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املبحث الأول :الن�ش�أة والتطور
�أوال  :مرحلة دخول البنوك التقليدية يف العامل الإ�سالمي

الوحدة ال�ساد�سة

متتد هذه املرحلة من 1850م �إىل 1950م ،وهي تتميز مبا يلي :
•ت�أخر ظهور البنوك التقليدية يف البلدان الإ�سالمية �إىل �أواخر القرن التا�سع
ع�شر والن�صف الأول من القرن الع�شرين امليالدي بالرغم من بداية ن�شاطها
يف الغرب منذ �أواخر القرن الرابع ع�شر امليالدي ،حيث كان ذلك متزامنا مع
احلملة اال�ستعمارية التي واجهها العامل الإ�سالمي يف تلك الفرتة ،وقد نتج عنها
دخول الكثري من املفا�سد واملحرمات عنوة وعن ق�صد يف جمتمعاتنا العربية
الإ�سالمية.
•بروز حماوالت من بع�ض الباحثني ورجال الفكر وال�سيا�سة واالقت�صاد من �أجل
تربير الفائدة ،و�إ�ضفاء الطابع ال�شرعي على عمل امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الربوية
من خالل ال�سعي لإيجاد املخارج املنا�سبة للتعامل مع هذه البنوك التقليدية رفعا
للحرج على امل�سلمني يف غياب البديل الإ�سالمي.
•رف�ض جمهور فقهاء امل�سلمني النظام الربوي املخالف ملعتقدات الأمة الإ�سالمية،
وقيامهم علماء الأمة بجهود فردية ملحاربة الفائدة امل�صرفية ،والك�شف عن
�سلبياتها وحرمتها ،والدعوة لوقف التعامل مع البنوك التقليدية ،وذلك كله عن
طريق املقاالت ،واخلطب ،واملحا�ضرات ،والبحوث وغريه من الو�سائل الفردية
املتاحة .
ثانيا  :املرحلة التمهيدية لظهور البنوك الإ�سالمية
متتد هذه املرحلة من 1950م �إىل 1970م ،وهي تتميز مبا يلي :
•توا�صل اجلهود الفردية والتلقائية من عدد من العلماء واملفكرين امل�سلمني للتخل�ص
من �سطوة البنوك التقليدية التي عمت بلواها يف العامل الإ�سالمي ،واملناداة بتجنب
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املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
ا�سترياد النظام امل�صريف الغربي وك�شف م�ساوئه وعدم م�شروعيته  .وقد متيزت
هذه امل�ساهمات بالدعوة �إىل البحث عن البديل الإ�سالمي للبنوك الربوية .
•تنظيم عدد من امل�ؤمترات لبيان حكم الإ�سالم يف الربا ،ومنها :
 �-أ�سبوع الفقه الإ�سالمي املنعقد لأول مرة يف باري�س 1951م، -حلقة الدرا�سات االجتماعية للدول العربية بدم�شق 1952م، -امل�ؤمتر الثاين ملجمع البحوث الإ�سالمية بالقاهرة 1965م، -م�ؤمتر الفقه الإ�سالمي الأول باملغرب �سنة 1969م، -وغريها من امل�ؤمترات .•ظهور عدد من املفكرين امل�ؤ�س�سني لنموذج البنك الإ�سالمي على امل�ستوى
النظري ،وذلك من خالل مبادراتهم ب�أفكار وت�صورات وم�ؤلفات متخ�ص�صة
تقدم البديل الإ�سالمي للبنك الربوي ،وممن �ساهمت كتاباته يف قيام البنوك
الإ�سالمية نذكر الأ�سماء التالية :
 -ال�سيد حممد عبد اهلل العربي من علماء م�صر� ،أر�سل يف بعثة �إىل �أورباوعاد عام  1924منها بعد �أن �أمت درا�سته القانونية واالقت�صادية يف جامعة
�أك�سفورد ويف جامعة ليون بفرن�سا مت ن�شر ر�سالته للدكتوراه من قبل املعهد
الفرن�سي للقانون املقارن ,وله م�ؤلفات عديدة يف علم املالية والت�شريع املايل
والقانون الإداري  .وقد �أبرز الدكتور العربي ت�صوراته حول فكرة البنوك
الإ�سالمية من خالل بحث قدمه يف امل�ؤمتر الثاين ملجمع البحوث الإ�سالمية
يف مايو �سنة 1965م بعنوان« :املعامالت امل�صرفية املعا�صرة ور�أي الإ�سالم
فيها» ،وظهر جلي ًا عنده هيكل م�صرف ال يعمل بالربا ي�أخذ الأموال م�ضاربة
من املدخرين ،ومينحها للم�ستثمرين على �أ�سا�س امل�ضاربة �أي�ض ًا .كما �أنه
�أ�صدر بعد ذلك ر�ؤيته التف�صيلية العملية يف الكتاب الذي �أًدره عام 1966
بعنوان (املعامالت امل�صرفية املعا�صرة والنظرية الإ�سالمية) .
 -ال�سيد عي�سى عبده  :وجهاده طويل على كافة الأ�صعدة ،وكانت ب�صمات فكرهوا�ضحة يف م�ساهماته يف ت�أ�سي�س عدد من امل�صارف الإ�سالمية التي نعرفها
اليوم مثل  :بيت التمويل الكويتي وبنك قطر الإ�سالمي ،وفكره جمموع يف
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املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
كتابه :بنوك بال فوائد ،ال�صادرة �سنة 1970م ،عن دار الفكر .وقد كان
الدكتور عي�سى رائد البنوك الإ�سالمية بحق ،وله الف�ضل  -بعد اهلل  -يف
قيامها وانت�شارها يف العامل العربي والإ�سالمي ،و�إن املحا�ضرات التي كان
يلقيها ،والأحاديث الإذاعية والتلفازية التي كان يقدمها يف الكويت واململكة
العربية ال�سعودية ودول اخلليج ،كان لها الدور الكبري والأثر العظيم يف تغيري
الكثري من املفاهيم يف االقت�صاد الإ�سالمي والبنوك الإ�سالمية  .ومن �أبحاثه
وم�ؤلفاته نذكر على �سبيل املثال  :ملاذا ح َّرم اهلل الربا؟ ،و�ضع الربا يف البناء
االقت�صادي .الفائدة على ر�أ�س املال� :صورة من �صور الربا ،الربا ودوره يف
ا�ستغالل موارد ال�شعوب ،م�شروع قيام بنك �إ�سالمي.
 -ال�سيد حممد باقر ال�صدر  :هو مرجع ديني �شيعي ومفكر وفيل�سوف �إ�سالميولد يف مدينة الكاظمية بالعراق ،وقد كانت م�ساهماته كبرية يف الفل�سفة
واالقت�صاد ،و�ساهم بو�ضع كتابه «البنك الالربوي يف الإ�سالم» الذي �صدر
يف �أواخر ال�ستينيات امليالدية وهو يت�ضمن الإجابة عن ال�س�ؤال العري�ض :
كيف ن�ؤ�س�س بنك ًا ال يعمل بالفائدة ؟ وهذا الكتاب يف �أ�صله عبارة عن درا�سة
مقدمة للجنة التح�ضريية لت�أ�سي�س بيت التمويل الكويتي ،وقد كانت الطبعة
الأوىل للكتاب عام 1976م.
 -ال�سيد حممد جناة اهلل �صديقي  :وقد بد�أ الكتابة يف املو�ضوع يف نحو�سنة 1958م ،ثم ن�شر كتابه يف الهند وباك�ستان �سنة  1969وهو بعنوان
 ، Banking without Interestوقد ت�ضمن ر�ؤية وا�ضحة ونا�ضجة لهيكل
عمل م�صرف �إ�سالمي ال يقوم ن�شاطه على الربا ،وف�صل يف طريقة عمله
وم�صادر �أمواله وا�ستخداماتها ،وعالقته بالبنك املركزي والبنوك الأخرى،
وا�ستفاد من خلفيته االقت�صادية يف تناول امل�سائل بالطريقة الفنية املعتادة
يف الدرا�سات امل�صرفية.
 -ال�سيد حممد عزيز  :وهو من الباك�ستان ،وقد ن�شر �سنة  1955يف كرات�شيكتابه املخت�صر  .An outline of Interest less Bankingويت�ضمن هذا
الكتاب تف�صيل لنموذج امل�صرف الإ�سالمي ،وقد �سبق ن�شر له ن�شر �أفكاره
يف مقال مبجلة اقت�صادية يف كرات�شي نحو �سنة 1951م  ،وقد قام بت�أ�صيل
منوذج «امل�ضارب ي�ضارب» ك�أ�سا�س لعمل امل�صرف الإ�سالمي ،و�شرحه
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املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
بطريقة تك�شف فهم ًا دقيق ًا لعمل البنوك و�إحاطة بالغة بالطريقة التي ميكن
�أن يعمل من خاللها البديل الإ�سالمي.
 -ال�سيد �أحمد عبد العزيز النجار  :هو من الآباء امل�ؤ�س�سني على امل�ستوي النظريوعلى امل�ستوى التطبيقي ،ح�صل على دكتوراه يف االقت�صاد من جامعة كولونيا
ب�أملانيا الغربية ( . )1959وقد كان له ت�أثري مهم على بلورة فكرة امل�صرف
الإ�سالمي ،و�ساهمت جهوده اخلا�صة يف �إن�شاء بنوك االدخار املحلية يف
م�صر حيث �شغل وظيفة املدير العام ( ،)1967-1963كما �ساهم يف ت�أ�سي�س
بنك نا�صر االجتماعي ،وعمل �أ�ستاذا االقت�صاد الإ�سالمي بجامعة �أم درمان
الإ�سالمية من (  ،) 1969 -1967ويف جامعات �أخرى بعدها ،وعني �أمينا
عاما لالحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية منذ ( ،)1978و�ساهم فى �إن�شاء
املعهد الدويل للبنوك واالقت�صاد الإ�سالمي بقرب�ص ،كما كان ع�ضوا يف
اللجنة التح�ضريية لإن�شاء البنك الإ�سالمي للتنمية (جدة .. )1973و�أفكاره
منثورة يف مطبوعات كثرية �أهمها كتاب  :بنوك بال فوائد الذي �صدر يف جدة
1972م ،ونحو ا�سرتاتيجية جديدة للتنمية االقت�صادية يف الإ�سالم ،ومائة
�س�ؤال حول البنوك الإ�سالمية وغريها .
•ت�أ�سي�س النماذج الأوىل للبنوك الإ�سالمية يف كل باك�ستان وماليزيا وم�صر ،وقد
فتحت هذه النماذج املجال لغريها من التجارب بالرغم من انتهاء التجربة
الباك�ستانية وامل�صرفية يف وقت مبكر ،مع ا�ستمرار التجربة املاليزية بنجاح �إىل
يومنا هذا .
 -قامت �أول حماولة يف �إحدى املناطق الريفية يف باك�ستان حيث ت�أ�س�ست يفنهاية اخلم�سينيات من القرن الع�شرين م�ؤ�س�سة ت�ستقبل الودائع من ذوي
الي�سار من مالكي الأرا�ضي لتقدمها بدورها �إىل الفقراء من املزارعني
للنهو�ض مب�ستواهم املعي�شي وحت�سني ن�شاطهم الزراعي  .ومل يكن يتقا�ضى
�أ�صحاب هذه الودائع �أي عائد على ودائعهم ،كما �أن القرو�ض املقدمة
للمزارعني كانت دون عائد �أي�ضا ،وتقت�صر امل�ؤ�س�سة على تقا�ضي �أجور
رمزية تغطي تكاليفها الإدارية فقط  .ولكن نتيجة لعدم وجود كادر م�ؤهل من
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املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
العاملني وعدم جتدد الإقبال على الإيداع لدى امل�ؤ�س�سة فقد �أغلقت �أبوابها
يف بداية ال�ستينات .
 -ت�أ�س�س �صندوق احلج « طابوج حاجي « �سنة  1962يف ماليزيا بهدفجتميع مدخرات الأفراد الراغبني يف القيام بفري�ضة احلج مع ا�ستثمار
تلك املدخرات مبا يتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وقد تطورت هذه
التجربة ب�شكل �سريع وانت�شرت يف �أرجاء الدولة املاليزية حتى �أ�صبحت اليوم
من �أو�سع امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات مالية �إ�سالمية .
 -ظهرت «بنوك االدخار املحلية « يف منطقة ميت غمر بالريف امل�صري �سنة1963م ،وقد كان م�ؤ�س�سها الدكتور �أحمد النجار الذي توىل بعد ذلك رئا�سة
االحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية ،وقامت هذه التجربة على �أ�سا�س نظام
امل�شاركة يف الربح واخل�سارة بعيدا عن الفائدة  .وقد �أقبل النا�س على
التعامل مع هذه البنوك بحما�س �شديد حيث بلغ عدد املودعني فيها حوايل
ت�سعة وخم�سون �ألف مودع خالل ثالث �سنوات من عملها ولكن توقفت هذه
التجربة نهائيا �سنة 1967م حيث مت �إخ�ضاعها لإ�شراف البنوك العادية .
ثالثا  :مرحلة ت�أ�سي�س البنوك الإ�سالمية
متتد هذه املرحلة من 1970م �إىل 1980م ،وهي تتميز مبا يلي :
•مت �إن�شاء يف �سنة 1971م « بنك نا�صر االجتماعي » مب�صر كهيئة عامة تابعة
لوزير اخلزانة غر�ضها امل�ساهمة يف تو�سيع قاعدة التكافل االجتماعي بني
املواطنني ،وال يجوز لها �أن تتعامل مع عمالئها بنظام الفائدة � ً
أخذا �أو عطا ًء،
وقد ا�ستثنيت معامالته من اخل�ضوع للقوانني امل�صرفية اجلاري العمل بها .
ونتيجة الهوية والطبيعة اخلا�صة ملعامالت البنك التي تتمحور �أ�سا�سا حول
الن�شاط االجتماعي ولي�س امل�صريف ،فهو ال يعترب لدى الكثري من امل�ؤرخني
لل�صناعة املالية الإ�سالمية ب�أنه �أول بنك �إ�سالمي .
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املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
•جاء االهتمام احلقيقي ب�إن�شاء البنوك الإ�سالمية تعمل طبقا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية يف تو�صيات م�ؤمتر وزارة خارجية الدول الإ�سالمية مبدينة جدة يف
ال�سعودية عام  ،1972حيث ورد الن�ص ب�ضرورة �إن�شاء بنك �إ�سالمي دويل للدول
الإ�سالمية ،كما مت الت�أكيد على �سالمة اجلوانب النظرية والعملية لإقامة نظام
للبنوك الإ�سالمية يف اجتماع وزراء مالية الدول الإ�سالمية عام  . 1973ونتيجة
ذلك مت �إعداد اتفاقية ت�أ�سي�س البنك الإ�سالمي للتنمية التي وقع عليها وزارات
مالية الدول الإ�سالمية وبد�أ الت�أ�سي�س الفعلي �سنة  . 1975ويف �سنة 1977م
با�شر البنك الإ�سالمي للتنمية ن�شاطه بجدة ،ومتيز هذا البنك ب�أنه بنك دويل
ت�شرتك فيه جل الدول الإ�سالمية الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي  .ويهدف
البنك �إىل دعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية للمجتمعات الإ�سالمية و�شعوب
الدول الأع�ضاء وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وهو بنك حكومات ال يتعامل
مع الأفراد من النواحي امل�صرفية.
•ت�أ�سي�س بنك دبي الإ�سالمي �سنة  1975بدولة الإمارات العربية املتحدة ،وهو
منوذج لأول بنك �إ�سالمي خا�ص ،وقد حمل راية هذا الت�أ�سي�س �سعادة ال�شيخ
�سعيد �أحمد لوتاه الذي يعترب الرائد الأول مل�سرية البنوك الإ�سالمية ،وقد ي�سر
اهلل له الدعم من �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي �آنذاك  .كما
ا�ستطاع ال�شيخ �سعيد لوتاه ا�ستقطاب عدد من الغيورين على دينهم وامل�ؤمنني
ب�أن حكم اهلل يف حترمي الربا �أمر واجب النفاذ على كل م�سلم ،وكان من بينهم
د .عي�سى عبده الذي كان يعمل �أ�ستاذ بجامعة امللك عبد العزيز بال�سعودية ،ومت
انتدابه لبنك دبي الإ�سالمي خالل عام 1974م للم�ساهمة يف الإعداد والتح�ضري
لت�أ�سي�س البنك  .ومما يذكر يف هذا املجال موقف امللك في�صل بن عبد العزيز
�آل �سعود رحمه اهلل الذي �شجع على هذا العمل ووافق من فوره على �إعارة د.
عي�سى عبده للقيام بهذه املهمة .
•بعد بنك دبي الإ�سالمي بد�أ ت�أ�سي�س النماذج الأوىل للبنوك الإ�سالمية يف عدد
من الدول الإ�سالمية ،ففي �سنة  1977ت�أ�س�س كل من بنك في�صل الإ�سالمي

متهيد للعقود املالية اال�سالمية

�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد

املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
امل�صري مب�صر ،وبنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين بال�سودان ،وبيت التمويل
الكويتي بالكويت ،ثم �أن�ش�أ البنك الإ�سالمي الأردين يف �سنة 1978م ،وبنك
البحرين الإ�سـالمي �سنة . 1979
•انعقاد امل�ؤمتر العاملي الأول لالقت�صاد الإ�سالمي �سنة 1976م مبكة املكرمة
وذلك بتنظيم من جامعة امللك عبد العزيز ،ويعد هذا امل�ؤمتر �أول جتمع علمي
�ضم عددا كبريا من الباحثني واملهتمني بق�ضايا االقت�صاد الإ�سالمي من خمتلف
�أنحاء العامل ،وتناول هذا امل�ؤمتر بني مو�ضوعاته فكرة البنوك الإ�سالمية  .وقد
كان من �أبرز �إجنازات هذا امل�ؤمتر �إحداث اخرتاق فاعل يف منظومة االقت�صاد
التقليدي ،وبزوغ فجر عامل جديد حتت م�سمى االقت�صاد الإ�سالمي  .كما تلى
هذا امل�ؤمتر خطوات عملية تنفيذية لتو�صياته ،ومنها انطالق تدري�س االقت�صاد
الإ�سالمي يف اجلامعات العربية والإ�سالمية ،كما مت تنفيذ تو�صية امل�ؤمتر ب�إن�شاء
مركز �أبحاث لالقت�صاد الإ�سالمي يف العام التايل مبا�شرة حيث �أقيم املركز يف
رحاب جامعة امللك عبد العزيز بجدة وبتمويل ودعم م�ستمر �إىل يومنا هذا من
قبل رجل الأعمال ال�شيخ �صالح كامل الذي �سمي املركز با�سمه ،ويعد هذا املركز
�أول م�ؤ�س�سة علمية م�ستقلة خدمة لالقت�صاد الإ�سالمية .
•من اجلدير بالإ�شارة �إىل �أن هذه الفرتة �شهدت ظهور �أول ر�سائل املاج�ستري
والدكتوراه حول البنوك الإ�سالمية ،فقد �أعد الدكتور م�صطفى الهم�شري ر�سالة
ماج�ستري بعنوان « الأعمال امل�صرفية يف الإ�سالم « بدار العلوم مب�صر ،كما �أعد
الدكتور �سامي حمود من الأردن ر�سالته يف الدكتوراه �سنة  1975وهي بعنوان
«تطوير الأعمال امل�صرفية مبا يتوافق وال�شريعة الإ�سالمية « ،ثم تلتها ر�سالة
الدكتور ح�سن عبد اهلل  1977بعنوان « الودائع امل�صرفية النقدية وا�ستثمارها
يف الإ�سالم»  .وقد ر�سالة الدكتور �سامي حمود �أفكارا وت�صورات كان لها الت�أثري
البالغ على م�سرية البنوك الإ�سالمية ،كما ت�ضمنت �أول تطوير ل�صيغة املرابحة
للآمر بال�شراء بديال عن القر�ض الربوي ،وهو يعترب من امل�ؤ�س�سني لفكر البنوك
الإ�سالمية الذي كان له �أي�ضا دور عملي يف قيادة عدد من امل�ؤ�س�سات املالية .

املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

د .عزالدين خوجـة

املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
رابعا  :مرحلة تو�سع ن�شاط البنوك الإ�سالمية
متتد هذه املرحلة من 1980م �إىل 1990م ،وهي تتميز مبا يلي :
•تتميز هذه الع�شرية بظهور جمموعات مالية �إ�سالمية منظمة تتكون من عدد
من البنوك الإ�سالمية ومن �شركات اال�ستثمار املنت�شرة حول العامل ،كما تتميز
باملحاوالت الرائدة لأ�سلمة النظام امل�صريف يف بع�ض الدول الإ�سالمية مثل
ال�سودان وباك�ستان و�إيران حيث �أ�صبحت جميع الوحدات امل�صرفية لديها تعمل
وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية وال تتعامل بالفائدة �أخذا �أو �إعطاء .
•تعترب دار املال الإ�سالمي �أول جمموعة مالية �إ�سالمية ظهرت بقيادة الأمري
حممد الفي�صل ابن املرحوم امللك في�صل بن عبد العزيز الذي دعم ماديا ومعنويا
حركة البنوك الإ�سالمية عرب اهتمامه وت�شجيعه ودعمه لت�أ�سي�س البنك الإ�سالمي
للتنمية  .وقد كان ملجموعة دار املال العديد من البنوك (بنوك في�صل) يف م�صر
وال�سودان والبحرين وتركيا والنيجر وغينيا وال�سنغال و�سوي�سرا وغريها .
•املجموعة املالية الثانية التي حملت لواء البنوك الإ�سالمية هي جمموعة الربكة
بقيادة م�ؤ�س�سها ال�شيخ �صالح عبد اهلل كامل ،حيث �أ�س�ست هذه املجموعة العديد
من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (بنوك الربكة) يف البحرين وتون�س
وال�سودان وم�صر واجلزائر وتركيا وجنوب �إفريقيا وغريها ،وقامت بالإ�ضافة
لذلك بجهود علمية كبرية لدعم فكرة البنوك الإ�سالمية من خالل ت�أ�سي�سها
لعدد من مراكز الأبحاث يف االقت�صاد الإ�سالمي ،وعقدها لندوتها الفقهية
االقت�صادية ال�سنوية ملعاجلة امل�ستجدات امل�صرفية ون�شرها العديد من الكتب
واملطبوعات العلمية والر�سائل اجلامعية .
•ا�ستمرار ت�أ�سي�س البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية التي تعمل وفقا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،حيث �أخذ العدد يف تزايد ب�شكل وا�ضح عام بعد عام ،وقد �أ�صبح
هناك ما يزيد عن ت�سعني م�صرفا وم�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية بنهاية عقد
الثمانينات.

متهيد للعقود املالية اال�سالمية

�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد

املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
•من البنوك وامل�ؤ�س�سات التي مت ت�أ�سي�سها خالل هذه الفرتة نذكر ما يلي :
 -بنك الت�ضامن الإ�سالمي ال�سودان (1981م)، -م�صرف قطر الإ�سالمي (1982م)، -بنك �إ�سالم ماليزيا برهاد (1983م)، -بيت التمويل التون�سي ال�سعودي (1983م)، -بيت الربكة الرتكي التمويل (1983م)، -بنك بنغالد�ش الإ�سالمي (1983م)، -بنك الربكة الإ�سالمي البحرين (1984م)، -بنك غرب ال�سودان الإ�سالمي (1984م)، -بنك الربكة ال�سوداين (1984م)، -بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي (1985م)، -بنك الوفاء املوريتاين الإ�سالمي (1985م)، �-شركة الراجحي (1986م)، -بنك الأمني البحرين (1987م)، -بنك التمويل ال�سعودي امل�صري (1988م)، -بنك قطر الإ�سالمي الدويل (1990م)•يف عام  1983مت ت�أ�سي�س االحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية من �سبعة �شركات
وم�صارف �ضمت بنك الت�ضامن الإ�سالمي (ال�سودان) ،ال�شركة الإ�سالمية
لال�ستثمار (ال�سودان) ،بنك في�صل الإ�سالمي (البحرين) ،م�صرف قرب�ص
الإ�سالمي (قرب�ص) ،امل�صرف الإ�سالمي (فيينا) ،م�صارف يف ال�سنغال
والبهام�س والنيجر.
•عرفت ال�سودان البنوك الإ�سالمية مبكرا يف �أواخر ال�سبعينات مع ت�أ�سي�س
بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين عان  ،1977وتعاقب بعد ذلك �إن�شاء عدد من
البنوك الإ�سالمية الأخرى تعمل جنبا �إىل جنب مع البنوك التقليدية يف �إطار
نظام م�صريف مزدوج  .ويف فرباير � 1984صدر قرار �إ�سالم اجلهاز امل�صريف يف
ال�سودان ولكن بقي �شعار التحول �شكليا ظاهريا ومل يجد له الطريق للتنزيل على

املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

د .عزالدين خوجـة

املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
�أر�ض الواقع ،فكانت خطوات التنفيذ جزئية وبطيئة للغاية �إىل �أن و�صلت حكومة
الإنقاذ الوطني عام 1989م فاتخذت قرار بتعميق �إ�سالم اجلهاز امل�صريف
والإ�سراع يف تطبيق نظام �إ�سالمي حقيقي  .وا�ستكملت هذه العملية التجديدية
ب�إ�صدار قانون تنظيم العمل امل�صريف يف �سنة 1991م ،ومت تعديله وتنقيحه يف
عام 2003م .
•تزامنت عملية �أ�سلمت النظام امل�صريف يف �إيران مع بروز الثورة الإ�سالمية عام
 ،1979وبد�أت ب�إ�صدار قانون ت�أميم البنوك املوجودة الذي قل�ص حينئذ عددها
من � 36إىل  9بنوك ،ثم مت �إلغاء الفوائد على كل العمليات البنكية �أخذا وعطاء
مبوجب القانون امل�صريف الإ�سالمي الذي �صدر عام 1983م ،وو�ضعت �آليات
بديلة مت �إدخالها حيز التنفيذ تدريجيا ،وحتول بعد ذلك نظام الفوائد يف �إيران
�إىل نظام امل�شاركة يف الأرباح حتت رقابة البنك املركزي.
•خا�ضت الباك�ستان حماولة �إخ�ضاع قطاعها املايل للمبادئ الإ�سالمية منذ فرتة
مبكرة ،حيث بد�أ م�شوار �أ�سلمة النظام امل�صريف� ،إبان حكم اجلرنال الراحل
�ضياء احلق ،الذي كون جلنة رفيعة من امل�صرفيني واالقت�صاديني وعلماء
ال�شريعة لو�ضع ت�صورات لإلغاء نظام الفوائد وتعوي�ضه بالنظام امل�صريف
الإ�سالمي مع اعتماد �أ�سلوب التطبيق التدريجي  .وقد �صدر الإعالن الر�سمي
للتحول عام 1985م ،وي�شرف جمل�س الفكر الإ�سالمي الباك�ستاين على خمتلف
مراحل التنفيذ� ،إال �أنه مل تتمكن حتى الآن من ترجمة هذه الرغبة �إىل واقع
عملي يعي�شه النظام امل�صريف الباك�ستاين الذي ال يزال م�ستمرا يف احت�ضانه
الأبحاث لإيجاد حلول للم�سائل العالقة التي مل تخ�ضع بعد للقواعد الإ�سالمية
 .وقد قام البنك املركزي الباك�ستاين م�ؤخرا ب�إ�صدار تعليمات جديدة ت�سمح
مبمار�سة نظام م�صريف مزدوج يجمع بني ال�صريفة الإ�سالمية والتقليدية معا،
مع و�ضع القواعد التنظيمية والرقابية الالزمة ل�ضمان �سالمة تطبيق نظام
ال�صريفة الإ�سالمية �سواء كان ذلك من خالل �إن�شاء بنوك �إ�سالمية كاملة �أو
�شقيقة لبنوك تقليدية� ،أو جمرد فتح فروع �إ�سالمية لبنوك تقليدية.

متهيد للعقود املالية اال�سالمية

�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد

املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
•امتد العمل امل�صريف �إىل الدول الأوروبية منذ مطلع الثمانينات ،ومتركز
بالأ�سا�س يف كل من �سوي�سرا والدامنرك وبريطانيا ،ولعبت اللوك�سمبورغ وقرب�ص
دورا ال ب�أ�س به يف ن�شر التجربة خارج حدود العامل الإ�سالمي ،فقد احت�ضنت
�سوي�سرا املقر االجتماعي ملجموعة دار املال الإ�سالمي يف �سنة 1981م ،و�أن�شئ
يف بريطانيا بنك الربكة الدويل املحدود التابع ملجموعة الربكة امل�صرفية،
والذي ا�ستطاع فتح فروع مهمة يف خمتلفة �أنحاء اململكة املتحدة ،وعمل على
االلتزام بكل ما تطلبه �سلطات الرقابية يف الدولة� ،إال �أن هذا البنك واجه عدد
من ال�صعوبات والعراقيل ال�صادرة من قبل ال�سلطات امل�صرفية الربيطانية التي
مل تكن متحم�سة �آنذاك للعمل امل�صريف الإ�سالمي ،وهو ما �أدى �إىل ت�صفيته عام
1992م نتيجة ال�شروط الإدارية التي فر�ضت عليه واملتعلقة �أ�سا�سا برتكيبة ر�أ�س
املال  .ومن ناحية ثانية �شهدت لوك�سمبورغ يف �سنة 1983م ت�أ�سي�س «امل�صرف
الإ�سالمي الدويل بالدامنارك» مب�ساهمة من بيت التمويل الكويتي و�شخ�صيات
م�سلمة �أخرى  .كما مت يف بداية هذا العقد ت�أ�سي�س معهد االقت�صاد الإ�سالمي
بقرب�ص لت�أهيل الكوادر العاملة يف البنوك الإ�سالمية ،ولكن توقفت �أعماله
الحقا .
•�شهدت الدول الآ�سيوية جتربة البنوك اال�سالمية يف مطلع الثمانينات حيث كان
للحكومة املاليزية دور بارز يف ت�أ�سي�س �أول بنك يف املنطقة عام 1983م وهو «بنك
ا�سالم ماليزيا برهاد»  .ويف بنغالد�ش مت ت�أ�سي�س بنك بنغالد�ش الإ�سالمي عام
1983م� ،أما يف الهند فقد ظهر فيها العمل امل�صريف الإ�سالمي يف �شكل �شركات
جتارية حيث �أن�شئت عام 1986م م�ؤ�س�سة الأمني للتمويل واال�ستثمار املحدودة
التي بلغ عدد فروعها ما يقارب � 36ألف فرعا .

املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
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املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
خام�سا  :مرحلة انت�شار البنوك الإ�سالمية
متتد هذه املرحلة من 1990م �إىل عام 2000م ،وهي تتميز مبا يلي :
•�شهد هذا العقد التنامي ال�سريع للبنوك الإ�سالمية ،وظهور عدد كبري من
الأوعية اال�ستثمارية امل�شرتكة التي تدار بالطرق امل�شروعة ،وب�شكل خا�ص
�صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية العاملة يف جمال الت�أجري والعقارات والأ�سهم
وال�سلع ،وغريها ...
•تو�سع �أعمال البنوك وامل�صارف الإ�سالمية بحيث مل تعد تقت�صر على �أعمال
�صريفة التجزئة اخلا�صة بالأفراد ،بل تو�سعت �إىل جماالت �أخرى مثل متويل
ال�شركات  .كما ظهر جيل ثاين من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
املتخ�ص�صة التي تويل اهتماما متزايدا مبجاالت اال�ستثمار ،وقد بلغ عدد
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بنهاية عام  2000حوايل  ...م�ؤ�س�سة .
•بروز جيل ثاين من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تتميز باحليوية والفعالية يف
جماالت اال�ستثمار والتمويل والإجارة ،ومن امل�ؤ�س�سات التي ت�أ�س�ست خالل هذه
الفرتة نذكر :
 -دار اال�ستثمار -الكويت (1994م)، -بنك اال�ستثمار الإ�سالمي الأول  -البحرين (1996م)، -البنك الإ�سالمي اليمني (1996م)، -م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي (1997م)، -بنك الت�ضامن الإ�سالمي  -اليمن ( )، -الأوىل لال�ستثمار – الكويت (1997م)، -بنك �سب�أ الإ�سالمي – اليمن (1997م)، -بيت اال�ستثمار اخلليجي – الكويت (1998م)، -بيت التمويل اخلليجي – البحرين (1999م)، �-شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار – الكويت (1999م)،- -ال�شركة الدولية للإجارة واال�ستثمار – الكويت (1999م)،
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�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد
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-

الأوىل للتمويل – قطر (1999م)،�شركة �أ�صول للإجارة والتمويل – الكويت (1999م)،بنك معامالت ماليزيا برهاد (1999م)،-بنك �شريعة مانديري� -إندوني�سيا (1999م)،

•مبادرة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بت�أ�سي�س �أول م�ؤ�س�سة داعمة لل�صناعة املالية
الإ�سالمية وهي هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وذلك
يف عام 1991م ،وقد اهتمت هذه الهيئة ب�إ�صدار املعايري املحا�سبية واملعايري
ال�شرعية ،وكان لها دور كبري يف االرتقاء بالعمل امل�صريف الإ�سالمي من خالل
ت�أمني متطلبات ال�شفافية واملعيارية .
•�ضخامة الأموال املتاحة وتنامي �شريحة العمالء الراغبني يف التعامل مع
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أغرى الكثري من البنوك التقليدية العاملية للدخول
يف العمل امل�صريف الإ�سالمي بهدف ا�ستغالل الفر�ص ال�سوقية الواعدة،
فا�ستجابت �أوال للتعامل مع البنوك الإ�سالمية بال�صيغ والعقود واملنتجات
املقبولة �شرعا وامل�صممة خ�صي�صا لهذا التعاون  .ثم �أن�ش�أ العديد منها �أق�ساما
ونوافذ �إ�سالمية متخ�ص�صة لتقدمي املنتجات املالية الإ�سالمية التي تتقبلها
العقليات واملعتقدات يف الدول الإ�سالمية ،ولكن هذه النوافذ مع تخ�ص�صها
وا�ستقاللها يف الن�شاط تبقى تابعة �إداريا للبنك الذ �أ�س�سها ،ونذكر على �سبيل
املثال جمموعة «هونغ كونغ �شنغهاي» امل�صرفية (�إت�ش� .إ�س .بي� .سي) و»�شي�س
مانهاتن �سيتي بنك» ،وجمموعة البنك ال�سعودي الأمريكي ،والبنك الهولندي
 ،ABN-Amroوجمموعة  ANZالأ�سرتالية النيوزيلندية ،وغريها من
امل�صارف الأخرى  .وتو�سع الأمر بعد ذلك �إىل قيام امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية
بت�أ�سي�س بنوك �إ�سالمية م�ستقلة عنها متاما من حيث ر�أ�س مالها وميزانيتها
ون�شاطها كبنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي التابعة للم�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية ،ومثل �سيتي بنك الإ�سالمي اال�ستثماري التابع لـ «�سيتي غروب» ،ومثل
بنك نوريبا التابع ملجموعة بنك يو بي �أ�س  UBSال�سوي�سرية ،وغريها .
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•انت�شار الندوات وامل�ؤمترات عن البنوك الإ�سالمية على م�ستوى العامل ،واعرتاف
اجلهات الغربية ب�أهمية هذه التجربة و�سرعة جناحها ،وقد جاء ت�أكيد ذلك يف
تقرير �صندوق النقد الدويل الذي �صرح �أن النظام املايل الإ�سالمي املرتكز
على امل�شاركة يف الربح واخل�سارة دون ح�ساب �سعر الفائدة �أكرث ا�ستقرارا من
النظام املايل الغربي.
•بعد �أن كانت ال�سلطات الإ�شرافية يف معظم الدول الإ�سالمية تتعامل بحذر
كبري مع طلبات ت�أ�سي�س البنوك الإ�سالمية نظرا حلداثة التجربة وعدم و�ضوح
تفا�صيل هذا النموذج امل�صريف اجلديد غري امل�ألوف ،وال ي�ستثنى من ذلك
�إال الدول الثالثة املبادرة ب�إ�صدار قوانني منظمة للعمل امل�صريف الإ�سالمي
وهي ماليزيا (قانون البنوك الإ�سالمية 1982م) ،و�إيران (القانون امل�صريف
الإ�سالمي 1983م) ،وتركيا (قانون بيوت التمويل �سنة  ،)1983وبعد �أن كانت
املوافقات على ت�أ�سي�س البنوك الإ�سالمية يف �أغلب الدول ت�ستند �إىل تراخي�ص
وقوانني خا�صة متنح امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بع�ض االعفاءات واال�ستثناءات
اخلا�صة املنا�سبة لطبيعة ن�شاطها مع �إخ�ضاعها للقوانني امل�صرفية التقليدية،
بد�أت يف مرحلة الت�سعينات تظهر جمموعة جديدة من القوانني املنظمة للعمل
امل�صريف الإ�سالمي يف كل من دولة الإمارات العربية املتحدة (،)1985
وباك�ستان ( ،)1986والفليني ( ،)1989وبنغالد�ش ( ،)1991وال�سودان (1991
ثم  ،)1993غامبيا ( ،)1994اليمن ( ،)1996بروناي ( ،)1999والأردن
(. )2000
�ساد�سا  :مرحلة التنظيم والت�أطري البنوك الإ�سالمية
متتد هذه املرحلة من � 2000إىل الآن ،وهي تتميز مبا يلي :
•واجهت ال�صناعة املالية الإ�سالمية يف بداية هذه الألفية اجلديدة حتديات
العداوة للإ�سالم والت�شهري بالبنوك الإ�سالمية نتيجة �أحداث �سبتمرب 2001م
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التي �أدت �إىل ظهور حملة منظمة �شر�سة تعادي الإ�سالم معاداة �شديدة ب�شكل
عام كما تعادي ال�صناعة املالية الإ�سالمية بوجه خا�ص  .وتهدف هذه احلملة �إىل
ت�شويه امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واتهامها اتهامات باطلة مغر�ضة بامل�شاركة
فيما ي�سمى بتمويل ودعم اجلماعات الإرهابية .
•بالرغم من هذه احلملة اجلديدة تعترب �أخطر و�أكرب بكثري من احلمالت الأوىل
التي تعر�ضت �إليها ال�صناعة عند ت�أ�سي�سها يف ال�سبعينات وبداية الثمانينات،
ذلك �أن طبيعة احلمالت الأويل كانت الت�شكيك واال�ستخفاف بالتجربة الوليدة،
بينما طبيعة احلملة الثانية �أ�صبحت االتهام والت�شويه� ،إال �أن ذلك مل ي�ؤثر �أبدا
على ا�ستمرار منو ال�صناعة املالية الإ�سالمية بل ازدادت وترية النمو ب�شكل
غري متوقع حيث حتققت جناحات عديدة تتمثل يف ارتفاع عدد وحجم الأفراد
املتعاملني مع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وات�ساع دائرة ال�شركات التي تتعامل
ب�شكل مطلق مع البنوك الإ�سالمية ال غري ،وانت�شار النوافذ الإ�سالمية للبنوك
التقليدية املحلية والعاملية ،وقيام العديد من البنوك التقليدية املحلية بالتحول
�إىل بنوك �إ�سالمية ،وازدياد ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ابتداء،
بالإ�ضافة �إىل ما �شهدته ال�صناعة من مزيد من التطوير داخليا بت�أ�سي�س
امل�ؤ�س�سات الداعمة �أو �إقليميا ودوليا بقبول النموذج امل�صريف الإ�سالمي والعمل
على تنظيمه وت�أطريه من قبل البنوك املركزية يف الدول الإ�سالمية وكذلك من
قبل م�ؤ�س�سات التمويل العاملية .

جناحات على م�ستوى العمالء الأفراد
•ا�ستمرت جناحات ال�صناعة املالية الإ�سالمية على م�ستوى ا�ستقطاب الأفراد
وجمع املوارد والودائع منهم ب�شكل متنامي بالرغم من �أن النظام امل�صريف
الإ�سالمي يخ�ضع م�ساهمة العميل املودع للربح واخل�سارة ،وبالتايل ي�ستوجب
عليه �أن يكون يق�ضا وفاعال وواعيا ومتابعا للحركة املالية ،و�أن يبتعد عن االتكالية
واملوقف ال�سلبي الذي ي�سعى للح�صول على الفوائد دون دور يذكر مهما كان
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�صغريا �أو كبريا ،ومن اجلدير بالإ�شارة هنا �أن التقارير االح�صائية تظهر �أن
حجم الودائع اال�سالمية يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة وغري املقيدة يف الدول
اخلليجية ت�ضاعفت �أكرث من مرتني ون�صف خالل الفرتة من � 1998إىل 2003م
 .كما �أن تقديرات اخلرباء ترى �أن البنوك اال�سالمية مر�شحة الجتذاب � 40إىل
 %50من املدخرات الإ�سالمية العاملية مع نهاية العقد احلايل .

جناحات على م�ستوى العمالء ال�شركات
•ات�ساع دائرة ا�ستخدام املعامالت واخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية من الأفراد
�إىل قطاع وا�سع من ال�شركات التجارية وال�صناعية واخلدمية حيث �أ�صبحت
العبا جديدا رئي�سيا يف ال�صريفة الإ�سالمية مبا ت�شكله من �ضغط وت�أثري على
البنوك القائمة لتمويلها بالطرق والأ�ساليب الإ�سالمية  .وقد اتخذت كثري من
ال�شركات اخلليجية قرارات على م�ستوى جمال�س �إدارتها بح�صر متويالتها
بالطرق الإ�سالمية والإعالن عن ذلك يف �أرقى و�أو�سع ال�صحف واملجالت
الإقليمية والعاملية  .وقد يكون الدافع عقائديا يف بع�ض احلاالت �أي �أنه ينتج
من التزام ذاتي لل�شركة بتجنب الربا ،كما قد يكون �أحيانا �أخرى لأجل �أغرا�ض
خا�صة مثل ال�سعي لك�سب احل�شد والت�أييد من جمهور امل�ستثمرين واحلفاظ على
رواج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق �أو غري ذلك .
•مبادرة ال�شركات ب�أنواعها التجارية وال�صناعية واخلدمية بالتن�سيق والتعاون
مع امل�ؤ�س�سات املالية لإ�صدار �صكوك ا�ستثمارية ال�ستقطاب ما حتتاجه من متويل
مبا�شرة من �أ�صحاب الفوائ�ض ،ونذكر من هذه ال�شركات �شركة اعمار ،وتربيد،
وهانكو ،والت�أجري ،ودرة البحرين ،واملرف�أ املايل بالبحرين ،و�شركة من�ش�أت،
واحتاد االت�صاالت وغريهم كثري .
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جناحات على م�ستوى انت�شار اخلدمات املالية الإ�سالمية
( �أ ) النوافذ والفروع الإ�سالمية
•ت�سابق البنوك التقليدية املحلية والعاملية �إىل تقدمي خدمات م�صرفية �إ�سالمية
لتلبية احتياجات عمالئها عن طريق عر�ض منتجات مالية متوافقة مع �أحكام
ال�شريعة من خالل فتح نوافذ عامة تقوم بذلك �أو من خالل تكوين فروع
متخ�ص�صة يف العمليات املالية الإ�سالمية  .وتختلف هذه النوافذ والفروع من
حيث �أهميتها يف الهيكل الإداري والت�شغيلي من بنك لآخر ،فقد تكون �أحيانا
تابعة لإدارات التمويل �أو العمليات ،وقد تكون تارة �أخرى تابعة مبا�شرة للرئي�س
التنفيذي �أو الع�ضو املنتدب  .وينظر للنوافذ يف الغالب على �أنها وحدة للم�ساندة
حيث �إن عملها يقت�صر على تطوير منتجات ال�صريفة الإ�سالمية بالتعاون مع
�إدارات امل�صرف املختلفة ،كل �إدارة وما يخ�صها من املنتجات ،يف حني ينظر
للفروع على �أنها وحدة للأعمال لها وجود و�آلية عمل متميزة وت�ساهم يف �إدارة
العالقة بني البنك والهيئة ال�شرعية من حيث �إجازة املنتجات ،والرقابة عليها،
�إ�ضافة �إىل توليها عملية تثقيف وتدريب املوظفني على املنتجات الإ�سالمية التي
يتم تقدميها .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مواقف العلماء وامل�صرفيني اختلفت جتاه
هذه النوافذ والفروع الإ�سالمية للبنوك التقليدية ،فمنهم من منعها جميعا،
ومنهم من �أقرها جميعا ،ومنهم من منع النوافذ و�أقر الفروع .
•ومن عيوب املحتملة للنوافذ الإ�سالمية عدم اال�ستقالل املايل والإداري بني
العمل الإ�سالمي وبني العمل التقليدي يف البنك وعدم وجود م�صداقية كبرية
لدى العمالء واملجتمع على نطاق وا�سع ,وفى الغالب ال توجد نية لدى القائمني
على البنك للتحول الكامل للعمل امل�صريف الإ�سالمي لأن الهدف الرئي�سي من
وراء ذلك هدف ت�سويقي ولي�س هدفا عقيديا .ولقد انت�شرت ظاهرة النوافذ
الإ�سالمية بالفروع التقليدية ب�شكل خا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية وبدرجات
متفاوتة ،وقد اخذ بهذا املدخل جمموعة �سامبا املالية ( ال�سعودي الأمريكي)
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والبنك ال�سعودي الهولندي والبنك ال�سعودي لال�ستثمار والبنك ال�سعودي
الفرن�سي.
•ذهب البع�ض �إىل القول بعدم جواز التعامل مع النوافذ والفروع حيث �إن يف
ذلك مزاحمة للم�صارف الإ�سالمية اخلال�صة يف �أ�سواقها؛ مما ي�ؤدي �إىل
مناف�سة غري متكافئة بني امل�صارف التقليدية والإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذه
امل�صارف التقليدية هي مظ ّنة عدم رعاية ال�ضوابط ال�شرعية ،وال�سعي للتحايل
عليها ،وغالبا ما تكون دوافعها نفعية وربحية ال يهمها �سوى تعظيم �أرباحها
 .وقد �أخذ بهذا الر�أي بع�ض اجلهات الرقابية مثل دولة الكويت حيث يرف�ض
البنك املركزي الكويتي فكرة االزدواجية يف التعامل داخل البنك الواحد �سواء
يف �شكل فروع �إ�سالمية �أو نوافذ �أو منتجات �إ�سالمية مع ا�ستمرار البنك بالعمل
بالنظام التقليدي  .وقد ا�شرتط القانون الكويتي على البنوك التقليدية التي
ترغب يف التحول للعمل امل�صريف الإ�سالمي �أن تعتمد مبد�أ التحول الكامل ولي�س
اجلزئي ،حيث ن�ص القانون رقم  30ل�سنة  2003على منع البنوك التقليدية
من مزاولة العمل امل�صريف الإ�سالمي �إال �إذا كان من خالل التحول الكلي طبقا
لل�شروط وال�ضوابط املحددة �أو من خالل ت�أ�سي�س �شركة واحدة متخ�ص�صة لهذا
العمل وتكون تابعة للبنك �شريطة �أال يقل ر�أ�س مالها عن  15مليون دينار كويتي
و�أن يكتتب البنك امل�ؤ�س�س بن�سبة ال تقل عن  % 51من ر�أ�س مالها و�أن يحافظ
على هذه الن�سبة بعد الت�أ�سي�س .
•ويف اليمن اجته البنك املركزي عمليا خالل فرتة طويلة �إىل رف�ض منح البنوك
التجارية تراخي�ص فتح نوافذ �إ�سالمية  ،حيث مل يوجد �أي ن�ص �صريح بذلك يف
قانون امل�صارف الإ�سالمية رقم  21ال�صادر �سنة � ،1996أما يف القانون املعدل
رقم  16ل�سنة  2009فقد جاء الن�ص ال�صريح على منع البنك املركزي اليمني
ال�سماح للبنوك غري الإ�سالمية بفتح نوافذ للعمل بال�صيغ الإ�سالمية ،ولكن له
احلق يف ال�سماح للبنوك الإ�سالمية يف اخلارج والبنوك التجارية العاملة يف
البالد بفتح فروع م�ستقلة للعمل يف اليمن وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية وبال�شروط
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واملعايري وال�ضوابط التي ي�ضعها البنك املركزي اليمني على �أن ت�شرف على هذه
الفروع هيئة رقابة �شرعية.
•وذهبت الكثري من الدول الأخرى �إىل الأخذ بجواز فتح النوافذ والفروع
الإ�سالمية من قبل البنوك التقليدية ،ف�أقرت النظام امل�صريف املزدوج ،وذلك
مثل دولة ماليزيا والبحرين وال�سعودية وغريها  .وي�ستند هذا الر�أي على �أن يف
ذلك م�صالح عدة ،منها تقليل ال�شر ،ودفع �أ�شد ال�ضررين بارتكاب �أخفهما.
كما �أن فيه �إتاحة لأ�صحاب امل�صارف التقليدية للتعرف على منافع ال�صريفة
الإ�سالمية عن كثب ،وجتربة هذا النموذج؛ مما قد يدفع �إىل التحول الكلي
لل�صريفة الإ�سالمية �إما بحكم الواقع و�إما بقرار من مالك امل�صرف ،نتيجة ملا
مل�سوه من ت�أثري �إيجابي لهذه ال�صناعة على نتائج امل�صرف.
•هذا وقد و�ضعت الهيئات واملعايري ال�شرعية وفتاوى الندوات وامل�ؤمترات عددا
من ال�شروط وال�ضوابط الواجب توافرها لقبول التعامل مع الفروع والوحدات
الإ�سالمية التي تن�شئها البنوك التقليدية ،وهي تتمثل فيما يلي :

ال�شرط الأول  :جدية الإدارة العليا
�إن جدية الإدارة العليا يف تقدمي خدمات م�صرفية �إ�سالمية يعترب
ال�ضمانة الأ�سا�سية التي تطمئن العمالء والعاملني واملراقبني ب�أن
خطوات التوجه نحو تقدمي تلك اخلدمات توجه ثابت ونهائي ،ولي�س
مل�صلحة ظرفية حمدودة  .ولذلك عادة ما ي�شرتط �إ�صدار قرار بت�أ�سي�س
الفرع �أو الإدارة املتخ�ص�صة ،كما ي�شرتط تكوين هيئة �شرعية تراقب
�أعمال الفرع ،وتعيني مديرا تنفيذيا متفرغا ملتابعة ن�شاطها ،واعتماد
�سيا�سات و�إجراءات عمل منا�سبة ،وغريها من القرارات التي تو�ضح
هذا االجتاه اجلديد وت�شكل التزاما �أخالقيا �أمام اجلميع ،ويجب �أن
تكون هذه القرارات موقعة من �أعلى �سلطة يف البنك ال تقل عن رئي�س
جمل�س الإدارة �أو الع�ضو املنتدب .

املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

د .عزالدين خوجـة

املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
ال�شرط الثاين  :التمتع باال�ستقاللية
من �أهم املتطلبات عند ت�أ�سي�س الفروع الإ�سالمية قيام الإدارة العليا
بتو�ضيح طريقة الف�صل بني تلك الفروع والبنك التقليدي الأم املن�شئ
لها ،وخا�صة اال�ستقاللية املالية والإدارية واملحا�سبية  .فيجب من الناحية
املالية �إدارة �أموال الفرع و�أموال املودعني لديه بعيدا عن �أي ارتباط �أو
م�س�ؤولية مع �أموال البنك التقليدي ،ف�إذا ما حدثت �أي م�شاكل �أو خ�سارة
لدى �أحدهما يجب �أال ينعك�س ذلك على الطرف الآخر فال يتحمل منه
�شيئا  .كما يجب �أن تكون ح�سابات الفروع الإ�سالمية وح�سابات عمالئها
م�ستقلة عن ح�سابات البنك التقليدي ،و�أن يكون لها مركز مايل وميزانية
خا�صة بحيث ت�ستقل ب�أ�صولها وموجوداتها و�إيراداتها وم�صروفاتها
و�صايف دخلها  .وال ي�ضر �أن يكون ذلك كله داخليا فال يتم �إظهاره ب�شكل
منف�صل �صريح يف م�ستندات ونتائج البنك عموما و�إمنا تدرج م�شرتكة
�ضمنها  .و�أخريا تتطلب هذه اال�ستقاللية �أي�ضا �أن تتوافر يف الفروع
الإ�سالمية كوادر ب�شرية متفرغة وم�ستقلة يتم ت�أهيلها من خالل �إقامة
دورات تدريب مكثفة �شاملة .

ال�شرط الثالث  :وجود نظام متكامل للرقابة ال�شرعية
�إن االعرتاف لأي بنك ب�أن له فروع �إ�سالمية تقدم اخلدمات املالية
الإ�سالمية يجب �أن ي�ستند �إىل وجود هيئة للرقابة ال�شرعية تتابع وتراجع
�أعمالها  ...فال ميكن ب�أي حال من الأحوال االدعاء بوجود هذه الفروع يف
غياب الهيئة ال�شرعية ،وغياب نظام متكامل للرقابة والتدقيق ال�شرعي،
وغياب لعقود ومناذج و�آليات و�أدلة عمل معتمدة من الناحية ال�شرعية...
وهذه ال�ضوابط جندها غري موجودة يف تطبيقات عديدة للفروع التي
ت�سمي نف�سها �إ�سالمية ،وهذا �أمر خمالف للمعايري والقواعد املحددة،

متهيد للعقود املالية اال�سالمية

�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد

املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
( ب ) التحول لل�صريفة الإ�سالمية
•ت�أتي اجتاهات التحول لل�صريفة الإ�سالمية نتيجة �إدراك البنوك التقليدية يف
الدول الإ�سالمية لأهمية توثيق ارتباطها بالن�سيج الثقايف والعقائدي للمجتمع
التي تعمل فيه وال�سيما يف مواجهة العوملة والتحرير املايل ،فقد �أ�صبح وا�ضحا
�أن معيار التف�ضيل لدى امل�ستثمرين �سيكون ل�صالح البنوك الإ�سالمية ،و�أن ذلك
�سي�شكل امليزة التناف�سية القادمة التي ال ميكن �أن تتفوق فيها امل�ؤ�س�سات الدولية.
ولذلك تنامت عمليات التحول يف العامل ويف اخلليج على وجه اخل�صو�ص حيث
ح�صل عدد من البنوك التقليدية على املوافقات الر�سمية للتحول ،و�أعلن عن
ذلك وبد�أ فعال يف تطبيق �سيا�سة التحول واتخاذ خطوات �إجرائية جادة يف
هذا ال�سبيل  .بينما ال زال البع�ض الآخر ي�سعى للح�صول على موافقات اجلهات
املخت�صة بالدولة لبدء عملية التحول .
•لقد كان البنك الأهلي التجاري ال�سعودي من امل�ؤ�س�سات املالية الأوىل التي
اتخذت مبكرا قرارها بالتحول لل�صريفة الإ�سالمية �ضمن خطة طويلة املدى
انتهت يف عام  2008ب�إعالن م�س�ؤويل البنك على حتويل جميع الفروع �إىل
ال�صريفة الإ�سالمية  .كما مت الإعالن �أي�ضا عن االنتهاء من حتول بنك اجلزيرة
يف ال�سعودية بالكامل �إىل بنك �إ�سالمي ،وكال البنكني حافظ على ا�سم م�ؤ�س�سته
دون �إحداث �أي تغيري عليه .
•ومن امل�ؤ�س�سات املتحولة �أي�ضا جند بنك ال�شارقة الوطني الذي حتول �إىل بنك
ال�شارقة الإ�سالمي ( 2002م) ،والبنك العقاري الكويتي الذي حتول �إىل بنك
الكويت الدويل (  2006م) ،وبنك ال�شرق الأو�سط الذي �سمي بنك الإمارات
الإ�سالمي (2004م)  .وبنك قطر لال�ستثمار الذي حتول �إىل للعمل كم�صرف
ا�ستثماري �إ�سالمي (2007م) ،وبنك الإمناء ال�صناعي بالأردن الذي تقرر
حتوله �إىل بنك الأردن دبي الإ�سالمي ( 2008م ) ،وقرار بنك الكويت وال�شرق
الأو�سط عن بيع ح�صته يف البنك الأهلي والإعالن عن خطة التحول �إىل م�صرف
يعمل وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية (2008م)،

املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

د .عزالدين خوجـة

املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
•�إن عملية حتويل م�صرف تقليدي �إىل م�صرف �إ�سالمي تعترب حتديا يواجه
�صانعي القرار من حيث �صياغة ا�سرتاتيجية التحول وو�ضع خطة للتحول ت�أخذ
يف االعتبار حجم امل�صرف والعاملني به والبيئة القانونية التي يعمل بها والأنظمة
احلا�سوبية وكلفة تعديلها واملنتجات الإ�سالمية البديلة وتعديل ال�سيا�سات
والإجراءات لتتالءم مع طبيعة عمل امل�صرف اجلديدة وت�ستغرق عملية حتويل
م�صرف تقليدي �إىل م�صرف �إ�سالمي ما بني ثالث �سنوات �إىل ثماين �سنوات
بناء على ال�سابقة التاريخية .
•وجتدر الإ�شارة هنا �أنه مع اختالف الأهداف والظروف لكل م�صرف وتعدد
طبيعة البيئات التي يعمل كل م�صرف يف �إطارها ف�إن املداخل ومناهج العمل
تتعدد تبع ًا لذلك ،ون�ستطيع �أن منيز منهجني للتحول � :أحدهما التحول ب�أ�سلوب
اخلطوط املتوازية للمنتجات والهياكل ،والثاين التحول ب�أ�سلوب الإحالل
واال�ستبدال للمنتجات والهياكل .
•يف �أ�سلوب التحول القائم على اخلطوط املتوازية ،يعمل البنك التقليدي على
�إدخال املنتجات والهياكل والفروع الإ�سالمية �ضمن هيكله العام لتعمل جنبا
�إىل جنب مع ال�صيغ املماثلة التقليدية حتت مظلة البنك الكبرية  .فيقدم البنك
خدماته التقليدية والإ�سالمية �ضمن خطني متوازيني م�ستقلني ماليا و�إداريا
 .ويتوا�صل ذلك تدريجيا �إىل �أن حتل جميع معامالت الإ�سالمية للبنك حمل
تعامالته التقليدية .ووفقا لهذا الأ�سلوب ي�صبح البنك التقليدي بنكني يعمل
�أحدهما داخل �إطار الآخر ،وعاد ًة ما يكون لكل خط ا�ستقالل مايل و�إداري
و�شبكة الفروع واملنتجات اخلا�صة به .وي�صبح اخلط املتوافق مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية بنك ًا �صغري ًا داخل بنك كبري هو البنك التقليدي الأ�صلي بحيث ينمو
البنك ال�صغري وتتقل�ص �أن�شطة البنك الكبري حتى يحل امل�صرف الإ�سالمي
حمل امل�صرف التقليدي.
•ي�صلح �أ�سلوب اخلطوط املتوازية للبنوك الكبرية التي ي�صعب عليها التحول
ال�سريع للم�صرفية الإ�سالمية و�إمنا تتطلب انتقا ًال تدريجي ًا مدرو�س ًا .ولكن
متهيد للعقود املالية اال�سالمية
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املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
يحدث يف �أحيان كثرية نوع من ال�صراع امل�سترت داخل امل�صرف بني فريقي خط
امل�صرفية الإ�سالمية وخط امل�صرفية التقليدية نا�شئ عن النظرة التي ينظرها
كل فريق �إىل نف�سه �أو �إىل الآخر .وتبد�أ على �أثر ذلك عملية ت�صنيف لكل فريق
ح�سب خط اخلدمة الذي يعمل فيه مما يفرز انعكا�سات �سلبية على بيئة العمل
ب�شكل عام ،ومن �أهمها بروز املناف�سة بني العاملني داخل امل�صرف على قاعدة
عمالء البنك بحيث يحر�ص خط امل�صرفية الإ�سالمية اجتذاب عمالء امل�صرفية
التقليدية بينما يحاول خط امل�صرفية التقليدية االحتفاظ بهم وهكذا ين�ش�أ نوع
من الظواهر ال�سلبية داخل بيئة العمل الواحدة
•�أما بالن�سبة لأ�سلوب التحول القائم على الإحالل التدريجي للمنتجات والهياكل
فهو يتم عرب قيام البنك التقليدي �ضمن خطة زمنية وفنية ب�إحالل وا�ستبدال
املنتجات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بدال من املنتجات التقليدية
املماثلة .فمثال يتم ا�ستبدال الوديعة بفائدة بح�سابات اال�ستثمار املطلقة �أو
املقيدة القائمة على عقد امل�ضاربة ال�شرعي� ،أو ا�ستبدال القر�ض بفائدة باملرابحة
يف التمويل ق�صري ومتو�سط الأجل  .ويتم هذا الإحالل واال�ستبدال بوا�سطة
موظفي البنك العاملني يف املنتجات التقليدية بعد منحهم التدريب الكايف
على املنتجات الإ�سالمية حتت �إ�شراف �إدارة اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية
يف امل�صرف والهيئة ال�شرعية التابعة له .وت�ؤدي هذه اال�سرتاتيجية �إىل ن�شر
مفاهيم ال�صريفة الإ�سالمية لدى العاملني يف البنك في�صبح جميعهم ي�سعى
�إىل هدف واحد هو حتويل البنك �إىل بنك �إ�سالمي يخ�ضع يف جميع معامالته
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وتكون املناف�سة بينهم ايجابية لأن هدفهم وخطتهم
واحدة م�شرتكة  .وقد يتم هذا الإحالل ر�أ�سيا بحيث ينتقل من �إدارة �إىل �أخرى
بعد ا�ستكمال حتولها بالكامل� ،أو يتم �أفقيا بحيث تتم عملية �إحالل املنتجات يف
كل الإدارات يف نف�س الوقت بخطوط متوازية حتى ي�ستكمل التحول بالكامل .
•وقد ناق�ش العلماء م�س�ألة ا�شرتاط الفورية يف التحول �أو تنفيذه مرحليا وتدريجيا،
وقد جاء يف البند  2/2من معيار التحول ال�صادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة

املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

د .عزالدين خوجـة

املبحث الأول:

الن�شــ�أة والتطــور
�أنه � « :إذا مل يقرر البنك التحول الكلي الفوري و�إمنا قرر التحول مرحليا ف�إنه
ال يعترب بنكا متحو ًال ،وال يدرج بني امل�صارف الإ�سالمية �إال بعد �إمتام التحول،
ويجب على مالكي البنك الإ�سراع يف التحول للتخل�ص من �إثم اال�ستمرار يف
الأن�شطة املحرمة « .كما �أن هذا املو�ضوع در�س �أي�ضا يف ندوات الربكة لالقت�صاد
الإ�سالمي و�صدرت الفتوى رقم  7/16التي ن�صت على �أنه  « :ال مانع من التدرج
يف تنفيذ املتطلبات ال�شرعية للتحول لاللتزام بال�شريعة� ،إذا اقت�ضته الظروف
الواقعية للم�ؤ�س�سة ،لتجنب حاالت التعرث �أو خطر االنهيار  .وال بد يف التدرج
للتحول من املحافظة على ال�صفة ال�شرعية (من حترمي �أو كراهة �أو بطالن �أو
ف�ساد) للممار�سات التي �أرجئ �إلغا�ؤها ب�سلوك خطة التدرج  .وم�ستند ذلك �أنه
قد يكون و�سيلة متعينة لتحقيق هذا املق�صد ال�شرعي ،و�أن جناح التحول يتطلب
كثريا من الإجراءات التي حتتاج �إىل �إعداد ،ف�ض ًال عن �إيجاد البدائل ملا ي�ستبعد
من تطبيقات ممنوعة ،وت�أهيل الطاقات الب�شرية للتنفيذ ال�صحيح  .وقد عمل
بذلك اخلليفة الرا�شد عمر بن عبد العزيز دون معار�ضة من الفقهاء يف عهده
من ال�صحابة والتابعني ،حيث كان يزيل املفا�سد واملظامل بالتدرج ،جتنب ًا ملخاطر
التغيري الفوري ال�شامل لو مل ي�سلك ذلك املنهج الذي التزمه و�أعلنه ملن توقعوا
منه الإبطال الفوري ال�شامل للمظامل « .
•ومن الناحية التطبيقية للتحول ،جتدر املالحظة �أن قرار التحول للعمل امل�صريف
الإ�سالمي يف خمتلف املبادرات التي متت كان يرافقها بحمد اهلل جناحات
وا�ضحة حيث ي�سجل ب�أن ما �أ�صبح يوزع على املودعني يفوق كثريا ما كان يعطى
لهم حتت نظام التعامل بالفائدة الربوية  .كما �أن بع�ض الدرا�سات الأخرية
�أ�شارت �إىل �أن كافة البنوك التقليدية يف اخلليج �ستقوم بتحويل �أن�شطتها بالكامل
�إىل النظام امل�صريف الإ�سالمي قبل عام . 2015
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