدرة لهأصبح يعتمد إىل حاملها، كما  يصاحبها من خماطر رئيسية

  . وعلى أداءها واملخاطر السوقية اليت تتعرض هلا - وعة األصول اليت يستند إليهاجمم

كوك جلعلها أكثر هيكلة الص نه يتم االعتماد عليه بشكل كبري يفأا مع مقاصد الشريعة، إال هذا النظام أقل توافق يعد    

  .)1(ا مع السندات وأسعارهاتشا�

من خالل  حه الشكل املوايليوضي، وهو ما أحدمها تقليدي واآلخر خاص لإلصدارات اإلسالمية انيوجد هناك تصنيف    

املالحظ من خالل هذا الشكل أن منهجية التصنيف اخلاصة ختص حسابات تقاسم األرباح ( إسالمي مصرفميزانية 

  :)والصكوك واخلسائر

  أنواع التصنيفات لإلصدارات اإلسالمية من خالل ميزانية مصرف إسالمي ):4- 4(الشكل رقم 

  ومـــــــــــــــــــــــخص  ولــــــــــــــــأص

  يةالمصرفول ــــــــــاألص

  

  اريةــــــــــــــــــــالحسابات الج
  خصوم تقليدية
❶  

  يرلألجل القص المصارفودائع فيما بين 

  ل الطويلــــــــــلألج المصارفودائع فيما بين 

 خصوم خاصة  م األرباح والخسائرـــــــــــــــحسابات تقاس

  وكـــــــــــــــــــــصك  ❷

  

احتياطات مخاطر االستثمار واحتياطات تسوية 

  الربح

  

 حقوق الملكية

 

  اتــــــــــــــــــــال واالحتياطيـــــــــــرأس الم  
  

  ةمنهجية تصنيف تقليدي:	❶

  منهجية تصنيف خاصة: ❷
Source: Mohamed Damak, le rôle de Standard & Poor’s dans le cadre de la finance islamique, IIème forum français 
de la finance islamique, paris, 26/11/2008, p : 10. 
 

                                                           
  .241:، ص2010، منشأة المعارف، اإلسكندریة، الصنادیق والصكوك االستثماریة اإلسالمیة، دراسة تطبیقیة فقھیة ھشام أحمد عبد الحي، - )1( 
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 استدامة توزيع التدفقات النقدية لمالك حسابات تقاسم األرباح والخسائر 

والخسائر األرباحتقلب توزيع التدفقات النقدية لمالك حسابات تقاسم   

 منخفض مرتفع

 منخفض مرتفع

، حيث خاصة فيما يتعلق باملؤسسات املالية اإلسالمية )((SR)يف املستقرعن التصنكما ازداد مؤخرا احلديث      

التوزيعات و سيب للتدفقات النقدية املستقبلية الن وجهة النظر حول االستقرار  يعكسو يعرض حسابات األرباح واخلسائر 

ى ثالث مراحل أساسية عل هذا التصنيفيقوم  ؛)SR -7( إىل )SR-1( وفقا لسلم من واخلسائر األرباحملالك حسابات 

  :وهو ما يوضحه الشكل املوايل .)1(خماطر األعمال واملخاطر املاليةو وهي احلوكمة واهليكلة 

  ةالتصنيف املستقر للمؤسسات املالية اإلسالمي): 4- 5(الشكل رقم 

  

  

  

  
  

  

  
Source: Mohamed Damak, le rôle de Standard & Poor’s dans le cadre de la finance islamique, IIème forum français 
de la finance islamique, paris, 26/11/2008, p : 16. 

 

  الفرق بني الصكوك املدعومة بأصول والصكوك املستندة على أصول :الفرع الثاني

د إليها نَ ستَـ ُــ األوىل من الضمان الكامل ملنشئ األصول املتستفيد اإلسالمية،  للصكوكهناك فئتان رئيسيتان توجد     

ثانية الفئة ال تتكونيف حني هو شكلي فقط،  اإلسنادأين ) asset-based/ unsecured sukuk( دةنِ ستَ مُ  وتسمى أصوال

 د إليها وتسمى أصوالنَ ستَـ ُـــ واليت ال تستفيد من ضمانات املنشئ لألصول امل املتوافقة مع الشريعة السنديةمن اإلصدارات 

   .)2(أساسيلألصول حقيقي و  اإلسنادأين  )asset backed/secured sukuk( مضمونة

ظهرت مسألة الصكوك املدعومة بأصول يف مقابل الصكوك املستندة على أصول، وكذا اخلالفات القانونية : أوال

وقضايا التعثر  2008لسنة  واملسائل املتعلقة بالتوافق مع الشريعة اإلسالمية إثر اجلدل احلاد يف أعقاب األزمة املالية العاملية

  ؛)3(املعروفة يف هذا ا�ال

دة على أصول، حيث يتم يف نِ ستَ ُــ تعد ملكية األصول أول وأهم فرق بني الصكوك املدعومة بأصول والصكوك امل: ثانيا

تعرضها  امستبعد اصاخلغرض الشركة ذات الة للصك إىل رَ صدِ ُــ نقل حق امللكية القانوين لألصول من اجلهة امل األوىل

                                                           
()- Stability Rating 
(1)-Mohamed Damak, op.cit., P: 16. 
(2)- Ideal Ratings newsletter, Islamic investors, 1/2012, p:4.  

تفعیل والتي یتم  الصكوك المتعثرةحالة التعثر أو ما یسمى بظاھرة  دل حول السبل المتاحة للمستثمرین وحقھم في الحصول على الموجودات فيجھناك  - )3( 
الموجودات التي تولد العوائد ولكن  ذلك، فكما ھو متداول أن الصكوك قائمة علىحملة الصكوك  إعــــــالن تعثرھا من النـــــاحیة القانــونیة عندما یعلن ثلثا

ثالث، لكن إذا كانت الصكوك  الموجودات في حالة التعثر ویجب أن یعتمدوا بدال من ذلك على التعھد بالشراء من طرف المستثمرین ال یحق لھم العودة على
  .المالي فإنھ یحق للمستثمرین فقط العودة على الموجوداتمثلما ھو الحال في التوریق  ؛مدعومة بالموجودات

وتعرف من الناحیة المالیة اإلسالمیة،  للمؤسسات خاصة خالل المؤتمر الفقھي الرابع ھناك دعوات إلنشاء صندوق تكافلي لضمان تعثرات الصكوككانت     
للمزید ". أي من الدفعات الواجبة على الصكوك عندما یحین أجل استحقاقھابعدم قدرة المصدر على سداد "إعسار الصكوك / الفنیة عموما ظاھرة إخفاق

عرض وتقویم، المنعقدة بجامعة الملك عبد العزیز : ، ندوة الصكوك اإلسالمیةاألسباب واآلثار: إعسار بعض إصدارات الصكوك/إخفاقعمار عودة، : راجع
    .2010مایو  24/25بجدة خالل الفترة 

  

SR 1-  SR 2-  SR 3-  SR 4-  SR 5-  SR 6-  SR 7-  
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دة على أصول نقل حق نِ ستَ ُــ يف الصكوك امل يتم ولكن ؛"بالبيع احلقيقي"التوريق  عملياتيف يعرف هو ما لإلفالس و 

  ؛االنتفاع باألصول وليس ملكيتها

تتم فقط عند املطالبة  واليت الصكوك املدعومة بأصول على حصة يف الربح ويف عوائد تصفية األصول وحامل حيصل: ثالثا

أو عند التعثر، وال يتم الرجوع على مصدر الصك للمطالبة باملستحقات املالية ) رأس املال(مة األصلية باسرتجاع القي

  .لسداد مثل هذه املستحقات عند التصفيةكافية قيمة األصول   تكنغري املدفوعة إذا مل ) رأس املال(

ا ل بالنسبة حلاملها الذي حيصل أيضاا لرأس املضمان دة على األصولنِ ستَ ُــ الصكوك املتوفر ذلك وعلى العكس من  

بة وذلك من خالل ر للمطالصدِ ُـ امل، حيث يستطيع الرجوع على هالى املخاطر االئتمانية ملصدر على عوائد دورية بناًء ع

  .التعهد بالشراء

يلية، يف حني ا املخاطر السوقية والتشغصكوك املدعومة بأصول أيضال وحامل، يتحمل يةخاطر االئتماناملباإلضافة إىل     

ر الصك فقط، ولكن من بني عيوب الصكوك صدِ ُــ يتحمل حاملي الصكوك املستندة على أصول املخاطر االئتمانية مل

إضافة إىل أن  ؛عليها تكون مكلفة يف بعض األسواقاملدعومة بأصول هي أن إجراءات البيع احلقيقية والضريبة املفروضة 

  ؛)1(تنظيمي لعمليات البيع احلقيقةبعضها مينع استخدام اإلطار العملي ال

مضمونة  تهاغالبيو  أو تابعة درجة تصنيف مثل أي سند آخر للمنشئ، سواء علياب اإلسالمية لصكوكا تتمتع :رابعا

يوجد عدد قليل واملالحظ أنه  مع التصنيف العايل للمنشئ؛تصنيفها  تايل يتوافقمصنفة بشكل جمموعة سندات عليا وبالو 

  ؛)2(عةمن الصكوك التاب

الية املقتصادية و االصائص اخلتتبع خاصة و  التقليدي شرائح التوريقلمع تلك تصنيفات شرائح الصكوك  بهاشتت: خامسا

ومن بني فوائد التوريق اإلسالمي أنه يسمح بإصدار صكوك   ة وليس هلا نوعية اإلمضاء للمنشئ،�موعة األصول التابع

  .)3(اق مالية ذات تصنيف أعلى من تصنيفهغري مضمونة وقدرة املنشئ على إصدار أور 

  .دة على أصولنِ ستَ مُ ــبني الصكوك املدعومة بأصول والصكوك ال أهم أوجه االختالف يوضح اجلدول املوايل    

 

 

 

                                                           
 للوكالةلھذه نفس التعریف للصكوك المدعومة باألصول والصكوك القائمة على األصول، وفقا ) RAM Holdings(المالیزیة للتصنیف الوكالة  قدمت -)1(

ع التأكید على ال تقبل الصكوك المدعومة باألصول الرجوع على المصدر في حالة التعثر، ذلك أن األصول محل العقد تشكل المرجع الوحید للربح واإلطفاء م
عن المنشئ من المحدد الوحید لمخاطر االئتمان ھي أداء األصول ونوعیتھا االئتمانیة، أضف إلى ذلك التأكید على أھمیة استقالل المستثمرین في الصكوك  أن

      . وھو ما یعني أنھم محمیون من أي مشكلة مالیة یتعرض لھا؛ خالل التأكید على أن لیس لدیھم عالقة مع منشئ الصكوك
فیما یتعلق بمتطلبات عنصر الضمانات التي تنص على شرط فك اإلرتباط بین مخاطر االئتمان بالنسبة " وكالة مودیز"رك الوكالة المالیزیة للتصنیف تشا    

  . ، وأن المحدد الوحید لمخاطر االئتمان بالنسبة للصكوك ھو أداء األصول محل العقدھاللصكوك ومنشئ
(2)-Anouar Hassoune, la finance islamique à la française – un moteur pour l’économie, une alternative éthique,  
Edition Secure Finance, paris, 2008, p : 113.  

متوافقة لة ھیكَ ، والذي یعد صندوق خاص أین االستثمار األولي محل التعاقد یتكون من صكوك ومنتجات مُ "صندوق تداول الصكوك العالمي"تم إنشاء  -)3(
   .مع أحكام الشریعة اإلسالمیة
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بني الصكوك املدعومة بأصول والصكوك املستندة على أصولمقارنة ):4-1(اجلدول رقم   

  ولصكوك قائمة على األص  صكوك مدعومة باألصول

 تكون أصول الصكوك مسجلة قانونا باسم حملة الصكوك؛ 

  يكون لحملة الصكوك بجانب الملكية الشرعية ملكية

 قانونية كاملة؛

 لهم حق التصرف باألصول باعتبارهم مالكين لها قانونا؛ 

 االهتمام بكفاءة األصول.  

  ال يتم تسجيل ملكية أصول الصكوك قانونا باسم حملة

 اسم الجهة المنشئة؛ى مسجلة بقالصكوك، تب

  يكون لحملة الصكوك ملكية شرعية وال تكون لهم ملكية

 قانونية كاملة؛

  ة؛ئَ نشِ باألصول إال ببيعها للجهة المُ ليس لهم حق التصرف 

  ُةئَ نشِ االهتمام بالكفاءة االئتمانية للجهة الم.  

، )آليات ترشيد الصناعة املالية اإلسالمية(لصناعة املالية اإلسالمية امللتقى الثاين ل، )آليات وتحديات وترشيد(الصكوك ، أسيد الكيالين :المصدر

  .7: ، ص2013ديسمرب  9-8املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، 

 أنواع أخرى من اهلياكل:الفرع الثالث

  :أخرى، ميكن أن يتم وفقها إصدار الصكوك اإلسالمية ومن بينها هياكلظهرت مؤخرا     

هلا ة اليت رَ صدِ ُـــ لشركات املا باستخدامها من قبليوصى واليت  :)blended assets Sukuk( املختلطةهيكلة الصكوك :  أوال

 األصولمن  من الشركة بيع كل، حيث تتطلب هذه اهليكلة أو أصول مادية متوافقة مع الشريعة أو مقبوضات مستحقات

  .املادية للشركة األصولهذه تأجري  واليت بدورها تعيد )SPC1(املادية واملقبوضات هليئة ذات غرض خاص 

يف حمفظة واحدة ) اد تأجريها للشركةعَ ُــ امل( املادية واملستحقات األصول) SPC1( الشركة ذات الغرض اخلاص جتمع    

هو أن و  أساسيشرط لكن ب، و اليت تقوم بإصدار صكوك للمستثمرين) 2SPC(ذات غرض خاص  أخرى وتبيعها لشركة

جيب أن يرى بعض علماء الشريعة أن اجلزء الغالب ؛ حيث أكرب من املستحقاتيف احملفظة ادية امل األصولتكون نسبة 

  . الثلثني من احملفظة األقلعلى ه ينبغي أن متثل آخرون أنيف حني يؤكد ، %51 األقلعلى يكون 

مليون دوالر   400حوايل للتنمية أول من أصدر صكوكا وفقا هلذه اهليكلة وذلك بإصدار  اإلسالميالبنك وكان هذا     

2003 سنةكصكوك 
  ؛)1(

إال أنه  يف احلد األدىن،متطلبات احلصول على أصول حقيقية تكون يف هذه اهليكلة  (asset-light Sukuk)هيكلة: ثانيا

صكوك من نوع ، أنه ال توجد هناك أية اإلسالميةأعلنت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  2008فيفري يف 

)asset-light (يف السوق)؛)2   

يف كل إصدارات  "IDS( "Islamic Debt Securitization( اإلسالميشاع مؤخرا  استخدام مصطلح توريق الدين : ثالثا 

ــــشيوع واألكثر ،)IPDS)األوراق املالية للمديونية اخلاصة اإلسالمية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاملراحبلشهادات  اإلصدارتسهيل ا هي ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  )MuNif( ةــ

                                                           
(1)- Rafe Haneef, from asset-backed to asset-light structures : the intricate history of Sukuk, ISRA international 
journal of Islamic finance, Vol 1.Issue 1, 2009, p:6 
(2)- Ibid, p:7 
()- Islamic Private Debt Securities 
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" Murabahah Notes Issuance Facility"  ــوالبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع بالثمــ ــ ــ ــ ــ ــــن اآلجــ ــــل ألوراق املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديونيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاإلسالمية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  )BAIDS( ةـ

Bai Bithamin Ajil Islamic Debt Securities"  Al"  من سوق  %55حيث متثل تقريبا  شيوعا اليوم األكثرهي و

وهو ) securitizing debt( اليوم بعدا جديدا للتوريق يسمى اإلسالميةأضافت املمارسات  ؛ وبالتايل فقدمباليزيا األسهم

   دين املراحبة؛

  .توريق الدين اإلسالميخطوات  الشكل املوايل يوضح    

  سالميتوريق الدين اإل): 4- 5(الشكل رقم 

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  يع الثمن اآلجلبمحل العقد بعد  األصولر على صدِ يحصل المُ 
Source: Saiful Azhar Rosly, Islamic Banking and Financial Markets, Author House, India, 2006, p: 508. 

الشركة املاليزية للرهن  عن طريق إدار�اواليت مت توريق متحصالت البيع بثمن آجل  1990 سنة يف بداية مت:رابعا 

 "ماليزيا إسالم" مصرفخبصم من قبل عقد بيع الدين، حيث مت بيع املتحصالت  عن طريق )cagamas()1( العقاري

  .فتح الطريق إلصدار سندات املضاربة واملضمونة باألصول حمل العقد؛  وهو ما املتحصالتالذي قام فيما بعد بتوريق 

عن تلك للتوريق التقليدي يف )2(واألوراق املالية املضمونة بأصول إسالميةألصول المي لاإلستوريق الطبيعة ختتلف     

، كما جيب اإلشارة هنا للدور الذي تؤديه الوحدات لعل من أمهها طبيعة األصول حمل عملية التوريق العديد من اجلوانب

  .االستثمارية اإلسالمية

عبارة عن وسيط  هي ، هذه الشركاتاإلسالميةوالصناديق  ارية اإلسالميةاالستثمالوحدات  إدارةهناك فرق بني شركات     

فيما بعد عن طريق شركات تستثمر  مث ، صناديق الوحدات االستثماريةاملبالغ يف ع جمَ ُـ وتيبيع أسهما جديدة للجمهور مايل 

   .ن الصناديقيف حمفظة متنوعة، ما يعين أن هذه الشركات تعرض العديد م حدات االستثماريةالو  إدارة

  .اإلسالمية ستثماريةالشكل املوايل هيكل شركات الوحدات االيوضح     

                                                           
(1)- National Mortgage Corporation of Malaysia  
(2)-Islamic Asset-Backed Securities (IABS) 
 

  دين البيع بثمن آجل

 دين ناشئةسندات 

  من بيع الثمن اآلجل

: محل العقداألصول 

 آالت أو مباني ي أوضاأر 

مصانع أو  

أوراق المديونية 

 الخاصة اإلسالمية

ABBA 
IPDS 

 

قـــــــــــــــــتوري  



 مقارنة بني منوذج التوريق التقليدي ومنوذج التوريق اإلسالمي......... ...............:.................الفصل الرابع

 287 

  اإلسالمية ستثماريةشركات الوحدات اال): 4- 6(م الشكل ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 

Source: Saiful Azhar Rosly, Islamic Banking and Financial Markets, Author House, India, 2006, p: 552 

  استخدام الوعد يف الصكوك القائمة على أصول ويف الصكوك املدعومة بأصول: لرابعا الفرع

وك، ــاألصول اخلاصة بالصك )وعد بشراء وبيع(د بشراء وبيع ــــاد حول مسألة التعهـــجدل ح –وال يزال-كان هناك       

أو يلتزم من خالله حامل الصك ببيع /و (بالشراءالتعهد (راء األصل ـــادة شــر الصك بإعصدِ ه مُ ـــلوهو وعد يلتزم من خال

  .عند التصفية) التعهد بالبيع)األصل 

خر ولكن بشرط، وهو أن يكون سعر الشراء جييزه البعض اآل والذي عدم جواز هذا األمر الفقهاءيف حني يرى بعض     

 االمسيةا من القيمة بة حمددة سلفوال نس االمسيةأو البيع وهو ما يسمى بسعر التنفيذ هو سعر السوق وليس القيمة 

   .)1(للصكوك ذا�ا

ذلك من خالل و  استخدام الوعد يف الصكوك القائمة على أصول ويف الصكوك املدعومة بأصولكيفية   ميكن توضيح    

       :اجلدول املوايل

                                                           
(1)-Shabanam Mokhtar, function of wa’d in Asset Backed Sukuk, International Shari’ah Research Academy For 
Islamic Finance, Bulletin/ VOL04/ DEC09, p: 11. 

 صندوق األسهم اإلسالمية - 1

 صندوق السندات اإلسالمية - 2

 صندوق التسوية اإلسالمية - 3

 صندوق مؤشر الشريعة - 4

 صندوق الملكية االئتمانية - 5

 رِــ خاطمال المُ ال صندوق رأس - 6

  

الوحدات  اتشرك

 اإلسالمية االستثمارية

 تابعيةجوانب  جوانب شرعية

  المحرمات الشرعية

 الربا - 1

 املقامرة - 2

 م اخلنزيرحل - 3

 الكحول - 4

 الغرر - 5

  األخالق

املمارسات األخالقية 

مقابل غري األخالقية 

يف تكاليف املعامالت 

 التسويقية

  حتويل ائتماين للملكية 

شركة إدارة الوحدات 

  ةاالستثماري

  إدارة الصندوق

  التسويق

 العمليات

  مستثمرون

  

  شراء وتقييم

 الصندوق
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  عومة بأصولمقارنة بني استخدام الوعد يف الصكوك القائمة على أصول ويف الصكوك املد): 4-2(اجلدول رقم 

  الصكوك القائمة على أصول  الصكوك المدعومة بأصول  الخصائص

  نوع الوعد
مما يجعله ر هو مشترك صدِ لتعهد المقدم من المُ بيع ا

  رصدِ للمُ  وإلزامي بالنسبةبالنسبة للمنشئ  اختياري

شراء التعهد المقدم من قبل المدين، مما 

ر وإلزامي صدِ بالنسبة للمُ  اختيارييجعله 

  ة للمدينبالنسب

  القيمة السوقية مشتركة  سعر الوعد
ولكن الربح  ستحقمرأس المال قائم و 

  غير مدفوع

التنازل عن األصل 

  لطرف ثالث
  غير مسموح به  مسموح به

Source: Shabanam Mokhtar, function of wa’d in Asset Backed Sukuk, International Shari’ah Research Academy For 
Islamic Finance, Bulletin/ VOL04/ DEC09, p.10. 

  ليب عمل النظام املصريف اإلسالميأسا: املطلب الثاني

تعلق بقابلية املقارنة ت مشاكلخلق ، مما اإلسالمية حاليا عرب العامل يف ظل منظومات قانونية خمتلفة املصارفتعمل     

مشرتكة  إسالمية لى املدى القصري ناتج عن غياب سوقعكما أ�ا تعاين من نقص دائم يف السيولة النقدية   والشفافية،

خلق إطار قانوين  أصبح من الضروري اإلسالمية يةاملصرفومع النمو الكبري الذي تشهده الصناعة  ،املصارففيما بني 

  .العمل املصريف اإلسالمياملركزية بتقنني  املصارف وقيام دوحَ مُ 

اإلسالمية غري مناسبة  املصارفاليت يراد تطبيقها على  )كفاية رأس املال(ملالية كنسبة املالءة اكما أن اآلليات الدولية      

اإلسالمية  املصارفإن فباختصار و  األموال،تعبئة ب تثمار اليت تسمح هلاأل�ا ال تأخذ بعني االعتبار حسابات االس

  . )1(وإمنا هي شركات استثمار بأمت معىن الكلمة مصارفاليست 

  كيك كأداة ملواءمة األصول واخلصومالتص: الفرع األول

، وهو ما اا�املوارد باستخدام من جهة خاصة بالنسبة للمصارف اإلسالمية أ�ا تربطو للصكوك  األساسية امليزاتمن     

من جهة  النشاط املمولاملخاطر الناجتة عن اختالف آجال املوارد عن االستخدامات وبالغرض من  يؤدي إىل اخنفاض

لن ، حيث مع مصداقية يف توزيع العائد الناتج عن فرصة ونشاط حمددفع الكفاءة لسهولة املراقبة ومتابعة األداء فرتتثانية،؛ 

  .)2(ذات العائد املتدين فرصة أخرى للتمويل من موارد الصكوك اليت ستوجه إىل مشروعات أخرى أكفأمشروعات لل تتوفر

االختيار الواعي لألغراض وا�االت واملشروعات اليت ختصص هلا  إمكانيةللمصارف اإلسالمية توفر آلية التصكيك     

إقباهلم على يعد وما يف ذلك من تنمية االجيابية لدى املدخرين والتعرف على تفضيال�م، و  حصيلة موارد الصكوك

تقييم األداء يف أو مبثابة مؤشر على عن األسواق واالستثمارات؛ غريه مبثابة قناة معلومات االكتتاب يف هذا الصك دون 

  . سواق املاليةمن املتعاملني على األوراق املالية يف األوضع قريب 

                                                           
  .74 - 73: ، ص ص2008، ترجمة موسى أشرشور، منشورات ألفا، قصر المعارض، الجزائر، اإلسالم وعالم األعمالاشمي صیاغ، الھ  - )1(
  .9:ص ،مرجع سابق، التصكیك اإلسالمي ركب المصرفیة اإلسالمیة في ظل األزمة العالمیةعبد القادر زیتوني، -)2(
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  ألن جزءً التقليدية  املصارفعنه  يف اإلسالمية  املصارفيف  بدرجة أكرب أمرا مطلوبااملوازنة بني األصول واخلصوم  تعد    

مديونيات املراحبات ك، أي قبل انتهاء أجله وتنضيضه  جل القصرييف أصول غري قابلة للتسييل يف األ اكبريا من استثمارا�

  .واملسامهات املباشرة واملضاربات واملشاركات

يف تعديل هيكل املوارد وتركيبة احملفظة  أكرب اإلسالمية مرونة لمصارفيف الصكوك إصدارا وتداوال لتعامل اليعطي     

األموال بالتصكيك أو توظيف مويل فرص ساحنة باستدعاء حتقيق عائد بتمن  ن آلية التصكيكمكِ ُـ تحيث االستثمارية، 

  . اخل...يف بعض الفرتات أو ختفيض املخاطر عرب إعادة ترتيب هيكل املوارد واالستخدامات أو احلصول عليها  فوائض السيولة

التنويع يف  املخاطر والتعامل معها بكفاءة من خاللمن تقليل لل آللية التصكيك كذلكاإلسالمية  املصارف تلجأ    

وبالرتابط بني هيكل األصول واخلصوم فتنخفض خماطر اختالف اآلجال، وتكون ) أجال واستخداما(الصكوك 

يف خصائصها وطبيعتها مع خصائص وطبيعة االستخدامات ومبعدالت الرحبية االستخدامات ممولة مبصادر منسجمة 

     .)1(حلقيقية لألصول االستثمارية والنمو يف الناتجالناجتة عن التوظيف يف االقتصاد احلقيقي، واختالف القيم ا

  .األصول واخلصوم اإلسالمية الثابتة واملتغريةإدارة يوضح الشكل املوايل     

  خصوم اإلسالمية/إدارة أصول): 4- 7(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Source: Saiful Azhar Rosly, Islamic Banking and Financial Markets, Author House, India, 2006, p: 242. 

  

تكون الفجوة موجبة إذا  ، حيث لمصارف اإلسالمية يف اجلدول البسيط التايلل بالنسبة ميكن توضيح فجوة الدخل    

  .احلالة العكسيةكانت األصول مبعدل متغري أكرب من اخلصوم مبعدل متغري وسالبة يف 

  

  

                                                           
اطرة في االقتصاد اإلسالمي ودورھا في ابتكار وتطویر منتجات إدارة المخاطر بالصناعة المالیة یة المخمراجعة لنظرعبد الكریم أحمد قندوز،  -)1(

أفریل  5/6التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالیة اإلسالمیة ، النسخة الرابعة، : ، ملتقى الخرطوم للمنتجات المالیة اإلسالمیة تحت عنواناإلسالمیة
  . 43- 42:، ص ص2012

 أصول بمعدل ثابت

 أصول
 خصوم

 وديعة

 مضاربة

 خصوم بمعدل متغير

 خصوم بمعدل ثابت

شهادات إيداع 

 إسالمية قابلة للتداول

 مرابحة

 البيع بثمن آجل

 استصناع

 سلم

 إجارة

شركة/قراض  

 أصول بمعدل متغير
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  فجوة الدخل للصريفة اإلسالمية): 4-3(اجلدول رقم 

 )VRL(خصوم بمعدل متغير –)VRA(أصول بمعدل متغير= وة الدخل فج

  )VRL( >)VRA(  فجوة موجبة

  )VRL(  <)VRA(  فجوة سالبة

)VRA( :Variable Rate Assets 

)VRL( :Variable Rate Liabilities  

   Source: Market Risk in Islamic Banking, unit 7, International Centre for Education in Islamic Finance, Malaysia, 2013, p: 6. 

  عايري للمالية اإلسالميةامل توحيدضرورة : الفرع الثاني

يعد التنميط من أهم مسات املنتجات واملؤسسات اليت تكتسب صفة العاملية، وهو املدخل لتحويل التطبيقات احمللية   

قاوالت واملناقصات الضخمة وعقود التوريد واالسترياد يف عقود امل يالحظات عاملية، وهذا ما واإلقليمية إىل تطبيق

وقد أسهم تنميط أحكام الصكوك اإلسالمية وعقودها ومناذجها يف  ؛دية والتجارة الدولية بصفة عامةواالعتمادات املستن

  .اكتسا�ا صفة العاملية بشكل واضح

 ،الشكل األول بالتنميط التقين والتجارييتعلق  ،لمالية اإلسالميةلتنميط اللتوحيد أو لعمليات اشكلني هناك وجد ي    

   .للمالية اإلسالميةبتنميط املبادئ املستند إليها  تعلقفيالشكل الثاين أما 

نتيجة للمجهودات ة طَ نمَ من اآلن فصاعدا مُ  معايري األسلمةاملعروفة، فإن بالنسبة للمنتجات املالية اإلسالمية : أوال

ومن الواضح أنه عندما  ،سبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةمن بينها هيئة احملا واليت املبذولة من قبل بعض اهليئات

   .)1(تدرجييايتناقص  سوف فإن دور جلان الشريعةتصل منتجات هلذا املستوى من التنميط وتكون حمل العديد من الدراسات 

رورية يف ظل سوق يشهد عوملة كبرية ويتعلق هذا مثلما يوضحه اجلدول أدناه، أصبحت عملية التنميط مطلوبة وض    

يف  ، فهذا التنميط هو قبل كل شيء تقين"باجلملة"والصكوك واملنتجات املالية املسماة  اإلسالميةالتوجه أكثر بالصناديق 

  .ومبختلف أقسامها سبيل جعل السوق يف جمملها ذات سيولة عالية

ا خاصة باإلسرتاتيجيات البيع لألدوات املالية اإلسالمية واليت ختتلف من باملقابل، يتعلق تنميط املبادئ املستند إليه

خاصة ما تعلق  والذي يتميز باملرونة منطقة ألخرى، حيث جيب أن يتكيف كل منتج مع خصوصيات سوقه احمللي

  .باألسواق املوجهة حنو العمالء األفراد واملمركزة جغرافيا

  

  

  

                                                           
(1)-Mahmoud el-Gamal,  traduction et adaptation de Jacqueline HAVERALS, finance islamique, aspects légaux, 
économique et pratiques, de Boeck,  Bruxelles, 2011, p : 31. 
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  ملتوقعة يف الصناعة املالية اإلسالميةأشكال التنميط ا): 4-4(اجلدول رقم 

  مالية اإلسالميةالحاجة لتنميط المبادئ المستند إليها لل  تجاري/الحاجة لتنميط تقني  أنواع المنتجات

  ال  مـــــــــــــــــــنع  الصكوك

  مـــــــــــــنع  مـــــــــــــــــــنع  الصناديق االستثمارية اإلسالمية

  ال  ال  ية بالتجزئةمنتجات مالية إسالم

  مــــــــــــــنع  مــــــــــــــــنع  منتجات مالية إسالمية بالجملة

  ال  ال  إسالمية مصرفيةمنتجات 

  ال  ال  )التأمين اإلسالمي(منتجات التكافل 

  ال  ال  رة وبديلةبتكَ أقسام أصول إسالمية مُ 
Source : Anouar Hassoune, la finance islamique à la française – un moteur pour l’économie, une alternative 
éthique,  Edition Secure Finance, paris, 2008, p : 113.  

واألدوات أساليب االستثمار ب األوىل ناحيةمن ناحيتني، تتعلق ال التقليدية املصارفاإلسالمية مع  املصارفتتشابه  :ثانيا     

استخداما�ا من تنوع  لذا البد عليها أنالتجارية،  املصارفاليت تتعرض هلا فس املخاطر فهي تتعرض لنالتمويلية وبالتايل 

حيث تعكس الطبقة األوىل اإلسالمية والذي له طبقتان؛  أما الناحية الثانية فتتعلق بتنظيم األدوات املالية ومواردها

  :الشكل املوايليوضحه وهو ما  ثانية باملتطلبات الشرعية،الوتتعلق متطلبات التنظيم العامة 

  تنظيم األدوات املالية اإلسالمية ):4- 8(الشكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وهذه تنطبق على كل من األدوات التقليدية واإلسالمية متطلبات التنظيم العامة الطبقة األولى   

ئتمان، يات صندوق االعمل: السندات

  الخ...وجوب تقييم الشخص المستحق

لجان شؤون : صندوق استثماري المالي

الخ...االستثمارات، األمناء، الشركات اإلدارية  

على األقل : صندوق استثماري المالي العقاري

.نسبة استثمارات في أصول عقارية   %75 

الثانيةالطبقة  شرعيةمتطلبات   :سالمية مثلوتنطبق على أدوات إ   

وجوب إفصاح عن نوع عقودها من المشاركة أو المضاربة : الصكوك

  ويتم هذا بواسطة مذكرة البيانات ويذكر المستشار الشرعي

وجوب تصديق المستشار : صندوق استثمار المالي اإلسالمي

 الشرعي على موافقة الصندوق أحكام الشريعة اإلسالمية

وجوب موافقة : سالميصندوق استثماري المالي العقاري اإل

 استخدامات المستأجرين ودخل اإليجار ألحكام الشريعة اإلسالمية

 .19:، ص25/10/2008 ،مركز امللك فهد للمؤمترات، الفندق القاري بالرياض، تطور سوق األوراق المالية اإلسالمية، حممد نور الدين غادمن: المصدر
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  :)1(استنتاج ما يلياإلسالمية  املصارفمن خالل تقومي جانب االستخدامات واملوارد يف ميكن  :ثالثا   

 املصارف، حيث جتد باقي أساليب االستثمار األخرى علىالستخدامات غلبة أسلوب املراحبات بالنسبة ل -1

 ع استخداما�ا؛ياإلسالمية صعوبة يف تنو 

واألدوات التمويلية، حيث  األساليب ناحيةالتقليدية من  لمصارفتلك لمع  اإلسالمية املصارفموارد تتشابه  -2

عدم وجود ارتباط بني آجال خاصة ل ،التجارية املصارفاليت هلا اإلسالمية لنفس املخاطر  املصارفتتعرض 

 اإلسالمية؛ املصارفامات وآجال املوارد يف االستخد

 ؛للمعضلة الثالثية التعارض بني السيولة والرحبية واألمان اإلسالمية املصارفتبعا لذلك تتعرض  -3

على عائد وحيد وهو  باالعتماداقرتا�ا إىل حد ما من النموذج التقليدي تعاين املصارف اإلسالمية من مشكلة  -4

مخاطر سعر الفائدة وخماطر السيولة كاملعاصرة   يةاملصرفيف نفس املخاطر اليت تعاين منها مما أوقعها  ،هامش املراحبة

 ؛الشاملة يةاملصرفمفهوم التقليدية التغلب عليها بتطبيق  املصارفواليت حاولت 

ت متوقعة أو غري السيولة ضرورية للمصرف ملقابلة احتياجات األموال ومقابلة أي تقلبات يف امليزانية سواء كانتعترب : رابعا

    .املتوقعة، وهي متثل قدرة املصرف على الوفاء ملسحوبات العمالء وااللتزامات األخرى

إن زيادة التوظيف وضعف السيولة وإن كان يعين استخدام تلك األموال وتوظيفها وحتقيق عائد من تشغيلها مما يؤدي     

مواجهة التزاماته العاجلة، كما أن زيادة السيولة تعين نقص الرحبية  إىل زيادة الرحبية إال أنه يعين ضعف مقدرة املصرف على

نتيجة االحتفاظ بأمواله سائلة دون استثمار وبالتايل ضياع أرباح كان من املمكن أن حيققها املصرف لو أنه قام باستثمار 

  ؛وتوظيف تلك السيولة الزائدة

جوهريا بني طريقة إعداد قائمة الدخل يف املصارف التقليدية عنها يف  أما فيما خيص إدارة الرحبية، فإن هناك اختالفا: خامسا

املصارف اإلسالمية، ويرجع ذلك إىل اختالف طبيعة العالقة بني املصرف واملودعني يف املصرف اإلسالمي القائمة على 

ى فائدة ثابتة بصرف النظر عن عالقة املضاربة واملشاركة يف الربح واخلسائر؛ بينما حيصل املودعون يف املصرف التقليدي عل

مقارنة لقائمة الدخل يف املصرف اإلسالمي ) 3( انظر امللحق رقم(حتقيق املصرف التقليدي ألرباح أم ال ومقدار هذه األرباح 

  ). واملصرف التقليدي

 غرية عن الصكوكابتة أو متيف مراحل قياس وتوزيع الربح يف السندات املرتبطة بأسعار فائدة ث اهناك اختالف كما أن   

فإن هناك تغيري  وعليهمحاولة ربطها بالفائدة والليبور هو احنراف عن طبيعتها واألساس الذي تعمل به، فاإلسالمية، لذا 

هام يف هيكل األرباح يف املصارف التقليدية على العكـس من املصارف اإلسالمية اليت مازال معظمها يعتمد على هامش 

 .)2(يسي ألرباحهاالبيع باملراحبة كمصدر رئ

  

                                                           
  .86:، ص2010، دار الفكر العربي، القاھرة، المخرج-الصكوك المالیة اإلسالمیة األزمةسامي یوسف كمال محمد،  -)1(
  .111:، صالمرجع السابق -)2(
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  إدارة السيولة والرحبية يف املصرف اإلسالمي: املطلب الثالث

عدم تنويع لالتوازن بني السيولة والرحبية واألمان وذلك نتيجة  واليت تتمثل يف للمعضلة الثالثية اإلسالمية املصارفتتعرض     

تشابه هيكل كذا على عائد وحيد ثابت وهو هامش املراحبة، و باالعتماد التقليدية  املصارفصكوكها املالية واقرتا�ا من منوذج 

التقليدية واعتماد  املصارفاليت تصدرها سندات اإلسالمية يف الوقت الراهن مع هيكل ال املصارفالصكوك اليت تصدرها 

مع اإلسالمية  ارفاملصتتشابه وبالتايل  ية قابلة للسحب الفوري عند الطلب؛على أساليب تقليدية متويل اإلسالمية املصارف

  .)1(تعرضها لنفس املشكلة الثالثية التعارض بني السيولة والرحبية واألمان نب األصول وجانب اخلصوم، وبالنتيجةالتقليدية يف جا

  التقليدية املصارفاإلسالمية و املصارفأساليب التمويل يف الفروق األساسية بني : الفرع األول

  :)2(األساسية التالية الفروقالتقليدية، ميكن اإلشارة إىل  املصارفاإلسالمية و  املصارفلكل من على اخلصائص العامة  بناءً        

تعدد أساليب التمويل اإلسالمي مقارنة بأساليب التمويل التقليدي وهذا التعدد تبعه تعدد يف اخلصائص الثانوية  :أوال

أما النظام التقليدي فيغلب عليه  ،الصورة النقدية أو العينية المياإلسيف النظام التمويل فقد يأخذ التمويل ومثال ذلك ألساليب 

 ا يف التمويل التقليدي؛�هلا القدرة على تلبية احتياجات املتمولني أكثر من نظري  اإلسالميالصورة النقدية ومعىن ذلك أن صيغ التمويل 

التمويل  أساليباصة على خالف شرعية عامة وهناك أيضا ضوابط خ ضوابط اإلسالميساليب التمويل أل: ثانيا

 ؛يدي اليت حتكمها الضوابط املاديةالتقل

التقليدي   خالفا للتمويل ) رمِ بالغُ  نمُ مبدأ الغُ (واملتعامل  املصرفعلى املشاركة يف الربح واخلسارة بني  اإلسالميالتمويل  يقوم :ثالثا

 :إليها وهي اإلشارةيف الواقع أن هلذه اخلاصية آثارا البد من أسلوب املداينة الربوية، و  )مدين/دائن(القائم على عالقة القرض 

 الفائدة الربوية؛ على القرض احلسن الذي خيلو من حسابات اإلسالمية املصارفالتمويل باملداينة يف يقتصر  - 1

التقليدي، بينما هناك عالقة  األسلوبباملودعني عن عالقته باملتمولني يف  املصرفهناك انفصال بني عالقة  -2

 ؛اإلسالمية املصارفا يف واستخداما� األموالباشرة وأحيانا غري مباشرة بني مصادر م

 والذي يعتمد على نتيجة العملية االستثمارية من ربح أو خسارة  اإلسالميغري مضمون وغري معلوم يف التمويل  - يف الغالب –العائد  - 3

بفوائد الذي حيصل فيه املقرض على  اإلقراضعلى حقه بدال من نظام حبيث حيصل كل طرف ، مما يعين حتقق العدالة بني طريف املعاملة

 ؛)الفائدة(ل عائد املقرتض من التمويل حمتمال قد يغطي أو ال يغطي كلفة التمويل ظبينما ي ؛نسبة ثابتة مقدما من مبلغ القرض

أو املشاركة رعة أو املساقاة أو املضاربة كما هو احلال يف املزا  اأو املراحبة أو متغري  كاإلجارةالعائد ثابتا  ميكن أن يكون  - 4

 أو صفري كما هو احلال يف القرض احلسن؛) يعتمد على نتيجة العمل(

 :والتقليدي اإلسالمي النظامنييف آلية احتساب كلفة التمويل بني  اجوهري اعلى تلك اخلصائص، فإن هناك اختالف بناءً : رابعا

 ؛ملكية املال للمقرتضتنتقل  أينال لصاحبها خالفا للنظام التقليدي بقاء ملكية امل اإلسالميعلى التمويل يغلب  -1

 فاحلرية غري مطلقة؛ اإلسالميالتصرف باملال يف النظام التقليدي شبه مطلق، أما يف النظام  -2

                                                           
  .98 :ص ،المرجع السابق -)1(
  .19- 18:، ص ص2011منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة،  ،، الملتقى العربي األول- الواقع والتحدیات–المصارف اإلسالمیة سعید سامي الحالق،  - )2(
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التمويل  ظل التمويل التقليدي لقدرة املقرتض على سداد أصل القرض والفوائد املرتتبة عليه، أما يفاالهتمام األكرب يف يعطى  - 3

لذلك فإن هذا النوع من التمويل  ول،مَ ُــ ائد املتوقع من االستثمار املواخلسائر على معدل الع األرباحأساليب املشاركة يف تركز  اإلسالمي

 ؛)1(الذي يرفع مستوى كفاءة عمليات التمويل اإلنتاجية األمرإىل أفضل االستثمارات من حيث ميكن أن يوجه املوارد املالية 

  :ميكن تلخيص أهم الفروق بني املصرف اإلسالمي واملصرف التقليدي يف جمال سياسة التمويل مبا يلي :ساخام 

  أهم الفروق بني املصرف اإلسالمي واملصرف التقليدي يف جمال سياسة التمويل):4-5(اجلدول رقم 

  المصرف التقليدي  اإلسالميالمصرف   وجه االختالف

  وظيفة المال في المصرف
استثمر وال ( اإليجارار وليس االستثم

  ، ال متاجرة على ملكية المال)تؤجر

، المال يولد )تأجير النقود( اإليجار

  )المتاجرة على الملكية(المال 

  أساسي  محرم  أخذ وإعطاء الفائدة

  مدة السداد
ترتبط بحياة المشروع مع عدم أخذ فائدة 

  عند التأخر في التسديد

عند  قصير غالبا مع أخذ فائدة ربوية

  التأخر في التسديد

  عدم الوفاء بتسديد القرض

في القرض ( اإلعسارفي حالة  اإلعفاء

والتعسف في  اإلرهاقمع عدم )الحسن

  التحصيل

غير مسموح به مع إجراءات غير إنسانية 

  في حالة العجز عن التسديد

  هدف التمويل

تنمية المجتمع اإلسالمي واستثمار أمواله 

ثم يأتي  افهأهدبطريقة شرعية تحقق 

  الربح في المرحلة الثانية

  الربح في المقام األول

  األغنياء والقادرون ماليا فقط  جميع األفراد باختالف طبقاتهم  الفئات المستفيدة من التمويل

  وارد  محظور قطعيا  تمويل االحتكارات

  المعيار األساسي في اختيار المشروع
 المعايير الشرعية أوال ثم المعايير األخرى

  بشرط عدم تعارضها مع المعيار الشرعي
  الربح فقط

المشاركة مع العميل أو صاحب رأس 

  المال
  غير ضرورية  أساسية

شرعية المشروعات االستثمارية عند 

  الموافقة على التمويل
  غير ضرورية  أساسية

  الضمانات

كفاءة المشروع موضوع (إيجابية 

ضمانات أخرى بالدرجة ) + االستثمار

  )انونية، شخصية وماديةق(الثانية 

+ قانونية شخصية (سلبية في األساس 

  )كفاءة المشروع بالدرجة الثانية

  )الفائدة(ضمان الربح   المشاركة في الربح والخسارة  تقاسم نتائج االستثمار

  .19: ص ،2012مية اإلدارية، القاهرة، ربية للتنمنشورات املنظمة الع، إدارة االستثمار في المصارف اإلسالميةحسني حممد مسحان وآخرون، : المصدر

                                                           
  .20: ص ،المرجع السابق - )1( 
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  ية اإلسالميةاملصرفخصوصية الوساطة : الفرع الثاني

متثل كال من  من الناحية االقتصاديةنه أعددا من اجلوانب اخلاصة، بالرغم من  اإلسالميةية املصرفالوساطة  تشمل     

حنو توظيف  األجلغالبا ما تكون قصرية  واليت للتمويل املوجهة األموالوالتقليدية شكال مماثال لتدوير  اإلسالمية املصارف

  .النشاط االئتماينطغى عليه ي

تقوم املصارف اإلسالمية بتجميع املدخرات وفق نظام احلسابات االستثمارية، مث توظف هذه األموال وكذلك بعضا     

ملضاربة واملشاركة واملراحبة واملتاجرة، وهذا من أموال املسامهني يف جماالت األنشطة االقتصادية وفق صيغ عديدة من أمهها ا

  .املنهج للتمويل واالستثمار خيتلف عن املنهج الذي تطبقه املصارف التقليدية

، حيث تتمثل هذه اإلسالميهناك اختالف بني بعض بنود امليزانية يف كل من املصرف التقليدي واملصرف     

رف التقليدي واليت حيل حملها بند املشاركات واملراحبات واملضاربات، االختالفات أساسا يف بند القروض مبيزانية املص

أصحاب رأس املال كبند من بنود اخلصوم؛ باإلضافة إىل األسلوب املستخدم يف إدارة بند وظهور بند الزكاة اليت يدفعها 

  .)1()ربح/فائدة(ل منهما ومعدل العائد الذي حيصل عليه ك) شريك/دائن(الودائع من خالل كيفية التعامل مع أصحا�ا 

 اإلسالمية املصارفجانب األصول يف ميزانية  خصائص: أوال

 قابلجزء من السيولة فيما ييرتكز اإلسالمية فئات خاصة، حيث  املصارفتظهر يف جانب األصول مليزانيات  -1

املراحبات تركيبا  نوع منهذا ال تطلبيحيث التقليدية وهي املراحبات يف األجل القصري،  املصارفظيفات فيما بني التو 

 ؛التقليدية املصارفأكثر تعقيدا على عكس التوظيفات فيما بني 

التقليدية  مصارفبالنسبة لل، وتتميز هذه احملافظ بصفة عامةستثمارات االيف جانب األصول حمفظة كما يوجد  -2

�ال املفضل يبقى اف ، أما بالنسبة للمصارف اإلسالميةخصوم/إدارة جيدة لألصول من أجلبسيطرة السندات 

 ؛واألسهممن العقارات  تشكيلةلالستثمار هي 

البد من فالتقليدية،  مصارفال ختتلف بشكل كبري عن تلك لل اإلسالمية مصارفإذا كانت حمافظ القروض لل -3

ن م فقط نوعنيلكن إىل عنصرين أساسيني، من جهة وبالرغم من تنوع عقود التمويل املتوافقة مع الشريعة،  اإلشارة

عقود ميكن تطبيق ؛ حيث واإلجارةاملراحبة  ومها اإلسالمي ئتمانالغالبة على مشهد االهي منتجات التمويل تبقى 

  .)2(تكون موجهة خاصة لتمويل احتياجات استهالك العائالتو  املصارففيما بني املراحبة 

  .من نوع املراحبة سريورة تطبيق توظيف إسالمي فيما بني املصارف اإلسالمية الشكل املوايل يوضح

 

 

  

                                                           
  .373- 372:،  ص ص1989، منشأة المعارف، اإلسكندریة، نظم محاسبیة في اإلسالممال عطیة، محمد ك - )1( 

 (2)-Anouar Hassoune, op. cit., P: 98. 
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❺ 

مادة األوليةتدفق ظاهري لل  

❹ 

❶ ❻ 

 تدفق نقدي

 تدفق حقيقي للمادة األولية

  من نوع املراحبة املصارفسري توظيف إسالمي فيما بني ): 4- 9(الشكل رقم 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : Anouar Hassoune, la finance islamique à la française – un moteur pour l’économie, une alternative 
éthique,  Edition Secure Finance, paris, 2008, p : 99.  

 لعقد اإلجارة األساسيةامليزة وتكمن جياري التقليدي، ىل عقود القرض اإلهي أقرب إعقود اإلجارة من جهة ثانية   -4

 إدارة اإلسالمي مصرفلل يف الواقعميكن املراحبة، العكس يف أجل االستحقاق على فرتات أكرب على  متديدإمكانية يف 

 منهل حمل إعادة تسعري دورية تسعادة تكون  األوسطيف الشرق  اإلجياريكون أن عقود االعتماد ئدة  سعر الفا خماطر

 ؛املصرفمحاية هوامش وساطة 

هذه احملافظ أخذ مسامهات تقليدية، حيث تشبه املضاربة، من حمافظ املشاركة أكثر على  اإلسالمية املصارف تعتمد -5

يف أصول لكن بإمكا�ا أيضا إعادة جتميعها و على مثل هذه االستثمارات يف ميزانيا�ا  اإلسالمية املصارفافـــــــــــــظ حتو 

 ؛)1(أو األثرياء/ؤسساتيون وخدمة عمالئها امل بالتايلمتنوعة و 

 املصارفاألمر صعوبة يف يزداد التقليدية، بل  املصارفتعرض املصرف اإلسالمي ملخاطر السيولة اليت تتعرض هلا ي -6

د مشكلة عند جتالقائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة، وبذلك  املودعنيبني و لطبيعة العالقة بينها  نظرااإلسالمية 

 ؛)*(األرباح احملتجزة يف وقت التخارجحتديد نصيبهم من األرباح واالحتياطات و 

                                                           
(1)- Ibid, p: 100. 

العملي في الصكوك ھ خروج الشریك عن ملكھ إلى صاحبھ بالبیع وھو بیع حصة في أعیان مشتركة وذلك بمبلغ یتراضیان علیھ، وتطبیق: بالتخارجیقصد -)*( 
انیة التخارج باعتباره من االستثماریة ھو خروج مالك الصكوك عن صكوكھ االستثماریة التي یملكھا بأن یبیعھا لغیره بمال بالتراضي بینھما، ولذلك كان البد من إمك

خارج في الصكوك وقالوا یشترط لصحتھ أن تكون الحصة المتخارج صور التداول ذات األھمیة البالغة وفق طبیعة الصكوك؛ وبناًء على ذلك أجاز فقھاء معاصرون الت
 .عنھا معلومة والمعلومیة ھنا حاصلة بعدد الصكوك التي ھي مقدار حصتھ الشائعة في إجمالي الصكوك

 
  

قليدي في الت مصرفلل اإلسالمي المصرفيدفع ❶

  ؛)إيداع(تاريخ القيمة 

مادة (المرجعي  األصلالتجاري  المصرفيشتري ❷

  ؛اإلسالمي المصرفلصالح ) أولية

التجاري كعون  مصرفلل األوليةتصل المادة ❸

  ؛اإلسالمي مصرفلل

كعون   األوليةالتجاري المادة  المصرفيبيع ❹

  ؛ويقبل تسوية مؤجلة اإلسالمي مصرفلل

يخ الدفع المؤجل سعر يسدد المشتري في تار ❺

  الشراء المتعاقد عليه؛

) األصل(اإلسالمي  مصرفالتجاري لل المصرفيدفع ❻

   )عائد+ وديعة (في تاريخ الدفع المؤجل 

 سمسار ب

 طرف تقليدي

إسالمي مصرف  

 سمسار أ

ما يعادل وديعة في 

جل القصيراأل  
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 تسديد على أقساط

)مقترض(مشتري األصل العقاري   بائع األصل العقاري 

+رهن  مبلغ القرض تسديد على أقساط  

وثائق متعلقة 

 بالقرض

اءسعر الشر  

 ورقة ملكية

اءسعر الشر ورقة ملكية  
 ورقة ملكية

 عربون

رهن وثائق 

 عقاري إسالمي

وحصرها يف صرف من ناحية أخرى فإن األرباح الكبرية تكون مرتبطة مبخاطر عالية وذلك لعدم تنويع استثمارات امل - 7

 ألمان،التقليدية حيث تنحصر االستثمارات يف منح القروض، ومن هنا يتضح تعارض الرحبية مع ا املصارفاملراحبات كما يف 

 ليدية؛التق املصارفالتوازن بني السيولة والرحبية واألمان مثلها مثل ملصرف اإلسالمي للمعضلة الثالثية واملتمثلة يف وعليه يتعرض ا

أبوا�ا للمنافسة من جانب  املصارفاألسواق اليت كانت حكرا على  تتحَ فُ ور العاملي وظهور مفهوم العوملة مع التط -8

بتنويع وذلك والدخول يف أسواق غري تقليدية  أنشطتهابدورها تنويع  اإلسالمية املصارف حاولتو مؤسسات أخرى 

األنشطة من  كلإيرادات  و  اإلسالمي عمليات التوريق إيراداتو مصادر إيرادا�ا لتشمل إيرادات املسامهات يف الشركات 

 اخل؛...رخاطِ ُــ رأس املال املو خارج امليزانية 

ال حتقق رحبية كافية، ولذلك جيب قادرة على االحتفاظ مبنتجات  املصارفيف ظل البيئة التنافسية الشديدة مل تعد  -9

على هامش البيع  االعتماد الكبري دلب رحبيتها هيكل أن تنظم وظائفها بالشكل الذي خيدم اإلسالمية املصارفعلى 

    .املرتبطة �ا املخاطرة االئتمانيةيف ختفيض  أيضاوهو ما سيساهم  باملراحبة كمصدر رئيسي ألرباحها

التقليدية، وهو ما  املصارفاإلسالمية عن  املصارفقرض الرهن العقاري والذي خيتلف تطبيقه يف مثال عن  إعطاءميكن 

  :ل املوايليوضحه الشك

  )هيكلة تقليدية وإسالمية(قرض الرهن العقاري ): 4-10(لشكل رقم ا

  

  

       

+  

  

  

  

  
Source : Mahmoud el-Gamal,  traduction et adaptation de Jacqueline HAVERALS, finance islamique, aspects légaux, 
économique et pratiques, de Boeck,  Bruxelles, 2011, p : 25. 

إىل ضرورة تطوير هيكلة التصكيك من أجل متويل سوق الرهن العقاري، يف سبيل استحداث ما  هنا اإلشارة جتدر    

)Housing market Islamic Securitization Vehicle( "التوريق اإلسالمي لسوق اإلسكان"هيئة يسمى 
)1(.  

للتصكيك من أجل سوق السكن بالفائدة على مشرتي السكنات وعلى تطوير هيكلة مستقرة سيعود حيث    

  .ضد خماطر عدم التسديد إضافياد كشريك سيعطي ضمانا وحَ ُــ املستثمرين، كما أن وجود أمني م

  .يوضح الشكل املوايل مقارنة التمويل اإلسالمي مع التمويل التقليدي من حيث املخاطر الناشئة عن متويل شراء منزل مثال

                                                           
(1)-Nidal Alsayyed, Sukukization : Islamic Economic Risk, Factors in Shari’ah view, International Shari’ah 
Research Academy For Islamic Finance, Malaysia, 2010, p:7.  

مرابحة: البديل  

)ةقرضَ ــمُ (مالية مؤسسة   

)مقترض(ري مشتري األصل العقا  

)ةقرضَ ــُـــم(مالية مؤسسة   

 بائع األصل العقاري
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  مقارنة التمويل اإلسالمي مع التمويل التقليدي من حيث املخاطر الناشئة عن متويل شراء منزل):4- 11(كل رقم الش

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية -مدخل الهندسة المالية –إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية عبد الكرمي أمحد قندوز،  :المصدر

 .16: ، ص2012-9لعدد واإلنسانية، ا

كبري عن تلك بشكل   اإلسالمية املصارف مصادر أموالختتلف  : خصائص جانب اخلصوم يف ميزانية املصارف اإلسالمية: ثانيا

يتأتى حيث التقليدية وهذا جيعلها أكثر قدرة على تعبئة املدخرات والفوائض املالية لدى األفراد واملشروعات،  للمصارف

   .وباخلصوص الودائع االستثماريةعلى اختالف أنواعها دائع من الو أول مصدر للتمويل 

مراحبات اخلصوم  تضع من نوع املراحبة، ولكن املصارفملوارد متويل فيما بني  اإلسالمية املصارفمث فيما بعد تلجأ     

 يد أجل استحقاقهاولكن باإلمكان أيضا متد ،يف وضعية مقرتض وهي غالبا أدوات لألجل القصري اإلسالمية املصارف

     .)1(القصري لألجلإنشاء آليات مزدوجة الستحقاق طويل لسلسلة مراحبات وذلك عن طريق 

 ،عقود إجارة عبارة عن) املرجعية( املستند إليها األصولتكون  صكوكا أين  اإلسالمية املصارفكما ميكن أن تصدر     

أن  اإلجيارامللكية القانونية للموجودات املوضوعة حتت  ميتلكو  نتاجهابإوالذي قام  اإلسالمي لمصرفل اإلمكانيةمتنح واليت 

واليت مبقابل ذلك تقوم بإصدار أوراق مديونية اليت متثل وضع ملكية  ركة ذات الغرض اخلاص؛تكون حمل بيع الحق للش

 .ا من قبل الشركة ذات الغرض اخلاص حلساب املستثمرين يف الصكوكاملستند إليه لألصولمشرتكة 

واخلسائر واليت متثل حقيقة خصوصية هذا النوع من  األرباححسابات تقاسم  اإلسالمية املصارفتستخدم  كما     

واخلسائر  األرباحعن شراكة يتقاسم فيها الشركاء نظام التمويل عن طريق تقاسم األرباح واخلسائر يعرب  ،)2(املؤسسات املالية

                                                           
(1)- Ibid, p : 8. 
(2)- Idem. 

 نفس العملية التمويلية تمويل شراء منزل 

 
إسالميتمويل  تقليديتمويل    اختالف طريقة التمويل 

 
 اختالف طبيعة التمويل رهن عقاري مشاركة

 
مخاطر 

 السوق

مخاطر 

 االئتمان

مخاطر 

 التشغيل

مخاطر 

 السوق

مخاطر 

المخاطرةاختالف طبيعة  التشغيل  

 
 مالك

 األصل

 الطرف

 المقابل

 مالك اإلجراءات

 األصل

 اإلجراءات
 مصدر المخاطرة
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يكون مربر حصول املمول  أينعن طريق حصص التمليك نظام متويل لك و بذوجهدهم، وهيف رأس املال  تبعا حلصصهم

   .هو جهده واملخاطرة اليت يتحملها األرباحعلى حصة من 

يف لوال استثماره، إضافة إىل أنه  األرباحهذه مل تكن لتتحقق فإن املمول هنا سيستحق التعويض حيث  ،بعبارة أخرى    

  ؛)1(أيضا تكون قد تعرضت للخسارة األخرىاله هي االستثمار للخسارة فإن أمو  حالة تعرض

من ، و على ضوء املشاركة واملضاربة تقاسم األرباح واخلسائر اتحساب العوائد على حساب ني كيفيةاملوالي نيالشكليوضح       

  :التقييد احملاسيب للعوائد على التوايلجهة أخرى 

 اح واخلسائرحساب العوائد على حساب تقاسم األرب):4- 12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  التقييد احملاسبي للعوائد): 4- 13(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
Source : Anouar Hassoune, la finance islamique à la française – un moteur pour l’économie, une alternative 
éthique,  Edition Secure Finance, paris, 2008, p :  104 .  

                                                           
: ، النشر العلمي والمطابعالتمویل والمصرفیة اإلسالمیة في جنوب شرق آسیا، تطورھا ومستقبلھاأنجلو فیناردوس، ترجمة أبو ذر محمد أحمد الجلي،  -)1(

  .52:، ص2009ربیة السعودیة، جامعة الملك سعود، المملكة الع

  

مداخيل قبل 

المؤونات وتكاليف 

حساب تقاسم 

 والخسائر األرباح

 

مداخيل صافية لمؤونات 

 المعادلة النسبية

مؤونات احتياطات 

األرباحتسوية   

 

توزبعات لمالكي حساب 

والخسائر األرباحتقاسم   

 توزيعات للمساهمين

 توزيع لحاملي

 PSIA 

 عمولة المضارب

IRR   مؤونات  

PSIA   ـل عوائد صافية 

 مكون المضاربة مكون المشاركة

 

مداخيل قبل 

المؤونات وتكاليف 

 األرباححسابات 

 والخسائر
افية مداخيل ص

 للمؤونات

IRR 
PER 

 تكاليفلكن قبل 

PSIA  

 PER مؤونات

النتيجة الصافية قبل 

ومن األقلية الضرائب  

  لـ صافية عوائد

PSIA       
 تكلفة التمويل

 مؤونات

توفيقإعادة   
 توزيع للمساهمين

 عمولة المضارب

المشاركة مكون  

 مكون المضاربة

 IRR مؤونات
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)IRR(: احتياطيات مخاطر االستثمار Investment Risk Reserves" " : وهو المبلغ الذي يتحصل عليه المصرف من أرباح

 ؛أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب المضارب لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية ألصحاب حسابات االستثمار

)PER(: احتياطيات معادلة الربح " Profit Equalization Reserves " : وهو عبارة عن المبلغ الذي يتحصل عليه المصرف

من دخل أموال المضاربة قبل اقتطاع نصيب المضارب بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد االستثمار ألصحاب 

  .حسابات االستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية
  

أجل استحقاقها  ، كما أنغري قابلة للتداولو  حلسابات أدوات هجينةاهذه تعترب  :حسابات تقاسم األرباح واخلسائر: ثالثا

   .باالتفاقألجل الودائع  تشبهحق التصويت، لذا فهي  وال ميتلك أصحا�ا قصري نسبيا

بامتصاص اخلسائر احملتملة  أيضا لتزامالذي أصدرها واال املصرفمتنح هذه احلسابات حلامليها احلق بتقاسم أرباح  -1

 ،صعوبات خاصة يف جمال التصنيفعدة وائد غري مضمونة وال حمددة مسبقا، هذه اخلاصية اهلجينة هلا لعمع العلم أن ا

 وهذا يف حالة التعدي أو التقصري؛ كوضعية عدم قدرة على السداد  ساباتهذه احلعلى  العائد السليبآليا  يعتربحيث 

يف التمويل ، تكمن املشاركة )إلدارةاتفويض (اربة واملض) ملكية مشرتكة(شاركة امل يلعقدوفقا تعمل هذه احلسابات   -2

هو املضارب  املصرفف واخلسائر، األرباحأموال حسابات تقاسم عن طريق املسامهني ومقدمي  األصولزء من جل املشرتك

 ؛يف حني أن مالك هذه احلسابات هم رب املال

ومبا أن هذه  وبات الكبرية واحملتملة للودائع،حخماطر السيولة والناجتة عن السمن الوقوع يف  اإلسالمي املصرفخيشى  -3

حتقيق يف حالة أو ألجل وبالتايل فهي حساسة لتقلبات العوائد، ففي حالة عدم كفايتها القصرية ادوات من األاحلسابات 

 احاألرببالنظر حلسابات تقاسم  ة كبريةطر اخمالتمويل يف حالة  إعادةعلى  اإلسالمي املصرفقدرة تكون  ،عوائد سلبية

 اإلسالمي املصرف تتمثل يف الضغوط اليت ميكن أن يتعرض هلاواليت  ؛)(منقولة خماطرة جتاريةواخلسائر وهو ما يسمى 

األموال املستثمرة ضمن صناديق واليت تشبه إىل حد كبري يف طبيعتها  – لتعديل العائد على حسابات االستثمار املشرتك

 ؛من العائد على حقوق املسامهني للتمكن من املنافسة يف السوق وذلك بالتخلي عن جزء -االستثمار املشرتك

  :)1(على ثالث آليات نقولةاملتجارية ال رة املخاطرإداقوم ت  -4

بطرح  ل تغطية اخلسائر املتوقعة عن طريق احتياطيات خماطر االستثمار ـــــــــمن أج لألصولات قبلية ـــــتشكيل مؤون .أ 

 ؛أو ختفيض أصول

من أجل تغطية اخلسائر غري املتوقعة  واخلسائر األرباحعادلة العوائد املقدمة حلسابات تقاسم ملختصيص مؤونات  .ب 

 ؛)2(معادلة الربح عن طريق احتياطات

املقدمة ملالكي العوائد  معادلة على ةقدر ال وبالتايل ،عموالته للمضاربقدير على ختفيضه بت اإلسالمي املصرفقدرة  .ج 

احتياطيات  ما بنيموازنات آلية  بفضل املكافآت املقدمة هلا تقلبالتحكم يف ريق هذه احلسابات خالل الدورة عن ط

 .وعموالت املضارب؛ وهو ما أوضحه الشكل السابق احتياطيات معادلة الربحخماطر االستثمار و 

                                                           
()- Risque Commercial Translaté (RCT) 
(1)-Anouar Hassoune, op. cit.,  p :103.  

معیار كفایة رأس المال للمؤسسات  – )2(كالمعیار رقم  في البعض من معاییر مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، للمخاطر غیر المتوقعةتم التطرق  - )2( 
المبادئ اإلرشادیة لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقدیم  –)3(والمعیار رقم  80على تقدیم خدمات مالیة إسالمیة في الفقرة رقم التي تقتصر 

  .2- 2المبدأ وذلك في إطار  –وصنادیق االستثمار اإلسالمیة ) التكافل(خدمات مالیة إسالمیة عدا مؤسسات التأمین اإلسالمیة 
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  :منوذجيصرف إسالمي ة ميزانية وحساب النتائج ملــــوايل والذي ميثل بطريقة مبسطـميكن توضيح ما سبق من خالل الشكل امل     

  إسالمي صرفوحلساب النتائج مليزانية شكل مبسط مل) 4- 14(الشكل رقم 

  خصوم  أصول
  حسابات جارية دون فوائد  نقدية

  قرض حسن

  قصيرة األجل المصارفمرابحة فيما بين   قصيرة األجل المصارفمرابحة فيما بين 

  مرابحة منظمة لألجل الطويل  الصكوك الممتلكة

  الصكوك المصدرة  قارات واستثمارات أخرىأسهم، ع

  حسابات تقاسم األرباح والخسائر غير المقيدة  محفظة قروض

  احتياطات معادلة العوائد  مشاركات

  أموال خاصة  أصول ثابتة وأخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PSIA: Profit Sharing Investment Account       
Source : Anouar Hassoune, la finance islamique à la française – un moteur pour l’économie, une alternative 
éthique,  Edition Secure Finance, paris, 2008, p : 98.  

 

  اإلسالمية املصارفالتي تصدرها  أنواع شهادات الصكوك: الفرع الثالث

، وال )دور تعاوين(على توافر البيئة التنظيمية واملؤسسية الداعمة ) يدور تنافس(يعتمد تطوير األدوات املالية اإلسالمية                 

تزال احلاجة قائمة البتكار أدوات مالية تستجيب لتفضيالت املستثمرين وخلق أوعية استثمارية جديدة كصناديق االستثمار 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية واليت  القابلة للتداول؛ باإلضافة إىل صناديق الوقف االستثماري العقاري احلديثة واملتوافقة

تستخدم يف الغالب هيكلية اإلجارة كقاعدة الستثمارا�ا، حيث تتم تعبئة األموال واستثمارها يف حمفظة أصـول عقارية 

  .متوافقة مع الشريعة أو أصول ذات صلة بالقطاع العقاري

النتيجة التشغيلية +   

  المصاريف التشغيلية -

)قبل تكاليف تقاسم األرباح والخسائر( لنتيجة التشغيلية الصافية ا=   

 (PSIA)   التوزيعات لتقاسم األرباح والخسائر - 

  النتيجة الصافية قبل الضريبة والفوائد= 

الضرائب والفوائد -  

النتيجة الصافية=   
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 الصكوك شهادات تتنوعحيث ، فئات األصولل يقدقالتصنيف ال قاعدةل وفقا تصدراليت  الشهادات نوع سيتم حتديد    

  :)1(على النحو التايل األسواق املاليةيف اليوم  املعروفة

وميكن  ،امليزانية ددة يفاحمل األصول على أساس صدرت: )pure ijarah Sukuk( )األساسية( صافيةال اإلجارةصكوك : أوال

      .وغريها طائرات والسفنالسيارات والك رةجَ ؤ مُ جتهيزات أو جري ألتجاهزة ل على أرضية أجزاءً  ذلكباإلضافة إىل  تكون أن

 ؛لمنشئل تبعا عائمة وأثابتة  أن تكون الصكوك هذا النوع من العائد على استئجارسعار ميكن أل عالوة على ذلك  

 االستصناع قودع تتكون منو  األصول جمموعة من على تستند :)hybrid pooled Sukuk( الصكوك امعة اهلجينة: ثانيا

 مع ذلكو  تعبئةأكرب ب فئات خمتلفةمن  األصول موعة منهذه ا�وجود يسمح  ذلك وعالوة على ،اإلجارةو  املراحبةو 

 من اليت هي جزءٌ  االستصناع عقود ألن ؛املراحبةو  اإلجارة أصولمن  51%احملفظة على األقل من  شكلأن تت جيب

 ؛)ثابت معدل العائد( مسبقا احمدد يكون أنميكن  يهاعل العائدو اتشهاد مستحقات عبارة عن احملفظة

الكامل  التوازن قوة متثل :)variable rate redeemble Sukuk( الصكوك ذات املعدل املتغري القابلة للسداد: ثالثا

 وهي (MTFCs) ةجلاآل املالية شاركةاملشهادات لو  هذا النوع من الصكوك إىل الشركات العديد منتلجأ و  ،رصدِ للمُ 

ة ـــــباملقارن رة نسبياــــــمستق هلا التعويض ةــــــــطبيعو ، املصدر إىل حقوق املسامهني يف دميةــــــــــــاألق من اا هلــــــمللصكوك ل لـبدي

 العائم العائد معدل بينها ومن املزايا بعض الصكوك من النوع ذاوهل ؛ألرباحا توزيعات دلـــــــمع مع

 عوائد استخدام يفضلو  القياس جمرد وليس على للشركة ةالفعلي امليزانية العمومية على لشهاداتهذه ا تستندحيث 

 جتسيدا شاركةامل عقود فيه تعترب اليت العمل املصريف اإلسالمي منوذج تعزيز من شأنهوالذي  املشاركة من وجهة نظر الفقهاء

 ة؛األساسي بادئللم

 تعبئة األموال اهلدف من )zero-coupon non tradable sukuk( الصفري الكوبون ك غري القابلة للتداول ذاتالصكو: رابعا

غري شهادات من ال هذا النوع ومع ذلك ع،االستصنا  عن طريق للشركة يف امليزانية العمومية األصول خلق املزيد منهو 

الدفعة و  االستصناع عملياتا تربره طبيعة تكون ذات األولية األصول كما أن ة؛الشرعي بسبب القيود للتداول قابل

  .نالديو  تنشئ التزامات اليت من شأ�ا أن عقود بيع/شراء

  ؛يةصفر ال كوبوناتال ذات  الصكوك معدل الثابتة الديون هذه الرتتيبات على اتالشهاد هذه سمىتأن  ميكن    

، واإلجارةالصفري ذات الكوبون  الصكوك من إما كونتميكن أن  :)embedded Sukuk( الصكوك الضمنية: خامسا

   .حمددة تبعا لظروف األصول األخرى إىل أشكال جزءٍ  حتويلمع خيار  خمتلطة أو صافية

  

  

                                                           
(1)- Ahmed Khalid al-Maghlouth, Sukuk an inside study of its background, structures, challenges & cases, open 
university of Malaysia, 2009, p:[ 10-14 ]. 
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  التقليديةتطور السوق العاملية للصكوك و لسندات التوريق : املطلب الرابع

لسنة ية العاملسوق سندات التوريق تطورات هامة خاصة مع وبعد األزمة املالية و  سوق الصكوكمن  كلت  شهد    

األزمة واليت لفتت أنظار الدول الغربية إىل أمهية التمويل هذه تزايد اإلقبال على الصكوك اإلسالمية عقب حيث ، 2008

سيتم من خالل هذا املطلب إعطاء نظرة عامة حول تطور السوق العاملية إلصدارات الصكوك ، من خالل الصكوك

  .ةالتوريق التقليديعمليات  نتجاتاإلسالمية ومل

   صكوكالعاملية للسوق النظرة عامة على : الفرع األول

تراجعا كبريا بعد سنوات من االزدهار والنمو، وذلك بسبب حدوث األزمة  2008الصكوك سنة  إصداراتشهدت     

املالية العاملية اليت دفعت باملستثمرين إىل جتنب االستثمار يف أسواق الدخل الثابت ومن ضمنها سوق الصكوك 

، لكن سرعان ما عاودت سوق 2008سنة  %63,74إصدار�ا عامليا بنسبة المية، حيث اخنفضت حصيلة إمجايل اإلس

مليار دوالر،  31,92أين ارتفعت إمجايل إصدارات الصكوك عامليا إىل  2009الصكوك انتعاشها من جديد خالل سنة 

  .2010مليار دوالر خالل سنة  47,48وارتفعت إىل حنو 

قيمة إصدارات الصكوك  إال أنلرغم من االضطرابات السياسية واالقتصادية يف أوروبا والشرق األوسط، على ا: أوال  

مؤشرات  أعطىكوك املتعلقة بقوة الصكوك و كافة الش  و ما بدد، وهمليار دوالر 85حوايل بلغت  2011سنة بنهاية 

عند  تيف الربع األول عندما أغلق الوفعا منوا كبريا 2012 سنة سوقال ت هذهشهدكما  ،القادمة واتجيدة حول السن

  ؛مليار دوالر يف فرباير هي قيمة إصدارات الصكوك 20وحوايل  شهر جانفيمليار دوالر يف  12حوايل 

دول جملس  إال أن، 2011خالل سنة على الرغم من استمرار هيمنة ماليزيا وجنوب شرق آسيا على السوق :ثانيا

سواء كانت شركات  -وتوايل دخول الشركات اجلديدة يف السوق  اثابت اكرة ومنو هيكلة مبت تالتعاون اخلليجي شهد

على عدد قليل من إصدارات الصكوك  2011 سنةفيه سوق الصكوك  تويف الوقت الذي أغلق -مؤسسية أو سيادية 

ي بلغت شهد إصدار جمموعة من الصكوك من دول جملس التعاون اخلليج 2012 سنةن الربع األول من فإالرئيسة، 

من هذه الصكوك   %80مليار دوالر فقط للفرتة ذا�ا من العام السابق، ويعزى  1,6مليار دوالر مقارنة بـ  7,9قيمتها 

  ؛)1(إىل اململكة العربية السعودية اليت أجرت عدد من الصفقات الضخمة منذ بداية العام

نقطة يف  37 ةلس التعاون اخلليجي الستعالوة على ذلك، اخنفض متوسط العائد على الصكوك يف دول جم:ثالثا

وظل االجتاه  ،لقيمة الصكوك بالدوالر" سداك ديبإتش إس يب سي نا" ا ملؤشر ، وذلك وفق%3,94ليصل إىل  2012

الصكوك  - إن مل يكن مجيع  -السائد يف سوق الصكوك يف دول جملس التعاون اخلليجي هو ذاته فيما يتعلق مبعظم 

وذلك  ؛أو إلعادة متويل ديو�ا القائمة لية يف األسواق العاملية لتمويل ميزانية هذه املؤسساتالصادرة للمؤسسات املا

ت حنو االقتصاد احلقيقي من خالل متويل جماالت التوسع جهَ باستثناء الصكوك يف اململكة العربية السعودية اليت وُ 

  ؛)البرتوكيماويات والنفط والغاز والكهرباء والعقارات(الصناعي 

                                                           
(1)-Mahinaz El-Aasser, global Sukuk market report, 2012, Islamic Finance Information Service, Euro week, p: 10. 
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اخلليجي تفوقها على الصكوك املاليزية واآلسيوية  نمن جهة أخرى واصلت الصكوك اليت يصدرها جملس التعاو  : بعارا

 سنةوطبقا لتقرير أصدره بيت التمويل الكوييت فإن إمجايل حجم إصدارات الصكوك ل، من حيث القيمة والتطور اهليكلي

  ؛2012 سنةمقارنة ب %8مليار دوالر باخنفاض بنسبة  119.7 حوايل بلغ 2013

، ويرجع سنويا %12 منوا قدر بـ 2015و 2014 سنيتخالل إصدارات الصكوك على مستوى العامل  شهدت: خامسا

ة على جهات حكومي 2015 سنةمليارا  22وحنو  2014 سنةمليار دوالر  12ذلك إىل وجود مستحقات تقدر مببلغ 

  ؛من خالل أدوات مالية من أمهها الصكوك" إعادة متويل"وهو ما سيحتاج إىل ؛يف املنطقة من أمهها حكومة ديب

 ، ومن املتوقع أن تصلمليار دوالر 131,2لتصل إىل  2014 سنةإصدارات الصكوك ارتفاعها سريعا استأنفت : سادسا

ليزيا وتتوزع الصكوك على دول يف كل قارات العامل تقريبا لكنها ترتكز يف منطقة اخلليج وما 2018 سنةمليارا  237إىل 

  ؛)1(ني وأملانيا وعددا من دول أوروباالص تعلى الدول اإلسالمية حيث مشل رهاوال يقتصر إصدا وتركيا وبريطانيا

وميثل ، مليار دوالر من الصكوك األولية 31.14للصكوك مببلغ  إمجايل إصدارات جديدة  2014 سنة  شهد الربع األول من: سابعا

مليار دوالر املسجلة خالل الربع الرابع من  36.73عن اإلصدارات مببلغ  15.2%سبة هذا احلجم من اإلصدارات اخنفاضا بن

  .2013مليار دوالر من الصكوك املصدرة خالل الربع األول من  34.53عن مبلغ  9.82%كما ميثل تراجعا بنسبة  ؛2013

من سنة  ليجية خالل الربع األول التباطؤ امللحوظ يف إصدارات الصكوك اخل إىلاالخنفاض يف حجم اإلصدارات  يرجع    

، وال سيما يف شهر مارس والذي اقتصرت اإلصدارات اخلليجية فيه على إصدارات صكوك إدارة سيولة قصرية 2014

هذا وقد اخنفض حجم إصدارات الصكوك من دول جملس التعاون اخلليجي  ،األجل من قبل مصرف البحرين املركزي

   .2013مقارنة حبجم اإلصدارات يف الربع نفسه من  2014يف الربع األول من  12.5%بنسبة 

، أحد العوامل 2014من يناير  تياطي الفدرايل األمريكي اعتباراويعد بدء تقليص برنامج التيسري الكمي من قبل االح    

اطي أدى تقليص التحفيز النقدي من قبل جملس االحتي ، كماع حجم اإلصداراتاحلامسة األخرى اليت أدت إىل تراج

مما يرجح  ؛ال سيما يف األسواق الناشئة الفدرايل األمريكي إىل ارتفاع تكاليف التمويل ملصدري السندات والصكوك

 .احتمالية بقاء املصدرين يف حال مراقبة للسوق قبل القيام بعمليات اإلصدار

فرتة املاضية، جاءت إصدارات وكما كانت عليه وترية اإلصدارات خالل العديد من األرباع السنوية على مدار ال    

 من  81% ما يزيد نسبته على وشبه السيادية اللتني شكلتا معا السوق األولية بقيادة اإلصدارات من اهليئات السيادية

ومن اجلدير بالذكر أن إصدارات الصكوك من قبل  ،2014 إصدارات السوق األولية للصكوك خالل الربع األول من

 ، 2014 مليار دوالر من إمجايل اإلصدارات يف الربع األول من 21.37أو مبلغ  68.6%سبة اهليئات السيادية شكلت ن

عندما سجلت اهليئات السيادية إمجايل إصدارات   2012وهو أعلى مستوى إلصدارات اهليئات السيادية منذ الربع الثالث من 

دخول دولة من خارج منظمة  2014شهر يونيو  ر، هذا وقد كان أحد أهم األحداث البارزة خاللمليار دوال 25.66مببلغ 

                                                           
(1)- www.zawya.com/ar/story/zawya20140513090136. 
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التعاون اإلسالمي إىل سوق الصكوك السيادية ويتعلق األمر بربيطانيا واليت سبقت يف ذلك لوكسمبورج وجنوب إفريقيا وهونج  

  .)1(مليون جنيه إسرتليين للحكومة الربيطانية 200كونج، وقد مت بيع الصكوك السيادية الربيطانية ومت مجع مبلغ 

مليار دوالر بقيادة إصدارات صكوك بنحو   4.05خالل الفرتة نفسها شكلت حصة إصدارات قطاع اهليئات شبه السيادية مبلغ     

  .)2(مليار دوالر من قبل جهات دولية متعددة األطراف وهي البنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسة الدولية إلدارة السيولة اإلسالمية 2.9

ق الثالث على مضيق البوسفور عامال اجلسر املعل كانحيث   ،من أصدر صكوك اإلجارة السيادية لأو تركيا  تعترب:ثامنا

  ؛سيادية أوروبية"تلك الصكوك أول صكوك  كانت، و 2012 سنةا إلصدار صكوك اإلجارة اجلديدة يف حمفز 

مقارنة مع نفس الفرتة % 42.5أدى توقف البنك املركزي املاليزي عن إصدار الصكوك إىل اخنفاض إصدارها بنسبة  :تاسعا

مليار دوالر من إمجايل الصكوك املصدرة عامليا  45املركزي املاليزي صكوكا بقيمة  صرفأصدر امل ، حيث2014سنة من 

املركزي املاليزي وقف إصدار الصكوك هو أن جمموعة واسعة  صرفمن بني أسباب قرار املو  ؛مليار دوالر 116.4وقيمتها 

اإلسالمية صارف إىل اجلهات اليت يستهدفها وهي امله رتوا هذه الصكوك ما حال دون وصولين اشمن املستثمرين هم الذ

  صارف؛يقتصر استخدامها على املقصرية األجل املاليزية بشكل خاص ونتيجة لذلك قرر االجتاه إىل استخدام أدوات مالية 

حيث ، %5بنحو  منخفضا 2015العاملي يف  الصكوك إصدارمبعزل عن تأثري بنك نيجارا ماليزيا، كان أداء  :عاشرا

احلكومي املتكرر واإلنفاق على مشاريع البنية التحتية يف دول  اإلنفاقاخنفاض معتدل يف  إىلالنفط  أسعارتراجع  أدى

 األورويبناك عاملني آخرين مها سياسات الواليات املتحدة واملصرف املركزي إال أن ه ،جملس التعاون اخلليجي وماليزيا

السوق أكثر يف حال واصلت االخنفاض وقد حتث  إضعاف إىلقد تؤدي أسعار النفط ؛  و وكالصك إصدارعقيدات وت

  . االستثماري إنفاقهابعض دول جملس التعاون اخلليجي وماليزيا باجتاه خفض 

 صارفامل مبا يف ذلك( صارفخفض الودائع وبالتايل السيولة لدى امل إىل أدى اخنفاض أسعار النفط أيضاكما      

تعد احلكومات والكيانات التابعة هلا من بني أكرب املودعني يف بعض األسواق الرئيسية اخلاصة بالتمويل و  ،)اإلسالمية

 أنستاندر آند بورز لتقرير  أشارو ؛ دول جملس التعاون اخلليجي صارفمل %40 إىل %15حبصة تبلغ ما بني  اإلسالمي

تطورات السياسة النقدية يف  هي، و 2016داء سوق الصكوك يف العام هناك ثالثة عوامل رئيسية ستحدد شكل أ

، وقد يؤدي إيرانالنفط واحتمال رفع العقوبات املفروضة على  أسعاروأوروبا واخنفاض  األمريكيةالواليات املتحدة 

وف لن سالنفط منخفضة،  أسعارالعاملية واحمللية، ويف حال بقيت  األسواقاستنزاف السيولة من  إىلوالثاين  األولالعامالن 

خيار آخر سوى خفض  أيلدى بعض حكومات الدول املصدرة للنفط يف دول جملس التعاون اخلليجي وماليزيا  يكون

  .)3(واإلسالميةالتقليدية  اإلصداراتاخنفاض احتياجات التمويل واحتمال اخنفاض  وهو ما سيؤدي إىلاالستثماري،  اإلنفاق

    

                                                           
  .1: ، ص2014، یولیو التقریر الشھري للصكوكبیت التمویل الكویتي،  -)1(

(2)- www.iktisadona.com/?p=3455 
(3)-www.zawya.com/ar/story/zawya20140513090136. 
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مليار دوالر: الوحدة  

   .2014إىل  2008من سنة  ةتطور سوق الصكوك العامليل جتاه العاماال يوضح الشكل املوايل  

   )2014-2008( ةتطور سوق الصكوك العاملي): 4- 15(الشكل رقم 

  

  

  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
Source : Azmi Omar, Sukuk Market and Its Recent Developments, Islamic Research and Training Institute, 11 august 2015, p: 4. 

      

 إمجايلمن   %47احلكومية  اإلصداراتشكلت ، 2014الصكوك حسب القطاعات خالل  إصداراتأما من حيث نوع 

 %9,1، أما القطاع العقاري فقد شكل نسبة %31,2، يليه قطاع اخلدمات املالية بنسبة 2014يف ماي  اإلصدارات

  .2014صدرة خالل ماي من حجم الصكوك امل %12,7وشكلت بقية القطاعات املتبقية 

  .)2015 نوفمرب(إصدارات سوق الصكوك األولية العاملية حسب بلد اإلصدار يوضح الشكل املوايل 

  ) 2015نوفمرب (ل الدو إصدارات الصكوك على املستوى العاملي  حسب): 4- 16(الشكل رقم 

 
  

 
Source: Islamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry: Stability Report, Bank Negara 
Malaysia, 2016, p: 16. 

 سياديةشبه  سيادية

 عدد الصكوك شركات

 عدد الصكوك والرمليار د
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 عمل صعب للسوق سوق قليلة النشاط سوق نشطة

❶ 

❶ 

❶ 

❶ 

❶ 

❶ 

❶ 

❷ ❷ ❷ 

❷ 

❷ 

❷ 

❷ 

❷ 

❷ 

❷ ❷ ❷ 

❷ 

❸ 

❸ ❸ 

❸ 

❸ 

❸ 

❶ 

❶ 

❶ 

❶ ❶ ❶ 

❸ 

  بعدهاما تطور سوق التوريق مع األزمة املالية األخرية و: الفرع الثاني

، حيث يالحظ الرتاجع احلاصل يف سوق الشكل املوايل خمتلف مصادر التمويل قبل وبعد األزمة املالية األخرية يوضح    

عائد الثابت واليت متيزت بقلة نشاطها وصعوبة آليات العمل �ا، ويتعلق األمر بشهادات اإليداع اإلصدارات ذات ال

  .وسوق السندات باإلضافة إىل سوق منتجات عمليات التوريق

  بعدهاما و 2008 العاملية تطور سوق التوريق مع األزمة املالية): 4-17(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Jimmy A. Zou, évolution de la titrisation dans le cadre du nouveau contexte international, conférence 

titrisation, nouvelle loi : enjeux et perspectives, Maghreb Titrisation, groupe CDG, 2011, p : 182.   
     

 2000التوريق يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة املمتدة من سنة  إصداراتاجلدول املوايل تطور  وضحي   

بدًء من سنة  التوريق بشكل ملحوظ إصداراتحيث يالحظ تناقص حجم ، 2016من سنة  ولإىل غاية الربع األ

  .2008ء اآلثار اليت خلفتها األزمة املالية لسنة وهذا كله جرا 2013وإىل غاية الربع الثاين من سنة  2008

  

  

  

  

  

 تمويل قصير األجل:

قروض فيما بين   

 المصارف

 

 شهادات اإليداع   

 

 نقود المصرف المركزي 

  :تمويل طويل األجل
          

  داتسن
  

      

  سندات مضمونة

      

  توريق

2008 صيف، 2007 أوت قبل األزمة 2009ما بعد  مخطط اإلنقاذ الحكومي البعدي إفالس ليمان بروذرز   
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   أورو مليار الوحدة    )Q1 2016-2000(التوريق يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية إصدارات):4-6(اجلدول رقم 

  الواليات المتحدة األمريكية  أوروبا  السنة

2000  78.2 1,088.0  
2001  152.6  2,308.4  
2002  157.7  2,592.7  
2003  217.3  2,914.5  
2004  243.5  1,956.6  
2005  327.0  2,650.6  
2006  481.0  2,455.8  
2007  453.7  2,147.1  
2008  711.1  933.6  
2009  423.6  1,385.3  
2010  377.4  1,276.7  
2011  372.0  1,013.7  
2012  250.9  1,551.6  
2013  180.8  1,515.1  
2014  217.0 1,131.5 
2015  213.7 1,620.7 

 الربع األول من

2016  
56.9 308.9 

 
Source: Association for Financial Market in Europe, Securitisation data report, Q4: 2015, p: 7, Data Snapshot, 

AFME Securitisation: Q1, 2016, p: 1. 
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  اإلسالمية مصارفمعيار كفاية رأس املال لل: املبحث الثاني

 واليت تعود، املالية هلاته املصارفعلق بقياس املالءة تت مشاكل اإلسالمية املصارفمن السلطات الرقابية و  لكواجهت      

 مالئم مقياس إلجيادحماوالت  وقد كانت هناك عدة أساليب توظيفها،و  اصادر أمواهلبصورة رئيسية إىل الطبيعة اخلاصة مل

ثمار املبنية على أساس وصاحب حساب االست املصرفيعة العالقة بني بعني االعتبار طبيأخذ  اإلسالمية املصارفملالءة 

  .من جهة أخرى ضافة إىل اختالف طبيعة األدوات املالية اإلسالمية عن األدوات املالية التقليديةمن جهة؛ باإلاملضاربة 

خاطر السوقية املية و املخاطر االئتمانكزت توصيات جلنة بازل على ثالثة أنواع رئيسية من املخاطر وهي ر كما     

، والذي ال ميكن أن اإلسالميللتمويل  األساسيةالتوصيات ال تتالءم واخلصائص  هذهأن  الحظاملو  ،واملخاطر التشغيلية

الذي ينشأ  األمر، اإلسالمينتيجة الطبيعة اخلاصة بأساليب وأدوات التمويل  تطبق عليه تلك املعايري واملتطلبات مباشرة

   .اإلسالمية مصارفلل "جلنة بازل"هجية حساب نسبة كفاية رأس املال كما مت اقرتاحها من قبل عنه عدم مالءمة من

  1999 معيار كفاية رأس املال الصادر يف: األول املطلب

أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بيان عن الغرض من نسبة كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية       

وتعكس هذه النسبة العالقة بني القاعدة الرأمسالية للمصرف واملخاطر اليت  ،"1بازل"ضمن معيار  1999وكيفية حسا�ا عام 

يتعرض هلا، ولكون هذه املعادلة تناسب املصارف التجارية على أساس أن رأس املال هو الذي يستوعب أية خسارة غري متوقعة، 

إلسالمية ختتلف عن املصارف التجارية يف هذا اجلانب، حيث أن الذي يتحمل اخلسارة هم وألن وظيفة رأس املال يف املصارف ا

أصحاب احلسابات االستثمارية يف حالة عدم وجود تعدي أو تقصري، ولذلك كان البد من تعديل معادلة نسبة كفاية رأس املال 

  .)(لتالءم املصارف اإلسالمية، وقام بذلك جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

  : )1(قد قامت هذه املنهجية على ما يليل     

  املثقلة بدرجة خماطر�ا؛منسوبا إىل أصوله  املصرفما هي إال مقدار رأس مال  املصرفنسبة كفاية رأس املال 

  :ويقع رأس املال وفقا للمنهجية اليت تتبعها اتفاقية بازل إىل شرحيتني

  يستثىن منها  املصرفواحتياطيات رأس املال كما تظهر يف ميزانية  الدائم املصرفالشرحية األوىل وتضم رأس مال

والذي  األرباح، حيث تشمل احتياطيات احلذر كال من احتياطي معدل واحتياطيات احلذراحتياطيات إعادة التقومي 

حملافظة أموال املضاربة قبل اقتطاع نصيب املضارب وذلك �دف ا إيراداتمن  املصرفيعرب عن املبلغ الذي حيققه 

املبلغ الذي وهو  واحتياطي خماطر االستثمار ؛على عائد االستثمار عند مستوى معني وزيادة حقوق أصحاب امللكية

من أي خسارة التحوط  ألجلمن أرباح حسابات االستثمار بعد اقتطاع حصة املضارب وذلك  املصرفحيققه 

 ؛مستقبلية قد تصيب حسابات االستثمار

                                                           
)(-  موظفي السلطات النقدیة وبدعم من بنك التنمیة اإلسالمي وصندوق النقد بجھود مجموعة من محافظي المصارف المركزیة و 2002تم تأسیسھ سنة

  .ریعة اإلسالمیةالدولي وھیئة المحاسبة والتدقیق للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، ویعمل المجلس كجھاز لوضع المعاییر المحاسبیة الدولیة بما یتفق مع الش
، دار الفكر والقانون، المنصورة، 3 2 1ازل من منظور المطلوبات واالستیفاء مقررات بازل المصارف اإلسالمیة ومأزق بمحمد محمود المكاوي،  -)1(

  .206:، ص2011مصر، 
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  ي خماطر االستثمار السابقة واحتياط األرباحالتقومي واحتياطي معدل  إعادةضم احتياطات وت: الشرحية الثانية

رة ملواجهة خسارة موجودات قدَ ُـــ املبالغ امل"هذا وال يدخل يف هذه الشرحية املخصصات العامة ويقصد �ا  الذكر،

ومن املمكن أن يشمل رأس املال  ،"اليت قد يكون مصدرها خماطر حالية غري حمددةوالتمويل واالستثمار الذمم 

 ؛األوىلكحد أعلى من جمموع عناصر الشرحية  %50ما يصل إىل ) خل يف حساب نسبة الكفايةاالد(

 مثقلة ( املصرفاملوجودات املمولة من رأس املال ومطلوبات : أما املوجودات املثقلة بدرجة خماطرها فتحسب كما يلي

من املوجودات املثقلة بدرجة خماطر�ا واملمولة من حسابات  %50 ، مضافة إىل نسبة)بدرجة خماطرة كل منها

واملقيدة اليت تدرج خارج امليزانية، ) ظهر يف قائمة املركز املايل للمصرفاليت ت(املطلقة منها  املصرفاالستثمارات لدى 

  :كما يليفاية رأس املال  ميكن صياغة معادلة احتساب نسبة ك ة الواردة يف اتفاقية بازل، وعليهوتطبق أوزان املخاطر 

  

  = نسبة كفاية رأس املال 

  

  

  :حيث

  ؛ومطلوباته املصرفولة من رأس مال مَ ُــ متوسط قيمة املوجودات املثقلة بدرجة خماطر�ا وامل): أ(م 

  ).ة واملقيدةاملطلق( املصرفولة من حسابات االستثمار لدى مَ ُــ متوسط قيمة املوجودات املثقلة بدرجة خماطر�ا وامل): ب(م 

  2عيار بازل اإلسالمية وفقا مل املصارفمالءة : املطلب الثاني

نسبة كفاية رأس املال  التقليدية، ميكن القول أن مقام املصارفو  اإلسالمية املصارفنوعية املخاطر اليت تواجه بالنظر إىل     

املخاطر و التقليدية وهي املخاطر االئتمانية  رفمصاسيتكون من نفس املخاطر اليت حدد�ا جلنة بازل لل اإلسالمية مصارفلل

 اإلسالمي املصرفتبعا لطبيعة نشاط  التقليدية املصارفهلا ستختلف عن النسبية  األمهيةالسوقية واملخاطر التشغيلية، إال أن 

  .اليت يستثمر �ا اإلسالميةاملالية  واألدوات

  1999مالحظات حول املعيار الصادر يف سنة : الفرع األول

حول املعيار مذكرة نقاش واستطالع آراء املختصني  بإعداد قامت جلنة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية    

  :)1(، وخلصت إىل ما يلي1999الصادر يف 

 هناك خماطر أخرى غري املخاطر االئتمانية العادية تنشأ عن إدارة حسابات االستثمار املشرتك؛ :أوال

أموال أو إمهال يف إدارة  قيود عقود االستثمار أو حصول تعدٍ  املصرفخماطر تنشأ عن خمالفة إدارة اك نه :ثانيا

 قانونية يف هذه احلالة؛الناحية المسؤوال من  املصرفاملستثمرين، حيث يكون 

                                                           
  .209:، صسابقالمرجع ال -)1(

يالتنظيم المال رأس  

  حسابات االستثمار x) ب(م ) + المطلوبات+ رأس المال (x) أ(م 

2 
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تعديل العائد  عند تنشأنوع آخر من املخاطر يتمثل يف الضغوط اليت ميكن أن ميكن أن يتعرض املصرف اإلسالمي ل: ثالثا

أن األموال مستثمرة يف موجودات ال  يف املشكلة تكمنو  )املخاطر التجارية املنقولة(على حسابات االستثمار املشرتك 

هذه تتمتع مجيعها بدرجة عالية من السيولة، وهو ما جيعل من الصعب مواجهة سحوبات مفاجئة مببالغ كبرية وعليه فإن 

املايل  اإلعسارلدعم العائد على حسابات االستثمار املشرتك لتجنب  حقوق املسامهنيقد تستخدم العائد على  املصارف

 ؛الذي قد ينشأ عن سحب ودائع االستثمار املشرتك

 ؛من حسابات االستثمار املشرتك ملقام النسبة %50بسبب املخاطر االستثمارية والتجارية املنقولة، يتم ضم  :رابعا

املعيار أيضا بعدم القدرة من الناحية العملية على حتديد املسؤولية عن اخلسائر الناشئة ز يتميعالوة على ما سبق، : خامسا

كما أن ،اإلسالمية وبالتايل حتديد اجلزء من بسط النسبة الذي سيستخدم ملواجهتها املصارفعن املخاطر اليت تواجه 

تأخذ يف االعتبار خصائص األصول بالنسبة املعادلة السابقة أخذت يف االعتبار خصوصية حسابات االستثمار فقط ومل 

 .للعقود اليت تستخدم يف امتالكها

اإلسالمية إىل جمموعات ومن مث حتديد اجلزء من بسط النسبة  املصارفالبد من الفصل بني أنواع املخاطر اليت تواجه     

  ؛)1(دم توفر املعلومات وتكلفة القيام بهعاألمر يصعب حتقيقه عمليا نتيجة هذا  أن الذي سيتحمل هذا اجلزء من املخاطر، إال

هيكل وحمتويات  2005تناول معيار كفاية رأس املال الذي أصدره جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف ديسمرب : سادسا

ف املنتجات واخلدمات املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها واليت مل تتناوهلا بوجـه خاص جلنة بازل لإلشـــــرا

، سعيا لتوحيد أسلوب "2ببازل "املصريف يف وثيقة التقــــارب العاملي لقياس رأس املال ومعايري رأس املال واليت تعرف عادة 

حساب أوزان خماطر تلك املنتجات واخلدمات؛ وهي بذلك توفر قاعدة مشرتكة للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية 

كافل وصناديق االستثمار اإلسالمية اليت ميكن أن ختتلف طبيعة هيكل رأس الت/إسالمية عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية

 .)2(حلساب نسب أوزان خماطر رأس املال 2ماهلا وخماطر موجودا�ا عن املؤسسات املالية اليت تناولتها اتفاقية بازل 

ية إسالمية عدا مؤسسات هذا املعيار واملعروف باملعيار الثاين فقط على املؤسسات اليت تقدم خدمات ماليطبق    

التأمني، وميكن للسلطات اإلشرافية حسب تقديرها توسيع املتطلبات املنصوص عليها يف هذا املعيار لتشمل عمليات 

     . النافذة اإلسالمية املستقلة أو غريها من املؤسسات املالئمة اليت تقدم خدمات مالية إسالمية وتعمل حتت إشرافها

تطبيق منهج املخاطر املرجحة على الصكوك واالستثمارات العقارية اليت تكون ضمن عمليات فضال عن ذلك ميكن     

  .)3(النافذة اإلسالمية غري املستقلة أو على املؤسسات األخرى اليت حتتفظ مبثل هذه املوجودات

  :كاآليتهي   "2"وفقا لبازل اإلسالمية مصارفضوء ما تقدم فإن نسبة رأس املال املقرتحة للعلى    

  

                                                           
  .183:ص ،سابقالمرجع ال -)1(
 .208:ص ،المرجع السابق -)2(
 .1:، صمرجع سابق، كیك، واالستثمارات العقاریةمتطلبات كفایة رأس المال للصكوك، والتصمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة،  -)3(
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  = نسبة كفاية رأس املال 

  

  
 

�ذا اخلصوص متثل  "جلنة بازل"بأساليب قياس خمتلف أنواع املخاطر فإن املنهجية املعتمدة من قبل يتعلق  أما فيما    

  .والتقليدية على حد سواء اإلسالمية مصارفعاما يصلح لل إطارا

ستطيع دوما �ا التقليدية، أل املصارفىل نفس نسبة إ إلسالميةا املصارفال حتتاج ، ومن الناحية العملية لإلشارة: بعاسا

من ذلك ألرباح  حتميل جزءٍ ن خالل م) حاب حسابات االستثمار املشرتكأص(من أي خسارة للمودعني  حتميل جزءٍ 

التقليدي  املصرفيف حني أن  اإلسالمي؛ املصرف إعسارالسنة دون أن يؤدي ذلك إىل حدوث سحوبات تؤدي إىل 

  قد عليها مع املودع؛دائما بدفع الفائدة املتعا ملزم

أنه ال يتحمل خسائر و وظيفة رأس املال يف املصارف اإلسالمية عن وظيفته يف املصارف التجارية خاصة  ختتلف :ثامنا 

روري معرفة كما أنه من الضلتعدي أو التقصري من قبل املصرف،  ولة من احلسابات املشرتكة إال يف حالة امَ ُــ االستثمارات امل

مصدر متويل كل صيغة من صيغ التمويل لدى املصارف اإلسالمية سواء كان من مصادر املصرف الذاتية أم من احلسابات 

هناك تناسب بني من املعادلة أم ال حىت يكون ذا كانت خماطر هذه الصيغة ستدخل ضاملشرتكة وذلك لتحديد فيما إ

ل اإلسالمي عالقة جبميع أو بعض املخاطر املكونة ملعادلة كفاية رأس املال لكل صيغ التموي مكونا�ا؛ باإلضافة إىل أن

  ؛)اطر السوقية واملخاطر التشغيليةاملخاملخاطر االئتمانية و (

أو تشغيلية، فإن /أو سوقية و/إذا كانت صيغة التمويل ممولة من األموال الذاتية للمصرف، وهناك خماطر ائتمان و :تاسعا  

ال عالقة منطقية ألنه سيتحمل اخلسائر اليت تنتج عنها، أما إذا كانت هذه الصيغ ممولة من حسابات عالقتها برأس امل

وقية، ألن الذي أو الس/االستثمار املشرتك فال يوجد عالقة ما بني رأس املال التنظيمي وخماطر هذه الصيغ االئتمانية و

 األ� لية فإن هناك عالقة منطقية مع رأس املال التنظيميأما املخاطر التشغي سيتحمل خسائرها هي احلسابات املشرتكة؛

   .) 1(تنتج يف الغالب من التعدي أو التقصري وحسب عقد املضاربة املربم مع أصحاب هذه احلسابات

املعيار املقرتح فقط على الصكوك أو الشهادات اليت متثل نسبة ملكية حامل الصك يف ينطبق ووفقا للوثيقة املذكورة،     

وال يغطي  ،وجود ويتحمل مجيع التزاماتهــــال يتجزأ من املوجود املعين، حيث يتمتع حامل الصك جبميع حقوق هذا امل ءٍ جز 

عيار الشهادات أو الصكوك اليت تعطي حاملها حق احلصول على عوائد على موجود ال تنتقل ملكيته إىل محلة ـــــامل

  :مها  رئيسيتني    جمموعتني  إىل   ، وقد مت تصنيف الصكوك اإلسالميةالصكوك

   الصكوك املبنية على االستثمار يف رؤوس األموال اليت حتدد فيها العوائد على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة

   ؛)مثال ذلك املشاركة أو املضاربة ألغراض املتاجرة(صكوك املشاركة واملضاربة، وال توفر عوائد ميكن توقعها بصورة جيدة ك

                                                           
، 2مخاطر صیغ التمویل اإلسالمي وعالقتھا بمعیار كفایة رأس المال للمصارف اإلسالمیة من خالل معیار بازل موسى عمر مبارك أبو محیمید،  -)1(

  .105: ، ص2008مالیة والمصرفیة، األردن، أطروحة دكتوراه فلسفة غیر منشورة، تخصص مصارف إسالمیة، األكادیمیة العربیة للعلوم ال

)احتياطي مخاطر االستثمار+ احتياطي معدل األرباح (+ حقوق المساهمين   

 مخاطر التشغيل+ مخاطر السوق + مخاطر االئتمان 
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 ليت تستند على موجودات، حيث توفر املوجودات املعنية حلاملي الصكوك عوائد ميكن توقعها بصورة الصكوك ا

مع مالحظة أن املوجودات املقصودة قـد تكـون مملوكة  واإلجارة، االستصناعجيدة كما هو احلال يف صكوك السلم 

  .اصكوك املشاركة واملضاربة املذكورة آنفعن طريق املشاركة أو املضاربة اليت مت توريقها، وهذه الصكوك ختتلف عن 

  األوزانحتديد : الفرع الثاني

هذه ة ملخاطر الصكوك اإلسالمية �دف حتديد احلد األدىن لرأس املال الالزم ملواجهة حَ رجَ ُـــ ألغراض حتديد األوزان امل     

  :)1(ما يلي مت وضعخاطر امل

مماثلة ملخاطر االئتمان يف عقد السلم موضوع الصكوك، حيث  خماطر االئتمان يف صكوك السلم: صكوك السلم :أوال

وزن يعتمد وبيعه، لذا  "ود عليهاعقُ َــ السلعة امل"م فيه سلَ ُــ تبدأ خماطر االئتمان من االكتتاب يف الصكوك وحىت تسليم امل

مضمونا من طرف ثالث، ويف  ال السلمم إال إذا كان رأس "م إليهسلَ ُـــ امل"املخاطر على وزن خماطر الطرف املتعامل معه 

  ؛هذه احلالة يكون وزن املخاطر هو وزن خماطر جهة اإلصدار نفسها إذا كانت أقل من وزن خماطر املسلم إليه

من قيام مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية بتصنيع السلع أو  تنشأ خماطر االئتمان يف االستصناع ابتداءً : االستصناع :ثانيا

أن يدفع املشرتي أو جهة اإلصدار الثمن بالكامل أو مجيع األقساط، ويبىن وزن خماطر صكوك االستصناع أعمال البناء إىل 

للمشرتي غري املصنف، إال إذا قام طرف ثالث بتقدمي  %100 على وزن خماطر العميل أو الطرف املتعامل الذي يكون

ن وزن خماطر الطرف املتعامل معه، وعـالوة على ذلك ضمان ويف هذه احلالة يطبق وزن خماطر الطرف الثالث إذا كان أقل م

  ؛من وزن املخاطر من أجل خماطر السعر اليت يتعرض هلا املوجود موضوع االستصناع %20يضاف ما يعادل 

رة، ؤجَ ُــ را مبلكيتها للموجودات املؤجِ بصفتها مُ  اإلسالميةيف هذا العقـد حتتفظ مؤسسة اخلدمات املالية  :اإلجارة :ثالثا

؛ حمدد وبإجيارمستأجرا وذلك ملدة معلومة عميل ما بصفته  إىلينما تنقل حقها يف استخدام املوجودات أو حق االنتفاع ب

مجيع االلتزامات واملخاطر املتعلقة باملوجودات املؤجرة مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة  اإلسالميةاخلدمات املالية وتتحمل مؤسسة 

وليس عن سوء  والنامجة عن االستخدامات والظروف الطبيعية رةؤجَ مُ ــ حتدث للموجودات الاألضرار والتلف اليت بإصالح

املنتهية بالتمليك على خماطر الطرف املتعامل معه  اإلجارةويبىن وزن املخاطر املتعلقة مبدفوعات  ،إمهالهاستخدام املستأجر أو 

  ؛)اإلجارةممثال يف محلة صكوك (أجر ال يتحملها املؤجر نظرا ألن خماطر القيمة املتبقية للموجود املست) املستأجر(

على الغرض من االستثمارات املعنية  يتم التعامل مع صكوك املشاركة ألغراض حتديد أوزان املخاطر بناءً  :املشاركة: رابعا

  :)2(يف املشاركة وفق التصنيف التايل

تبىن أوزان املخاطر املطبقة على : أو السلع/و األسهمو مؤسسة جتارية خاصة للقيام بأنشطة جتارية يف النقد األجنيب  -1

 ؛أوزان خماطر املوجودات املعنية

                                                           
، دیسمبر التي تقتصر على تقدیم خدمات مالیة إسالمیة) عدا مؤسسات التأمین(معیار كفایة رأس المال للمؤسسات مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة،  -)1(

  .]61-33[ :، ص2005
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وزن خماطر االستثمار يف رؤوس األموال أو ): خبالف ما ذكر( مؤسسة جتارية خاصة للقيام بعمل أو مشروع جتاري   -2

 ؛اإلشرافيةالتصنيف  يف مشروع جتاري يقاس وفقا لطريقة وزن املخاطر البسيطة أو وفقا لطريقة معايري

استثمارات املشاركة املدرة للدخل من خالل التأجري لطرف ثالث : ملكية مشرتكة لعقار أو موجودات منقولة -3

 ؛)املستأجر( ، حتمل وزن خماطر الطرف املتعامل معهاإلجارةمبوجب عقد 

نية يف املضاربة، وذلك وفق يتم التعامل مع صكوك املضاربة حسب الغرض من االستثمارات املع :املضاربة :خامسا

  :)1(التايلالتصنيف 

تبىن أوزان املخاطر املطبقة على : مؤسسة جتارية خاصة للقيام بأنشطة جتارية يف النقد األجنيب أو األسهم أو السلع -1

 ؛أساس املوجودات املعنية

مار يف رؤوس األموال يقاس وزن خماطر االستث: للقيام بعمل أو مشروع جتاري خبالف ما ذكرمؤسسة جتارية خاصة  -2

يف ما يتعلق حباالت التعرض ملخاطر االستثمار يف رؤوس األموال يف مشروع جتاري وفقا للطريقة البسيطة، لقياس وزن 

 ؛املخاطر أو وفقا لطريقة معايري التصنيف املعيارية

نيب أو أوراق مالية أو موجودات املوجودات املعنية قابلة للتداول مثل السلع أو النقد األجمتويل املشاريع عندما تكون  - 3

  .للعمل ومن أمثلة ذلك العقارات واملصانع واملعدات ورأس املال العامل

  اإلسالمية املصارفعلى  3انعكاسات مقررات جلنة بازل : املطلب الثالث

ية حتمضرورة  تطبيق معايري جلنة بازل للرقابة املصرفية حتديا كبريا بالنسبة للمصارف اإلسالمية، كما أصبحتيعد    

املعيار املعدل لكفاية رأس املال للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية  ملواكبة العمل املصريف الدويل، لذا مت إصدار

  ."3بازل"و  "2بازل"من معيار ض 2013يف ديسمرب  اإلسالميةاملالية  اخلدماتالصادر عن جملس  15رقم 

   "3بازل  " نةجل أهم ما جاءت به مقررات: الفرع األول

من بني أهم املستجدات اليت صدرت من طرف جلنة بازل فيما خيص املتطلبات الدنيا لرأس املال، هو رفع وحتسني     

  .لتعزيز قدر�ا على امتصاص اخلسائر املصارفيف  نوعية األموال اخلاصة

الشرحية األوىل قيمة تضم  شرحيتني، ون منتتك واليت تغيريات جوهرية على تعريف األموال اخلاصة الصافية إدخالمت  :أوال

  ، كما تتكون الشرحية األوىل من أية حقوق ملكية أخرىمصرفاألسهم العادية واألرباح غري املوزعة وتعترب النواة الصلبة لل

 باإلضافة إىل أية أدوات مالية أخرى تستويف شروط تصنيفها يف هذه الشرحية ومسيت بالشرحية كاالحتياطات املعلنة،

مع بداية  %4,5دود ححاليا إىل  %2ويتم الرفع التدرجيي ملا متثله النواة الصلبة من قيمة املخاطر من  ؛اإلضافية األوىل

سنة  %2من فقد انتقلت املخاطر من قيمة األصول املرجحة بأوزان  اإلضافيةأما ما متثله الشرحية األوىل  ،2015سنة 

  .2014سنة  %1,5إىل  2012
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واملؤسسات  املصارفف بعض العناصر من الشرحية األوىل كشهرة احملل وبعض املسامهات يف رؤوس أموال كما مت حذ    

تشكيل قواعدها الرأمسالية فقد راعت مبدأ التدرج يف نسبة االقتطاعات،  إعادةيف  املصارفوملساعدة  املالية األخرى وغريها،

  .2018سنة   %100لتصل إىل  2014سنة  %20من  تحيث بدأ

تسمى باألموال اخلاصة املكملة احتياطات إعادة التقييم واملخصصات العامة خلسائر اليت الشرحية الثانية و تضم     

تضم بصفة عامة خمتلف األدوات املستعملة جللب الديون ورأس املال املستوفاة للشروط املنصوص عليها  كمااخل،  ...الديون

 %2 تستقر يف حدود حىتمة األصول املرجحة بأوزان املخاطر فسوف تنخفض أما ما متثله هذه الشرحية من قي ،3يف بازل

  ؛)1( "2بازل"يف الشرحية الثالثة لرأس املال اليت كانت موجودة  "3بازل "ألغت  فقدوبالتايل ، 2015من سنة  ابتداءً 

 على امتصاص الصدمات لى تعزيز الصالبة املالية للمصارف من خالل زيادة قدر�اع "3 بازل"عملت اتفاقية : ثانيا

من األرباح احملققة من األصول املرجحة بأوزان  %2,5تكوين هامش محاية رأس املال عن طريق اقتطاع ما نسبته وذلك ب

سنة  %4,5حىت  النسبةويتم رفع  2016يبدأ هذا االقتطاع سنة املخاطر لتدعيم رأس ماله ملواجهة اخلسائر احملتملة، 

متطلبات رأس املال، هذا باإلضافة إىل تكوين  إمجايلمن  %7اخلاصة تشكل نسبة  وعندها تصبح األموال 2019

وتركت حرية حتديد نسبته للسلطات  %2,5إىل  0 هامش محاية من التقلبات الدورية يف البيئة الكلية يرتاوح ما بني

  حمللية تبعا لظروف بيئتها الكلية؛الرقابية ا

من رأس املال لتغطية املخاطر الناجتة عن  ر خاصة ما تعلق بتخصيص جزءٍ من مفهوم املخاط "3بازل "وسعت : ثالثا

 املصارف، باإلضافة إىل إدخال نسبة الرافعة املالية وتعزيز سيولة "2بازل" أمهلتهاد بعدما عقَ ُــــ عمليات التوريق والتوريق امل

لقياس والثانية  "بنسبة تغطية السيولة"وتعرف  األوىل للمدى القصري ؛حيث مت اعتماد نسبتني يف الوفاء مبتطلبات السيولة

ومراقبة املخاطر  إدارةو  مصرفيف املدى املتوسط والطويل واهلدف منها توفري موارد سيولة مستقرة لل "السيولة البنيوية"

  ؛انضباط السوقو 

ن وضع تقوي م ميكن أن املصارفعلى  اإلشرافحول  "3بازل"، أن مقرتحات "ستاندر أند بورز"وكالة أكدت  :رابعا

اإلسالمية وأن تؤدي إىل تغيريات أساسية يف مناذج أعماهلا وتسعري منتجا�ا، كما ميكن أن  امليزانيات العمومية للمصارف

ات السائلة يف وقت يتسم باالفتقار إىل فئات املوجود يولة �اإىل مزيد من التحديات فيما يتعلق بإدارة الس يؤدي تطبيقها

للحد من املضاربات يف  املصارفلى فرض مزيد من القيود على ع "3بازل "تسعى مقررات  ية؛ كماذات املخاطر املتدن

  .لتقليل املخاطر سواق ولتوفري احتياطيات أكرباأل

يف إطار ما يعرف باتفاقية   "2بازل"ال يوجد لدى املصارف اإلسالمية إشكاليات يف تطبيق التعديالت الواردة على    

الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، حيث إن رأس ماهلا  15كست يف املعيار املعدل رقم واليت انع "3بازل"

، كما أ�ا حتقق احلد األدىن املطلوب )عايل اجلودة(التنظيمي يقع يف أغلبه ضمن رأس املال األساسي لألسهم العادية 

                                                           
  .315: ، ص2013، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 3اإلصالح المصرفي ومقررات بازلالمطلب عبد المجید، عبد  -)1(
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 %70يث إن حسابات االستثمار لديها تتحمل ما نسبته لنسبة كفاية رأس املال واحلد األدىن لرأس املال عايل اجلودة، ح

    ؛))11((من خماطر املوجودات املرجحة املمولة من تلك احلسابات

  :)2(اإلسالمية والتقليدية العربية وذلك لألسباب التالية املصارفأهم التحديات اليت تواجه  "جلنة بازل"مقررات متثل  :خامسا

 لدول النامية واملصنفة ضمن الدول ذات املخاطر املرتفعة؛اإلسالمية داخل ا املصارفتقع غالبية  -1

اإلسالمية  املصارفالطبيعة اخلاصة لعمليات و  املقررات املذكورة تقرير احلد األدىن ملعدل كفاية رأس املال مل تراعِ  -2

 ؛باعتبارها قائمة على أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر

 كبريا من مواردها لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة  ه جزءً وجِ كو�ا تُ اإلسالمية   املصارفخاص يواجه  هناك حتدٍ  - 3

 من قيمة مديونيا�ا %100احتساب وزن خماطر يعادل  يهاوبالتايل يصبح لزاما عل ،واليت مل حتصل على تصنيف ائتماين

 وقف عن متويل تلك املشروعات؛رفع رؤوس أمواهلا أو التمبا يزيد من تكلفة التمويل املمنوح هلا وبالتايل زيادة عبء 

ذلك لعدة اإلسالمية و  لبية على األرباح املتوقعة للمصارفإىل انعكاسات س "نة بازلجل"تطبيق مقررات سيؤدي  -4

بغرض زيادة رؤوس أمواهلا لتحسني نسبة كفاية رأس إىل احتجاز نسبة عالية من األرباح  أسباب، من بينها اضطرارها

وختفيض آجال التمويل واالستثمار درجة سيولة أصوهلا من خالل زيادة احتياطيا�ا النقدية  قد تلجأ إىل زيادةفاملال، 

 ؛وبالتايل اخنفاض عائدات وأرباح تلك األصول

التوازن املطلوب بني  إحداثاإلسالمية إىل العمل على ختفيض حمفظة االستثمار والتوظيف بغرض  املصارفاضطرار  -5

 ؛املالءة عند احتساب أوزان املخاطرةاستخدامات األموال فيها ونسبة 

واملتعلقة بعمليات املراجعة الرقابية وإجراءا�ا وانضباط  "جلنة بازل" تقوم عليها مقررات إىل ذلك باقي احملاور اليتيضاف  - 6

 إلسالمية والتقليدية على حد سواء؛ا املصارفد حقيقي يواجه حتواليت متثل وشروط اإلفصاح والشفافية السوق 

ؤدي إىل خلق عواقب غري مقصودة يف أجزاء من النظام املايل ومنها ، سيعلى النحو الذي اقرتحت به "3بازل "معايري تطبيق  - 7

 ؛املصارفالتقليدية على التداول يف أسواق املشتقات وهو ما يعيق سوق اإلقراض بني  املصارفقدرات و تقييد نشاطات اإلقراض 

 ى التحول حنو اإلقراض قصري األجل؛عل هاويشجع بة لألوراق املالية ذات النوعية املمتازةيف األسواق بالنس اختالالوهذا ما سيسبب 

ميزانيا�ا أو مناذجها تغيريات يف هياكل  إدخالعلى  املصارفبعض  إجبارإىل  "3بازل "كما ستؤدي مقررات   -8

اللتزام باملتطلبات املتشددة اخلاصة بالسيولة ة من الودائع اولَ مَ ُــ التجزئة اإلسالمية الصغرية امل مصارفالعملية، كما ستجد 

 الكبرية املمولة بسوق اجلملة؛ املصارفورأس املال هو أهون عليها من 

 املصارفآثارا اجيابية على العمل املصريف اإلسالمي من خالل اهتمام هذه  "جلنة بازل"قررات ملكان مع ذلك   -9

إىل تطبيق معايري اجلودة الشاملة ووضع  باإلضافةملال وجودة األصول، ءة وقوة رأس ابالسالمة املصرفية املتمثلة يف املال

   .)3(نظام دقيق للمراجعة

                                                           
، المؤتمر الدولي األول للمالیة اإلسالمیة، الجامعة كفایة رأس المال في المصارف اإلسالمیة في الواقع وسالمة التطبیقحسین سعید، علي أبو العز،  -)1(

اإلرشادات المتعلقة بمعیار كفایة رأس مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، : للمزید عن عامل ألفا، راجع. 38: ، ص7/8/2014- 6 األردنیة، كلیة الشریعة،
  .2011، مارس تحدید عامل ألفا في نسبة كفایة رأس المال: المال

  ].193-189[:، ص مرجع سابقمحمد محمود المكاوي،  -)2(
  .192:ص ،المرجع السابق -)3(
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  اإلسالمية املصارفمدى مالءمة معيار  جلنة بازل  للتطبيق ب :الفرع الثاني

لى متطلبات ع بناءً و اإلسالمية،  املصارفاإلسالمية التفاق بازل أهم التحديات اليت تواجه   املصارفميثل تطبيق     

 %8فإنه ينبغي أن تكون نسبة كفاية رأس املال احملسوبة على أساس عنصر املخاطر  اللجنةاملعايري الدولية اليت حدد�ا 

ويرجع ذلك  اإلسالمية؛ املصارفعلى األقل، غري أن هذا احلد جيب أن يكون أكرب من ذلك يف البيئة اليت تعمل فيها 

 املصارفلوب العمل املصريف اإلسالمي باإلضافة إىل خماطر البيئة اليت تعمل فيها إىل أسباب تتعلق بالنظام أو بأس

  :)1(اإلسالمية ولألسباب التالية

، وهو ما املصارفض أموال املودعني للمخاطر ولكنها تسمح بتحقيق نسبة ربح عالية ألصحاب عرِ عقود املضاربة تُ  :أوال

  خيلق حافزا لإلقدام على املخاطرة؛

  اإلسالمية عن نظري�ا التقليدية؛ املصارفبة األصول املقرتنة باملخاطرة إىل إمجايل األصول عادة ما تكون أكثر ارتفاعا يف نس :ثانيا

  اإلسالمية؛ املصارفغياب الضمانات يف عمليات املشاركة مما يؤدي إىل زيادة واضحة يف عناصر املخاطرة يف عمليات :ثالثا

اإلسالمية والتقليدية يف ارتفاع معدل املخاطرة  املصارفلدول اإلسالمية اليت تعمل فيها تساهم البيئة يف معظم ا :رابعا

وبرجع ذلك إىل الضعف النسيب للبيئة األساسية القانونية الداعمة لعمليات االقرتاض، وختلف األسواق املالية وتقلب البيئة 

  اع املؤسسات؛االقتصادية وهو ما يساهم يف خلق أوضاع مالية غري مستقرة يف قط

اإلسالمية تقريبا صغرية احلجم نسبيا وهي بذلك ال تستطيع  املصارف، إذ تعترب مجيع املصرفبالنسبة حلجم  :خامسا

  ولذلك فهي حباجة لرأس مال كبري؛  تنويع أصوهلا

  :)2(، جيب مراعاة ما يلي"جلنة بازل"معايري اإلسالمية و  املصارفمن أجل احلصول على توافق بني  :سادسا

اإلسالمية على املخاطر اليت تقع على عاتق الطرف املقابل بعد نشأة التزام  املصارفيتعني أن تعتمد املخاطر االئتمانية يف  - 1

 حبسب صيغة التمويل اإلسالمي؛ املصرفناشئ عن التسوية النهائية بينه وبني  طرفه بأن

اإلسالمية، وميكن النظر يف  مصارفخاصة للينبغي الوصول لصيغة ما للتعامل مع خماطر الصيغ اليت هلا طبيعة  -2

 معاجلة هذه املخاطر جزئيا أو كليا من خالل املخاطر السوقية؛

إلضافة إىل بااإلسالمية ليس عليها التزام مطلق جتاه حسابات االستثمار برد أصل املبلغ  املصارفجيب مراعاة أن  -3

ن بنتائج التوظيف ومن مث فإن املخاطر اليت تواجهها التقليدية، ألن هذا يقرت  املصارفالعوائد كما هو احلال يف 

التقليدية، كما جيب مراعاة االعتبارات العملية يف  املصارفاإلسالمية تكون أقل من املخاطر اليت تواجهها  املصارف

 التعامل مع أصحاب احلسابات االستثمارية؛

سالمية ألن ذلك يدعم رؤوس أمواهلا، وأن يكون اإل مصارفضرورة إدراج ودائع االستثمار يف امليزانية العمومية لل -4

رأس املال كمحدد مشرتك لودائع حتت الطلب وودائع االستثمار، لذلك وضعت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

                                                           
  .193:ص ،المرجع السابق -)1(
  .]58- 56[ :، ص2005، تشرین األول، 299، مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد التحوط لمخاطر صیغ التمویلعبد العلیم محمد علي،  - )2(
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وتشارك هذه الودائع مع رأس املال يف  ؛املصرفاملالية اإلسالمية برناجما لتوزيع املخاطر بني ودائع االستثمار ورأس مال 

يف خماطر الثقة واإلزاحة التجارية، ومت حتديد كفاية رأس املال بناًء على هذا  ةحتمل املخاطرة التجارية العادية واملتمثل

ولة من ودائع االستثمار إىل أصحاب الودائع بصورة عشوائية مَ ُـــ من خماطر األصول امل  %50 الربنامج وذلك بتخصيص

  .للمسامهني %50والباقي 

  معايري احملاسبة الشرعية: عراباملطلب ال

 معيارا حماسبيا 26أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية معايري حماسبية شرعية، حيث أصدرت     

 .معيارا شرعيا 40عن أخالقيات العمل و يعربان ومعياران معايري ضبط وسبعةمعايري مراجعة ومخسة 

وتوسعت منشآت األعمال وبدأت يف الدخول يف معامالت مالية معقدة خلفض درجة  لإلشارة فقد ازدادت وتنوعت    

يق املكثف لتقنيات تعرضها للمخاطر، مما أدى إىل اعتماد ممارسات حماسبية خمتلفة وازدياد استخدام القيمة العادلة والتطب

ية أنواع القوائم املالية اليت يتم إعدادها من قد حددت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمحماسبة التحوط، و 

قائمة التغريات يف و قائمة التدفقات النقدية و قائمة الدخل و طرف املؤسسات املالية اإلسالمية واملتمثلة يف قائمة امليزانية 

أموال  قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات وقائمة مصادر واستخداماتو االستثمارات املقيدة 

  .)1(صندوق القرض احلسن

 يقصد �ا اإلرشادات والتوجيهات والتوصيات الواجب االلتزام �ا عند تنفيذ ": مفهوم معايري حماسبة املصارف اإلسالمية

الزمنية، كما فرتة الخالل  اإلسالميعمليات اليت قام �ا املصرف لعمليات احملاسبة من إثبات وقياس وعرض وإفصاح عن ا

 .)2("عن املعلومات الواردة بالقوائم املالية احملايدقياس الالزم لتقومي األداء احملاسيب يف جمال التنفيذ وإبداء الرأي الفين تعترب امل

  معايري احملاسبة الدولية وتطبيق  تبينلصعوبة  املالية اإلسالمية هذه املعايريأصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات

الية اإلسالمية، كما أن معايري املالية اإلسالمية مت إصدارها بصفة خاصة للمصارف اإلسالمية قبل كل املؤسسات املمن 

 ؛تغطيها معايري احملاسبة الدولية واملمارسات املالية اليت ال

 3(أسهمت املعايري الشرعية واحملاسبية يف إضافة صفتني رئيستني إىل الصريفة اإلسالمية مها(:  

 ؛رسة واملراجعة واإلشراف الرقايبملصريف اإلسالمي على مستوى املماتوحيد املرجعية للعمل ا - 

أن التنميط مبعىن التقارب أو  دو فيه متطابقة أو متقاربة، علماتنميط التطبيقات أو املمارسات إىل احلد الذي تب  - 

واحد؛  وإمنا يتصور أن التطابق يلغي التضارب احملتمل، لكنه ال يقتضي إلغاء التنوع أو محل التطبيقات على رأي فقهي 

 .يتضمن املعيار الشرعي لصيغة ما وضع األسس الشرعية ألكثر من رأي فقهي

  .بني املعايري احملاسبية الدولية واملعايري املالية اإلسالمية بسيطة يوضح اجلدول املوايل مقارنة      

  

                                                           
لتقى الدولي األول لمعھد العلوم ، مداخلة مقدمة في إطار المالقوائم المالیة حسب معاییر المحاسبة المالیة اإلسالمیةمرازقة صالح، بوھرین فتیحة،  -)1(

  .13:ص2011فیفري  24- 23االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر بعنوان االقتصاد اإلسالمي، الواقع ورھانات المستقبل، المركز الجامعي بغردایة، 
  .16: ص ،المرجع السابق -)2(
، مؤتمر الخدمات المالیة اإلسالمیة الثاني، طرابلس، ظیم المصرفیة اإلسالمیةفي توجیھ وتندور المعاییر الشرعیة والمحاسبیة عبد الباري مشعل،  -)3(

  .2: ، ص2010أفریل  28- 27لیبیا، 
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  لية اإلسالميةمقارنة بني املعايري الدولية واملعايري الدولية للما):4-7(اجلدول رقم 

 مقارنة من حيث االستفادة من المعايير -1

  المعايير الدولية للمالية اإلسالمية IFRS المعايير الدولية

 ؛االقتصاد والعديد من األنشطة للك 

  ليست خاصة بصناعةو في الغالب  عامة -

 ؛خاصة فقط بالصناعة المالية اإلسالمية -

  سالميةاإلقائمة على متطلبات الممارسات المالية  -

 المعايير أنواعمقارنة من حيث  -2

  المعايير الدولية للمالية اإلسالمية IFRS المعايير الدولية

 نوع خاص؛ 

 محاسبة   

 ؛شاملة 

 محاسبة؛ 

 الشريعة؛ 

  األخالق والحوكمةو التدقيق  
Source: Sultan Emir Hidayat, challenges in applying conventional accounting standards for Islamic finance, 

University College of Bahrain, 24/10/2011, p: 9. 

  أكدت أيضا على الدور الفعال  كما ،، على أن وضع جمموعة معايري عاملية أمر مهم للغايةاألخريةاملالية  األزمةأكدت

حدة من املعايري احملاسبية هناك حاجة ماسة وملحة لتطبيق جمموعة واأن أكثر من أي وقت مضى و ملعايري احملاسبة الدولية 

  :)1(ملقرري وواضعي املعايري احملاسبية رئيسيةعلى ثالثة دروس كشفت األزمة املالية األخرية كما   ؛يف مجيع أحناء العامل

 إىل جانب حركة رأس املال يف حد ذاته يسلط الضوء على احلاجة امللحة  بيعة املتكاملة ألسواق رأس املالالط

  حماسبية مقبولة؛لوجود جمموعة معايري

   ،جيب أن كما أخفقت املؤسسات املالية واملستثمرين وواضعي النظم يف فهم كافة املخاطر احملتملة احمليطة �م

 احملاسبة وأدوا�ا دورا رياديا ومهما يف مساعدة كافة األطراف يف هذه األزمة؛تؤدي 

  ن قابلية املقارنة وتضيف تعقيدات ال داعي هلا، وتبعا قواعد احملاسبة املالية العديد من اخليارات اليت تقلل مختلق

 املقارنة وأمهيتها؛ إمكانيةاملالية من احلد من التعقيد وتعزيز  األدواتلذلك هناك حاجة ماسة وملحة إىل معاجلة 

 صة يرجع إىل معايري احملاسبة اخلا األخريةاملالية  األزمةأن من بني أسباب إىل  أشار العديد من االقتصاديني

وهي اليت يتم من خالهلا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف عقد الصفقة تتم  "بالقيمة العادلة"

  ؛اصة �امجيع معايري احملاسبة اخل، والذين دعوا إىل وقف تطبيق وفقا آللية السوق

 إال أن منتدى االستقرار املايل)() الذي اعد بالتعاون مع العديد من  )1999وهو جتمع اقتصادي مت إنشاؤه سنة

من خالهلا  مت التأكيددراسة،  األمريكيةاملراكز واهليئات القومية واملنظمات الدولية مبن فيهم جملس معايري احملاسبة املالية 

 بالغاإلمبراقبة أداء معايري ، هلذا قام جملس معايري احملاسبة الدولية األزمةأن احملاسبة ليست السبب يف حدوث  على

   .املالية غري نشطة األسواقكما اصدر دليال اسرتشاديا عن كيفية تطبيق آلية قياس القيمة العادلة عندما تكون  املايل

  

                                                           
- Sultan Emir Hidayat, op.cit., p: 10. )1( 

()- FSF : Financial Stability Forum  
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  اإلسالميالتوريق مقارنة بني آليات التوريق التقليدي و: املبحث الثالث

واليت من خالهلا سيتم التعرف  اإلسالمية، بني آليات التوريق من الناحية التقليدية والناحيةأساسية  هناك عدة فروق    

السوق إليها مبا يتفق مع طبيعتها، حىت تغيري نظرة  بالرتشيد يقصد، و عن كيفية تطوير وترشيد عمليات التوريق التقليدي

واليت يتحمل فيها مالكوها خماطر االستثمار وفق الضوابط كما يف الصكوك اإلسالمية   تصبح أدوات استثمار فعلية

  .هذا املبحث من خاللوهذا ما سيتم التطرق إليه ، إطفائهاعية يف ظل وجود رقابة شرعية لغاية الشر 

  الئتمانتعزيز اآلية يف وجود وغياب  الصكوك تصنيف: ولاألاملطلب 

  منهجيات وطرق خاصة لتصنيف بعض األدوات اخلاصة باملالية اإلسالمية "ستاندر أند بورز" طورت وكالة التصنيف   

آلية تعزيز وكذلك تبعا لوجود  ليت تأخذ بعني االعتبار خصوصيتها،وا ")CPPP) اب تقاسم األرباح واخلسائركحس"

 صكوك مع آليات كاملة لتعزيز االئتمان إصداروذلك من خالل ثالث حاالت ممكنة وهي، )1(االئتمان من عدمها

وهو ما  الثالثة واألخرية يف ظل وجود تعزيز ائتماين جزئي، واحلالة الثانية يف ظل غياب آلية التعزيز االئتماين، أما احلالة

  :اجلدول املوايلمن خالل حه يوضميكن ت

  من عدمها الئتمانا  منهجيات وطرق خاصة لتصنيف الصكوك تبعا لوجود تعزيزات):4- 8(اجلدول رقم 
  

  منهجية التصنيف  أهم الخصائص  فئات الصكوك

صكوك مع آليات كاملة 

  الئتمانلتعزيز ا

 من قبل بااللتزام تعهدوجود : بالصكوك "الملتزم/المنشئ"

  :ر مع الدعم الالزم في حالة الحاجةصدِ المُ 

شراء التعهد، التزام بإعادة شراء مجمع األصول  -1

  ؛الصكوك استحقاقاألساسية في تاريخ 

االلتزام بتقديم دعم السيولة في حالة وجود عجز بين  -2

  .الدوري للمبالغاألرباح الناتجة عن األصول والتوزيع 

يستند تصنيف الصكوك عموما على تصنيفات 

ترتيب آليات تعزيز االئتمان لتبعا  "المدين/الملتزم"

  .بين التزاماته المالية

زيز صكوك دون وجود تع

  ائتماني

بصفة عامة هذه اإلصدارات من الصكوك مدعومة 

، األداء الذي يستخدم التوزيع بمجموعة أصول أساسية

مة التي بمثابة األساس لتسديد الصكوك عند الدوري والقي

  .االستحقاق

ال الفائدة الرئيسية وال الكوبونات من أي نوع من تعزيز 

  .االئتمان

منهجية التصنيف هنا عن تلك التي  ال تختلف 

 ق على معامالت التوريق التقليدية،كانت تطب

 عننوعية التدفقات النقدية الناتجة حيث تحدد 

كلة إلى حد كبير تصنيفات األصول وطبيعة الهي

  .شرائح مختلفة من الصكوك

جزئي صكوك مع وجود تعزيز 

  ئتمانلال

 كوبونات من بعض آليات تعزيز االئتماناستحقاق ال

  .الجزئي أو الكلي الداخلية أو الخارجية

  :مستقل تقييم جودة االئتمان

على الصكوك، وتطبيقا لنهج التقييم الموقع  -1

ليات لتعزيز الصكوك مع أي آالمتصلة ب

 وفي بعض الحاالت تعزيز الصكوك، االئتمان

+  

ى، األول واحد أو أكثر من الدرجةتصنيف   -2

  .ما يعكس طبيعة ومتانة تعزيز االئتمانم

Source: Jonathan Lawrence and Remsen kinne, Islamic structured finance, Thursday 4 February 2010, k l/ GATES, p: 28. 

                                                           
()- Compte de Partage de Profits et de Pertes 

  .من قبل المصدر أو المنشئ، تبنى أوزان تعرضھا للمخاطر على التصنیف االئتماني للجھة المقدمة للتعزیز االئتماني نیائتماالصكوك المعززة ا -)1(
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 مها البعد التشخيصي حيث يسهم الفقيه واملهين  ،بعدين أساسيني ألعمال املقاصد يف الوساطة املالية هناك

الصحيح على واقع  واالقتصادي والقانوين يف حتديد ماهية الوساطة، وهناك البعد التنزيلي املتعلق بتنزيل التشخيص

الوساطة باألول يتعلق  ،اجتاهانهلا  واليت) ق املاليةالتكافل والسو و الصريفة (الوساطة املالية اإلسالمية املعاصرة 

الوساطة ب فيتعلق ، أما الثايناإلسالمية املصارفباستخدام املشاركة واملضاربة وهذا النوع قليل االستخدام يف 

ازنة بني استخدام عقود املداينات ، والبد من املو اإلسالميةباستخدام عقود املداينة وهو الغالب على الوساطة 

 ؛)1(اإلسالميةواملشاركات يف عمل املؤسسات املالية 

  ترتيب تعاقدي، حيث تتحمل مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية التعرض "التعزيز االئتماين يف التصكيك هو

ملخاطر التصكيك أو تتحمل جزء من ذلك وبالتايل توفر درجة معينة من احلماية اإلضافية لألطراف األخرى، والبد 

 ؛)2("من أي تعزيز ائتماين يكون متفقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية من التأكد

  الرتكييب  التقليدية تقنية تعزيز االئتمان املصارفتستخدم" structural credit enhancement "  من وهي تقنية

لألوراق املالية  ئتماينوتابعة وبذلك تعزيز التصنيف االعليا عن طريق خلق أوراق مالية  تقنيات تعزيز االئتمان واليت تتم

 ؛"صكوك تابعة"العليا، وهذا النوع ال ميكن استخدامه بنفس الطريقة من قبل املصارف اإلسالمية نظرا لغياب وجود 

 ؛يبقى السؤال املطروح هو مدى فعالية استخدام آليات تعزيز االئتمان من قبل املصارف اإلسالمية؟  

 طرة االئتمانية واليت تتم من قبل املصارف التقليديةوايل خمتلف تعزيزات املخايوضح الشكل امل.  

 االئتمان تعزيز خماطرة): 4- 18(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من إعداد الطالبة: المصدر

  التقليدية واإلسالميةاملصرفية من الناحية  واملطبقة تقنيات التعزيز االئتماين مقارنة بنيالشكل املوايل يوضح.  

                                                           
مجلة إسراء الدولیة للمالیة  - دراسة نقدیة في ضوء مقاصد الشریعة- الوساطة المالیة ومبدأي المداینة والمشاركةحسن،  عزنانسامي السویلم،  - )1( 

  .166-165:، ص ص2011، دیسمبر 3لمجلد األول، العدداإلسالمیة، ا
  .9 :ص، مرجع سابق، متطلبات كفایة رأس المال للصكوك، والتصكیك، واالستثمارات العقاریةمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، - )2( 

 ئتمانزيز اإلـــــــــــــــــتع

 األصول القائمة الطرف المقابل القائم على

 ضمانات إضافية إنهاء التصفية الضمانات ائتمانيةقات مشت

 مالية مادية
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 واإلسالميةمن الناحية التقليدية  ناالئتما تعزيزتقنيات  :)4-19(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )(- ال يقوم المنشئ بتعويض الخسارة الفعلية التي يتعرض لها المستثمرون، فهذا ال يكون مطابقا : حسابات أول خسارة أو مركز الخسارة األول

يتنازل صاحب مركز الخسارة األول عن حقه  دات إلى ما دون مستوى محددومبادئها، ولكن إذا تراجع الدخل من الموجو  اإلسالميةألحكام الشريعة 

  .في بعض نسبة حصته أو كلها لمصلحة المستثمرين

 )(-  الحاجة لهذه التسهيالت قد تكون لتغطية الفجوة بين المتحصالت النقدية لموجودات الصكوك والمدفوعات المجدولة المستحقة لمالكي

ومبادئها ومستوفية للمتطلبات التشغيلية المحددة من قبل السلطات  اإلسالميةه التسهيالت متفقة مع أحكام الشريعة أن تكون هذالصكوك والبد 

   .الوطنية اإلشرافية
  

  : عتماد علىفي الجزء التقليدي، وفي الجانب اإلسالمي باال من إعداد الطالبة: المصدر
Source: Structured finance, news wire issue 14, June 2008, BSEC, special edition on Islamic structured finance, p p: 5-6. 

  من الناحية التقليدية والناحية اإلسالمية التوريق الرتكيبي: املطلب الثاني

عن تلك من الناحية التقليدية، حيث أن معظم عقود  التوريق الرتكييب من الناحية اإلسالمية ختتلف عمليات    

   .إسالمية مالية سيتم استبداهلا مبشتقاتملستخدمة حمرمة من الناحية اإلسالمية واليت املشتقات ا

 حيث جيب أن يدفع السعر مسبقا هو عقد بيع السلم مثلما مت ذكره سابقا اإلسالميللعقود اآلجلة يف الظرف  البديل ،

نقودا أو أية عملة اطال إذا كانت السلعة العقد بيعد ال بد أن تكون نوعية وحجم السلعة معلومة، كما و بالسعر احلاضر 

أن  اإلشارة، ومن املهم األصليعقد سلم جديد له نفس اخلصائص للعقد بإمكان مشرتي عقد السلم األصلي بيع و  أخرى

من الناحية ويبقى  األصليحمل العقد  األصلتوزيع  بإمكانهالعقدين مستقلني عن بعضهما البعض، وعليه فإن البائع ليس 

 ؛)1("سلم موازي"هذا النوع من االتفاق يعرف على أنه  ؛إمتامهمسؤوال بالنسبة للعقد اجلديد من أجل  نيةالقانو 

                                                           
 (1)- Nangi Sardehi, Islamic Capital Markets, Developments and Challenges, VDM Verlag Dr. Muller, Germany, 
2008, p: 41. 

يــــــــــــانب اإلسالمــــــــــــــــالج  

 حسابات أول خسارة   

 تسهيالت السيولة دون فائدة   

 فارق القيمة

 التجزئة بالشرائح

 ضمان مشترك

 خيار الشراء

 تنازل عن ممتلكات

يديــــــــــــــــانب التقلــــــــــــــــالج  

 الطبقات العليا

 أوراق مالية وسطى

 األوراق المالية التابعة

 فارق القيمة

 األرباح المحتجزة

 آخر خسارة

 

 

 أول خسارة

ت
حقا

ست
لم

 ا
ت 

فقا
تد
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 نقدية

 أوراق مالية

نقدية تدفقاتتبادل   

عوائد األسهم مقابل 

 عوائد صندوق التحوط

يحصل المستثمرون الربح والخسائر من أداء صندوق التحوط 

 وليس من األوراق المالية

  اتفاق السلم  يتضمن، كما وهو ليس هدف عقد بيع السلم شرعا البيع القصري أو الطويل التقليدي غري جائز

 ؛الث أي إدخال اتفاق جديداملوازي إجازة ديون املنقوالت عن طريق بيع األصل حمل العقد لطرف ث

 التــــــــــــــــــــــــــــــــللعم ةـــــــــــود اآلجلـــــار الصرف هو العقــــــــــــــات أسعـــــــوط ضد تقلبــــــــــللتح الميــــــــــــاإلسل ــــــــــــالبدي 

)synthetic currency forward(  كلمة ريتش، القائمة على عقد املراحبة " synthetic" األرباحأن دفع  يف هذه احلالة 

 معني؛ أو أسلوب ع صفقات خمتلفة منفذة بسياقعن طريق وض األرباحهذه  مت حتقيقمتماثل للعقد اآلجل، حيث 

  وهذا متوافق مع الشريعة، وهي طرق بسيطة للتحوط القائمة على املراحبة  اآلجلة للعمالت عقودالاستخدام ميكن

 ؛)1(املسلمني فقهاءالال تزال حتتاج ملوافقة بة ركَ ُــــ ــــأن بعض العقود املمن رغم على اللتأكد ضد عدم ا

  خيار الشراءلـة خاصة ــــــــــــل للخيارات التقليديـــــوأقرب مقاب، "خيار الشرط"من عقد  اإلسالميةعقود اخليار تستمد 

 تستخدمه، كما الميةــــــــــاإلسعدة هيئات يف أسواق رأس املال من قبل ستخدم ي للعـــــــــــــــربون والذي اإلسالميهو العقد 

 ؛)principal protected funds(الصناديق ذات رأس املال احملمي  رف باسمــتع واليت ق لتخفيض خماطر احملفظةـصنادي

 يف هذا  اإلبداعاتومن بني  قات استخداما وبأنواعها املختلفة،أصبحت عقود املستقبليات من أهم أنواع املشت

عقود مبادلة للمردودية لهيكلة مماثلة والذي طور  )Deutsche Bank( املصرف األملاين من قبل إدخاهلاا�ال واليت مت 

املتوافقة مع  األسهمسلة من  بلحمل العقد فقط ، حيث ال يوجد أصل مرجعي واحد متوافقة مع الشريعة اإلمجالية

يف شراء أسهم متوافقة تستخدم العوائد لية يكتتب فيها مستثمرون مسلمون و اأوراقا م صرفاملحيث يصدر  ؛الشريعة

 ؛)2(األصولعن بقية  اإلسالمية األصولوالذي يفصل  إسالميمع الشريعة، وهلذا الغرض مت فتح حساب 

 على سبيل املثال  عني أو مؤشر، ولكن من أصل مرجعي ماألسهمسائر املستثمرين ليست مستمدة من سلة وخ أرباح إن

 :واهليكلة موضحة بالشكل املوايل، توافق مع الشريعةمع أي مرجع مايل م األسهمصناديق التحوط، وهكذا ميكن مبادلة عائد سلة 

   اإلمجاليةهيكلة عقود املبادلة اإلسالمية  للمردودية ): 4- 20(الشكل رقم 

  

    

        

  

  

  

  

  
  

  

.48 :, 2008, pGermanyVDM verlag,  arkets, developments and challenges,Mapital C amicIslardehi, Sangi N: Source  

                                                           
(1)- Ibid, p : 42. 
(2)- Ibid, p : 47. 

 
 
 

 صناديق التحوط

 أو أي مرجع مالي

 
 
Deutsche Bank 

استثمار في أسهم 

 متوافقة مع الشريعة

  

  

  مستثمرون إسالميون
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 عالوة

عقود المبادلة 

 على التعثر

 المبلغ األصلي

 قسيمة

 ليبور

 قسيمة

  نقطة أساس x+ ليبور

 

 األوراق المالية المرتبطة استثمار

بمخاطرة االئتمان   

فائدة 

فارق 

 القيمة

ورقة 

 مالية

 قسيمة

 ليبور إسالمي

 عالوة

  مبادلةعقود 

 على العائد

 استثمار

فارق 

 القيمة

  

 نياملوالي نييف الشكل ةموضح التوريق الرتكييب من الناحية التقليدية واإلسالمية  كما هي ميكن تصور عملية:  

  من الناحية التقليدية شكل مبسط للتوريق الرتكيبي): 4- 21(الشكل رقم 

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  
Source: Vinod Kothari, Securitization the Financial instrument of the future, john Wiley sons, Singapore, 2008, p.527. 

     

  :الشكل املوايلهو موضح يف  من الناحية اإلسالمية كما ميكن تصور التوريق الرتكييب   

  التوريق الرتكيبي من الناحية اإلسالمية): 4- 22(الشكل رقم 

  

    

  

  

  

  

  

  

  
   

  .مع تعديل خاص بالتوريق اإلسالمي  بناًء على الشكل السابق من إعداد الطالبة: المصدر

  

  

A   الطبقة 

B    الطبقة  

C   الطبقة  

D الطبقة 

رصدِ المُ   

SPV 

 المنشئ
المحفظة 

 المرجعية

 ضمان إضافي ذو تصنيف عالي

 األمين

 ضمان إضافي ذو تصنيف عالي
A   الطبقة 

B    الطبقة  

C   الطبقة  

D الطبقة 

رصدِ المُ   

SPV 

 المنشئ
مالية  محفظة

  ميةإسال مرجعية
 األمين

 المبلغ األصلي

 قسيمة

 x+ ليبور إسالمي

  نقطة أساس

 
عقود المبادلة اإلسالمية  

 للمردودية اإلجمالية

ورقة 

 مالية
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 الميةاإلسالصكوك  ضمانات: املطلب الثالث

فة إىل األخرية مضمونة بقيمتها إضاهذه أن  يكمن يف التقليدية، والسندات اإلسالميةصكوك الأهم فارق بني  أنال شك     

ولذلك كانت  نمِ والغُ  رمِ االستثمار يف الفقه اإلسالمي يقوم على قاعدة املشاركة يف الغُ  أن، يف حني ضمان الفوائد احملددة هلا

 الوضعيني يعتربون أن ذلك أهم عائق أمام ، بل إن الكثريين من االقتصادينيألة يف غاية األمهيةمسألة ضمان الصكوك مس

 .مضمونة يف السندات والفوائد رأس املالن محلتها خيافون من اخلسائر يف حني أن أحيث  ،صكوكالتطوير 

  :)1(اإلسالمية للعمليات االستثمارية واليت أقر�ا الشريعة واليت مت ذكرها سابقا، هناك العديد من أنواع الضمانات    

 واإلمجاعواملعتمدة على النصوص الشرعية  نمِ والغُ  رمِ سالمية يف االستثمار قائمة على املشاركة يف الغُ القاعدة اإل ،

) ةأو املستثمرين بصورة عام(أو بني املشاركني  ورب املال د يف حتقيق املساواة بني املضاربقاعدة من أعدل القواع

دون  كبريةوخسائر  واحد ظلم له الحتمال تعرضه ملخاطر أو مع الفائدة على طرف  وذلك ألن ضمان رأس املال وحده

بل أصبح القانون بذلك  وحينئذ مل تعد املساواة بني الطرفني قد تكون األسباب خارجة عن إرادتهبل  ؛تقصري منه

 ؛صاحب رأس املال على حساب العامل ينحاز إىل

 2(ه اإلسالمي لالستثمار هيالضمانات اليت أقرها الفق(: 

التقصري أو خمالفة القيود وااللتزامات اليت  أو ائمني باالستثمار يف حالة التعديرب أو حنوه من القضمان املضا - 

 ؛العرف التجاري أوأو إدارته للمشروع أو خمالفته للشروط  على املضارب يف عقوده وتصرفاته ريعةها الشتفرض

هذه األمور  املضارب حبيث إذا خالف، اخلربة وحنو ذلكذوي العتماد على دراسات اجلدوى وابضرورة القيام  - 

 .يف عصرنا احلاضر فإنه يكون ضامنااليت تقتضيها قواعد االستثمار 

تتضمن الربح املتوقع  واليتوال شك أن دراسة اجلدوى املقدمة من املضارب والبيانات اليت بنيت عليها هذه الدراسة     

، وهنا حيكم دعوى اخلسارة ا�ردة عن الدليل على بطالن اقويال دليمن املشروع واليت أشار إليها يف نشرة اإلصدار تعد 

راسة مل يتحقق لسبب ال ويثبت أن ما ورد يف الدالدليل على اخلسارة  عليه بضمان الربح املعلق املتوقع حىت يقدم هو

  ؛ف طارئة مل يكن من املمكن توقعها أو قياس نتائجهاولظرو  يد له فيه

 ؛طر االستثمارحتياطي ملواجهة خماترتيب ا - 

 ؛سواء أكان دولة أم غريهاكما أقره جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ضمان طرف ثالث  - 

 ؛العرف التجاري أو خمالفة الشروطأو القيام بالرهن والكفالة والتوثيقات حلاالت التعدي أو التقصري  - 

أو ترتيب صندوق خاص  صيلهاوعلى الديون املشكوك يف حت الستثمار لدى شركة تأمني إسالميةتأمني خماطر ا - 

   .التعاون مع املؤسسات االستثماريةباجلهة املصدرة وحدها أو ب

  

                                                           
 المصارفمؤتمر  ،تأصیلھا وضوابطھا الشرعیة ودورھا في تمویل البنیة التحتیة والمشاریع الحیویة صكوك االستثمار، الدین القره داغي يعلي مح -)1(

  .]15- 13[:ص  ،، الیمن2010سمار 21- 20ات المستقبل، الیمنیة، الواقع وتحدی اإلسالمیة
  18- 17:ص ص ،المرجع السابق -)2(



 مقارنة بني منوذج التوريق التقليدي ومنوذج التوريق اإلسالمي......... ...............:.................الفصل الرابع

 326 

  األسس احملاسبية إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية: املطلب الرابع

ية حيكم عمليات اإلثبات والقياس واإلفصاح احملاسيب إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية جمموعة من األسس احملاسب        

  .اإلسالميةاملستنبطة من املعايري احملاسبية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

  واإلفصاح احملاسبي اإلثبات : الفرع األول

 :)1(ما يليبني أهم هذه األسس من 

، ويتم التعامل مع للمشاركنيلذمة املالية للصكوك عن ا) املنشئة(رة صدِ ُــ أساس استقالل الذمة املالية للشركة امل :أوال

والسيما  لى عمليات الصكوك على هذا األساس، وتتم احملاسبة عشخصية معنوية مستقلة ا ذاتعلى أ� هذه الشركة

مراقب و  على ذلك يكون هلا تنظيمها احملاسيب وقوائمها املالية وتأسيسا ؛ات احلكومية ومع الغريعند التعامل مع اجله

  ؛ئة رقابة شرعيةوكذلك هي حسابات خارجي

فرتات رت من أجلها الصكوك إىل صدِ أساس الفرتة املالية، حيث تقسم حياة املشروع أو العملية االستثمارية اليت أُ  :ثانيا

ويطبق يف هذا اخلصوص مبدأ التنضيض  وائم املالية والتقارير املختلفة، حيث يتم يف �اية كل فرتة إعداد القمالية قصرية

  ؛ايل واحملاسيب، وكالمها جائز من املنظور الفقهي امللتقديري حسب ما يتم االتفاق عليهض احلكمي االفعلي أو التنضي

رت الصكوك من أجلها سواء كانت مراحبة أو صدِ أساس استمرارية املشاركة حىت انتهاء املشروع أو العملية اليت أُ  :ثالثا

رتية على نتائج األعمال على أساس التنضيض الفعلي ، وتتم احملاسبة الفناع أو سلم أو إجارة  أو حنو ذلكاستص

  ؛ملرحلة معينة أو التنضيض احلكمي التقديري يف ضوء املعايري الشرعية اليت تضبط ذلك

مصروفات االكتتاب والرتويج ك ها،وفات اليت أنفقت على إصدار أساس حتميل الشركة املصدرة للصكوك باملصر :رابعا

، وجيب أن يشار إىل ذلك يف نشرة قة بإصدار الصكوك وما يف حكم ذلكالعال ذات املصارفوالتسويق ومصروفات 

وليات الشركة املصدرة ؤ ل الصكوك بأي مصروفات هي من مسحمَ ُـ وال ت  ،االكتتاب ما مل يتم االتفاق على غري ذلك

  ؛حتديد حصتها الشائعة يف األرباحخذت يف االعتبار عند حيث أُ 

القوائم عند إعداد  تصكيكاملشروع أو العملية موضوع ال وذلك ملوجودات مة السوقيةللقي أساس التقومي وفقا:خامسا

 واليت تعترب أساسا سليما ن بأهل اخلربة واالختصاص يف ذلك ويستعا –، وهي قائمة املركز املايل  وقائمة الدخل املالية

  ؛الرأمسالية لتقومي قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان األرباح أو اخلسائر

) السنوية(وذلك بتكوين املخصصات الالزمة عند توزيع العوائد الدورية  املستقبلية،أساس االحتياط للمخاطر  :سادسا

 املال؛وذلك للمحافظة على رأس  بعد، مل تنته تصكيكاملشروع أو العملية موضوع ال ما دام

                                                           
  .36-35: ص ص ،مرجع سابقأحمد شعبان محمد علي،  -)1(
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ة من ولَ مَ ُــ إعداد قائمة الدخل للمشروع أو العملية امل أساس املقابلة بني مصروفات العمليات وإيرادا�ا عند:سابعا

وحيكم ذلك  اصدرة هلوذلك �دف قياس العوائد التشغيلية اليت سوف توزع بني محلة الصكوك وبني الشركة امل الصكوك

  ؛بط الشرعية لنفقات شركة املضاربةالضوا

يف هذه احلالة أن جيوز ، صفية النهائية للصكوكأن تتم الت أساس توزيع دفعات حتت حساب األرباح  وذلك إىل:ثامنا

ويطبق يف هذا اخلصوص مبدأ التنضيض  ،ت احلساب وذلك لوقاية رأس املالجترب أي خسارة الحقة بالربح املوزع حت

  ؛كمي أو التقديري كما سبق اإليضاحاحل

ئعة لكل من املشاركني والشركة أساس توزيع عائد املشروعات أو العمليات موضوع الصكوك على أساس نسبة شاأما     

املنصوص عليه  وذلك حسب ،للشركة % كذا ونسبةللمشاركني  %ل يذكر نسبة كذا فعلى سبيل املثا ،الصكوكالقائمة على 

  ؛يف نشرة االكتتاب

 أو الرتاضي عليه بني البائع املاليةيتم تقومي الصك ألغراض التداول على أساس سعر السوق يف سوق األوراق :تاسعا

  ؛ملصدرةوقد يكون املشرتي الشركة ا ،واملشرتي

 قاوذلك وف أجله،الصكوك على فرتات دورية أو يف �اية أجل العملية أو املشروع اليت أصدرت من  طفاءيتم إ:عاشرا

أو توزيع أرباح أما  ؛اإلسالميةألسس ومعايري احملاسبة السائدة واملتعارف عليها واليت تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة 

ألسس ومعايري احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة  وفقاخسائر املشروع أو العملية موضوع الصكوك الرأمسالية 

 ؛أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية مىت كانت تتفق مع ات املالية اإلسالمية أو السائدةللمؤسس

والطرق احملاسبية املتعارف معامالت الصكوك بالوسائل واألدوات تم اإلفصاح احملاسيب عن كل فرتة دورية مناسبة عن ي       

  .املصدرة من خالل تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركةفيتم اإلفصاح عن التدقيق الشرعي ملعامالت الصكوك أما  ؛عليها

  مية اإلسال املصارفالتي جيب أن تتبعها  احملاسبية األسس: الفرع الثاني

  :)1(األسسهذه بني من     

حبيث يستثمر أموال املودعني يف وعاء استثماري مستقل وأموال املسامهني يف وعاء استثماري  ،األموالفصل : أوال

عمليات االستثمار الفصل بني حساب عمليات االستثمار وبني حساب اخلدمات املصرفية، حبيث تكون ، وكذا آخر

  يف حساب آخر؛ املصرفواملصاريف اخلاصة ب واإليراداتت وإيرادا�ا ومصاريفها يف حساب مستقل، وأن تكون العموال

عامة أو خمصصة �ال معني أو كان ناجتا عن اخلدمات  استثماراتالتمييز بني عائد كل نشاط وما إذا كان ناجتا عن :ثانيا

الك تاريف اهعدم حتميل املودعني مصو حىت يتم توجيه عائد كل نشاط للجهة املستفيدة منه املصرفية العادية للمصرف

  ا مملوكة للمسامهني فقط؛�الثابتة أل األصول

                                                           
  .27-30 :، ص2012، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، النظام المحاسبي للبنوك اإلسالمیةشھاب أحمد سعید العزعزي،  -)1(
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  الربح إال على املال املستثمر أو املعد لالستثمار؛ال يوزع  :ثالثا

أن تكون إيرادات مل على أموال املسامهني وحقوقهم و الثابتة جيب أن حت األصولالكات اليت ختصم من تهاال :رابعا

  اخلاصة باملودعني؛ األموالق املسامهني فقط، أل�ا ليست ناجتة من استثمار من حاخلدمات املصرفية وفروق العملة 

مضمون احلساب اجلاري والتأمينات من حق املسامهني فقط، ألن احلساب اجلاري قرض حسن  إيراداتأن تكون : خامسا

 باألرصدةكما هي   ألصلياوليست مبقدارها  جيب أن حتسب بنسب تشغيلية فعال ، كما أن أرباحه)املسامهني( املصرفعلى 

  ومسعته ومدى وفرة السيولة عنده وكذلك الوضع يف التأمينات؛ املصرفإدارة ، وهذه النسبة تعود إىل كفاءة املصرفيف 

، ألن هناك أنواعا  ار والديون الناجتة عن االستثمارجيب أن يتحمل املودعون فقط خمصصات خماطر االستثم: سادسا

أن املخصصات واالحتياطات القانونية والنظامية جيب أن يتحملها  كما، املصرفاطات يف كثرية من املخصصات واالحتي

 خمصصات اخلسائر املتوقعة جيب أن يتحملها املودعون واملسامهون معا أما ؛األرباحمن  املصرفاملسامهون فقط ويقتطعها 

 املركزية أن تضع نظاما مصرفيا املصارفوعلى ككل   املصرفالعام املشرتك بينهما ألن فيها مصلحة  اإليرادوذلك من 

  تتناسب مع طبيعة نشاطها؛عليها إسالميا لديها يستدعي معه ممارسة أساليب للرقابة 

 املصرفلنسبة االحتياطات نفسها لالحتفاظ بسيولة نقدية لدى  اإلسالمية املصارفوضع آلية ختضع فيها : سابعا

وأن يتم  املركزية على أساس الفائدة املصارفع شريطة أن ال تستخدمها املركزي، نسبة مئوية معينة من إمجايل الودائ

جلنة شرعية  إشرافواالستفادة منها يف التشغيل حتت  األموالاستثمار هذه االحتياطيات مبا يؤدي إىل عدم تعطيل 

  املركزي؛ املصرفيعتمدها 

ن كل مبلغ خمصص راعاة نسب التشغيل، ألجيب مللمودعني وأموال املسامهني، حيث  األموالاملساواة بني : ثامنا

ظرا نو، لغرض االستثمار ينبغي االستفادة منه يف التشغيل دون متييز بني أموال املسامهني وأموال املستثمرين أو العكس

 مستمرة غري حمددة بصفقات معينة وأن العوامل املؤثرة هي الزمن وحجم املال اإلسالمية املصارفن بعض االستثمارات يف أل

وأن هذا احلساب يتناسب مع حتقيق العدالة يف  األرقامباالعتبار يف حساب  مأخوذة ؛ وكلهاوالظروف االقتصاديةاملستثمر 

  ؛اإلسالميالنظام االقتصادي 

اليت  واألموال) الثابتة األصولما عدا (هو أموال املودعني املستثمرين باإلضافة إىل رأس املال  الوعاء االستثماري: تاسعا

أموال املستثمرين والتأمينات واملخصصات املرتاكمة  األول، يتضمن ثمار وتستحق الربح تتضمن جزأينل يف االستتدخ

العام واستثمرت فإ�ا  باقية خاللبطبيعة احلال أموال املستثمرين، ولكن يضاف إليها أرصدة التأمينات واملخصصات طاملا أ�ا 

املرحلة ناقصا  األرباح+ االحتياطيات احملتجزة ) + بالقيمة االمسية(رأس املال املدفوع  فيتمثل يف الثاينأما اجلزء  تستحق الربح؛

 ال تدخل يف الوعاء االستثماري؛الثابتة  األصولن ، أل)اإلنشاءات حتت التنفيذ+ الثابتة  األصولصايف تكلفة (
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ملضارب، حيث يتوقف توزيع الربح أموال املضاربات حسب عقود االتفاقيات بني رب املال واخيضع توزيع  : عاشرا

بني رب املال واملضارب واليت وقعت بني االتفاق عليها مسبقا يف العقود  الناتج عن االستثمار على النسب اليت مت

حسب عقود االتفاقيات بني أطراف الشركاء، حيث يتوقف توزيع الربح يخضع توزيعها فأموال املشاركات  أما ، الطرفني

  .يف العقود مار على النسب اليت مت االتفاق عليها مسبقاالناتج عن االستث

  وضع خمصص ديون مشكوك فيها للمشاركات واملضاربات: الفرع الثالث

ـــاملخصص تبقى جيب أن     ــ ـــ ـــات اليت مت وضعها للهـــ ـــ ـــ ــدف املشتـ ــ ـــ ــرك كما خصصت له مبوجـــ ــ ــــيف عق عليه نصما ب ــ ــ ـــ ود ـ

والتنازل بالرتاضي، واملودعني على ذلك، وعلى كيفية التصرف فيها وعلى مبدأ التخارج  املصرفكات و املضاربات بني املشار 

�ذه  ةاخلاص) العميل(عقده فقد تنازل عن حقه يف ذلك لصاحل احلسابات اجلارية  ينتهيحبيث ينص على أن من 

  .)1(لحق مجيعها بأموال املسامهنيوال جيوز أن يُ  االستمرار،  واخلروج منه على سبيل الذي يكون  الدخول فيهو  املخصصات

 اإليرادوضع خمصص تسوية أرباح املشاركة املنتهية بالتمليك والتأجري التمويلي، حيث حتتجز هذه املخصصات من جممل     

  .جممع الفقه الدويل الذي خيص املسامهني واملودعني، على أن يتم ذلك وفق دراسات خاصة �ذا الغرض وذلك مبوجب قرار

العمليات  17تناول معيار احملاسبة املالية رقم فقد  احملاسبية حلسابات خارج بنود امليزانية و�اية الفرتة املاليةاملعاجلة  أما    

احة املتو لغرض املتاجرة هم ما جاء يف هذا املعيار تصنيف االستثمارات يف الصكوك احملاسبية املتعلقة باالستثمارات، ومن أ

  .متعلقة باالقتناءوتثبت بتاريخ اقتنائها بالتكلفة وتشمل أي مصروفات  الحتفاظ �ا حىت تاريخ االستحقاق،للبيع ول

لغرض املتاجرة أو املتاحة للبيع بقيمتها احلقيقية وتثبت اخلسائر أو املكاسب غري احملققة تقاس هذه االستثمارات     

مع مراعاة الفصل بني ما يف قائمة الدخل، ) لقيمة احلقيقية القيمة الدفرتية واالفرق بني(لالستثمارات بغرض املتاجرة 

  .وأصحاب حسابات االستثمار املطلقةخيص املسامهني 

م بالقيمة احلقيقية وَ قَ تقاس الصكوك احملتفظ �ا حىت تاريخ االستحقاق بالتكلفة التارخيية، ويف حالة الرتاجع املستمر تُـ     

ويتم يف تاريخ استحقاق الصكوك إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة  تثبت يف قائمة الدخل، الفرق خسارةويعد 

ويراعى وجود  وأصحاب حسابات االستثمار املطلقة خيص املسامهنياملسرتدة يف قائمة الدخل مع مراعاة الفصل بني ما 

يف  األرباحوتثبت  قفل هذا احلساب يف هذه احلاالت،فياالسرتداد  وعند البيع أ –إن وجد  –احتياطي القيمة احلقيقية 

 .عن توزيعها اإلعالناستثمار الصكوك يف تاريخ 

 اإلسالمية يف التقويم لتحديد الربح مصارفاملعايري احملاسبية التي يعتمد عليها النظام احملاسبي لل: رابعالفرع ال

به يف  األخذجيب ) التقومي(على أن التنضيض احلكمي  ميةاإلسالللمؤسسات املالية هيئة احملاسبة واملراجعة أكدت     

  :)2(مجيع االستثمارات بشرط االلتزام باملبادئ التالية

                                                           
  .31:ص المرجع السابق، -)1(
  .]23 -21[:ص ،رجع السابقالم -)2(
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القيمة النقدية  استخدام وسائل مقبولة تناسب مالءمة تقديرات املفصح عنها دقيقة وموثوق �ا و أن تكون املعلوم: أوال

  انية على أساس التنضيض احلكمي؛أن يتم إعداد امليز كما جيب املتوقع حتقيقها،  

غري  إسالميةأن يتم االعتماد على مؤشرات  األفضلومن أسعار السوق، كأن يتم االعتماد على املؤشرات اخلارجية  : ثانيا

استخدام مجيع املعلومات املتاحة ذات العالقة باالستثمار عند تقدير القيمة النقدية املتوقع حتقيقها سواء  و  مؤشر الليبور

  ت إجيابية أو سلبية؛كان

إمكانية مع  الثبات يف استخدام طريق التنضيض احلكمي ألنواع االستثمارات املماثلة بني الفرتات احملاسبية املختلفة: ثالثا

  العتماد على أصحاب اخلربة لتقدير القيمة النقدية املتوقع حتقيقها؛وا تعتمد على هذا التقومي أل�امعرفة مقدار الزكاة 

أن و  وعية واحلياد يف اختيار القيمة النقدية املتوقع حتقيقهاير وذلك عن طريق االلتزام باملوضحليطة واحلذر يف التقدا: رابعا

  على أساسها؛ األصلتكون القيمة احلقيقية وقت التقومي ا تعتمد على القيمة السوقية اليت يتبادل 

غري العادية  األرباحإثبات و  األسعارتقومي العادي عند إعادة  مراعاة أن يتم التمييز بني الربح العادي والربح غري: خامسا

  أي ربح إال بعد سالمة رأس املال؛ التأكد من أنه ال يتم إثباتو  اإليراداتيف اجلانب الدائن من حساب 

مراعاة تغري مع  يةوحدات النقد اليت تظهر �ا مجيع مفردات امليزانية تكون موحدة إلظهار املركز املايل واألرباح احلقيق: سادسا

والتغري يف القوة الشرائية للنقود وأسعار صرف العمالت، وأي تغريات طارئة أخرى يف قيمة  ظروف العرض والطلب

  .الشريعة اإلسالميةمبادئ قربا للحقيقة وهذا يتوافق مع التقادم وغريه، مما جيعل بيانات املركز املايل أكثر كالسلعة  

  املصدرة  الدورية للشركةية اسبي عن الصكوك يف القوائم املالاإلفصاح احمل: الفرع اخلامس

، تقوم الشركة يف ك عن أصحاب الصكوك وهم املشاركونرة للصكو صدِ ُــ الشخصية املعنوية للشركة امل يةملبدأ استقالل تطبيقا    

األمر من خالل جمموعة من  همهمملن ييها و �اية كل فرتة مالية دورية باإلفصاح عن معامال�ا لكل من املشاركني واملسامهني ف

صايف  قائمة توزيعو  )قائمة دخل الصكوك(عمال الصكوك قائمة نتائج أ ن أمهها ، موائم والتقارير املالية والشرعيةالق

  .)1(للشركة املصدرة للصكوك واملركز املايل مة الدخلقائ و مة التغري يف حقوق أصحاب الصكوكقائو  التشغيلية هاأرباح

املراقب �ا و لس إدار جمكل من تقرير  و  ايف أرباح الشركة املصدرة للصكوكقائمة مشروع توزيع صباإلضافة إىل  هذا   

أي قوائم وتقارير أخرى تتضمن املزيد واملالية  هاقوائمير مراقب احلسابات على تقر و  ى معامالت الشركة املصدرةالشرعي عل

  .رة للصكوكعن نشاط الشركة املصد من اإليضاحات واملعلومات

  

  

                                                           
  .368: ص ،مرجع سابقھشام أحمد عبد الحي، -)1(
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  اإلصدار  اخلاصة بعمليات التصكيكهياكل : املطلب اخلامس

األدوار  ميكن إجيادحيث  ،ال ختتلف اهلياكل اإلسالمية عن نظري�ا التقليدية بالنظر إىل األطراف املتدخلة يف سريورة التوريق    

االتفاقات التعاقدية بني يف التقليدية واهلياكل اإلسالمية  التفرقة احلقيقية بني اهلياكلوتكمن  يف اهلياكل اإلسالمية،اليت تؤديها 

   .)1(متزايدمتويل مضمون أو حىت متويل أو مشاركة يف رأس املال أو  تأجريسواء كانت اتفاقات خمتلف األطراف املعنية 

 توجدحيث  ،"ت النقديةهيكلة التدفقا"ىل كيفية إكما ميكن التفريق أيضا بني اهلياكل اإلسالمية والتقليدية بالنظر     

وهي األكثر تشا�ا مع يكلة الدين املضمون �ويتعلق األمر  ثالثة أنواع مشرتكة للتوريق من التدفقات النقدية املرتقبة

تبعا  تقييمهاميكن  السداد واليت  ويرهن األصول لضمانموال يقرض مالك األصول األ حيث  ،االقرتاض القائم على األصول

ال حتتاج أداة الدين ملطابقة ترتيب التدفق النقدي  ،عند البيع أو إمكانية توليدها لتيار من التدفقات النقدية لقيمتها السوقية

أكثر الطرق احلالية لتوريق األصول اليت تولد  أو اهليكلة من خالل وسيط فهي اقلةاهليكلة النأما ، صول املرهونةألي من األ

باشرة يف حمفظ أصول اليت عادة ما تكون متماثلة من حيث أجل االستحقاق تدفق نقدي منتظم عن طريق بيع مسامهة م

رسم كما أن عمولة أو   للمستثمر؛ يف هذه اهليكلة خيدم املنشئ احملفظة عن طريق القيام باجلمع ومن مث متريرها والعائد والنوعية،

ن للمنشئ وال تظهر يف ميزانيته ألن ملكية األصول يف ال يعترب توريق اهليكلة الناقلة كالتزام دياخلدمة هو من مسؤولية املنشئ، 

  .احملفظة مت حتويلها للمستثمر

الطريقة اليت تتم �ا  ما تتشابه عادة السابقتني، جمموعة من اخلصائص لكال اهليكلتني لهيكلة املدفوع من خالهلاأما ل    

خدمة الدين عن طريق دفع تدفق  حيث تتم، اقلةالن هيكلةلل الل إصدار الديون املضمونة بأصول مع تلك اهليكلة من خ

وليست  مع ذلك فإن اهليكلة املدفوع من خالهلا هي أداة اقرتاض ،خارج الضمان اإلضايف املرهون نقدي للمستثمرين

يف أوراق مالية  بل جمرد مستثمرينألصول األساسية، لمباشرين  ااملستثمرين يف هذه اهليكلة ليسوا مالكمشاركة كما أن 

  .مونة مبجموعة أصولمض

ألوراق التجارية أخرى بديلة استعملت يف املاضي تتضمن ا هياكلهذه اهلياكل ليست هي الوحيدة املتاحة، بل هناك     

استجابة للمبادئ اهليكلة الناقلة األقرب السالفة الذكر األكثر استخداما، هي  ومن بني اهلياكل الثالث واملخزون املفضل،

هي هياكل ديون تستخدم معدل الفائدة وهو غري فالدين املضمون واهليكلة املدفوع من خالهلا هيكلة من  أما كالاإلسالمية، 

 .)2(مقبول إسالميا

لة كاإلجارة أو ملكية أسهم هي الوحيدة اليت باستطاعتها هيكَ واليت هلا جمموعة أصول مُ لة من هنا، فإن اهليكلة الناق    

طريق  كل إصدار للصكوك عنعمليات التوريق، يبدأ   يف مية لتوسيع أنشطتهاملؤسسات اإلسالوا املصارفمساعدة 

على شكل  هذا اإلصداركون يميكن أن  ،ستند إليها تتوافق مع مبادئ املالية اإلسالميةوعزل �موعة األصول مفصل 

 تبعا لنوعية االئتمان) اشرائح تابعة وشرائح دنيو  شرائح وسطىو شرائح عليا ( كما يف عمليات التوريق التقليديشرائح  

                                                           
(1)- Rashid Khalid Alkhan, Islamic Securitization, a revolution in the banking industry, published by Miracle 
Graphics Co. W.L.L, kingdom of Bahrain,2006, p:19. 
(2)- Ibid, p:20. 
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ومهما تكن هيكلة الصكوك يبقى اإلطار القانوين املعمول به  املخاطرة والذي ينعكس يف تصنيفها،وبالتايل تبعا لدرجة 

بعدا أساسيا يف حتليل عوامل املخاطرة باإلضافة إىل معرفة النزاعات احملتملة النامجة من عقود الصكوك واليت ميكن أن تؤثر 

  .اإلسالمية صكوكئد املستقبلية للعلى العوا

على ما مت ذكره سابقا، فإن حتليال تفصيليا للشروط التجارية واهليكل القانوين يظهر يف الواقع احتمال حدوث  بناءً     

 :)1(أي من األوضاع الثالثة التالية

  يف ائتماين خارجية معرتف والذي يستويف الشروط املطلوبة من قبل مؤسسة تصن: هيكل الصكوك املدعومة باملوجودات

وتكون املخاطر املطبقة هي خماطر  يف حالة إتالف أو تآكل املوجودات�ا، يرتتب عليه أن يتحمل مالكو الصكوك أي خسائر 

هذه املخاطر من حيث املبدأ يف أي تصنيف ائتماين صادر عن وكالة تصنيف معرتف �ا وهذه وتنعكس املوجودات املعنية، 

  ؛)( كل صريح يف املعيار الثاين �لس اخلدمات املالية اإلسالميةالفئة مشمولة بش

 حيث يشرتي املصدر مبوجب هذا : هيكل الصكوك القائمة على املوجودات مع وعد ملزم بإعادة الشراء من املنشئ

يف عملية بيع هذه اهليكلة عادة بإعادة تأجري املوجودات إىل املنشئ تتم ها ويصدر الصكوك، ؤجرُ الوعد املوجودات ويُ 

متفق مع أحكام وإعادة التأجري وتكون خماطر االئتمان يف هذه احلالة تلك املتعلقة باملنشئ وفقا ألي تعزيز ائتماين 

تضع وكالة تصنيف معرتف �ا وزنا للمخاطر عند حتديد تصنيف الوعد بإعادة إلسالمية ومبادئها يقدمه املصدر، و الشريعة ا

املنشئ على جدولة املدفوعات للمصدر وهو هيكل الدفع من خالل طرف ثالث، ع وقدرة الشراء وفق جدول زمين للدف

  ؛ع للمستثمرين من خالل املصدردفَ حيث الدخل الناتج عن تلك املوجودات يُ 

  را للموجودات صدَ يشرتي كيان منفصل بصفته مَ  :اهليكل التحويليأو هيكل الصكوك القائمة على املوجودات

الصكوك، ويطلب املصدر من املنشئ أن  إصدارنشئ ويضعها يف جمموعة موجودات بغرض موضوع الصكوك من امل

يقدم تعزيزا ائتمانيا متفقا مع أحكام الشريعة من خالل ضمان السداد يف و يكون ملالكي الصكوك حق الرجوع عليه 

 .حالة عجز املنشئ عن السداد

  د وإدارة املخاطراإلسالمية لتحدي مصارفالطرق املتاحة لل: املطلب السادس

ارض مع مبادئ التمويل ـــــــــدة اليت ال تتعـــــــــطرق موح، وعنيـــــاإلسالمية على ن املصارفة أمام ـرق املتاحــــــــالط          

، ومن أهم التحديات اليت تواجه طرق جديدة اليت يتم حتويرها مع األخذ يف احلسبان متطلبا�ا اخلاصةو  اإلسالمي

وخباصة خماطر االستثمار وتطبيق  ية؛ارف اإلسالمية هي املخاطر اليت تتضمنها صيغ التمويل والعمليات املصرفاملص

 .)2(الدولية وخماطر رأس املال واألدوات املالية اجلديدة "جلنة بازل"مقرتحات 

                                                           
  5-4:، ص صمرجع سابق، متطلبات كفایة رأس المال للصكوك، التصكیك واالستثمارات العقاریةلخدمات المالیة اإلسالمیة، مجلس ا - (1)
()- ات یتطرق المعیار الثاني لمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة بالتفصیل ألوزان التعرض لمخاطر الصكوك عندما تكون الصكوك المدعومة بالموجود

  .قانونیة كاملة للموجودات موضوع الصكوك تشمل تحول ملكیة
  53-52:ص ص ،مرجع سابقشھاب أحمد سعید العزعزي،  -)2(
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  إدارة املخاطر باملصارف اإلسالمية : الفرع األول  

األمر استخدام عدد من السياسات وبعض يتطلب  ،اإلسالمية املصارفليت تتحملها حىت يتم تطوير إدارة املخاطر ا    

  :)1(الطرق املقرتحة كما يلي

اإلسالمية تشريعا متخصصا هلا يعكس طبيعة أعماهلا وأنشطتها  مصارفاملركزية أن تضع لل املصارفعلى مجيع  :أوال

  وخدما�ا واستثمارا�ا؛

املركزية يف جمال اإلشراف والرقابة عليها متفاوتة متاما عن طبيعة اإلشراف والرقابة على  املصارفأن تكون تعليمات  :ثانيا

  التقليدية؛ املصارف

اإلسالمية استيعاب وتطوير أدوات عملها بطريقة تعتمد بشكل مباشر على التأثر باملعايري  املصارفيتعني على  :ثالثا

  ؛الدولية والتكيف مع عامل املال الذي يتغري بسرعة

دمج الوظائف واخلدمات املالية وجتميعها حنو التعزيز املايل، األمر الذي جيب معه التفريق بني املخاطر للقطاعات :رابعا

  اإلسالمية؛ املصارفاملختلفة يف 

خطط إدارة إىل �يئة بيئة العمل إلدارة املخاطر وذلك من خالل حتديدها الواضح ألهداف و  املصارفحتتاج إدارات  :خامسا

  نظم قادرة على حتديد وقياس احتماالت التعرض للمخاطر والسيطرة عليها وتقليل من آثارها؛ ملخاطر ومن خالل قياما

دعم نظم إدارة املعلومات عن املخاطر واملراجعة الداخلية واخلارجية ونظم خمزون و إنشاء نظام للرقابة الداخلية :سادسا

  .األصول وعمليا�ا

لية اإلسالمية، وهو اهليئة الدولية اليت تضع معايري لتطوير وتعزيز صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، عمل جملس اخلدمات املا  

إصدار معايري رقابية ومبادئ إرشادية لتطوير الصناعة املالية اإلسالمية اليت تضم بشكل أساسي قطاع املصارف وأسواق على 

  ).التأمني اإلسالمي(املال والتكافل 

 :املخاطر من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية إدارةالشكل املوايل كيفية يوضح        

  

  

  

  

  

                                                           
)

1
  .المرجع نفسھ -)
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  اإلسالميةاملؤسسات  طرف إدارة املخاطر من): 4- 23(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Source: jacques charbonnier, Islam : Droit, Finance Et Assurance, Edition LARCIER, 2011, p : 80. 

  اإلسالمية حتديد املخاطر يف املصرفية: لثانيالفرع ا

ن أمهها الطبيعة اخلاصة للمخاطر وم ،التقليدية املصارفرة من اطَ خَ ُـ اإلسالمية أكثر م املصارفهناك عدة أسباب جتعل     

تمويل العقود كطرق لسائر وغريها من من عقود تقاسم األرباح واخل الستخدام كلاليت تواجهها والعدد احملدود عمليا 

على رحبية املشروع أكثر من اجلدارة أو املالءة املالية واليت تعتمد  فع هذه العقود من درجة املخاطرةحيث تر  املشاريع

  .ولطبيعتها باإلضافة إىل صعوبة مراقبتهاللمقرتض 

أن  اكم  رة،املصرفية اإلسالمية أكثر خماط مل آخر جيعلاوهو ع نقص التنميط والذي يعود لوجود عدة طرق للتمويل 

غياب سوق نقدية إسالمية صعب من عملية إدارة و أكثر عرضة ألية أحداث غري مواتية، التوافق مع الشريعة جيعلها 

  .)1(السيولة  وهو ما يضيف بعدا آخر للصعوبات

                                                           
(1)-Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and finance, 
Palgrave Macmillan, London, 2008, p: 110. 
 

رةــــــــــالمخاط  

ررــــــــــــــــــــالغَ   الغُـــــــــــــــــرم 

البديل= النتيجة    

 خاصية سلبية

 ممنوع من قبل القانون

 النتيجة :ربح

 المرجوة

خسارة تتبع 

 للمصادفة

خاصية إيجابية  خاصية سلبية

 وطبيعية

إمكانية التصحيح عن 

افل مثالطريق التك  

مسموح من قبل 

 القانون
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بدرجات  موجودة يف التمويل اإلسالمي) خماطر السوق واملخاطر التشغيليةو  الئتمانخماطر ا(كل املخاطر الكربى : أوال 

 صرفيةمقارنة سريعة ملختلف املخاطر بامل ، وبإجراء)كما يوضحه الشكل أدناه(قليدي متفاوتة مقارنة بالتمويل الت

خماطر السوق و خماطر السيولة و خماطر السلع و  ،  تظهر أن كال من خماطر االئتمانالتقليدية تلك للمصرفيةاإلسالمية مع 

   .عديدة بأبعادتمويل اإلسالمي وبكثافة خمتلفة و لى يف الاملخاطر القانونية والتنظيمية هي أعو 

إىل درجة ) ةمتقلب بيئةتتواجد يف (أن املصارف اإلسالمية حماطة بالعديد من املخاطر  املوايل، من خالل الشكليتضح     

ديناميكي يف قد تؤدي إىل التحدي يف االستقرار واالستمرار يف احلفاظ على أداء مرن يضمنه احلفاظ على استقرار 

صادر التمويلية القصرية األجل واليت متثل معظم موارد هذه املصارف وتنويع االستخدامات يف كل املالتوفيق بني أو املقاربة 

    .من االستثمار القصري والطويل األمد

مات املصرفية اليت اخلد فيما عدا ةالتقليدي رفااملصقدمها تكافة اخلدمات املصرفية اليت   ةاإلسالمي ارفاملص قدمت    

تنقسم اخلدمات املصرفية ، و الفائدة يف تنفيذ تلك اخلدمات تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية واليت تستخدم أسعار

  :)1(نوعني مها اإلسالمية إىل املقدمة باملصارف

اطرها متنوعة تبعا استثمارية خم اخلدمات املصرفية اليت تتضمن عمليات :خدمات مصرفية تتضمن عمليات استثمارية-  

هلم  أخصائينيمن قبل  وتفرتض إلقرارها القيام بدراسات جدوى اقتصادية لنوع، تشغيل، عملة، بلد، وقطاع االستثمار،

  ؛االستقاللية واحليادية، ويتم متابعتها من قبل مستشارين صفة

ال تتضمن عمليات استثمارية   اليت اخلدمات املصرفية يتم تنفيذ :خدمات مصرفية ال تتضمن عمليات استثمارية - 

  .وخماطرها ترتكز على العامل التشغيلي هاتقدمي كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل

  التقليدية واإلسالمية املصارفجوانب املخاطرة بني ): 4- 24(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

Source: Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and 
finance, Palgrave Macmillan, London, 2008, p:38. 

                                                           
  .120:، صمرجع سابق، تسویق الخدمات المصرفیة اإلسالمیةمحمود حسین الوادي، عبد هللا إبراھیم نزال،  -)1(
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األوىل حول كيفية حساب رأس املال األدىن  دعامتهاللرقابة املصرفية، حيث ترتكز  "جلنة بازل"ايري صعوبة تطبيق مع :ثانيا  

أسلوب التصنيف و األسلوب النمطي  ئتمان وهيتوجد هناك ثالثة مداخل ملخاطر االوذلك باستخدام عدة منهجيات، و 

ثالثة هناك و  بالنسبة للمخاطر السوقية فهناك مدخل القياس املعياري ومدخل النماذج الداخلية ؛ أماالداخلي وإطار التوريق

  .دمأسلوب القياس املتقو  مدخل املؤشر األساسيو األسلوب النمطي  وهي حتت الدعامة األوىل مداخل للمخاطر التشغيلية

 ومنها اإلسالمية وهذا راجع لعدة أسباب املصرفيةهذه املداخل ليست مطبقة بشكل واسع يف الصناعة واملالحظ أن     

طر يف اخمالتعرض للصعوبة تقدير و  طيلة مدة سريان العقدلطبيعة املتغرية للعالقات او اإلسالمية  غياب تصنيف للمالية

اخلسارة يف حالة التعثر عن و احتمال التعثر عن التسديد و ات املستحقة املتبقية حالة التعثر عن التسديد أي مبلغ التسديد

  .)1(يف املالية اإلسالمية القرضالتسديد واليت تتبع معدل االسرتجاع على 

 اإلسالميةكزات املخاطر السوقية يف املالية بديلني ممكنني، حيث ترتفع تر اللجنة  من ناحية املخاطر السوقية، قدمت - 1

 .وذلك عن طريق سعر السلعةهلذا النوع من املخاطر معرضة  اتجا�نموكل 

فإن متطلبات  تبعا لهو  ،منهج املؤشر القاعدي وهي ةالتشغيليساب تعرضات املخاطر حلتستخدم ثالثة بدائل     

للناتج اإلمجايل  من املتوسط السنوي للثالث سنوات األخرية)) α(واليت يشار إليها (األموال اخلاصة عبارة عن نسبة حمددة 

 القياس املتقدمب ثاين املناهج خاصة ؛"جلنة بازل"من قبل  %15حمددة بـ )α( ، مع العلم أن النسبةمصرفاملوجب لل

، وذلك مصرفلل ةالتشغيلي مخاطرةمتطلبات األموال اخلاصة عن طريق أنظمة القياس الداخلي لل تتولد هإطار والذي يف 

  .بتطبيق هاته املناهج مصرفاليت جيب احرتامها حىت يسمح للعلى أساس معايري كيفية ونوعية و 

إىل مثانية خطوط وتعترب املناهج اإلمجالية  املصارفيتم تقسيم أنشطة  وتبعا له ،املنهج املعياريآخر هذه املناهج هو     

اصة بضرب الناتج ، ويتم حساب متطلبات األموال اخلةالتشغيلي مخاطرةلكل األنشطة كمؤشر إمجايل لدرجة التعرض لل

ألنشطة السوق يرمز له ) (وعلى سبيل املثال فإن املعامل ) (أو ) bêta(اإلمجايل لكل نشاط مبعامل خاص يدعى 

)2B (؛راجعةإن ختصيص خمتلف األوزان ألنشطة املالية اإلسالمية يبقى غري واضح وهو حتت امل ،% 18ويقدر بـ  

 ايف املالية اإلسالمية، حيث أن بعض احمدود افإن هلا تطبيق "اإلشراف والرقابة" للجنة بازلفيما يتعلق بالدعامة الثانية  - 2

من التوصيات ميكن أن تطبق على اهليئات املالية اإلسالمية، بينما خماطر السيولة واليت مت معاجلتها كمخاطر متبقية فهي 

السحب على املكشوف و  املصارفة فيما بني نظرا لغياب سوق نقديواحدة من بني املخاطر اهلامة يف املصرفية اإلسالمية 

  .والسوق الثانوية جيعل من التعرضات ملخاطر السيولة جد ضخمة للهيئات املالية اإلسالميةاملركزية  املصارفاليومي من 

 سالمية  وميكن تطبيق توصيات يف املصرفية اإل واسعةميكن أن تكون يف بعض األحيان  "االئتمانتركز "أما خماطرة     

  إلدار�ا؛  بازل جلنة

حيث يرتبط قبل اهليئات املالية اإلسالمية،  نحول اإلفصاح يف السوق فإنه مطبق بشكل واسع م أما الدعامة الثالثة -3

وكلها ضرورية من أجل احلفاظ على  ،اخل...استخدام األموال واالستثمارو األرباح واخلسائر و بأنشطة األعمال  اإلفصاح

                                                           
 (1)-Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, op. cit., p: 115. 
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وتشهد ممارسات إدارة املخاطر يف هذه اهليئات تطورا كبريا وهذا مهم جدا ؛ املالية اإلسالمية ثقة العمالء يف اهليئات

تقوم هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بدور حموري يف تطوير معايري إدارة حيث لتقاسم املعلومات، 

خماطر حقوق و ع كربى للمخاطر وهي خماطرة االئتمان حتصي ستة أنوا  ر يف الصناعة املصرفية اإلسالمية واليتاملخاط

 .)1(معدل العائد على املخاطرة واملخاطر التشغيليةو خماطر السيولة و خماطر السوق و االستثمار 

املخاطر  إدارةمن تطبيق بعض مبادئ التقليدية، ولكن هذا ال مينع  املصارفخلدمة  "بازلجلنة "ت معايري ضعَ وُ لقد     

  .صرفية اإلسالميةيف الصناعة امل

  اإلسالمية صرفيةاملخاطر االئتمانية يف امل: لثالفرع الثا

التأجري يف و يف املراحبة  اإلقراضتأكيد بسبب  تتعرض املؤسسات املالية اليت تقدم منتجات مالية إسالمية ملخاطر االئتمان     

واألسهم  يف عقود املشاركة واملضاربة األعمالأداء  االستثمار يفأو الشراء يف االستصناع والسلم و توزيع الوعد بو  اإلجارة

، حيث االئتمانوهناك العديد من النماذج لقياس خماطر  ،يف السجل املصريف) التداول(والصكوك احملتفظ �ا لغري املتاجرة 

التعثر عن اخلسارة يف حالة و ) PD(احتمال التعثر عن التسديد كخماطرة االئتمان  تقدم تقديرات موثوق �ا ملؤشرات 

  .)LGD(التسديد 

على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية إدارة خماطر االئتمان املوجودة يف طبيعة تسهيال�ا التمويلية وحمافظها     

  .بالعجز عن التسديد والتدين يف التصنيف االئتماين والرتكيز على االئتماناالستثمارية فيما يتعلق 

العقود املالية اإلسالمية و وهو حتديد العالقات بني األطراف  عامل مهم، هناك تمانيف حتليل التعرض ملخاطرة االئ 

  .والضمانات اإلضافية املستخدمة يف تغطية نسبة من اخلسائر احملتملة يف حالة عدم السداد

قد تنشأ من  واليتهناك العديد من الطرق والتقنيات لتطوير مناذج ملخاطرة االئتمان : مناذج حتديد خماطرة االئتمان: أوال

والطرق الكمية، حيث أن استخدام هذه األخرية لقياس خماطر االئتمان اليت  نوعيةالنماذج الاملنتجات اإلسالمية ومنها 

وهناك نوعني  تكز خاصة على مناذج إحصائية كمية؛تر  إسالمية مالية تتعرض هلا اهليئات املالية اليت تقدم منتجات

ت واليت ميكن أن تأخذها اهليئات املالية بعني االعتبار لوضع منوذج ملخاطر االئتمان واليت أساسيني من معطيات املعلوما

  :)2(هي معرضة هلا

 و؛) اخل...شريك أومثال مقرض ( معطيات تعود للماضي والسلوك احلايل للطرف املقابل  -1

 واليت جيب تطويرها وتطبيقها؛ة ح خسائر املخاطر املرافقة وذلك عن طريق بناء مناذج كميوضِ د أو تُ حدِ ُـ معطيات ت -2

  جل قياس وتقييم خماطر االئتمان؛أ وهي اليت جتمع بني النماذج التجريبية والنماذج الكمية وذلك من: النماذج اهلجينة - 3

ئر من بني أهم املؤشرات اليت ميكن أخذها بعني االعتبار يف تقييم خماطرة االئتمان هي اخلسا: نيةاالئتما املخاطرة ييمتق: ثانيا

    . والتعرض للمخاطر اخلسارة يف حالة التعثر عن التسديدطلب حسا�ا حساب احتمال التعثر و املتوقعة وغري املتوقعة، حيث يت

  

                                                           
(1)- Ibid, p: 120. 

Ibid, p: 123.- )2(  
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اخلسارة يف حالة يعتمد وضع منوذج ملخاطرة االئتمان بشكل كبري على تقدير أو توقع احتمال التعثر عن التسديد و     

  .التعثر عن التسديد

املقابل غري قادر هو احتمال أن يكون الطرف بالنسبة للمنتجات املالية اإلسالمية : تعثر عن التسديداحتمال ال  -1

ملنتجات من أهم ا هلذه يعد تقدير احتمال التعثر بالنسبة، )التسليم(أو التزامات التوزيع /على القيام بكل تسديداته و

  :)1(هلذا الغرضاليت مير �ا املراحل و التحديات، 

 جانب خماطرة االئتمان للطرف املقابل؛حتليل  .أ 

 خماطرة داخلية واليت هلا احتمال تعثر مرافق؛) طبقة(وضع الطرف املقابل يف درجة  .ب 

  للطرف املقابل وطبيعة االستثمار؛ التاريخ االئتماين حساب احتمال التعثريف يؤخذ بعني  .ج 

  مبلغ التسديدات املستحقة املتبقية؛وهو  :)ديداملبلغ اإلمجايل عند التعثر عن التس( التعرض ملخاطر عدم التسديد  - 2

  :طرق لقياسها التعرض لعدم التسديد، وهناك ثالثتعرب عن نسبة اخلسائر إىل : اخلسارة يف حالة التعثر عن التسديد  - 3

السوق قبل  يفترتكز على مالحظة األسعار ): market LGD(السوقية  اخلسارة يف حالة التعثر عن التسديد .أ 

السوقي يف  اإلجيارو  للسلع يف عقود املراحبة يسعر السوقالظهور حالة التسديد احلالية، وهذا هو وقت حدوث أو 

 سعر السلعة أو األصل يف السلم واالستصناع؛و  اإلجارةعقود 

على التدفقات النقدية املتوقعة   ستندواليت ت: )workout LGD( اخلسارة يف حالة التعثر عن التسديد التجريبية .ب 

 ؛من الطريقة األوىل يداعقأكثر تالتعثر مبثابة توقيت احلدث وهذه الطريقة يعترب ن العقود، أين الناجتة م

تأخذ باالعتبار هوامش االئتمان لغري : )implied LGD( اخلسارة يف حالة التعثر عن التسديد الضمنية  .ج 

خلسارة يف حالة التعثر عن ا، وهي مؤشر مهم لتقدير وحتديد ذوي خماطرةاملتخلفني عن التسديد ولكن مع ذلك 

RR(التسديد وهو تقدير معدل االسرتجاع 
)( (  

  اإلسالمية صرفيةاملخاطر السوقية يف امل: رابعالفرع ال

عرب عن خماطرة خسائر ييف األسواق املالية اإلسالمية، حيث  احديث مفهومااملخاطر السوقية والتحوط  إدارةمفهوم  يعد     

ملعدالت أسعار العائد وألدوات  ترفع من التحركات املعاكسة لألسعار يف السوقواليت وخارجها يف أوضاع داخل امليزانية 

  .امللكية يف سجل املتاجرة واملتاجرة يف الصكوك وأسعار الصرف والسلع واملخزون السلعي

سعر سلعة السلم أو  كما ترتبط املخاطر السوقية بالتقلبات احلالية واملستقبلية يف القيم السوقية من أصول خاصة    

نسب توزيعها خالل مدة حمددة ومن  إلعادةألصول املراحبة املشرتاة و  اإلجارة التفاقياتالقيمة السوقية و االستصناع 

املخاطر السوقية يف ف، اخل...ات الصكوكاملتاجرة يف منتجحاالت يف كما تظهر أيضا املخاطرة السوقية   ؛التبادل اخلارجي

  .المية موجودة طيلة مدة سريان العقود اإلسالميةاألسواق املالية اإلس

                                                           
(1)- Ibid, p: 130. 
()- Recovery Rate 
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ة اإلسالمية أربعة أنواع رئيسية من عوامل املخاطر السوقية نتيج املصارفتواجه : حتديد عوامل املخاطر السوقية: أوال

  :)1(هي عوهذه األنوا  املمتلكة طيلة مدة سريان العقود، تقدميها ملنتجات مالية إسالمية، واليت تؤثر على قيمة األصول

 ؛)benchmark rate risks( املرتبط بالتضخم ومعدل الفائدة معدل العائد .1

 خماطر سعر السلعة؛  .2

 التقليدية؛ املصارفبنفس الطريقة ك مالت األجنبيةعبيع وشراء ال خماطر معدل سوق  .3

، وباألخذ بعني واخلسائرق امللكية عرب طرق تقاسم األرباح خماطر سعر حقوق امللكية خاصة بالنظر لتمويل حقو   .4

االعتبار للمخاطر النامجة عن تقلبات السوق يف تشكيل العقود اإلسالمية، تستخدم املؤسسات املالية معدل بديل 

 ؛الذي يعتمد على حساسية خمتلف املعايري "معدل العائد"يسمى 

واليت  )*()VaR( لقيمة املخاطر �اامن بني النماذج اليت ميكن استخدامها، هو منوذج : مناذج تقييم املخاطر السوقية: ثانيا

الكمي وتقييم  يرالتقدميكن استخدامها للعقود املالية اإلسالمية، حيث تعد من أكثر املنهجيات املعروفة من أجل 

هذه الفرتة تكون حتاول اهليئات املالية قياس اخلسائر على حمفظة ثابتة على مدة حمددة، و ، هلذا النوع من العقوداملخاطر 

كما أن املنتجات املالية اإلسالمية هي أقل ديناميكية   ؛ة للعقود اإلسالمية أطول إذا ما قورنت بعقود املالية التقليديةبالنسب

  ة حول خسائر املخاطر السوقية؛إىل نقص املعلومات املتاحويعود ذلك  حسب عوامل املخاطر السوقية

يتم  ،) % 1بشكل عام احتمال قدره (وز حدود هذا الوقت بفرتة زمنية حمدودة اـر بالنظر إذا ما جتــقياس اخلسائ: قياس اخلسائر: ثالثا

  .، كما يوضحه الشكل املوايل"معطيات السوق"و "وضعية املعطيات"كال من   القيمة املخاطر �ايف حتليل منوذج  داماستخ

كما ينبغي أن تكون طبيعة ،  ستخدماملنموذج ال نوعحتديد وطبيعة املعطيات عوامل مهمة تؤدي إىل اختاذ قرار حول  يعد   

  .عقود إسالمية مبنية على أساسحمافظ  لتشكي عند املخاطرة وعواملها حمددة 

هلذه  القيمة املخاطر �اة من املنتجات املالية اإلسالمية، لذا فإن تقدير تشكيلة واسع املصارف اإلسالميةض عرِ تَ     

، الوصول إىل تقييم مستمر للمحفظة من أجلسوق ووضعية املعلومة ة جتمع بني معطيات النيَ املنتجات قائم على بُ 

يف و ، "املخاطرة املرتبطة بوضعية خاصة ترجع للتعرض لواحد أو أكثر من عوامل املخاطرة" عبارة عنوضعية املخاطرة والتعرض هلا 

  .فرتة احلفظإسالمية تبقى دون تغيري طوال احملفظة واليت تتكون من عقود مالية  تركيبأن هناك افرتاض  القيمة املخاطر �احتليل 

 .بالنسبة للمنتجات املالية اإلسالمية املخاطر �ايوضح الشكل املوايل مدخل القيمة     

  

 

 

  

                                                           
 Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, op.cit., p: 135.- )1(  

(*)-Value-at-Risk, valeur en risques ou valeur de marché sous risques. 
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  )املنتجات املالية اإلسالمية( القيمة املخاطر بهامدخل ):4- 25(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 
Source: Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and finance, 
Palgrave Macmillan, London, 2008, P: 165. 

  يف تقييم املخاطر السوقية املخاطر بهاالنماذج املختلفة للقيمة استخدام : رابعا

املعرضة للمخاطر لقياس املخاطر  جملس اخلدمات املالية اإلسالمية أمهية بالغة لعملية تطبيق أسلوب القيمة أعطى -1

على مستوى العملية التمويلية أو االستثمارية الواحدة أو على مستوى احملفظة السوقية يف املصارف اإلسالمية 

 .)1(التمويلية أو االستثمارية اخلاصة بعملية متويلية أو استثمارية معينة

ار يف املصارف اإلسالمية، فإن األسلوب األفضل حلساب استنادا إىل التمايز والتنوع يف أساليب التمويل واالستثم -2

  ؛القيمة املعرضة للمخاطر الكلية يتمثل يف حسا�ا على مستوى كل حمفظة متويلية أو استثمارية على حدة

من أجل التحديد الكمي  القيمة املخاطر �اتستخدم غالبية مؤسسات اإلقراض يف جمال إدارة املخاطر مفهوم   -3

ل خالل اخلسارة القصوى احملتملة واليت ميكن أن تتحملها حمفظة أصو "يعرب هذا املفهوم عن  ، حيثيةللمخاطر السوق

حيث أشارت جلنة بازل للرقابة املصرفية إىل أنه جيب على املصارف أن تكون قادرة ، )2("فرتة حمددة وباحتمال معطى

 من بنيهلذه املدة،  %99أيام وبدرجة ثقة مقدارها  10على تغطية خماطر اخلسائر حملافظها التجارية ألفق زمين مقداره 

  ؛موضحة يف اجلدول املوايل القيمة املخاطر �اأهم مناذج 

  

  

  

  

  

                                                           
  .158: ص ،مرجع سابق، محمد عبد الحمید عبد الحي-)1(

(2)- Christophe Godowski, management de la banque, risques, relation, client et organisation, Pearson Education, 
paris, 2005, p : 57. 
 

لهيئةاوضعيات تعرض محافظ   

)المنتجات المالية اإلسالمية(   

 عوامل المخاطر السوقية

وسوق الصرف أسهمو  السلع    

تحركات منحنى العائدو  رةــــمعاي  

آليات القيمة 

 المخاطر بها

 تقارير تقييم المخاطرة
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 القيمة املخاطر بهامناذج ): 4-9(اجلدول رقم 

Source : Christophe Godowski, management de la banque, risques, relation, client et organisation, Pearson 
Education, paris, 2005, p : 56. 
 

 استمدادعن طريق يف القياس الكمي للمنتجات املالية اإلسالمية  السابقة الطرق الكمية الثالثميكن استخدام   -4

 يمة احملفظة يف �اية فرتة احلفظ؛يف ق املسببةتوزيع التغريات 

 "عقود املبادلة اإلسالمية ملعدل الربح"ملخاطر السوقية ما يسمى من بني األدوات اليت مت تطويرها من أجل إدارة ا -5

)IPRS()1(  وهي أداة مشتقة، يتم من خالهلا استبدال األصول ذات املعدل الثابت بأصول ذات معدل متغري والعكس

بات تكلفة اإلسالمية لتقل املصارفحيث تتعرض حمافظ ، 2007صحيح، وأوىل هذه األدوات مت تطويرها يف ماليزيا سنة 

اهليئات إلدارة هذا التعرض واليت مت فيها استبدال  )كمحفظة من عقود املراحبة(هيكل هذه العقود قد ساعد األموال و 

أصل ذا معدل ثابت لألجل الطويل بسلسلة أصول ذات معدل عائم أو متغري قصري األجل قائم على وعد من أجل 

  ؛)2(احلفاظ على السلسلة

ألصول املدرة للدخل ال ا الكيمما مييز سوق التوريق هو أن : الصكوك املدعومة باألصول والتوريقاملوازنة بني  :خامسا

أي أن املالك أو  ،وإمنا يبيعون موجودا�م املسجلة يف ميزانيا�م العمومية يةسوق املالاليسعون إىل احلصول على قرض من 

يبيع بعض األصول أو كلها للحصول على النقد، وهذا جيعل  املنشئ للتوريق إذا أراد احلصول على أموال من السوق فإنه

  . "تسييل ألصول املنشئ"التوريق 

أن سداد مستحقات املستثمرين يف عملية  أييف دفرت أو سجل املنشئ،  تبقفإن األصول أو املوجودات لن  ،وعليه    

ملة األوراق املالية الرجوع على املنشئ للسداد التوريق يتم فقط عرب التدفق املايل املتولد من األصول وال حيق عندها حل

وهو  ؛ف أو إزالة األصل من سجله املايلوهو ما يستلزم حتقيق املنشئ لكل املتطلبات احملاسبية والقانونية املتعلقة حبذ

 جتعل دائين ر وبالتايلصدِ ُــ طر اإلفالس عن املاخمإجراء ضروري للتأكد من أن عملية التوريق برمتها تليب متطلبات إقصاء 

                                                           
(1)- Islamic Profit-Rate Swap 
(2)- market risk in Islamic banking, unit7, International Center for Education in Islamic Finance, 2013, p:18. 

  

 طتبسي

  

  التقويم الصحيح

 

      تحديد العالقة بين عوامل                

                                        حفظةوقيمة المالمخاطر                     

 تقدير سيناريوهات السوق

  تحليلية مخاطر بهاقيمة 

 )التغاير/تباين(
VaR Monte-Carlo 

  

 تحديد

 - 
  مخاطر بهاقيمة 

 تاريخية

  

  مالحظة



 مقارنة بني منوذج التوريق التقليدي ومنوذج التوريق اإلسالمي......... ...............:.................الفصل الرابع

 342 

، وعليه فإن املستثمرين من وجهة نظر وكاالت التصنيف هم على اسرتجاع األصل من املستثمريناملنشئ غري قادرين 

 . )1(مالكو األصل ويظلون حمميني إذا حدث أي شيء للمنشئ

عد األداء نفس األمر على الصكوك املدعومة باألصول حيث يعد محلة الصكوك املالكني لألصل، كما ي يسري    

الفعلي لألصول حمل العقد احملدد الوحيد لعوائد محلة الصكوك، فإذا كان أداء األصل حمل العقد جيدا وواجه املنشئ 

وإذا كان أداء األصل حمل العقد ضعيفا فإن محلة الصكوك يتحملون  ؛س فإن سداد محلة الصكوك لن يتأثرطر اإلفالاخم

  .عرضون ملخاطر السوق زيادة على املخاطر االئتمانيةيتاخلسارة أل�م املالكون هلذا األصل و 

  اإلسالمية صرفيةاملخاطر التشغيلية يف امل: الفرع اخلامس

العنصر البشري أو من أحداث و املخاطر التشغيلية من عدم كفاية أو نقص يف اإلجراءات الداخلية واألنظمة تنشأ     

ر القانونية وخماطر عدم االلتزام باألحكام الشرعية وال تشمل وتشمل على سبيل املثال ال احلصر، املخاط ،خارجية

كما أشارت بعض الدراسات بأن سبب تفاقم خماطر التشغيل ناتج عن ضعف يف   املخاطر اإلسرتاتيجية وخماطر السمعة؛ 

 بد من بناء مهارة املدققني الداخليني، وهلذا ومن باب أمهية خماطر التشغيل الشرعية يف املصارف اإلسالمية؛ كان ال

  .)2(وتطوير آليات حتدد املخاطر الشرعية وتقييمها والعمل على ختفيضها

ــيقصد باملخاطر الشرعية املخاط    ــ ــ ــر الناجتة عن عدم االلتزام بالضوابط الشرعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات التنفيذية أو ة يف العقود أو التصرفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

  .)3(داد الرأي العام واملودعني واملسامهني والسلطات الرقابية واملصارف اإلسالمية األخرىاملنتجات واليت قد تؤدي إىل ارت

  :كن توضيح مصادر املخاطر التشغيلية يف املالية اإلسالمية من خالل الشكل املوايلمي  

  مصادر املخاطر التشغيلية وتأثريها على العقود املالية اإلسالمية ):4- 26(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Source : Ionnis Akkizidis and Sunil Kumar Khandelwal, financial risk management for Islamic banking and 
finance, Palgrave Macmillan, London, 2008, p:194 

  

                                                           
  .9:ص ،مرجع سابقسعید محمد بوھراوة، أشرف وجدي دسوقي،  -)1(
 –، مداخلة مقدمة في إطار مؤتمر التدقیق الشرعي الخامس، فندق رادیسون ساس الدبلومات التدقیق الشرعي المبني على المخاطرعبد هللا عطیة،  -)2(

  .18- 17:ص ص، 2015أفریل  21- 20 –مملكة البحرین 
  .20: ص ،المرجع السابق -)3(

ةــــــــــــــــاطر التشغيليــــــــــــــــالمخ  

أحداث داخلية 

 وخارجية

سيرورة وإخفاقات 

 التوزيع

مبادالت/سياسات  أفراد أنظمة وتكنولوجيا 

 مرابحة

 إجارة

 مشاركة

 سلم

 استصناع

 قواعد الشريعة
 استصناع

 مضاربة

 مشاركة

 إجارة

 مضاربة

 مشاركة
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  )قواعد إلغاء االعرتاف باملوجودات(االعرتاف بنقل املخاطر : الفرع السادس

من حساب موجودا�ا الناجتة عنها خاطر املاملالية اإلسالمية املنشئة للصكوك  مؤسسة اخلدماتميكن أن تستبعد     

الشروط االحتفاظ برأس تستويف هذه  سسة اليتؤ املاملرجحة، وذلك فقط يف حالة استيفاء مجيع الشروط ويبقى لزاما على 

  .)1(يزات االئتمانيةالتعز كمال نظامي لتغطية أي تعرض ملخاطر موجودات حتتفظ �ا فيما يتعلق بالتصكيك  

غري مؤهلة إللغاء االعرتاف  ةكَ صكَ ُــ يف حالة الصكوك غري املدعومة مبوجودات جيب مراعاة كون املوجودات امل    

  .)*(ثالثامبخاطرها للسبب املذكور أدناه يف 

 ؛ة إىل أطراف ثالثةكَ صكَ ُـــ ت املاملتعلقة باملوجداو نقل مجيع خماطر االئتمان وخماطر األسعار إذا ما وجدت  إمجاالأن يتم : أوال

بسيطرة فعلية أو غري مباشرة على املوجودات املنقولة، وتكون املوجودات معزولة ) املنشئ(أن ال حيتفظ الناقل  :ثانيا

جتعل التعرض ملخاطر املوجودات يف وضع بعيد عن تصرف الناقل ودائنيه حىت يف حالة قانونا عن الناقل بطريقة 

وجيب أن يتم دعم هذه الشروط برأي مستشار قانوين مؤهل وال يتم توحيد  ضع حتت احلراسة القضائية؛أو الو  اإلفالس

 
ُ
أو  إفالسحالة ة اليت حيتفظ �ا املصدر مع موجودات املنشئ أو الشركة األصلية للمصدر يف كَ صكَ املوجودات امل

 أي من هذه الكيانات؛ إعسار

 ،على جمموعة املوجودات موضوع الصكوك فقط، وال حيق هلم مطالبة الناقل تكون ملالكي الصكوك حق املطالبة :ثالثا

االعرتاف �ا، ومثال ذلك فإن املوجودات يف هياكل الصكوك غري املدعومة باملوجودات ال تكون مؤهلة إللغاء  هلذا

 مبوجبها حتويل املدفوعات؛اهلياكل اليت يتم مبوجبها الدفع من قبل الكيانات ذات األغراض اخلاصة والكيانات اليت يتم 

يكون الطرف املنقول إليه مباشرة كيانا ذا غرض خاص، ويكون ملالكي احلقوق النفعية يف ذلك الكيان احلق يف  :رابعا

 رهن تلك احلقوق أو تبادهلا بدون قيود؛

ة املنشئة، وال جيب أن يتم تنفيذ حقوق خيار أولوية الشراء حسب تقدير مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمي: خامسا

أو أقل من قيمة شراء املوجودات  %10ينبغي هيكلتها لتوفري تعزيز ائتماين، وأن يتم تنفيذها فقط يف حالة بقاء نسبة 

 .املنتهية بالتمليك اإلجارةموضوع الصكوك غري مدفوعة، كما هو احلال يف 

أنه تعزيز ائتماين من املنشئ ويؤدي تبعا على وإذا كان حق خيار أولوية الشراء ال يستويف هذه الشروط، تتم معاجلته 

  .لذلك إىل نشوء عبء على رأس املال

                                                           
  .13:، صمرجع سابق، التصكیك  واالستثمارات العقاریة، ة رأس المال للصكوك متطلبات كفایمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة،  -)1(
، حیث یشتري ھیكل الصكوك القائمة على األصول مع وعد ملزم بإعادة الشراء من المنشئ:ھناك ھیكالن من الصكوك غیر المدعومة باألصول وھما -)*(

و تتم ھذه الھیكلة عادة بإعادة تأجیر األصول إلى المنشئ في عملیة بیع وإعادة تأجیر، المصدر بموجب ھذا الوعد الموجودات ویؤجرھا ویصدر الصكوك، 
دمھ المصدر، ویشار وتكون مخاطر االئتمان في ھذه الحالة ھي تلك المتعلقة بالمنشئ وفقا ألي تعزیز ائتماني متفق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا یق

 إن الدخل الناتج عن تلك الموجودات یدفع للمستثمرین من خالل المصدر؛ حیث) Pay-Through(من خالل الطرف الثالث إلى ھذا الھیكل عادة بھیكل الدفع 
حیث یشتري كیان منفصل بصفتھ مصدرا للموجودات موضوع ) Pass-Through( ھیكل الصكوك القائمة على األصول من خالل ھیكلة التحویل    

وعة موجودات بغرض التصكیك، ویشترط الكیان المصدر من المنشئ أن یعطي لحملة الصكوك حق الرجوع إلیھ، التصكیك من المنشئ ویضعھا في مجم
 .غیر أن المصدر یقدم تعزیزا ائتمانیا متفقا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا من خالل ضمان السداد في حالة عجز المنشئ عن السداد
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ملنشئ من أجل االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها، جيب أن تنقل اهليكلة كل حقوق ملكية املوجودات من ا    

 تشمل بالضرورة امللكية لكية هذه الوحسب النظام القانوين املعمول به، فإن حقوق امل عرب املصدر إىل املستثمرين

  :)1(النقل عبارة عن جتميع خلصائص امللكية مبا يسمح للمستثمر عمليةوميكن أن تكون  املسجلة،

 بالتصرف كما لو كان املنشئ؛ -1

بأداء واجبات تتعلق بامللكية رمبا من خالل متعهد اخلدمة، وميكن أن يشمل النقل أيضا منح حقوق تتيح التنفيذ  -2

 مسبق وحق حيازة املوجودات يف حالة العجز عن السداد؛ إشعار إعطاءوجودات شريطة على امل

  :)2(تطرح عملية النقل تساؤالت عما إذا كان يتم نقل: سادسا

 السيطرة على املوجودات؛ -  أ

غاء أو الرقابة، فإن إل/وألغراض الضريبة واحملاسبة و فع املرتتبة على ملكية املوجوداتواملخاطر الكبرية واملنا -  ب

للمنشئ ينبغي أن يعتمد على بيع حقيقي، والذي يعين أن يتم نقل القيمة االعرتاف مبخاطر املوجودات يف املركز املايل 

؛ من املشرتيمتنع الدائنني أو مصفي البائع من املطالبة باملوجودات  ةاالقتصادية للموجودات من طرف إىل آخر بطريق

إن احلكم على مدى قانونية عزل املوجودات يكون وفقا ألفضل املعايري  ،الساإلفوبالتايل وضع املوجودات بعيدة عن 

 .)(واملمارسات وجيب أن يؤخذ يف االعتبار عند ذلك اختالف النظم القانونية

  متطلبات رأس املال ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية بصفتها منشئة: الفرع السابع

لإلشـــــارة إىل خمـــــاطر ائتمـــــان  "التعــــرض للمخـــــاطر"املعتـــــاد اســـــتخدام مصـــــطلح  التصـــــكيك، مــــنعمليـــــات إىل  لتطـــــرقاعنــــد     

 ،أو مصــدر أو متعهــد خدمــة راعأو عــن التصــرف بصــفة ى الناشــئة عــن التعزيــز االئتمــاين أو املخــاطر األخــر  موجـودات التصــكيك

 .لى خماطر االئتمانقد تكون هناك أيضا خماطر أخرى ترتبط بفئات موجودات معينة زيادة ع ويف التمويل اإلسالمي

جيــب علـى مؤسســات اخلـدمات املاليـة اإلســالمية بصـفتها منشــئة أن : االحتفــاظ بتعرضــات خمــاطر عمليــة التصــكيك: أوال

حتــتفظ بــرأس مــال نظــامي ملقابلــة مجيــع خمــاطر التصــكيك الــيت تتعــرض هلــا، مبــا يف ذلــك املخــاطر الناشــئة عــن التزامهــا بتــوفري 

وجيــــب أن تــــتم معاجلــــة خمــــاطر تســــهيالت ســــيولة أو تعزيــــز ائتمــــاين؛  والتزامهــــا بتقــــدمي يــــةانخــــاطر االئتماملوســــائل ختفيــــف 

  موجودات التصكيك اليت يعاد شراؤها على أ�ا خماطر موجودات تصكيك حمتفظ �ا؛

                                                           
  .15: صمرجع سابق، ، التصكیك  واالستثمارات العقاریة، متطلبات كفایة رأس المال للصكوك یة، مجلس الخدمات المالیة اإلسالم - )1( 
  .المرجع نفسھ - )2( 
 )( -  یؤدي إلى نقل الملكیة النفعیة "بیعا حقیقیا"، ووفقا لتفسیرات الفقھاء في دولة ما ھناك أربعة شروط أساسیة لكي یتم اعتبار صفقة ما منظور شرعيمن :

ب أن یكون النقل بشكل ال یمكن أن تعتبره محكمة أو أي جھة على أنھ قرض مضمون أو أن یستبعد في إجراءات إفالس أو إعسار تتعلق بمنشئ یج -1
دات التي إفالس المنشئ أو إعساره في الموجویجب أن ال یؤثر  - 2الموجودات، على سبیل المثال نتیجة احتیال في النقل عند توقع إفالس أو أفضلیة السداد، 

یجب أن یتم البیع بحریة ویكون خالیا من  -4على اختیار المصدر،  یجب أن تكون عملیة النقل قابلة لإلتمام بشكل كامل بناءً  - 3تم نقلھا إلى الكیان المصدر، 
  .جمیع الرھونات السابقة
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غ يـــتم حســـاب قيمـــة املوجـــودات املرجحـــة حبســـب أوزان خماطرهـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالتعرض ملخـــاطر التصـــكيك بضـــرب مبلـــ    

وفيما يتعلق باملوجودات املسجلة خارج املركـز املـايل جيـب علـى مؤسسـة اخلـدمات املاليـة  ض يف وزن املخاطر املناسب،التعر 

  ؛)1(خماطر االئتمان املعادل وزناإلسالمية أن تطبق معامل حتويل االئتمان مث يقارن 

ليـه االحتفـاظ حبـد أدىن مـن رأس املـال عنـدما يقـدم املنشـئ دعمـا ضـمنيا لعمليـة التصـكيك، جيـب ع :الدعم الضمني: ثانيا

وبعبــارة أخــرى وجــود الــدعم  ة التصــكيك كمــا لــو كانــت غــري ُمصــَكَكة، ملقابلــة مجيــع التعرضــات للمخــاطر املتعلقــة مبعاملــ

وينطبــق هــذا الوضــع يف حــال كــون مؤسســة  ت املعنيــة ألغــراض حســاب رأس املــال،الضــمين يقيــد إلغــاء االعــرتاف بــاملوجودا

  . لية اإلسالمية تقابل الدعم الضمين من أمواهلا اخلاصة إذا دعت الضرورة لذلكاملااخلدمات 

ن ذلــك يشــكل ســوء ألال ميكــن مــنح هــذا الــدعم الضــمين مقابــل أمــوال أصــحاب حســابات االســتثمار دون مــوافقتهم، 

ري متفـق مـع وينطبـق ذلـك أيضـا علـى أي دعـم ضـمين آخـر غـ، تصرف وإمهاال من شأنه أن يـؤدي إىل نشـوء مسـائل أخـرى

ويف هــذا الســياق يطلــب مــن مؤسســة اخلــدمات املاليــة اإلســالمية اإلفصــاح علنيــا عــن تقــدميها  ،حكــام الشــريعة اإلســالميةأ

  ب على رأس املال عند قيامها بذلك؛دعما غري تعاقدي واألثر املرتت

لإلقـراض  هي التزامات على مقدمها ك تسهيالت السيولة يف أنواع معينة من هياكل الصكو : تسهيالت السيولةمعاجلة : ثالثا

إن احلاجــــة هلــــذه  إىل أمــــوال لســــداد الصــــكوك املســــتحقة،أو شــــراء موجــــودات مــــن طــــرف ثالــــث إذا كانــــت هنــــاك حاجــــة 

واملـدفوعات ا�دولــة املسـتحقة ملــالكي  التسـهيالت قــد تكـون لتغطيــة الفجـوة بــني املتحصـالت النقديــة ملوجـودات الصــكوك

ويف هــذه احلالــة يفــرتض أن تكــون تســهيالت الســيولة متفقــة مــع أحكــام الشــريعة  ؛اإلجــارةد يف عقــ اإلجيــاراتكالصــكوك  

   .الوطنية اإلشرافيةومستوفية للمتطلبات التشغيلية املؤهلة لتسهيالت السيولة للصكوك احملددة من قبل السلطات 

ف للحـاالت الـيت تسـتدعي مسـتندات تسـهيل السـيولة بكـل وضـوح ووضـع سـقو ميكن أن تتضمن هـذه املتطلبـات حتديـد 

ســحب التســهيل، وللوفـــاء �ــذه املتطلبـــات حتســب أوزان املخـــاطر املقرتحــة للتســهيالت املســـتحقة يف أقــل مـــن ســنة بنســـبة 

  .من عامل حتويل االئتمان  20%

علـى أنـه إذا اسـتخدم تصـنيف ائتمـان مـن عامـل حتويـل االئتمـان،  %50أما إذا كانت أكثـر مـن سـنة فتحسـب بنسـبة     

  .من معامل حتويل االئتمان %100ارجي لرتجيح وزن التسهيل تطبق نسبة خ

تسهيالت نقدية مقدما من متعهـد خدمـة علـى أسـاس قـرض بـدون فائـدة يـدفع مـن متعهـد اخلدمـة إىل كيـان  إعطاءإن     

ق زمــين بــني ذي غــرض خــاص للتأكــد مــن دفــع املبــالغ للمســتثمرين يف وقــت اســتحقاقها، مثــل احلــاالت الــيت يكــون فيهــا فــر 

مــع مراعــاة أن املتطلبــات الشــرعية تقتضــي بــأن تكــون مثــل هــذه التســهيالت منفصــلة عــن التحصــيل النقــدي واملــدفوعات، 

تســـهيالت نقديـــة مقــــدما مـــن متعهـــد اخلدمـــة، للســــلطة  إعطـــاءويف حالـــة   ذلـــك مســــتنديا؛ يؤيـــددات الصـــكوك وأن تعهـــ

  ؛)2(ملثل هذه التسهيالت %0ة اإلشرافية الوطنية احلق يف حتديد وزن املخاطر بنسب

                                                           
  .18: ، ص مرجع سابق، واالستثمارات العقاریةالتصكیك  ، متطلبات كفایة رأس المال للصكوك مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة،  -)1(
  .20: ص ،المرجع السابق -)2(
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تشـمل وسـائل التخفيـف مـن خمـاطر االئتمـان الضـمانات : معاجلة ختفيف خماطر االئتمان التي تتعـرض هلـا عمليـة التصـكيك: رابعا 

والضـمان  عرتف �ا مـن قبـل السـلطة الرقابيـةالبنود داخل املركز املايل، أو أي وسيلة ختفيف خماطر أخرى م وتقاصبأنواعها 

املستخدم للتخفيف من خماطر االئتمان الـيت تتعـرض هلـا عمليـة التصـكيك وليسـت الـيت تتعـرض ذه احلالة هو الضمان يف ه

  .هلا خماطر موجودات عملية التصكيك

ويف للشــروط علــى مــا هــو معــرتف بــه مبوجــب األســلوب املعيــاري لوســائل ختفيــف خمــاطر االئتمــان يف ستَ ُــــ يقتصــر الضــمان امل    

  ؛ين �لس اخلدمات املالية اإلسالمية، وميكن االعرتاف بالضمانات املرهونة من قبل الكيانات ذات األغراض اخلاصةاملعيار الثا

الصــكوك املعـززة ائتمانيــا مــن قبــل املنشـئ تُبــىن أوزان تعرضــها للمخــاطر علــى  : معاجلــة التعزيــز االئتمــاني املقــدم مــن املنشــئ: خامســا

ميكـــن للمنشـــئ االحتفـــاظ حبصـــة ملكيـــة حمـــدودة يف جمموعـــة مـــن املوجـــودات  ة للتعزيـــز االئتمـــاين،للجهـــة املقدمـــالتصـــنيف االئتمـــاين 

 
ُ
  .شريطة أن يكون هذا متفقا مع أحكام الشريعة إضايفة من أجل توفري ضمان كَ صكَ امل

 %10واالحتفـــاظ بنســـبة  اإلجـــارةمـــن جمموعـــة موجـــودات  %90املنشـــئ نســـبة  كَ كِ َصـــميكـــن أن يُ  علـــى ســـبيل املثـــال 

، أي أن املطالبــة تكــون بالقيمــة املتبقيــة وحيــق ملــالكي الصــكوك احلصــول علــى دخــل مــن )مركــز اخلســارة األول(كملكيــة لــه 

إىل مــا  اإلجــارةولكــن تراجــع دخــل املتبقيــة مــن الــدخل؛  %10، بينمــا حيــق للمنشــئ احلصــول علــى %90بنســبة  اإلجــارة

، يسـمح بـه مركـز اخلسـارة األول للمنشـئ علـى أسـاس التعهـد باهلبـة دون املستوى املتوقع، يـتم تغطيـة العجـز إىل احلـد الـذي

ا، تــتم معاجلــة رأس املــال حلصــة هَ يكُ كِ ْصــمــن املوجــودات الــيت مت تَ االعــرتاف بالنســبة املئويــة  قــد قــام بإلغــاءوعلــى افــرتاض أنــه 

%1250املنشئ املتبقية من امللكية إما باخلصم من رأس املال أو بوزن خماطر بنسبة 
  ؛)1(

يف هياكـل التعزيـزات االئتمانيـة املتوافقـة مـع أحكـام الشـريعة، تكـون خمتلـف عناصـر : معاجلة التعزيـز االئتمـاني حسـب هيكلتـه: سادسا

خصـــم  إســـالميةعنـــدما يطلـــب مـــن مؤسســـة خـــدمات ماليـــة  ،"اتفاقيـــة بـــازل"ة بـــأوزان املخـــاطر كمـــا تـــنص عليـــه َحـــرجَ اهليكـــل مُ 

مــن كـل مــن املســتوى األول والثــاين  %50ن رأس ماهلــا، جيــب أن يؤخـذ اخلصــم بنســبة تعرضـا�ا ملخــاطر موجــودات التصـكيك مــ

  .ويتم حساب اخلصومات من رأس املال صافية من أي خمصصات حمددة توضع مقابل خماطر التصكيك ذات العالقة

  مقارنة بني املخاطر التي تتعرض هلا املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية: املطلب السابع

وقد لوحظ تعاظمها يف السنوات األخرية باإلضافة إىل تغري  ،عد الصناعة املصرفية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطرت  

يف جمال العمل املصريف مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم كاملني من جانب اجلهات طبيعتها وخاصة مع التطورات 

 ،ةواملستقبليالفعالة حلماية املصارف من املخاطر احلالية ووضع الضوابط الرقابية هلذه التطورات وحصر خماطرها الرئيسية 

  .إال أن املصارف اإلسالمية تتميز عن غريها من املصارف التقليدية مبا يعرف مبخاطر الصيغ اإلسالمية

ملستخدمة يف املصارف اإلسالمية إىل املخاطر التجارية العادية واليت هي عبارة عن خماطر االستثمار اتتعرض  كما  

عمليات االستثمار، وال تؤثر هذه املخاطر على رأس املال املصرف املعرض للمخاطرة؛ كما تتعرض إىل ما يسمى 

                                                           
  .22: ص ،المرجع السابق -)1(
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خماطر اخلسائر الناجتة عن تنازل املصرف عن جزء من أرباحه التجارية، وهي  اإلزاحةباملخاطر التجارية املنقولة أو خماطر 

م دخوهلم واحملافظة على كسب ثقتهم باملصرف ومحايته من خماطر سحب األموال لصاحل أصحاب حسابات االستثمار لدع

  .املودعة لديه وذلك بسبب تعرضه لضغوط تنافسية ناجتة عن حتقيقه ملعدل عائد يقل عن املعدل السائد يف السوق

  .ةملخاطر اليت تتعرض هلا املصارف التقليدية واإلسالميخمتلف ااجلدول املوايل تصنيف يوضح    

  2008عمليات التوريق واألزمة املالية : الفرع األول

، وهو ما دفع بالعديد من إفالسهعن أن النظام الرأمسايل حيمل يف طياته عوامل  2008لسنة املالية العاملية  األزمةكشفت     

  .لفائدة واملقامرة وبيع الديونالغربيني إىل الدعوة لتطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي الذي ال مكان فيه لسعر ااالقتصاديني 

من خالل الديون العقارية بل عمدت إىل توليد  اإلقراضعلى التوسع يف  األمريكيةمل تقتصر املؤسسات املالية : أوال

على أصل واحد عن طريق املشتقات املالية اليت استخدمتها لتوليد مصادر جديدة  املالية بناءً  األصولموجات متتالية من 

ومت  الذي جيمع بني اإلقراض واملشتقات،من خالل فقاعة التوريق للديون العقارية و  اإلقراضلتوسع يف ابالتايل ، و للتمويل

، ويف حالة فشل املقرتض يف لدى شركات التأمني -على أصل تلك السندات وعوائدها- تأمني حاملي السندات العقارية 

حتصل فيما بعد و د مستحقات حامل السند مث يتم بيع العقار الوفاء مبا عليه من التزامات تقوم مؤسسة التأمني بسدا

  ؛)1(شركة التأمني على مستحقا�ا

كمنتج مشتق قريب من وثيقة التأمني ضد خماطرة   ،األزمة املاليةهذه كان لعقود املبادلة على التعثر دورا كبريا يف : ثانيا

ما أثار جدال حول طبيعة عقود املبادلة على التعثر  )AIG( وهو ما أدى إىل ا�يار شركة التأمني )(التعثر على السندات

يكون  أو تقوميها  وبالتايل فإن تقييمها ؛واليت تبقى قريبة من عقود التأمني التقليدية - منتجات مالية أو منتجات تأمني –

  ؛)2(ياةاحلجداول اكتواريا وذلك بتحديد احتمال التعثر انطالقا من 

واخنفاض القيمة السوقية ألصوهلا العقارية بصورة مباشرة على  الديون العقارية ورداءة سندا�انعكس تعثر عمالء ا: ثالثا

من خالل مطالبة حاملي تلك السندات شركات التأمني بتغطية خسائرهم، وكان من نتيجة ذلك أن شركات التأمني 

حىت أوشكا على  كبرية خسائري ماك أكرب مؤسستني للرهن العقاري يف الواليات املتحدة ومها فاين ما وفريد ملتحت

  ؛)3(هلما األمريكيةومل ينقذمها إال تأميم احلكومة  اإلفالس

ببيع الديون والتأمني عليها لدى شركات التأمني بطريقة معقدة حتت اسم ابتكارات  املصارفال شك أن قيام  :رابعا

أن من بني كما أكد الكثري من احملللني االقتصاديني  ،)4(وشركات التأمني معا املصارفاهلندسة املالية، قد أدى إىل ا�يار 

املالية أداء األسواق و  املصارفدور  تغريوهو ما أدى إىل  ل يكَ هَ ُــ م أو املنظَ ُـــ جوء الكبري للتمويل املأسباب األزمة هو الل
                                                           

  . 8:، ص2009، دار السالم، القاھرة، - رؤیة إسالمیة–األزمة المالیة العالمیة أشرف محمد دوابة،  - )1(   
()- police d’assurance contre le risque de défaut sur des obligations 
(2)- Laurent L.Jacque, les produits dérivés et les grands désastres financiers, ingénierie défaillante et supercherie, 
Edition Economica, paris, 2011, p p: 287-288. 

  .37- 36: ص، ص المرجع السابق - )3( 
  .157:، ص2010، دار القلم، دمشق، ؟ھل نجد لھا في اإلسالم حالاألزمة المالیة العالمیة، رفیق یونس المصري،  - )4( 
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بني  العالقة غري متاماوالذي  هامااقتصاديا  نشاطا اآلن يف العديد من الدول منظَ مُ ــالتمويل ال، ويعترب السياسة النقديةو 

   ؛املستثمرينواملقرتضني و  املقرضني

 التصنيفمعايري و  ديون الرهن العقاري توريقو  إدارة املخاطر ذلك إىل ويرجع يف مجيع أحناء العامل انتشرت األزمة :خامسا

هيَكلة وتسعري السيئة
ُ
 لفهم واهليئات التنظيمية املركزية ارفاملصضعف و  األسواق الشفافية يفواالفتقار إىل  املنتجات امل

  ؛)1(مالية جديدة بيئة ناآلثار املرتتبة ع

 بكفاءة خارج نطاق إعادة متويل اليت تعمل على اخلاصة والعامة املتقدمةاملالية  الرتتيبات م مجيعنظَ مُ ـالتمويل اليشمل : سادسا

 التكاليف الرأمسالية وعوائقمن  بتكلفة أقل )األسهموالسندات و يون الد( املدرجة يف امليزانية لألوراق املالية األشكال التقليدية

 املطالبات الطارئة التقليدية مع فئات األصول اجلمع بني تنظيما األكثر خاصة االستثمارات يف ؛على السيولة السوق

 املرجعية األخرى ألصولا الذمم املدينة من أو والسلع العمالت مشتقات على املطالبات أو / و نقل املخاطر ،املشتقاتك

   .ديدةاجل األدوات املالية أو )synthetication( التقليدية من خالل فئات األصول تكرار أو

 ةيف حالأسواق رأس املال القطاع املصريف و  يف كل من وغري املالية من قبل املؤسسات املالية تمويل املنظملل اللجوءيتم  

  ؛)2(املكلفةموال املصادر التقليدية لأل ومعينة، أ حاجةلتمويل  أو موجهة غري متوفرة إماهي  للتمويل اخلارجياملعروفة األشكال 

  .يوضح اجلدول املوايل تصنيف خمتلف املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف التقليدية واإلسالمية

  اإلسالمية صرفيةالتقليدية وامل املصرفيةاملخاطرة بني ): 4- 10(اجلدول رقم 

  اإلسالمية صرفيةالم  التقليدية صرفيةالم  نوع المخاطرة

  X  X  ئتمانيةمخاطر االال

  X  X  يةمخاطر السوقال

  -   X  مخاطر سعر الفائدة

  X  X  المخاطر التشغيلية

  ةخاص  X  )عدم التقيد(مخاطر عدم المطابقة 

  ةخاص  X  مخاطر السمعة

  X  X  مخاطر السيولة

  X  X  مخاطر الطرف المقابل

  X  X  مخاطر سعر الصرف
Source : Ahmed Jaballah, la gestion du risque vue d’un conseil de surveillance shariatique, Conseil Français de la 
Finance Islamique (CFFIS), 28/01/2010, p : 7.  

  

                                                           
(1)- Georges Dionne , Finance structurée, gestion des risques et récente crise financière, Forum canadien sur le 
management tenu à Montréal le 30 septembre 2009, p:15. 
(2)- Andreas A.Jobst, op.cit., p:2. 
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ريقها على منها مت تو  %60مليار دوالر،  11000إىل  خالل األزمة وصل إمجايل قروض الرهن العقاري األمريكية: سابعا

  ؛)1(سندات مت بيعها لعموم اجلمهورأي شكل أوراق مالية 

  :، وهو ما يوضحه اجلدول املوايل2008لسنة  خمتلف املخاطر باملراحل اليت أدت إىل األزمة املاليةمصفوفة املخاطر  تربط: ثامنا

  مصفوفة املخاطر واألزمة املالية): 4- 11(اجلدول رقم 

  A B  C  D  E  F  مميزات المخاطر

                العالقة بين المقرض والمقترض انقطاع

                  تحمل مخاطرة مفرطة على مستوى المنشئ 

                دون الرسملة/رافعة

                 ممارسات غير دقيقة إلدارة المخاطر

                سوء تسعير المخاطر

                تحويالت المخاطر

                مخاطر جديدة خلق

                 صعوبة تقييم المخاطر

              ود رقابة على األصول محل العقدعدم وج
Source : Habib Ahmed, financial crisis : risks and lessons for Islamic finance, ISRA, International Journal of Islamic 
Finance Vol 1, Issue 1, 2009, p:10. 

  :حيث

A :ملتزمة بقروض رهن عقاري ذات خماطرة ومؤسسات مالية مصارف )subprime(؛  

B : قروض جممعة على شكل)MBS/CDO(؛  

C :هلذه األوراق املالية؛ ااجيابي اتعطي وكاالت التصنيف تصنيف  

D: املضمونة بقروض الرهن العقاري؛ األوراقيشرتي املستثمرون  

E :يشرتي املستثمرون عقود املبادلة على التعثر؛  

F : ؛التسديد عقود املبادلة على التعثر خماطرة عدم مصدرويتحمل  

  :موضحة يف اجلدول املوايل) منظمات ومنتجاتو مؤسسات ( املخاطر ودوافعها من املصادر الثالثة : تاسعا

  

  

  

                                                           
(1)- Paul Jorion, la crise des subprimes au séisme financier planétaire, Fayard, Paris, 2008, p : 28.  



 مقارنة بني منوذج التوريق التقليدي ومنوذج التوريق اإلسالمي......... ...............:.................الفصل الرابع

 350 

  مصادر املخاطر): 4- 12(اجلدول رقم 

  منتجات  منظمات  مؤسسات  مميزات المخاطر

          انقطاع العالقة بين المقرض والمقترض
           تحمل مخاطرة مفرطة على مستوى المنشئ 

          دون الرسملة/رافعة
          ممارسات غير دقيقة إلدارة المخاطر

          سوء تسعير المخاطر
           تحويالت المخاطر
           خلق مخاطر جديدة

          صعوبة تقييم المخاطر
          عدم وجود رقابة على األصول محل العقد

 
Source : Habib Ahmed, financial crisis : risks and lessons for Islamic finance, ISRA, International Journal of Islamic 
Finance Vol 1, Issue 1, 2009, p:11. 

  اإلسالمية صرفيةاألزمة املالية وامل: الفرع الثاني

ر واالستقرا واألمان األمنعلى جمموعة من القواعد اليت حتقق له  مؤسساته املالية اوكذ ،اإلسالميالنظام املايل واالقتصادي  يقوم   

  :)1(ت املالية، ومن أهم هذه القواعدوتقليل املخاطر وذلك باملقارنة مع النظم الوضعية اليت تقوم على نظام الفائدة واملشتقا

واملصداقية والشفافية  كاألمانةواملثل   واألخالقعلى منظومة من القيم  اإلسالمييقوم النظام املايل واالقتصادي  :أوال

  ؛والتعاون والتكامل والتضامن

 لألموالعلى قاعدة املشاركة يف الربح واخلسارة وعلى التداول الفعلي  اإلسالمييقوم النظام املايل واالقتصادي  :ثانيا

جمموعة من عقود االستثمار  اإلسالميواملوجودات وحتقيق املنافع املشروعة، ولقد وضع الفقهاء وعلماء االقتصاد 

  عية؛اليت تقوم على ضوابط شر  اإلسالميوالتمويل 

 فَ يَ نظام املشتقات املالية اليت تقوم على معامالت ومهية يسودها الغرر واجلهالة، ولقد كَ  اإلسالميةحرمت الشريعة : ثالثا

  ؛املنهي عنها شرعامثل هذه املعامالت على أ�ا من املقامرات  اإلسالميفقهاء االقتصاد 

  الدين بالدين؛ كافة صور وصيغ وأشكال بيع  اإلسالميةحرمت الشريعة : رابعا

يف حني أكد خرباء النظام املايل  ،على مبدأ التيسري على املقرتض اإلسالمييقوم النظام املايل واالقتصادي  :خامسا

وقيام الدائن برفع سعر الفائدة أو تنفيذ الرهن على توقف املدين عن السداد  األزمةواالقتصادي الوضعي أن من أسباب 

  ؛وإنسانيةاجتماعية أزمة  إىل ؤديوهذا ي املدين

                                                           
، إصدارات جامعة نایف العربیة )الوقف الخیري أنموذجا(األزمة االقتصادیة العالمیة في ضوء الشریعة اإلسالمیة عبد الرحمان بن سعد آل سعود،  -)1(

  .144 -147 :، ص2010نیة، الریاض، للعلوم األم
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سببها الرئيسي إىل عدم كفاية  للنظام املايل التقليدي، حيث يعودمواطن ضعف مالزمة  األخريةاملالية  األزمةكشفت : سادسا

البعض إىل  وتوسع حجم املشتقات، باإلضافة إىل واخلسائر األرباحانضباط السوق الناجتة عن االفتقار الستخدام طرق تقاسم 

  ؛)1( )خطر التحول(تعقد املنتجات واملضاربة واملقامرة و  دى إىل االستغالل والفسادخالقي أفشل أ

املتعلقة باالقتصاد والتمويل، حيث ال ميكن  اإلسالميةطبقت املبادئ ما إذا كان من املمكن تفادي وقوع األزمة : سابعا

املضمونة  واألوراق ت بضمان الديونسنداتداول الديون الذي يؤدي إىل الربا، عالوة على ذلك املنتجات من نوع 

وهذا  اإلسالميةكما أن عقود املبادلة على التعثر حمظورة وفقا للشريعة   ؛اإلسالميارية ال توجد يف النظام برهونات عق

لكن هذا ال مينع أن بعض املمارسات من التمويل اإلسالمي ميكن أن جتعل من  ،راجع لعدة أسباب من بينها وجود الغرر

  ؛)2(عرضة حللقة مماثلةالقطاع 

متوافقة مع الشريعة للمنتجات التقليدية، ما جيعل هذه الصناعة  هياكل تقدم اإلسالميةأصبحت الصناعة املالية : ثامنا

بيئة مت حتريرها  ،وهناك ثالثة مستويات للعوامل املسببة لألزمة ل املصريف التقليدي على مر الزمن،تتجه تدرجييا حنو العم

إفراط املؤسسات املالية يف ا�ازفة وحتمل املخاطر لتحقيق أرباح عالية واستخدام و لقيود تنظيمية صارمة أي ال ختضع 

  ؛دةقَ عَ منتجات مبتكرة مُ 

منوا سريعا مع االبتكارات من األدوات املتوافقة مع الشريعة، وهو ما جنم عنه  اإلسالميةشهدت الصناعة املالية : تاسعا

واملشاركة  اإلجارةك، خاصة وأن خصائص بعض الصكوك القابلة للتداول  لسيطرة عليهاصعوبة يف فهم خماطرها وا

بتحويل املخاطر إىل مستثمرين ال تكون هلم  األصولحيث يسمح توريق  "MBS/CDO"املتناقصة تشبه تلك لكل من 

  .حمل العقد األصولرقابة مباشرة على 

لى التعثر يف شكل عقود مبادلة للعائد من خالل مبادلة عوائد على نوع وباملثل يتم خلق منتجات مماثلة لعقود املبادلة ع  

ــمع مالحظ ،صول مع تلك لفئات أخرى من األصولواحد من األ ــ ـــ ـــ ـــة أنه ميكن تبديل العائـ ــ ــ ــ ـــد على األصول املتوافقــ ـــ ـــ ة مع ــ

عقود املبادلة على ميكن هيكلة من الناحية النظرية  ؛شرعاائزة اجل غريالشريعة مع عوائد على أي نوع من األصول حىت تلك 

ــبواسط اإلسالميةالعائد  ـــ ـــ    ."Subprime CDOs"اليت ميكن مبادلتها مع عوائد  باحةحمل العقد امل األصولة عوائد ــ

اجلدول يوضح ، و سالمياإلاملالية ميكن أن حتدث يف القطاع املايل  األزمةمما تقدم، فإن املراحل اليت أدت إىل وقوع     

  .اإلسالميةيف املالية  تتكررميكن أن واليت  )2008أزمة (املالية  األزمةاملوايل خمتلف مراحل 

  

  

  

                                                           
 (1)- Habib Ahmed, op.cit., p:17. 
 (2)- Ibid, p : 18. 
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  اإلسالمييف التمويل  األزمةتكرار ): 4- 13(اجلدول رقم 

  التمويل اإلسالمي  التمويل التقليدي

والمؤسسات المالية بقروض الرهن  المصارفتلتزم 

 )subprime( المخاطرةالعقاري ذات 

أن تمنح قروض  اإلسالميةيمكن للمؤسسات المالية 

مع ) subprime( رهن عقاري ذات المخاطرة

  ممارسات غير دقيقة إلدارة المخاطر

إذا كان التمويل إجارة أو مشاركة متناقصة، يمكن   )MBS/CDO( القروض تجمع على شكل

  كصكوك  األصولتوريق 

 اهم المخاطر وتعطي تصنيفعجز وكاالت التصنيف على ف

  لهذه األوراق المالية اايجابي

معقدة ويصعب تقييمها،  اإلسالميةمخاطر المنتجات 

  ولكن يمكنها الحصول على تصنيف جيد

  المالية األوراقيشتري المستثمرون   المالية األوراقيشتري المستثمرون 

يتم شراء عقود المبادلة على التعثر للتحوط من مخاطر 

  القروض

يمكن أن يشتري المستثمرون عقود المبادلة للعائد، 

هذا التبادل لعوائد الصكوك مع عائد على فئات 

  لألصولأخرى 

مصدرو عقود المبادلة على التعثر مخاطر العجز  يتحمل

  عن السداد

  مصدرو عقود المبادلة مخاطر الصكوك يتحمل

Source: Habib Ahmed, financial crisis : risks and lessons for Islamic finance, ISRA, International Journal of Islamic 
Finance Vol 1, Issue 1, 2009, p:16. 

  للمصارف اإلسالمية املقرتحةالصكوك اإلسالمية : الفرع الثالث    

يف حد االسرتاتيجي  هي أداة لالختالف يةاإلسالماملالية واليت تتوافق مع الشريعة ومبادئ  مصارفلل اإلسالميةالطبيعة   

  .مايزمتطلب التعلى  مصرفيةكل إسرتاتيجية ، وتقوم  اذا�

  :)1(املصريفثالث اسرتاتيجيات عامة يف إطار التمايز توجد هناك  :أوال

 نسب أصولهله سواء بتخفيض واليت تسمح ميتلك ميزة تنافسية يف جمال التكاليف  املصرفإذا كان : املنافسة السعرية  -1

 ؛معا أو االثنني نسبة خصومهأو الرفع من 

برفع سعر خدماته دون واليت تسمح له  أمثل،يف تركيب مزيج ميتلك ميزة تنافسية  املصرفإذا كان : النوعية املنافسة  -2

 ملنافسة؛خسارة حصص من السوق وحتقيق هوامش أعلى من أجل ا

  .برفع حواجز الدخولله واليت تسمح صة إقليمية أو تشغيلية خاميتلك كفاءة  املصرفإذا كان : الرتكز إسرتاتيجية  -3

يوضح الشكل املوايل خمتلف االسرتاتيجيات املتبعة من قبل املصارف التقليدية من جهة، ومن قبل املصارف         

   .اإلسالمية من جهة أخرى

                                                           
(1)-Jean- Paul Laramée et autres, la finance islamique à la française – un moteur pour l’économie, une alternative 
éthique,  Edition Secure Finance, paris, 2008, p :  107 . 
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 أحسن

نوعية   

+ + - 

+ 

  لتمايز االسرتاتيجي اأداة ): 4- 27(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

 
Source : Jean- Paul Laramée et autres, la finance islamique à la française – un moteur pour l’économie, une 
alternative éthique,  Edition Secure Finance, paris, 2008, p : 107.  

  

ل لكي تقوم بدور إدارة بيع وشراء الشروط الفنية والشرعية وكفاءة العم اتتوفر فيهمالية البد من توافر سوق  :ثانيا

أسواق مالية إسالمية ال يتعامل فيها بأدوات ( اليت تصدرها املصارف اإلسالمية بكفاءة وفاعلية سالميةالصكوك اإل

استخدام (�ذه الصكوك وبالطريقة اليت تضمن حتقيق العدالة بني األطراف املختلفة املتعاملة ) املضاربة والقمار كاملشتقات

  ؛)ب تسعري عادلة  كأسلوب القيمة العادلة كبديل عن القيمة السوقية يف التعامل باألسواق املالية اإلسالميةأسالي

  :)1(مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية إىل مصدرين، ومهاتنقسم : ثالثا

من إمجايل مصادر  متثل املصادر الداخلية لألموال يف غالبية املصارف اإلسالمية نسبة ضئيلة: املصادر الداخلية -1

 األموال حقوق املسامهني واليت تتكون من رأس املال املدفوع واالحتياطيات واألرباح املرحلة؛

الودائع و تشتمل على الودائع املختلفة باملصارف اإلسالمية وتتضمن الودائع حتت الطلب : املصادر اخلارجية -2

صكوك و ودائع املؤسسات املالية اإلسالمية و  اإلسالميةخار دفاتر االدو صكوك االستثمار و ودائع االستثمار و االدخارية 

 ؛االستثمار وصناديق اإليداعشهادات و املقارضة املشرتكة أو املخصصة 

تتشابه املصارف اإلسالمية مع املصارف التقليدية من ناحية األساليب واألدوات التمويلية، حيث تكون مواردها   -3

املصارف اإلسالمية لنفس تتعرض الفوري كالودائع حتت الطلب، وبالتايل لسحب املالية وإن كانت طويلة األجل قابلة ل

  .قليديةهلا املصارف الت تتعرضاملخاطر اليت 

                                                           
  .20:، صمرجع سابقحسین محمد سمحان وآخرون، -)1(

+ 

- 
 الوظائفعن طريق  استهداف تشغيلي

  منافسة تامة    

 بالجودة       

 خطوة محتملة  

 ارامة لألسعت ةمنافس  االنقطاعإستراتيجية 

 سعر أكثر تنافسية

 نوعية متوسطة

 االستراتيجيات العامة:

التقليدية المصارف  

 استهداف جغرافي

متوسط 

 السوق

-

  :المستهدفة االستراتيجيات

 اإلسالمية المصارف

  إستراتيجية التخصص

تمايز تشغيلي تام   
 

  إستراتيجية االستهداف الممتاز

وتشغيلي  تخصص مزدوج إقليمي

  )الصغيرة مصارفال(

  تمايز جغرافي تام

 التخصص القطاعيإستراتيجية 

شكل على 

 اليسار مطبق

-
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عدم وجود ارتباط بني آجال االستخدامات وآجال املوارد يف املصارف اإلسالمية، حيث تعتمد هذه األخرية على  .أ 

التوازن بني (الطلب بشكل يؤدي إىل تعرضها للمعضلة الثالثية  أساليب متويلية تقليدية قابلة للسحب الفوري عند

 مثل املصارف التقليدية؛) واألمانالسيولة والرحبية 

ألي  همتثل السيولة والرحبية واألمان األهداف الرئيسية اليت يسعى املصرف اإلسالمي إىل حتقيقيها، إال أن حتقيق .ب 

ف اآلخر، وميكن حتقيق التوازن بني هذه األهداف املتعارضة هدف وتركيزه عليه قد يكون على حساب حتقيق اهلد

عام مقرتح يقوم على ختصيص مصادر معينة بنسبة حمدودة لكل استخدام من استخدامات األموال  إطارمن خالل 

عن طريق جمموعة من الصكوك التمويلية اليت تصدرها املصارف اإلسالمية واليت ستكون بديال عن األدوات التمويلية 

 ؛لتقليدية واليت تؤدي إىل تعرض املصارف اإلسالمية ملخاطر السيولة وكذلك التعارض بني السيولة والرحبية واألمانا

إىل جمموعة من  روف الدولة اليت يعمل فيهاوظالصكوك املقرتحة وفقا لسياسة كل مصرف إسالمي ميكن تقسيم   .ج 

صكوك لتمويل أنواع املشاركات املختلفة سواء املسامهات عدة أنواع من ال إصدارالصكوك، فمثال صك املشاركات ميكن 

ارسة ميكن يف الشركات القائمة أو متويل رأس املال العامل وفق رغبة املصرف وسياسته وكذلك صك املزارعة واملساقاة واملغ

 أو املغارسة؛ حبيث يشمل كل صك على نشاط منفصل سواء املزارعة أو املساقاة تقسيمه إىل ثالثة صكوك؛

 :)1(النجاح يف ختفيض آثار املعضلة الثالثية، كما يلي اإلسالميميكن للمصرف  :رابعا

يتعرض املصرف اإلسالمي ملشكلة السيولة، حيث إن زياد�ا تعين نقص رحبية املصرف ونقص السيولة  :السيولة  -1

رف اإلسالمية نظرا لطبيعة العالقة األمر صعوبة يف املصايزداد يعين ا�يار املصرف وضعف الثقة يف اجلهاز املصريف، بل 

كما جيد املصرف مشكلة عند ختارج املودعني   على املشاركة يف الربح واخلسارة؛ واملودعني القائمة اإلسالميبني املصرف 

 .يف حتديد نصيبهم من األرباح واالحتياطيات واألرباح احملتجزة يف وقت التخارج

، حيث يقوم بتخصيص مصادر معينة بنسبة حمددة لكل استخدام من يقوم املصرف بإصدار جمموعة من الصكوك    

 عن نتائج أعمال كل صك واإلفصاحخالل الشفافية األوراق املالية وتسعريها من  سوقاستخدامات األموال يتم طرحها يف 

ال وسوق النقد الدولية ألن يكون هلا دورا فاعال يف تطوير سوق رأس امل اإلسالميةمن الصكوك، وتسعى السوق املالية 

 .إسالميةفيما تصدره من صكوك مالية  اإلسالميةوهو ما خيدم املصارف اإلسالمية سواء األولية أو الثانوية منها، 

تنخفض خماطر السيولة ويرجع ذلك إىل أن الصكوك التمويلية غري قابلة للسحب الفوري ويتم طرحها يف األسواق     

 اسب آجال املوارد مع االستخدامات؛وتن واإلفصاح املالية وتسعريها من خالل الشفافية

يف األسواق املالية، مما يؤدي إىل عدم االحتفاظ جبزء  طرح العديد من الصكوك اإلسالمييستطيع املصرف  :الرحبية -2

 من الودائع ملواجهة متطلبات السيولة وبالتايل توظيف املوارد املالية املتاحة بكامل طاقتها وزيادة الرحبية؛

املصرف يعطي املقصود به مدى قدرة رأس املال على امتصاص أي خسائر، فأمان : أو كفاية رأس املال ماناأل -3

عنها يف املصارف التقليدية، فاملصارف  اإلسالميةنطاق وهدف رأس املال يف املصارف  خيتلفالتأمني ضد أي خماطر، 

إال يف  اخلسائر وحدها كما يف املصارف التقليديةتساهم برأس املال وفق قاعدة املشاركة وهي ال تتحمل  اإلسالمية

                                                           
  .198-197:ص صمرجع سابق، سامي یوسف كمال محمد،  -)1(
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لكل صك على حدة، حبيث يكون اهلدف من وراء  "جلنة بازل"لذا البد من تطبيق معايري  حالة التعدي أو التقصري؛

ذلك هو حتديد نسبة رأس املال لكل صك من الصكوك وليس نسبة رأس املال للمصرف اإلسالمي ككل، حيث 

 :)1(ستثمارات لكل صك من الصكوك وفق التصنيف التايلختتلف درجة خماطر اال

 صك رأس املال املخاطر وصك املشاركات وصك املضاربات؛: الصكوك عالية املخاطر .أ 

 تمويل التأجريي؛صك بيع السلم وصك الو صك املراحبة : صكوك البيوع وتشمل: الصكوك قليلة املخاطر .ب 

املصرف لكل صك من الصكوك املالية املقرتحة، حيث ختتلف لتحديد نسبة مشاركة  "جلنة بازل"تطبيق مقرارات  .ج 

املصرف اإلسالمي مطالب بتحقيق األمان اطرة عنها للصكوك قليلة املخاطرة، فهذه النسبة للصكوك عالية املخ

للصكوك املالية اليت يصدرها بإنشاء إدارات املخاطر للمصرف ككل وإدارة املخاطر لكل صك على حدة وحتقيق  

 :املال لكل صك وللمصرف ككل وذلك من خالل كفاية رأس

  وضع األسس العلمية لقياس خماطر املصرف وخماطر كل صك؛ 

   ككل؛  اإلسالميلكل صك على حدة وللمصرف  اإلفصاحزيادة مستويات 

  وعية الربامج التكنولوجية اليت تستخدم يف حتديد وقياس هذه املخاطر؛نحتديث 

 ى لضمان رقابة فعالةسلطات رقابية على أعلى مستو  إنشاء.  

  منهجية تسعري الصكوك اإلسالمية: رابعالفرع ال

اإلسالمية  املصارفيكمن التحدي األكرب للمالية اإلسالمية يف كيفية حتديد اآللية الصحيحة لتسعري منتجا�ا وأدوا�ا، ف

  .التقليدية املصارفإذا ما أرادت منافسة جمربة على تقدمي سعر تنافسي 

كمعيار لتحديد أسعار  )BLR()( املؤسسات املالية اإلسالمية يف ماليزيا سعر اإلقراض القاعديتستخدم : أوال

 " Islamic Benchmarks "، ولكن أصبح من الضروري تطوير معايري إسالمية منتجا�ا

لغياب جع راوهذا  )KLIBOR()2(الليبور ويف ماليزيا لتسعري األدوات املالية اإلسالمية كال من كما يستخدم     

حيتاج يبقى هذا مع منهجية تسعري إسالمية، واستخدام الليبور كمعيار عبارة فقط عن عدد لتحديد هامش الربح، لكن 

لذا  ،ض هو رباوَ امل العِ عكل ارتفاع دون و ض يف عقد البيع هو أحد قواعد نظرية الربح يف اإلسالم وَ للعِ  فاحلاجة ،لتربير

  ؛خصوم وخماطرة حىت ميكن أن يستمد العائدو  مسعى د على املتغريات الثالثة التاليةحيتاج املعيار اإلسالمي أن يستن

، حيث كأي أداة من أدوات الدخل الثابت السعر السوقي للسند هو القيمة احلالية لكل التدفقات املستقبلية املتوقعة: ثانيا

  ).سعر اخلصم(النقدية املستقبلية املتوقعة  يعتمد حساب القيم احلالية على أسعار الفائدة املستخدمة خلصم التدفقات

، عندما )MGS()3( على معيار األوراق املالية احلكومية املاليزية بناءً يف احلالة املاليزية السندات  أوالصكوك يتم تسعري      

 ، أما إذا ارتفعاالمسيةيتم تداول الصك بقيمته  للعائد املطلوب يف السوق مساوٍ  يكون معدل الربح املتوقع على الصكوك

مبعىن آخر عندما  ؛االمسية تهسينخفض سعر الصك وسيتم تداوله خبصم على قيم العائد املطلوب يف السوق للصكوك

  ؛بسعر عالٍ سريتفع سعر الصك وسيتم تداوله  الربح املتوقعينخفض العائد املطلوب عن معدل 

                                                           
  .198: ص ،المرجع السابق-)1(

()-  Base Lending Rate 
(2)- Kuala lumpur Inter-Bank Offered Rates 
(3)- Malaysia Government Securities 
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أن لكل من  افرتاضعلى و  ،)BPAM()1(سعري السندات هناك منهجية تسعري مقدمة من قبل الوكالة املاليزية لت:ثالثا

املعيار كان ، و ادلة ملعدالت املعيار وهامش االئتمانوأن سعر الصك هو مع الصكوك والسندات نفس منهجية التسعري

السند حمدد على أساس تصنيف  على ق، كما أن العائد ألجل االستحقااملعتمد هو األوراق املالية احلكومية املاليزية

   .للصكوك نسبة لورقة حكومية هلا نفس أجل االستحقاق أو األمد الئتمانا

بني عائده املطلوب والعائد ألجل االستحقاق  للصك أو السند هو أصغر هامش ائتمان ائتماينأحسن تصنيف     

لكل و ، للمعيار، حيث سيستخدم العائد املطلوب فيما بعد خلصم التدفقات النقدية للصكوك للحصول على السعر

، حيث هناك بعض املخاطر اليت ترتافق مع االستثمار يف الصكوك تبعا جلانب املخاطرة اخلاصة به صك هامشه اخلاص

 وخماطر االئتمانمعدل التضخم و منحىن العائد و ، كمخاطر كل من سعر الفائدة ؤثر على املستثمر يف تسعريهاواليت ت

  ؛خلا...والسيولة وأيضا خماطر خارج األسواق املالية

وهي عبارة  )GII()2( إصدار االستثمار احلكومي متوافقة مع الشريعة من أمثلتها مالية اتصدر احلكومة املاليزية أيضا أوراق: رابعا

، بدال من هذه األوراق املالية اإلسالمية الصكوك باألوراق املالية احلكومية معايرةتظل السؤال املطروح ملاذا يبقى و  عن صكوك ،

  ه األوراق املالية اإلسالمية؛ذما قورنت � افي ماليزيا األوراق املالية احلكومية أكثر سيولة إذفقضية السيولة، ب ةتبطمر  جابةواإل

شروط والالعائد السوقي املتوقع و من بني العوامل اليت تؤثر على عرض الصكوك حتركات سعر الفائدة املطلوب : خامسا

  .)3(ؤثرة على الطلب هو مستوى السيولة، يف حني أن العوامل املالقتصادالعامة ل

تم معايرة أدوات مالية تلكن عندما تسعري كل املنتجات املالية التقليدية على معدل الفائدة السوقي املطلوب، يعتمد     

، على اعتبار أن كال من الصكوك والسندات خيتلفان يف اهلياكل .إسالمية مقابل املعدالت التقليدية، فهذا تعامل بالربا

وبالتايل فإن آلية تسعري الصكوك جيب أن تستند على متوسط الربح الصايف للصناعة ذات الصلة، باإلضافة إىل خماطرة 

  ؛)4(التمايز املرتبطة بأصل الصكوك

من بناء مؤشر خاص  2012خالل سنة  "ثومبسون رويرت "بالتعاون مع  إسالميا مصرفا 16خرباء توصل :سادسا

يكون املعيار املعتمد يف اإلقراض واملراحبة لاملؤشر  واهلدف من إنشاء هذا  ،)IIBR()( تسميته متبالصريفة اإلسالمية 

من سعر الفائدة بطريقة  اإلسالمية بدال املصارفعلى الربح املتوقع �موعة من  اركة اإلسالمية، ويتم حسابه بناءً واملش

وعلى  ؛الدوالر األمريكي حا بتوقيت مكة املكرمة مستخدماباص 11تقنية معينة ويعلن مخسة أيام يف األسبوع قبل الساعة 

إال أنه  ومل ينجح إىل اليوم يف رسم خط خمتلف وواضح للصريفة اإلسالمية، أن هذا املؤشر مل ينل صدى كبريامن  رغم

  .تبذل يدل على أن هناك جهودا

  :)BPAM(ية لتسعري السندات يوضح الشكل املوايل، منهجية التسعري املقدمة من قبل الوكالة املاليز   

  

                                                           
(1)- Bond Pricing Agency Malaysia 
(2)- Government Investment Issue. (as opposed to MGS) 
(3)-KHOK LEE KUAN, pricing mechanism and methodology for an Islamic financial instrument-Sukuk-, 
professional practice paper, INCEIF, Malaysia, 2011, pp:18-19. 
(4)- Ibid, p:39. 
()- Islamic Interbank Benchmark Rate. 
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  )BPAM( منهجية التسعري املقدمة من قبل الوكالة املاليزية لتسعري السندات):4-28(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: KHOK LEE KUAN, pricing mechanism and methodology for an Islamic financial instrument-Sukuk-, 
professional practice paper, INCEIF, Malaysia, 2011, p:19. 

  

حيث يتعلق سعر  ،كل من السندات والصكوك نفس منهجية التسعريلأن  مت افرتاض ،السابق من خالل الشكل    

وهي  عيار يف حالة ماليزيا امل الصكوك باالرتباط مع ريتسعتبعا لذلك سيتم و  ،الصكوك بنسب املعيار وهامش االئتمان

لصكوك باالرتباط ل ئتمايناالف تصنيالعند االستحقاق حمدد اعتمادا على على السند العائد ف ؛وراق املالية احلكوميةاأل

  . آجال االستحقاق أو األمد ذات نفسوراق املالية احلكومية مع األ

االستحقاق للمعيار، يف ائتماين للصك أو السند أشبه �امش االئتمان بني عائده املطلوب والعائد عند تصنأفضل     

  .صم التدفقات النقدية للصك كما هو مذكور أعاله للحصول على السعريف خبعد ذلك العائد املطلوب  هذاويستخدم 

يف السوق الشتقاق أسعار  ظةحاملالواحلصص أسعار التعامالت  )BPAM(من خالل الشكل أيضا تستخدم      

فكل صك لديه هامشه  ، االعتبار الفرق بني خمتلف املصدرين واهلياكلالسندات أو الصكوك غري املتداولة، باألخذ بعني

خماطر اخنفاض و واليت تؤثر على املستثمر يف تسعري الصكوك كمخاطر نسب الفائدة  اخلاص بالنظر بوضعيته جتاه املخاطر

 . )1(وخماطر االستدعاءخماطر السيولة ية و خاطر االئتمانواملالعائد خماطر التضخم 

                                                           
(1)- KHOK LEE KUAN, op.cit., p: [19-23]. 
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  خالصة�الفصل 

تم�التطرق�من�خالل��ذا�الفصل�إ���مقارنة�ب�ن�آليات�التور�ق�التقليدي�وآليات�التور�ق��سالمي،�    

  :ومن�ثم�ا��روج�بمجموعة�من�النتائج،�وم��ا

 تخضع�الص�وك�ع���مراحل�إصدار�ا�إ���رقابة�شرعية�من�قبل��يئات�الرقابة�الشرعية�املختصة؛  

 كب���ب�ن��ندسة�التور�ق�من�ناحية�و�ي�لية�إصدار�الص�وك��سالمية�ھ�ع���الرغم�من�وجود��شاب

  من�ناحية�أخرى،�إال�أنھ�توجد�فروقات�أساسية�ب�ن��ذين�املف�وم�ن؛

 تنوع�و�عدد��يا�ل�إصدار�الص�وك��سالمية�من�شأنھ�أن�يوفر�حلوال�متنوعة�للمصارف��سالمية�

  ؛عمليات�التصكيك�الراغبة�����ستفادة�من

 داما��ا�مما��س�م����تقليل�مخاطراعد�عمليات�التصكيك����املواءمة�ب�ن�مصادر��موال�واستخ�س 

 ؛مكن�ا��دوث����املصارف�التقليديةعدم�التماثل�ب�ن�آجال�املوارد�واستخداما��ا�والذي��و�م

 املوارد� �تطو�ر��ي�ل �خالل�ا �من �يمكن ��سالمية، �املصارف ��شاط ��� �محور�ة �أداة ��عت���الص�وك

و�ستخدامات�وتفعيل�دور�ا��س�ثماري�والتمو����وتخفيف�املخاطر�ف��ا�وا��د�من�مش�لة�السيولة،�

����جال،�فتنخفض�املخاطر�الناتجة��باستخدام�افامل��ة��ساسية�للص�وك�مصرفيا�أ��ا�تر�ط�املوارد�

�لس�ولة� �الكفاءة �ف��تفع َمَول؛
ُ
�املــ �ال�شاط �من �و�الغرض ��ستخدامات �عن �املوارد �آجال �اختالف عن

إ���تأث����املراقبة�ومتا�عة��داء�مع�مصداقية����توز�ع�العائد�الناتج�عن�فرصة�و�شاط�محدد،�باإلضافة

  ؛ذلك�ع���رفع�الكفاءة

 � � ا���ةتحتاج �ع�� �والقائمة �الص�وك �ل�ذه �دليل�شؤو��ااملصدرة �إ�� �الص�وك �أ��اب �وكذلك ،

،�وقياس�توز�ع�عوائد�ا،�حاس�ية�إلصدار�وتداول��ذه�الص�وكمحاس���يو����سس�واملعا��ات�امل

وكذلك��فصاح�عن��ذه�املعامالت����القوائم�والتقار�ر�املالية�وامل�شورة�لتقديم�املعلومات�املحاس�ية�

  ؛تدعم�القدرات��س�ثمار�ة�ال��

 ووضعت�ل�ا�مجموعة�من�الضوابط��ص�وك��س�ثمار��سالمية�أجازت�مجامع�الفقھ��سالمية لقد

�معاي���قياس� ��سالمية �املالية �املؤسسات �فق�اء �است�بط �كما �وتداول�ا، �إصدار�ا �تحكم �ال�� الشرعية

� �والرأسمالية) أر�اح�ا(عوائد�ا �توز�ع�ال�شغيلية �الص�وك��وكيفية ��ذه �أ��اب �ب�ن �العوائد تلك

�) املشار�ون ( �ل�ا �املصدرة �الشركة �عمليات�) املضارب(و��ن ��� �سا�مت �ت�ون �قد �أخرى �ج�ة �أي و��ن

  ؛ا��...إصدار�الص�وك�وتداول�ا�من�حيث�ال��و�ج�وال�سو�ق�وتقديم�الضمانات

 التصكيك�من�خالل�نمط�ش�ادات �عد )pass-throug   ( ساليب�التمو�ل��سالمي��و��ك���مالءمة�أل

  .�ادات�ملكية�ول�س�ش�ادات�مديونيةوذلك�أل��ا�تمثل�ش



« 

 

 

 

 

 

  

  

    
  

مقارنة�ب�ن�تجر�ة�التور�ق�باملغرب�

  ) حالة�التور�ق�التقليدي(

ــــــــوتجر� ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــة�مال��يا�وقطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر�والكو�ت�ـ

 )حالة�التور�ق��سالمي(

  

  

 



 
360 

 

  
 املصارفو  اإلسالمية املصارفبني بني أدوات العمل املصريف وأساليب توظيف األموال  اختالف واضحهناك    

، إال داء كال النموذجنيالتقليدية، حبيث يصعب إجياد أسس مشرتكة ميكن من خالهلا املقارنة بشكل حمدد ودقيق بني أ

 اإلنتاجالداخلي واخلارجي لتيسري سبل عمليات التمويل  نيزاوالختلف شرائح ا�تمع و مل أ�ما يسعيان لتقدمي خدما�ما

  .مبا يتماشى مع السياسات النقدية واملالية للدولة األموالوتبادل رؤوس 

، ومن أجل اإلسالميالتوريق التوريق التقليدي و عمليات بني  ةمقارن دراسةونظرا لطبيعة موضوع الدراسة واملتمثل يف     

، مت اختيار جمتمع للدراسة يتسم مبواصفات معينة واليت هذه الدراسةدقيقة وكافية تفي بأغراض  معلوماتالوصول إىل 

على التقارير ظروف جيدة للمقارنة، وذلك باالعتماد وتتوفر �ا  واإلسالمييوجد �ا النموذجان املصرفيان التقليدي 

   .يف تلك الدولوالدراسات والنشرات الصادرة عن املؤسسات املتخصصة 

مصرف قطر اإلسالمي جتربة التجربة املاليزية و و  )دراسة حالة التوريق التقليدي(ب جتربة التوريق باملغر  وقد مت اختيار    

 املرتبطة �ذا مع التطرق ملختلف اإلجراءات التشريعية والتنظيمية  )دراسة حالة التوريق اإلسالمي(وبيت التمويل الكوييت 

  .النوع من العمليات

  :تطرق من خالل هذا الفصل إىل املباحث التاليةسيتم ال

  التجربة املغربية :املبحث األول

  التجربة املاليزية :املبحث الثاني

  جتربة قطر والكويت: املبحث الثالث
  

  

  

  

  

  

    

  

  

 



 )حالة التوريق اإلسالمي(والكويت  روجتربة ماليزيا وقط) حالة التوريق التقليدي(مقارنة بني جتربة التوريق باملغرب ......... ...:.الفصل اخلامس

 361 

  التجربة املغربية : ألولملبحث ا

سنيت خالل عمليات هذه الأوىل  كانتو ، متعلق بعمليات التوريق باملغرب نأول قانو  98/10لقد كان القانون     

حبالة  2007إىل جوان  2003، يف حني متيزت الفرتة من جويلية مليار درهم 1,5مببلغ إمجايل قدر بـ  2003و 2002

وتوالت  مليار درهم 1.5مببلغ  " "CREDILOG 3انطلقت عملية 2008من سنة ديسمرب شهر وحبلول ، من الركود

  .غري قروض الرهن العقاريواليت مست أوصوال أخرى  98/10بعد تعديل القانون خاصة  بعدها العديد من العمليات

  أهم بنود قانون التوريق باملغرب: املطلب األول

س كذلك سِ ؤَ ُــ املتعلق بتوريق قروض الرهن العقاري وامل 98/10واملتضمن تبين القانون رقم  1999أوت  25بصدور قانون 

هذا القانون يف إطار  جاء، ت إمكانيات التمويل عن طريق هذا النوع من القروضتوسع ،باملغرب ةلسوق الرهن العقاري

  . إصالح نظام متويل السكن الذي يعد جزًء من اإلسرتاتيجية الرامية لتعزيز الشراكة بني القطاع العام واخلاص

ا عن قروضها للرهن العقاري للمصارف إمكانية إلعادة التمويل وذلك بتنازهل أصبحت ة،مع تأسيس سوق الرهن العقاري    

غري املتنازع فيها واملضمونة عن طريق عقار من الدرجة األوىل واليت مت منحها من أجل امتالك أو إعادة جتديد أو توسيع 

 لتسنيدلأو  لتوريقلعن طريق شركة مستقلة تسمى صناديق التوظيفات اجلماعية  لهاإلجيار، حيث يتم حتويسكنات موجهة ل

)FPCT()*( يتم  ذيوال ةمن الدرجة األوىل على مستوى سوق الرهن العقاري متدخلهذا الصندوق  ويعترب ؛ أوراق ماليةإىل

  .يداع والتدبريصندوق اإلك" مؤمتنة - مسرية"ومؤسسة ) املؤسسة البادئة(إنشاؤه مببادرة من مؤسسة إقراض 

  ارياملتعلق بتوريق قروض الرهن العق  98/10خصائص القانون : الفرع األول

  :من بني أهم مميزاته ما يلي    

 سنيدلتليق التوظيفات اجلماعية العملية املالية اليت تتضمن شراء صناد"على أنه مت تعريف التوريق لقانون، هلذا اطبقا : أوال

لديون الرهن العقاري، حيث يتم تسديد سعرها عن طريق ناتج إصدار حصص ممثلة للديون وعند االقتضاء عن طريق 

  .)1("إصدار اقرتاض سندي مستند للديون السابقة طبقا ألحكام هذا القانونناتج 

لك رأس مال تمتتمتع بالشخصية املعنوية وال تال  ، حيثملكية مشرتكة سنيدلتلاجلماعي  التوظيفيق صناد متثل  -1

 مبعزل عن إفالس املتنازل؛ اكما أ�  من كل ضريبة اةمعف يوه

وينجم عن  املتنازل ال ميكن أن يكون إّال مؤسسة إقراض، كما أن العقاري يف قروض الرهنفقط القانون حمصور   -2

 ؛عملية التنازل حق حتويل ملكية الديون مبا فيها الضمانات والضمانات اإلضافية

 ؛)non rechargeable(لتعبئة إلعادة االصندوق غري قابل   -3

  ؛سيريهناك قيود حول العالقة اليت تربط بني املصرف املتنازل وشركة الت -4

 ؛كسندات  لهرة من قبصدَ ُــ تعترب احلصص املو  املؤسساتيونهم املستثمرون  الصندوقاملكتتبون يف حصص   -5

                                                           
(*)- Fonds de Placement Collectif en Titrisation. 

، )النشرة العامة(الصادر في الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة  المتعلق بتوریق قروض الرھن العقاري بالمغرب 98/10المادة الثانیة من القانون رقم  -(1) 
   .2270: ، ص1999سبتمبر  16، 4726عدد 
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 ؛يف عمليات التوريق إجباريالتصنيف غري يعد  -6

 ؛ة معتمدة من قبل إدارة املصرفــَــــ ؤمتنُـــ مضمونة عن طريق مؤسسة م) FPCT(إدارة  -7

ومبسامهة أول  2001سنة خالل  )*()CIH( السياحيالقرض العقاري و  متت أول عملية توريق باملغرب من طرف -8

  ).Maghreb Titrisation( )MT" (سنيداملغاربية للت"املسماة  شركة مغربية للتوريق

  .الحقا، باإلضافة إىل عمليات أخرىاجلدول املوايل أهم ثالث عمليات األوىل للتوريق باملغرب واليت سيتم التفصيل فيها  يلخص    

 لتوريق باملغربا عمليات أوىل): 5-1(اجلدول رقم 

  مليار درهم: الوحدة                                                                                                  

  CREDILOG 1 CREDILOG 2  CREDILIG 3  الصندوق

  رهممليار ونصف د  مليار درهم  مليون درهم 500  مبلغ اإلصدار

مقابل   FPCTلـالهامش المتوسط 

  )%( الهامش المتوسط للسوق
0, 73 : 0,85 0,55 : 0,75  0,58 : 1,00  

  29 ,237 756 461 1  854,53 916 415 904,11 075 102  رأس المال المتبقي المستحق

  %0,0038  %0,95  %0,63  معدل عدم التسديد للديون

  %130  %272  %500  معدل التغطية للرهن العقاري

معدل التغطية المالي 

  سندات/للحصص
50%  45%  11%  

معدل عدم التسديد على 

  السندات/الحصص
0%  0%  0%  

Source : Hicham karzazi, conférence titrisation, nouvelle loi : enjeux et perspectives, Maghreb Titrisation, groupe 
CDG, 2011, p : 6. 

  لتارخيي للتوريق باملغربالتطور ااملوايل دول اجل يلخص

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
(*)- Crédit Immobilier et Hôtelier. 
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 التطور التارخيي للتوريق باملغرب: )5-2(اجلدول رقم 

  الحدث  التاريخ

  المتعلق بتوريق قروض الرهن العقاري 98/10تبني قانون رقم   1999 سبتمبر

  98/10مرسوم تطبيق قانون رقم   2000 ماي

  لتسنيدلصندوق التوظيف الجماعي  ة المطبقة علىنشر القرار الوزاري المحدد للقواعد المحاسبي  2001مارس 

  )MT( المغاربية للتوريق اإلنشاء القانوني لشركة  2001 أفريل

  مؤتمنة -كمؤسسة مسيرة  المغاربية للتوريق نشر القرار الوزاري المتعلق باعتماد  2002 فيفري

  سياحيوال العقاري قرضمليون درهم لصالح ال 500صندوق بمبلغ أول إصدار   2002أفريل 

  2003 فيفري
ــإمضاء اتفاقية مس ــ ــصن إدارةاعدة تقنية لتركيب و ـ ـــ ــ ــ ــدوق مشتـ ــ ــ ــ ــ ــرك للديون مع الشركـ ـــ ــ ــ ة للتوريق ــــــــــــالعصري ةـ

Société Moderne de Titrisation )SMT( اإلسكان التونسي مصرفالتابعة ل.  

 سياحيالعقاري وال قرضالمليار درهم لحساب  1 بمبلغ صندوق آخرإصدار   2003جوان 

  )BIAT(تونس العربي الدولي  مصرفإمضاء اتفاقية تنظيم أول عملية توريق بتونس  مع   2006 ماي

  إمضاء توكيل لهيكلة سندات في أفريقيا الغربية  2006 أكتوبر

 )CREDIMMO II( ي الدوليإمضاء التوكيل الثاني لتركيب عملية توريق مع مصرف تونس العرب  2007مارس 

  تحقيق دراسة خاصة لوضع حيز التطبيق عمليات التوريق بثماني دول من منطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا  2008مارس 

  ثالث صندوق توريق بالمغرب لصالح القرض العقاري والسياحي إصدار  2008ديسمبر 

  33/06نشر نصوص تطبيق القانون   2010أكتوبر 

  إقليميابنكا شعبيا  11عملية سكن لصالح   2012جانفي 

  2013فيفري 
المتعلق بتوريق األصول والذي سمح أيضا بالقيام بإصدار  33/06المعدل للقانون  12- 119نشر القانون رقم 

  الصكوك داخل وخارج المغرب

  )ONEE( لحفي إطار برنامج توريق ديون تجارية لصا )TITRIT( إصدار أول صندوق  2013جوان 

  ألصول عقارية متنازل عنها من قبل القرض الفالحي للمغرب )FT IMMOVERT( إصدار أول صندوق  2013ديسمبر 

  رابع صندوق لديون رهن عقاري لصالح القرض العقاري والسياحي إصدار  2014أفريل 

  )ONEE( لصالحديون تجارية توريق إصدار الحق لبرنامج  )TITRIT( إصدار ثاني صندوق  2014جويلية 

  )Label Vie( عقارية متنازل عنها من قبل ألصول )FT IMMOLV( صندوق إصدار  2014ديسمبر 

  2015ماي 
ألصول عقارية متنازل عنها من قبل القرض  FT IMMOVERT COMPARTIMENT IIإصدار صندوق 

  الفالحي للمغرب

  )ONEE( ديون تجارية لصالحتوريق ج لبرنام 2إصدار الحق  )TITRIT(ثالث إصدار لصندوق   2015جويلية 
 

Source : www.maghrebtitrisation.ma/jsp/qui_somme/présentation.jps 

http://www.maghrebtitrisation.ma/jsp/qui_somme/pr%c3%a9sentation.jps
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 00,5.000.000بـ  يقدر رأس مالب تعد شركة مغفلة): Maghreb Titrisation( )MT( سنيدالتعريف باملغاربية للت :ثانيا

   .)*()CDG( اإليداع والتدبريلصندوق   26,33%و ه للقرض العقاري والسياحيمن %24,33حيث تعود  ،درهم

، تسنيدللاديق التوظيف اجلماعي كل صنإدارة أو تدبري  أول شركة مغربية متخصصة يف اهلندسة املالية والودائع ويف كتعترب   

، حيث تعد اليوم كرائدة يف جمال التوريق باملنطقة وهي شركة متخصصة يف الرتكيب 2001 أفريل يف) MT(وقد مت إنشاء 

  .)1(هذه األخرية إدارةبصناديق وتتكفل كذلك ذا النوع من الاملايل والقانوين هل

إضافة ) gestionnaire/dépositaire(ُمؤِمتن /سريمُ و ) arrangeur(م نظِ وهي مُ  أساسية للمغاربية للتسنيدهناك ثالث مهام     

شركة و )3(والتدبري اإليداعصندوق باالشرتاك مع كل من  السياحيمن قبل القرض العقاري و  ؤهاوقد مت إنشا ،)2(إىل االستشارة

والشركة املغربية  1992الذي تأسس سنة  )UPLINE(صندوق االستثمار و ) Proparco(الرتقية واملسامهة للتعاون االقتصادي 

أول شركة توريق بشمال  "للتوريق"أو  "املغاربية للتسنيد"تعد و  ؛1995واليت مت إنشاؤها سنة  )M.S.IN(بورصة للوساطة يف ال

   .)4(إفريقيا وبالعامل العريب

من نشاطها على املستوى الدويل، إىل جانب نظام مايل يسمح بتشكيل صناديق توريق ديون  طورت املغاربية للتسنيد    

  .إفريقيااالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب  يف مثانية دول ملنطقة

 .)MT(املسامهني يف أهم يوضح الشكل املوايل     

 )MT(املساهمون بشركة ): 5-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

  

  
Source: www.maghrebtitrisation.ma/jsp/qui-sommes/index.jsp 

                                                           
(*)- Caisse de Dépôts et de Gestion. 

، عدد 2002فبرایر  21، الجریدة الرسمیة، المملكة المغربیة، 2002ینایر  2الصادر في  11.02طبقا لقرار وزیر االقتصاد والمالیة والخوصصة رقم  -)1(
  364:  ، ص4980

(2)- www.maghrebtitrisation.ma/jsp/qui_somme/présentation.jps. 
ھا في نفس تعد مجموعة صندوق اإلیداع والتدبیر مجموعة رائدة في المملكة المغربیة، كما تعد فاعال أساسیا في تعبئة االدخار والمعاشات وفي تدبیر - )3( 

ب، یتدخل صندوق اإلیداع والتدبیر بكیفیة نشیطة؛ عالوة على االستثمارات الوقت، وھي بمثابة قاطرة حقیقیة لتحدیث القطاع المالي وللتنمیة القطاعیة بالمغر
مؤسساتي في  المباشرة التي یقوم بھا في االقتصاد المغربي بواسطة فروعھ وھیئاتھ وھو ما جعلھ فاعال اقتصادیا كبیرا متعدد االختصاصات وأول مستثمر

ل التجدید في مجال األدوات المالیة والمساھمة في نجاح مشروع القطب المالي للدار المغرب، كما یساھم في حركة تحدیث القطاع المالي من خال
  .المركز المالي القادم للعاصمة االقتصادیة الذي ینتظر منھ أن یصبح مركزا مالیا وقطبا إقلیمیا  (Casablanca finance city)البیضاء

(4)-www.maghrebtitrisation.ma/intervention de Hicham Karzazi – directeur général de Maghreb Titrisation, " La 
titrisation enjeux et opportunités", p : 5. 

http://www.maghrebtitrisation.ma/jsp/qui-sommes/index.jsp
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  تعديل القانون اخلاص بالتوريق باملغرب: لثانيالفرع ا

بعني االعتبار حتوالت احمليط  األخذمع  2009ومت نشره يف سنة  2002جاء مشروع التعديل يف مطلع نوفمرب         

 أيضا تضفاخنكما انتهاج سياسة الورشات الكربى،  ومت حيث اخنفضت حصيلة عمليات اخلوصصة  ،ي واملايلاالقتصاد

  . التمويالت عن طريق الدين اخلاص رتفعتاو  نظم احرتازية أكثر تشددا تطبقو ية صرفالسيولة امل

من  "إسالمية صكوك"حيث مت إدخال إمكانية إصدار ، 2013مرة أخرى خالل سنة  كما مت تعديل هذا القانون    

د االصدار يف اجلريدة الرمسية بتاريخ ، كما شهد تعديال جديدا بع)1(قبل صناديق التوظيف اجلماعي للتسنيد

املتعلق بتسنيد االصول كما مت تغيريه وتتميمه  06/33املعدل واملتمم للقانون  05-14للقانون رقم  11/9/2014

، والذي وسع نطاق األصول املقبولة يف عملية التسنيد، باإلضافة إىل حميط  املؤسسات املبادرة اليت 119- 12بالقانون 

الدولة وفروعها، كما يهدف هذا التعديل إىل توضيح قواعد سري أقسام صناديق التوظيف اجلماعي للتسنيد ستشمل أيضا 

مع أحكام القانون البنكي اجلديد، إضافة إىل  وقواعد سيولتها وتنسيق إجراءات منح رأي باملوافقة لشهادات الصكوك

  .)2(قاوالت إىل القطاع اخلاصالذي يسمح بنقل امل 39-89القانون رقم  ملقتضياتامتثال النص 

  :"اجناز العمليات التاليةو العملية املالية املتمثلة بالنسبة لصندوق توظيف مجاعي للتسنيد يف إصدار سندات "التسنيد هي  :أوال

 ة؛رَ بادِ مؤهلة لدى مؤسسة أو جمموعة مؤسسات مُ  أصوالمتلك بشكل دائم أو مؤقت  .أ 

رة �دف متويل متلك أو حيازة أصول مؤهلة، تستفيد من ضمانات ادِ بَ مُ  أو منح قروض ملؤسسة أو �موعة مؤسسات .ب 

 متعلقة �ذه األصول؛

 ؛أو ضمان خماطر قرض أو تأمني .ج 

  ؛)3(السندات اليت ميكن لصندوق توظيف مجاعي للتسنيد إصدارها هي احلصص واألسهم وسندات الدين وشهادات الصكوك .د 

املؤسسات العامة وفروع الدولة و كل الديون احلالية واملستقبلية ملؤسسات اإلقراض   مت توسيع حقل التطبيق للتوريق ليشمل :ثانيا

القانون القدمي حدد الوكالء املستفيدون من رخص أو إجازات اخلدمات العامة وشركات التأمني وإعادة التأمني، حيث و 

دة برهن عقاري من الدرجة األوىل والناجتة فقط للديون املستفي لتسنيدلناديق التوظيف اجلماعي التنازل لصيكون  أن  98/10

أو امتالك مساكن  إنشاء مساكن فردية وإنشاءأو جتديد أو توسيع املساكن الفردية أو عن قرض ممنوح من أجل امتالك 

  كما استثىن هذا القانون الديون املشكوك فيها واليت تتضمن خماطر عدم التسديد بتاريخ التنازل عنها؛ة لإلجيار؛  هَ وجَ مُ 

  : )4(لتسنيدلناديق التوظيف اجلماعي مرونة قواعد عمل ص: الثثا

 من أقسام؛ الصندوق كونيت -1

 عادة التعبئة؛الصندوق إل قابلية -2

 ؛)multi-cédants(وجود العديد من املتنازلني  -3

                                                           
المتعلق بتسنید الدیون والقانون  06/33ل والمتمم للقانون المعد 119.12بتنفیذ القانون رقم  2013الصادر في مارس  1.13.47طبقا للظھیر رقم  - (1)

  .5920: ، ص5/9/2013، 6184بالمغرب، الجریدة الرسمیة المغربیة، عدد رقم  المتعلق بعملیات االستحفاظ 24.01
  .50: ، ص2014التقریر السنوي لمجلس القیم المنقولة،  -)2( 
  .5920: ، ص6المادة  ،المرجع السابق - )3( 

(4)-conférence titrisation, titrisation au Maroc, bilan et perspectives, Maghreb Titrisation, groupe CDG, 2011, p : 30. 
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 اكتتاب األشخاص الطبيعيني؛إمكانية  -4

 إلغاء التصنيف املسبق والتسجيل؛ -5

 :عن طريق تعزيز أمن املستثمرين -6

 ماية ضد إفالس املتنازل ومشاكل الفوائد؛احل .أ 

 والشركة املؤمتنة؛ اإلدارةفصل مهام شركة  .ب 

 قواعد الرتحيل؛  .ج 

 ؛جملس القيم املنقولةمراقبة  .د 

 جزاءات عقابية؛وجود  .ه 

 ؛لتسنيدلناديق التوظيف اجلماعي ختفيض شروط اللجوء إىل التوريق، وكذا مبادئ عمل صبسبب : قانون جديد أكثر مرونة - 7

 ، باإلضافة إىل جماالت ووسائل التدخل؛لتسنيدلناديق التوظيف اجلماعي جلديد �لس القيم املنقولة يف جمال مراقبة صالدور ا - 8

املستثمرين، أمن السوق ومحاية و كان اهلدف األساسي ملشروع التعديل هو البحث عن التوازن بني مرونة القواعد  - 9

حتديد الكيانات اليت ميكن أن تؤدي و  والرتخيص هليكلة اإلدارة نؤمتِ ـُـ ملا نشاطوذلك عن طريق الفصل بني نشاط اإلدارة و 

 .)1(رقابة صارمة على املعلومات وتوسيع قائمة العقوبات اليت ميكن أن يصدرها جملس القيم املنقولة ووجود نؤمتِ ُـــ وظيفة امل

  يات التوريق باملغرب؛يوضح اجلدول املوايل توسيع جماالت عمل   

  التوريق حسب نوع املؤسسات حقلتطبيق ): 5-3(اجلدول رقم 

  التدفقات النقدية المستقبلية  الديون التجارية  قروض للعمالء  

 مصارفوالاإلقراض  مؤسسات

شركات الفوترة و شركات التأجير و 

من  شركات اإلقراضو الخارجية 

  COSO نوع

 جمعيات القرض المصغرو 

جتهيز، استهالك، عقار، 

للمنقوالت، /تأجري عقاري

لقرض املصغر، حمافظ ا

أوراق الدين القابلة 

  للتداول

  الفوترة اخلارجية

تسديدات و  ضالقرو  تسديدات

ختفيض و عموالت حمصلة و اإلجارة 

  الرسم على القيمة املضافة

  حسابات العمالء  قروض للموظفني  مؤسسات عمومية

رسم و  رقم األعمال املستقبلي

حقوق و مصدر التذاكر و العبور 

تاوات واإلواتري تسديد الفو النقل 

  ختفيض الرسم على القيمة املضافةو 

  حسابات العمالء  قروض للموظفني  أصحاب الرخص أو االمتياز
 اإلتاواتو تسديدات الفواتري 

  ختفيض الرسم على القيمة املضافةو 

  شركات التأمين وإعادة التأمين

قروض و رهونات نقدية 

حمافظ أوراق و للموظفني 

  الدين القابلة للتداول

 

 

  

  أقساط التأمني

Source : conférence titrisation, titrisation au Maroc, bilan et perspectives, Maghreb Titrisation, groupe CDG, 2011, p : 20. 

                                                           
 (1)- Ibid, p : 21. 
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 ةض العقاريو أصبحت هناك فرصا كبرية متاحة يف سوق التوريق باملغرب، خاصة مع عمليات توريق ديون القر  :رابعا

، وبطاقات االئتمانتوريق قروض السيارات و  يةقروض االستهالكوال ةالتجاري ةض العقاريو ديون القر  توريقو  ةالسكني

ديون ق ــتوريو وق الدفع املتنوعة ـــحق أو املصارفتوريق فيما بني و أوراق املديونية و ق قروض املؤسسات ـــتوريباإلضافة إىل 

  .توريق النشاطاتو ) فوترة خارجية عن طريق التوريق( التجارة اخلارجية

احتياجات التمويل احمللية املهمة  هي اليت أدت إىل تشجيع عمليات التوريق باملغربمن بني األسباب الرئيسية لعل     

 املصارفخزينة الذي تشهده عجز الاخل، باإلضافة إىل ...سياحةأو جتهيزات أو اهلياكل القاعدية أو سواء كانت عقارية 

لتصل  ،2012مليار درهم بنهاية  15لتنتقل إىل حوايل  2009مليار درهم بنهاية سنة  13ايل املغربية واليت قدرت حبو 

 شركات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة(وجود ادخار مؤسسايت مهم و  ؛2014مليار درهم بنهاية سنة  20إىل حوايل 

  ؛)1( إنشاء شركات توريق جديدةالشروع يف باإلضافة إىل )أخرى صناديقو  صريفالقطاع املو  قطاع التأميناتو 

بعد صدور القانون اجلديد للتوريق باملغرب، من بينها واحدة تعلقت بتوريق  عمليات توريق جديدة 8 إجراءمت  :خامسا

واليت مسحت له بتمويل  )*()ONEE(ديون جتارية حالية ومستقبلية قام �ا املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب 

، 2013جوان  24والذي مت إصداره يف ) FPCT TITRIT( الصندوق مسيو  غالل وخزينته بشروط حتفيزية،دورة االست

أشهر  4مليون من الديون التجارية احلالية و 493وذلك بتوريق حوايل  2014جويلية  24ت ثاين عملية له يف كما مت

 كانو  %4,13يار درهم، ومبعدل فائدة ثابت مل 1,26من الديون املستقبلية على مبيعاته للكهرباء أي مبجموع حوايل 

لربنامج توريق  2إصدار الحق ) TITRIT(أما ثالث إصدار لصندوق ، 2015جويلية  30تاريخ اإلهتالك للحصص يف 

2015فقد مت يف جويلية  )ONEE(ديون جتارية لصاحل 
 )2(.  

  :األوىل العملية ملخصيوضح اجلدول املوايل  

  )FPCT TITRIT(:)5-4(اجلدول رقم 

  أنواع السندات والحصص
عدد السندات 

  والحصص
  سعر اإلصدار  تاريخ اإلهتالك  معدل الفائدة  المبلغ االسمي اإلجمالي

 (  23/6/2014  100%(%4,96  مليار درهم  10.000  سندات

  %100  23/6/2014  غير محدد  درهم 50.000  1  حصص

  %100  23/6/2014  %4,96  درهم 50.000  1  حصص

  -   -   -  1000.100.000,00    المجموع
.: 1 p001/ 2013, 14 juin 2013, N VI/ TI /  , FPCT TITRIT, note d’information : Source  

  .نقطة أساس 75زائد عالوة مخاطرة تقدر بـ  % 4,21، أي 2013جوان  11أسبوع من المنحنى الثانوي لـ  52تبعا لمعدل أذونات الخزينة  ثابت - )*(    

                                                           
  ."التجاري للتسنید"شركة توریق أسماھا  "التجاري وفا بنك"حیث أنشأ البنك المغربي  -  (1)

(*)- Office National de l’Electricité et de l’Eau potable. 
(2)-  www.maghrebtitrisation.ma/jsp/qui_somme/présentation.jps 
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 اإليداع والتدبري م التوظيف فلقد كان صندوقنظِ ع ومُ ودِ ُـــ ، أما املسنيدكانت املغاربية للتم واملسري  لمنظبالنسبة ل    

  ين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب؛املكتب الوط تاملؤسسة البادئة فكانو 

 1986سنة ، واليت أنشأت )أسواق ممتازة(كربى  واليت متتلك شبكة أسواق "Label Vie" كما قامت جمموعة  :سادسا

ويلخص اجلدول املوايل أهم  مليون درهم، 457مببلغ قدر حبوايل  - أصل 20حوايل - بتوريق جزٍء من أصوهلا العقارية 

  .خصائص العملية

  )FT IMMO LV():5-5(اجلدول رقم 

  )FT IMMO LV(  اسم الصندوق

  23/12/2014  اإلصدارتاريخ 

  أصول عقارية  طبيعة األصول

 درهم 000 800 456  مبلغ العملية

  "Label Vie"  المتنازل

  المغاربية للتوريق  المنظم  وشركة التدبير

  CDG CAPITALالبنك المركزي الشعبي و   هيئة التوظيف
?tache=pagesnapshot www. Maghrebtitrisation.ma/servlet/immolv/servletsnapshotFonds : Source  

، واإلصدار اجلديد خاص بالقرض الفالحي 20/12/2013ة للتوريق يف صندوق آخر من قبل املغاربيإطالق  مت :سابعا

  :، يوضح اجلدول املوايل أهم خصائصهمليون درهم 534 بقيمة) FT IMMOVERT(املغريب، حيث متت تسمية الصندوق بـ 

  )FT IMMOVERT():5- 6( اجلدول رقم

  )FT IMMOVERT(  التسمية

  مستثمرون مؤهلون  الطبيعة

  AV/TI/001/2013  رقم التأشيرة

  20/12/2013  تاريخ التأشيرة

  المغاربية للتوريق  الشركة المسيرة

  القرض الفالحي المغربي  المتنازل

 CDG Capital  المؤتمن

i-compartiment-immovert-financiers/opc/ft-.cdvm.gov.ma/instruments: www Source  

ألصول ) FT IMMOVERT COMPARTIMENT II( ثاين إصدار صندوق 2015كما مت خالل شهر ماي    

  .عقارية متنازل عنها من قبل القرض الفالحي للمغرب
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  أنواع األدوات املالية املتداولة يف السوق املالية املغربية: الفرع الثالث

، كما أنه ثيلةميكن استبداهلا بسندات مو مبثابة سندات قابلة للتداول  وفقا �لس القيم املنقولةتعترب القيم املنقولة     

 .ألسهم وسندات االقرتاضا انوعان رئيسيان منه هناكو ، سوق األوراق املاليةإدراجها ب باإلمكان

 ميلك جزءً  امسامهها يعترب صاحب كما ،من رأس مال الشركة اليت تصدرها تعترب األسهم سندات متثل جزءً : األسهم: أوال

حق يف (لتايل باحلقوق املرتبطة بالسهم يتمتع باودة حبوزته و وجمن رأس مال الشركة مبا يتناسب مع عدد السندات امل

قد تكون األسهم مسجلة حلامليها أو امسية ويف هذه احلالة تكون  ؛)اخل...الرحبيةحق يف و  حق يف التصويتو  اإلعالم

 ؛)1(هوية املساهم معروفة لدى املصدر

دائن "أو  ادائن هاويعترب حامل ،رصدِ ُــ ستحق على املتعترب سندات االقرتاض سندات متثل م: سندات االقرتاض: ثانيا

ميكن أن تتخذ سندات االقرتاض أشكاال  ، يوجد فيها سند االقرتاض حبوزتهحيصل على فوائد طيلة املدة اليت" سندي

أو  فائدة ثابت وسعر قابل للتغيري سعر(للتمويل وللمستهدفني احملددة على األهداف  ر بناءً صدِ ُــ عديدة حيددها امل

  ؛)اخل...سندات قابلة للتحويل

م املنقولة وهيئات توظيف اعي للقيـــــــــة حصص الصناديق مبا فيها هيئات التوظيف اجلمـــتدخل يف حكم القيم املنقول    

 .)2(صناديق التوظيف اجلماعي للتسنيداألموال با�ازفة و 

مؤسسة مالية يتم توظيف "التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة تعترب هيئة  :التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة اتهيئ:ثالثا

هناك نوعان من حيث الشكل القانوين هليئات التوظيف اجلماعي و  ،يف السيوالتاملنقولة و األموال املستثمرة فيها يف القيم 

 .صناديق التوظيف املشرتكت االستثمار ذات رأس مال متغري و للقيم املنقولة شركا

 ؛"السيوالتيف تدبري حمفظة القيم املنقولة و شركة مسامهة ينحصر غرضها "ذات رأس مال متغري هي شركات االستثمار  - 1

  ؛"للسيوالتملكية مشرتكة للقيم املنقولة و "صناديق التوظيف املشرتك هي -2

منتجات االدخار تسمح للمسامهني أو حاملي احلصص لديها "هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة هي مبثابة  -3

و إعادة ) خلق حصص جديدة للمستثمرين(ثمارها من خالل عملية االكتتاب حلصول على السيولة الكاملة الستبا

 ؛"قيمة التصفية"ـــ على مثن وحيد يسمى ب بناءً  احلصص املوجودة لدى املستثمرين  قتناءا

افية لدى هيئة التوظيف اجلماعي ميكن احلصول على هذه القيمة عرب القيام بعملية قسمة القيمة اإلمجالية لألصول الص  - 4

 ؛مة ويتم نشرها حسب دورات حمددةسب هذه القيحتو  ،د احلصص أو عدد األسهم املتداولةللقيم املنقولة على عد

هجها اهليئة تة االستثمار اليت تنــــــــــــعلى إسرتاتيجي ترتب هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة حسب الفئة بناءً  -5

 :طبيعة األصولات و ــــــوحسب مكون

                                                           
(1)- www.cdvm.gov.ma/ar/instruments-financiers 
(2)- Idem. 
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شهادات االستثمار م و ـــــــــــــــــتستثمر يف أغلبيتها يف األسه" األسهم"ي للقيم املنقولة ــــــــــــــــهيئات التوظيف اجلماع .أ 

 ؛سوق األوراق املاليةوحقوق االكتتاب املدرجة ب حقوق التخصيصو 

 الديون؛تستثمر يف أغلبيتها يف سندات " اضسندات االقرت "هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة  .ب 

لديون ذات يف سندات استثمر يف أغلبيتها يف السيوالت و ت" النقدية"هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة  .ج 

 ؛استحقاقات قصرية املدى

 ؛قيق املردودية أو شيء من الضمانحتتعطي بطريقة تعاقدية احلق يف " ديةــــــالتعاق"اعي للقيم املنقولة ــــــــــهيئات التوظيف اجلم  .د 

  ؛ال تنتمي إىل أي فئة من الفئات املشار إليها أعاله" املتنوعة"هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة  .ه 

الصناديق و  تشمل هيئات توظيف األموال با�ازفة شركات رأس مال ا�ازفة: هيئات توظيف األموال باازفة: رابعا

  .موال با�ازفةاملشرتكة لتوظيف األ

ويل لرأس مال مت":يتم تعريف نشاط رأس مال ا�ازفة الذي تقوم به هيئات توظيف األموال با�ازفة على أنه  -1

للتحويل  غري القابلةاملتوسطة على شكل سندات رأس املال أو على شكل سندات الديون قابلة أو املقاوالت الصغرى و 

 ؛"سبيقات من احلساب اجلاري للشركاءكذا على شكل تو  ،إىل سندات رأس املال

تكون اهليئة مملوكة بصفة مشرتكة من قبل ل با�ازفة من قبل شركة مسرية و يتم تدبري اهليئة املكلفة بتوظيف األموا -2

ال يتمتع الصندوق املشرتك لتوظيف األموال با�ازفة بالشخصية املعنوية  ،املستثمرين على شكل حصص أو سندات

وهناك نوعان من حيث  ،مسامهةتعترب شركات رأس مال ا�ازفة كشركة و  ر احلصصصدِ كة لألصول تُ فهو ملكية مشرت 

 ؛الصناديق املشرتكة لتوظيف األموال با�ازفةشركات رأس مال ا�ازفة و  با�ازفةالشكل القانوين هليئات توظيف األموال 

ة يف قيام صندوق ـــــــــالعملية املالية املتمثل" ا مت ذكره سابقامثلم يراد بالتسنيد: صناديق التوظيف اجلماعي للتسنيد:خامسا

عند االقتضاء ار حصص و رة بواسطة إصدادِ بَ ي للتسنيد بتملك ديون مؤسسة أو جمموعة مؤسسات مُ ـــــــــــتوظيف مجاع

 :)1(الديون اليت ميكن تسنيدها هي كالتايلو  ،"سندات دين

 ؛الديون القابلة للتداول ها سنداتسندات الديون و السيما من -1

ديون تتوفر على ضمانات رهنية تكون يف حيازة اهليئات غري تلك احلائزة على الديون املشار إليها أدناه وفق مفهوم  -2

ديون متالئمة مع ضمانات رهن عقاري واملمتلكة من قبل هيئات أخرى غري مؤسسات اإلقراض ( تنظمهااملقتضيات اليت 

 ؛)املتعلق مبؤسسات اإلقراض واملنظمات املماثلة 34/03 سرية من قبل القانونواملنظمات املماثلة وامل

والناجتة عن عمليات عن عمليات اإلقراض أو  حكمهاديون تكون يف حيازة مؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف  -3

 اخل؛...مليات الفوترة اخلارجيةالعمليات املماثلة لعمليات اإلقراض كعمليات القرض اإلجياري والكراء مع خيار الشراء، ع

 ديون تكون يف حيازة املؤسسات العمومية وشركات الدولة وكذا الشركات التابعة العامة؛ -4

                                                           
  .8: ص ،بتسنید الدیونالمتعلق  33/06بتنفیذ القانون رقم  2008أكتوبر  20ر في الصاد 95/08/1ظھیر شریف رقم  -(1)
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ض إليهم أو احلائزين على إجازات استغالل املرافق العامة، مع مراعاة فوَ ُــ ديون تكون يف حيازة األشخاص املعنويني امل -5

 ؛ةضوِ فَ ُــ املوافقة املسبقة للسلطة امل

املتعلق مبدونة التأمينات واليت �م عمليات التأمني  17-99ديون تكون يف حيازة املقاوالت اليت ينظمها القانون رقم  -6

 ؛)العمليات املتضمنة تغطية األخطار املتعلقة باألشخاص أو أصول أو مسؤولية( هاكمِ والعمليات املعتربة يف حُ 

لدى الوديع املركزي اخلاصة بصناديق التوظيف اجلماعي للتسنيد ما بني  يوضح اجلدول املوايل تطور جاري القيم: سادسا

2012 -2014   

  2014- 2012جاري القيم لدى الوديع املركزي اخلاصة بصناديق التوظيف اجلماعي للتسنيد ما بني ):5- 7(اجلدول رقم 

  2012  2013  2014  

صناديق التوظيف 

  الجماعي للتسنيد

عدد القيم 

  تفظ بهاحالم

  لقيمجاري ا

  مليار درهم

عدد القيم 

  تفظ بهاحالم

  جاري القيم

  مليار درهم

عدد القيم 

  تفظ بهاحالم

  جاري القيم

  مليار درهم

24 3,1  27  3,9  30  5  

  .37:، ص2014 التقرير السنوي لمجلس القيم المنقولة، :المصدر

  باملغرب للتوريق  القانون اجلديدرهانات وآفاق : الفرع الرابع

عمليات مبختلف أنواعها هذا النوع من اليه أن التجربة املغربية يف جمال التوريق ستساهم يف تطوير ودفع مما الشك ف    

اإلسكان  مصرفليس فقط باملغرب ولكن باملغرب العريب ككل، وملا ال يف دول أخرى وهو ما حتقق فعال مع كل من 

  ).RMBS(الرهن العقاري السكنية  تونس العريب الدويل بتونس يف إطار عملية توريق مست قروض مصرفو 

باإلضافة إىل دوره يف جمال مراقبة صناديق  ،06/33يف إعداد القانون  دورا كبريا �لس القيم املنقولةلقد كان  :أوال 

وحتديد اهليئات اليت ميكن  نؤمتِ ُــ بامل الفصل بني نشاط اإلدارة والنشاط اخلاص التوظيف اجلماعي للتسنيد وذلك عن طريق

  ا�لس؛توسيع قائمة العقوبات اليت ميكن أن يصدرها و ممارسة رقابة صارمة على املعلومات هذا الدور؛ و تؤدي  أن

  : من خاللوذلك  ،محاية االدخار: ثانيا

 ر قانوين وتنظيمي متجانس ومتوازن؛إطاوضع  -1

املعتمدة  املصارف(املؤمتن نظام خاص بووضع  مسبق ملؤسسة التدبري أو التسيريالبد من ترخيص : نوعية املتدخلني  -2

وإدارة ضمان والض و قر وال الودائعكموضوع  املؤسسات اليت مقرها االجتماعي باملغرب واليت هلا و  وصندوق الودائع والتدبري

 ؛)واليت تظهر على قائمة حمددة من قبل اإلدارة بعد استشارة جملس القيم املنقولة أو عمليات التأمني وإعادة التأمني الصناديق

املؤسسات املــَُسرية واملؤسسات  على كل من  ئق ورقابة يف عني املكان أثناء عمليات التوريقرقابة مستمرة على الوثاوجود   -3

 ؛على فهم أو ضبط املخاطر املرتبطة �يئة االستثمارواحلرص ، ماسكة احلساباتواملؤسسات البادئة واملؤسسات  ةاملــــُؤِمتن

سة مسرية لصندوق التوظيف اجلماعي كل شركة جتارية وقبل ممارسة مهنة مؤسجيب على  : ريةاعتماد املؤسسة املس :ثالثا

أن تكون معتمدة مسبقا من قبل اإلدارة بعد استشارة جملس القيم املنقولة، حيث يضمن هذا األخري أن الشركة  للتسنيد
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  ؛)اخل...رأس املال األدىنو ملقر االجتماعي ا(دور هذا الالعتماد ومسريوها يستوفون الشروط القانونية ملمارسة اطالبة 

تتمتع و وسائلها التقنية والبشرية وخربة مسرييها و كما أ�ا تقدم ضمانات كافية فيما يتعلق �يكلها التنظيمي 

والذي يسري الضمانات املرتبطة كة من قبل صندوق التوظيف اجلماعي للتسنيد باالستقاللية لتقييم تطور الديون املمتل

  .وق إذا كان ذلك ضروريابالصند

يكون سحب االعتماد بطلب من املؤسسة املسرية أو باقرتاح من جملس القيم املنقولة عندما ال تتوفر شروط االعتماد      

يف هذه املؤسسة أو هي حمل عقاب تأدييب أو انضباطي، كما أعطى القانون جملس القيم املنقولة جمموعة مؤهالت يف 

، حيث حتدد مدونة املعلومات كل العناصر )اخل...النشرو التقرير السنوي و مدونة معلومات (ت جمال مراقبة املعلوما

اخلاضعة للتسنيد رة من قبل صندوق التوظيف اجلماعي صدَ ُــ الضرورية إلعالم املكتتبني يف احلصص أو الديون وامل

هذه املدونة وفقا لنموذج حمدد من حترر ، الستشارة جملس القيم املنقولة وتأشريته إذا كانت هناك دعوة عامة لالدخار

  ؛)1(قبل جملس القيم املنقولة

يف املشهد املايل املغريب، لذا من بني الصعوبات اليت تواجهها هو ضعف السيولة،  منتجات التوريق حديثة تعد:رابعا

الرمسية حول سيولة  غياب اإلحصائياتهذا باإلضافة إىل حيث أن املبلغ اإلمجايل للدين اخلاص ضعيف بصفة عامة، 

  .حول التدفقات املستقبلية املصادفاتباألخذ باحلسبان االهتالكات واحتمال وذلك تسعري وكيفية الاملنتج 

التوريق باملغرب ومنها، تعميم برامج التكوين الضرورية من أجل تطوير عمليات جراءات املرافقة اإلهناك جمموعة من     

استخدام ضمانات و  على املستوى التنظيميللتسنيد ندوق التوظيف اجلماعي ص وقعحتديد مو على كل املستويات 

صندوق يف احملافظ النسب امتالك حصص و راجعة يف حالة االرتفاع واملإضافية يف إطار عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 

 حقوقتوريق ( ةر التأمينياطاألخباإلضافة إىل إمكانيات توريق  ؛)مستوى املخاطرة احلقيقية لألداةجتانس بني النسب و (

  ).تأمني على الـــــُمؤِمنالعيد مُ حقوق عيد التأمني أو على مُ  حقوقتوريق و  على احلياة أو حمفظة تأمني ــُؤَمن هلمعلى امل

  األطراف املتدخلة يف عمليات التوربق باملغرب: املطلب الثاني

  .قواعد عملهاإليها، وهذا باإلضافة إىل  تطرقعدة أطراف سيتم ال عمليات التوريق باملغرب إطارتتدخل يف   

  للتسنيد صندوق التوظيف اجلماعي  إدارة نظام: الفرع األول

  :)2(األساسية، ومنها قواعدمن اليتضمن جمموعة 

 القيم إخطار جملس مع ضرورة شروط تعويض أو استبدال الشركة املسريةو إمكانية امتالك الصندوق لديون جديدة : أوال

  خيضع العتماد جديد؛ وكل تعديل على نظام اإلدارة قولة،املن

أشهر من إقفال الدورة، والذي حيتوي على  3التقرير السنوي حتت تصرف كل حامل حصة بعد جيب أن يوضع : ثانيا

ن من معرفة تطور مكِ ُـ تقرير جلرد األصول مصادق عليه من قبل املؤمتن والذي يإىل جانب وثائق حماسبية مصادق عليها، 

                                                           
لـ  5884في الجریدة الرسمیة للملكة المغربیة، عدد رقم  2010سبتمبر  6الصادر في  10- 2562كما حدد األمر الوزاري لوزارة االقتصاد والمالیة رقم  -(1)
س المال األدنى للمؤسسات المسیرة لصنادیق التوظیف الجماعي للتسنید والذي یجب أن یساوي على األقل رأ":، المادة األولى4759: ، ص2010أكتوبر  21

  ."ملیون درھم 2
  .12:ص بتسنید الدیون،المتعلق  33/06بتنفیذ القانون رقم  2008أكتوبر  20الصادر في  95/08/1ظھیر شریف رقم  -)2(
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ترسل نسخة �لس اإلدارة ، الصعبة وخسائر الديونحتقق الضمانات و ول الصندوق خاصة يف جمال إعسار املدينني أص

  ونسخة �لس القيم املنقولة؛

أو اإلعالن عن نشاطها املتعلق  رحيدد جملس القيم املنقولة الطرق اليت من خالهلا تلجأ املؤسسة املسرية لإلشها :ثالثا

بالعقوبات اجلزائية املنصوص عليها من قبل القانون، فإن جملس القيم املنقولة  ساس، حيث وبدون املرهديبالصندوق الذي ت

، ومن بينها 33/06مؤهل قانونا إلصدار عقوبات تأديبية ضد املؤسسات املسرية واملؤسسات املؤمتنة واليت ختالف القانون 

  ؛)(النظام العام �لس القيم املنقولةالعقوبات النقدية وفقا جلدول ملحق بو التوبيخ و  اإلنذار

، حيث البد وأن تدخل حيز التنفيذ يف سوق األوراق املالية للتسنيد إمكانية إدراج صندوق التوظيف اجلماعي :رابعا

  ؛)de gré à gré( املعامالت باالتفاق

  ؛)1(-ئةإمكانية إعادة التعب –ملرة واحدة أو على أساس دوري  عن األصول التنازليتم : خامسا

، احلصول على ديون يف حصول صندوق التوظيف اجلماعي للتسنيد 33/06التوريق مبوجب القانون تتضمن عملية : سادسا

واليت ال بد من حتديد خصائصها ودرجتها وتاريخ استحقاقها وفئا�ا  ملؤسسة أو ملؤسسات بادئة عن طريق إصدار حصص

ميكن أن كما   ؛واللتان تضعان نظام تسيريهتصلة ملؤسسة مسرية وأخرى مؤمتنة ويتم إنشاء هذا الصندوق مببادرة ماملختلفة؛ 

ميتلك هذا الصندوق بشكل جزئي أو كلي الديون املوجودة احلالية أو املستقبلية، أين املبلغ أو تاريخ االستحقاق حمددين أو 

  ؛)2(غري حمددين

قابلة و ملديونية واليت متثل حق دين على اهليئة املصدرة، ميكن للصندوق أيضا االكتتاب مباشرة يف إصدار أوراق ا: سابعا

ل مباشر أو غري مباشر لرأس مال تثناء األوراق اليت تعطي دخللتداول عن طريق االكتتاب حبساب أو عن طريق العرف باس

ملتعلق ببعض أوراق ا 35/94يتعلق األمر خصوصا بالسندات وأوراق الدين القابلة للتداول املسرية من قبل القانون و  ،الشركة

  ؛)اخل...شهادات اإليداع وسندات اخلزينة(املديونية القابلة للتداول 

حيدد احلد األدىن ملبلغ رأس مال مؤسسات تدبري صندوق التوظيف اجلماعي للتسنيد، كما حتصر قائمة املؤسسات اليت حيق هلا :ثامنا

  .)3(عد استطالع رأي جملس القيم املنقولةبلية بقرار من الوزير املكلف باملا  اإليداعمؤسسة  مهاممزاولة 

                                                           
)(- إما منع أو تخفیض  اإلدارةلیھا ضد المؤسسات المسیرة دون أثر، یمكن أن یقترح مجلس القیم المنقولة على إذا كانت العقوبات التأدیبیة المنصوص ع

  .ممارسة بعض العملیات من قبل المؤسسة المسیرة وإما سحب االعتماد منھا
 Dubaï Electricity and Water ( DEWA)اء سلطة دبي للكھرباء والمھو العملیة التي قامت بھا أبرز مثال حول توریق التدفقات المستقبلیة  -)1(

Authority   سنوات  9والتي تم التمویل فیھا عن طریق توریق المداخیل المسقبلیة للكھرباء والماء والناتجة عن محفظة محددة العمالء، وھي متوقعة لمدة
یرتفع تبعا لالحتیاجات واحتیاطي حجم الدیون  نالر ومن الممكن أملیار دو 2مبلغھا الحالي  ؛2007من حیز تطبیقھا في أوت  سنة ابتداءً  29ولمدة قصوى 

 "ستاندر أند بورز"والمصنفة من قبل ) ABCP( التجاریة لألوراقالمالیة  األسواقالتمویل مؤمنة خاصة على مستوى  إعادةوالیوم . المحددة للعملیة
  ).كمخاطرة األداء(بعض المخاطر الخاصة ، كما أنھا تستفید من ضمان حكومة دبي والتي تضمن "فیتش"و "مودیز"و
والقاضي بتحدید الحاالت والكیفیات التي یجوز من خاللھا لصندوق توظیف  4/8/2014في  832.14صدر قرار عن وزیر االقتصاد والمالیة رقم  -)2(

أجلھا التي تملكھا من مؤسسة أو عدة مؤسسات مبادرة في  جماعي للتسنید تفویت األصول المؤھلة قبل نھایة عملیة التسنید والدیون غیر المستحقة وغیر الحال
  .7436 -7435: ، ص ص27/10/2014، 6303ج ر،  عدد .  المتعلق بتسنید األصول 33.06إطار عملیة التسنید المنصوص علیھا في القانون 

بتسنید المتعلق  06/33بتطبیق القانون ) 2010نیو یو 30(ھـ  1431من رجب  17الصادر في  2- 08- 530من المرسوم رقم ) 5(المادة و) 2(المادة -)3(
  .1: ، صالمتعلق بعملیات االستحفاظ 24-01المتعلق ببعض سندات الدیون القابلة للتداول والقانون رقم  94/35الدیون، المغیر والمتمم للقانون رقم 
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  واملؤسسة املؤمتنة )املدبرة( املؤسسة املسرية: الفرع الثاني

  :ةؤمتنَ ُـــــ يفصل القانون املتعلق بالتوريق باملغرب بني مهام املؤسسات املسرية واملؤسسات امل     

اإلدارة بعد استشارة جملس القيم املنقولة واليت تتوفر فيها بعض شركة جتارية معتمدة مسبقا من قبل "املؤسسة املسرية هي : أوال

تسيري صندوق و القيام بالتنازل عن الديون يف دور املؤسسة خاصة  ، يكمن"الشروط خاصة رأس املال ومتثل بعض الضمانات

تنازلة بسعر التنازل إصدار حصص وأوراق مديونية أخرى لصاحل الصندوق والتسديد للمؤسسة املو  للتسنيدالتوظيف اجلماعي 

 ؛)1(مليون درهم 2 أو املدبرة ويبلغ رأس املال األدىن للمؤسسات املسرية ؛عن الديون

أو كل مؤسسة تظهر يف قائمة حمددة  أو صندوقا للودائع والتدبريا معتمدا مصرفميكن أن تكون : املؤسسة املؤمتنة: ثانيا

املنقولة، واليت يكون مقرها االجتماعي باملغرب وهلا كموضوع الودائع وموضوعة من قبل اإلدارة بعد استشارة جملس القيم 

البد و الصناديق أو عمليات التأمني وإعادة التأمني، ودورها االحتفاظ باألصول وحراستها إدارة أو الضمان أو اإلقراض أو 

  البادئة؛ أخرى وخمتلفة عن املؤسسةن وظائف املؤسسة املسرية واملؤمتنة من قبل مؤسسات ضمَ أن تُ 

عندما ال يكون هناك نداء عام لالدخار، وللرتخيص أو  املنقولة ملشورة جملس القيم إلدارةخيضع مشروع تنظيم ا :ثالثا

جملس  يصدرهااالعتماد إذا كان هناك نداء عام لالدخار، كما أدخل القانون اجلديد عقوبات تأديبية واليت ميكن أن 

 .)2(التزاما�ما إمتامر ضد كل من املؤسسة املسرية واملؤمتنة يف حالة عدم القيم املنقولة كالتوبيخ أو اإلنذا

  للتسنيد صندوق التوظيف اجلماعياألوراق املالية املصدرة من قبل : الفرع الثالث

 حيث بسوق األوراق املالية،املتعلق  1- 93- 211من الظهري  3يصدر الصندوق حصصا مشا�ة للقيم املنقولة طبقا للمادة     

املتعلق ببعض أوراق املديونية  94/35ميكن أن يصدر سندات اخلزينة القابلة للتداول بالشروط املنصوص عليها يف القانون 

  . سندات أين التسديد مضمون عن طريق التدفقات املالية املتولدة عن طريق جزء من أصول الصندوقأو القابلة للتداول، 

على إنشاء أقسام داخله ولكل واحد منها نظامه اخلاص وخيضع حملاسبة  ميكن أن ينص نظام تسيري الصندوق :أوال

إنشاء قسم جديد يكون مببادرة مشرتكة من املؤسسة املسرية واملؤسسة املؤمتنة، إمكانية ، و منفصلة وذلك خالل مدة عمله

عية، متثل حقوقا تكون بفئات خمتلفة وبفئات فر  واليت قدعنه إصدار حصص ممثلة ألصول الصندوق  تجينوكل قسم 

  خمتلفة على كل أو جزء من أصول الصندوق أو القسم،

احلصص أو أوراق املديونية املصدرة من قبل الصندوق من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي وهذا ميكن أن يكتتب يف  :ثانيا

مر خصوصا بالصناديق املشرتكة القواعد االحرتازية للتوظيف، ويتعلق األ وكذا وفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية

                                                           
للتوریق، الصادر في المطبقة على صندوق التوظیف الجماعي  یةالمحاسبالمحدد للقواعد  2001الصادر في فیفري  01/351األمر الوزاري رقم  - )1( 

  .10:، ص1، المادة 21/10/2010، 5884الجریدة الرسمیة رقم 
درھم بالنسبة لمسیري مؤسسة بادئة والذین قاموا وعن قصد بامتالك لمؤسسة  1000000إلى  200000غرامة نقدیة من : ھناك جزاءات عقابیة أخرى-)2(

من  %5المشتركة للتوظیف أو شركة استثمار برأس مال متغیر حصصا لصنادیق التوریق تتجاوز السقف القانوني لالمتالك المساوي لـ تسییر الصنادیق 
درھم بالنسبة ألعضاء مجلس إدارة المؤسسة المسیرة الذین سمحوا باقتطاع عموالت  50000إلى  5000قیمة الحصص لھذا الصندوق أو غرامة مالیة من 

  .لمستویات المحددة من قبل نظام التسییرتتجاوز ا
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من قيمة حصص الصندوق، أما تلك  %5للتوظيف وشركات االستثمار ذات رأس املال املتغري اليت ليس بإمكا�ا امتالك إال 

املصدرة يف إطار توريق حمفظة ديون مشكوك يف حتصيلها فال ميكن االكتتاب فيها أو امتالكها إال من قبل بعض املستثمرين 

  ؛)1(خاصة املستثمرين املؤهلني واملستثمرين غري املقيمني باستثناء األشخاص الطبيعيني احملددين

إمكانية (الصندوق ديون جديدة امتالك هو إمكانية  أيضا، أهم ما جاء به القانون اجلديد للتوريق باملغرب بني من: ثالثا

امتالك هذه الديون اجلديدة يف نظام ص على البد وأن ين ار حصص جديدة بعد اإلصدار األويل،وإصد) تعبئةالإعادة 

تسيري الصندوق أو على مستوى التنظيمات اخلاصة املتعلقة بكل قسم، والبد أن متثل نفس اخلصائص من أجل ضمان 

  .املمنوح حلاملي احلصص األوليةو مستوى مماثل من األمان 

  التنازل عن الديون و التغطية ضد املخاطر: الفرع الرابع

لعديد من اآلليات واليت ميكن أن يلجأ إليها صندوق التوظيف اجلماعي للتسنيد من أجل التغطية ضد املخاطر هناك ا    

  .من جهة، كما حدد القانون كيفية التنازل عن الديون وطرق ختصيص السيولة للصندوق احملتملة

  :)2(ة عن طريق إحدى اآلليات التاليةورقَ ـُـــ البد وأن يقوم الصندوق بالتغطية ضد املخاطر الناجتة عن الديون امل: أوال

 ة خاصة الرهونات العقارية؛ورقَ ُـــ الضمانات املرتبطة بالديون امل  - 3

 فارق القيمة الذي يوافق التنازل للصندوق مببلغ الديون يفوق مبلغ احلصص وأوراق املديونية املصدرة؛  - 4

 ل املخاطر املالية أوال؛ة لتحمهَ وجَ حصص وعند االقتضاء أوراق مديونية خاصة مُ  إصدار  - 5

 احلصول على ضمانات من مؤسسات اإلقراض املعتمدة؛  - 6

 احلصول على قروض من املؤسسات البادئة؛  - 7

  .أو التدبري ص عليها يف نظام التسيريكل آلية أخرى نُ   - 8

ئحة واليت من التنازل عن الديون لصاحل الصندوق عن طريق االستالم الوحيد للمؤسسة املسرية بقائمة أو اليتم  :ثانيا

ل الضمانات ــــــــة الطرف املقابل احملدد بالالئحة، ومع ذلك ال يتم حتويـــــــــــخالهلا ميكن التحويل اآليل للديون وذلك مببادل

  ؛)3(يها صراحة نظام التسيري والالئحةالكفاالت والديون إال إذا نص علأو الرهونات العقارية أو الرهونات أو 

التوظيف وختصيص السيولة للصندوق واليت ميكن توظيفها يف و  دارةالصندوق شروط ومعايري اإلإدارة م حيدد نظا: ثالثا

  :)4(القيم التالية

 القيم املصدرة من قبل اخلزينة وأوراق املديونية املضمونة من قبل الدولة؛ -1

 الودائع املنفذة لدى مؤسسة إقراض معتمدة طبقا للتشريع املعمول به؛ -2

                                                           
  .6- 5: المتعلق بتسنید الدیون، ص ص 33/06بتنفیذ القانون رقم  2008أكتوبر  20الصادر في  95/08/1ظھیر شریف رقم  -)1(
  .25: ، صالمرجع السابق -)2(
تي تمتلكھا الحصول على ضمانات تمنحھا مؤسسات االئتمان الجماعي للتسنید قصد تغطیة المخاطر المترتبة عن الدیون ال فیمكن لصنادیق التوظی -)3(

  .6/9/2010الصادر في  2563.10المعتمدة ومقاوالت التأمین وإعادة التأمین وھذا طبقا لقرار وزیر االقتصاد والمالیة رقم 
  .26: ص ،المرجع السابق -)4(
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 ية القابلة للتداول؛أوراق املديون -3

 حصص صناديق التوظيف اجلماعي يف التوريق باستثناء حصصه اخلاصة؛ -4

 ؛املالية أو النقدية األوراق أسواقاملنقولة يف احلصص أو أسهم هيئات التوظيف اجلماعي يف القيم  -5

ناديق على كل من ص 33/06ميلك جملس القيم املنقولة سلطيت الرقابة املستمرة والتحقيق وذلك مبوجب القانون  :رابعا

ماسكو حسابات التخصيص اخلاصة بالصناديق و املؤسسات املؤمتنة واملسرية و املؤسسات البادئة و  التوظيف اجلماعي للتسنيد

  .  ية املصدرة من قبل صناديق التسنيدماسكو حسابات احلصص وأوراق املديونو 

خاصة لدى جملس القيم املنقولة وثيقة معلومات  لتسنيدملسرية وقبل إنشاء صناديق اكما البد أن تضع املؤسسات ا    

 توظيفمن قبل ا�لس، والذي مت وضعه حتت مسؤولية املؤسسات البادئة من أجل  مقرتح منطيطبقا لنموذج �ا وذلك 

  .األوراق املالية املصدرة من قبل الصندوق بالقرب من املستثمرين

 لى توريق الديون باملغرباملعايري احملاسبية املطبقة ع :الفرع اخلامس

املتعلق باألدوات املالية والذي يعاجل خاصة مبادئ عدم التقييد ) IAS 39(عن طريق قانونيني، املعيار وضع القواعد مت     

�دف قائمة والذي يعاجل عمليات عدم التوطيد للهيئات ذات الغرض اخلاص، ) IAS27(احملاسيب لألصول املالية، املعيار 

إىل حتسني تطبيق املعايري الدولية وإمكانية املقارنة على نطاق العامل للبيانات املالية اليت يتم إعدادها  )SIC()(تفسريات 

وهي تفسريات معتمدة وجزء من املنشورات  ،باستخدام معايري احملاسبة الدولية وذلك بتفسري املسائل احملاسبية املثرية للجدل

 .  (SIC12)الرمسية وخاصة

 (SIC12)ملعيار وفقا  : )احملاسبي وعدم التوطيد يف املعايري احملاسبية الدولية لتقييدعدم ا( ورقة اعد عدم توطيد الديون املقو : أوال

  :"هيئة ذات غرض خاص"أربعة معايري من أجل توطيد ميكن استخالص 

ية بطريقة تسمح هلا من لهيئة ذات الغرض اخلاص حلساب مؤسسة اإلقراض وفقا الحتياجا�ا التشغيللنشاطات وجود  - 1

 احلصول على مزايا منها؛

ت بعض وضَ متتلك مؤسسة اإلقراض سلطة اختاذ القرار للحصول على معظم مزايا أنشطة اهليئة ذات الغرض اخلاص أو فَ  - 2

 ؛)1(هذه السلطات بوضع آلية القيادة أو اإلرشاد اآليل التلقائي

للهيئة ذات الغرض اخلاص وبالتايل ميكن تعرضها للمخاطر  متتلك مؤسسة اإلقراض حق احلصول على أغلبية املزايا - 3

 املرتبطة بأنشطة هذه اهليئة؛

احلصول أو حتتفظ مؤسسة اإلقراض بأغلبية املخاطر املتبقية املرتبطة مبلكية اهليئة ذات الغرض اخلاص أو ألصوهلا من أجل  - 4

 على مزايا من هذه األنشطة؛

  :ةــــــــــــــحولَ ُــــ من أجل عدم التقييد احملاسيب لألصول املالية امل معايري على ثالثة) IAS 39(ينص املعيار : ثانيا

                                                           
()- Standing Interpretations Committe. 
(1)- mécanisme de pilotage automatique. 
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 حتويل تدفقات نقدية للخزينة لألصول املتنازل عليها؛ -1

 حتويل شبه كلي للمخاطر واملزايا؛ -2

 وحتويل الرقابة على األداة؛ -3

وعدم ) حتليل شجرة اختاذ القرار(راحل وذلك باحرتام خمتلف امل ،ر هذه املعايري بطريقة متتابعةيتقديتم أن  جيب -4

 ؛اسيباحملتقييد العدم احرتام معيار واحد واملتخذ بشكل منفرد ميكن أن مينع 

  :)1(هناك ثالث حاالت ممكنة لتحويل املخاطر واملزايا: ثالثا

 اإلمجايلاملبلغ الفرق بني (من أجل عدم التقييد احملاسيب العملية تؤهل : التحويل الشبه الكلي للمزايا واملخاطر -1

 ؛)احملاسيب وسعر التنازل يدرج يف حسابات النتيجة

الضمانات املعطاة على الديون كمؤهلة لعدم التقييد احملاسيب،  العملية غري : االحتفاظ شبه الكلي للمخاطر واملزايا -2

من أجل املبلغ  احملولة ضد خماطر إعسار املقرتض، حيث يظل األصل مدرج يف حسابات امليزانية ودين يتم تسجيله

 ؛)يتم حتليل العملية كقرض مضمون عن طريق األصل املتنازل عليه(احملصل عليه 

حتتفظ اهليئة ذات الغرض اخلاص يف بعض احلاالت جبزء من خماطر ومزايا األصل : حتويل جزئي للمخاطر واملزايا -3

األصل إدارة حق أو الشراء اجلزئي  ادةإعخيار أو جزء من التدفقات النقدية للخزينة  أو ضمان جزئيأو  املــُحَول

 ؛)ال- وضعية ال(حمتفظ �ا  إمجاالوال ليست حمولة  إمجاالاخل، ...احملول

وذلك عندما ال يكون للمتنازل القدرة العملية  ،ل حمتفظ �احوَ ُــ كانت الرقابة على األصل املما  البد من حتديد إذا   -4

حمتفظ �ا فال يتم تقييد األصل حماسبيا، وكل أصل أو خصم أو حق أو ا إذا كانت غري معلى بيع األصل دون تقييد، أ

إىل إعادة ) IFRS(تطبيق معايري يؤدي  ل يتم إدراجه حماسبيا بشكل منفصل؛التزام مت إنشاؤه أو حمتفظ به خالل التحوي

 ريق؛عمليات التو  إطارتوطيد جزء مهم من عمليات التنازل عن األصول أو للمخاطر املرتبطة �ا يف 

  :حتويل املخاطر لتأطريتوصيات  "جلنة بازل"أصدرت : رابعا

 اللجوء إىل تصفية احرتازية؛: حتديد متطلبات األموال اخلاصة على أساس املخاطر املستنفذة: الركن األول - 1

 أو غري تعاقدي؛ ضميندعم  املصارفيعاجل التقديرات اليت ميكن للمنظم اختاذها إذا ضمنت : الركن الثاين - 2

 ؛تعرضات التوريق نتقدمي منوذج منفصل من أجل اإلبالغ ع: ن الثالثالرك - 3

  :ة من حساب أصوهلا املرجحة إذاقَ ورَ ُـــ ميكن للمؤسسة املتنازلة أن تستثين التعرضات امل - 4

 ة ألطراف أخرى؛ـــــــــــــــورقَ ُــــ رضات املعمت حتويل جزء مهم من خماطر القروض املرتبطة بالت .أ 

 ة؛حولَ ُــ ل برقابة فعالة أو غري مباشرة على التعرضات امل حيتفظ املتناز مل .ب 

 

                                                           
(1)- conférence titrisation, titrisation au Maroc, bilan et perspectives, op.cit., p :  20 . 
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املستثمرين الذين حيصلون على األوراق املالية ال : كانت األوراق املالية املصدرة ال تشكل التزامات للمتنازلإذا   .ج 

 .)(ميتلكون سوى حق أو دين على حمفظة التعرضات املستند إليها

عاجلة احملاسبية لعمليات املحاليا أو  للتسنيدملطبقة على صندوق التوظيف اجلماعي املعايري احملاسبية امت وضع : خامسا

والصادر يف فيفري  351/01رقم  املغربية اخلوصصة والسياحةو ن وزارة االقتصاد املالية عاألمر الصادر  بواسطة التسنيد

  .العقاريهذا األخري حيدد املعايري احملاسبية املطبقة على توريق ديون الرهن  ،2001

االمسية الفرق بني القيمة  يشكلوة واملسجلة بقيمتها االمسية، ورقَ ُـــ تتكون أصول ميزانية الصندوق أساسا من الديون امل - 1

ض أو فائض والذي يسجل يف جانب األصول للميزانية والذي سيكون حمل عرض أو نشر وفقا للطرق افاخنوسعر الشراء 

االكتوارية أو احلسابية واليت  ذا العرض هي تلك املتعلقة بالنسبوالطريقة األنسب هل ق،الصندو  احملددة عن طريق نظام تسيري

 اسيب تبعا لكل التعثرات احملققة؛البد من إعادة فحصها مع كل قرار حم

صبح عدم التغطية ت، حيث يتحقق االخنفاض عندما لقيمة يسجل يف جانب اخلصومن فائض اعاالخنفاض الناتج  - 2

عندما يصبح الدين غري قابل ، أما ية لدين حمتمل وذلك عن طريق تشكيل مؤونة للمخاطر والتكاليفالكلية أو اجلزئ

 ؛للتحصيل فإن مبلغه حيمل للتكاليف

 منفصلة يف جانب اخلصوم للميزانية،تسجل احلصص والسندات املصدرة من قبل الصندوق بقيمتها االمسية وتقدم  - 3

املتحملة من قبل الصندوق  اإلصدارومصاريف  ،يزانية يف بند فارق اإلصدارالفرق مقارنة بسعر اإلصدار يف امل ويظهر

طريقة خطية طيلة مدة عمل ، حيث �تلك هذه املصاريف ب)إعدادية(يف بند مصاريف أولية  األصولتسجل يف جانب 

 ؛يا يف ديون اخلزينةالتسبيقات املنفذة للصندوق من قبل املؤسسة املكلفة بالتحصيل يتم تسجيلها حماسبأما  الصندوق؛

شروع معايري حماسبية جديدة من قبل ا�لس الوطين يتم حاليا التحضري مل، اجلديد لإلطار القانوين للتسنيد لإلصالحتبعا  - 4

مبوجب  إدخاهلااحملاسيب احلايل وذلك باألخذ بعني االعتبار مستجدات مت  اإلطارللمحاسبة باملغرب، والذي يهدف إىل توسيع 

 :، خصوصااملتعلق بالتسنيد 33/06القانون 

 اللجوء لالقرتاض؛ إمكانية .أ 

 ؛)اخل...الديون املستقبليةو  اإلجياريديون القرض و ديون مشكوك فيها : توسيع الديون القابلة للتسنيد .ب 

 التنازل عن ديون حتت ظروف معينة؛ إمكانية .ج 

 تشكيل أقسام داخل الصندوق؛ إمكانية .د 

كتنازل، على مستوى املخطط القانوين احملاسيب  يعاجل التوريق ، ى املؤسسات البادئةالقواعد احملاسبية املطبقة علأما  - 5

املعايري احملاسبية الدولية وتقرتح ، "الئحة التنازل"استالم ل منذ تنازِ ُــ من ميزانية امل ختتفيفإن الديون املتنازل عنها  وبالتايل

                                                           
)(-  تقریرا للدول السبع 2008قدم منتدى االستقرار المالي في أفریل ،)G7(ر ریقة غی، یتضمن العدید من التوصیات من بینھا تلك المتعلقة بعملیات عدم التوطید، وبط

یجب على مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تحسین تنظیمات المعاییر المتعلقة بالتقیید : حیث حدد التقریر وبالنسبة للبنود خارج المیزانیة مباشرة لعملیات التوریق،
كما اقترح مجلس معاییر .  جھات النظرالمحاسبي وللمعلومات المقدمة للھیئات غیر الموطدة، بطریقة أسرع والعمل مع واضعي معاییر آخرین من أجل تقارب و

مر على أصل مالي والذي سیكون المحاسبة الدولیة أیضا تحسین التنظیمات المتعلقة بالمعلومات المقدمة خاصة الحاالت التي تكون فیھا الھیئة ال تزال لدیھا التزام مست
ألدوات المشتقة المتفاوض علیھا باالتفاق، خلق غرفة مقاصة مركزیة من أجل عقود كما أن ھناك توصیات أخرى جاریة تتعلق تبسیط وتنمیط ا. غیر مقید محاسبیا

  .ة في محافظھم بجزء من مخاطر األصول محل العقد وغیر المغطاة خالل فترة حیاة األداةقَ ورَ المبادلة على التعثر، والمطالبة بضرورة احتفاظ مصدري المنتجات المُ 
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ايل سيتم إدراجه حماسبيا أم ال تبعا للتنازل، واملراحل مراحل من أجل حتديد إذا ما كان األصل املعدة على  حتليال

  :)1(األساسية هي

 حتديد إذا ما كان كل األصل مت حتويله؛ .أ 

فحص إذا ما كانت حقوق حتصيل غالبية التدفقات املالية لألصول احملولة واملزايا املرتبطة �ا مت حتويلها مع  .ب 

 األصول املتنازل عنها؛

 ملخاطر املرتبطة باألصول مت حتويلها كذلك؛احتديد إذا ما كانت أغلبية  .ج 

 .حتديد إذا ما كانت الرقابة املرتبطة باألصول مت حتويلها .د 

أما على مستوى قواعد  التسجيل احملاسيب لألصول احملولة،عندما جتتمع هذه الشروط، ميكن للهيئة املتنازلة عدم     

لتوريق أن تدمج ايري من أجل حتديد إذا ما كان على هيئة االتوطيد البد وأن يأخذ بادئ العملية باحلسبان بعض املع

  ؛دةوطَ ُـــ يف ميزانيتها املاألصول املـــــُورَقة الة وإظهار التوطيد يف أي ح

  : للتسنيد لتوظيف اجلماعيالنظام الضريبي لصندوق ا: سادسا

من  "6للمادة" طبقا  ة مؤسسةهذه الشفافيمن الضريبة على الشركات، ندوق التوظيف اجلماعي للتسنيد ى صعفَ يُ  - 1

صندوق  بإنشاءوالقرارات املتعلقة  األحكامموضوعها االجتماعي  إطار، بالنسبة لألرباح احملققة يف للضريبة ةالعام املدونة

بتعديل أنظمة التسيري و والتنازل عن السندات واحلصص  باإلصدارو بامتالك األصول و  التوظيف اجلماعي للتسنيد

 ؛)2(املدونةمن  "129لمادة ل"طبقا املتعلقة بالعمل هي معفاة من حقوق التسجيل األخرى  واألحكام

  :األشخاص الطبيعيون واملعنويون والذين يقومون بعمليات شراء وبيع حلصص الصندوق لرمسنيخيضع  -2

 ن أصول الصندوق؛عرسم على نواتج التوظيفات ذات الدخل الثابت واليت توافق للنواتج الناجتة  .أ 

  .)(وائض القيمةرسم على ف .ب 

  جتربة القرض العقاري والسياحي باملغرب :الثاني املطلب

املغريب االختصاصي يف القروض املرتبطة  صرفملدة طويلة امل 1920سنة  القرض العقاري والسياحي الذي مت إنشاؤهظل     

من رأس مال  34%فيه اقتناء  ا شامال حقيقيا، وهو مشروع يندرجمصرفبالتشجيع العقاري والسياحي ويطمح اليوم ليكون 

  .كما أنه يعد تابعا �موعة صندوق اإليداع والتدبري من رأس مال صوفاك للقرض، 46%املغاربية للتأجري و 

 السياحيمن قبل القرض العقاري و  تسنيدللللتوظيفات اجلماعية  اديقصنأربعة مت يف إطار عمليات التوريق باملغرب إطالق     

  .)CREDILOG4(و )CREDILOG3(و )CREDILOG2(و )CREDILOG1(ويتعلق األمر بـ  للتوريق املغاربية مبسامهة

  

                                                           
 (1)- Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM), la titrisation, janvier 2011, p : 27. 

  .9:، ص2010، 2605، المدیریة العامة للضرائب، وزارة االقتصاد والمالیة، المملكة المغربیة، نموذج رقم المدونة العامة للضرائب -)2(
)(-  وجود ھبة أو بین األزواج أو إخوة وأخوات، : یبة على فوائض القیمة في حالةالطبیعیون سواء أكانوا مقیمین أو غیر مقیمین من الضریعفى األشخاص

  .درھم 30000إذا كان الربح أو جزء منھ یوافق التنازالت المحققة خالل الدورة ال تتجاوز عتبة 
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  بيانات تعريفية حول القرض العقاري والسياحي: الفرع األول

  :من خالل اجلدول املوايل املغريب ميكن توضيح أهم احملطات التارخيية اليت مر �ا القرض العقاري والسياحي    

  التطور التارخيي للقرض العقاري والسياحي املغربي):  5- 8(اجلدول رقم 

  الحدث  السنة

  إنشاء صندوق القروض العقارية للمغرب من قبل القرض العقاري للجزائر وتونس والقرض العقاري لفرنسا  1920

1960  
ركة والذي أعطى صندوق القروض العقارية امتيازات ش 1962نوفمبر  5صدور الظهير (صندوق الودائع والتدبير 

  )القرض العقاري وحدد مجال تدخلها في القطاعات العقارية والسياحية

  مع توسع نشاط القطاع السياحي تحول صندوق القروض العقارية للمغرب إلى القرض العقاري والسياحي  1967

1986  
هور سمح له بقبول الودائع من عموم الجم ( مصارفتزويد القرض العقاري والسياحي بالنظام األساسي لل

  ).مصرفيةوممارسة العمليات ال

  مصرفيةفتح الشبابيك للودائع والعمليات ال  1988

  مخطط إصالح شامل للقرض العقاري والسياحي  2000

  السكن والعائلة مصرفتحول القرض العقاري والسياحي ل  2004

  بمجلس إدارة ومجلس رقابة تحول قانوني للقرض العقاري والسياحي لشركة مغفلة  2007

  تحول طريقة الحوكمة لشركة مغفلة بمجلس إدارة ورقابة إلى شركة مغفلة بمجلس ادارة  2009

  .وتبنى هوية جديدة مصرف/تحول القرض العقاري والسياحي إلى القرض العقاري والسياحي  2014

  يك القطريللشر  40%اتفاقية مشتركة مع مصرف قطر الدولي اإلسالمي إلنشاء بنك إسالمي في البالد بحصة   2015
 

bank/historique-www.cihbank.ma/corporate/cih:  Source  

  )CREDILOG1( صندوق : الفرع الثاني

إطار عملية إعادة يف لسياحي ل القرض العقاري وامت تنظيم أول عملية توريق لقروض الرهن العقاري باملغرب من قب    

مينح إمكانيات جديدة و حيث يعد التوريق أداة لعصرنة السوق املالية،  النظام املايل تعزيزل هذه العملية جاءتكما ، هيكلته

  .نيعد أداة لتمويل قطاع أساسي يف االقتصاد وهو قطاع السك ، كماللتوظيف بالنسبة للمستثمرين

وايل قرضا مببلغ امسي قدر حب 4689بامتالكه  2002أفريل  16يف ) CREDILOG1(مت إنشاء صندوق  :أوال

) S(و) P2(و) P1(، ومتت تسوية امتالك هذه القروض عن طريق ناتج اإلصدار ألربع فئات )(درهم 007.176,04520.

تبة هي احلصة املتبقية واملكت) R(فهي احلصص التابعة و) S(هي حصص ذات أولوية، أما ) P2(و) P1(، حيث كال من )R(و

  .)1(واليت سيتم التسديد هلا عند أجل االستحقاق عن طريق ختصيص عائد التصفية القرض العقاري والسياحي من قبل

                                                           
)(- ومضمونة عن طریق رھونات من  تم بیع الدیون لھیئة ذات غرض خاص وكانت عبارة عن قروض متوسطة وطویلة األجل ذات أسعار فائدة ثابتة

  .الدرجة األولى لصالح صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید والتي قامت بمقابلھا بإصدار أوراقا مالیة تباع للمستثمرین
(1)- Note d’Information, CREDILOG1, Avril 2002, p : 5. 

http://www.cihbank.ma/corporate/cih-bank/historique
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تودع يف هذا الصندوق، وبعد التسديد للمستثمرين وشركة التسيري، يعيد ) الفوائد+ رأس املال (تسديدات الديون    

ضمانات و تدفقات نقدية (تسديدات ويصبح بذلك مالكا للديون الصندوق إيداع املبلغ املتبقي للمتنازل تبعا لل

آجال االستحقاق (تضمن املؤسسة املتنازلة تغطية الديون وحتول للصندوق كل التدفقات املالية كما  ؛)اخل...وامتيازات

  ؛وفقا لفئة األوراق املالية املمتلكة ادوريويكون التسديد املرتبطة بالديون ) التسديدات املسبقةو 

ة من جهة، ومبلغ الفوائد املدفوعة حلاملي ورقَ مُ ـــفارق الفائدة املوجود بني مبلغ الفوائد املستحقة على القروض ال: انياث

  .ى،  تغذي تدرجييا صندوق االحتياطاألوراق املالية والعموالت املستحقة من طرف الصندوق من جهة أخر 

ز املدينني واليت ميكن دف إىل تقوية آليات تغطية خماطر عج� ناك العديد من تقنيات تعزيز االئتمان واليته    

 فارق القيمة ، باإلضافة إىلعةحصص تابأو إصدار حصة متبقية أو  داخليةالارجية أو اخلضمانات كال استخدامها،

اللجوء لتمويل احتياج مؤقت للسيولة عن طريق  ن لصندوق التوظيف اجلماعي للتسنيدكما ميك  صندوق االحتياط،و 

  ؛)1( من األصول الصافية للصندوق أو إحدى أقسامه يف بداية السنة %10د سقفها بـ دِ حُ  اللجوء إلقرتاضات نقدية

مسحت هذه العملية للقرض العقاري والسياحي بتحسني نظام املعلومات وتأهيل سالسل املعاجلات وتقوية اجلهاز :ثالثا

العديد من املزايا لبادئ  التوريق حيملكما ،  افة إىل تقوية روح الفريقفعالية أفضل لـلمكتب اخللفي باإلضوإعطاء  والتغطية

يث منحه حال جديدا إلعادة التمويل دون إسهامات لألموال اخلاصة وبأقل تكلفة مقارنة باالقرتاض فيما بني حب العملية

صرف جلزء من املق طر أقل، ومن جهة أخرى فإن تورياخموهذا راجع لوجود عالوة  ،املصارف أو إصدار قرض سندي

سوف حيدث دخوال للخزينة مقابل خروج جلزء من التزاماته من امليزانية، فباإلضافة لتسهيالت التمويل فقد  حمفظة قروضه

  ؛جزًء من خماطره حنو أطراف أخرى وحسن بذلك النسب االحرتازية القرض العقاري والسياحيحول 

بـ  والذي مسي 2002أفريل  22يف  للتسنيد ات اجلماعيةوق للتوظيفمت إصدار احلصص لصاحل أول صند: رابعا

)CREDOLOG1()*(   ومت بذلك ميالد سوق الرهن القرض العقاري والسياحي واملغاربية للتوريقوقد قام بعملية اإلصدار كل ،

) CIH(ل قروض الرهن العقاري املتنازل عنها من قب امتالكهدف وحيد وهو ) MT(، ولقد كان لشركة ةالعقاري املغربي

مليون  500مببلغ  يف أربع فئات متمايزةممثلة للقروض املذكورة سابقا  "حصصا"إلصدار وملرة واحدة قيما منقولة تسمى 

من اإلصدار  %73سنوات ومتثل  3متوسط أجلها يقارب ) parts prioritaires) (P1(حصص ذات األولوية  ؛همدر 

) S(احلصص الثانوية التابعة و من اإلصدار  %21سنوات ومتثل  9 اربــــمتوسط أجلها يق) P2(حصص ذات األولوية و 

) part secondaire résiduelle) (R(من اإلصدار واحلصة الثانوية املتبقية  %5سنوات ومتثل  5متوسط أجلها يقارب و 

  .)2(القرض العقاري والسياحي واملكتتب فيها من قبل

                                                           
بمبادرة من الصندوق بشرط أن یحظ بقبول  - (*)ق صراحة على سقف أعلى، إذا نص نظام تسییر الصندو - : (*)یمكن تجاوز ھذا السقف في حالتین -)1(

وھذا طبقا للقرار الوزاري رقم  ،"رأس المال المتبقي المستحق للدیون التي لم یحن أجل استحقاقھا بعد": ویقصد بأصل صافي. مجلس القیم المنقولة
  ."2و 1"یة، المادة والمحدد لسقف االقتراضات النقد 2010الصادر في سبتمبر  10/2564

)*(- CREDILOGE  إلى جـانب التمـویل القرض العقاري والسیاحي  بین المنتجـات المـقـدمة من قبـلأو القـرض العـقـاري الممنوح لألفـراد وھو من
  .)ISKANE(سكن  -المسـبـق ومخـطـط ادخـار

(2)-www.maghrebtitrisation.ma/servlet/ServletDocumentation?tache=Selection&idType=2 
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  .املغربيل مراحل عمليات التوريق بيوضح الشكل املوا    

 مراحل عملية التوريق باملغرب): 5-2(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   (*)- Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.  
Source: www.maghrebtitrisation.ma/jsp/qui-sommes/index.jsp. 
 

من قبل املستثمرين  إال) FPCT(فإنه ال ميكن أن يكتتب يف حصص  ،توريقالوفقا للقانون املغريب املتعلق ب:اخامس

شركات و هيئات التقاعد واملعاشات و مؤسسات اإلقراض و هيئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة كاملؤسساتيني  

قبل القانون ولكن بإمكا�م االكتتاب بشكل غري مباشر  من مت استبعادهماخل، أما األشخاص الطبيعيون فقد ...التأمني

  ؛)1(هيئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة يف هذه املنتجات املالية عن طريق 

الصندوق املركزي و  دبريوالت اإليداعكال من صندوق   للقرض العقاري والسياحي ضمت عملية التوريق باإلضافة :سادسا 

 1977مت إنشاؤها سنة  هذه األخريةو ) Proparco(و) M.S.IN(و) UPLINE(و) CCCIF(للقرض العقاري لفرنسا 

ويتمثل دورها يف إجياد مسامهات  وممتلكة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وهي شركة ترقية ومسامهة للتعاون االقتصادي

من هذه املسامهة هو  سنوات، واهلدف 5يف رأس مال املؤسسات على مدة متوسطة تقدر بـ ) %20إىل  %5من (

 يف عدة مناطق ومن بينها الدول اإلفريقية حيث يكون لالستثمار يف اخلارج عن طريق اتشجيع خلق وتطوير فروع هل

)Proparco (والعمليات املاليةصريفميزات ضريبية، ومن مهامها أيضا التمويل امل )؛)2  

   )CREDILOG 1(حصص الصندوق  يوضح الشكل املوايل هيكلة اإلصدار وكيفية االكتتاب يف    

  

  

  

                                                           
(1)- Idem. 
(2)- Samia Oulounis, Gestion financière internationale, Alger, O.P.U, 2005, p : 74. 

 مؤسسة اإلقراض المتنازلة

 الشركة المسيرة

 ناتج اإلصدار - 5

 ناتج اإلصدار -6

 المدينون 

 حصلةالم المؤسسة

FPCT 

  المستثمرون

 المؤسسة المؤتمنة

 منح قروض -1 )رأس المال والفوائد( تسديد االستحقاقات -2

 بيع القرض - 3

 إصدار وتوظيف - 4

  )FPCT( حصص

 تحويل التدفقات المحصلة -7

  تسديد األصل والفوائد - 8

 للمستثمرين

  تدفق نقدي

  )*()CDVM( مجلس القيم المنقولة

  عتماد والمراقبةمنح اال

http://www.maghrebtitrisation.ma/jsp/qui-sommes/index.jsp
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  )CREDILOG 1( هيكلة اإلصدار لصندوق): 5-3(الشكل رقم 

 

 

 

 

  
  

 .سنيدة المغاربية للتشرك من إعداد الطالبة انطالقا من معطيات: المصدر

من  %18بـ ) P1(احلصص ذات األولوية  يف مت االكتتاب، أما عن نسب االكتتاب فقد جاءت على الشكل التايل  :سابعا  

من قبل شركات التأمني وصناديق  %38وهيئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة  من قبل %20 و قبل مؤسسات اإلقراض

هيئات  بصورة واسعة من قبل) P2(احلصص يف مت االكتتاب و املستثمرين املؤسساتيني اآلخرين،  من قبل %24التقاعد و

فقد مت ) S(وأما احلصص التابعة  ؛%50شركات التأمني وصناديق التقاعد بـ و  %41بـ التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة

  .)1(من قبل مؤسسات اإلقراض %60االكتتاب فيها بـ

أو قواعد ترجيح مالئمة واهلدف هو رفع حجم /يستفيد املستثمرون يف هذا النوع من احلصص مبعاملة ضريبية و    

 خدمحمفزة، حيث يستوتوظيف احلصص املصدرة عن طريق إجراءات القروض ويف نفس الوقت تسهيل عملية توريقها 

، وتكمن الفكرة يف ضمان معدالت الصناديقلتقييم القروض املمتلكة من قبل ) taux de valorisation(معدل التقييم 

  .تفضيلية ملؤسسات اإلقراض املاحنة للقروض وإمكانية التنازل عنها بسعر أعلى من قيمتها االمسية

 التوريقعمليات ك بعض اإلصالحات الضرورية اليت من املمكن وضعها حيز التنفيذ حىت يتم حتقيق فائدة من هنا    

   :واليت البد من التعجيل يف تطبيقها واملوضحة يف الشكل املوايل  باملغرب 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
(1)-www.maghrebtitrisation.ma/servlet/ServletDocumentation?tache=Selection&idType=2 

 

CREDILOG1 

 P1 حصص ذات األولوية

 P2 حصص ذات األولوية

 S الحصص التابعة

 R الحصص المتبقية

 
 المؤسساتيين تم االكتتاب من قبل المستثمرين

  OPCVMو

 CIH المتنازل مصرفتم االكتتاب فيها من قبل ال

 ناءتم االكتتاب فيها من قبل المستثمرين المؤسساتيين باستث
OPCVM 
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  اإلصالحات الضرورية لتنشيط عمليات التوريق باملغرب):5-4(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (*)- Caisse de Refinancement Hypothécaire. 
Source: www.maghrebtitrisation.ma/intervention de Hicham Karzazi, la titrisation enjeux et opportunités, p : 6.     

 )CREDILOG1(هيكلة اإلصدار لصندوق يوضح اجلدول املوايل  

 )CREDILOG1( هيكلة اإلصدار لصندوق): 5-9(اجلدول رقم 

  )سنة(متوسط األجل   أجل االستحقاق  معدل الفائدة  المبلغ  عدد الحصص  نوع الحصص

P1 3650 365.000.000,00 6.22% 2.84  2008 سبتمبر  

P2  1080  108.000.000,00  7.32%  8.8  2016 مارس  

S  250  25.000.000,00  6.3%  4.67  2016 مارس  

R  1  2.000.738,57  -  -  -  

        500.000.738,57  4981 المجموع

Source: www.maghrebtitrisation.ma/credilog1_évolution.jsp 

  ة ورقَ إنشاء صناديق دولة لألصول المُ  معدل التقييم ضمان الدولة

Fonds Etatiques de Créances Titrisées FECT 

الممنوح لنوع محدد من القروض 

  والتي ترغب الدولة في تشجيعها

الذي ستقيم به القروض 

 FPCTالممتلكة من قبل 
ر سندات شراء قروض الرهن العقاري بإصدا:وظيفتها

  دولة أو مضمونة من قبل هذه األخيرة

لضمان سعر تنازل مناسب   المستفيدة من هذا الضمان

 لمؤسسات اإلقراض 

  يتم التسديد لهاته السندات من خالل

التدفقات المالية للقروض والتي يمكن أن تستفيد  

  من مزايا ضريبية

القروض الموجهة للتوريق والتي 

هلية تستجيب لبعض معايير األ

معدل الفائدة و من حيث المدة 

  .الخ...الضماناتو 

وهو ما يشكل بديال لنظام 
  الحسم الحالي

شبيهة بمبدأ صندوق إعادة التمويل للرهن 
  *)CRH(العقاري 

ولمبلغ أدنى محدد مسبقا 

  لكل معاملة

مما يسهل إخراج القروض من الميزانية 

  وبأسعار مهمة بفضل ضمان الدولة

  ر هذه الصناديق يتم من خاللهيكلة وتسيي

  أو خلق شركة وطنية للتوريق MTشركة مثل 

http://www.maghrebtitrisation.ma/intervention de Hicham
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مليون درهم والناجتة عن الفرق بني التسديدات املنفذة من قبل  25تواصلت تغذية صندوق االحتياط حىت بلغ عتبة : ثامنا

والتكاليف املتعلقة بتسيريه،  %6.64والتسديدات املنفذة من قبل الصندوق للمستثمرين مبعدل  %12.7املقرتضني مبعدل 

وباملوازاة مع ذلك فقد متت تغطية الصندوق ضد خماطر التعثر عن التسديد للمقرتضني من خالل الضمانات املرتبطة بالقروض 

ملتبقية واليت تتحمل أوال خطر التعثر عن التسديد، إضافة إىل التسبيقات التقنية وصندوق االحتياط وعن طريق إصدار احلصة ا

عند  اضمانا للحصص التابعة للصندوق عن طريق التزامها بالتسديد هل) Proparco(شكلت و ؛ املتنازل صرفمن قبل امل

  ؛)1(حلول آجال استحقاقها

كلة ذات نوعية جيدة مماثلة لسندات اخلزينة حيث هو وضع هي) CREDILOG1( كان اهلدف بالنسبة لصندوق: تاسعا

، وكانت أوىل الضمانات املقدمة للمستثمرين )2(من أجل الوصول ملنتج ذا إمضاء جيد) AAA(مت إتباع معايري التصنيف 

، مث %150و�ذا الضمان احلقيقي فقط ميتلك الصندوق تغطية بأكثر من )*(هو استفادة القروض برهن من الدرجة األوىل

مليون  40مليون درهم والذي من املمكن أن يصل إىل  25تأيت الضمانات املالية واليت على رأسها صندوق االحتياط بـ 

مليون درهم والذي ميكن  30درهم، إضافة إىل خط تسبيق تقين يف حالة وجود احتياج يف السيولة وبسقف قدر بـ 

حلصص املصدرة بني حصص ذات أولوية واليت هلا األولوية على استعماله يف أية حلظة، أما ثالث ضمان فيتعلق �يكلة ا

اليت متنح ) Proparco(التسديدات واحلصة املتبقية واليت متثل محاية إضافية للمستثمرين، وإىل جانب هذا يظهر ضمان 

  ؛)3(إمضاًء دوليا للحصص التابعة

  ) CREDILOG2( صندوق :الفرع الثالث

مليار درهم وهو ذا هيكلة  1ومببلغ   2003خالل سنة )  CREDILOG2( ي بـمت إطالق ثاين صندوق والذي مس   

، وتتلخص هيكلة إصدار )Proparco(لكن دون ضمان خارجي من قبل ) CREDILOG1(مشا�ة لـ 

)CREDILOG2 (يف اجلدول املوايل)4(:  

 )CREDILOG2( هيكلة اإلصدار لصندوق): 5- 10(اجلدول رقم 

  )سنة(األمد   )سنة(متوسط األجل   أجل االستحقاق  معدل الفائدة  لغالمب  عدد الحصص  نوع الحصص

P1 5620 562.000.000,00  5.11% 2.65  2.99  2008 ديسمبر  

P2  3870  387.000.000,00  6.39% 8.72  10.02  2019 سبتمبر  

S  500  50.000.000,00  6.85% 5.81  6.89  2019 سبتمبر  

R  1  1.006.830,62  -   -   -   -  

  -   -   -   -   1.000.006.830,62  9991  المجموع
www.maghrebtitrisation.ma/credilog2_évolution.jsp: Source 

                                                           
(1)- Idem. 
(2)-www.maghrebtitrisation.ma/credilog1_évolution.jsp 
 

 .عقد رھن یضمن للذي یملكھ األولویة على األصل المرھون في حالة تعثر المقترض عن التسدید -)*(
(3)-www.maghrebtitrisation.ma/credilog1_évolution.jsp 
(4)-www.maghrebtitrisation.ma/Securization The North African experience Asset Backed Finance, Dubai 
Conference 15-19/5/2005, p: 10. 
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فيها ، أما احلصة املتبقية فقد مت االكتتاب قبل املستثمرين املؤسساتينيمن ) S(و )P2(و )P1(مت االكتتاب يف احلصص     

مليار  1.1مليار درهم منها  CREDILOG2( 1.9( بـوبلغ مستوى الضمانات املرتبطة، )CIH( املتنازل صرفمن قبل امل

  .)1(اخل...مليون درهم صندوق احتياط  40و مليون درهم خط سيولة 60ودرهم حتت شكل ضمانات حقيقية 

  :يوضح  الشكل املوايل األطراف املتدخلة يف عملية التوريق للقرض العقاري والسياحي    

  )CIH( صرفالتوريق ملاألطراف املتدخلة يف عملية  ):5-5(الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

  

  
  
  

Maroclear : ُ1997بالمغرب، بدأ نشاطه في سنة ن المركزي لألوراق المالية ؤتمِ الم.  

   من إعداد الطالبة: المصدر  

على التوايل ) CREDILOG4(و )CREDILOG3(كال من  2014و 2008خالل  سياحيطلق القرض العقاري والأ 

  .ريقللتو وذلك بالتعاون مع املغاربية 

   )CREDILOG3( صندوق :الفرع الرابع

، وخصص هذا اإلصدار للمستثمرين املؤسساتيني وفقا للقانون املغريب، 2008ديسمرب  22مت إنشاء ثالث صندوق يف     

  :للصندوق يف اجلدول املوايل تتلخص هيكلة اإلصدارو 

  )CREDILOG3( هيكلة اإلصدار لصندوق):5- 11(اجلدول رقم 

 %معدل الفائدة   المبلغ االسمي الوحدوي  المبلغ االسمي اإلجمالي  عدد السندات والحصة  لحصةنوع السندات وا

A1 12 750 1.275.000.000,00  100.000,00  4,83  
A2  1 500  150.000.000,00  100.000,00  5,42  
B  740  74000.000,00  100.000,00  5,39  
R  1  1.000.888,46  1.000.888,46    

      1.500.000.888,46  991 14  المجموع

.: 1 Communiqué de presse/CDVM, décembre 2008, p : Source  

                                                           
(1)-Note d’Information, CREDILOG 2, Juin 2003, p: 4. 

 تدفقات نقدية

 )مقترضون(مدينون 

 )CIH( المتنازل

 )CREDILOG1,2,3,4( FPCT 

  المستثمرون

 محصلة مؤسسة
)CIH( 

  تسديد األصل والفوائد  اكتتاب )FPCT( إصدار حصص

  لحاملي الحصص
 

  ستحقات أصل وفوائدتسديد الم  منح قروض

  تحويل التدفقات 

  النقدية
  بيع القروض

  المؤتمن المركزي

)Maroclear( 

 Proparco ضمان

CREDILOG1 

  تنظيم العملية

 شراء 

مؤسسة مسيرة   

  مؤتمنة، المغاربية

 )MT( للتوريق
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   )CREDILOG4(صندوق  :الفرع اخلامس

مت تشكيله انطالقا من التنازل عن ديون  ،2014أفريل  30يف  الصندوق الرابع للقرض العقاري والسياحي إطالقمت     

 للمستثمرينت العملية صَ صِ والذي كان عبارة عن قرض سندي وخُ رهم مليون د 200ورهن عقاري قدرت حبوايل املليار 

مليون  240مليون درهم، والباقي واملقدر حبوايل  960مببلغ  مؤسسات اإلقراض وهيئات التوظيف اجلماعيو املؤسساتيني 

ب فيها من مت االكتتا) مليون درهم على التوايل 100و 140مببلغ   R2و  R1( درهم فكانت عبارة عن حصص متبقية

  .الصندوقاملتعلقة ببيانات ال بعضاجلدول املوايل ويلخص  ،قبل القرض العقاري والسياحي

  )FT CREDILOG IV(): 5- 12(اجلدول رقم 

 4,42% نسبة الكوبون Ma0000050320  رمز المؤتمن المركزي

 20% نسبة تعزيز االئتمان  FPCT  الفئة

 8,7% المتوسط المرجحالمعدل   996,18 12 12000  رأس المال األولي

 شهر 184 المدة المتوسطة المرجحة المتبقية  AG/  / 001/2014  رقم االعتماد

 10/4/2022 قاالستحقاتاريخ   25/04/2014  تاريخ االعتماد

IV-credilog-financiers/opc/ft-www.cdvm.gov.ma/instruments : Source 

  :املبسط التايل اجلدوليف  موضح 30/06/2015 رصيد الصناديق يف   

  30/06/2015رصيد الصناديق يف ): 5-13(اجلدول رقم 

FPCT مليون درهم    30/06/2015 لغايةرصيد ال  
CREDILOG1  تمت تصفيته  

CREDILOG2  تمت تصفيته  

CREDILOG3  713,4  
CREDILOG4 908,3 

Source: Communication financière résultats au 30/06/2015, p : 4. 

 "BMCE capital titrisation " و شركة " Attijari titrisation " التجاري للتسنيدشركة :السادسالفرع 

ملزاولة مهمة مؤسسة تسيري صناديق  "التجاري للتسنيد"قرار لوزير االقتصاد واملالية باملغرب باعتماد شركة صدر     

2013ديسمرب  16شركة بتاريخ االعتماد الذي قدمته العلى طلب  التوظيف اجلماعي للتسنيد بناءً 
، وعلى طلب منح )1(

 19وبعد موافقة جملس القيم املنقولة بتاريخ  "كوفاس املغرب"االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمني وإعادة التأمني 

 .ملزاولة مهمة مؤسسة تسيري الصناديق اجلماعية للتسنيد "التجاري للتسنيد"ر اعتماد شركة رِ قُ  2014مارس 

وبعد استطالع رأي جملس  4/8/2015بتاريخ  BMCE capital titrisationبناء على طلب االعتماد الذي قدمته ا مت كم   

  .)2(تقرر اعتمادها ملزاولة مهمة مؤسسة تدبري صناديق التوظيف اجلماعي للتسنيد 20/10/2015القيم املنقولة بتاريخ 

  ."BMCE capital titrisation "و "بالتجاري للتسنيد"خلاصة بعض البيانات التعريفية ا نياملوالي نياجلدوليلخص 

                                                           
، المادة 2015ینایر  1، 6322، عدد رقم الجریدة الرسمیة المغربیة، 2014نوفمبر  25الصادر في  4246.14قرار وزیر االقتصاد والمالیة رقم  -)1(

  .171:األولى، ص
  .338: ، ص14/1/2016، 6430، ج ر، عدد 7/12/2015الصادر في  4072.15قرار لوزیر االقتصاد والمالیة رقم  -)2(
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  التجاري للتسنيد): 5-14(اجلدول رقم 

  التجاري للتسنيد  التسمية

  التسنيد أو التوريق  الموضوع االجتماعي

  درهم 000.00 400 11  رأس المال االجتماعي

  25/11/2014  تاريخ أول اعتماد

  4246- 14قرار وزاري رقم    رقم االعتماد

  الدار البيضاء 163شارع الحسن الثاني   العنوان
      

              titrisation-gestion/attijari-de-marché/societes-de-www.ammc.ma/entreprises:  Source  
  

  BMCE capital titrisation ):5-15(ل رقم اجلدو
  

  

  BMCE capital titrisation  التسمية

  التسنيد أو التوريق  الموضوع االجتماعي

  درهم 000.00 000 2  رأس المال االجتماعي

  07/12/2015  تاريخ أول اعتماد

  4072- 15قرار وزاري رقم    رقم االعتماد

  شارع الموالي يوسف 63  العنوان
  
     titrisation -capital -gestion/ bmce-de-marché/societes-de-www.ammc.ma/entreprises:  Source

       

  بباملغر املركزي الشعبي لبنكجتربة ا: لثاملطلب الثا

رغبتها أربع هيئات  بعد إعالن، 2012 سنةبعد غياب دام ثالث سنوات، عرف سوق التوريق باملغرب انطالقة حقيقية     

 ملليار درهم، هال مبلغبعملية وص "الشعيب بنكال"مليار درهم، والبداية كانت مع  6بالتنازل عن ديو�ا مببلغ قدر حبوايل 

البنك العقاري "و "الفالحي املغريبالقرض و  "واملاء الصاحل للشرب  للكهرباءالوطين الديوان"كل من وبعدها جاء دور  

  .يف طور املصادقة من قبل جملس القيم املنقولةاخلاصة به  والعملية  "بنكالتجاري وفا "و "والسياحي

لى صندوق ولية املمتلكة عكما أن الدراسات جد متقدمة من أجل وضع حيز التطبيق آللية توريق الديون البرت    

مؤسسات عامة أخرى خاصة وأن العمليات اليت تتم و  مصارفالشعيب الطريق أمام  البنكفتحت عملية  وقد املقاصة،

  .)1(املرجعية أو حمل العقد باألصولؤمنة خاصة ما تعلق ُــ هيكلتها من قبل املغاربية للتوريق تتسم بالشفافية وم

  

                                                           
(1)-www.maghrebtitrisation.ma/servlet/ServletDocumentation?tache=Selection&idType=2 

 

http://www.ammc.ma/entreprises-de-march%c3%a9/societes-de-gestion/attijari-titrisation
http://www.ammc.ma/entreprises-de-march%c3%a9/societes-de-gestion/ bmce- capital- titrisation
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  ملركزي نبذة تعريفية بالبنك الشعبي ا: الفرع األول

بعد  ،معرتف به دوليا يف املغرب مصرفول وجب قرار ملكي كي يصبح أمب  1961سنةتأسس البنك الشعيب املركزي     

أكرب شبكة  صرفلدى امل ، واليوميف تطور اقتصاد الدولة بشكل كبريهم البنك الشعيب املركزي اسهذا األخري استقالل 

  .كاتب يف دول خمتلفة من العاملولديه العديد من امل باملغرب مصرفيةوكاالت 

  يوضح اجلدول املوايل أهم  البيانات املتعلقة بالبنك الشعيب املركزي   

  بيانات تعريفية بالبنك الشعبي املركزي): 5-16(اجلدول رقم 

  1961فيفري  2  اإلنشاءتاريخ 

  الغرض من الشركة
الشعبية الجهوية بنوك كزية البنكية للالمؤسسة المر و العمليات البنكية : يخص غرض البنك أربع مجاالت

  .مال في الشركات التابعةال عمليات التشغيل واالستثمار وشراء حصص رأسو أنشطة لحساب اللجنة المسيرة و 

  الربع األول  بداية السنة المالية

  الملكية

 الشعبيالبنك  ،( %5.72 )بوجدة  اإلقليمي الشعبيالبنك ، ( %6.41 ) لمنح رواتب التقاعد الجماعيالنظام 

 ( %5.71 )بمركز الجنوب  اإلقليمي الشعبيالبنك ، ( %5.72 )بناظور الحسيمة  اإلقليمي

 ( %5.71 )بمراكش بنى مالل  اإلقليمي الشعبيالبنك ، ( %5.71 )بطنجة تطوان  اإلقليمي الشعبيالبنك 

 اإلقليمي الشعبيالبنك ، ( %5.70 ) اإلقليميالبنك الشعبي ، ( %5.70 )برباط القنيطرة  اإلقليمي الشعبيالبنك 

 ( %5.00 )مؤسسة التمويل الدولية ، ( %5.57 )للتقاعد  المغربي المهنيالصندوق ، ( %5.70 )بفاس تازة 

الملكية الوطنية ، ( %4.75 )المغرب  - االدخارالبنك الشعبي لصندوق ،( %5.00 )المجمع الشريف للفوسفاط 

 ( %3.00 )للتقاعد  المغربيالصندوق ، ( %3.54 )الجديدة صافى  اإلقليمي يالشعبالبنك ، ( %3.86 )للتأمين 

  ،( %1.99 )سهام للتأمين ، ( %2.80 )التعاضدية المركزية  ، (%2.85 )البنك الشعبي للعيون 

  ( %0.18 )التعاضدية الفالحية ، ( %1.26 )تأمين الوفاء 

  درهم  560,00 546 822 1  رأس المال االجتماعي

   1326  الوكاالتعدد 

5.-: 1 Bource de Casablanca, fiche technique, extraction publiée le jeudi 7 avril 2016, p: Source  

  وصف عام للعملية: الثاني الفرع

 سنيد، حيث كانت املغاربية للت)FPCT SAKANE(متت تسمية صندوق التوظيف اجلماعي للتوريق هلذه العملية بـ     

ه العملية ذوكانت ه املؤسسة املسرية هلذا الصندوق، كو�االشعيب باإلضافة إىل   بنكنظمة واملستشار املايل للاملؤسسة امل

  .فت بأ�ا عملية ناجحةصِ هي األوىل من نوعها بعد دخول القانون اجلديد حول التوريق حمل التطبيق، كما وُ 

الشعيب ومتت هيكلة الصندوق  بنكصادر التمويل �موعة اليدخل هذا الصندوق يف إطار إسرتاتيجية التنويع مل :أوال   

شعبيا  بنكا 11من ديون رهن عقاري ممتلكة من قبل حيث يتكون جانب أصوله  يقة تسمح بتعظيم أمان املستثمرين،بطر 

منها   واليت يستفيد إقليميا، ويتعلق األمر بديون سليمة ذات معدل ثابت مغطاة بشكل خاص برهونات من الدرجة األوىل

صدر الصندوق ثالث فئات من السندات للمستثمرين أولتمويل هذا االمتالك  ؛غاللوتأمينات است كل قرض ُمــــوَرق
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باإلضافة إىل حصص متبقية مت االكتتاب فيها من قبل " S " وسندات تابعة "A"و"B"املؤسساتيني، سندات ذات أولوية 

  .الحقالسندات من العديد من آليات التغطية سيتم ذكرها كما استفادت هذه ا  ،)1(الشعبية اجلهوية البنوك

  :الشكل املوايل من خالل يف العملية األطراف املتدخلةميكن توضيح 

  األطراف املتدخلة يف عملية التوريق للبنك الشعبي): 5- 6( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

 

  

     

  
  

:CDG capital هلذا األخري، مهمته تدبري املوجودات  %100األعمال لصندوق اإليداع والتدبري، مؤسسة تابعة  مصرف

االستثمار باملغرب، كما يساهم يف تطوير األسواق املالية ويف التدبري اجليد لالدخار الوطين وذلك عرب  صرفوفاعال مرجعيا مل

  .)2(هيئة للتوظيف اجلماعي بالقيم املنقولة مطابقة للمعايري الدولية 50تشكيلة من 

  .بةمن إعداد الطال :المصدر

  

  :اجلدول املوايل أهم خصائص الصندوق يوضح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
: 4. , janvier 2012, prmationExtrait de note d’infoFPCT SAKANE,  -)1(  

  .10: ص، مرجع سابق، مجموعة رائدة في مغرب متنامي، من أجل مغرب المستقبلإصدارات صندوق اإلیداع والتدبیر، -)2(

 تدفقات نقدية

 )مقترضون(مدينون 

 BCP المتنازل

SAKANE  FPCT 

 المستثمرون

   ةلَ حصِ مُ  ؤسسةم
  البنوك الشعبية

 

 تسديد األصل والفوائد اكتتاب )FPCT( إصدار حصص

  لحاملي الحصص
  

 تسديد المستحقات أصل وفوائد منح قروض

 تحويل التدفقات 

  النقدية
 بيع القروض

  ةؤتمنَ المُ الهيئة 

  البنك المركزي الشعبي

  

  نقابة التوظيف

  CDG capitalالبنك الشعبي و 

 تنظيم العملية

 شراء 

رة سيِ مؤسسة مُ  

 ، المغاربيةنظَمةمُ 

  )MT( للتوريق
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  )FPCT SAKANE():5- 17(اجلدول رقم 

  سكـــــــــــــــــــــــن  تسميــــــــــــــة الصندوق

  غربــــالم  المنطقة

 )RMBS( اري سكنيـــــن عقـــــره  فئة األصول

  صندوق توظيف جماعي للتوريق سكن  المــــُصِدر

  مليار درهم  عمليةمبلغ ال

  سنيدالمغاربية للت  المـــُنِظم

  فصلية  وتيرة االهتالك

  نقابة التوظيف
 األعمال مصرف ،المركزي الشعبي مصرفال

 CDG capital  لصندوق اإليداع والتدبير

  فصلية  وتيرة دفع الفوائد

  سنيدالمغاربية للت  شركة التسيير

 SAKAN1 1 سكن  تسمية بلومبارغ

  المركزي الشعبي مصرفال  الـــُمحِصل

  Price Waterhouse  مراقبي الحسابات

 AG/TI/001/2012  رقم الترخيص

 VI/TI/001/2012  رقم التأشيرة

 MA 0000050122  ن المركزيؤتمِ رمز المُ 

Source :www.cdvm.gov.ma/instruments-financiers/opc/Sakane. 

جانفي  30ومت إنشاء الصندوق يف  ،2012جانفي  27إىل  25متدة من خالل الفرتة املكانت فرتة االكتتاب : ثانيا     

  .رةصدَ ُـــ اخلصائص العامة للسندات املاجلدول املوايل يوضح  ،2012

  )FPCT SAKANE( خصائص السندات املصدرة يف إطار): 5-18(اجلدول رقم 

  معدل الفائدة  المبلغ االسمي الوحدوي  المبلغ االسمي اإلجمالي  عدد السندات  نوع السندات

  A 5000  500 000 000  100 000  4,45%-4,35% سندات

  B  4150  415 000 000  100 000  4,60%-4,50%  سندات

  S  500  50 000 000  100 000  %5,11-%5,01 سندات

  غير مسجلة  غير مسجلة 283,24 35002  11  الحصص المتبقية

  -   -   24 ,283 002 1000  9661  المجموع
 

Source : FPCT SAKANE, Extrait de note d’information, janvier 2012, p : 3. 

، باإلضافة إىل معطيات سكن سنيدم لصندوق التوظيف اجلماعي للت، هيكل جانب اخلصو اناملوالي ناجلدواليوضح     

 .16/01/2016يف  حول عائد الصندوق
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  16/01/2016معطيات حول عائد الصندوق يف : )5- 19(اجلدول رقم 

  الصندوق
 االسمي مبلغال

  درهم    األولي

االسمي في  مبلغال

  نهاية الفترة

  درهم

المعدل 

المتوسط 

  المرجح

% 

المدة 

المتوسطة 

المرجحة 

المتبقية 

  )شهر(

معدل 

التسديد 

 المسبق

%  

معدل 

عدم 

 التسديد

 لشهر

  

معدل 

عدم 

 التسديد

  شهر 2لـ 

معدل 

عدم 

 التسديد

  شهر 3لـ

معدل 

عدم 

 التسديد

 5لـ 

  شهر

معدل 

  ستحقاقاال

FPCT 
SAKANE 

1 000 001 431  614 832 330 6,3  135  0,2  11  2  0,6  0,2  2,2  

 
Source : www.maghrebtitrisation.ma/servletssnaphsotfonds?tache=pagesnaphsot&idclass=1&c=6 

  

  لوحدة مليون درهما  2016 /16/01هيكل جانب اخلصوم لصندوق التوظيف اجلماعي للتوريق سكن يف ):5- 20(اجلدول رقم 

  رمز المؤتمن المركزي  النوع
القيمة االسمية 

  األولية

القيمة االسمية في 

  نهاية الفترة

عامل 

  %االهتالك 
  الكوبون

 االئتماننسبة تعزيز 

  االبتدائية

نسبة تعزيز 

  الحالية االئتمان

A MA 00000 50 12 2 500 53,8  50  %4,45 57,6 300 938 287 مليون درهم  

B  MA 00000 50 13 0  
  مليون درهم 415

 
250 574 136 60,4  4,6%  8,5  13,6  

S  MA 00000 50 14 8  50 5,2  3,5  %5,11  100 000 000 50 مليون درهم  

R   100 431 001 35 431 001 35  5025إلى  5015من  -  -  -  

 
Source :www.maghrebtitrisation.ma/servletssnaphsotfonds?tache=pagesnaphsot&idclass=1&c=6 

  أهداف العملية: الثالث الفرع

، وضع حيز التنفيذ برنامج توريق للديون املمتلكة 2009ديسمرب  23املركزي الشعيب بتاريخ  بنكالإدارة جملس قرر     

وقد مت حتديد معدالت اإلصدار بالتشاور بني يل صندوق التوظيف اجلماعي للتسنيد سكن، وتشك صرفمن قبل امل

  .ونقابة التوظيف غاربية للتسنيدالشعيب وامل بنكال

�تلك األوراق املالية و الشعيب،  بنكدر التمويل بالنسبة للكان اهلدف األساسي من هذه العملية هو تنويع مصا: أوال 

واليت تشكل جانب األصول للصندوق والذي ينتهي  املصدرة من قبل الصندوق تدرجييا مع اهتالك الديون املتنازل عنها

إال يف حالة التصفية املسبقة واليت قد تكون عندما يصبح رأس املال املتبقي املستحق  لي آلخر دين متنازل عليه؛فعباإلطفاء ال

  ؛)1(األويل اإلصدارللديون بتاريخ  من رأس املال املتبقي املستحق %10للديون املمتلكة من قبل الصندوق أقل من 

الشعيب  بنك، والديون ناجتة عن قروض ممنوحة من قبل اللالتفاقيةوفقا  "قائمة تنازل"متت عملية التنازل عن طريق  :ثانيا

هذه القروض مضمونة عن طريق رهونات من الدرجة األوىل مبعدل  تمويل امتالك وإنشاء مساكن فردية،لألفراد خاصة ل

  و�تلك عن طريق أقساط شهرية ثابتة؛ثابت 

مت  التحصيل اليت التفاقيةالشعيب طبقا  بنكمن قبل الإما مسرية  بعد التنازل عن الديون لصاحل الصندوق، تبقى: ثالثا

كما ميكن للصندوق وبعد هذا ،  06/33أو من قبل كل هيئة تنوب عنه طبقا للقانون  إمضاؤها مع املغاربية للتسنيد

                                                           
 : 6. , op.cit., pExtrait de note d’informationFPCT SAKANE,  -)1(  
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ودائع ألجل  تنفيذأو ية قيم املنقولة النقدية أو السنداالكتتاب يف هيئات التوظيف اجلماعي للأو قيم خزينة  امتالكاإلصدار 

  ؛توظيف سيولة متوفرة مؤقتا خاصة حساب االحتياط وهذا طبقا للتنظيم املعمول به إطارفقط، وهذا يف  املصارفلدى 

ل وحتت رقابة شركة التسيري تأمني ولصاحل الصندوق حصِ ُــ منذ تاريخ التنازل األويل، يواصل كل متنازل بصفته م:رابعا

اإلضافية املرتبطة �ا طبقا إىل تنفيذ الضمانات والضمانات  باإلضافةملتنازل عليها من قبل، تسيري وحتصيل الديون ا

  .)1(حصيللشروط اتفاقية الت

  .يوضح اجلدول املوايل معطيات إحصائية وتارخيية متعلقة بالديون املتنازل عنها للصندوق بتاريخ التنازل األويل

  عنها ية متعلقة بالديون املتنازلمعطيات إحصائية وتارخي:)5-21( اجلدول رقم

    المؤشرات

  31/12/2011  التاريخ

  3358  عدد الديون

 283,24 002 1000  للديون بمليون درهم اإلجماليالمبلغ 

  983,00 27  رأس المال المتبقي المستحق األدنى للديون

  332,00 260 5  رأس المال المتبقي المستحق األقصى للديون

  797,00 97 2  لمستحق المتوسط للديونرأس المال المتبقي ا

  6,45%  المعدل المتوسط

  6,30%  المعدل المتوسط المرجح

 شهر 209  المدة المتوسطة

  هرش  210  المدة المتوسطة المرجحة

 شهر  59  المدة الدنيا

  شهر 300  المدة القصوى

 شهر 161  المدة المتوسطة المتبقية

 شهر 169  المدة المتبقية المرجحة

  98,5%  خضوع مخزون القروض للرسم على القيمة المضافة معدل

  142,40%  معدل التغطية للرهن العقاري بتاريخ المنح

  171,50%  معدل التغطية للرهن العقاري بتاريخ االختيار

Source : FPCT SAKANE, Extrait de note d’information, janvier 2012, p :  5 . 

  ارة حسب موضوعهاتوزيع القروض املختاجلدول  يوضح

  

  

                                                           
  .33/06من القانون  27طبقا للمادة  -)1(
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  توزيع القروض املختارة لعملية التوريق حسب موضوعها):5-22(اجلدول رقم 

 %  اإلجمالينسبتها من المبلغ   رأس المال المتبقي المستحق بمليون درهم  العدد  موضوع القرض

  78,19 363,17 926 781  2518  شراء مسكن جديد

  9,73  293530,37 97  472  شراء مسكن قديم

  9,11  448,78 112 91  259  سكن إنشاء

  2,97  940,91 669 29  109  أخرى

  100  283,23 002 1000  3358  المجموع
Source : : FPCT SAKANE, Extrait de note d’information, janvier 2012, p :6. 

، يف حني أن من القروض املختارة كانت موجهة لعمالء حمليني 82,65%باإلضافة إىل املعطيات السابقة، فإن     

  .اخلارجبكانت موجهة ملغاربة مقيمني   %17,35

  التعزيز االئتماني للحصص املصدرة: الرابع الفرع

هلا أمد وأجل متوسط على التوايل ذات األولوية من تدفقات التسديد للديون املتنازل عليها،  B"و "Aتستفيد احلصص     

فهي سندات  "S" أما السندات  ،" B"سنة للسندات  5,53نة وس 4,65و "A"سنة بالنسبة للسندات  5,13سنة و  4,48

على  تقديرينيأمد وأجل متوسط  "S"للسندات  " B"و "A"مقارنة بالسندات  ؛تابعة لتدفقات التسديد للديون املتنازل عليها

  .)1(التوريقسنة، توجه هذه السندات ملستثمرين مؤهلني مبوجب القانون اخلاص بعمليات  14,6سنة و 10,85التوايل 

فقد مت  "R" أما احلصص املتبقية ، "S "أو "B"أو "A"، سواء"صندوق سكن"االكتتاب يف سندات  املركزي الشعيب بنكميكن لل    

  :واجلدول املوايل يوضح ذلك ،واليت تتحمل أوال خماطر التعثر عن التسديد اإلقليميةالشعبية اجلهوية أو  البنوكاالكتتاب فيها من قبل 

  الشعبية اإلقليمية البنوكاالكتتاب يف احلصص املتبقية من قبل ): 5-23(ل رقم اجلدو

  المبلغ بمليون درهم  الحصص المتبقية  حاملو الحصص المتبقية

  R1  9 545 857,37  القنيطرة/الشعبي رباط بنكال

  R2 5 904 172,81  المركزي الشعبي بنكال

  R3  4 250 638,90  الشعبي وجدة بنكال

  R4  3 596 100,81  بي مكناسالشع بنكال

  R5  3 081 092,49  تطوان/الشعبي طنجة بنكال

  R6  2 351 284,67  الشعبي الجديدة سافي بنكال

  R7  2 006 271,26  جنوب/الشعبي وسط بنكال

  R8  1 869 251,82  تازا-الشعبي فاس بنكال

  R9  1 332 568,34  بني مالل-الشعبي مراكش بنكال

  R10  543 170,37  الشعبي العيون بنكال

  R11  521 874,40  الحسيمة/الشعبي الناظور بنكال

  283,23 002 35    المجموع

Source : FPCT SAKANE, Extrait de note d’information, janvier 2012, p : 3. 

                                                           
: 7. , op.cit., pExtrait de note d’informationFPCT SAKANE,   - )1(  
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   :)1(د خماطر التعثر أو اإلعسار للمدينني عن طريق اآلليات والضمانات التاليةضحاملي احلصص مت تغطية 

 ؛حلاملي احلصص املصدرةدينني وجمموع الكوبونات املدفوعة املوجود بني الفوائد املستحقة على امل: فارق أسعار الفائدة: والأ  

تأمينات الوفاة و رهونات من الدرجة األوىل (الشعيب  بنكالضمانات املرتبطة بالديون املتنازل عنها من قبل ال: ثانيا  

 لضمانات املرتبطة بالديون املتنازل عنها؛كل الكفاالت األخرى أو او والعجز 

 ساب االحتياط الذي مت إنشاؤه من قبل الصندوق يف حدود املسموح به قانونا؛ح: ثالثا

 إصدار حصص متبقية واليت تتحمل أوال خماطر التعثر للمدينني؛: رابعا

 السيولة؛السيولة طبقا التفاقية خط  مصرفتسبيقات السيولة لصاحل الصندوق من قبل : خامسا

  :للتغطيات السابقة ما يليتضاف  "B" و "A "بالنسبة حلاملي السندات: سادسا

 ؛ " B"و " A"سندات تابعة واليت تتحمل خماطر التعثر للمقرتضني قبل السندات إصدار -2

 %171متثل الضمانات احلقيقية للحقوق املتنازل عليها لصاحل الصندوق معدل تغطية للرهن العقاري حبوايل  -3

  يخ اإلصدار األويل أو االبتدائي؛ر بتا

 ما مت احرتام الشعيب يف كل تاريخ إلعادة التعبئة لصاحل الصندوق على ديون إضافية إذا بنكميكن أن يتنازل ال :اسابع 

  :)2(، وهيملية إعادة التعبئةالشروط السابقة لع

 استجابة الديون ملعايري األهلية؛ -1

 توجد أي حالة لإلهتالك املسرع؛ ال -2

 سبب التنازل عن هذه احلقوق لفائدة الصندوق أي تراجع يف مستوى احلماية املمنوح حلاملي احلصص املصدرة سابقا؛ال ي - 3

 صالحية خط السيولة وعمله طبقا التفاقية خط السيولة؛ -4

  .الشعيب بعد �اية فرتة إعادة التعبئة بنكال ميكن التنازل عن أي دين من قبل ال -5

  16/01/2016ساب االحتياط يف يوضح اجلدول املوايل وضعية ح

  16/01/2016وضعية حساب االحتياط يف ):5- 24(اجلدول رقم 

  يسقف االحتياط  يرصيد االحتياط  االسم

 000 000 20  000 000 20  حساب احتياط

 
Source : www.maghrebtitrisation.ma/servletssnaphsotfonds?tache=pagesnaphsot&idclass=1&c=6 
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  الشروط املتعلقة باحلصص املصدرة :اخلامس الفرع

، ويتم االكتتاب يف السندات )1(نقولةاملقيم التشبه األوراق املالية املصدرة من قبل صندوق التوظيف اجلماعي للتوريق     

 مستند على 16/07/2023يف  A، حدد تاريخ االهتالك النهائي للسندات )Maroclear(ن املركزي ؤمتِ ُـــ بالقرب من امل

أما  على حمفظة الديون املتنازل عنها، 0,637%ومعدل تعثر سنوي بـ  5%يف حدود  سبقاملتسديد لل سنوية نسبة

  .16/01/2028 فقد حدد يف S لسنداتبالنسبة ل ، أما 16/07/2025يف  النهائي اهتالكهافحدد تاريخ  Bالسندات 

  دة من السندات بسعر التكافؤ؛ت جديميكن أن يصدر الصندوق مقابل كل امتالك جديد للديون فئا :أوال

مت إصدار احلصص بسعر التكافؤ دون عالوة إصدار أما توظيفها فهو مضمون عن طريق نقابة التوظيف، حيث  :ثانيا  

فلقد مت االكتتاب فيها من قبل مستثمرين مؤهلني وكل  "S "عرض عام، أما احلصصحمل  "B" و "A "كانت احلصص

  ؛الشعيب بنكمن قبل الحصة متبقية كانت حمل توظيف خاص 

التسديد املسبق وحاالت عدم التسديد اليت قد متس الديون املتنازل يتبع األجل املتوسط الفعلي للحصص املصدرة :ثالثا   

عنها، كما يتبع أي ظهور حلاالت اهتالك مسرع أو استخدام الصندوق إلمكانية التصفية املسبقة عن طريق التنازل عن 

  ا املتبقية يف جانب أصوله؛ازل عتهاحلقوق املتن

على أساس منحى الكوبونات الصفرية واليت توافق املنحىن الثانوي ملعدالت  اإلصدارمت احتساب معدالت : رابعا 

 ؛22/12/2011أذونات اخلزينة واليت مت تسجيلها يف 

 :مت حتديد املكتتبني يف احلصص املصدرة كما يوضحه اجلدول املوايل: خامسا  

  حتديد املكتتبني): 5-25(اجلدول رقم 

  وثائق ملحقة  فئة المكتتب

  مستثمرون مؤهلون

  خارج هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة

مستخرج من السجل التجاري  يتضمن الموضوع 

االجتماعي والذي يسمح بتأسيس أهليتهم  

  كمستثمرين مؤهلين

هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة للقانون 

  بيالمغر 

 صورة طبق : بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعي

 األصل من قرار االعتماد؛

 ذات رأس المال ثمار بالنسبة لشركات االست

  مستخرج من السجل التجاري: المتغير

Source : FPCT SAKANE, Extrait de note d’information, janvier 2012, p : 2. 
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واليت تتم يف ملف الكرتوين، مث توطني خمتلف ) chef de file(ملـُرِشد ا صرفلدى املاالكتتاب مركزة طلبات  :سادسا

  ختصيص السندات املصدرة؛ومن مثَ  ملفات االكتتاب ورفض االكتتابات اليت مل حترتم شروط االكتتاب احملددة

 دة على الطريقة الفرنسية ــــــــــــــــا لطريقة املزايــــــــــــــفرتة االكتتاب، تتم عملية التخصيص وفقعند انتهاء : سابعا

)adjudication à la française( واليت تتم كما يلي:  

 تضبط نقابة التوظيف املزايدات باألسعار األكثر اخنفاضا داخل ا�ال املقرتح؛ -1

ة، تتم دد بالنسبة لكل فئة من السندات املعدل احملدد للمزايدة واملوافق ملعدل الكوبون األعلى للطلبات املقتطعحي -2

 مبعدل الكوبون األعلى املقتطع؛ املزايدات املقتطعة كلها باملعدل احملدد سواءً 

 :لفئة ما من السندات أعلى من املبلغ املخصص، تظهر هنا حالتنيكان مبلغ االكتتابات إذا 

   ،عرب عنها الطلبات املقتطعة امليتم تسديد إذا كانت االكتتابات املقتطعة مت التعبري عنها مبعدالت عديدة

 : باملعدالت األدىن أوال بالكامل، أما تلك املعرب عنها باملعدالت األعلى فستكون حمل ختصيص حمدد كما يلي
 

  الكمية املطلوبة املعرب عنها باملعدل األعلى/ تبقيةكمية السندات امل          
    

  تطبيقه على كل املكتتبني املقتطعني؛ للمعدل األعلى للطلبات املقتطعة ويتم سيكون املعدل املقتطع مساوٍ     

   كل الطلبات املقتطعة يتم تسديد  االكتتابات املقتطعة مبعدل واحد أقل من ا�ال املقرتح،  مت التعبري عنإذا

 :�ذا املعدل بشكل نسيب على أساس معدل ختصيص حمدد كما يلي
  

  الكمية املطلوبة املقتطعة/الكمية املعروضة                
 

تم نظام االكتتاب عن طريق نقل أوامر التوزيع يف مقابل الدفع من قبل شركة التسيري لدى املؤمتن املركزي ي -3

)Maroclear ( يتم تسديد السندات نقدا وبدفعة واحدة ومسجلة 30/01/2012بتاريخ التمتع والذي حدد يف ،

 ؛30/01/2012باسم املكتتبني من قبل شركة التسيري يف 

كل العمليات املتعلقة بالسندات املصدرة، كو�ا متثل الصندوق نة للعملية بتنفيذ  وطِ ــُــــ يري بصفتها املتقوم شركة التس -4

 .التوزيع/ويتم تسجيل السندات اخلاصة بكل مكتتب يف حسابه لألوراق املالية يوم التسوية لدى املؤمتن املركزي

  ."صندوق سكن"لية عم إطاريف  يوضح الشكل املوايل ختصيصات التدفقات النقدية
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  التدفقات  لتخصيص خمطط مبسط):  5-7(الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FPCT SAKANE, note d’information, janvier 2012, p :  66 . 
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دفع متأخرات كوبونات 

مث  Bالسندات 

بعد ( Bالكوبونات 

  ) Aاإلهتالك الكلي لـ 
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  املالية اإلسالمية باملغرب: املطلب الرابع

املركزي يف أفق تطوير  صرفليها بشكل رمسي البديلة حديث جدا، بدأ املتسويق املنتجات املالية اإلسالمية أو كما يطلق ع    

إىل ذلك أصدر بنك املغرب أول تعليمة  إضافة، يف جملس معايري احملاسبة الدولية 2006لية اإلسالمية باالخنراط يف سنة املا

  .واملشاركة واملراحبة اإلجارةتعاجل هذه التعليمة منتجات  )RN.33./G/2007( 2007تتعلق باملنتجات البديلة يف سبتمرب 

املغريب على وضع إطار قانوين وتنظيمي لتأطري  ملتعلق بإصالح القانون املصريفا 103-12كما نص مشروع القانون رقم     

، حيث خول ا�لس االقتصادي واالجتماعي املغريب نشاط تسويق منتوجات وخدمات املصارف التشاركية يف النظام املصريف

ى، لذا فقد متت صياغة لس العلمي األعلالتشاركية للمج ملطابقة فيما يتعلق بأنشطة املصارفآراء ا إصداروالبيئي مسؤولية 

 .)1(عملية تأطري قانوين وتنظيمي متماسك إطارتوصيات ذات طابع تنظيمي ومؤسسايت تندرج يف 

جلنة علمية متخصصة حتمل اسم اللجنة الشرعية للمالية التشاركية،  باإلفتاءاستحداث لدى اهليئة العلمية املكلفة كما مت 

الرأي بشأن مطابقة املنتوجات املالية التشاركية اليت تقدمها مؤسسات االئتمان واهليئات  إبداءإليها،  تأوكلومن بني املهام اليت 

 إصدارالرأي بشأن مطابقة عمليات  وإبداءاملعتربة يف حكمها لزبائنها ومناذج العقود املتعلقة �ا ألحكام الشريعة اإلسالمية 

 .)2(ل مع أحكام الشريعة اإلسالمية وغريها من املهامشهادات الصكوك طبقا للتشريع اجلاري به العم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
یتعلق بمؤسسات االئتمان والھیئات  103.12جلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي، المملكة المغربیة، مشروع القانون رقم رأي الم: راجعللمزید  -)1(

  .]11- 9 [ :، ص08/2014المعتبرة في حكمھا، اإلحالة رقم 
والمتعلق بإعادة تنظیم  2004أبریل  22الصادر في  1.03.300بتتمیم الظھیر الشریف رقم  2015ینایر  20الصادر في  1.15.02ظھیر شریف رقم  -)2(

  .1099-1098: ، ص ص9/2/2015، 6333المجالس العلمیة، الجریدة الرسمیة للملكة المغربیة، عدد 
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 التجربة املاليزية: نياملبحث الثا

يف البالد  اليت بدأت رمسياو على جناح جتربة الصريفة اإلسالمية  رور ثالثني عامام 2013خالل سنة ماليزيا  شهدت     

النواة األوىل للصريفة اإلسالمية يف ماليزيا سبقت ، ولو أن 1983بداية سنة يف  املاليزي احملدود يسالماإل صرفاملبإنشاء 

  .بإنشاء صندوق احلج من القرن املاضي اتيالستين سنوات ذلك التاريخ بكثري، إذ بدأت فكرة االدخار غري الربوي يف

 حتظىكما أ�ا  ،دف مرسوم حمددفاهل ،ما مييز التجربة املاليزية يف جمال الصريفة اإلسالمية هو أ�ا جتربة بدأت لتستمر وتنمو   

 .بإنشاء عدد كبري من اجلامعات ومراكز البحث اليت �تم بالتطوير واالبتكار يف هذا ا�ال وذلك يبأولوية ودعم حكوم

من احلجم الكلي للسوق، إال أن  %18جاوز تأن حجم سوق الصريفة اإلسالمية يف ماليزيا ال يمن رغم الوعلى     

 . 2020 سنة حبلول %40لرفع النسبة إىل ما يصل إىل  جهودا كبريةهناك 

  مكونات الصناعة املالية اإلسالمية املاليزية: املطلب األول

من جمموع الصناعة املالية املاليزية، تقتسمها أربعة مكونات وهي الصريفة  %22متثل الصناعة املالية اإلسالمية مباليزيا     

  .سوق النقد اإلسالمي والتكافل أو التأمني التعاوينو  سوق رأس املال اإلسالميو اإلسالمية 

  أهم احملطات التارخيية للمالية اإلسالمية مباليزيا: الفرع األول

  :)1(مرت املالية اإلسالمية مباليزيا بعدة حمطات تارخيية، من أبرزها    

  ؛" Tabung Haji"أنشئت املؤسسة اإلسالمية للمدخرات أو ما يعرف بصندوق احلج 1969: أوال

  ؛اإلسالميةسن قانون املصارف : 1983: ثانيا

، ومنع تأسيس أو الرتخيص ألي مصرف أو نافذة "إسالم املاليزي" مصرفأسس أول مصرف إسالمي : 1983 :ثالثا

  إسالم املاليزي؛ مصرفسنوات لضمان جناح  10إسالمية ملدة 

  ؛"تكافل ماليزيا"وتأسيس أول شركة تكافل ) لتعاوين االتأمني اإلسالمي أو التأمني(سن قانون التكافل : 1984: رابعا

  ؛)Shell( "شركة شيل"مت إصدار أول صكوك على أساس البيع بالثمن اآلجل، إصدار : 1990: خامسا

هيئة  من كلإنشاء   1997 سنةو  1996 ، كما مت سنةالتقليدية بإنشاء نوافذ إسالمية مصارفمسح لل: 1993: سادسا

  ؛على التوايل اهليئة االستشارية الشرعية الوطنيةية و يئة االستشارية الشرعاألوراق املالية اهل

   ؛)2(إنشاء مؤشر كواالمبور لألسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية: 1999: سابعا

                                                           
(1)-Ahmad Mudahir Omar, An Overview OF Shariah Contract Practice In Malaysian Islamic Banks, Seminar on 
Islamic Finance, bank ISLAM& Malaysian Press Institute, 17/03/2010, p:3. 
(2)- Kuala Lumpur Islamic Stock Exchange (KLSI). 
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، كما مت خالل سنة أصبحت ماليزيا عضوا مؤسسا �لس اخلدمات املالية اإلسالمية والدولة املضيفة له: 2002: ثامنا

، كما )HSBC Amanah(كمثال   ةــــإسالمي مصارفول إىل ــــذ اإلسالمية بالتحـــذات النواف مصارفاح للــــــــالسم 2005

 مصرفالتمويل الكوييت و  مصرفالراجحي و  مصرف أجنبية وهي مصارفإصدار تراخيص لثالثة  مت خالل نفس السنة

  للجامعة العاملية لتعليم املالية اإلسالمية؛ املركزي املاليزي صرفتأسيس املو  بيت التمويل اآلسيوي

  املركزي املاليزي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية؛ صرفتأسيس امل: 2008: تاسعا

، كما مت خالل نفس ة لسوق رأس املاليخطة جديدة لقطاع اخلدمات املالية واخلطة الثانية الرئيس وضع: 2010: عاشرا

املركزي املاليزي القطاع املايل اإلسالمي ضمن  صرفامل، كما وضع مليار دوالر 1.25سيادية بقيمة  إصدار صكوك السنة 

  .2020- 2011للفرتة  "خمطط القطاع املايل"أهم أولوياته 

  :حول النظام املايل املاليزييوضح الشكل املوايل نظرة خمتصرة    

  ي يف ماليزيانظرة على التمويل اإلسالم): 5-8(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  

  

، ورقة مقدمة يف إطار امللتقى السنوي للمجلس الفرنسي للمالية اإلسالمية حول جتارب تجربة المالية اإلسالمية الماليزيةسعيد بوهراوة،  :المصدر

  -بتصرف-، 12:ص ،2012فيفري  6ناجحة للمالية اإلسالمية يف العامل، 

  اإلسالمية املاليزية عوامل جناح الصريفة : لفرع الثانيا

تنقسم املصارف اليت تقدم املنتجات املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا إىل قسمني، املصارف اإلسالمية اليت تتعامل مع   

تتحد و نتجات املصرفية اإلسالمية، افذ ملاملنتجات والعقود اإلسالمية فقط واملصارف التقليدية وهي اليت تفتح النو 

واهلدف من تأسيسها هو  "رابطة املؤسسات املصرفية اإلسالمية"سالمية يف ماليزيا يف منظمة امسها املؤسسات املصرفية اإل

  . تشجيع إنشاء املصارف بنظام إسالمي وممارسته يف ماليزيا

اإلسالمية  مصارفال

سوق النقد  وشركات التكافل

 اإلسالمي

النظام المالي 

يزيالمال  
 سوق رأس المال  سوق النقد

المصارف التقليدية 

 وشركات التأمين

سوق رأس المال 

 اإلسالمي

 نظام مصرفي مزدوج

 مدعوم بالبنية التحتية لرأس المال البشري
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ت من بني املنتجات املصرفية املقدمة من قبل املصارف يف ماليزيا عقد اإلجارة بصور�ا العامة والذي يعد من املنتجا    

 :)1(التمويلية، هذه األخرية تتنوع إىل عدة أنواع

 اخل؛...وهو منتج لتمويل العقارات واإلسكان والصناعات والسيارات: التمويل القائم على االدخار - 

 وهو منتج لتمويل الكمبياالت والضمانات وغريها؛: التمويل القائم على الرسوم - 

 .لضمانات وغريهاوهو منتج لتمويل الكمبياالت وا: التمويل التجاري - 

يتم التعامل بعقد اإلجارة بصفة عامة من غري حتديد نوعها، التعامل معه بصفته منتجا متويليا والتعامل مع عقد     

  .اإلجارة شامل لتملك األعيان ومتلك املنافع

  :)2(اهناك جمموعة من العوامل ساعدت على جناح التجربة املاليزية يف جمال الصريفة اإلسالمية، ومنه    

  :وذلك من خالل، تبين الدولة املاليزية للصريفة اإلسالمية: أوال

 تأسيس منظمة املؤمتر اإلسالمي؛ -1

 ؛اماليزي تأسيس مصرف إسالم -2

 ؛1983إرساء اإلطار القانوين هلذه املصارف سنة  -3

فيما مسي ، لتضعه على قدم املساواة مع النظام املصريف الوضعي 2009تعديل قانون املصارف اإلسالمية سنة  -4

 بالنظام املصريف املزدوج؛

من إمجايل السوق املالية معدل السوق املالية اإلسالمية يف كثري  %22نسبة حصة املصرفية اإلسالمية جتاوزت  -5

 ؛%5من الدول اإلسالمية ال يتجاوز 

املايل للفرتة من املركزي املاليزي يضع القطاع املايل اإلسالمي املاليزي ضمن أهم أولوياته خمطط القطاع  صرفامل -6

  ؛2020إىل  2011

  :)3(من خالل، العمل وإسرتاتيجيةوضوح الرؤية : ثانيا

 ؛2020ورؤية  "تون حماضري حممد"رئيس الوزراء األسبق   -1

 ؛1983قانون املصارف سنة   -2

ة على وجه املؤسسات اإلسالمية عموما واملالي لرفد 1984تأسيس احلكومة املاليزية اجلامعة اإلسالمية العاملية سنة   -3

 اخلصوص بإطارات متخصصة؛ 

 املركزي مؤسسات تدريب إطارات املؤسسات املالية والصريفة اإلسالمية؛ صرفدعم احلكومة وامل - 4

  ؛إلزام املصارف اإلسالمية وضع ميزانية للبحوث وتدريب إطارا�ا  -5

 

                                                           
(1)- www.mifc.com/index.php?ch=38&pg=104&ac=28&bb=268 

ة اإلسالمیة حول تجارب ناجحة للمالیة ، ورقة مقدمة في إطار الملتقى السنوي للمجلس الفرنسي للمالیتجربة المالیة اإلسالمیة المالیزیةسعید بوھراوة،  -)2(
  10:ص ،2012فیفري  6 اإلسالمیة في العالم،

  11: ، صالمرجع السابق -)3(
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  :)1(من خالل، وضوح اإلطار القانوين وانضباطه :ثالثا

، وقانون التكافل أو التأمني 1983/2009فة اإلسالمية، قانون املصارف اإلسالمية الصري  لتحركوضع إطار كلي   -1

 ؛1984/2005التعاوين 

 إصدار أدلة إرشادية جلملة من املنتجات املالية منها املراحبة واملضاربة والوكالة واملشاركة املتناقصة واالستصناع وغريها؛  - 2

 المية لضمان شفافية عالية وإدارة حازمة للمصارف اإلسالمية؛وضع دليل للحوكمة املتوافقة مع الشريعة اإلس  -3

 تأسيس هيئة رقابة شرعية وطنية متثل املرجعية الشرعية عند النزاع يف قضايا املعامالت املالية اإلسالمية؛  - 4

   ؛تأسيس جلنة للمواءمة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف اإلطار املصريف  -5

  :من خالل، س املال البشرياالهتمام برأ :رابعا

فقد  ومواصفاته، التحديات التسعة، البند السادس من هذه الرؤية حتديا متعلقا برأس املال البشري 2020رؤية   -1

حتدي تأسيس جمتمع علمي تقدمي ذي نظرة مستقبلية يدعم اإلبداع وال يقتصر دوره على استهالك ") سادسا(جاء فيه 

 ؛"تقبل احلضارة العلمية والتكنولوجلياالتكنولوجيا وإمنا يسهم يف مس

واليت أسست بدورها املعهد اإلسالمي  1984أسست اجلامعة اإلسالمية العاملية سنة : تنفيذ ماليزيا هلذا البند  -2

املركزي املاليزي  صرفأسس امل والقانون، االقتصادللصريفة والتمويل اإلسالمي، زيادة على قسم املالية اإلسالمية يف كلية 

 اجلامعة العاملية لتعليم املالية اإلسالمية؛ 2005 سنة

 تأسست بعدها كليات وأقسام للمالية اإلسالمية يف مجلة من اجلامعات املاليزية؛  -3

اإلسالمية  صارفبعض اهليئات كمعهد ماليزيا للتمويل اإلسالمي وامل على صعيد التطوير والتدريب مت تأسيس  -4

 ؛اخل...ليزياجملس اخلدمات املالية اإلسالمية ماو 

على مستوى التوعية باملالية اإلسالمية والتعريف جبهد ماليزيا يف هذا املضمار أسست احلكومة املاليزية ممثلة يف  -5

هذا املركز املسطر يف موقعه  هدفوكان  2006جمموعة من الوزارات املركز اإلسالمي العاملي للتمويل اإلسالمي سنة 

 يا رئيسا للتمويل اإلسالمي؛اإلسهام يف جعل ماليزيا مركزا عامل

لتنسق جهود املصارف اإلسالمية وتبحث أهم  1996تأسيس مجعية املؤسسات املصرفية اإلسالمية املاليزية سنة   -6

  ؛التطورات والتحديات اليت تواجهها هذه املصارف

  :)2(من خالل، قوة البنية التحتية :خامسا

 ؛"والتنظيمية األساسية الالزمة لتسيري ا�تمع أو املؤسسةاهلياكل املادية ": تعرف البنية التحتية بأ�ا  - 1

  :على صعيد اهلياكل التنظيمية  -2

 املركزي القانونية؛ صرفاملركزي وحمافظ امل صرفإدراج رمسي لقسم الصريفة اإلسالمية ضمن مسؤوليات امل .أ 

 املركزي ملتابعة أعمال املصارف اإلسالمية؛ صرفتعيني رمسي ألحد نواب حمافظ امل .ب 

                                                           
  12:، صالمرجع السابق -)1(
  .16:ص ،المرجع السابق -)2(
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 املركزي املاليزي؛ صرفأسيس قسم الصريفة اإلسالمية والتكافل ضمن أقسام املت .ج 

 املركزي املاليزي هليئة للرقابة الشرعية الوطنية؛ صرفتأسيس امل .د 

املركزي املاليزي واملصارف اإلسالمية أمواال ضخمة لضمان  صرفأما على مستوى اهلياكل املادية فقد أنفق امل .ه 

  .املصرفية وجودة تقنية عالية ترقى إىل منافسة املصارف الوضعيةفعالية عالية يف اخلدمات 

  مباليزيا عمليات التوريق: لثانياملطلب ا

قانون االستثمار "مع صدور قانون برملاين حتت اسم  1983ترجع بداية العمل املصريف اإلسالمي يف ماليزيا إىل سنة       

ت دون فائدة أي على أساس القرض احلسن واملعروفة باسم ضمن السماح للحكومة بإصدار شهادا، حيث ي"احلكومي

أصدرت هيئة األوراق املالية دليال شامال يتضمن خمتلف الضوابط  2004ويف سنة ، "شهادات االستثمار احلكومي"

  .)1(والشروط الواجب توفرها إلصدار الصكوك اإلسالمية

على هذا أصدرت هيئة األوراق  خر تقليدي، وبناءً اآلسالمي و إ أحدمهاعلى نظامني،  التوريق يف ماليزيا اتعملي تقوم    

دارات األوراق املالية التقليدية، وكذلك إرشادات أخرى خاصة باألوراق املالية املالية مباليزيا إرشادات خمتلفة لتنظيم إص

تتبىن مبدأ املالية مباليزيا هو توضيح مجيع املعلومات للمستثمرين، كون أن هيئة األوراق  واهلدف الرئيسي منها اإلسالمية

  .اإلظهار العام يف مجيع تقدميات األوراق املالية اإلسالمية

  صور عمليات التوريق مباليزيا: الفرع األول

املركزي املاليزي،  صرفاملاألوراق املالية اإلسالمية املصدرة يف السوق الثانوية للسيولة واليت يشرف عليها يتم تداول     

  .وراق وتداوهلا يف السوق الثانويةتشرف على تسجيل هذه األ رىخوهناك جهة أ

لى األصول الشرعية ع مجيع األوراق املالية اليت أصدرت بناءً ": بأنهعرفت هيئة الرقابة الشرعية التوريق اإلسالمي  :أوال

  ؛"واملبادئ اليت أقر�ا هيئة الرقابة الشرعية التابعة هليئة األوراق املالية املاليزية

  ؛)3()األصول(املستقبلية  الوارداتوأخرى األوراق املعتمدة على  )2(صورة األوراق املالية اخلاصة: للتوريق يف ماليزيا صورتان: ياثان

والتابع هلا من أجل  سوق املال اإلسالميةقسما مسي قسم   1996أنشأت هيئة األوراق املالية املاليزية يف سنة : ثالثا

، كما يقر مجيع األمور املتعلقة بأحكام الشريعة اإلسالمية إصدار األوراق املالية اإلسالميةمساندة ومساعدة اهليئة يف 

  ؛راق املالية اإلسالمية، إىل جانب هيئة الرقابة الشرعيةخصوصا يف كل املعامالت املرتبطة بإصدار األو 

                                                           
التجربتین المالیزیة والسودانیة لتوسیع المشاركة الشعبیة في عملیة التنمیة االقتصادیة،  -كمقترح تمویلي–الصكوك اإلسالمیة شریاق رفیق،  -)1(

  .15:، ص2013، نوفمبر 13-12، األردن، مؤتمر الصكوك اإلسالمیة وأدوات التمویل اإلسالمي، جامعة الیرموك ،أنموذجا
(2)- Private Debt Securities. 
(3)- Asset Backed Securities. 
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عيني مستشار شرعي مستقل ومعتمد من قبل رة تصدِ ُــ لغرض إصدار األوراق املالية اإلسالمية يطلب من اهليئة امل :رابعا 

املركزي املاليزي  صرف، باإلضافة إىل أي مصرف إسالمي أو مصرف تقليدي مرخص من قبل املهيئة األوراق املالية املاليزية

  ؛)1(اإلسالمية من خالل النوافذ اإلسالمية املصارفللتعامل مبعامالت 

يف  فعاالعملية التسجيل ومراقبة حامل األوراق املالية اإلسالمية، ودورا  املركزي املاليزي دورا مهما يف مصرفلل: خامسا

  :)2(عملية نقل ملكية األوراق املالية اإلسالمية خاصة يف السوق الثانوية، تتم هذه األخرية من خالل النظاميني التاليني

اإلسالمية أو تسليمها عن طريق حيث يتم تقرير مجيع األوراق املالية : والعرض/نظام اآللية الكاملة لإلصدارات -1

ما عدا األوراق املالية املتوسطة والقصرية األجل، أين جيب (لألوراق املالية اإلسالمية  اإلصداراتهذا النظام ويف مجيع 

(RENTAS)أن يكون البيع عن طريق نظام التحويل املباشر للموارد املالية واألوراق املالية 
 ؛)3(

(FAST)1999ارد املالية والصكوك والذي مت إنشاؤه سنة نظام التحويل املباشر للمو  -2
)4(

  ؛

، يتعني على اهليئات املالية اإلسالمية عرض )تقليدية وإسالمية(ية ثنائية أو خمتلطة مصرفيف ماليزيا، ويف ظل بيئة : سادسا

 حتديدية اإلسالمية يف التقليدية، ويكمن التحدي األكرب للمال املصارفمنتجا�ا بسعر تنافسي إذا ما أرادت منافسة 

  ؛اآللية الصحيحة لتسعري املنتجات واخلدمات املقدمة لألسواق

 وظيفة يوجد يف ماليزيا عدة قوانني وتعليمات تشكل مرجعية حول: الشركة ذات الغرض اخلاص يف الصكوك: سابعا

 :)5(من بينهاالشركة ذات الغرض اخلاص وطبيعة ملكيتها لألصول وكذلك ملكية محلة الصكوك لألصول، و 

وإرشادات الصكوك الصادر عن هيئة األوراق املالية  2013بشأن خدمات وأسواق رأس املال طبعة  671قانون رقم   - 1

، هذا 2011الصادرة عن هيئة األوراق املالية املاليزية يف ) سند العهدة(وثيقة الرتست  وإرشادات، 2014املاليزية يف يناير 

 ؛2013ية ملعامالت التصكيك يف املصارف اإلسالمية الصادرة عن املصرف املركزي املاليزي يف باإلضافة إىل املعايري الوقائ

ذات الغرض اخلاص ضمن بأعمال الشركة  لتقوم) trust( ترست شخصية اعتبارية باسماختار املشرع املاليزي  -2

 "حالت هذه التعليمات بشأن وقد أ ع املاليزي بإصدار إرشادات خاصة بسند العهدةر اعتىن املش وقد ،هيكل الصكوك

 ؛وواجباته وأسواق رأس املال الذي تضمن العديد من املواد بشأن التعريف باألمني نفسه إىل قانون خدمات "األمني

، أو شركة ترست حتت قانون 1965لعام  حتت قانون الشركات ميكن أن يؤسس كشركة عامة) trustee( األمني -3

ووكالء وحيتفظ باألصول أو العقارات لصاحل محلة الصكوك، وتقتصر  ديرويكون له م 1949شركات الرتست لعام 

والتوجيهات الصادرة من  وإدارة املدفوعات حسب التعليمات الواردة يف هذا القانون، ؛شغيلاإلدارة والت مهامه على

ه اخلاصة عند التعارض، ويقدم مصاحل محلة الصكوك على مصاحل العهدة ا ألحكام سندوطبق هيئة األوراق املالية املاليزية

                                                           
التعامل باألوراق المالیة اإلسالمیة، خاصة ما تعلق بالوثائق، تعلیمات اإلصدار،  ھذا التعیین یكون لغرض إرشاد المصدر وتوجیھھ قي كل جوانب -)1(

مع الشریعة اإلسالمیة االستثمارات، وكل اإلجراءات اإلداریة والتنفیذیة التي تتعلق بإصدار األوراق المالیة اإلسالمیة  والتأكد من موافقة جمیع اإلجراءات 
  .وراق المالیة اإلسالمیةوما جاء في قانون إرشادات عروض األ

، المجلة الدولیة للمالیة دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي وقانون التوریق المالیزي –النظام القانوني إلصدار األوراق المالیة محمد أكرم اللدین،  -(2)
  . 31:، ص2009اإلسالمیة، الجزء األول، اإلصدار األول، 

 (3)-Real Time Electronic Transfer of Fund and Securities  
 (4)- Fully Automated System for Issuing and Tendering  
 (5)- www.raqaba.co.uk/?q=content/s-p-v-5- المالیزیة- القوانین- الصكوك-  في  
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للتعليمات ال يتحمل محلة  ويف حال خمالفته ،يف فرتات دورية من أن األصول يتم تقوميها بشكل واقعي ويتأكد

 ؛ا تعديل سند العهدة شكال ومضموناملالية احلق يف الصكوك أي أضرار بسبب ذلك ويعود هليئة األوراق

ملا سبق يف قانون خدمات وأسواق رأس املال، وللتحقق  ني طبقاوليس األم محلة الصكوك هم من ميلكون النشاط  -4

 ومنها عدم الدفع أو تصفية املصدر ،حباالت اإلخفاق املتعلقة العودة إىل تعليمات سند العهدة من طبيعة امللكية متت

أن الصكوك  يعلن ، فإنه جيب على األمني عند حصول أي من احلاالت السابقة أناخل...التصفية أو البدء بإجراءات

 ؛محلة الصكوك على األصول والتصرف فيها رد أي تفاصيل بسيطرةتة وواجبة الدفع وتنفيذ ذلك ومل حال

أو ترست ال متلك األصول والعقارات  ن الشركة ذات الغرض اخلاص سواء أكانت بصيغة شركة عامةمما سبق، فإ  - 5

 ة على سبيل األمانة بغرض اإلدارة والتشغيل، وأن ملكيةملكية قانونية أو رمسي اخلاصة بالصكوك ملكية حقيقة وإمنا هي

يف حاالت اإلخفاق مل  ألن التصرف ال يؤيد امللكية احلقيقية النفعية ، وهذامحلة الصكوك لتلك األصول قد نص عليها

  .هاوإمنا اقتصر على إعالن حلول مستحقا�م ووجوب دفع ميتد إىل إعطاء محلة الصكوك احلق يف التصرف يف األصول

  )صكوك البيع بالثمن اآلجل واملراحبة(  تفعيل الصكوك اإلسالمية عرب عقود املداينات: الفرع الثاني

 ا بنيتهما عرب عقود املداينات معظم صكوك البيع بالثمن اآلجل واملراحبة الصادرة عن الشركات اخلاصة يف ماليزي     

ق ـــــالوثائ"بأ�ا  ل واملراحبة من ناحية تطبيقية يف ماليزياــــــــبالثمن اآلجفت صكوك البيع رِ وعُ ، البيع بالثمن اآلجل واملراحبةك

 وإصدارمها مبين ،ات األخرى إلثبات املديونية فيهاأو الشهادات املمثلة قيمة األصول اليت تصدرها اجلهة املصدرة للجه

  .(**)أواملراحبة (*)على أساس البيع بالثمن اآلجل

 –ة ينَ جبواز بيع العِ فقهاء الإعداد قول بعض  1997 سنة تشارية الشرعية هليئة األوراق املالية املاليزيةقررت اللجنة االس    

املركزي املاليزي على قرار اللجنة االستشارية الشرعية  مصرفوقد وافقت اللجنة االستشارية الشرعية الوطنية لل ، –قضاءً 

ة يف األدوات املالية اإلسالمية القابلة للتداول يف ماليزيا ينَ از ممارسة بيع العِ هليئة األوراق املالية املاليزية الذي يقضي جبو 

 .السيما يف إصدار صكوك البيع بالثمن اآلجل واملراحبة

عدم  وبالرغم من، يف التجربة املاليزية ق تصكيك الدين النقدي يف إصدار صكوك البيع بالثمن اآلجل واملراحبةيتطب      

ولو    الذمة املؤجل السداد هو نقوداالدين الثابت يفكما أن  ،ؤجلمراحبة مالفقهاء ألنه تصكيك دين بعض اجلواز عند 

، )حمل العقداملوجودات (ن الذي ينتج من عملية التصكيك يستند إىل األصول يْ الدَ الفقهاء املاليزيني يعتربون أن  كان بعض

  .)1(السلعي وميكن أن تتداول يف السوق الثانويةالدين ماال وليس نقودا وكأ�ا تصكيك الدين وهلذا يعد 

عملية التصكيك يف إصدار صكوك البيع بالثمن اآلجل واملراحبة يف ماليزيا ال توفر شروط تصكيك الدين ف ،لذا     

وق وبعد عملية التصكيك يف إصدار الصكوك يف السوق األولية ميكن أن تتداول يف الس ،ةينَ تعلق ببيع العِ تالسلعي أل�ا 

 .بالرغم من أن هذه الصكوك تباع  بقيمتها االمسية بعض الفقهاء دوهو غري جائز عن الثانوية من خالل بيع الدين

                                                           
بثمن مؤجل ویزید عن ثمنھ نقدا وتسلیمھ حاال، ووقت معلوم لدفع ) وفي ھذه الحالة تشیر إلى الموجودات(بیع وتعریفھ ھو العقد الذي یُشیر إلى بیع الم -)*(

 القیمة والمتفق علیھا مسبقا بین المتعاقدین
التسدید للشراء على دفعة  تعریفھ متقارب بالبیع بالثمن اآلجل، حیث زیادة معلومة سواء أكانت منسوبة إلى رأس المال أو محددة بمبلغ معین، ویتم -)**(

 .محدد في االتفاق بین المتعاقدینواحدة أو تقسیط والذي سیكون 
  29: ، صمرجع سابقمحمد أكرم اللدین،  -)1(
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قبل موعد استحقاقها جيوز تسييلها حباجة إىل السيولة النقدية فورا، وبالتايل ) يف السوق األولية(معظم محلة الصكوك     

أقل من قيمته  يف السوق الثانوية بثمن) بيع الدين لغري املدين(الطرف الثالث  وهلم حق بيع الصكوك املتوافرة فيهم إىل

وهذا ألن اللجنة االستشارية الشرعية  ،وجيوز أيضا بيع هذا الدين نقدا يف قيمته االمسية أو أكثر منها، االمسية يف الغالب

لذا هذا البيع جيوز يف قيمته االمسية ، ألصولإىل ايستند  هوألن  شكل األصول وليس يف شكل النقودتعترب الدين ماال يف

  .أو أقل أو أكثر حسب العرض والطلب يف السوق

  القرار الصادر عن اللجنة االستشارية الشرعية هليئة األوراق املاليزية بشأن بيع الدين : الفرع الثالث

الدين للمدين أو لغريه الذي ينتج من يف ماليزيا، فإن بيع الدين هو مبدأ بيع  ةيف سياق سوق رأس املال اإلسالمي    

وقد طرحت التعليمات على عرض  ،اإلجارة واالستصناع وغريهاو البيع بالثمن اآلجل و عقود املعاوضة املالية مثل املراحبة 

اء معاملة متوافقة مع أحكام الشريعة اليت تتضمن البيع والشر "الصكوك اإلسالمية الصادرة من اهليئة تعريف بيع الدين بأنه 

للصكوك اإلسالمية أو شهادات الدين املتوافقة مع الشريعة، فهذه الصكوك أو شهادات الدين ستصدر من قبل املدين 

  .  ")لغري املدين(كإثبات املديونية له وميكن أن تتداول �ا يف السوق الثانوية ) املقرض(إىل الدائن ) املقرتض(

ــجيوز بيع الدين للمدين نفس بأنه 1996 سنة ة األوراق املالية املاليزية يفــــــــــــــــجاء قرار اللجنة االستشارية الشرعية هليئ   ه ــ

  .)1(يف ماليزيا ةأو لغريه، وهو يعترب إحدى القواعد لتشكيل وتنظيم األدوات املالية يف سوق رأس املال اإلسالمي

  .رضها السوق املالية اإلسالمية املاليزيةيوضح الشكل املوايل خمتلف األدوات املالية اإلسالمية اليت تع    

  اإلسالميةدوات املالية األتعرض عددا من  ةسوق األوراق املالية اإلسالمية املاليزي): 5-9(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 .20:، ص25/10/2008مركز امللك فهد للمؤمترات، الفندق القاري بالرياض، ، تطور سوق األوراق المالية اإلسالمية، حممد نور الدين غادمن :المصدر

                                                           
  .33: ، صالمرجع السابق - )1( 

 األسهم الشرعية

 صندوق استثماري المالي

 صندوق استثماري المالي العقاري

 صندوق التبادل

 

 سوق األسهم

 اإلسالمي

 سوق

 الصكوك

 أدوات المالية

 اإلسالمية

 المركبة

سمسرة إسالمية 

 للبورصة

أدوات 

المشتقات 

 الشرعية

  ؛صكوك حسب أصول إسالمية

صكوك تعتمد على أصول 

 إسالمية غير العقار

 عمليات آجلة لزيت النخيل الخام

 عمليات آجلة لبزرة زيت النخيل الخام

 عمليات آجلة للسهم االنفرادي

 التجارة الشرعية

 تمويل لشراء األسهم

 عوامل الحماية لرأس المال

استثمارية تعتمد على باألصول أدوات  

 معامالت ذات عالقة بالسلع
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حيث تشبه  ،مراحبة حمل العقدمع تتضمن صكوك مضاربة  شكل خاص من الصكوك اهلجينةستخدم يف ماليزيا يكما   

 :املوايل املبسط هذه اهليكلة مبينة يف الشكل ،والبيع بثمن آجل ِعينةهيكلة الصكوك حلد كبري مبادئ بيع ال

  الصكوك اهلجينة): 5-10(الشكل رقم 

  

  

  

  

  
  

Source: Rashid Khalid Alkhan, Islamic Securitization, a revolution in the banking industry, 2006, p: 39. 

  

  :2015إىل  2010خالل الفرتة من السوق العاملية للصكوك وكذا حصة ماليزيا منها الشكل املوايل تطور يوضح 

  2015إىل  2010حصة ماليزيا من السوق العاملية للصكوك خالل الفرتة من ):5-11(شكل رقم ال
 

Source: CM2 Capital Market Malaysia, Malaysia: Diversity –Stability-Expertise, Securities Commission Malaysia (SC), 

www.sc.com.my, 21/06/2016, p: 6. 

  

 

 

ركةــــــش SPV صكوك مستثمرون  

تصدر الشركة ذات الغرض الخاص صكوك مضاربة للمستثمرين -1  

بيع الشركة بعض األصول التي ت  -2

 تمتلكها للشركة ذات الغرض الخاص

تعيد الشركة ذات الغرض  - 3

 الخاص بيع األصول بعالوة

 السوق العالمية للصكوك

 مليار دوالر

 

 ماليزيا

 بقية دول العالم
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  )AMAN SUKUK Berhad( عملية تفاصيل: لثاملطلب الثا

، والذي أطلق )HSBC Al-Amanah Bank( مصرفاملتواجدة يف ماليزيا  األجنبيةاإلسالمية  املصارفمن بني     

بعملية لصاحل احلكومة املاليزية  2013وبداية سنة  2012قام مؤخرا بنهاية سنة  كما ،1994الصريفة اإلسالمية سنة 

  ).AMAN SUKUK Berhad(ت ذلك بإصدار صكوك مسيو 

  :يوضح اجلدول املوايل ملخصا ألهم خصائص العملية     

  )AMAN SUKUK Berhad(:)5-26(اجلدول رقم 

  التاريخ

  2012ديسمبر 
  التصنيف الحالي  التصنيف المؤكد

AAA  

  المستقبل المتوقع

  مستقر

  تاريخ التصنيف

  2011جانفي 

  2012فيفري 

  محدد

  مؤكد

  التصنيف
AAA 
AAA  

 

 

  تقرمس

  مستقر

  إصدار

  شهادات إسالمية

  متوسطة األجل

  برنامج رفع لعشرة بليون رنجت ماليزي

  المدة

  سنة 25

  درشِ ُـــ م المنظِ ُـــ الم

CIMB Investment 
Bank Berhad 

مديرو االكتتاب 

  المشترك

  

Am Investment Bank Berhad 
 

Bank Islam Malaysia 
 

CIMB Investment Bank Berhad 
May Bank Berhad Investment 

Bank Berhad 
 

RHB Investment Bank Berhad 

  تاريخ النشر

  
  2013جانفي  4

  اإلصدارتاريخ 
  2011 فيفري

  
  غري مطبق  األمين

 CIMB Investment  )وكيل المنشأة(عون التسهيل   CIMB Investment Bank Berhad  العون الضامن
Bank Berhad  

    تأجير من الباطن  الموضوع

Source: Malaysian Rating Corporation Berhad, credit analysis, structured finance (property annual review-2012, 
AMAN SUKUK Berhad, p:  2 . 

  شركة التصنيف املاليزية احملدودة، تصنيف صكوك أمان احملدودة واليت هي عبارة عن شهادات إسالمية أكدت

هذه تعكس ، مع توقعات مستقرة )AAA(ـ برجنت ماليزي  مليار 10إىل  رفعبرنامج  إطارتدخل يف  )*(متوسطة األجل

                                                           
(*)- Islamic Medium Term Notes (IMTN). 
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التأجري من الباطن واليت سيستمر حتملها من قبل احلكومة املاليزية مع  إجياراتحول األخرية توقعات شركة التصنيف 

 ب لتخصيصات األموال؛وصل استالم يف الوقت املناس

 وكهيئة جلمع  ذات غرض خاص أسست لتسهيل إصدار هذه الشهادات عبارة عن شركة احملدودة أمان صكوك

مت  ،واليت هي ملك بالكامل من قبل احلكومة املاليزية Pembinaan BLT Sdn Bhd (PBLT)ملصلحة شركة  األموال

أحياء مساكن لصاحل أوكلت هلا مهمة إنشاء أو تشييد  ،حتت مبادرة خاصة للتمويل 28/07/2005إنشاؤها يف 

ه يف والذي مت التطرق إلي ))BLT( حتويلو تأجري و تشييد (حتت منوذج مشروع  )PDRM()1(امللكية املاليزية  الشرطة

 ؛الفصل الثالث من هذه األطروحة

  ًر ملشاريع الشرطة امللكية ؤجِ مُ عد وحيد و على املقدرة االئتمانية للحكومة املاليزية كمته صدر تأكيد التصنيف بناء

واليت بدورها  (PBLT)ها سوف تدخل يف اتفاقيات تأجري من الباطن غري قابل لإللغاء مع شركة املاليزية، واليت لصاحل

 ؛)2(لإلجارة من الباطن لصاحل شركة أمان حتت هيكلة املبادلة للربنامج كل جتميعات التأجري ستخصص

  جيوز "ة، بأنه بشأن صكوك اإلجار  2004والصادر يف سنة ) 3/15( 137نص قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

للمستأجر الذي له حق اإلجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة متثل حصصا شائعة يف املنافع اليت ملكها 

باالستئجار بقصد إجار�ا من الباطن، ويشرتط جلواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع املستأجرين، 

أما إذا أبرمت العقود مع املستأجرين فال جيوز إصدار  أقل منها أو أكثر، جارة األوىل أوسواء مت اإلجيار مبثل أجرة اإل

 ؛"الصكوك أل�ا متثل ديونا للمصدر على املستأجرين

   ،سحب هذه الشهادات من املشاريع أو أجزاء  باإلمكانكما أنه مت عزل حاملي هذه الشهادات من خماطر التشييد

هيكلة املعاملة خماطرة االمتزاج عن طريق استبعدت كما   واالمتثال،  إلمتامامع شهادات  إصدارهامن املشاريع واليت مت 

والذي حيافظ عليه بالتعاون بني عون امن واملصدر  مجعضمان احلكومة القيام بتسديدات االجيارة مباشرة إىل حساب 

 ؛(PBLT)شركة ية لصرفبدون املرور عن طريق احلسابات امل

  أصدرت شهادات مببلغ  أمان، أن شركة 2012سبتمرب  30وبتاريخ احملدودة  الحظت وكالة التصنيف املاليزية

  .2014فيفري  28مليون رجنت ماليزي مستحقة يف  170بليون رجنت ماليزي مع االسرتداد األول لـ  4.415 إمجايل

عا للربنامج تب جارٍ  كما أن التشييد ،2012 بنهاية سبتمرب حجم املشروع إمجايل من %68 (PBLT)أكملت شركة     

   .2015بنهاية سنة  كاناملشروع   إمتام، مع العلم أن احملدد املواعيد

للمندوب الفدرايل  %0,01 وبنسبة أقل من %99,99 ممتلكة من قبل وزارة املالية بنسبة (PBLT) لإلشارة، فإن شركة    

 .لشكل املوايل هيكل ملكية األسهم، يوضح الألراضي

  

                                                           
(1)- Police Diraja Malaysia.  

(2)-Malaysian Rating Corporation Berhad, credit analysis, structured finance (property annual review-2012, AMAN 
SUKUK Berhad, p:4 
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  كية األسهمهيكل مل):5-12(الشكل رقم 

  

  

  

  

 
 
 
Source: Malaysian Rating Corporation Berhad, credit analysis, structured finance (property annual review-2012, 

AMAN SUKUK Berhad, p: 10. 

  1(هلذه العملية خصائص التأجري والتأجري من الباطنمن بني(:  

سنة مببلغ امسي ومتنح أو حتول امللكية قانونيا لشركة  15األراضي واملباين ملدة  املندوبية الفدرالية لألراضيتؤجر  -

(PBLT) لألراضي واملباين العائدة للحكومة املاليزية حتت اتفاقيات تأجري من  التأجري من الباطن لصاحل هذه األخرية

 ؛سنة 15الباطن منفصلة أو مستقلة ملدة 

ه أكثر من كل املشروع لميكن أن يكون  الباطن بشكل مستقل، يف حني كل اتفاق تأجري وتأجري من  يتم تنفيذ -

، القطاعي مع شهادة االجناز واالمتثال باطنيا ضمن املشروع اإلمتامتأجري من الباطن تبعا لعدد اتفاق واحد للتأجري و 

 ؛من املشروع حيث أن كل اتفاق مضمون عن طريق هذه الشهادة لكل جزءٍ 

غري قابل لإللغاء من قبل احلكومة املاليزية  ااملستحقة أو العائدة لتأجري معني متثل التزامأجرة التأجري من الباطن  -

 ؛أو املستقبلية/الباطن احلالية و من إجياراتومستقلة عن 

تسديدات أجرة التأجري من الباطن من خالل أو ال ميكنها التغري اجتاه أي مطالب أو ادعاءات واليت ال تتأثر  -

 ؛(PBLT) حكومة املاليزية اجتاه شركة ميكن أن تكون لل

ه العملية عملية مشا�ة متثلت يف إصدار شهادات قائمة على عقد اإلجارة من قبل هيئة ذلإلشارة، سبقت ه    

بغرض  2010يف ماي  إنشاؤهامت  (1Malaysia sukuk global berhad) 1ذات غرض خاص مت تسميتها ماليزيا 

ملك  هذه اهليئة ،2015تستحق يف سنة  بليون دوالر أمريكي 1,25 بقيمة ) trust certificates(إصدار شهادات 

   .بالكامل للحكومة املاليزية

  :العملية ةهيكليوضح الشكل املوايل     

 

  

                                                           
(1)-Ibid, p:  10 . 

  

المندوب الفدرالي  وزارة المالية

 لألراضي

 (PBLT) شركة      

 أمان صكوك المحدودة

%99,99 
<0,01% 
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مندوب األراضي 

 الفدرالية

1Malaysia 

Sukuk global 

berhad 

 بيع أصول

 سعر الشراء

أصول تأجير  

 تسديدات األجرة

 بيع األصول عند التصفية

 سعر التنفيذ

وزيع دوري ت

 للمبالغ

 شهادات

 استرداد المبلغ

 (1Malaysia sukuk global berhad) هيكل العملية): 5-13(الشكل رقم 

 

 

 

 

    

  

  

 
  

Source : KHOK LEE KUAN, pricing mechanism and methodology for an Islamic financial instrument-Sukuk-, 
professional practice paper, INCEIF, Malaysia, 2011, p:31. 

  

  ملخص العمليةيوضح اجلدول املوايل      

  (1Malaysia sukuk global berhad)تفاصيل العملية): 5-27(اجلدول رقم 

  مليار دوالر أمريكي  1,25  اإلصدارحجم 

  2010 جوان  اإلصدارتاريخ 

   سنوات 5  مدة المشروع

  إجارة  المبدأ اإلسالمي

  بادئ العملية

  الحكومة الماليزية

على أساس التصفية المجدولة، تكتتب الحكومة الماليزية بدون تجديد لشراء جميع 

     .متفق عليهر بسعر التنفيذ الؤجَ المتضمنة ولألصل المُ  واألرباحالحقوق 

  الهدف
ولتسديد الرسوم  اإلسالميةلتحقيق أهداف عامة للمصدر متوافقة مع الشريعة 

  والمصاريف بالربط مع الشهادات
Source: KHOK LEE KUAN, pricing mechanism and methodology for an Islamic financial instrument-Sukuk-, 
professional practice paper, INCEIF, Malaysia, 2011, p:32. 

  

 

  

  

 حاملي الشهادات

 الحكومة الماليزية
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 عقود مشاركة -1

تقاسم  -4

متفق عليه 

 مسبقا للربح

تقاسم  -4

فق عليه مت

 مسبقا للربح

5%    مساهمة رأس المال 
95%    مساهمة رأس المال 

ربح مستمد من مخاطر 

 المشاركة

   (West ports)برنامج صكوك املشاركة لـ(هيكلة مشاركة : املطلب الرابع

حبدود  اصكوك (West ports)و) klang( يناءملامليناء الرئيسي يف ماليزيا  )Malaysia Sdn Bhd( شركةأصدرت     

 ( MTN(- تصدرها الشركات وق مد�ا السنةشهادات متوسطة تف – مليون رجنت ماليزي برنامج صكوك مشاركة 800

   .للمشاركةواليت تطبق مبادئ الشريعة 

 :هيكلة املبادلةيوضح الشكل املوايل 

    (West ports) هيكلة برنامج صكوك املشاركة): 5-14(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    
Source: KHOK LEE KUAN, pricing mechanism and methodology for an Islamic financial instrument-Sukuk-, 
professional practice paper, INCEIF, Malaysia, 2011, p28. 

 ملخص العمليةيوضح اجلدول املوايل،  

  

  

 

  

                                                           
()- Medium-Term Notes.  

شراء مشروع -5  

 مشاركة صكوك إصدار -2

MTN 

 (West ports) المستثمرون

من أجل  مشاركة مخاطرة

اأهداف استخدام متفق عليه  

 الربح
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    (West ports)صكوك املشاركة لـ  ملخص الربنامج): 5-28(اجلدول رقم 

  اليزي بالقيمة االسميةمليون رنجت م 800رفع لـ   حجم اإلصدار

  2008 مارس  اإلصدارتاريخ 

  سنة منذ تاريخ أول إصدار 15  مدة البرنامج

  المشاركة  المبدأ اإلسالمي

  الهدف

  لعائداتا  الهدف

  مليون رنجت ماليزي

  210  إعادة تمويل اقتراضات موجودة  1

2  

  إلعادة تمويل موجودات الميناء

نة مليون رنجت ماليزي شهادات مضمو  350

   )FRN(ذات معدل متغير

100  

  200  محطات جديدة للحاويات إنشاءتمويل   3

  261  تمويل امتالك آليات ومعدات  4

5  

لتسديد  الخدمة معادلحساب احتياطي ربح 

لصكوك المشاركة  إصداروحيد تحت كل 

MTN  

25  

6  
تمويل تسديد الرسوم والمصاريف المرتبطة 

  ، وبإصدار صكوك المشاركة
2  

  رصيد  من أجل العمل على متطلبات رأس المال  7

Source: KHOK LEE KUAN, pricing mechanism and methodology for an Islamic financial instrument-Sukuk-, 

professional practice paper, INCEIF, Malaysia, 2011, p:29. 

  )Malaysia global sukuk Al-wakalah(جتربة صكوك الوكالة : املطلب اخلامس

حيث قدر مبلغها االمسي اإلمجايل  ثالث أكرب إصدار للصكوك املاليزية احملررة بالدوالر األمريكي، مثل هذا اإلصدار    

  :)1(كما متيز هذا اإلصدار مبا يلي  مليار دوالر، 9مليار دوالر، يف حني وصل طلب املستثمرين إىل  2حبوايل 

  رر بالدوالر األمريكي؛حم 2011أكرب إصدار سيادي يف سنة 

  ُل وفق مبدأ الوكالة؛هيكَ أول صك سيادي م 

 ر سيادي آسياوي لصك حمرر بالدوالر األمريكي، وهي نتيجة الطلب القوي للمستثمرين صدِ ُــ أضعف عائد مل

 .بالصحة املالية اجليدة ملاليزيا، وكذلك قلة ديو�ا احملررة بالدوالر األمريكياملدعم 

  :ايل اهليكلة العامة للعمليةيوضح الشكل املو    

                                                           
(1)- les Sukuks une nouvelle alternative de financement pour le Maroc, travail réalisé par Al-Khawarizmi group, 
28/12/2012, p : 91. 
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  )Malaysia global sukuk Al-wakalah( :)5-15(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Source : les Sukuk une nouvelle alternative de financement pour le Maroc, travail réalisé par Al-Khawarizmi 

group, 28/12/2012, p : 92. 

  

  

  

  

  

  

  

من  52%

متحصالت 

 الصكوك 

الحكومة 

 الماليزية

 متعهدك

كبائع مع مراعاة األصول (وزارة المالية 
أو مندوب الفدرالي /وزارة المالية وو) المؤجرة

 )ئعين مع مراعاة الحصصكبا(لألراضي 

 الحكومة الماليزية

)كوكيل(  

 الحكومة الماليزية

)كمؤجر(  

 الحكومة الماليزية

 كمشتري

اتفاق 
 مرابحة

 

 اتفاق
 وكالة

جمموعة أصول 

 صكوك الوكالة 

أصول 

  مؤجرة
  األجرة

اتفاق بيع 
وشراء 

 حصة/أصل

من  48%
الصكوك 

 تتداول

خدمات 

 الوكالة

 اتفاق
يرتأج  

بيع 
 سلع

  :تاريخ التصفية
سعر تسديد 

  :تاريخ التصفية  %49مؤجل 
سعر التنفيذ 

51%  

 شراء 

 

  

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالميــــــــــــــــــالة العـــــــــــــــــــــــوك الوكــــــــــــــــــــــــــــصك

 

تصريح 
الوحدة 

 االستثمارية

وزيع مبالغ ت
دورية ومبالغ 

 توزيع التصفية 

إصدار 

 التداول

 حملة الشهادات
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  وبيت التمويل الكويتي قطر اإلسالمي مصرفبة جتر: لثالثاملبحث ا

، يتمسك بأحكام الشريعة اإلسالمية واملثل والقيم وشامال ارائد اعاملي اإسالمي اصرفم قطر اإلسالمي مصرفيعد    

يساهم و  والعاملي قطريويشارك يف تنمية االقتصاد ال املعايري الدولية للعمل املصريف حيققكما ،  يف مجيع معامالته خالقيةاأل

خدمات عالية اجلودة للعمالء والعمل ، باإلضافة إىل يف تقدمي حلول مالية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

مؤسسة مصرفية إسالمية رائدة، تطبق  "بيتك"يعترب بيت التمويل الكوييت ؛ كما على تعظيم العائدات للمسامهني والشركاء

، أما اليوم فقد أصبح من 1977ا فهو أول بنك إسالمي يتم تأسيسه يف دولة الكويت سنة املنهج اإلسالمي يف كافة تعامال�

 .أهم رواد العمل املصريف اإلسالمي يف العامل

 قطر اإلسالمي مصرفجتربة : املطلب األول

كما  ،عيةقطر من خالل شركتني للصكوك على إصدار الصكوك اإلسالمية اليت تتوافر فيها الشروط الشر  تقوم دولة    

، حيث مت مليارات من الصكوك 4شرعيا وتسويقيا وقد أسفرت حىت اآلن عن ا وحمفزا� احتاول أن تزيد من حمسنا�

ك حكومة شركة صكو و شركة مسامهة قطرية  "أ"شركة صكوك حكومة قطر  االقتصاد واملالية بإنشاء شركتني،الرتخيص لوزارة 

 اإلجارةو زارة املعنية إبرام مع كل أو أي من الشركتني اتفاقيات البيع والشراء شركة مسامهة قطرية، حيث ميكن للو  "ب"قطر 

  .)1(كما تعفى كل من الشركتني طوال فرتة الصكوك من الضرائب والرسوم  ؛التعهد بالشراء أو البيع وتقدمي مجيع الضماناتو 

  أهمية التمويل بالصكوك اإلسالمية:الفرع األول   

 هلاحققت  هذه الألخريةقانون ينظم عمل الصكوك اإلسالمية، تقوم دولة قطر بإصدار  ي أنضرور أصبح من ال     

وتنمية شاملة يف خمتلف ا�االت البشرية واملالية، حيث قامت قطر يف  األخرية منوا اقتصاديا هائال العشر خالل السنوات

  .ت عن طريق بيت التمويل الكوييتمليون دوالر ومد�ا سبع سنوا 500بإصدار صكوك إسالمية قيمتها  2003عام 

ــاحلكوم أصدرتكما      ــ ــ ــ ــــــإسالميصكوكا  2003يف سبتمرب ة ــ ، ومحلت تلك الصكوك تقييما مليون دوالر 700بقيمة  ةـ

A( بدرجة
محلت و  لبحرين ومتت تغطيته بدرجة عاليةبا ةالدولي اإلسالميةيف السوق  اإلصدارومت  "زستاندرد آند بو "من  )+

  .)2(نقطة على معدل الليبور 40الصكوك عائدا متغريا يزيد بواقع 

سنوات  8ملدة   مليار لایر 5بقيمة  01/06/2010صكوك بالريال القطري بتاريخ  بإصدارمصرف قطر املركزي قام     

  .سنوات 3لایر ملدة   مليار 33بقيمة  16/01/2011بتاريخ  آخر وإصدار

وصكوك  مليون دوالر  824لایر أي ما يعادل كومية بالعملة احمللية بثالثة ملياراتسندات حآخر لإصدار ب امقكما     

ضمن عطاء ربع سنوي شرحيتني ألجل ثالث ومخس  2013 ي صدر يف العاشر من ديسمربيضم الطرح الذ ،مبليار لایر

ليت تربط عملتها بالدوالر ودشنت قطر ا ،سنوات للسندات التقليدية والصكوك طبقا للموقع اإللكرتوين للمركزي القطري

                                                           
اتفاقیات  وإبرامبالترخیص لوزارة االقتصاد والمالیة بإنشاء شركتین مساھمتین قطریتین  2012لسنة  3، من مرسوم القانون رقم 7- 1المواد من  - )1( 

  .معھما إلصدار صكوك إسالمیة
صدار قواعد طرح وإدراج الصكوك والسندات للتداول في بورصة بإ3 2011لسنة ) 3(قرار رئیس مجلس إدارة ھیئة قطر لألسواق المالیة رقم : راجع - )2( 

  .3:، صقطر
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املركزي ومساعدته يف  مصرفلدعم خيارات السياسة النقدية لل 2013األمريكي مبيعات السندات الفصلية منذ مارس 

   .تطرح قطر أذون خزانة بأربعة مليارات لایر يف مبيعات شهرية، كما إدارة السيولة

:حسب اجلدول املبني أدناه كزيمت إصدار سندات وصكوك إسالمية من قبل مصرف قطر املر       

2013خالل سنة  إصدار سندات وصكوك إسالمية من قبل مصرف قطر املركزي ):5-29(اجلدول رقم   

  رقم

 اإلصدار

  تاريخ

 اإلصدار

  تاريخ

 االستحقاق

  نوع

 اإلصدار

  المدة

 )سنة(

  قيمة

 اإلصدار

QA0003529168 10-1.500.000.000 3 سندات 2016- ديسمبر-10 2013- ديسمبر 

QA0003529186 10-500.000.000 3 صكوك 2016- ديسمبر-10 2013- ديسمبر 

QA0003529177 10-1.500.000.000 5 سندات 2018- ديسمبر-10 2013- ديسمبر 

QA0003529195 10-500.000.000 5 صكوك 2018- ديسمبر-10 2013- ديسمبر 

debt Tools/documents/sukuk_2103_arb.pdf. .qcb.gov.qa/arabic/publicwww:  Source 

  .02/09/2015حىت  ن العام من الصكوكالدي إصداراتاجلدول املوايل بيان أوضاع يوضح 

  02/09/2015حىت  الصكوك إصدارات الدين العام من ):5- 30(اجلدول رقم 

  )لایر قطري(  قيمة اإلصدار  )سنة(إلصدار مدة ا  تاريخ االستحقاق  تاريخ اإلصدار  رقم اإلصدار

QA0003524546  1/6/2010  1/6/2016  8  5,000,000,000 
QA0003529061  10/3/2013  10/3/2016  3  500,000,000  
QA0003529079  10/3/2013  10/3/2018  5  500,000,000  
QA0003529097  10/6/2013  10/6/2016  3  500,000,000  
QA0003529113  10/6/2013  10/6/2018  5  500,000,000  
QA0003529159  10/9/2013  10/9/2018  5  500,000,000  
QA 0003529141 10/9/2013  10/9/2016  3  500,000,000  
QA0003529186 10/12/2013  10/12/2016  3  500,000,000  

5QA 000352919 10/12/2013  10/12/2018  5  500,000,000  
QA0003529202 16/1/2014  16/1/2017  3  7,000,000,000  
QA0003529221 16/1/2014  16/1/2019  5  4,000,000,000  
QA0003529248 15/4/2014  15/04/2017  3  2, 100, 000, 000 
QA0003529257 15/4/2014  15/04/2019  5  950, 000,000 
QA0003529266 15/4/2014  15/04/2021  7  950, 000, 000 
QA0003529346 2/9/2015  02/09/2018  3  1, 700, 000,000 
QA0003529355 2/9/2015  02/09/2020  5  1, 700, 000, 000 
QA0003529364 2/9/2015  02/09/2022  7  750, 000, 000 
QA0003529373 2/9/2015  02/09/2025  10  750, 000, 000 

 000,000 ,28,900  اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي
  

_arb.pdf.5debt Tools/documents/sukuk_01201 www.qcb.gov.qa/arabic/public: Source  

  

  

http://www.qcb.gov.qa/arabic/public
http://www.qcb.gov.qa/arabic/public
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  حملة عن القطاع املصريف القطري :الفرع الثاني

جودا�ا خالل حالة عدم اليقني العاملية واخنفاض أسعار النفط على القطاع املصريف القطري من خالل التباطؤ يف منو مو انعكست    

ال تزال عند ها على الرغم من أ�ا و يف معدالت منوسجلت كل املصارف التجارية التقليدية واألجنبية اخنفاضا كبريا  2014سنة 

 2014منوا أعلى بشكل طفيف خالل سنة  اإلسالميةعلى عكس االجتاه العام، سجلت موجودات املصارف املستويات االجيابية؛ 

  :يلوا، وهو ما يوضحه الشكل امل)1(اإلسالميوالذي نتج يف املقام األول عن النمو العايل يف التمويل  2013باملقارنة بسنة 

  توزيع نسب الزيادة يف املوجودات): 5-16(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .67:، ص2014، تقرير االستقرار المالي، مصرف قطر املركزي: لمصدرا

اهليئة التنظيمية ملركز قطر للمال نظاما قانونيا جديدا لإلبالغ عن املؤسسات  أدخلتقطر للمال، فقد قطاع املؤسسات املالية مبركز أما     

املالية اليت تعمل يف مركز قطر للمال واليت تنظمها اهليئة، ويقسم النظام املؤسسات املالية بدقة أكرب إىل جمموعات تستند على النوع 

يري استثمار أو شركات كات، وبالتايل يتم تصنيفها على أ�ا بنوك جتارية أو بنوك استثمار ومداألساسي من األعمال اليت تقوم �ا الشر 

  :شركات إسالمية، وهو ما يوضحه اجلدول املوايل 5شركة تقليدية و 22االستشارية، وقد ضم قطاع املؤسسات املالية مبركز قطر للمال 

  ال حسب اهليكلاملؤسسات املالية مبركز قطر للم): 5-31(اجلدول رقم 

  تقليدي  إسالمي  اإلجمالي  المؤسسات

  10  2  12  شركات بنوك

  -  2  2  بنوك استثمارية

  4  1  5  مدراء استثمار

  18  -  18  استشاريون

  32  5  37  اإلجمالي          

 .93:، ص2014، تقرير االستقرار المالي، مصرف قطر املركزي: لمصدرا

                                                           
  .67: ، ص2014، تقریر االستقرار الماليمصرف قطر المركزي،  -)1(

 

وك
لبن

د ا
عد

 

 نسبة المساهمة في تطور األصول

 % 10 -5بين  % 5-2بين  %10فوق نسبة  %2تحت نسبة 
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  ر اإلسالميقط مصرفتعريفية عن  نبذة: الفرع الثالث

ختضع مجيع منتجاته  ،كأول مؤسسة مالية إسالمية يف قطر  1982مصرف قطر اإلسالمي يف سنة مت تأسيس     

وعملياته املصرفية إلشراف هيئة للرقابة الشرعية مبا يضمن االلتزام الدقيق مببادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية يف أنشطة 

  .املصرف وعملياته التمويلية

مليار لایر  73.2، وبلغت املوجودات  2013قطري يف �اية النصف األول من  لایر مليار 2.36 مالهرأس غ بل :أوال  

تغطي املواقع اهلامة  فرعا 49  السوق القطرية من خالليقدم املصرف خدماته للعمالء يف، 2012حىت �اية عام 

  ؛توفر السحب النقدي واإليداع جهازا 170للصراف اآليل تضم يف قطر، ويعزز ذلك شبكة  واإلسرتاتيجية

من سوق الصريفة اإلسالمية  %35 حيث يستحوذ على نسبة ،يعترب املصرف اآلن أكرب مؤسسة مالية إسالمية يف قطر:ثانيا

من أكرب ستة مصارف  يعد املصرف أيضا واحدا كما،من إمجايل السوق املصرفية اإلسالمية والتقليدية %9يف البالد وحصة 

  ؛)1(اعامليطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ويتطلع إىل أن يكون يف صدارة قيادة الصريفة اإلسالمية إسالمية يف من

شركة و مصرف كيو إنفست ك ،هامة يف جمموعة من املؤسسات املالية واالستثمارية يف قطر ميتلك املصرف حصصا:ثالثا

يتمثل يف  اقوي اعاملي اللمصرف حضور ، كما أن "بيمه"شركة ضمان للتأمني اإلسالميو شركة عقار و اجلزيرة للتمويل 

 مصرفو بيت التمويل العريب يف لبنان و مصرف اململكة املتحدة يف بريطانيا  ك  املؤسسات املالية التابعة له يف اخلارج

  ؛التمويل اآلسيوي يف ماليزيا واملصرف السودان الذي افتتح حديثا

بتقدمي خدمات مصرفية شاملة  التزامهمن خالل  شامال رفاإىل أن يكون مص مصرف قطر اإلسالمي يهدف:رابعا

 يويل اهتماما خاصا، حيث حمورها االهتمام باحتياجات كافة شرائح العمالء واستخدام أحدث التقنيات املصرفية

 الذي يوفر جمموعة من اخلدمات اليت حتقق تطلعات هذه "التميز"ألصحاب الثروات والدخول املرتفعة من خالل برنامج 

  .جانب اخلدمات املصرفية اخلاصة إىل ،الفئة

هادفة لتعزيز مكانته ودوره يف  إسرتاتيجية أيضا يتبىن املصرف، لتمويل الشركات الصغرية واملتوسطة "أعمايل"كما أطلق برنامج    

متويل الشركات الكربى و تحتية للبنية ال اإلسرتاتيجيةاالقتصاد القطري من خالل تقدمي احللول املالية اإلسالمية لتمويل املشروعات 

  ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتلبية احتياجات الشركات اليت تعمل يف خمتلف القطاعات من صناعة وجتارة وخدماتو 

الت التصنيف العاملية األداء املتميز والنتائج املالية اليت حققها املصرف رغم الظروف املالية العاملية، جعل وكا :خامسا

للمدى الطويل مع توقعات مستقبلية مستقرة، ) A( تصنفه يف الفئة) ستاندرد آندبورزو كابيتال انتلجانس و فتش (املشهورة 

 من الوكالةوهذه هي السنة الثالثة اليت حيصل فيها املصرف على هذا التصنيف  ؛)bbb( وتصنيف السالمة العامة يف الفئة

، سوق الصريفة اإلسالميةيادته يف ر و احتياطي قوي من السيولة و صايف أرباح مستقرة و يعكس متانة رأس املال هو ما و 

  . وكفاءة إدارته بالرغم من تقلبات األوضاع والظروف االقتصادية يف العامل

                                                           
  www.qib.com/ar/footer/about-us/our-profile.aspx -)1(  
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حصل على العديد حيث  ،يستند تصنيف وكالة فيتش العاملية إىل تاريخ املصرف العريق ومكانته يف السوق املصرفية    

  ؛)1( تصنفه كأفضل مؤسسة مالية إسالمية يف قطرمن اجلوائز العاملية اليت

مصرف قطر اإلسالمي ر اإلسالمي، شركة ـــــــــة للمجموعة مصرف قطــــــــــــمن بني الشركات الرئيسية التابع: سادسا

كشركة معفاة ذات مسؤولية حمدودة لغرض وحيد وهو إصدار الصكوك لصاحل   "جزر كيمان"تأسست يف واليت احملدودة 

  ؛)2(ونشاطها الرئيسي إصدار الصكوك املصرف

من بني منتجات املصرف االستثمارية، هناك منتجات استثمارية برأس مال مفتوح وأخرى برأس مال مغلق، وهو : سابعا

  :ما يوضحه اجلدول املوايل

  جات املصرف االستثماريةتمن):5-32(اجلدول رقم 

  صافي قيمة أصول للوحدة  تاريخ االنتهاء  نشاطبداية ال  االسترداد/مدة االكتتاب  العملة  االسم

  6.70  مفتوح  2015نوفمبر   شهري  دوالر أمريكي  صندوق البشائر االستثماري

  998.03  مفتوح  2015نوفمبر   شهري  دوالر أمريكي  صندوق شراع طويل األمد

  985.78  مفتوح  2015نوفمبر   شهري  دوالر أمريكي  صندوق شراع متوسط األمد

 ال يوجد  مفتوح  07/04/2011  أسبوعي  لقطريالريال ا  ثمار

  9.198  مفتوح  2015نوفمبر   أسبوعي  دوالر أمريكي  محفظة الصكوك العالمية

  -  2017مارس 12   2015فبراير 26     عند االستحقاق  دوالر أمريكي  )مغلق( 8حماية 

Source : www.qib.com.qa/ar/investments/investment-products/investment-products-performance-reports.aspx 

 

    

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

                                                           
  .6:، ص2012 التقریر السنوي للمصرف  -)1(
  .13: ، ص31/12/2013البیانات المالیة الموحدة  ،اإلسالميالمصرف التزام بالریادة، مصرف قطر  -)2(
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  يوضح الشكل املوايل اهليكل التنظيمي ملصرف قطر اإلسالمي 

 اهليكل التنظيمي ملصرف قطر اإلسالمي): 5-17(الشكل رقم 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .3:، ص2013تقرير احلوكمة، �ج اإلدارة، المصرف، : المصدر

 التعلم والتطوير

إدارة األصول 

 والخصوم والتمويل

 مبيعات الخزينة

 ألفرادمجموعة ا

المقاوالت والتمويل 

 العقاري

 مجموعة الشركات

 الفروع

الخدمات المصرفية 

 للشركات

 دعم األعمال

 والتقارير ةالميزاني التوظيف وتخطيط القوى العاملة

 خدمات األعمال

 المحاسبة والرقابة

مجموعة العمليات 

 وتقنيات المعلومات

 الدعم التشغيلي

 ةمجموعة الموارد البشري

 القنوات البديلة

 
 االمتثال

 قطاع المؤسسات

 المجموعة المالية

 المؤسسات المالية

 تقنية المعلومات

 العمليات

 الخزينة

 التداول والتنفيذ

التطوير التنظيمي 

 وإدارة األداء

العمالء من أصحاب 

 الثروات العالية

 دعم األعمال

 الخصوم

 أصول المستهلكين

 ءالعمالء األثريا

 إدارة النقد

التمويل الدولي 

 المشترك

 خدمة العمالء تحليل االئتمان

قطاع الشركات 

 الصغيرة والمتوسطة

 )2(المخاطر 

 التدقيق الداخلي

 تخطيط األعمال

 إدارة األداء

 التسويق واالتصال

 ضمان الجودة

 اإلدارة القانونية

  اإلستراتيجية

 )مكتب الرئيس التنفيذي(

 لجنة التدقيق والمخاطر

  1االستثمارات العقارية  تطوير

 األعمال التجارية الدولية واألسهم

 التدقيق الشرعي

 الرقابة الشرعية هيئة

 المصرف- الرئيس التنفيذي 

 لجان على مستوى المجلس

إداريتبليغ  تبليغ مباشر  
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  قطر اإلسالمي صرفإدارة املخاطر مب: الرابع الفرع

 إىل صياغة عملية عمدفقد اته بصورة عامة، وعليه يويل املصرف أمهية قصوى لإلدارة الفعالة للمخاطر يف عملي     

، حيث نفيذ أنشطته ومراقبتها وإدار�ا�دف تقييم املخاطر الرئيسية اليت يواجهها يف تمتكاملة وشاملة إلدارة املخاطر 

؛ مواجهة املخاطر بطريقة متوازنةـ دا يف عمليات املصرف الذي حرص يف الوقت ذاته علىمنوا مطر  2012ت سنة شهد

كما تابع تطبيق ،  تعرض ألكثر عوامل الضغط انتشاراحيث استمر يف إتباع سياسة متحفظة إلدارة أعماله عرب احلد من ال

  . ه االئتمانية بصورة عامةسياسة انتقائية الختيار املخاطر اليت يتعرض هلا مع احلفاظ على جودة حمفظت

املستقلة الواضحة إلدارة إطار إدارة املخاطر يف املصرف حبيث يرسي توازنا بني الرقابة املؤسساتية واملهام  مَ مِ صُ    

 وكألصول واخلصوم واملتاجرة بالصكازدادت قدرة املصرف على تقدمي املزيد من املنتجات من خالل إدارة ا، واملخاطر

ملخاطر من أبرز أولويات املصارف، حيث أظهرت األحداث األخرية يف قطاع املصارف على مستوى العامل أصبحت إدارة او 

  .)1(متيز أداء املصارف املتبعة لنظام متميز يف إدارة املخاطر يف حني تراجع أداء املصارف األخرى

رفية، مما يعد مؤشرا أساسيا لقوة �ج يعرف مصرف قطر اإلسالمي جبودة حمفظته االئتمانية على مستوى الصناعة املص    

جلنة التدقيق وإدارة وهي وحدة مستقلة داخل املصرف تتبع  "جمموعة املخاطر"من خالل  دارة املخاطراإلدارة املتبع يف إ

  ."3بازل"املصرف بالرتتيبات الالزمة لتطبيق معايري ومتطلبات اتفاقية يقوم ، كما املخاطر

هذا النوع من املخاطر بواسطة جلان متعددة تتمتع بصالحيات خاصة، وخيتص  إدارةيتم : تمانإدارة خماطر االئ: أوال    

، باإلضافة إىل ذلك يتم العمل اإلدارةبإقرار السقوف اليت تتجاوز أعلى مستوى للسلطات املمنوحة داخل  اإلدارةجملس 

تضم ؛ للتسعري االعتماد على املبادئ التوجيهيةبتقييمات املخاطر االئتمانية مع تطبيق قواعد حمددة لتصنيف املخاطر و 

باإلضافة إىل التعرضات الدولية مبا يف ذلك  التعرضات اخلاصة بالسوق القطرية مجيع أنواع اإلمجاليةحمفظة املصرف 

ثالثة أشهر على  فظة مرة كلاألخرى وتعرضات الدول، حيث يتم مراجعة احمل املصارفوتعرضات  استثمارات األسهم

إىل املراجعات السنوية املعدة لعمالء جمموعة الشركات وجلميع التعرضات األخرى خارج دولة قطر  باإلضافة األقل

  ؛)2(حاليا على تطوير أنظمة التصنيف الداخلي هذا األخرييعمل ، صرفوسقوف امل

عة تسبب اخنفاض يف قيمة وقتنتج املخاطر السوقية نتيجة وقوع حركة معاكسة أو غري مت :إدارة املخاطر السوقية: ثانيا    

مستوى مقبول، وتقع وقد وضع املصرف سقوفا متحفظة ملنتجات اخلزينة من أجل إدارة املخاطر وحصرها يف التعرض، 

وهو نظام شرع يف تطبيقه خالل -  "للخزينة األوسطخماطر السوق واملكتب "ه املخاطر على عاتق إدارة مهمة مراقبة هذ

التجارية  احملافظلتقدير تعرضات  املخاطر �االقيمة كما يطبق املصرف منهج   ؛عة املخاطرالتابعني �مو  -  2011سنة 

  ملخاطر السوق؛

                                                           
  .15:، ص2015، یونیو دلیل حوكمة الشركاتبیت التمویل الكویتي،  -)1(
  .16:ص ،المرجع السابق -)2(
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مبكانة مميزة وثابتة من حيث كمية السيولة، وقد وضعت جلنة إدارة يتمتع املصرف اليوم : إدارة خماطر السيولة: ثالثا

وال  ت املتحفظة إلدارة خماطر السيولة، املصرف جمموعة من السياسااملطلوبات واملوجودات املؤلفة من املدراء الرئيسيني يف

يف املصرف تواصل منوها وتتميز باالستقرار والثبات، إذ ختضع الختبار حتمل على حنو دوري يف ظل  اإليداعتزال قاعدة 

وخالل  رابات السوق؛ل حىت عند تعرضه الضطمتعددة حرصا على إيفاء املصرف بالتزاماته يف مجيع األحوا سيناريوهات

  ؛"معدل السيولة اليومية"جنح املصرف يف تطبيق خطة بديلة للحفاظ على السيولة استند فيها إىل  2012سنة 

تقوم جمموعة اخلزينة بدور رئيسي يف إدارة السيولة واملخاطر لدى املصرف : اإلسالميقطر  صرفجمموعة اخلزينة مب: رابعا  

إىل  باإلضافةلعديد من التحديات هلذه ا�موعة كتقلب األسعار يف السوق املصرفية ا 2011 ت سنةوعمالئه، وقد محل

   .ناالئتماأحداث منطقة اليورو والظروف اليت تعرضت هلا سوق 

 قطاع األسهمو قطاع رأس مال الدين و املالية  األسواققطاع  من أربعة قطاعات لألعمال وهي زينةوعة اخلجممتتكون     

 ة ومبيعات اخلزينةلَ هيكَ ُــ السيولة واالستثمارات امل إدارةيشرف قطاع األسواق املالية عن ملؤسسات املالية، و احمللية وقطاع ا

ويل األموال، وتستمر جهود قطاع األسواق املالية الرامية إىل استقطاب فرص وإدارة األصول واخلصوم وتسعري حت

هيكلة ُــ ور القطاع باالستثمار من خالل منتجات االستثمار املهيكلة، يف نفس الوقت يتوسع دُــ ومعامالت املنتجات امل

  . واملهندسة ماليا من أجل تقدمي قناة دخل جديدة للمصرف

من أبرز االجنازات اليت أحدثت فارقا للمصرف احلصول على عضوية جلنة املعايري اإلسالمية، باإلضافة إىل تقدمي     

والذي  "قسم اهليكلة"كما مت حديثا باملصرف إنشاء   ،نتجات أدوات اخلزينةاملنتج اإلسالمي املشتق لتكملة جمموعة م

وتتيح اهليكلة  افقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،بتكرة متو يهدف إىل تصميم وتنفيذ والرتويج حللول استثمارية وحتوطية مُ 

 وتتيحعلى الصعيد الداخلي  للمصرف تقدمي حلول مصممة خصيصا للعمالء يف كافة األقسام وتلبية كافة املتطلبات

  . احللول التحوطية للمصرف ولعمالئه إدارة املخاطر بفعالية يف كافة فئات األصول

ة قصرية هيكلَ ة وذلك على املستوى الداخلي، كما يقدم منتجات إيداع مُ لَ هيكَ ُــ يتوىل املصرف تصميم االستثمارات امل    

كما أنشأ املصرف فريقا متخصصا بالبيع لدعم   وسطة وطويلة األجل،ة متهيكلَ األجل إضافة إىل حلول استثمارية مُ 

وباالستمرار يف اعتماد مقاربة حذرة إلدارة السيولة واألصول  لرتويج للمنتجات واحللول اجلديدة،األقسام األخرى يف ا

تطوير األنشطة إىل جانب  2013ة يف عام هيكلَ وإمجايل خماطر السوق يف املصرف وبفضل إطالق منتجات مبتكرة ومُ 

  .)1(األخرى اليت تضطلع �ا جمموعة اخلزينة

  حمفظة الصكوك العاملية  عمليةتفاصيل : الفرع اخلامس

واليت تضم موجودات مستأجرة ) موجودات مملوكة باملشاركة(حتويل بعض املوجودات احملددة  العملية ترتيباتتشمل     

فقة مع الشريعة اإلسالمية وأية موجودات مستبدلة أخرى للمجموعة أصال وموجودات باملشاركة واستثمارات مرخصة متوا

                                                           
  .21: ، صالتحول نحو التمیز المستدام، 2011التقریر السنوي للمصرف  -)1(
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رة واليت مت تأسيسها خصيصا إلجراء صدِ بصفتها مُ  اإلسالميإىل شركة الصكوك وهي شركة متويل صكوك مصرف قطر 

  .بعد احلصول على تقرير مبوافقة هيئة الرقابة الشرعية باملصرف معامالت الصكوك

يف تاريخ االستحقاق  ويتعهد بإعادة شرائها صرفلى املوجودات ويستمر إدار�ا من قبل املتسيطر ا�موعة ع :أوال 

 مليار ونصف املليار دوالر أمريكي،مليون دوالر أمريكي ضمن برنامج إصدار تبلغ قيمته  750بالسعر املتفق عليه مببلغ 

، وتعترب عملية الصكوك 2015أكتوبر  7حىت وقد مت تسعري هذه العملية بكفاءة يف مقابل معامالت املصرف املتوقعة 

ولقد ساهم ذلك يف مساعدة  اخلليجي؛هذه األقل كلفة يف تاريخ إصدارات املؤسسات املالية يف دول جملس التعاون 

  .د يف إدارة أصول املصرف وسيولتهاملصرف على احلصول على متويل مبعدالت منخفضة نسبيا ما ساع

وقد بلغ االكتتاب �ذه  زية ونقص السيولة الطويلة األمد،امن املعدالت االحرت  كما مسح ذلك للمصرف باحلد    

  .أضعاف حجم اإلصدار ما يعكس ثقة السوق يف املصرف ومتانة املكانة املالية اليت حيتلها الصكوك مثانية

يقوم و  ي،ىل املستثمرين على أساس نصف سنو مستحق الدفع إ %3,856يرتتب على الصكوك ربح ثابت مبعدل     

 مشرتك على أساس نصف سنوي،املصدر بسداد مبلغ التوزيع وذلك من العوائد املستلمة من املوجودات اململوكة بشكل 

  .)1(من املتوقع أن تكون العوائد كافية لتغطية املبالغ املستحقة حلاملي الصكوك يف تواريخ التوزيع النصف سنوي

الصكوك العاملية التابع للمصرف اململكة املتحدة جناحا باهرا بفضل  أما على الصعيد الدويل، فقد حقق صندوق    

إنشائه  درت نسبة العائدات اليت حققها منذق حيثمليون دوالر أمريكي من املوجودات للمرة األوىل،  200ختطيه عتبة 

تثماري جديد إصدار منتج اس طريق عناملصرف يف إطالق قناة استثمار جديدة  جنح 2012ويف �اية  ،%21,43بـ 

  ؛"الصكوك العاملية حمفظة"بعنوان 

هذا املنتج اجلديد والرائد من املصرف إىل تعزيز إقبال املستثمرين على أسواق يهدف  :خصائص حمفظة الصكوك العاملية: ثانيا

 اخلرباءمن  لفريقوهي عبارة عن منتج يرتك  ،الصكوك العاملية واليت مل حتظ باالهتمام الالزم كغريها من أنواع األصول

خصصت له صالحيات واسعة يف و  ،ته على النحو الذي يرونه مناسبااملوجودين يف املصرف باململكة املتحدة حرية إدار 

  .استثمار املبالغ املودعة

هو شركة تابعة �موعة مصرف قطر اإلسالمي، وقد حصلت على تصريح  (QIB-UK)  املصرف اململكة املتحدة .1

من قلب منطقة  ويعمل املصرف انطالقا ،2008دمات املالية الربيطانية يف يناير كمصرف إسالمي من هيئة اخل

الراقية يف لندن، ويركز يف املقام األول على األنشطة التمويلية واالستثمارية ويقدم املصرف للعمالء النفاذ املبكر  "مايفري"

قاري يف لندن للراغبني يف الشراء بغرض السكن إىل العقارات املتاحة يف لندن وتعرفهم إىل أفضل الفرص يف السوق الع

؛ وهو ما أسهم يف دخول املصرف إىل أهم مركز مايل عاملي أو للمستثمرين الراغبني بالشراء بغرض التأجري أو االستثمار

 ؛)2(يف لندن وهو ما يعكس رغبته يف املسامهة يف االقتصاد العاملي

                                                           
  .16- 17:ص ، صالریادةعاما من  30المصرف ، 2012التقریر السنوي  -)1(

(2)- www.qib.com.qa/ar/investor-relations/investor-presentation.aspx 
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اجات املالية لكبار العمالء وجمموعة من التسهيالت املالية مبا يف خمتلف احل )QIB-UK( اخلدمات اليت يقدمهاتغطي  .2

 ؛دماتاخلذلك الودائع الطويلة األمد واحلسابات اجلارية ومنتجات اخلزينة، إضافة إىل مدراء عالقات حيرصون على تقدمي 

ات عديدة يف حتقيق العائدات وله يف رصيده جناح يف إدارة األصولخربة طويلة (QIB-UK)  ميتلك املصرف اململكة املتحدة .3

 ؛الصكوك املطابقة للشريعة اإلسالمية واحد من أكرب صناديق ليايدير حاحيث  ،اإلسالميةاملرتفعة يف جمال الصكوك 

يف صكوك دولية صادرة عن جهات سيادية وشبه سيادية وشركات باستخدام توجيهات استثمارية  احملفظةتستثمر هذه  .4

 %80لى خطر التعرض لتقلبات السوق عند أدىن مستوياته من خالل إبقاء ما ال يقل عن ع للحفاظدقيقة وهي مصممة 

 منها تصنيفا علىاألدوات األ أوكحد أدىن  ""BBB-Baa3صكوك االستثمار  تصنيفمن إمجايل املوجودات ضمن درجة 

المية أخرى مىت كان األمر ، كما يتم استثمار احملفظة يف عمليات متويل إسإضافة إىل آليات أخرى للتحكم بالصكوك

عرب  نقطة أساس 200+ إىل حتقيق عائدات للمستثمرين تتجاوز ما يعادل سعر الليبور  احملفظةو�دف هذه  ؛مناسبا

الل هذه العملية على خ ويتم الرتكيز - باستثناء السوق القطرية - االستثمار بصورة رئيسية يف أسواق الصكوك الدولية

  .)1(زيادة حتقيق مكاسب رأمسالية لاحتماتعزيز املداخيل مع 

  ."ستاندر أند بورز"، حيث يتم اعتماد صيغة وكالة وكـــــــــيوضح اجلدول املوايل التصنيف االئتماين للصك    

  التصنيف االئتماني للصكوك): 5-33(اجلدول رقم 

  

  .2: ص، نشرة عامة للمحفظة، حمفظة الصكوك العاملية :المصدر

وترتكز  ،وكا�م عرب توظيفها يف جمال الصكم لعمالئه فرصة تنويع استثمار على خربة جمموعته املصرفية ليقد يعتمد املصرف - 3

من جين العوائد  يف كل مرحلة من مراحل االستثمار أهداف العمالء األولوية والسعي إىل حتقيقها إعطاءفكرة املنتج على ضرورة 

 ؛االنتعاشخالل فرتات  االستثمار إىل تعزيز املشاركة يف األسواق وصوالطر يف فرتات تراجع ا�زية إىل جتنب املخا

ل ركيزة أساسية لبناء عالقة مفيدة يف جمال إدارة االستثمارات ويشك ربة احتياجات املستثمراعتماد هذه املقايلّيب  -4

 ؛للطرفني على املدى الطويل

                                                           
(1)- www.qib.com.qa/ar/media-centre/news-updates/qib-launches-sukuk-portfolio.aspx 
 

  )%(الحد األقصى   )%(الحد األدنى   التصنيف

AAA/AA 0  100  

A  0  80  

BBB )40  0  )أ  

  100  80  الدرجة االستثمارية

الدرجة االستثمارية الفرعية وغير 

  )ب(المصنفة 
0  10  

  50  0  )ب+أ(المجموع 
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تكمن ريادة هذا املنتج يف تلبيته احلاجات األساسية ألي مستثمر، وبصورة خاصة التقييم والتداول األسبوعي  -5

من القطاعات  واسعا جماالفئات ُمصِدري الصكوك وتغطي  لفللسيولة ومتيز احملفظة بالتنوع حيث جتمع بني خمت

  .كما يهدف هذا املنتج إىل توزيع حصص من األرباح للمستثمرين على أساس ربع سنوي،واملناطق اجلغرافية

  .يوضح اجلدول املوايل توزيع استثمارات احملفظة حسب القطاعات    

  حسب القطاعات بيان توزيع استثمارات احملفظة): 5-34(اجلدول رقم 

  )%(الحد األقصى   )%(الحد األدنى   البيان

  100  0  المنظمات الدولية/الحكومات

  40  0  العقارات

  40  0  الخدمات المالية

  30  0  القطاعات الفردية األخرى

  .3:تحدة، ص، مصرف قطر اإلسالمي اململكة امل2012ديسمرب  26تاريخ ب، نشرة عامة للمحفظة، حمفظة الصكوك العاملية :المصدر

  .أصوهلا يف الصكوك إمجايلعلى األقل من  %75الصكوك العاملية  حمفظةتستثمر ، حيث توزيع األصوليوضح   

  توزيع أصول احملفظة): 5-35(اجلدول رقم 

  )%(الحد األقصى   )%(الحد األدنى   البيان

  100  75  الصكوك

  20  0  )أ(النقد 

  5  0  )ب(عمليات تمويل إسالمية أخرى 

  25  0  )ب+أ(الكلي  الياإلجم

 .2:، مصرف قطر اإلسالمي اململكة املتحدة، ص2012ديسمرب  26بتاريخ ، نشرة عامة للمحفظةمحفظة الصكوك العالمية،  :المصدر

وخدمة التداول يف  طور املصرف جمموعة كاملة من املنتجات االستثمارية من حمافظ استثمارية ومنتجات ُمهيكلة  -6

عمالء املتزايد على املنتجات االستثمارية وباألخص أولئك الذين يسعون إىل تنويع نطاق لطلب ال الصكوك، نظرا

اخلدمات التنفيذية لقاعدة يسعى فريق األسواق املالية املؤلف من اخلرباء واحملرتفني إىل توفري أفضل و  ،استثمارا�م

 ؛املعنية بالصكوك القابلة للتداولم خدمات التسعري التنافسية وخدمات الوصاية إىل اجلهات إذ يقد ،عمالئه

 ق برنامج تداول بالصكوك للعمالءيف إطال "إدارة الثروات"بالتعاون مع فريق  "أسواق رأس املال"كما جنح فريق  -7

واستمر  مليار دوالر، 46منعطفا تارخييا آخر إلصدار الصكوك يف السوق العاملية بقيمة  2012ت سنة شهدكما 

دفع جبهات اإلصدار األويل إىل ما  وهوحىت ختطى مستوى العرض  باالرتفاع 2012 الطلب على الصكوك يف سنة

 ؛2013تسعري الصكوك بصرامة أكرب خالل سنة 

مراسل حول العامل، حيث يتميز بامتالكه واحدا من  مصرف 500يتمتع املصرف بعالقات متميزة مع أكثر من  -8

وهي  "جيه يب مورجان املالية"اجلودة واليت متنحها مؤسسة  والدليل حصوله على جائزة تقدير ،اإلدارةأفضل أنظمة 



 )حالة التوريق اإلسالمي(والكويت  روجتربة ماليزيا وقط) حالة التوريق التقليدي(مقارنة بني جتربة التوريق باملغرب ......... ...:.الفصل اخلامس

 427 

 املصارفبني  وإيداعا�االت ــــــــــمن تقنية املعاجلة اآللية السريعة للتحوي % 97,69اعرتاف بتحقيق املصرف 

MT103" " ؛)1(املراسلة يف مجيع أحناء العامل املصارفوذلك يشمل حتويالت األموال وتسوية احلسابات بني 

  .يوضح اجلدول املوايل أداء صندوق الصكوك مقارنة بأداء املقياس املرجعي -9

  بالعائد املستهدف الصكوك مقارنة أداء حمفظة): 5-36(اجلدول رقم 

  األداء

  العائد المستهدف  المحفظة  

  0,22% 0,75%  واحد شهر

  0,62%  0,00%  ثالثة أشهر

  1,20%  -3,68%  ستة أشهر

  (  %3,21-  %1,74(المحفظة إطالقمنذ تاريخ  

 )( - المصرف )2013يناير  24المحفظة  إطالقتاريخ : )المملكة المتحدة  

  31/10/2013السجل يعكس مستوى األداء في . السنوية اإلداريةقيمة األداء صافية من الرسوم والمصاريف 
  .1:سالمي المملكة المتحدة، ص، مصرف قطر اإل2013أكتوبر ، التقرير الربع سنويمحفظة الصكوك العالمية، : المصدر  

  :أما أداء احملفظة مقارنة بالسعر املرجعي، فيمكن توضيحه من خالل الشكل املوايل     

  )2015نوفمرب - 2012ديسمرب (  أداء احملفظة مقارنة بالسعر املرجعي):5- 18(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

  
: 1. 15, pNovember 20 , QINVEST,ortfolioPukuk Snternational I : Source 

د أدىن منها يف فئات استثمارية كح %80ايل أصوهلا يف الصكوك وعلى األقل من إمج %75احملفظة تستثمر  -10

املخاطر  حسبأو أعلى، وهو ما يوفر مستوى مرتفع من العائدات املعدلة ) BBB-/Baa3(ذات تصنيف ائتماين 

  ؛)2(ربع سنوية اأرباح احملفظةوتوزع  عن خيار ختارج أسبوعي للمستثمرين،فضال 

                                                           
  .47: ، صمرجع سابق، 2011التقریر السنوي  -)1( 
  .2:ص، للمحفظةنشرة عامة محفظة الصكوك العالمیة،  -)2(

 

  األداء الصافي

  )نقطة أساس 200+  كيأمري دوالربالأشهر  3لـ ليبور ( ياراملع  احملفظة الدولية للصكوك
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  :من بني هذه املزايا: املزايا العائدة على املستثمرين: الثثا

 للتداول أسبوعيا؛ وأتيحترت حمفظة الصكوك العاملية عِ سيولة مرتفعة، حيث سُ  .1

مبنتهى السرعة والسهولة مبا يتيح رفع نسبة املشاركة يف  احملفظةسهولة االستخدام، حيث ميكن ختصيص استثمار  .2

 كلما كانت الفرصة ساحنة؛  االستثمار

 تلف القطاعات واألماكن اجلغرافية؛من تنوع االستثمار يف خم بقدر عالٍ  احملفظةنسبة تنوع مرتفعة، حيث تتمتع هذه  .3

 على نسبة تقلب متدنية؛ احلفاظمع  إطالقهامنذ  30,01%أرباح بقيمة  حتقيقتعزيز األرباح والعائدات، حيث مت  .4

يف  أيضال عالقة املصرف مع العديد من املؤسسات ليس فقط داخل لندن، ولكن مدخل أوسع لألسواق من خال .5

 س التعاون اخلليجي والشرق األوسط؛آسيا ودول جمل

نقطة أساس أعلى من السندات الصادرة عن مؤسسات أمريكية  40تدفع الصكوك يف الوقت الراهن ما يزيد عن  .6

  يف السيولة بني السوقني؛ الفوارقرحبية إىل ، ويعود هذا الفارق يف ال)BBB( ذات تصنيف ائتماين

  :من خالل اجلدول املوايل هاميكن توضيح : األحكام والشروط: ثالثا
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  األحكام والشروط املتعلقة مبحفظة الصكوك العاملية): 5-37(اجلدول رقم 

  )المملكة المتحدة(مصرف قطر اإلسالمي   مدير االستثمار

  اإلسالميمصرف قطر   الموزع

  )المملكة المتحدة(مصرف قطر اإلسالمي   الوصي

  2013يناير  24  تاريخ إطالق المحفظة

  الكسندر ديفك/د  المحفظةمدير 

  وحدات بالدوالر األمريكي  نوع الوحدات

  مرات سنويا 4  األرباحوتيرة توزيع 

  دوالر أمريكي 10.000  الحد األدنى لالكتتاب

  دوالر أمريكي 10.000  ارجخاألدنى للتالحد 

 %1,5  رسوم االكتتاب

  %1  اإلداريةالرسوم 

  نقطة أساس 200نسبة الليبور بالدوالر األمريكي لثالثة أشهر خالل الدورة االقتصادية زائد   المقياس المرجعي

  أسبوعيا  السيولة

  أسبوعيا  وتيرة احتساب إجمالي قيمة األصول

  المحفظةالتخارج من 

الحد األدنى ( ة بأي يوم أو أية وحدات بحوزتهمالوحدات طلب التخارج بأي قيميجوز في أي وقت لمالكي 

يتم تسوية عمليات التخارج التي تجري في أيام العمل المسبوقة بيوم ) دوالر أمريكي 10.000للتخارج 

  قيمة األصول لكل وحدة إجماليالتقييم من خالل حساب 

  مخاطر منتجات االستثمار

أعاله هي أدوات مالية معقدة، ومن ثم فإنها قد تنطوي على مخاطر بعينها ومن ثم  إن منتجات االستثمار

قادرين على فهم المخاطر المرتبطة بهده المنتجات، ال  تستخدم هذه المنتجات من قبل مستثمرين مخضرمين

مكن للموزع ، كما ال ييصدر عن الموزع أو مدير االستثمار أي تقييم بشأن مالءمة هذا االستثمار ألي مستثمر

معدل للعائدات أو األرباح على المبالغ الخاضعة لالستثمار وقد ال يسترد  أيولمدير االستثمار ضمان 

  .المستثمر المبالغ األصلية التي اكتتب فيها

  مخاطر العمالت األجنبية

و غير غير الدوالر األمريكي على أساس تحوطي أيجوز االحتفاظ باالستثمارات المسماة بعمالت أجنبية 

تحوطي وفقا لتحليل مدير االستثمار لمزايا وتكاليف هذا التحوط شريطة أن يستخدم مدير االستثمار كل 

  .االعتبارات التجارية إلدارة أي مخاطر ناجمة عن التحوط أو االستثمار بالعمالت األجنبية

  التقارير الدورية
، ومن المقرر أن يتلق المستثمر تقريرا ربع يانشرة البيانات شهر  إصداريسعر هذا المنتج أسبوعيا كما يتم 

  سنوي

  المعاملة الضريبية

تعتمد على الحالة الخاصة بكل مستثمر، وهو وضع قابل للتغيير، لذا يتعين على المستثمرين الرجوع 

لمستشاري الضرائب لتحديد اآلثار الضريبية المترتبة على شراء، تملك وبيع أو غيرها من القرارات 

  .يةاالستثمار 

 .3:، مصرف قطر اإلسالمي المملكة المتحدة، ص2012ديسمبر  26محفظة الصكوك العالمية، نشرة عامة للمحفظة، بتاريخ : المصدر

متبوعة بكل من  اليزياحيث يالحظ أن أكرب نسبة تعود مل يوضح الشكل املوايل، التوزيع اجلغرايف حملفظة صكوك :رابعا

  .تركيا والسعودية
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  2015نوفمرب  بتاريخ التوزيع اجلغرايف حملفظة صكوك):5-19(الشكل رقم 

  
  

: 1 International Sukuk Portfolio, QINVEST, November 2015, p : Source  
  الشكل املوايل تقسيم تصنيف احملفظةيوضح     

  2015نوفمرب   بتاريخ تقسيم تصنيف احملفظة):5-20(الشكل رقم 

  
  

Source : International Sukuk Portfolio, QINVEST, November 2015, p : 1 

بفرتة تقلبات، وسجلت احملفظة  2013سبتمرب وأكتوبر من سنة و خالل شهر أوت مرت أسواق الصكوك :خامسا  

حتمال قيام الواليات املتحدة بأعمال على التوايل، حيث أدى ا %0,75+و  % 2,01+و  % 2,7-: احلركات التالية

يف سبتمرب، ولكن  نشاطهامث اسرتدت األسواق  2013عسكرية يف سوريا إىل عمليات بيع يف األسواق الناشئة يف أوت 

مل تدم املؤشرات االجيابية طويال مع وصول الواليات املتحدة إىل طريق مسدود يف حل أزمة امليزانية يف �اية شهر سبتمرب، 

، حيث بقيت )1(التوصل إىل صفقة تؤجل حل القضايا العالقة ملشكلة امليزانية انتعشت األسواق إىل �اية أكتوبر وبعد

بسبب حذر املستثمرين من احتماالت النمو املستقبلية يف  2013تقلبات عوائد اخلزينة األمريكية حمدودة بنهاية سنة 

                                                           
  .1:، ص2013أكتوبر التقریر الربع سنوي، محفظة الصكوك العالمیة،  - )1( 
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س املستوى، يف حني قد تزداد تقلبات السوق يف الربع األول من يف نفاألسواق الناشئة، وهو ما أبقى عوائد الصكوك 

  . مع اقرتاب املوعد اجلديد احملدد حلل أزمة امليزانية يف الواليات املتحدة 2014سنة 

  حول البيانات املالية  إيضاحات: الفرع السادس

  .، خاصة ما تعلق باجلانب احملاسيبمصرفهناك جمموعة من القواعد واألسس املتبعة يف إعداد البيانات املالية لل   

وشركاته التابعة وفقا للمعايري احملاسبية الصادرة  مصرفالبيانات املالية املوحدة لل إعداديتم : والتجميع اإلعدادأسس : أوال

ة الرقابة من قبل هيئ احملددةومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية اجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، واملر  احملاسبةعن هيئة 

كما وقانون الشركات التجارية القطري؛  الشرعية والتعليمات املصرفية ذات الصلة الصادرة من قبل مصرف قطر املركزي 

الصادرة عن هيئة احملاسبة  احملاسبةتطبق املعايري الدولية للتقارير املالية يف حالة وجود أمور مل يتم إدراجها ضمن معايري 

  ؛)1(لية اإلسالميةواملراجعة للمؤسسات املا

البيانات املالية املوحدة على أساس التكلفة التارخيية باستثناء االستثمارات العقارية  إعداديتم : العرف احملاسبي: ثانيا

مت تصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق املسامهني واستثمارات بالقيمة العادلة  حمددةواستثمارات مالية 

  ؛)2(الدخل واستثمارات عقارية حمتفظ �ا للبيع والتأجري اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان

قامت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  2010خالل سنة :املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة: ثالثا

االستثمار يف " 25دا، وهو معيار احملاسبة املايل رقم ماليا جدي حماسبةبتعديل إطار املفاهيم لديها وأصدرت معيار 

وقد مت تطبيق هذا املعيار من  ؛2011اعتبارا من يناير  دخل حيز التطبيقوالذي  "الصكوك واألسهم واألدوات املماثلة

ت قبل ا�موعة والذي يغطي التحقيق والقياس والعرض واإلفصاح عن االستثمار يف الصكوك واألسهم واالستثمارا

  . املماثلة اليت تظهر فيها خصائص الدين وأدوات امللكية واليت توفرها املؤسسات املالية اإلسالمية

على تصنيف وقياس املوجودات املالية للمجموعة، كما متت مراجعة تصنيف  اان لتطبيق هذا املعيار اجلديد تأثري ك     

   ؛)3(يفاتاحملفظة االستثمارية وأدخلت تعديالت إن وجدت يف هذه التصن

من االستثمار يف الصكوك والودائع  اإليراديتم حتقيق : من االستثمار يف الصكوك والودائع قصرية األجل اإليرادات: رابعا

معدل الربح الفعلي، هذا األخري هو املعدل  احتساباألجل بالتناسب على مدى فرتة العقد باستخدام طريقة  قصرية

قدية املستقبلية املدفوعة واملستلمة خالل العمر املتوقع للموجودات أو املطلوبات الذي يتم مبوجبه خصم التدفقات الن

  .ايلــــــاملالية من القيمة احلالية للموجود أو املطلوب امل

   

                                                           
  .49: ص ،مرجع سابق، 2011التقریر السنوي  -)1(
  .55: ص المرجع السابق، -)2(
  .50:ص ،المرجع السابق -)3(
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يتم و  ت املالية وال تتم مراجعته الحقا،يتم التحقق من معدل الربح الفعلي عند التحقق األويل للموجودات واملطلوبا   

  :)1(قيمة العادلة لكل استثمار على حدة وفقا لسياسات التقييم املوضحة كالتايلحتديد ال

 ؛بالنسبة لالستثمارات املتداولة، يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع إىل أسعار السوق يف �اية العمل بتاريخ بيان املركز املايل -1

بالرجوع إىل آخر عمليات الشراء أو البيع اهلامة مع غري املتداولة، يتم حتديد القيمة العادلة بالنسبة لالستثمارات  -2

يتم حتديد القيمة  اإلمتامعند عدم وجود معامالت هامة حديثة متت أو قيد  اإلمتاماألطراف األخرى واليت متت أو قيد 

مة العادلة على قيبالنسبة لالستثمارات األخرى تعتمد ال ؛العادلة بالرجوع إىل القيمة السوقية احلالية الستثمارات مماثلة

 رة أو غريها من طرق التقييم ذات الصلة؛قدَ ُــ الية للتدفقات النقدية املستقبلية املصايف القيمة احل

بالنسبة لالستثمارات اليت هلا تدفقات نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد، تعتمد القيمة العادلة على صايف القيمة احلالية  -3

من قبل ا�موعة باستخدام معدالت الربح احلالية لالستثمارات واليت هلا شروط  للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة

 ومسات خماطر مماثلة؛

بالنسبة لالستثمارات اليت ال ميكن تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام أي من التقنيات املذكورة أعاله فيتم تسجيلها  -4

 فة مطروحا منها خمصص تدين القيمة؛بالتكل

صكوك شهادات متساوية القيمة حصة عامة يف ملكية موجودات أو منافع أو خدمات وحتمل أرباح المتثل : خامسا

يتم إدراج الصكوك  كما  سنوات، يتم إدراج األرباح املستحقة وقت استحقاقها 5نصف سنوية وتستحق الدفع بعد 

لية املوحدة كأدوات بيانات املاوتظهر ال ،بصايف قيمتها ويتم إطفاء التكلفة اخلاصة �ا على مدى فرتة االستحقاق

  صكوك متويلية؛

يف إطار حتسني الرقابة املالية، وسعت ا�موعة إطار إدارة املعلومات والرقابة على املوازنة وإدارة األصول بطريقة  :سادسا

قليلة املاضية تسليط تفاعلية وااللتزام الدائم باملعايري التنظيمية، واستلزم النمو السريع ملوجودات املصرف يف السنوات ال

عملية توزيع  إدارةيف  انشط ادور الرساميل والسيولة، وكان للمجموعة املالية التابعة للمصرف  إدارةاملزيد من الضوء على 

الرساميل �دف حتسني االستفادة منها واستثمارها وضمان االلتزام مبعايري كفاية رأس املال اليت وضعها مصرف قطر 

  . "لجلنة باز "املركزي و

مليون  750صدر صكوكا بقيمة أمليار دوالر أمريكي، مث  1,5برناجما للصكوك بقيمة  2012 سنة يفأطلق املصرف   - 1

الصكوك للمصرف باحلد من املعدالت  إصداردوالر أمريكي سعيا إىل تأمني متويل ثابت وطويل األمد، حيث مسح 

 ؛)2(وفري املصرف تسهيالت التمويل الطويل األمد لعمالئهاالحرتازية ونقص السيولة الطويلة األمد اليت تربز عند ت

  :اإلسالميقطر  صرفمفاتيح املقدرة االئتمانية مل ،الشكل املوايليوضح     

  

                                                           
  .83:ص ،المرجع السابق -)1(
  .30:، ص2012 التقریر السنويمصرف قطر اإلسالمي،  -)2(
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  قطر اإلسالمي صرفمفاتيح املقدرة االئتمانية مل ):5-21(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Qatar Islamic Bank (S.A.Q), investor presentation, February 2013, p: 4.  

  :قطر اإلسالمي مصرفمر ألصول يوضح الشكل املوايل التطور املست -2

  )2013-2008( قطر اإلسالمي مصرفأصول  حجم  تطور): 5- 22(الشكل رقم 

    

.: 6Qatar Islamic Bank (S.A.Q), investor presentation, February 2013, p Source: 

  :، وهو ما يوضحه الشكل املوايلومن بينها الصكوك للتمويلمصادر متنوعة  صرفميتلك امل -3

  

  

مصرف أول وأكبر 

 إسالمي في قطر 

يحظى بتشجيع الحكومة كونها أكبر 

 مساهم فيه

 عالمة تجارية قوية وعرض منتجات مبتكرة

 خطوات عالمية عبر شركاء استراتيجيين

 دوليالنمو قوي على المستوى المحلي و 

رأس المال ونوعية األصولوضعية صلبة ل  

 ثالث مصرف قطري من حيث األصول

برنامج تحول طموح حافظ على الربحية 

 خالل األزمة المالية

 ينشط في السوق األسرع نموا في العالم 

 مصرف 

قطر 

 اإلسالمي

 مليار دوالر أمريكي

 % 18.2ر حجم األصول تطو 

 

 السنة
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  2013 خالل سنة مصرفمصادر التمويل لل): 5-23(الشكل رقم 

      
  

.21, p:4Qatar Islamic Bank (S.A.Q), investor presentation, February 201:  Source 

  .2014لغاية سنة  2008من سنة  قطر اإلسالمي صرفمل ب املاليةأهم النساملوايل تطور  دوليوضح اجل -4

  )2014-2008(تطور أهم النسب املالية ملصرف قطر اإلسالمي ): 5-38(اجلدول رقم 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

 2,4%  1,8%  1,9%  2,5%  2,8%  3,6% 6%  العائد على األصول

 12,45%  11,4%  10,9%  13,5%  14%  16,4%  27,9%  العائد على حقوق الملكية

 16,4%  15,7%  14,7%  18,6%  17,4%  17,3%  16,4%  نسبة المالءة المالية

  

.: 8, p4Qatar Islamic Bank (S.A.Q), investor presentation, February 201 Source: 

  اإلسالميهيئة الرقابة الشرعية مبصرف قطر : الفرع السابع

. املصرف مع أحكام الشريعة اإلسالمية أعمالة هي املسؤولة بالدرجة األوىل عن ضمان توافق هيئة الرقابة الشرعي    

واهليئة مسؤولة  ،املصرفيةو التجارية الت ــــــــــــة بشكل مستقل بعضوية خنبة من العلماء املتخصصني يف فقه املعامـــــــــــــوتعمل اهليئ

 :)1(أيضا عن ضمان ما يلي

 ؛شورة والتوجيه اإلسالمي لضمان أن مجيع أنشطة املصرف متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةتقدمي امل: أوال

استعراض تقارير مدققي احلسابات مع قواعد الشريعة اإلسالمية وتقدمي تقرير إىل األعضاء بشأن امتثال عمليات  :ثانيا

 ؛ملصرف مع أحكام الشريعة اإلسالميا

                                                           
 www.qib.com/ar/footer/islamic-banking/sharia-board.aspx. -)1(  
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 ؛عقود واملعامالت والصفقات اليت أبرمها املصرف متوافقة مع الشريعة اإلسالميةحتديد ما إذا كانت ال :ثالثا

 ؛فحص البيانات املالية لتحديد مدى مالءمة توزيع األرباح بني مسامهي املصرف وذلك وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية: رابعا

 املنتجات واخلدمات بشكل واضح وعادل وضمان أن يتم تقدمي للمصرف،املوافقة على مجيع املواد التسويقية : خامسا

 ؛للعمالء حسب أحكام الشريعة

 ؛أوجه اخلري إىلالتأكد من توجيه كافة موارد الدخل واإليرادات اليت تتحقق من مصادر غري متوافقة مع الشريعة اإلسالمية : سادسا

 ؛وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية مت الزكاة احتسابالتأكد من أن :سابعا

 .أعمال املصرفئ التوجيهية فيما يتعلق بأنشطة و نشر الفتاوى واألحكام واملباد :ثامنا

  جتربة بيت التمويل الكويتي: املطلب الثاني

اإلسالمية على جانب كبري من العمل التجاري يف دولة الكويت، كما أن  املادة  املصارفو  التقليدية املصارفتستحوذ     

التقليدية تأسيس  مصارفطت للعأ 2003لسنة  30واملضافة إليه بالقانون رقم  1968لسنة  32من القانون رقم  78

وبذلك فتحت الباب واسعا لدخول شركات ومؤسسات إسالمية  تعمل وفق الشريعة اإلسالمية شركة ذات مقر واحد

   .)1(ات املصرفية اإلسالميةأخرى، كما أن قانون التجارة والقانون املدين باعتباره الشريعة العامة مصدران من مصادر العملي

  اإلطار القانوني املنظم لعملية إصدار الصكوك بالكويت: الفرع األول

من إمجايل النظام املصريف يف  %39يشهد القطاع املصريف اإلسالمي يف الكويت منوا كبريا إذ يشكل حاليا حوايل    

إسالمية  مصارفك على الرغم من وجود مخسة تفتقر دولة الكويت للتشريعات املنظمة إلصدار الصكو لكن ، الدولة

ملشروع  2014-2010حملية والعديد من شركات االستثمار اإلسالمية، وإعداد جلنة املتطلبات التشريعية للخطة اخلمسية 

  .قانون الصكوك احلكومية واخلاصة

أين صدر القانون ، 2003 سنة برية يفاإلسالمية نقطة حتول ك املصارفاملركزي الكوييت ب صرفشهدت عالقة امل  :أوال  

يث وقبل ذلك التاريخ مل ح ،املركزي صرفاإلسالمية لرقابة امل املصارفوالذي مبوجبه خضعت  2003لسنة  30رقم 

 صرف، بل وكان املاإلسالمية يف تلك الفرتة املصارفتكن ختضع لرقابته وكان بيت التمويل الكوييت هو الذي ميثل 

   .)*(حىت صدور ذلك القانونلكويت الوحيد يف دولة ا اإلسالمي

                                                           
 حیث تدخلت الحكومة عبر برنامج تسویة التسھیالت االئتمانیة الصعبة بشراء ،1982مع أزمة سوق المناخ عام  في الكویت ارتبطت عملیات التوریق -)1(

مضمونة منھا، تستحق خالل مدة ال تتجاوز عشرین سنة اعتبارا من تاریخ  ى الدولة أودیون الجھاز المصرفي الكویتي على العمالء مقابل إصدار سندات عل
لتنظیم العالقة بین الدولة وبین جمیع األطراف المستفیدة  1993 لسنة 41والقانون رقم  1992لسنة  32وتم إصدار مرسوم بقانون رقم  ؛1991دیسمبر  31

  .توریق ھذه الدیون من عملیات
الكویت المركزي وتنظیم  مصرففي شأن النقد و 1968لسنة  32إلى الباب الثالث من القانون رقم  بالمصارف اإلسالمیةلقانون قسما خاصا أضاف ھذا ا -)*(

عة التي تعمل وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة مراعاة لطبیعتھا الخاصة وطبی مصارفالمھنة المصرفیة، حیث تناولت أحكام ھذا القانون تنظیم ورقابة ال
  .األنشطة المصرفیة والتمویلیة واالستثماریة التي تمارسھا
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  :)1(من أهم الركائز األساسية هلذا القانون

 تنظيم أعمال املصارف اإلسالمية على أسس سليمة تراعي طبيعتها اخلاصة وتوفري األدوات القانونية الالزمة للرقابة عليها؛ - 1

قل، حيث ال يسمح القانون ممارسة العمل املصريف اإلسالمي من خالل مؤسسات ذات كيان قانوين ومايل مست -2

 التقليدية وذلك لتجنب اخللط يف األموال؛ صارفمبمارسة هذا العمل من خالل فروع أو نوافذ يف امل

التقليدية بالتحول بالكامل للعمل املصريف اإلسالمي، وذلك من خالل قواعد وشروط يضعها  مصارفالسماح لل -3

 الكويت املركزي؛ مصرفجملس إدارة 

  ؛مصرفة أمر مناط بصفة أساسية �يئة للرقابة الشرعية بكل الرقابة الشرعي -4

ة مع أحكام تفقَ املركزي الكوييت سلطة إصدار أدوات مُ  صرفامل 1968لسنة  32من القانون  95أعطت املادة   :ثانيا   

 صور إصداراملركزي  مصرفعلى املادة السالفة الذكر ميكن لل الشريعة اإلسالمية بالضوابط اليت يقرها جملس إدارته، وبناءً 

صكوك  إصدار، وهذه السلطة متتد لتشمل اإلسالمية الشريعة أحكامبشرط توافقها مع  اإلجارةمن صكوك  أخرى

  بحرين اليت قامت بإصدار صكوك سلم؛كصكوك مشاركة أو صكوك سلم كما هو قائم يف مملكة ال  إسالمية

 لالئحةاملعدل  2007لسنة  388ة الكويت للقرار الوزاري رقم التنظيم احلايل للصكوك اإلسالمية يف دولخيضع   :ثالثا 

يف شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق االستثمار، حيث  1990لسنة  31التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 

وبذلك ساوى  أينما ذكر يف الالئحة التنفيذية، "السندات"إىل لفظ  "الصكوك"اعترب الصكوك ورقة مالية وأضاف لفظ 

  ؛)2( بني الصكوك والسندات بالنسبة لألحكام مع تغيري طفيف ختتص به الصكوك

أصدرت مؤخرا هيئة أسواق املال تشريعات جديدة ضمن الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال اجلديد واليت : رابعا

لفة من الصكوك كالصكوك القابلة للتحويل �دف إىل تقدمي قاعدة تشريعية إلصدارات الصكوك، كما قدمت أنواعا خمت

  .إىل أسهم والصكوك املضمونة

وطبقا لالئحة التنفيذية جيب أن ختضع عملية إصدار الصكوك ملوافقة هيئة أسواق املال ومصرف الكويت املركزي وأن     

شريع اجلديد إلصدار صكوك تكون متفقة مع تعاليم الشريعة اإلسالمية، وقد تكون احلكومة الكويتية أول من استخدم الت

  .حكومية من أجل متويل عجز املوازنة العامة يف ظل هبوط أسعار النفط

 50بتمديد مدة القرض املقررة يف املرسوم بالقانون رقم  2009لسنة  3وعلى الرغم مما تضمنه املرسوم بقانون رقم    

 أن إالوسائل االقرتاض احمللية،  إىل ميةاإلسالالصكوك  إضافةللحكومة بعقد قرض عام، مع  باإلذن 1987لسنة 

يف دولة الكويت، يستوجب ضرورة توفري تشريع شامل  اإلسالميةاستكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة املالية 

                                                           
، مداخلة مقدمة في اطار مؤتمر عمان الثاني الصناعة المالیة اإلسالمیة، الواقع والتحدیات وتجربة دولة الكویت في مجال ھذه الصناعةمحمد الھاشل،  - )1( 

  .8:، ص2013مارس  18-17للصیرفة االسالمیة، مسقط، سلطنة عمان، 
كون أن الصكوك تمثل ملكیة شائعة في األصول محل  ،الترستالنظام القانوني األكثر مالءمة لفكرة الصكوك اإلسالمیة، ھو ذلك النظام القائم على فكرة  -)2(

تعتبر بنیانا ، ھذه األخیرة )ستتر(بشأن العھد المالیة  2006لسنة  23بالقانون رقم  متمثالإلصدار الصكوك اإلسالمیة، وھو نظام قائم في مملكة البحرین 
  .والمصرف المودع لدیھ والشركاء اإلدارةشركة : تعاقدیا یقوم على عقد ثالثي األطراف
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القانونية والتنظيمية بشأن هذه الصكوك، وميثل بالتايل  األحكاماحلكومية، حبيث يتضمن  اإلسالميةومتكامل للصكوك 

  ؛صكوك باملقارنة مع الصكوك اخلاصةة متكاملة تأخذ يف االعتبار السمات اخلاصة �ذا النوع من المنظوم

هيئة  إنشاءبشأن  2010لسنة  7من التطورات املهمة يف البناء التشريعي يف دولة الكويت صدور القانون رقم  :خامسا

سوق رأس املال مبختلف مقوماته من أدوات أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والذي يهدف إىل تطوير 

  ؛)تقليدية وإسالمية(ومؤسسات 

اإلسالمية اعتبارا من  صارفبأركانه الثالثة على امل"2بازل"مت تطبيق املعيار املعدل لكفاية رأس املال  :سادسا

وفقا للمعايري  صارفهذه املمع األخذ بعني االعتبار املعاجلات وأوزان املخاطر للبنود اليت ختتص �ا  30/6/2009

  ؛اإلسالميةالصادرة عن جملس اخلدمات املالية 

للصكوك  تنظيما 2013لسنة  97، املعدل بالقانون رقم 2012لسنة  25كما تضمن قانون الشركات رقم : سابعا

العامة يف شأن تلك الصكوك، مبا يف ذلك السماح بتأسيس  األحكاماخلاصة اليت تصدرها الشركات، اشتمل على 

اخلاصة بكل نوع من  األحكاماملال لوضع  أسواقهيئة  إىل اإلحالةالصكوك، مع  إلصداركات ذات غرض خاص شر 

  .وتصفيتها وإدار�االيت ختضع هلا موجودات الصكوك وكيفية متلكها  واألحكامالصكوك  أنواع

أسيس شركات ذات وز تأنه جي"بإصدار قانون الشركات،  2012لسنة  25من مرسوم بقانون رقم  14نصت املادة    

  ؛)1("...غريها من عمليات التوريق أو ألي غرض آخر صكوك أوغرض خاص إلصدار 

  بيانات تعريفية عن بيت التمويل الكويتي: الفرع الثاني  

بادرت احلكومة الكويتية إىل تأسيس شركة مسامهة كويتية تقوم بالنشاطات املالية وأعمال التأمني وأوجه االستثمار     

، واليت أطلق عليها تسمية بيت و يف النظام األساسي هلذه الشركةختلفة مع استبعاد عنصر الفائدة أو الربا طبقا ملا هامل

  .التمويل الكوييت

، وباشر أعماله 1977إسالمي يف دولة الكويت والذي أسس يف عام  مصرفأول  "بيتك"يعد بيت التمويل الكوييت     

  . 2004الكويت املركزي يف ماي  مصرفإسالمي لدى  مصرفك  لجِ وسُ  1978املصرفية يف سنة 

أوروبا وآسيا، وهو يقدم جمموعة كبرية من و توسع بيت التمويل الكوييت إقليميا يف منطقة الشرق األوسطـ  :أوال   

االستثمارية  احملافظو التمويل التجاري و العقارات و اخلدمات املصرفية  ت املتوافقة مع الشريعة يف جمالاملنتجات واخلدما

اإلسالمية يف العامل وأحد أكرب  املصارفوأصبح اليوم أحد أكرب  ق التجارية وأسواق البيع التجزئة،األسواو األسواق املالية و 

  ؛ةواإلقليمي ةاملمولني يف السوق الكويتي

ملكية ( االجتماعيةمينات واهليئة العامة للتأ )ملكية مباشرة(يضمون اهليئة العامة لالستثمار "بيتك" كبار مسامهي:ثانيا

   ؛)ملكية مباشرة(واهليئة العامة لشؤون القصر )ملكية مباشرة(واألمانة العامة لألوقاف )غري مباشرة

                                                           
  .8:بإصدار قانون الشركات، ص 2012لسنة  25مرسوم بقانون رقم  -)1(
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جمموعة بيتك التمويل اإلسالمي عامليا، حيث تقدم جمموعة كبرية من املنتجات واخلدمات اإلسالمية، وقد مت  تقود: ثالثا

 افرع 430يف أربعة أسواق حول العامل ولديه أكثر من  "بيتك"يعمل  ات املبتكرة، حيثوير العديد من املنتجحتديث وتط

  موظف؛ 8600 أكثر منجهاز سحب آيل و  790وأكثر من مصرفيا 

مكتبه الرئيسي و  ة يف سوق الكويت لألوراق املاليةكما أن بيت التمويل الكوييت شركة مسامهة مسجلة ومدرج: رابعا

  ؛)ماليزياو  ديبو أملانيا و السعودية و األردن و تركيا و البحرين (بيت التمويل الكوييت  بالكويت، باإلضافة إىل

يف منو وانتشار صناعة اخلدمات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف العامل،  اكبري   ادور " لبيتك"كان   :خامسا

بيت التمويل الكوييت و  1989الذي تأسس سنة " ةاملصرف الكوييت الرتكي للمسامه"حيث أنشأ مصارفا تابعة يف تركيا 

، وتوسعت 2006ماليزيا والذي تأسس سنة  -بيت التمويل الكوييتو مبملكة البحرين،  2002الذي تأسس يف عام 

يف املنطقة حىت أنشأ بيت التمويل السعودي الكوييت وافتتح املصرف الكوييت الرتكي للمسامهة أول " بيتك"استثمارات 

، واستمر بيت التمويل الكوييت يف إنشاء وتأسيس العديد من 2010مي اخلدمات التمويلية يف أوروبا عام فروعه لتقد

  .)1(املؤسسات والشركات اليت تقدم خدما�ا املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

بارزا من عالمات جناح خطة وهو ما ميثل اجنازا كفاءة ومتانة وقدرة على مواجهة األزمات،  "بيتك"أثبت  :سادسا

ربى الشركات االستشارية العاملية، حيث استهدفت توجيه املوارد بك باالستعانةوذلك  "التحول وإعادة اهليكلة"برنامج 

، باإلضافة إىل الرتكيز على االستثمار من أجل حتقيق النمو ملنتجات وقنوات تليب بشكل أفضل احتياجات عمالئه

  .)2(املخاطر وتعزيز امليزانية العمومية وزيادة رأس املال وحتسني كفاءته إدارةيف تهاج �ج أكثر صرامة والعوائد املستدامة وان

  :2014خالل سنة  "لبيتك" اإليراداتيوضح الشكل املوايل، مصادر  -5

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .16:، ص2013، نشرة االكتتاب في أسھم زیادة رأس المال بیت التمویل الكویتي -)1(
  .24:، ص2013، التقریر السنوي الخامس والثالثونالتمویل الكویتي، بیت  -)2(
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  2014 مصادر إيرادات بيت التمويل الكويتي خالل سنة): 5-24(الشكل رقم 

  
  1:، ص)بيت التمويل الكويتي(نظرة على بيتك  :المصدر

  

  .2012إىل غاية سنة  2009من سنة  "لبيتك"أما الشكل املوايل، فيوضح إمجايل إيرادات واألصول  - 6

  .2012إىل غاية سنة  2009من سنة  "لبيتك "إمجايل إيرادات واألصول): 5- 25(الشكل رقم 

  

 

         
  .1:، ص)بيت التمويل الكويتي(نظرة على بيتك  :المصدر

 
    

  .2014 إىل غاية سنة 2012 من سنة "لبيتك"أما الشكل املوايل فيوضح تطور إمجايل األصول واإليرادات  -7

  

  

  

 دينار كويتي ارليم مليون دينار كويتي
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  2014 إىل غاية سنة 2012 من سنة "لبيتك"تطور إمجايل األصول واإليرادات ):5-26(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .24:، ص2015، قرير السنوي الخامس والثالثونالتبيت التمويل الكويتي،  :المصدر

  

+11 %  

  2014 وحتى عام 2012منذ عام يرادات إجمالي اإل
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  2014 وحتى عام 2012منذ عام إجمالي الودائع 
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  مليون دينار كويتي

+7 %  
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  2014 وحتى عام 2012صافي الربح الخاص بالمساهمين منذ عام 

  مليون دينار كويتي

+44 %  
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 سنةإىل أن  اإلشارةمع ، 2015إىل  2010من سنة  "لبيتك"يوضح اجلدول املوايل تطور أهم النسب املالية  -8

وهو ما مسح بتخفيف حدة  %20، فقد استطاع زيادة رأس ماله بنسبة كانت سنة بارزة يف مسرية جناحاته 2013

 ."3بازل"زام مبعايري كفاية رأس املال واالستعداد بقوة لالستجابة ملعطيات املخاطر املرجحة وااللت

اإلسالمية  مصارفلل  "3 بازل"مت إعداد اإلفصاحات النوعية والكمية املتعلقة مبعيار كفاية رأس املال ضمن إطار    

حات العامة إىل احتساب الكويت املركزي، وتستند االفصا مصرفاملرخصة يف دولة الكويت طبقا لقواعد وتعليمات 

احلد األدىن ملتطلبات رأس املال الالزم لتغطية خماطر االئتمان والسوق وفقا لألسلوب القياسي واحلد األدىن ملتطلبات 

  .اسيرأس املال الالزم لتغطية خماطر التشغيل وفقا ألسلوب املؤشر األس

  2015إىل  2010تطور أهم النسب املالية لبيتك من سنة ):5-39(اجلدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  النسب

 8,45 7,87 8,45%  6,6%  6,2%  8,2%  العائد على حقوق الملكية

 %1,06 %1,04 %1,02  %0,6  %0,6  %0,8  العائد على األصول

 16,67% %16,25 17,44%  %13,93  %13,73  %13,32  نسبة المالءة المالية

  .2015و 2014و 2013و2012مصرف بناًء على التقارير السنوية لل: المصدر

فيما يتعلق باملوجودات املرجحة بأوزان املخاطر ورأس املال الالزم، أشار بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر  -9

دينار   218.198حوايل  2015االئتمان واملتعلقة بالصكوك والتصكيك إىل إمجايل االنكشافات والذي بلغ سنة 

دينار كوييت 19.329، أما املتطلبات الرأمسالية فقد بلغت دينار كوييت148.685كوييت، وبلغت األصول املرجحة 

 لة يف حساب نسبة كفاية رأس املال؛وهي األضعف فيما خيص املتطلبات الرأمسالية الداخ

دينار  38.457، أين بلغت 2014ارتفاعا مقارنة بسنة  2015شهدت إيرادات الصكوك يف بيتك خالل سنة  -10

  806.544واليت قدرت بـ  2014مقارنة بسنة  2015عت االستثمارات يف الصكوك سنة كوييت، يف حني تراج

  .دينار كوييت

  :يوضح الشكل املوايل اهليكل التنظيمي لبيت التمويل الكوييت 
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  اهليكل التنظيمي موعة بيت التمويل الكويتي): 5-27(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بيت إدارة السيولة

 شركة المثنى لالستثمار

 مجموعة عارف االستثمارية

الشارقة االسالمي مصرف  

 الشركة األولى للتأمين التكافلي

 بيت التمويل الكويتي السعودي

)الكويت( ت التمويل الكويتيبي  

)البحرين( بيت التمويل الكويتي  

)تركيا( بيت التمويل الكويتي  

)ماليزيا( بيت التمويل الكويتي  

 شركة اإلنماء العقارية

العقارية العالمية شركة الراية   

 شركة صكوك للتطوير العقاري

 شركة النخيل المتحدة للعقارات

 بيتك لالستثمار العقاري

الطائراتشركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير   

 شركة مشاريع التنمية

 أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية

 بيتك لألبحاث المحدودة

 مستشفى السالم الدولي

 شركة االستثمار البشري

هيئة الرقابة 

 الشرعية

 لجان مجلس إدارة

 بيت التمويل الكويتي

بيت  إدارةمجلس 

 التمويل الكويتي

 قطاع الصناعة

 القطاع المالي وحدات األعمال المصرفية

 الرعاية الصحية

 تدريب الموارد البشرية

 العقارات

 الطيران

 الطاقة

 تكنولوجيا المعلومات

  .20:، ص2011تقرير االستدامة، مجموعة الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي، : المصدر



 )حالة التوريق اإلسالمي(والكويت  روجتربة ماليزيا وقط) حالة التوريق التقليدي(مقارنة بني جتربة التوريق باملغرب ......... ...:.الفصل اخلامس

 443 

  اخلمسية لبيت التمويل الكويتي رتاتيجيةاإلس: الفرع الثالث

تتلخص يف بيان الرؤية وذلك بقيادة التطور العاملي للخدمات املالية املتوافقة مع واليت  "لبيتك"مت تطوير خطة مخسية     

أما الرسالة  فهي اإلسالمي األكثر رحبية مستدامة واألعلى ثقة يف العامل،  صرفواالرتقاء إىل مرتبة امل اإلسالميةأحكام الشريعة 

  . املصلحة املشرتكة جلميع األطراف املعنية باملؤسسة لى مستويات االبتكار والتميز يف خدمة العمالء مع محاية وتنميةعحتقيق أ

ىل املصرف اإلسالمي األكثر من ثالث ركائز �دف إىل حتويل بيت التمويل الكوييت إ اإلسرتاتيجيةالركائز تتكون     

  .املوايل يوضح ذلكوالشكل  رحبية،

  لبيت التمويل الكويتي الركائز الثالث ):5-28(الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .12: ، ص2013نشرة االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بيت التمويل الكويتي،  :المصدر

  إدارة املخاطر ببيت التمويل الكويتي: الفرع الرابع

ستبعد الدخول أو االشرتاك يف العمليات أو األنشطة اليت تتعارض مع ت إسرتاتيجيةينتهج بيت التمويل الكوييت     

مة والتوجيهات الشرعية الداخلية، كما صممت لتتوافق مع املتطلبات الرقابية والتنظيمية لبنك الكويت االتفاقيات املرب 

  .املركزي، هيئة سوق املال واجلهات التنظيمية املصرفية األخرى

منظم  إطارعمل بيت التمويل الكوييت فقد أمكن تطوير  إسرتاتيجيةاملخاطر كجزء أساسي من ومن خالل تبين إدارة     

  :ومشويل واضح املعامل إلطار إدارة املخاطر، وهو ما يوضحه الشكل املوايل

  

  

 
متوافقة مع أحكام العالمي للخدمات المالية ال

  الشريعة اإلسالمية واالرتقاء إلى مرتبة

اإلسالمي األكثر ربحية مستدامة  مصرفال

 واألعلى ثقة في العالم

 قيادة

 التطور

عالمي عمل استثماري ريادة السوق الكويتية  تواجد دولي 

 التميز في خدمة العمالء

 االبتكار في المنتجات والخدمات

 الكفاءة التشغيلية

 إدارة المخاطر وفقا ألفضل الممارسات
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  إدارة املخاطر ببيت التمويل الكويتيإطار ): 5-29(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  26:ص، 2013، لتقرير السنوي الخامس والثالثونابيت التمويل الكويتي، : المصدر

وذلك �دف تعزيز هيكلها واليت تغطي أنشطة اخلدمات  2011بدأت خطة التطوير إلدارة املخاطر ببيتك يف عام    

يف تطوير واعتماد  2013املالية يف الكويت وخارجها على مستوى ا�موعة، حيث جنحت إدارة املخاطر خالل سنة 

  .أس املال والنجاح يف زيادة معدالت كفاية رأس املال املصرفر  إلدارةخطة 

، ومتكن من اإلجراءاتبندا من سياسات  املخاطر واحلوكمة يف الكويت طبقا لدليل سياسة  21لقد مت تطوير أكثر من     

عة، كما مت تطوير التاب صارفتطبيق اختبارات الضغط والتقييم الداخلي لكفاية رأس املال على مستوى جمموعة بيتك وامل

   .)1(وذلك بشكل آيل ومنتظم جيري كل ثالثة أشهر سنويا )*()CAMELBCOM(وفقا ملنهج  واإلداريمؤشرات األداء املايل 

يف إطار سعي بيتك حنو تطوير السوق النقدية بني املصارف اإلسالمية فقد قامت وظيفة اخلزانة بتطوير خطوط     

صنيف ائتماين عايل �دف توزيع املخاطر وبتوازن مدروس للحصول على أعلى عوائد ائتمانية ملصارف جديدة تتمتع بت

  . االستثمار كما مت إعداد عدة اتفاقيات وخطوط مراحبة وخطوط ائتمانية ما بني بيتك واملصارف اإلسالمية يف املنطقة

ك التمويل اإلسالمية ذات العوائد ا�زية من جهة أخرى استمرت وظيفة اخلزانة يف توزيع دائرة استثمارا�ا يف جمال صكو     

من استثماراته، حيث يعد بيتك واحدا من  %50واملخاطر املنخفضة حبيث تصل استثماراته يف سوق الصكوك احلكومية إىل 

  .أهم صناع هذا السوق الواعد ساعيا حنو تأسيس سوق ثانوية لتداول الصكوك بالتعاون مع بنوك عاملية معروفة

  

  

                                                           
 (*)-  Capital, Assets, Market risk, Earnings, Liabilities, Business 

  .52:ص، مرجع سابق، التقریر السنوي الخامس والثالثونبیت التمویل الكویتي،  - )1( 

 إستراتيجية المخاطر ومستوى اإلقدام على المخاطر

 حوكمة المخاطر

 المؤسسة ثقافة المخاطر

 السياسات واإلجراءات

 القياس الرصد المراقبة

 إعداد التقارير

 البيانات  تكنولوجيا المعلومات
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   جلنة املخاطر واألصول: امسالفرع اخل

السليم إلطار إدارة املخاطر  اإلعدادعلى ضمان  اإلدارةيتمثل الدور الرئيسي هلذه اللجنة يف مساعدة جملس     

واملساعدة يف اختاذ قرارات التصرف يف أصول بيتك باالئتمان أو الدخول يف الصفقات االستثمارية، وتقوم اللجنة بعدة 

املخاطر وفعالية الربامج املوضوعة، التأكد من مالءمة نزعة املخاطر والتعرف  إدارةمراجعة القدرة على : هامهام ومسؤوليات ومن

على املخاطر الرئيسية اليت قد تواجه بيتك، مراجعة االئتمانية والعقارية واالستثمارية وفقا جلدول التفويض بالصالحيات للتأكد 

وأطر نزعة املخاطر مبجموعة بيتك وكذلك  واإلجراءاتواالستثمار والسياسات من مدى االلتزام مبعايري منح االئتمان 

، ووضع الشروط والتعهدات الالزمة يف حال " veto "متطلبات خطة رأس املال وأطر توزيعه، كما أن لديها حق الرفض منفردا 

  . )1(ات الالزمةالختاذ القرار  اإلدارةعدم االلتزام بتلك املعايري السابقة ورفع التوصيات �لس 

 )*()ICAAP(التقييم الداخلي لكفاية رأس املال  صياغة خطة رأس املال واختبارات 2013سنة واستكملت خالل     

  .املخاطر إدارةماليزيا بدعم ومساندة -لتقييم رأس املال الداخلي يف بيتك

تسعري حتويل األموال يف بيتك يف  إطاروتطوير  الرقابة املالية يف تصميم إدارةكما سامهت إدارة املخاطر بالتعاون مع      

دولة الكويت، وتطوير معايري تقييم خماطر االئتمان على مستوى املنتجات والسيما التمويل العقاري، ولقد قامت إدارة 

عن  املخاطر بتطوير أطر عملها لتحدد املخاطر التشغيلية بفاعلية، كما مت تطوير مناذج القيمة املخاطر �ا والنامجة

  .انكشافات العملة األجنبية

املقرتحة من  " 3بازل  "الرقابة املالية بتقييم آثار معايري جلنة إدارةاملخاطر بالتعاون مع  إدارةقامت  2013خالل سنة     

،  "3زللبا "قبل بنك الكويت املركزي واالستعداد لتوفري كافة املعلومات املطلوبة والبيانات املقدمة لتقييم اآلثار الكمية 

 إدارةخطة املوازنة السنوية اليت تشمل جمموعة أهداف إلدارة املخاطر منها حتسني  2013خالل  اإلدارةوقد اعتمد جملس 

  .)2(املخاطر ألنظمة تكنولوجيا املعلومات وإدارة خماطر السيولة

جودة رأس املال الستيعاب اخلسائر  مت إعادة تعريف رأس املال الرقايب لتحسني "3بازل"يف جمال كفاية رأس املال أما      

ونسب رأس مال إضافية  2016والذي شرع يف تطبيقه مع بداية سنة  %13ومت حتديد حد أدىن لنسبة كفاية رأس املال 

من  2برأس املال املؤهل يف الشرحية  لالعرتافحتوطية ملواجهة الدورات االقتصادية، باإلضافة إىل إدخال ضوابط حصيفة 

3الشرحية  لغاءوإرأس املال 
)3(.  

  

 

  

                                                           
  .51:ص ،المرجع السابق -)1(

 (*)- Internal Capital Adequacy Assessment Process 

  .52:،  ص2013، 35التقریر السنوي ، بیت التمویل الكویتي وشركاتھ التابعة - )2(
  .44- 43: ، ص ص2014أبریل 20، بنك الكویت المركزي، ضمان االستقرار النقدي والسالمة المالیة في الكویت،) محافظ بنك الكویت المركزي(محمد الھاشل  -)3(
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   التمويل الكويتي االستثمارية بيت شركة:الفرع السادس 

، حيث تقوم الشركة بعمليات بيع وشراء الديون بكافة 2007لالستثمار سنة  ةتأسست شركة بيت إدارة السيول   

خدمات االكتتاب وطرح الصكوك وفيما يتعلق بعمليات التوريق والقيام جبميع اخلدمات املالية كأنواعها مبا فيها الصكوك 

تواصل شركة بيت إدارة السيولة، الذراع االستثمارية اخلاصة بالصكوك ؛ )1(املالية وإدارة املخاطر املالية واالستشارات

والتابعة بالكامل �موعة بيت التمويل الكوييت، قياد�ا لقطاع االستشارات املالية اإلسالمية وخاصة ما يتعلق منها 

احلصول على تفويض من احلكومة الرتكية،  إجراءاتالسيولة مؤخرا  إدارةوأ�ى بيت  ،لسيادية ومكانتها العامليةبالصكوك ا

الربيطانية، من أجل تقدمي االستشارات الالزمة ) أتش أس يب سي(إىل جانب كل من جمموعة سييت جروب األمريكية، و

 1.5تبلغ  إمجاليةللمرة األوىل وبقيمة  اإلسالميةحكام الشريعة للحكومة الرتكية اليت أصدرت صكوك سيادية متوافقة مع أ

مليار دوالر، ومن املتوقع أن ميهد مثل هذا اإلصدار من الصكوك اإلسالمية الرتكية الطريق أمام مزيد من النمو يف سوق 

 .األخرى وخاصة يف العديد من األسواق اجلديدة ةالصكوك العاملي

من قبل املستثمرين العامليني الذين أبدوا رغبة قوية  يف تركيا اهتماما واسعا اإلسالميةك واستقطب أول إصدار للصكو     

من شهادات الصكوك الرتكية ملستثمرين يف منطقة الشرق األوسط، بينما مت بيع  %58يف االكتتاب �ا، حيث مت بيع 

وكانت  يف الواليات املتحدة، %8و يف تركيا% 9و يف آسيا% 12و الرتكية يف أوروبا اإلسالميةمن الصكوك  13%

إىل جانب  2012السيولة التابعة بالكامل �موعة بيت التمويل الكوييت قد مت اختيارها يف شهر يوليو  إدارةشركة بيت 

وجمموعة الربكة املصرفية لتقدمي ) يب أن يب باريبا(و رفـمصجمموعة من املؤسسات املالية بينها ستاندرد تشارترد 

وهي الصكوك اليت يتوقع أن من قبل حكومة جنوب إفريقيا،  إسالميةصكوك  إصدارالالزمة من أجل االستشارات 

  .احلكومية وشركات القطاع اخلاص على حد سواء عند اكتماله مؤشرا مهما بالنسبة للشركات إصدارهايكون 

للمشاريع اليت يوفرها بيت عاملية تأكيدا ات املالية الاختيار بيت التمويل الكوييت إىل جانب عدد من أكرب املؤسس يعد    

 ،اإلسالميةالسيولة، وكذلك اخلربة الكبرية اليت تتمتع �ا الشركة وفريقها املتخصص بالصريفة  إدارةالتمويل الكوييت وبيت 

وتوسيع  السيولة، فإنه يتوقع أن تواصل بناء قدرا�ا، إدارةمع وجود املزيد من مصدري الصكوك الذين خيتارون شركة بيت 

    .من أعلى نسب النمو يف العامل سوق الصكوك يسجل واحدا أنوالعاملي، كون  اإلقليميقائمة عمالئها على املستويني 

مليون دوالر، كما قام بيتك  500متت عملية إصدار صكوك ملصرف الشارقة اإلسالمي بقيمة  2015خالل سنة     

مليون دوالر  120مليون دوالر وحبجم مسامهة تبلغ  500اه الشارقة بقيمة �يكلة صفقة متويل إجارة إىل هيئة كهرباء ومي

وهي احلصة األكرب بني البنوك املشاركة يف الصفقة، حيث تتمتع بضمان سيادي من حكومة الشارقة، وعالوة على ذلك 

مليون دوالر  81حوايل  مليون رجنت 300فقد أصدر بيتك تركيا صكوك إجارة مقومة بالرجنيت املاليزي يف ماليزيا بقيمة 

  .)2( مليون دوالر 540أمريكي ويعترب هذا اإلصدار شرحية أوىل من برنامج صكوك تبلغ قيمته حوايل 

  صكوك القابضة الكويتية شركة جتربة:السابع الفرع

                                                           
(1)- www.kfh.com/ar/about/investor-relations/subsidiaries-affiliates/kfh-investments.aspx  

  .10:، ص2015بیت التمویل الكویتي، التقریر السنوي السابع والثالثون،  -)2(
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 حتت اسم الشركة الوسطى للتطوير 1998أوت  23تأسست شركة صكوك القابضة كشركة مسامهة كويتية مقفلة يف     

بتوسيع أغراضها وأهدافها وتغيري االسم إىل شركة صكوك للتطوير  2004يوليو  17هيكلتها يف  إعادةالعقاري، حيث مت 

العقاري، وقد قامت الشركة بطرح أدوات استثمارية ومتويلية جديدة متثلت يف صكوك حقوق االنتفاع املتوافقة مع أحكام 

وبعد النجاحات اليت  .اليت باشرت من خالهلا االستثمار واملتاجرة العقارية الشريعة اإلسالمية واليت أصبحت أهم األدوات

حققتها الشركة يف هذا ا�ال سعت لتوسيع أنشطتها من خالل خلق كيانات متخصصة قادرة على تطوير املنتجات وابتكار 

2005يف ) شركة صكوك القابضة(أدوات استثمارية جديدة فتم حتويل الشركة إىل شركة قابضة 
)1(.  

  :يوضح اجلدول املوايل الشركات التابعة لشركة صكوك القابضة    

  الشركات التابعة لشركة صكوك القابضة):5-40(اجلدول رقم 

  الهدف  تاريخ التأسيس  اسم الشركة

بيت االعمار الخليجي  شركة

  العقارية
  2006يونيو 

العمل في مجاالت التطوير 

العقاري المتخصص، إدارة 

ستثمارية والتجارية المشاريع اال

الصناديق  إدارةالعقارية، 

االستثمارية والمحافظ ذات الطابع 

  العقاري

  2006يونيو   شركة صكوك العقارية

االستثمار المباشر في مشاريع 

المجموعة، المتاجرة في األصول 

 وإدارةالعقارية الحرة، تطوير 

المحافظ والصناديق االستثمارية 

 مهاالعقارية المتوافقة مع نظا

األساسي بما ال يخالف أحكام 

  اإلسالميةالشريعة 

شركة صكوك لالستشارات 

  االستثمارية

تقديم خدمات استشارية لشركة   2006 يناير

  صكوك القابضة

  .12:، ص2012لة، التقرير السنوي مشركة صكوك القابضة، منظومة عقارية متكا :من إعداد الطالبة بناًء على :المصدر

قامت أحد الشركات الزميلة للمجموعة وهي شركة صكوك القابضة بشراء أسهمها من سوق  27/12/2012يف    

إىل  48,88%الكويت لألوراق املالية، ونتيجة لذلك ارتفعت احلصة الفعلية للمجموعة يف شركة صكوك من 

 .وحتولت شركة صكوك إىل شركة تابعة ،%50,62

                                                           
   . 08:ص، 2012التقریر السنوي شركة صكوك القابضة، منظومة عقاریة متكاملة،  -(1)
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 خالصة�الفصل
    

لقد�تم�التطرق�من�خالل��ذا�الفصل���ملة�من��ف�ار��ساسية�ال���من�خالل�ا�تم�ر�ط�ا��انب�النظري�     

�امل �قبل �من �الواقع �أرض �ع�� �بتطبيقا��ا �أو��سالمية �التقليدية �الناحية �من �سواء �التور�ق �صارفلتقنية

 القطر�ةو �التجر�ة�املال��يةو � ية�املغر�ية����ا��انب�التقليدوذلك�بدراسة�حالة�التجر� وال�يئات�املالية��خرى 

 .وال�و��ية����ا��انب��سالمي

 ضرور�ا�إلنجاح�ا،�ومما�الشك�فيھ�أن�ا��صائص�ال���يتم����اإيجاد�ب�ئة�مالئمة�لعمليات�التور�ق�أمر �عد�

قد�ساعد�ع���إرساء�قواعد�والسوق�املالية��صر��وخاصة�ع���صعيد�النظام�امل�املغر�ي��ا�النظام�املا���

،��ذا�باإلضافة�إ����طار�القانو�ي�املالئم�والذي�ألم�ب�ل�املسائل�ال���قد�تطرح�باملغربعمليات�التور�ق�

�العمليات ��ذه �مستوى ��املغار�ية��ع�� �والتور�ق �املالية �ال�ندسة ��� �متخصصة ��يئة �وجود �مع خاصة

 ؛س�يدلل�

 سواق�املالية�العر�ية،�كما�أصبحت�مبدأت�آلية�التور�ق�تك�سب�أ�مية�كب��ة����� 
ُ
حر�ا�أساسيا�لعملية�ــ

من��اثورة����صناعة�ا��دمات�املالية�واملصرفية�ملا�ل��توأصبح�لدول ا ملختلف��صالح����النظام�املا��

 ؛وإس��اتيجيةاقتصادية�و اد�مصرفية�أ�ع

 دي�ـــــــو�قتصر�مف�ومھ�ع���تور�ق�الدين�النق����قتصاد�التقليدي��املصر����ستخدم�مصط���التور�ق

،�ب�نما��ستخدم�مصط���التصكيك�����قتصاد��سالمي�ومف�ومھ�أعم�وأشمل،�إذ�)التور�ق�التقليدي(

 ؛وفقا�لشروط�معينة�ل�من�الدين�النقدي�والدين�السل���شمل�تور�ق��

  مي����توف���السيولة�ملال�ي��صول�ال���يتمثل�الدافع��سا����ل�ل�من�التور�ق�التقليدي�والتور�ق��سال

 ال�توجد�ل�ا�سوق��شطة،�وإيجاد�وسيلة�جديدة�ذات�جاذبية�للمدخر�ن�الس�ثمار�أموال�م؛

 اختالف�آثار�تور�ق�الدين��سالمي�والتقليدي�من�حيث�العالقة�ب�ن�امل 
ُ
 صدر�واملـــ

ُ
ر�العائد،�صَد َم و �س�ثمر ــــــ

 ؛و�شا���ا�فيما�يتعلق�باملعاملة�املحاس�يةدرجة�املخاطرة،�و قابلية�التداول�و 

 ارف�سواء�ل�ل�من�التور�ق�التقليدي�والتور�ق��سالمي�مجموعة�من��ثار��يجابية�ع���م��انيات�املص

 التقليدية�أو��سالمية،�و�و�ما�أس�م����إدارة�جيدة�ألصول�وخصوم��اتھ�ال�يئات؛

 صدار�الص�وك�و�مختلف�أنواع�ا؛�عد�التجر�ة�املال��ية�رائدة����مجال��ي�لة�وإ 

 للم�انة�� �قطر��سالمي��ستحق��ل���تمام�نظرا �ال�و����ومصرف �التمو�ل �كال�من�ب�ت �أن�تجر�ة كما

�و�قلي�� �املح�� �املستوى �ع�� �فقط �ل�س �املصرف�ن �ل�ذين �الصناعة�،الرائدة �مجال ��� �والعال�� �بل

  .املصرفية��سالمية

   



 فهرس األشكال
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  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  09  تقليدي مصرفمطابقة مؤقتة بني جانيب األصول واخلصوم مليزانية   )1-1(

  11  اهلندسة املالية اإلبداع املايل عرب  )2-1(

  13  توسيع قاعدة األسواق املالية  )3-1(

  14  ابتكار اهلندسة املالية وتداوهلا يف األسواق  )4-1(

  18  ى تطور اهلندسة املاليةالعوامل املساعدة عل  )5-1(

  21  تصنيف االبتكارات املالية  )6-1(

  29  خصائص املنتج املايل اإلسالمي  )7-1(
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450 

  العامة�ا��اتمة
      

النظرية والتطبيقية هلذا البحث مت التوصل جلملة من النتائج األساسية وذلك  خالل ما مت التطرق إليه يف الدراسةمن     

  .االقرتاحاتن َمث اخلروج جبملة من انطالقا من اإلشكالية املطروحة والفرضيات املوضوعة، وم

ة الفرضية األوىل من خالل ما مت استخالصه من دروس مما حدث يف فيما خيص الفرضيات فقد مت إثبات صح     

إلدارة املخاطر املرتبطة باألدوات املالية املشتقة؛ وعرب تقوية كال بضرورة بناء أنظمة  2008األزمة املالية العاملية األخرية 

رض اخلاص بطريقة متكنها من ــــات ذات الغمن اهلياكل والبنود خارج امليزانية اليت تستند إليها عمليات التوريق وأداء الشرك

  .آليات حديثة باللجوء إىل امتصاص الصدمات

 هيئات االستثمار املــــــــُهيَكلكـوهذا ما حدث فعال خبلق أشكال قانونية جديدة للشركات ذات الغرض اخلاص       

)SIV (توريق التقليدي، وذلك بتوفري أموال خاصة من خالل إجياد توافق بني رأس املال واملخاطر يف النموذج احلايل لل

، هذه األخرية اليت أصبحت تعتمد بشكل كبري على إسرتاتيجية حتويل لتغطية السيولة وتعزيز االئتمان للمصارف املـــــُتنازلَـــة

  .يات اإلقراضبدل مواجهتها وحماولة التقليل من آثارها السلبية عن طريق حسن اختيار األطراف املقابلة يف عملاملخاطر 

املصارف اإلسالمية إلجياد البدائل الشرعية حيث سعت  ،أيضا إثبات صحتهامت أما بالنسبة للفرضية الثانية فقد      

احلالة  مثلما مت إبرازه من خالل دراسة للمنتجات املالية واليت تتوافق مع الضوابط الشرعية ومن بينها عمليات التوريق

من أمثلتها  اإلسالمية مالية متوافقة مع الشريعة اأوراق على سبيل املثال ال احلصر مة املاليزيةاحلكو ، حيث تصدر املاليزية

  .)GII(إصدار االستثمار احلكومي 

بالرتكيز  هاوريقُ وخاصة ما تعلق بطبيعة األصول اليت ميكن تَ  ايف هياكلها وعقودها وإجراءا� التصكيك عملياتختتلف     

ن حيث مت تصكيك ديو  ،للجانب الشرعي لو أن التجربة املاليزية كان هلا بعض الرؤى املخالفةو  ،على األصول احلقيقية

  .دوات التقليديةمع تلك لألخماطرها إال أ�ا تتشابه يف أنواع  املراحبات والبيع بالثمن اآلجل،

من  %80املراحبات حوايل احلالية اليت تشكل اإلسالمية برتكيبتها مصارف احملافظ التمويلية للصكيك تن كما أ    

وعدم  االئتمانيةحيث كفاية رأس املال وزيادة خماطرها  من ةإضافي أعباءً  مما محلهاتوريق ال قلل من قدر�ا علىأصوهلا 

اإلسالمية  نه سيحرم السوق املاليةأكما   ،املالية التقليدية يف سوق التمويل طويل األجل القدرة على منافسة املؤسسات

  .مارية بديلةمن أداة استث

ها وهياكل التوريق املناسبة هلا  يكُ صكِ اختيار األصول اليت ميكن تَ إشكاال حول هناك  لكن ما ميكن قوله هو أن    

 التحديات اليتأهم لعل من بني و  ،مع آلية التوريق اإلسالمي الءمةماألكثر  )Pass-Throughs(كـاختيار اهليكلة الناقلة 

كيفية حتديد اآللية باإلضافة إىل  لتداول هذه الصكوك، مي هو إجياد سوق ثانوية نشطة واجه عمليات التصكيك اإلسالت

لتسعري منتجا�ا وأدوا�ا، فاملصارف اإلسالمية جمربة على تقدمي سعر تنافسي إذا ما أرادت منافسة  والدقيقة الصحيحة

  .املصارف التقليدية
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 )BLR( ديــــــــــر اإلقراض القاعــــــــــسع كال من  سالمية يف ماليزياتستخدم املؤسسات املالية اإلعلى سبيل املثال،     

ايري ــــــــــــر معــــــــــروري تطويـــــــــولكن أصبح من الض ،لتسعري األدوات املالية اإلسالمية )KLIBOR(و) LIBOR(باإلضافة إىل

       .سالميةختدم الصناعة املصرفية اإل " Islamic Benchmarks "إسالمية 

كمعيار )LIBOR(استخدام يبقى لغياب منهجية تسعري إسالمية و االعتماد على مثل هذه املعايري  عود سببي    

  .تربيرحيتاج إىل  لتحديد هامش الربح

  :ميكن التطرق إىل نتائج البحث بشكل تفصيلي كما يلي 

   :�ا�يمكن�ذكر�ما�ي��تم�التوصل�إ���جملة�من�النتائج،�ومن�بي�:  دراسةنتائج�ال: أوال
  ،االستفادة من خمتلف نتائجها؛ وضرورةللهندسة املالية أمهية كبرية سواءً بالنسبة للمصارف التقليدية أو املصارف اإلسالمية 

 تتضمن اهلندسة املالية ثالثة أنواع من األنشطة:  

 ابتكار أدوات مالية جديدة؛  

 اليف اإلجرائية ألعمال قائمة، مثل التبادل من خالل الشبكة العاملية؛ابتكار آليات متويلية جديدة من شأ�ا ختفيض التك 

  ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة أو الديون، أو إعداد صيغ متويلية ملشاريع معينة تالئم

  الظروف احمليطة باملشروع؛

  حتقيق الكفاءة يف املنتجات املالية املعاصرة وتطويرها يف  منهجا لنظم التمويل املعاصرة يهدف إىلاهلندسة املالية تعترب

 ؛ظل االحتياجات املالية واليت تتصف بأ�ا متجددة ومتنوعة

  لقد أدت ظاهرة الالوساطة املالية باملصارف إىل البحث وتطوير وسائل جديدة لتحسني رحبيتها من أجل خلق القيمة

 ؛والتوريق املشتقات االئتمانيةولعل من أمهها   ةهيكلَ ـُـ املنتجات وهو ما أدى إىل ظهور ما يعرف بامل

   دف االبتكارات املالية إىل خلق أدوات مالية مبتكرة وبسيطة وأدوات إلدارة احملافظ الفردية أو اجلماعية، باإلضافة�

التكنولوجيات الالزمة إىل إجياد آليات لتسعري هذه األدوات املالية يف السوق املالية املنظمة أو غري املنظمة، وتطوير 

 ؛لتداوهلا ومجيع املعلومات ذات الصلة

  السيطرة والرقابة  بل وأيضا عن كيفية، امليزانيةإسرتاتيجية اهلندسة املالية فقط على إدارة األدوات املالية خارج ال تركز

اجلديدة اليت ختتارها اإلدارة املالية على املخاطر املالية عن طريق السياسات املالية واملناهج املالية والتكنولوجيا املالية 

  :املفتوحة على العامل، وحيدد هذا التنسيق خط االئتمان وتسعري اخليارات املالية عن طريق يةسواق املالاأللالستفادة من 

 أساليب حتديد قيمة حمفظة االستثمار؛ 

  ؛)أي األوراق املالية اجلديدة(استخدام خماطر االئتمان ضمن التوريق 

  قرارات مالية مرحلية باالعتماد على احلقائق وقاعدة البيانات لتحديد املزيج املثايل من املنتجات املالية اختاذ

 ؛)إضافة أو حذف(اجلديدة 

 استعمال أساليب حتديد القيمة الدفرتية أو السوقية؛ 
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 وراق املالية واملقايضات كاملتاجرة مبشتقات األ  امليزانية،اإلدارات املالية مقاييس للمخاطر من خارج بنود  تستخدم

  ؛الية واألدوات املالية اجلديدةواخليارات امل

  وهو ما نتج عنه إبداع "باملالية اإلسالمية املــُهيكَلة"سامهت اهلندسة املالية اإلسالمية يف بروز مفهوم جديد يتعلق ،

 أدوات مالية إسالمية ُمستحدثة مل تكن موجودة من قبل؛

 الية إسالمية كأداة مناسبة إلجياد حلول مبتكرة وأدوات مالية جديدة جتمع بني توجيهات تربز أمهية وجود هندسة م

اإلسالمية على حتقيق االستفادة من اهلندسة  صارفاملن مقدرة أالشريعة اإلسالمية واعتبارات الكفاءة االقتصادية، كما 

، حيث تواجه املؤسسات ها باإلبداع والبحث والتطويردى اهتماممباملالية يف جمال أعماهلا يرتبط بالبيئة اليت تعمل فيها و 

 املالية اإلسالمية مشكلة حقيقية تتمثل يف املفاضلة بني تقليد املنتجات املالية أو ابتكارها ملنتجات إسالمية أصلية؛

 من حيث اجلوهر وهو احلث على االبتكار  مفهومها التقليديعن  مفهوم اهلندسة املالية اإلسالمية ال خيتلف

بينما خيتلف عنها من  ،واالعتماد عليه خللق قنوات وأدوات جديدة تناسب التغريات السريعة يف األسواق املالية العاملية

حيث الوسيلة والغاية واألهداف فالبد من شرعية الوسائل املستخدمة يف عملية االبتكار وتكون موجهة لتحقيق أهداف 

 ؛حتقق املصاحل العامة وليس فقط الشخصية

 املالية اإلسالمية والتقليدية يف املبادئ العامة، إال أنه ميكن متييز اهلندسة املالية اإلسالمية  اهلندسة لرغم من اشرتاكبا

 :من خالل

 االلتزام بالنظم الشرعية؛ 

 حتقيق مصلحة مجيع املتعاملني؛ 

 مبدأ التوازن؛ 

 مبدأ احلل والتكامل؛ 

 مبدأ املناسبة؛ 

  النماذج التمويلية يف االقتصاد اإلسالمي باستخدام أسلوب اهلندسة املالية بعض بتطوير قام بعض املتخصصون املعاصرون

املغارسة املشرتكة واملغارسة املقرونة بالبيع ، منوذج سندات اإلجارة املوصوفة يف الذمةمنوذج املراحبة، منوذج الوكالة بأجر،  ومنها

 وشهادات االيداع القابلة للتداول؛ التورق املصريفمنتجات متويلية أخرى، كاملشتقات املالية،  واإلجارة،

 املضاربة وعمليات و  تستخدم التقليدية ألغراض التحوط هناك فرق بني املشتقات املالية التقليدية واإلسالمية، حيث

التحكيم، يف حني تستخدم األدوات اإلسالمية فقط ألغراض التحوط، كما تتم هيكلة املشتقات اإلسالمية باستخدام 

 ؛إضافة إىل أ�ا ال تتداول كنظري�ا التقليدية لعقود الشرعيةا

  ُلالحتاد الدويل للمقايضات  "اتفاقية التحوط الرئيسية"ى سمَ يفضل تسمية املشتقات املالية اإلسالمية حتت م

 ؛)tahawwut master agreement(السوق املالية اإلسالمية الدولية / واملشتقات

 المية لرتسيخ وجودها كنظام مايل واقتصادي بديل عن النظام املايل التقليدي، وقد أثبت تسعى الصناعة املالية اإلس

النظام املايل اإلسالمي مقدرة وقوة، حيث تشهد فيه الصناعة املالية اإلسالمية منوا سريعا وضخما من حيث عدد 
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ارية اإلسالمية وغريها من املؤسسات وحجم إصدارات الصكوك اإلسالمية، باإلضافة إىل حجم الصناديق االستثم

 األدوات املالية اإلسالمية؛

  التحديات املتعلقة باملنافسة يف البيئة املصرفية العاملية على املصارف اإلسالمية ابتكار أوعية ادخارية وأساليب تفرض

ءة االقتصادية استثمارية متطورة تليب االحتياجات األساسية للعمالء مع مراعاة اجلمع بني السالمة الشرعية والكفا

 ؛وإمكانية التطبيق

 املصارف املصرفية اإلسالمية لنظري�ا التقليدية يف هندسة التمويل املايل من أهم املشكالت اليت تواجه حماكاة  تبقى

ة ولعل هذا األمر كان السبب األكرب يف أن واجهت الصناعة املالية اإلسالمية يف اآلونة األخري ، اإلسالمية وحترفها عن مسارها

 ؛وهناك أيضا منهج التحوير والذي يعتمد على منتجات مالية شرعية للوصول إىل منتجات جديدة ،انتقادات واسعة

  تتميز األدوات املالية اإلسالمية بدرجة عالية من املصداقية الشرعية إذا حظيت بالقبول الشرعي العام، وبامليزة

  .اليت بنيت عليها هاته األدواتاالبتكارية اليت حتافظ على اخلصائص األساسية للصيغ 

 إعداد واعتماد صيغ ثابتة هلذه العقود من حيث األركان والشروط،  "بتنميط عقود األدوات املالية اإلسالمية" يقصد

 حبيث متثل هذه الصيغ أمناطا حمددة ومعلومة تنفذ على أساسها األدوات املالية اإلسالمية؛

  على مستوى األسواق املالية حيث أصبحت لعمليات التوريق أمهية كبرية ، يةاهلندسة املال إبداعاتيعد التوريق أحد

الدولية وحديثا بالدول العربية، حيث أن اللجوء إىل التوريق كأحد االبتكارات املالية اليت تستخدم ألغراض وأهداف 

 ؛بنشاطها اإلقراضيللمخاطر املرتبطة  إدار�اخاصة يف إطار صرفية متعددة يكتسي أمهية كبرية للمؤسسات امل

  أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بتعبئة جمموعة من الديون املتجانسة واملضمونة كأصول، إىل التوريق يشري

ووضعها يف صورة دين واحد معزز ائتمانيا مث عرضه على اجلمهور من خالل منشأة متخصصة لالكتتاب يف شكل أوراق 

 للتدفق املستمر للسيولة النقدية للمصرف؛مالية تقليال للمخاطر وضمانا 

   يف صورة ورقة مالية يسهل تسويقها، ومن مث  يةسوق املالالفكرة نشاط التوريق على خلق أداة من أدوات تعتمد

فهي أداة اقرتاض  ،وأحد أنواع املشتقات املالية يف آن واحد) سندات(تعترب األوراق املالية املضمونة بأصول أداة اقرتاض 

بصفة دورية، وتعترب نوع من املشتقات املالية أل�ا مشتقة من أداة مالية  -قد يكون ثابتا أو متغريا - ا توزع عائداأل�

 ؛مباشرة أال وهي جمموعة األصول اليت تضمن اإلصدار

 ت ذات كما يعد التوريق كأداة لتحويل املخاطر من املصارف املتنازلة أو البادئة حنو األسواق املالية عرب الشركا

 الغرض اخلاص؛

  يف عمليات التوريق، كون أن األصول املـــُورَقة مت حتويلها من قبل بادئ العملية إىل اهليئة  احموري "التحويل"مفهوم يعد

الدرجة ذات الغرض اخلاص والذي يتوقع أن ينتج عنه آثار قانونية، حيث من خالل عمليات التوريق يتم عزل أصول 

 ؛الدرجة املتدنية ويتم ذلك من خالل عمليات التحويل واملعرتف �ا من خالل القانون العالية عن األصول ذات

  لعمليات التوريق عدة مزايا لكل األطراف املتدخلة فيها، وباملقابل تنطوي على عدة خماطر واليت ميكن التقليل من آثارها

 ؛عن طريق العديد من التقنيات ولعل من أمهها التعزيز االئتماينالسلبية 
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 ترتكز عملية التوريق على ثالثة عناصر رئيسية، وهي: 

 جتزئة رأس املال إىل حصص وأجزاء متماثلة ال تقبل القسمة متثل احلد األدىن للمشاركة؛ 

 أسهم أو صكوك أو سندات تثبت ملكية حائزها ملا متثله : توثيق عائدية هذه القيم عن طريق إصدار وثائق منطية

 من حصص؛

 ول هذه الوثائق من خالل أسواق األوراق املاليةتوفري آلية لتدا. 

  َعلى النحو التايل اقتصاد إسالمييف يك كِ صْ توجد العديد من املوجودات املصرفية واملالية والتجارية القابلة للت:  

 ة يف مشروع معني؛شغلَ رة أو مُ ؤجَ ة للدخل سواء كانت مُ درِ ـــُــــ األصول املنقولة والثابتة العقارية امل 

 ستثمارات القائمة على صيغة املشاركة؛اال 

  وبعض الفقهاء يشرتط دخوهلا ضمن وعاء التصكيك بقيمتها )املراحبة والسلم واالستصناع(ذمم البيوع املختلفة ،

 ؛)األصلي، حيث تأتيه موارد حالية بدال من ورودها مستقبال ككِّ صَ للمُ  ويف ذلك منافع(االمسية 

 ة وكل العمليات القائمة على صيغة اإلجارة؛ات التجارية والسكنيجمعَ ُـــ امل 

  يف املنافع املتوقعة ميكن أن تكون كذلك حمال لعمليات عمليات التمويل باملضاربة واملشاركة القائمة على الشراكة

 دات اليت تستويف الضوابط الشرعية؛من املوجو التصكيك، وغريها 

 األصول القائمة على أساس املداينة الربوية وتلك اليت حتمل فوائدا  من عمليات التصكيك يستبعد بصفة قاطعة

  ة شرعا؛حرمَ ُــ حمددة، فضال عن املوجودات امل

  كالنفط   على تعبئة املوارد املالية لتمويل املشروعات التنموية الكربى مثل مشروعات البىن التحتيةقدرة الصكوك

وهو ما متت اإلشارة إليه ( ة إىل متويل التوسعات الرأمسالية للشركاتــــــــــــــا، باإلضافوانئ وغريهـــــــوالغاز والطرق واملطارات وامل

  ؛)يف دراسة احلالة املاليزية

 ة اليت تنظم إصدار هذه الصكوك والتعامل فيهانمطَ اسبية واملمارسات ذات الطبيعة املُــــ وجود الضوابط الشرعية واحمل 

 ؛)عة للمؤسسات املالية اإلسالميةمعايري هيئة احملاسبة واملراج(

  تتعامل يف أدوات مالية  أسواق أوراق ماليةوجود القوانني اليت تؤطر لصناعة التصكيك وباألخص يف البلدان اليت �ا

 ؛)اخل...الكويت واملغربو  حلال يف بعض الدول العربية، كقطرمثل ما هو عليه ا( الشريعة اإلسالمية أحكاممتوافقة مع 

 مبا يتوافق ومصاحل املستثمرين فيها؛ إجراءا�ات رقابة شرعية ضمن هيكلية إصدار هذه الصكوك تضمن سالمة وجود هيئا 

  خاصة بالنسبة مهمة إلدارة السيولة ودعم الرحبية زيادة حجم اإلصدارات من الصكوك اإلسالمية يوفر أدوات

 ؛للمصارف اإلسالمية

 وك اإلسالمية؛دخول بلدان غري إسالمية يف سوق إصدارات الصك 

 من إمجايل  %54حوايل  حاليا جناح النموذج املاليزي كأكرب داعم حلركة الصكوك اإلسالمية، حيث ميثل هذا السوق

 الصكوك اإلسالمية يف العامل؛
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  تأسيس مؤشرات يف بلدان أجنبية لقياس أداء الصكوك العاملية املتوافقة مع الشريعة مثل مؤشر داو جونز للصكوك

 ؛2006يف ذروة منو هذه السوق يف الذي أطلق 

  وهيكلية إصدار الصكوك من ناحية من الناحية التقليدية على الرغم من وجود تشابه كبري بني هندسة التوريق

 ؛اآلليتنيأخرى، إال أنه توجد فروقات جوهرية بني هذين 

  الراغبة يف ف اإلسالمية للمصار تنوع وتعدد هياكل إصدار الصكوك اإلسالمية من شأنه أن يوفر حلوال متنوعة

 ؛مع مراعاة خمتلف املخاطر االئتمانية والتسويقية والتشغيلية التصكيك اإلسالمي آليةاالستفادة من 

  أصبحت ذات قيمة مضافة أعلى، وأن استخدامها يعترب أفضل أ�ا الصكوك اإلسالمية  إصداراتتنوع جتارب بني

 ؛نسبيا من استخدام أدوات الدين التقليدية

 ية يف تنويع حمافظهم االستثمارية؛املستثمرين بأمهية الصكوك اإلسالم خمتلف مي الوعي املايل لدىتنا 

  جانب الطلب يف السوق املالية وهو اجلانب اهلام يف تنمية السوق املالية، حيث أن أهم حمرك اإلسالمية الصكوك تنمي

 ات املالية ذا�ا؛يتكون من األدو  ل يف أي نظام مايل هو جانب الطلب والذيلألموا

  ؛لةوِ تمَ ُــــ وليس اجلدارة االئتمانية للشركة امل) الكفاءة االقتصادية(طبيعة الصكوك تتطلب تقييم حسن إدارة األموال  

  تفتقر الصكوك اإلسالمية ملؤسسات البنية التحتية املساندة مثل أنظمة التداول والتسوية ومؤسسات تقييم

  ؛يري حماسبة ومراجعة قياسيةومعا اإلصدارات ومراقبة أدائها

 ؛الشرعية ومتطلبات توزيع املخاطر مع الضوابط وتطويرها مبا جيعلها أكثر توافقا مراجعة هيكلة الصكوك اإلسالمية  

 ل توزيع خماطر التمويل على عدة أطراف من خالل استحداث شركة أو عدة شركات هيكَ ُـــ يتم من خالل التمويل امل

 ؛غريها مبجموعة من االتفاقياتومع ترتبط فيما بينها 

  اليت تصدرها  حصص التوريقعن أكرب  إفصاحالصكوك اليت تصدرها املصارف اإلسالمية يف حاجة إىل درجة

 ؛على حدة صككل تبعا لطبيعة نشاط وخماطرة   املصارف التقليدية، كما أن نطاق وحدود هذا اإلفصاح خيتلف

 املالية  تاملنتجاال واالستفادة من الرتاث الفقهي يف ابتكار وتطوير ضرورة تفعيل إدارة املخاطر ومحاية رأس امل

 ؛يف جمال عمل الصكوك اإلسالمية )التكافلي( وتفعيل التأمني اإلسالمي

  عن مبادئ هيكلة بعض منتجات هذه الصكوك وحبكم حماولتها االستفادة من اهليكلة التقليدية للسندات احنرفت

، وباألخص ما تعلق بصكوك املراحبة وصكوك كما يف احلالة املاليزية(لمنتجات الوضعية لالشريعة اإلسالمية وحماكا�ا 

 ؛)البيع بثمن آجل

  لقد أصبح من الضروري إجياد اهليكلة األنسب للصكوك واليت من شأ�ا تطوير التمويل اإلسالمي ويتعلق األمر إما

 ؛القائمة على األصولالصكوك أو املدعومة باألصول  بالصكوك

 كسعر ن ضمن التحديات اليت تواجه الصكوك هي ارتباطها مبؤشر أسعار الفائدة السائدة يف األسواق العاملية  م

 ر اجتاه ينادي بالليبور اإلسالمي؛واملستخدم على نطاق واسع، حيث ظهفائدة االقراض فيما بني مصارف لندن 

   هيو يعة لضوابط شرعية معينة التصكيك وفقا ملبادئ الشر خيضع: 
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 ؛عايري القواعد املالية اإلسالميةة متوافقة مع مكَ كَّ صَ ُــ املتكون األصول املالية  أن  

  ؛مطابقة للضوابط الشرعيةأن تكون بنية الصكوك اإلسالمية  

 ؛أن يكون إصدار الصكوك وتداوهلا وفقا للمعايري الشرعية 

  ،مع طبيعتها حىت تصبح أدوات استثمار  تغيري نظرة السوق إليها مبا يتفقيقصد برتشيد عمليات التوريق التقليدي

فعلية كما يف الصكوك اإلسالمية واليت يتحمل فيها مالكوها خماطر االستثمار وفق الضوابط الشرعية يف ظل وجود رقابة 

توضيحه  مت ما هناك عدة اختالفات جوهرية بني منوذج التوريق التقليدي والتوريق اإلسالمي وهو؛ و شرعية لغاية إطفائها

 الل الفصل الرابع ولعل أمهها هو خضوع عمليات التصكيك ألحكام الشريعة اإلسالمية؛من خ

 واليت اكتسبت خربة دولية من خالل العمليات اليت قامت �ا سواًء يف  جتربة رائدة سنيدشركة املغاربية للت تعد جتربة

 )CREDILOG2(و )CREDILOG1( من خالل إصدار الصناديق سياحيالقرض العقاري وال كل من   املغرب مع

 )FT IMMOVERT(من خالل إصدار الصندوق  القرض الفالحيو  ،)CREDILOG4(و  )CREDILOG3(و

أو باخلارج خاصة بتونس مع كل من بنك اخل، ... )FPCT SAKANE(من خالل إصدار الصندوق  البنك الشعيبو 

  ؛ويف دول افريقية أخرى اإلسكان وبنك تونس العريب الدويل

  واليت أجرت عمليات توريق خمتلفة من حيث األصول املــــُورَقة نتائج إجيابية عكست األهداف ف املغربية حققت املصار

املرجوة من إجراء مثل هذه العمليات، خاصة من حيث عمليات إعادة التمويل ومتكينها من إدارة ميزانيا�ا بشكل أفضل 

 ؛االحرتازيةوحتسني خمتلف النسب 

 واليت من املتوقع أن متس أصوال  باملغرب من إجراء عمليات التوريق ومتطورة لية نشطةسوق أوراق ماوجود  سهل

 وليس فقط قروض الرهن العقاري والديون التجارية؛أخرى 

  املتعلق بعمليات  33/06من املتوقع أن تنتعش إصدارات الصكوك اإلسالمية باملغرب خاصة مع تعديل القانون

ئح التنظيمية للصريفة اإلسالمية مع قيام بنك املركزي املغريب بوضع خطة إصدار تراخيص تزامن تطور اللواالتوريق، وقد 

 ؛2016للمصارف اإلسالمية بداية من سنة 

 على املستوى املؤسسايت وحىت  – لقد أصبحت ماليزيا قطبا عامليا للصناعة املالية اإلسالمية من خالل جتربتها الرائدة

 ؛ألوىل عامليا خاصة ما تعلق منها بإصدار الصكوك اإلسالمية ويف خمتلف القطاعاتواحتالهلا املراتب ا - التشريعي

  تعد جتربة كال من مصرف قطر اإلسالمي وبيت التمويل الكوييت رائدة يف جمال الصناعة املصرفية اإلسالمية وخاصة

 ما تعلق بإصدار الصكوك اإلسالمية؛

  عنقناة استثمار جديدة من إطالق وبنجاح  2012 �اية ويف) اململكة املتحدة(استطاع مصرف قطر اإلسالمي 

نتائج إجيابية سواء من حيث واليت حقق من ورائها  "حمفظة الصكوك العاملية"بعنوان إصدار منتج استثماري جديد  طريق

  ؛تعزيز املداخيلأو  االكتتاب أو العائد

  الذراع  شركة بيت التمويل الكوييت االستثماريةيعد بيت التمويل الكوييت رائدا يف جمال إصدار الصكوك عن طريق

االستثمارية اخلاصة بالصكوك والتابعة بالكامل �موعة بيت التمويل الكوييت قياد�ا لقطاع االستشارات املالية اإلسالمية 
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فيها الصكوك الشركة بعمليات بيع وشراء الديون بكافة أنواعها مبا ، حيث تقوم وخاصة ما يتعلق منها بالصكوك السيادية

وفيما يتعلق بعمليات التوريق والقيام جبميع اخلدمات املالية كخدمات االكتتاب وطرح الصكوك واالستشارات املالية 

 ؛وإدارة املخاطر املالية

  :���ضوء�النتائج�ال���تم�التوصل�إل��ا،�يمكن�تقديم�املق��حات�التالية�:مق��حات�الدراسة: ثانيا
 أدوات مالية إسالمية جديدة  إبداع، وإمنا إضفاء الطابع اإلسالمي عليهيف ممارسات التوريق ب عدم جماراة الفكر الغريب

 نابعة من الواقع اإلسالمي يف جمال املعامالت؛

 السعي لتصنيف الصكوك املصدرة من قبل مؤسسات تصنيف دولية معرتف �ا؛ 

 ؛م يف توفري منتج مايل إسالمي منخفض املخاطرارها مبا يسهدمراعاة املخاطر املختلفة للصكوك اإلسالمية عند إص 

  االستمرار يف نشر ثقافة الصكوك اإلسالمية يف أوساط جمتمعات األعمال بوصفها أدوات مالية تقدم حلوال مبتكرة

 هلم يف جمال تعبئة وتوظيف املوارد؛

 طور املصرفية اإلسالمية؛س وترية تحماولة االستفادة من االعرتاف الدويل بالصكوك اإلسالمية يف تطويرها بنف 

 خلق سوق ثانوية نشطة لتداول خمتلف إصدارات الصكوك اإلسالمية؛ 

  تصكيك خمتلفة ومتنوعة تتوافق مع آلية التوريق اإلسالمي كما يف التوريق التقليدي، بدل حصرها يف إجياد هياكل

 هيكلة واحدة هي اهليكلة الناقلة؛

  وخاصة من قبل املصارف اإلسالمية واليت  صدار وتداول الصكوك اإلسالميةاإلثبات واإلفصاح احملاسيب إلتطوير طرق

 ؛أصبحت الصكوك بالنسبة إليها أداة فاعلة إلدارة السيولة والرحبية واألمان، يف سبيل االستجابة ملعايري جلنة بازل للرقابة املصرفية

 ول الصكوك اإلسالمية؛ل إصدار وتداقطر والكويت يف جماو  االستفادة من جتارب كال من ماليزيا 

  ا مب، ح مناذج خاصة بالتوريق االسالمياقرتا كاجلانب التطبيقي والتقين  يف ضرورة تطوير املعايري الشرعية خصوصا

مع احرتام اخلصوصية للمالية االسالمية يف  "3بازل "تفاقيات العاملية كاتفاقية الل املتطلبات التنظيمية واالحرتازيةو وافق يت

 ق؛التوريعمليات 

 أنظمة معلومات وبرامج الكرتونية متخصصة على  الصكوك االسالمية على توفريإدارة خماطر  ضرورة االعتماد يف

 غرار ما هو معمول به يف عمليات التوريق التقليدية؛ 

  :دراسةآفاق�ال: ثالثا
سواء التقليدية أو فية واليت ختص املؤسسات املصر التوريق عمليات جانبا من جوانب  األطروحةلقد تناولت هذه     

سواء التقليدي أو اإلسالمي ، لكن يبقى التوريق صرفيةمن انعكاسات إجيابية على هيكل امليزانيات امل اوما هلاإلسالمية 

  :موضوعا متشعبا وواسعا وميكن التطرق إليه من عدة جوانب

 مناذج تسعري األدوات املالية اإلسالمية؛ 

 ؛بذبات يف األسواق املالية اإلسالميةالصكوك كأداة مالية ملواجهة التذ 

 مناذج اختيار وتقييم احملافظ املالية اإلسالمية؛ 
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 تقييم األداء الشرعي لعمليات التوريق االسالمية خصوصا أداء هيئات الرقابة الشرعية؛ 

 التحوط اإلسالمية؛ دور الصكوك اإلسالمية يف تطوير صناديق 

  ؛على عمليات التوريق االسالميلتدقيق الشرعي والرقايب املثلى لطرق ال 

 استغالل منتجات التوريق يف تطوير الطاقات البديلة للثروة البرتولية؛ 

 مخاطر الركود؛كالتحديات اليت تواجه عمليات التصكيك يف العامل  عراقيل و ال 

  مويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛التوريق كأداة لت 

   االقتصاد اجلزائري لتطوير األنظمة التمويلية يف كآليةالتصكيك.  

شركة إعادة التمويل للرهن العقاري من استغالل جتربة  هناك فرصا هامة للتوريق االسالمي بدءً فبالنسبة للجزائر  أما   

)SRH(، وهذا بغرض استغالل  ،ومنح الفرصة بإنشاء شركة فرعية أو جلنة فرعية تابعة هلا خمتصة بالتوريق اإلسالمي

 جبذب املستثمرينت والبىن التحتية الية اليت تعيشها اجلزائر يف ظل النمو املالحظ يف قطاع العقاراالظروف االقتصادية وامل

عن  ،ويف مجيع امليادين كقطاع املعادن النفسية والطاقة والزراعة والصناعة �دف تطوير االنتاج اجلزائري ،بذلك نياملهتم

المي يف اجلزائر بصفة خاصة واملالية اإلسالمية بصفة عامة عرب قوانني تشريعية ونصوص تنظيمية للتوريق االس طريق سن

  .تعديل ما هو متوفر من قوانني وإصدار قوانني تكميلية جديدة

بادرات يف األدراج وحربا على وال تبقى امل ،ه اخلصوصية االقتصادية اجلزائريةويتم ذلك باقرتاح آلية وخمطط حترتم في    

كله يتأتى من وهذا   ،رها يف تفعيل أداء بورصة اجلزائركدراسات جدوى الصكوك ودو من التوصيات واملناشدات   ورق

خمتلف الفعاليات واهليئات الوطنية وا�تمع املدين سواء أفراد أو شركات بإعطاء البديل املادي  لىعخالل اعتماد الضغط 

  .مبشروع ملموس متكامل للمالية اإلسالمية يف اجلزائر وحتدي إقراره

جلى جماالت وإمكانيات التصكيك يف اجلزائر يف قطاعات عدة املذكورة أعاله كإصدار صكوك املزارعة وتت    

  . واالستصناع يف القطاعني الزراعي والصناعي أين ميثل تطويرمها أكرب حتد لالقتصاد اجلزائري

أثبتت نتائج دراسة  ،جمة مع قيمه احلضاريةنساملوانطالقا من طبيعة ا�تمع اجلزائري وإميانه بالثقافة اإلسالمية وأعرافه     

ورمبا تكون هذه  ،ية اسالمية يف االقتصاد اجلزائريمن اجلزائريني يطالبون بتوفري معامالت مال %50أمريكية حديثة أن 

  .لقطاعات االقتصادية ومتس خمتلف فئات ا�تمع اجلزائرياالنسبة أكرب إذا كانت هناك دراسات شاملة جلميع 
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  تصنيف األسهم وتكييفها الفقهي: )1(امللحق رقم 

  التكييف الفقهي  الشرح  تصنيف األسهم

كل
ش

 ال
ث

حي
ن 

م
  

مية
الس

م ا
سه

األ
  

األسهم اليت حتمل اسم مالكها هي 

وذلك بأن يدون امسه على شهادة 

السهم، وتثبت ملكيته له بقيد امسه يف 

سجل خاص سجل املسامهني، يتعني 

كه، ويتم على الشركة املصدرة إمسا 

تداوهلا ونقل ملكيتها إىل مشرتيها بتقييد 

  .امسه يف تلك السجالت

األصل أن ميلك املساهم السهم يف جيوز إصدارها شرعا، ألن 

الشركة بتقدمي حصته فيها وبالتايل له احلق يف أن حتمل 

  .الصكوك املثبتة حلصته امسه

ها
مل

حا
م ل

سه
األ

  

األسهم اليت ال يذكر فيها اسم هي 

اهم، ويتم تداوهلا ونقل ملكيتها املس

بالتسليم املادي أي من يد إىل يد، 

ويعترب حامل السهم هو املالك يف نظر 

  .الشركة

إصدار وتداول هذا النوع من األسهم جلهالة اسم  ال جيوز

صاحبها وهو ما يؤدي إىل النزاع واخلصومة وضياع احلقوق، 

أو  الن أي شخص وقعت يده عليه سواء عن طريق السرقة

الغصب أو غريها يعترب صاحبه، وال شك أن كل ما يفضي 

للنزاع والضرر ممنوع شرعا، ضف إل ذلك أن جهالة صاحبها 

   . قد جيعلها يف يد فاقد األهلية الذي ال جيوز اشرتاكه بنفسه

ة 
ذني

اإل
م 

سه
األ

  

اليت يذكر فيها اسم مالكها هي األسهم 

مع النص على كو�ا إلذنه أو ألمره، 

اول بطريقة التظهري حيث يدون وتتد

البائع على ظهر شهادة السهم ما يدل 

  .على انتقال ملكيتها للمشرتي

نادر الوقوع وال مانع منها شرعا، أل�ا  هذا النوع من األسهم

تكون حمددة مبعرفة الشريك األول، فاجلهالة منتفية وال يفضي 

شريك  إصدارها وتداوهلا إىل منازعة أو ضرر، فنقل امللكية من

  .إىل شريك جديد بالبيع أو التنازل جائز شرعا



  

 491 

وق
حق
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عا
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ألس
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وهي اليت تتساوى يف قيمتها وتعطي 

التزامات وحقوق تتناسب مع حلاملها 

نسبة مسامهته يف رأس مال الشركة، دون 

أن يتمتع بزيادة أي حق أو يلتزم بأي 

  .التزام زائد

  

يف احلقيقة متثل حصة الشريك يف شرعا، أل�ا هي أسهم مباحة 

الشركة، وهذه احلصة هي اليت تعطي صاحبها احلق يف الربح 

وغريه، وحيث أن األسهم متساوية يف قيمتها االمسية فليس ألي 

  . سهم احلق يف زيادة الربح

زة
متا

لم
م ا

سه
األ

  

  

ايا ال تتمتع �ا وهي أسهم ختتص مبز 

 األسهم العادية، ومن هذه املزايا تقرير

بعض االمتيازات هلذه األسهم يف األرباح 

  .أو ناتج التصفية أو التصويت

وأفضلية على ال جيوز إصدار هذه األسهم اليت هلا أولوية 

األسهم العادية، وذلك لتساويها يف القيمة وبالتايل ينبغي 

تساويها يف احلقوق، فال جيوز أن تكون هلا أولوية يف نسبة معينة 

  .يف التصويت من األرباح أو أولوية

صة
ح

 ال
عة

طبي
ث 

حي
ن 

م
  

دية
لنق

م ا
سه

األ
  

هي األسهم اليت متثل حصصا نقدية يف 

   .رأس مال الشركة

، وذلك ألن األصل أن تكون هذه األسهم جائزة باالتفاق

احلصة املقدمة يف رأس مال الشركة من النقدين الذهب والفضة، 

  .أو ما يقوم مقامهما من األوراق النقدية يف عصرنا
هم

ألس
ا

 
نية

عي
ال

  

هي األسهم اليت متثل حصصا عينية يف 

  . رأس مال الشركة

يعرب الفقهاء عن االشرتاك باحلصة العينية باالشرتاك بالعروض، 

  :وقد اختلفوا يف جواز ذلك على ثالثة أقوال

، وبه قال املالكية وأمحد جواز االشرتاك بالعروض مقومة -

 يف إحدى الروايتني عنه؛

املثليات كاحلبوب، وبه قال الشافعي جواز االشرتاك ب -

 وحممد بن احلسن من احلنفية؛

عدم االشرتاك بالعروض مطلقا، وهو قول أبو حنيفة  -

 .وظاهر مذهب أمحد

غري أنه ميكن القول جبواز االشرتاك باحلصة العينية ما دامت 

هناك إمكانية معاينتها وتقوميها تقوميا صحيحا بالنقد وذلك 

قيقة للتقومي وظهور دور النقود كوسيلة نظرا لوجود معايري د

  .للتبادل ومقياس للقيمة
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الك
ته
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هم
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ا، أي هي األسهم اليت مل تستهلك قيمته

أن املساهم يقدمها للشركة وال تعود إليه 

إال عند التصفية النهائية للشركة، وهذا 

  . هو الغالب يف معظم الشركات

ادية املألوفة لألسهم اجلائزة شرعا، وهي بذلك متثل الصورة الع

  .ألن األصل بقاء املساهم يف الشركة إىل حني انقضائها

تع
تم

 ال
هم

أس
  

وهي األسهم اليت استهلكت قيمتها 

وذلك بأن ترد قيمتها االمسية ملالكها 

أثناء حياة الشركة دون االنتظار حىت 

وهناك  .موعد حل الشركة وتصفيتها

خراج أسهم حاالت تضطر الشركة إىل إ

  :متتع منها

إذا كانت موجودات الشركة مما  -

يهتلك باالستعمال بعد مدة من 

الزمن، وبالتايل يستحيل حصول 

املسامهني على قيمة األسهم عند 

 انقضاء الشركة؛

إذا كان مشروع الشركة يقوم على  -

حقوق مؤقتة، كاحلصول على امتياز 

من الدولة تؤول ممتلكات الشركة 

ة املتفق عليها إىل بعد انتهاء املد

الدولة، كشركات الكهرباء 

 واستخراج البرتول وغريها؛

إذا كان نشاط الشركة يتعلق  -

باستغالل مورد من موارد الثروة 

الطبيعية واليت تنتهي بعد فرتة من 

  .الزمن، كاستخراج املعادن وغريها

   

، حيث أ�ا جتحف بالذين أنشئت أسهم التمتع ال جتوز شرعا

هم وتنقص من ربح أسهمهم احلقيقية، واألصل هلم هذه األس

أن يتساوى مجيع الشركاء يف الربح واخلسارة، واستهالك األسهم 

ال جيوز إال يف صورة واحدة، وهي أن تستهلك مجيع األسهم 

بصورة تدرجيية وبنسبة معينة من قيمة األسهم حىت تستهلك 

مجيع مجيعها يف وقت واحد، وبذلك تتم العدالة واملساواة بني 

الشركاء، وتصرف األرباح بنسبة واحدة على أن يأخذ كل 

  . نصيبهم من موجودات الشركة عند التصفية
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هي أسهم جتمع بني حقوق امللكية وحق 

  .اإلدارة والتصويت واالنتخاب

  .هي أسهم جائزة شرعا

  

  

وتة
ص

لم
ر ا

غي
م 

سه
األ

  

يف أرباح  هي أسهم متثل حقوق املشاركة

املشروع دون أن يكون ملالكيها حق 

التصويت أو االنتخاب أو  اإلدارة أو

  . الرتشيح لعضوية جملس إدارة الشركة

  

  .هي أسهم غري جائزة شرعا

ها
دم

وع
ح 

من
 ال

ث
حي

ن 
م

  

ة 
اني

ج
 م

ير
 غ

هم
أس

  

  .هي أسهم يقوم مالكها بدفع قيمتها

  

  

  .هي جائزة شرعا

ح 
من

م 
سه

أ
)

نية
جا

م
(

  

ها الشركة للمسامهني هي أسهم متنح

جمانا يف حالة زيادة رأس ماهلا على شكل 

ترحيل جزء من األرباح احملتجزة أو 

االحتياطي إىل رأس املال األصلي، ويتم 

  .توزيعها حسب قدر األسهم

هذا النوع من األسهم جائز شرعا إذا مت املنح بالتساوي حسب 

  .ل عليهاألسهم، ألن ذلك مال املسامهني وهلم احلق يف احلصو 

  :من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

  ،؛118:، دار الفكر، دمشق، صدراسة تحليلية نقدية -بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي،شعبان حممد إسالم الربواري 

  ،ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر أسواق األوراق املالية األسواق المالية والبورصات من المنظور الشرعي والقانونيسيد حسن عبد اهللا ،   

  .]37-35 [:، ص2007والبورصات، آفاق وحتديات، اإلمارات العربية املتحدة، 
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 سلم التصنيف الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف :)2(امللحق رقم 

  الشرح  الدرجة

SQR AAA  
  
 
 
 

يلتزم مبستوى  SQR AAAفإن املؤسسة أو الصك مبعدل  يف رأي الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف،

ممتاز جدا مبعايري ومتطلبات الشريعة طبقا ملنهجية تصنيف اجلودة الشرعية املعتمدة من جملس تصنيف 

  اجلودة الشرعية للوكالة

SQR AA  

وى يلتزم مبست SQR AAيف رأي الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، فإن املؤسسة أو الصك مبعدل 

ممتاز مبعايري تصنيف اجلودة الشرعية ومتطلبات طبقا ملنهجية املعتمدة من جملس تصنيف اجلودة 

  الشرعية للوكالة

SQR A  
  
  
  

يلتزم مبستوى  SQR Aيف رأي الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، فإن املؤسسة أو الصك مبعدل 

الشرعية املعتمدة من جملس تصنيف اجلودة مرتفع جدا مبعايري ومتطلبات طبقا ملنهجية تصنيف اجلودة 

  .الشرعي االلتزامالشرعية للوكالة، ويعاين من أوجه قليلة جدا من الضعف يف بعض جماالت 

SQR BBB  

يلتزم مبستوى  SQR BBBيف رأي الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، فإن املؤسسة أو الصك مبعدل 

ويعاين  .للوكالة طبقا ملنهجية تصنيف اجلودة الشرعية شرعيةمبعايري ومتطلبات تصنيف اجلودة ال مرتفع

  .الشرعي االلتزامقليلة من الضعف يف بعض جماالت  من أوجه

SQR BB  

 يلتزم مبستوى SQR BBيف رأي الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، فإن املؤسسة أو الصك مبعدل 

ويعاين . هجية تصنيف اجلودة الشرعية للوكالةمبعايري ومتطلبات تصنيف اجلودة الشرعية طبقا ملن مرض

  الشرعي االلتزامأوجه الضعف يف بعض جماالت  بعض من

SQR B  

يلتزم مبستوى  SQR Bيف رأي الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، فإن املؤسسة أو الصك مبعدل 

ويعاين . شرعية للوكالةمبعايري ومتطلبات تصنيف اجلودة الشرعية طبقا ملنهجية تصنيف اجلودة ال مقبول

  الشرعي االلتزاممن أوجه الضعف يف بعض جماالت 

 www.iirating.com/methodologies/sharia_method_arb.pdf 2006 ماي، الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، البحرين: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.iirating.com/methodologies/sharia_method_arb.pdf
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  مقارنة بني قائمة الدخل بني املصرف اإلسالمي واملصرف التقليدي :)3(امللحق رقم 

 المصــــــــــــــــــرف التقليـــــــــــــــــــــــــــــدي المصــــرف اإلسالمــــــــــــــــــــــــــي

  :الث مراحليتم إعداد قائمة الدخل والتوزيع في المصارف اإلسالمية على ث

  ):توزيع أرباح المودعين: (المرحلة األولى

تضم كافة العوائد الصافية الناتجة عن أنشطة التوظيف، ويقوم المصرف 

 اإليراداتبإنشاء مجموعة حسابات تفصيلية عن كل نشاط ترحل إليه عناصر 

المحققة منه وعناصر التكلفة ويتم عمل مقابلة بين هذه العناصر وترحل 

  .ا سواء ربح أو خسارة للحسابات الختاميةالناتج منه

  :ويمكن استعراض حسابات المرحلة األولى كما يلي

 صافي أرباح المضاربات؛ -

 صافي أرباح المشاركات؛ -

 صافي أرباح المرابحات -

 الخ -

  :يخصم منها

 حصة المصرف المضارب ترحل مرحلة ثانية -

 حصة المصرف في رأس المال ترحل مرحلة ثانية -

 األرباح ترحل لحساباتهم حصة المودعين في -

  ):قياس أرباح المساهمين: (المرحلة الثانية

تضم عوائد التوظيف واالستثمار الخاص بالمساهمين من المرحلة األولى 

  :وتشمل

 عائد المصرف حصة العمل 

 عائد المصرف حصة رأس المال 

ويضاف إليها عوائد الخدمات المصرفية واألرباح األخرى ويخصم منها   

ت اإلدارية والعمومية والمصروفات األخرى ثم يخصم مكافأة المصروفا

اإلدارة والرقابة الشرعية والعاملين ويمكن استعراض حسابات المرحلة الثانية  

  :كما يلي

  

 حق المصرف مضاربة عن العمل واإلدارة -الدخل والتوزيع/ حـ

(+)  

 حق المصرف في رأس المال عن رأس المال -الدخل والتوزيع/ حـ 

(+)   

 أرباح رأسمالية -

 عوائد الخدمات المصرفية -

  :يتم إعداد قائمة الدخل في المصارف التقليدية كما يلي

  عائد القروض

  المركزي البنك عائد أذون الخزانة والسندات وشهادات(+) 

  تكلفة الودائع) -(

  صافي العائد= 

  رفيةإيرادات خدمات مص(+) 

  مصروفات خدمات مصرفية) -(

  صافي إيرادات الفترة= 

  إيرادات غير متعلقة بالنشاط(+) 

  مصروفات غير متعلقة بالنشاط) -(

  صافي أرباح أو خسائر العام= 

  يتم ترحيل صافي أرباح أو خسائر العام إلى حقوق الملكية في

 المركز المالي
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)-(  

  المصروفات اإلدارية -

  اهتالك األصول الثابتة -

  خسائر رأسمالية -

  )العاملين –هيئة الرقابة الشرعية (صافي الربح قبل مكافأة اإلدارة (=) 

     ) -(  

  مكافأة اإلدارة -      

  مكافأة هيئة الرقابة الشرعية -     

  لعاملينمكافأة ا -     

  الربح الصافي القابل للتوزيع مرحلة ثالثة(=)      

  

  )توزيع أرباح المساهمين: (المرحلة الثالثة

  :يتم في هذه المرحلة توزيع أرباح المساهمين من خالل

 )المرحلة الثانية(الدخل والتوزيع  -

  أرباح األعوام السابقة(+)      

  احتياطي قانوني) - (     

  ساهمينأرباح الم) - (     

  أرباح مرحلة) - (     

الخسائر الناتجة عن عمليات االستثمار المشترك التي تم إثباتها خالل  -1

الفترة الدورية ولم تقع المحاسبة التامة عنها تحمل أوال على أرباح االستثمار 

المشترك، فإذا لم تكف يخصم الفرق من مخصص خسائر االستثمار الذي 

د، فإذا لم يكف يخصم الفرق من األموال يتم تكوينه لهذا الغرض إن وج

المساهمة في االستثمار المشترك بقدر مساهمة مال كل من المصرف 

 وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة

بناء على توصية ) المضارب(إذا كان سبب الخسائر تقصير المصرف   -2

هيئة الرقابة الشرعية له، فإن الخسائر تحمل على المصرف بخصمها من 

ي أرباح االستثمار المشترك، فإن لم تكف يخصم الفرق من مساهمته حصته ف

  إن وجدت أو تثبت دينا عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :لخسائرمعالجة ا

  

  

  

  

  

 ال يوجد

 

 .109-108: ص ص ،2010دار الفكر العريب، القاهرة، ، المخرج-األزمةالصكوك المالية اإلسالمية، ، سامي يوسف كمال حممد :المصدر
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  امل��ص

�الطلب�     �تزايد �مع �خاصة ��سالمية، �حتمية�للمصارف �ضرورة ��سالمية ��دوات�املالية �التطو�ر�و�بت�ار��� �أصبح لقد

�حيث�تحتاج� ع����ذه�املنتجات����ظل�التوجھ�العاملي�املتنامي�نحو��س�ثمار��خال���املتوافق�مع�املعامالت��سالمية،

 �� �إ�� ��سالمية �بصورة�املصارف �سيول��ا �إدارة �من �تمك��ا �ال�� �املالية �واملنتجات ��دوات �من �متنوعة �ب�شكيلة حتفاظ

كما�أن�. ر�حة،�و�و�ما��ستد���تطو�ر�أدوات�مالية�مستحدثة�تضمن�ل�ا�نص�با�سوقيا��ساعد�ا�ع����ستمرار�بفعاليةُم 
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variety as well as modern financial tools and products that enable them to manage their liquidity profitably .The 

existence of a sophisticated Islamic financial market enables the Islamic banks to benefit from the results of 

financial engineering to create and to innovate methods and processes funding like Sukuk which guarantees its 

excellence in the provision of financial instruments. The issues and the circulation of Sukuk represent a 

fundamental change in the funding structure of these banks. 

    Featuring Islamic securitization from the traditional one by its commitment to Islamic law which prohibits the 

sale of the debt and its conversion from income-producing assets to Sukuk, and therefore Islamic securitization is 

built on assets in kind, not in debt and on the ability of the cash flows of the assets to pay creditors. 

      This research includes comparative study between traditional and Islamic securitization and their respective 

impacts on the performance of conventional banking on one side and Islamic banking on the other side, as well 

as identifying similarities and differences used in the development and rationalization of traditional securitization 

based on Islamic methodology, which is enclosed with in a case study in the applied chapter. 
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، ورقة مقدمة يف إطار املؤمتر الدويل السابع سالمية من منظور المصداقية الشرعيةتقويم المنتجات المالية اإلعبد الباري مشعل،  - 28

 ؛2007جانفي  14- 13، الكويت، - تطوير املنتجات املالية اإلسالمية، مصداقية شرعية وكفاءة اقتصادية - للمؤسسات املالية اإلسالمية

، مؤمتر اخلدمات املالية تنظيم المصرفية اإلسالميةدور المعايير الشرعية والمحاسبية في توجيه و عبد الباري مشعل،  -29

 ؛2010أفريل  28-27اإلسالمية الثاين، طرابلس، ليبيا، 

عرض وتقومي، املنعقدة يف رحاب ، -نظرة مقاصدية –الوظائف االقتصادية للصكوك عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  -30

، بالتعاون مع مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي وجممع الفقه اإلسالمي 2010ماي  26- 24جامعة امللك عبد العزيز جبدة خالل الفرتة 

 ؛الدويل واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

: ، حبوث املؤمتر العلمي السنوي الرابع عشرصناديق االستثمار اإلسالمية، دراسة فقهية تأصيلية موسعةعبد الستار أبو غدة ،  -31

 ؛2005، 2الواقع وآفاق املستقبل، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، جملد املؤسسات املالية اإلسالمية معامل

، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملةعبد الستار أبو غدة،  -32

 ؛4/10/2004-3اإلسالمية، املؤمتر الرابع للهيئات الشرعية، البحرين، 

، مداخلة يف إطار املؤمتر تداول الديون - السلم - العربون: ضوابط تطوير المشتقات المالية في العمل الماليعبد الستار أبو غدة،  - 33

 ؛2009ماي  19- 18الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 

، حبث مقدم إىل ندوة إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، األكادميية العربية مخاطر الصكوك اإلسالميةر أبو غدة، عبد الستا -34

 ؛2004للعلوم املالية واملصرفية، 

�مع الفقه العاملي،  19، ورقة مقدمة إىل الدورة قضايا فقهية واقتصادية: الصكوكعبد العظيم أبو زيد ومعبد اجلارحي،  -35

 ؛2009أفريل  30-26قة، من الشار 

، ورقة مقدمة يف إطار املؤمتر التصكيك اإلسالمي ركب المصرفية اإلسالمية في ظل األزمة العالميةعبد القادر زيتوين،  -36

 ؛2010ديسمرب  2-1األزمة املالية واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، عمان، أيام : العلمي الدويل حول

، ورقة حبث مقدمة يف إطار املؤمتر الرابع للمصارف الصكوك اإلسالمية وإدارة السيولةعبد القوي ردمان حممد عثمان،  -37

 ؛2009واملؤسسات املالية اإلسالمية، دمشق، جوان 

 ؛2007، 2د، عد20، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد اإلسالمي، جملة الهندسة المالية اإلسالميةعبد الكرمي قندوز،  -38

: ، حبث مقدم يف إطار مؤمتر العلوم اإلدارية الدويل الرابعالهندسة المالية واضطراب النظام المالي العالميعبد الكرمي قندوز،  -39

 ؛2010ديسمرب  16-15اجتاهات عاملية، األزمة االقتصادية العاملية من منظور االقتصاد اإلسالمي، جامعة الكويت، 

عرض وتقومي، املنعقدة يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز جبدة، : ، ندوة الصكوك اإلسالميةالصكوك، عبد اهللا بن حممد املطلق -40

، بالتعاون مع مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي وجممع الفقه اإلسالمي الدويل واملعهد اإلسالمي 2010ماي  25-24خالل الفرتة 

 ؛للبحوث والتدريب

، مداخلة مقدمة يف إطار مؤمتر التدقيق الشرعي اخلامس، فندق راديسون ني على المخاطرالتدقيق الشرعي المبعبد اهللا عطية،  -41

 ؛2015أفريل  21-20 –مملكة البحرين  –ساس الدبلومات 

، حبث العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدةعبد امللك منصور،  -42

 ؛2009جوان  3-ماي 31مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، 

، ورقة حبثية مقدمة يف إطار امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغري اإلبداع ودوره في الرفع من أداء المنظمات الحديثةعجايب خدجية،  - 43

 ؛2010ماي  13-12املنظمات احلديثة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، يومي  التنظيمي يف

، املؤمتر الثالث للمصارف -الواقع وتحديات التشغيل –األدوات المالية اإلسالمية الحديثة عدنان أمحد يوسف،  -44

 ؛2008مارس  10واملؤسسات املالية اإلسالمية يف سوريا، 

  .2007، ا�لس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية واهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل، المصرفية اإلسالميةعز الدين خوجة،  - 45
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، مداخلة مقدمة يف إطار ملتقى اخلرطوم للمنتجات المنهجية واآللية-تطوير المنتجات المالية اإلسالميةعز الدين خوجة،  -46

 ؛2011أفريل  7-6سالمية، اخلرطوم، السودان، مركز بيان للهندسة املالية اإلسالمية، املالية اإل

حبث ، الصكوك تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم إصداراتها، تحديات اإلصدارعالء الدين زعرتي،  - 47

عمان، اململكة األردنية ) الصكوك اإلسالمية؛ حتديات، تنمية، ممارسات دولية(بعنوان  BDOمقدَّم لورشة العمل اليت أقامتها شركة 

 ؛19/7/2010 - 18اهلامشية، 

وفق المعايير المحاسبية اإلسالمية ) التسنيد(لمحاسبة عن عمليات التوريق علي مال اهللا عبدا اهللا، إسراء يوسف ذنون، ا - 48

–األزمة املالية العاملية وانعكاسا�ا على اقتصاديات الدول "املؤمتر العلمي الثالث،  األخيرة،والدولية ودورها في نشوء األزمة المالية 

- 29، جامعة اإلسراء اخلاصة وباالشرتاك مع كلية بغداد للعلوم االقتصادية -كلية العلوم اإلدارية واملالية  -التحديات واألفاق املستقبلية

  ؛28/4/2009

عرض وتقومي، املنعقدة : ، ندوة الصكوك اإلسالميةاألسباب واآلثار: إصدارات الصكوكإعسار بعض /إخفاقعمار عودة،  -49

   ؛2010مايو  24/25جبامعة امللك عبد العزيز جبدة خالل الفرتة 

ندوة الربكة الثانية والعشرون لالقتصاد اإلسالمي، يونيو العولمة وتأثيرها على العمل المصرفي اإلسالمي، عمر عبد اهللا كامل،  -50

 ؛، البحرين2002

، ورقة حبثية مقدمة يف إطار املؤمتر - رؤية فقهية معالجة–التوريق وعالقته باألزمة المالية العالمية الراهنة  فتحية إمساعيل حممد مشعل، - 51

  ؛2009أفريل 2- 1اجلوانب القانونية واالقتصادية لألزمة املالية العاملية،  - جامعة املنصورة - العلمي السنوي الثالث عشر لكلية احلقوق

،  حبث مقدم يف إطار مخاطر صيغ االستثمار في البنوك التقليدية واإلسالمية دراسة تحليلية مقارنة ،علي الصايف فرحات -52

ية امللتقى الدويل حول أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديـــل البنوك اإلسالمية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، كل

 ؛7/4/2009- 6اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسنطينة، يومي 

متر األول للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف سورية، حتت ، املؤ البنوك اإلسالمية الواقع والتطلعات، فؤاد حممد حميسن -53

 ؛2006مارس  14-13صرفية، آفاق الصريفة اإلسالمية، األكادميية العربية للعلوم املالية وامل: شعار

عمان، ، ورشة عمل الصكوك اإلسالمية، حتديات وممارسات دولية، الصكوك اإلسالمية ومجاالت التطبيقفؤاد حممد حميسن،  -54

  ؛19/7/2010ـ 18اململكة األردنية اهلامشية، 

، ورقة مقدمة يف إطار مؤمتر أسواق صكوك المضاربة اإلسالمية، التخريج الفقهي والتصوير الفنيقتيبة عبد الرمحان العاين،  -55

 ؛2006مارس، 8-6األوراق املالية والبورصات، كلية الشريعة والقانون، اإلمارات العربية املتحدة، 

، حبث مقدم للمؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي الذي نظمته كلية نحو سوق مالية إسالميةتوفيق حطاب،  كمال -56

 ؛2003الشريعة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الصكوك االستثمارية اإلسالمية والتحديات المعاصرةكمال توفيق حطاب، -57

 ؛2009جوان  3 -ماي 31قع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، الوا

، مداخلة مقدمة الصناعة المالية اإلسالمية، الواقع والتحديات وتجربة دولة الكويت في مجال هذه الصناعةحممد اهلاشل،   -58

   ؛2013مارس 18-17، مسقط، سلطنة عمان، اإلسالميةمؤمتر عمان الثاين للصريفة  إطاريف 

، ورقة مقدمة يف إطار الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي املنعقدة يف الصكوك كأداة إلدارة السيولةحممد تقي العثماين،  -59

  ؛2010ديسمرب 29-25مكة املكرمة يف الفرتة من 

إطار مؤمتر أسواق األوراق املالية ، حبث مقدم يف التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة المصريةحممد عبد املطلب بدوي،  - 60

 ؛2006مارس  8-6 والبورصات، كلية الشريعة والقانون، اإلمارات العربية املتحدة،

ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر السابع للهيئات الشرعية  كيف تتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة اإلسالمية،حممد علي القري،  -61

 ؛2008ماي  28-27 ،للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين

ــــالمية مبتكرةحممد عمر جاسر،  - 62 ــ ــ الواقع  "ورقـة عمــل مقدمة إىل مؤمتر البنوك اإلسالميـــة اليمنية املقــــام حتت عنوان ، نحــــو منتجات إسـ

  اجلمهورية العربية اليمنية؛ –صنعاء  2010مارس  21-20، تنظيم نادي رجال األعمال اليمنيني يف الفرتة "وتحديات المستقبل
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 ،مركز امللك فهد للمؤمترات، الفندق القاري بالرياض، تطور سوق األوراق المالية اإلسالمية، حممد نور الدين غادمن -63

 ؛25/10/2008

املؤمتر الثامن للهيئات : ، مداخلة يفنحو تطوير عقود اختيارات في ضوء مقررات الشريعة اإلسالميةحممد يونس البريقدار،  -64

 ؛2009ماي  19-18الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 

 هـ، 23/8/1421، مكة املكرمة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، التنضيض الحكميحممود املرسي الشني،  -65

، في إطار السعي لتطبيق تجربة التوريق إلى األردن التوريق: حممود عبابنة، مداخلة مقدمة يف إطار ندوة متخصصة حول  - 66

 ؛2008املصرف العقاري ومجعية البنوك، األردن، 

 ؛2011، ورقة حبث مقدمة يف إطار الندوة الثالثة لبنك أبو ظيب اإلسالمي، يناير تطوير المضاربة لتكون منتجاً مصرفياموسى آدم عيسى،  - 67

 International Conference On، صكوك االستصناع من البدائل الشرعية لسندات القروض الربويةموسى بال حممود،  -68

Islamic Banking & Finance : Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010)ماليزيا ، 

املؤمتر الرابع عشر عن املؤسسات املالية اإلسالمية،  ،صكوك االستثمار الشرعية، خصائصها وأنواعهانادية أمني حممد علي،  -69

 ؛2005معامل الواقع وآفاق املستقبل، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

املؤمتر  -بحث مقارن–على استقطاب االستثمارات  عقد البوت بين القانون الخاص والقانون العام وأثرهناصر خليل جالل،  -70

بية الثامن عشر عقود البناء والتشييد بني القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية املستحدثة، كلية القانون جبامعة اإلمارات العر 

 ؛2010أفريل  21-19املتحدة، 

، ورقة حبثية مقدمة يف إطار امللتقى نوك والمؤسسات الماليةدور االبتكارات المالية في الرفع من أداء البناصر شاريف،  -71

الدويل حول اإلبداع والتغري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، يومي 

 ؛2010ماي  12-13

كلية اإلدارة واالقتصاد، ، مدخل إسالمي/الخيارات نحو سوق ماليالمالية بالتركيز على  الهندسةهاشم فوزي دباس العبادي،  -72

 ؛2009جامعة الكوفة، 

األزمة : ، املؤمتر العلمي الدويل حولدور الهندسة المالية اإلسالمية في معالجة األزمات الماليةهناء حممد هالل احلنيطي،  -73

، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، 2010ديسمرب  2-1املالية واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، عمان، األردن، 

  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي؛

  املعاجم والقواميس: ساخام
 ؛1981، دار اجليل، بدون ذكر بلد النشر، اإلسالميالمعجم االقتصادي أمحد الشرباصي،  - 1

 ؛2004، مراجعة تيسري عبد اجلابر، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، - عربي- إنجليزي –قاموس األسواق واألوراق المالية حتسني التاجي الفاروقي،  - 2

 ؛2005، مؤسسة الرسالة، بريوت، القاموس المحيطحممد بن يعقوب الفريوزي آبادي،  - 3

 ؛اجنليزي-، عريبللمصطلحات المالية اإلسالمية) األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية(إسرا  معجم  - 4

إدارة البحوث ومركز  ،لمواجهة األزمة المالية العالمية 2دليلك إلى التعديالت على بازل  - الجزء السادس - 2بازل  موسوعة - 5

 ؛2010للمصرفيني العرب،  البيانات واملعلومات، احتاد املصارف العربية، االحتاد الدويل

  :اجلرائد الرمسية: اسادس
احملدد للقواعد احملاسبية املطبقة على صندوق التوظيف اجلماعي للتوريق، الصادر  2001الصادر يف فيفري  01/351األمر الوزاري رقم  -1

 ؛21/10/2010، 5884يف اجلريدة الرمسية رقم 
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لـ  5884يف اجلريدة الرمسية للملكة املغربية، عدد رقم  2010سبتمرب  6الصادر يف  10-2562األمر الوزاري لوزارة االقتصاد واملالية رقم  -2

 ؛2010أكتوبر  21

 ؛15 ، العدد2006مارس  12، املوافق لـ هـ1427صفر  12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  املؤرخة يف  -3

املتعلق بتسنيد الديون  06/33املعدل واملتمم للقانون  119.12بتنفيذ القانون رقم  2013الصادر يف مارس  1.13.47لظهري رقم ا -4

 ؛5/9/2013، 6184املتعلق بعمليات االستحفاظ باملغرب، اجلريدة الرمسية املغربية، عدد رقم  24.01والقانون 

واملتعلق  2004أبريل  22الصادر يف  1.03.300بتتميم الظهري الشريف رقم  2015يناير  20الصادر يف  1.15.02ظهري شريف رقم  -5

 ؛9/2/2015، 6333 بإعادة تنظيم ا�الس العلمية، اجلريدة الرمسية للملكة املغربية، عدد

، عدد )النشرة العامة(املتعلق بتوريق قروض الرهن العقاري باملغرب الصادر يف اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية  98/10القانون رقم  -6

 ؛1999سبتمرب  16، 4726
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