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ملخص البحث

تشيهد األسيواق املرصفية املحلية واإلقليميية والدولية نموًا كبيرًا يف املعامالت املرصفية 
اإلسيالمية ، وتقيدر حجيم األصيول املاليية حالييا بمبليغ 650 ملييار دوالر، هيذه املليارات 
املسيتخدمة يف التموييل تعتميد يف غالبيتها عيل اسيتخدام معدل سيعر الفائيدة يف حتديد ربحية 

التمويل وخاصة يف معامالت البيوع اآلجلة مثل املرابحة .

وتواجه املصارف اإلسيالمية العديد من االنتقادات نتيجة اسيتخدام مؤرش سيعر الفائدة 
ومن أهم تلك االنتقادات أن بعض املرصفيني التقليديني يلمزون إىل أن املصارف اإلسالمية ما 
هي إال خدعة ظاهرها البيوع وباطنها الربا ، كام يؤدي استخدام سعر الفائدة إىل عدم املصداقية 

مع املتعاملني .

وقيد تنياول الباحث طبيعة التمويل اإلسيالمي وإختالفية عن التموييل التقليدي ومدي 
احلاجة إىل مؤرش يتناسب مع طبيعة الصيغ التمويلية.

وقيد تنياول الباحث جمموعة من اليروط الواجب توافرها يف املؤرش املقيرح ومنها ، أن 
يعكيس املؤرش معيدالت الربحية ومعدالت املخاطر باألسيواق ، أن جيمع امليؤرش بني الثبات 
واملرونية وأن يكيون قابيال للتطبييق ، أن يكون هناك أكثير من مؤرش لتنوع صييغ التمويل ، أن 

يكون املؤرش مقبوال من قبل املتعاملني و البنوك .

وحتى يمكن تطبيق املؤرش هناك جمموعة من املتطلبات التي جيب توافرها ، ومنها احتساب 
معدالت املخاطر لألنشيطة االقتصادية ، تطبيق أنظمة التكاليف باملصارف اإلسيالمية لتحديد 
تكلفة العمليات التمويلية واخلدمات املرصفية ، إعداد قاعدة للبيانات واملعلومات عن املصارف 
اإلسيالمية  ، تطبيق املعاير املحاسيبية الصادرة من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

اإلسالمية .
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وقيد وضع الباحث جمموعة من الفرضيات لتطبيق النموذج، ومنها  أن خماطر متويل قطاع 

األفراد ختتلف عن خماطر متويل قطاع الركات ، أن املخاطر ختتلف من صناعة إىل أخري ، أن 

تكلفة إعداد الدراسات ائتامنية ختتلف من بنك آلخر ، اختالف خماطر صيغ التمويل من صيغة 

ألخرى  .

 وقيد اقرح الباحث جمموعة من مؤرشات الربحية لقطاع األفراد وقطاع الركات يمكن 

من خالهلا قياس ربحية البيوع اآلجلة باملصارف اإلسالمية .

* * *
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متهيد

تشيهد األسيواق املرصفية املحلية واإلقليميية والدولية نموًا كبيرًا يف املعامالت املرصفية 
املتوافقة مع أحام الريعة سيواء يف شيكل افتتاح مصارف إسيالمية جدييدة أو يف حتول بعض 
املصيارف التقليديية إىل العميل وفيق أحيكام الريعية اإلسيالمية ، وقيد زاد االهتيامم مؤخرا 
بالصناعة املرصفية اإلسالمية يف ظل األزمة املالية العاملية والتي تعصف باألسواق املالية العاملية 
منها واملحلية ، حيث نجحت املصارف اإلسيالمية إىل حد كبر يف النجاة من تلك األزمة وهذا 
ما دعا رئيس حترير جملة تشالينجز إىل القول خالل األزمة  » أظن أننا بحاجة أكثر يف هذه األزمة 
إىل قيراءة القرآن لفهم ما حيدث بنا وبمصارفنيا ألنه لو حاول القائمون عىل مصارفنا إحرام ما 
ورد يف القرآن الكريم من تعاليم وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا 

احلال إىل هذا الوضع املزري ألن النقود ال تلد نقودًا «.

وتقدر حجم األصول املالية للصناعة املرصفية اإلسالمية عام 2008 م بمبلغ 450 مليار 
دوالر إضافة إىل حوايل 200 مليار دوالر حجم الصناعة املالية اإلسيالمية باملصارف التقليدية 
التيي تقيدم معاميالت مالية متوافقية مع أحيكام الريعة ، وتيراوح معدالت النمو السينوي 

للصناعة املرصفية اإلسالمية بني �5 % - 20 % سنويا ���.

وقيد توقعت الدراسية التيي أعدها البنك اإلسيالمي للتنميية مع جملس اخلدميات املالية 
اإلسيالمية بامليزيا عن توقعات الصناعة املالية اإلسالمية خالل العر سنوات املقبلة 2006- 
20�5م أن يبليغ حجم الصناعة املرصفية عيام 20�0 مبلغ 4.� تريليون دوالر وعام 20�5 
مبليغ 2.8 تريلييون دوالر ، وقيد أظهيرت أن معيدل النمو السينوي للعر سينوات املاضية 
 يراوح بني �0% -�5% سينويا ، مع توقعات للدراسية بأن نسيبة غر قليلة من اخلدمات املالية 

��� املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ، البحرين ، عام 2009 م .
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التقليديية بيدول جمليس التعاون اخلليجي سيوف تتحول لتصبيح متوافقة مع أحيكام الريعة 

اإلسالمية ���.

هيذه املليارات املسيتخدمة يف التمويل حاليا وسيابقا تعتمد يف املقام األول عىل اسيتخدام 

معيدل سيعر الفائدة يف حتديد ربحية التمويل وخاصة يف معاميالت البيوع اآلجلة مثل املرابحة 

والبيع بالتقسيط واإلجارة ، حيث ال يوجد مؤرش ربحية إسالمي يمكن استخدامه يف احتساب 

الربحيية ، وهو مشيكلة سيوف تقابل الريلييون القادمة يف حالية عدم توفر البديل اإلسيالمي 

الحتساب الربحية .

هدف البحث :

هيدف هذا البحث إىل حتقيق جمموعة من املقاصد األساسية من أمهها ما ييل:.

- بييان مفهيوم مؤرش سيعر الفائدة وميدي احلاجة إىل وجيود مؤرش بديل عن اسيتخدام 

الليبور يف املصارف اإلسالمية .

- بيان طبيعة التمويل اإلسالمي واختالفه عن القرض بفائدة .

- تقييم البدائل املطروحة كبديل لسعر الفائدة . 

- حماولية إجيياد مؤرش إسيالمي الحتسياب الربحيية بديل لسيعر الفائدة السيتخدامه يف 

احتساب ربحية متويل البيوع اآلجلة باملصارف اإلسالمية .

��� البنيك اإلسيالمي للتنميية ، صناعة اخلدمات املالية اإلسيالمية � اخلطة الرئيسيية العامة للعر سينوات 
2006- 20�5 � ، عام 2006 م.
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خطة البحث:

لقد خطط هذا البحث ليقع يف ثالثة مباحث نظمت عىل النحو التايل:

املبحث األول: أمهية وجود مؤرش إسالمي للتعامالت اآلجلة.

املبحث الثاين: مفهوم التمويل املرصيف اإلسالمي.

املبحث الثالث: املؤرش اإلسالمي املقرح الحتساب الربحية باملصارف اإلسالمية.

ولقد تم ختام البحث باخلالصة وأهم التوصيات وقائمة بأهم املراجع.

* * *
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املبحث األول 

أهمية وجود مؤشر إسالمي للتعامالت اآلجلة

- متهـــيد:

تعيد الربحيية مين أهم مؤرشات نجياح املصيارف وهدف هيام للمحافظة عىل اسيتمرار 
مسيرة البنوك، وهو هدف أسايس أيضا للمصارف اإلسيالمية ولكن يف ضوء أحكام الريعة 

اإلسالمية. 

ويعيد الربح أحد أهم دوافع اختاذ قرار االسيتثامر والتمويل ، وتسيتخدم البنوك التقليدية 
ميؤرش الليبيور عند اإلقراض للمتعاملني وبناء علية يتم حتديد مؤرش سيعر الفائدة عىل الودائع 
ألجل والذي يتحدد وفقا للمبلغ مرضوبا يف املدة مرضوبا يف سيعر الفائدة واملسيتمد من سيعر 
 الليبيور وحتيدد ربحيية البنيك وفقا لسيعر الفائدة وهيو الفرق بني سيعر الفائدة املدينة وسيعر 

الفائدة الدائنة.

أوالً: تعريف الليبور :

يعيد الليبور من أكثر املؤرشات املالية العاملية املسيتخدم يف اإلقيراض وهو اختصار لعبارة     
 LANDON INTERBANK OFFERED RATE  وهيو يمثيل جمموعة معدالت أسيعار 

الفائدة عىل القروض املتبادلة بالعمالت الرئيسية بني البنوك الدولية يف سوق لندن ، ويتم يف كل 
يوم عمل رسيمي حسياب �50 معدال ل � الليبور � أي �5 معدال حسب املدة �يوم ، أسبوع ، 
أسيبوعان ، ، ومن شهر إىل �2 شيهر � ، وذلك لعر عمالت رئيسية هي �اجلنية اإلسرليني ، 
الدوالر األمريكي ، الني الياباين ، الفرنك السويرسي ، الدوالر الكندي ، الدوالر االسرايل ، 

اليورو ، الكرونا الدنمركية ، الكرونا السويدية ، والدوالر النيوزلندي� ���. 

��� د . حممد السحيباين ، بدائل الفائدة ، جريدة االقتصادية ،  إبريل 2007 م ، العدد �494.
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  BBA   ( British Bankers Association )  وتتيوىل مجعيية االقتصادييني الربيطانييني
وبالتشاور مع عدد من البنوك الربيطانية تشكيل جلنة من 8 بنوك عىل األقل لتكون اجلهة املرجعية 
لتثبيت الليبور ، وتقوم البنوك الثامنية بتسيجيل مقرحاهتا عىل الشاشية وتقوم اللجنة باسيتبعاد 
متقرحيات األرقيام األعىل واألدنى وجيري أخذ متوسيط الرقمني ، ويكون ذلك املتوسيط هو 
معدل الليبور لذلك اليوم ، ويتم حتديد الليبور عىل هذا األسياس يوميا وجيري نرة يف العديد 
من شيبكات األخبار وأوهلم شيبكة روير العامليية ، ويتم تثبيت الليبور بسيبع عمالت دولية ، 

.��� www.BBA.UK ويمكن الرجوع إىل ذلك من خالل املوقع

ويف إيضياح آخير ملفهيوم الليبور أفاد أحد أسياتذة االقتصاد أن الليبيور يمثل جمموعة من 
معدالت أسيعار الفائدة عىل القروض املتبادلة بالعمالت الرئيسيية بني البنوك الدولية يف سوق 
لنيدن ، مشيرا إىل أنه قد بدأ حتديد معايره رسيميا مع بداية عيام �986 م ، وذلك للحاجة إىل 

معدل مرجعي يمكن أن يعول علية عند التعامل باملشتقات املالية ��2.

وتسيتخدم العديد من الدول العربية سيعر الفائدة كمؤرش لعمليات اإلقراض بني البنوك 
املحلية مثل الليبور � Libor  �  ويطلق علية � Interbank Rate  � ومنها السعودية  ويطلق علية 

.��� �Caibor � وأيضا مرص ويطلق علية �Sibor �

وقيد وجهت العديد من االنتقيادات من قبل االقتصاديني هلذا امليؤرش ، وهناك من يعيب 
هيذا امليؤرش ويرى أنه معوق لرأس املال واالسيتثامر والنمو مثل كينز ود / شياخت مدير بنك 

الرايخ األملاين السابق  ��4.

��� د. ميويس أدم ، مؤرش إسيالمي للتعامل اآلجل بديال عن ميؤرش الفائدة ، ندوة الربكة الثانية والعرين ، 
البحرين يونيه 2002م، ص 5.

��2 د . حممد السحيباين ، بدائل الفائدة ، جريدة االقتصادية ،  إبريل 2007 م ، العدد �494.
��� د . حسيني شيحاتة ، نحو مؤرش إسالمي للمعامالت املالية اآلجلة مع التطبيق عىل املصارف اإلسالمية ، 

ندوة الربكة الثانية والعرين ، البحرين يونيه 2002م، ص 2 .
��4 د . املرجع السابق ، ص 2.
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وقد أمجعت املجامع الفقهية عىل حتريم سعر الفائدة ، وقد جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي 

الدويل بجدة رقم � � � والصادر يف املؤمتر الثاين بجدة يف ديسمرب عام �985 م بالنص عىل » أن 

كل زيادة أو فائدة عىل الدين الذي حل أجله وعجز املدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك 

الزيادة أو الفائدة عىل القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا حمرم رشعا « .  

ثانيًا : املشكالت الناشئة عن استخدام مؤرش الفائدة باملصارف اإلسالمية :

يوجيه للمصارف اإلسيالمية العديد من االنتقادات نتيجة اسيتخدام مؤرش سيعر الفائدة 

�الليبور� يف احتساب الربحية عىل التمويل اآلجل ، حيث تقوم املصارف اإلسالمية باالسرشاد 

بسيعر الفائدة � الليبور � مضافًا إليه �% أو 2%  بغرض احتسياب ربحية املرصف من التمويل ، 

ومن تلك االنتقادات ما ييل . 

�- يتنيدر بعض املرصفييني التقليديني الذيين يلمزون إىل أن املصارف اإلسيالمية ما هي 

إال خدعية ظاهرهيا البيوع وباطنها الربا مسيتدلني يف ذلك باشيتامل عقودها املؤجلة عىل سيعر 

الليبور.

2- أشيار أحد خرباء االقتصاد اإلسيالمي إىل أن االسرشاد بسيعر الفائدة يعكس اجلهل 

بيام ينبغيي أن تقيوم به املصارف اإلسيالمية مين دور حيوي يف توزييع املوارد املتاحية لدهيا بني 

االستخدامات املختلفة وفقا ملعدالت الربحية املتوقعة ، وتبعا لالحتياجات اإلنتاجية االجتامعية 

الرشيدة وليس تبعا لسعر فائدة أصم . 

إضافة إىل ذلك فأن سيعر الفائدة اجلاري حتى وإن كان جمرد نسيبة مئوية صامء فهو الرمز 

األسايس للنظام الربوي فكيف يسرشد به يف النشاط املرصيف اإلسالمي ؟ .
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كام أن االسرشياد بسيعر الفائدة حيمل دليال واضحا عىل عدم وجود معيار حقيقي حيتكم 
إليه يف حتديد هامش الربح يف معامالت البنوك اإلسالمية ���.

�- كشيفت دراسية نرهتا وزارة اخلزانة األمريكية أن البنوك التيي حترم الفائدة بدأت يف 
االنتشار يف البلدان اإلسالمية والغربية إال أهنا ال تزال مقيدة بحاجتها إىل تقليد وتطبيق الطرق 
املالية الغربية ، وتقول الدراسية أن أسيلوب عمل التمويل اإلسالمي ما هو إال إعادة جتديد مع 
حتسني طفيف ملا سبق أن استعملته العجلة املالية الغربية ، والسعر الذي يتفق علية بني املرصف 

والعميل يف عمليات البيع هو أب معدالت الفائدة التقليدية ��2.

4- عدم املصداقية مع املتعاملني ، حيث الحظ العديد من املتعاملني إىل أن معدل الربحية 
املحصيل نتيجية التمويل اإلسيالمي يسياوي إن مل يكن أكثر قليال من سيعر الفائدة املسيتخدم 
بالبنيوك التقليدية ، وخاصة مع عدم وجود حجة قوية السيتخدامه نظرا لالختالف الكبر بني 

طبيعة التمويل اإلسالمي والتقليدي . 

5 -  كام يعد سعر الفائدة من أهم أسباب أزمة الرهن العقاري ، حيث تم االقراض بسعر 
فائيدة منخفيض عند منح القرض برط زيادته مع زيادة سيعر الفائدة مين قبل البنك املركزي 
الفيدرايل ، ونتيجة لرفع سعر الفائدة خالل عام 2007 م توقف املقرضني عن سداد القروض 

لزيادة أقساط الفوائد بقيمة أكرب من قيم األصول العقارية  .

ثالثًا: مدى احلاجة إىل وجود معدالت ربحية بدياًل عن استخدام مؤرش الفائدة باملصارف اإلسالمية :

أشيار العدييد من خرباء العميل املرصيف اإلسيالمي إىل مدى احلاجية إىل وجود معدالت 
ربحية بديال عن استخدام مؤرش الفائدة باملصارف اإلسالمية ومن تلك اآلراء ما ييل: 

��� د . عبد الرمحن يرسي ، نقال عن د / مويس آدم ، مرجع سابق ، ص �2.
��2 جريدة االقتصادية ،  أكتوبر 2006 م ، العدد �476.
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�- أشيارت دراسة قام هبا املعهد اإلسيالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي 
للتنميية بيأن من أهم التحدييات التي تواجه املصارف اإلسيالمية هي وجود ميؤرش للربحية ، 
حيث إن أهم املشكالت هي االنتقادات التي توجه  للصناعة املرصفية اإلسالمية الستخدامها 

معدل العائد الثابت يف التمويل ���.

2- أشار أحد خرباء التمويل اإلسالمي إىل أن هناك حاجة إىل معدالت بديلة لسعر الفائدة 
نظرا ألن سيعر الفائدة يعمل عىل عدم اسيتقرار االقتصاديات ، باإلضافة إىل أن عدم اسيتقالل 

األنظمة النقدية لبعض الدول وارتباطها بالدوالر مما يؤدي إىل ازدياد التذبذب ��2. 

�- عدم مالئمة سعر الليبور لطبيعة عمل املصارف اإلسالمية حيث أنه وفقا لالقتصاديات 
الغربية فأن الليبور يعد أساسيا مؤرش يعكس تكلفة استخدام األموال التي تستخدمها البنوك ، 

وهذا خيتلف مع طبيعة عمل املصارف اإلسالمية حيث ال يوجد لدهيا أصال تكلفة أموال .

وييرى الباحيث أن مشيكلة سيعر الفائدة ال تظهير يف جمال ودائيع االسيتثامر يف املصارف 
اإلسيالمية حيث إن األرباح املوزعة عىل حسيابات االستثامر تتحدد وفق نتائج النشاط الفعلية 
والناجتة عن أنشيطة املرصف املختلفة من متويل واسيتثامرات داخلية وخارجية ، حيث العالقة 
بني املرصف وأصحاب رؤؤس األموال حيكمها عقد املضاربة الرعي القائم عىل قاعدة الغنم 
بالغرم � الربح مقابل اخلسارة � ، كام حيكم احلسابات اجلارية عقد القرض احلسن والذي يضمن 

بموجبة املرصف لرأس املال مع حتمله لربحية أو خسارة املال.

4- جاء يف التوصيات الصادرة عن ندوة » مشياكل البنوك اإلسيالمية » التي نظمها جممع 
الفقه اإلسيالمي واملعهد اإلسيالمي للبحوث والتدريب عام ��99 ، والذي جاءت التوصية 

��� د . طارق اهلل خان وآخرون ، التحديات التي تواجه العمل املرصيف اإلسيالمي ، ورقة مناسيبات رقم 2 ، 
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب - التابع للبنك اإلسالمي للتنمية  ، عام �200 م ، ص 75.

��2 د .أسامة عثامن ، ثامر التمويل اإلسالمي ،  جريدة االقتصادية ،  إبريل 2007 م ، العدد �494.
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فيه برضورة اإلرساع بإجياد املؤرش املقبول إسيالميا الذي يكون بديال عن مراعاة سيعر الفائدة 
الربوي يف حتديد هامش الربح يف املعامالت ���. 

يضاف إىل ما سيبق أن من أهم جماالت اسيتخدام مؤرش الربحيية يف الصناعة املرصفية هو 
قطاع التمويل والذي خيتلف كليا يف املصارف اإلسالمية عنه باملصارف التقليدية وهو ما سوف 

نتناوله يف املبحث التايل.

* * *

��� د .مويس آدم ، مرجع سابق ، ص 7.
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املبحث الثاني

مفهوم التمويل املصريف اإلسالمي

- متهــيد: 

خيتص هذا املبحث ببيان مفهوم التمويل املرصيف اإلسالمي وطبيعته املتميزة والتي ختتلف 
عن طبيعة التمويل بالبنك التقليدي والذي يسيتلزم وجود مؤرشات ربحية تتناسيب مع طبيعة 
وآليية عميل املصارف اإلسيالمية وأنيواع الصيغ التمويليية مثل املرابحية ، املشياركة بأنواعها 
� املتناقصية ، املتغيرة ، الثابتية � ، املضاربية ، اإلجيارة ، االسيتصناع ، السيلم إىل غر ذلك من 

املستخدمة يف منح التمويل للمتعاملني .

أوالً: مفهوم التمويل يف الفكر االقتصادي اإلسالمي:

مفهوم مصطلح التمويل لغة:

يف النظر إىل التعريف اللغوي لكلمة متويل نجد أهنا مشيتقة من املال نفسيه، وعىل هذا فإن 
التعرييف اللغيوي املجرد للتموييل من جهة املمول �املعطي� هو بذل امليال، ومن جهة املتمول 
�اآلخيذ� هيو احلصول عىل املال ��� . والتمويل لغة مصدر »مول« أي قدم له ما حيتاج من مال، 

واملمول أن يتفق عىل عمل ما، ومتولت كثر مالك��2 .

مفهوم التمويل يف املرصفية اإلسالمية :

هناك تعريفات متعددة للتمويل اإلسالمي نعرض أمهها عىل النحو التايل : 

��� د. رياض اخلليفي، التمويل اإلسالمي مفهومة وضوابطه، بحث غر منشور ، الكويت 2005، ص �8
��2 ابن منظور لسان العرب، باب امليم ، دار احلديث ،  القاهرة،  ، �200 ، ص �40 .
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- يعرفه أحد الباحثني عىل أنه الثقة التي يوليها املرصف اإلسيالمي للمتعامل معه إلتاحة 

مبلغ معني من املال الستخدامه وفق صيغة رشعية حمددة يف غرض حمدد خالل فرة معينة ويتم 

التعامل فيه بروط حمددة مقابل عائد مادي متفق عليه ���.

ويرى الباحث أن هذا التعريف حدد االئتامن املرصيف اإلسيالمي فقط يف جمرد إتاحة مبلغ 

من املال لالستخدام وهو ما يتناىف مع طبيعة عمل املصارف اإلسالمية التي يمكن هلا أن تتملك 

بضائيع ثم تعييد بيعها للعمييل �مرابحة� أو القيام بإنشياء وتصنيع منتج �اسيتصناع� أو متلك 

وتأجر أصل للعميل عن طريق اإلجارة.

- كام ينظر إليه أحد الباحثني عىل أنه » متلك موضوع التمويل ثم إعادة متليكه إىل املستفيد حاالً 

أو مؤجاًل بعوض معلوم ورشوط معينة تتفق مع أحكام ومبادئ الريعة اإلسالمية « ��2.

ويرى الباحث أن هذا التعريف قد حدد التمويل اإلسالمي فقط يف عمليات الراء  والبيع 

عن طريق متلك املصارف اإلسالمية لسلعة ثم إعادة بيعها للعميل بربحية حاالً أو مؤجاًل ، أي 

ركيز عيىل صيغة املرابحية ألجل لآلمر باليراء ، وقد أمهل هيذا التعريف باقي صييغ التمويل 

اإلسالمية مثل املشاركة والسلم واإلستصناع واإلجارة.

- وييرى أحيد الباحثيني أن التمويل اإلسيالمي هيو » تقديم ثيروة عينيية أو نقدية بقصد 

االسيرباح مين مالكهيا إىل شيخص آخير يديرها ويتيرصف فيهيا لقاء عائيد تبيحيه األحكام 

الرعية «���.

��� د. عبد الفتاح حممد فرح ، مرجع سابق ص7 .
��2 د. رياض اخلليفي، مرجع سابق، ص �9.

��� د. منيذر قحيف ، مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسيالمي، املعهد اإلسيالمي للبحيوث والتدريب التابع 
للبنك اإلسالمي للتنمية ، بحث �� ، ط 2004 ،  ص �2 .
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وييرى الباحيث أن هذا التعريف اقترص فقط عىل جمرد تقدييم املال بغرض الربح الرعي 
دون النظر إىل اجلوانب التنموية أو إىل أسلوب تقديم هذا التمويل.

- وينظر أحد الباحثني إىل التمويل اإلسالمي عىل أنه » إعطاء املال من خالل إحدى صيغ 
االستثامر اإلسالمية من مشاركة أو مضاربه أو نحوها «���.

ويرى الباحث أن هذا التعريف حيد من عمل املصارف اإلسيالمية يف جمرد إعطاء املال من 
خالل صيغة متويل فقط دون النظر إىل العوائد التنموية االستثامرية لتمويل األنشطة.

* خيلص الباحث من التعاريف السابقة إىل أن معني التمويل اإلسالمي يدور حول : 

   تقديم متويل عيني أو معنوي إىل املنشيآت املختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ 
الريعية اإلسيالمية ووفق معاير وضوابط رشعية وفنية لتسياهم بدور فعيال يف حتقيق التنمية 

االقتصادية واالجتامعية.

ثانيًا: ضوابط استثامر املال يف الرشيعة:

تضمنت الريعة اإلسيالمية العديد من الضوابط الرعية التي تكفل حسين استثامر املال 
وتنميته من أمهها ما ييل:-

1. ضابط املرشوعية احلالل :

ويعني ذلك أن يكون جمال املروع الصغر حالالً طيبًا ودليل ذلك من القرآن قول اهلل عز 
وجيل: ﴿ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃڃ   ﴾ ]النساء: آية 29[.

��� د. عيىل حميي الدين القرة داغي ، طرق بديلة لتمويل رأس امليال العامل،ندوة الربكة 25 ، أكتوبر  2004 
جدة ، ص �6 .
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وقوله تبارك وتعاىل: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ﴾ ]البقرة: 276[.

لذلك جيب التأكد من أن نشاط املروع الصغر حالالً طيبًا.

2. ضابط حتقيق مقاصد الرشيعة اإلسالمية:

يقصيد باملقاصيد الرعية بأهنا » املعاين واحلكم التي أرادها الشيارع من تريعاته لتحقيق 

مصالح اخللق يف الدنيا واآلخرة « ���. ولقد حدد أبو حامد الغزايل مقاصد الريعة يف مخس هي: 

» أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم « وهي املسامة بالرضوريات��2.

ويعني ذلك أن ترتبط املروعات الصغرة هبذه املقاصد .

�. ضابط املحافظة عىل املال ومحايته من املخاطر :

لقد أمرنا اإلسالم باملحافظة عىل املال وعدم تعريضه للهالك والضياع وال نعطيه للسفهاء، 

فقال تبارك وتعايل: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ﴾ ]النسياء: آية 5[. كام قال رسيول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » من 

مات دون ماله فهو شـهيد «. كام أمرنا بأن نسيتثمر املال وننميه حتى مال اليتيم فقال رسيول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص » من ويل يتيمًا فليتجر له يف ماله وال يرتكه حتى تأكله الصدقة « رواه البيهقي.

�. ضابط االلتزام باألولويات اإلسالمية:

لقيد تضمنيت الريعة اإلسيالمية أولويات االسيتثامر ورتبهيا اإلمام الشياطبي يف ثالث 

مراتب هي » الرضوريات واحلاجيات والتحسينات «.

��� د. رياض اخلليفي، مرجع سابق، ص 22 جدة أكتوبر 2004، ص �6.
��2 د. ريياض اخلليفيي، املقاصيد الرعيية وأثرها يف فقيه املعامالت املالية، جملية جامعة املليك عبدالعزيز، 

االقتصاد اإلسالمي، جملد �7 عدد �/�425 ص �0 .
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ولذلك ال جييوز إعطاء األولوية لتمويل املروعات الرفيهية قبل متويل املروعات التي 
تلبي االحتياجات الرضورية للمجتمع.

�. ضابط تنمية املال بالتقليب وعدم االكتناز :

لقيد أمرنا اهلل عيز وجل بتجنب اكتنياز املال، فقال تبيارك وتعاىل: ﴿ ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ﴾ ]التوبة: آية �4 [.

وكان لنظام زكاة املال دور هام يف منع االكتناز، وأمر الويص عىل مال اليتيم باستثامره حتى 
ال تأكله الصدقة عىل النحو السابق بيانه. 

�. ضابط التدوين املحاسبي حلفظ احلقوق :

لقيد أمرنيا اهلل عز وجل بتدوين املعاميالت فقال تبارك وتعياىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ... ﴾ ]البقيرة: آيية 282[. كام اهتم فقهاء اإلسيالم بفقه 

الكتابة، ولقد احتوى الراث اإلسالمي عىل قرائن إلثبات ذلك.

�. ضابط التوثيق حلفظ احلقوق :

لقيد أمرنا اهلل عز وجل بتوثيق العقود واإلشيهاد عليها، فقيال عز وجل: ﴿ ى  ى  
ائائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ﴾ ]البقرة: آية 282[.

وقال تعاىل: ﴿ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ ﴾ ]البقرة: آية 282[.

وتأسيسًا عىل ذلك جيب أن تكتب وتوثق العقود واملعامالت.
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�. ضابط أداء حق اهلل يف املال وهو الزكاة :

تعيد زكاة املال فريضة رشعية، ومن أهم مقومات النظام االقتصادي اإلسيالمي ،  ودليل 
ذليك قيول اهلل تبيارك وتعياىل: ﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ﴾ 

]النور: آية 56[ . 

ثالثًا: السامت املميزة للتمويل اإلسالمي ���:

يتميز التمويل يف املصارف اإلسالمية بالعديد من السامت من أمهها : 

� - التعيدد والتنوع بام يوفر أسياليب تتناسيب مع كافة احتياجيات ومتطلبات املتعاملني 
ميع املصارف اإلسيالمية ، حيث بلغ عيدد الصيغ التمويلية املسيتخدمة باملصارف اإلسيالمية 
نحو مخسية عر صيغة متويلية وهي » املرابحة ، املشياركة بأنواعها � املتناقصة املنتهية بالتملك ، 
املتغرة ، الثابتة املنتهية ، الثابتة املستمرة � ، املضاربة ، اإلجارة ، االستصناع ، السلم ، املتاجرة، 

البيع بالعمولة ، البيع بالوكالة ، البيع اآلجل ، التورق و االستثامر املبارش.

2 - متسيك إدارة املصارف اإلسيالمي باملفهوم احلقيقي للنقود باعتبارها وسييلة وليست 
سلعة حيث أن النقود كام قال ابن القيم: هي رؤوس أموال وجدت ليتجر هبا ال فيها.

� - ربيط املروعات التي يقوم املرصف بتمويلها باالحتياجات احلقيقية للمجتمع عماًل 
بأولويات االستثامر يف الريعة كام رتبها الشاطبي: » الرضوريات واحلاجيات والتحسينات «.

��� نقاًل بترصف عن : 

 - مصطفى كامل طايل، القرار االسيتثامري يف البنوك اإلسيالمية ، مطابع غبايش ، القاهرة ، �999 ، 
صي��2.

 - حممد عبد احلليم ، أساليب التمويل اإلسالمية للمروعات الصغرة ، مركز صالح كامل ، جامعة 
األزهر ، 2004 ، ص 8.
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4 - االلتيزام بأحيكام الريعية اإلسيالمية إباحة أو منعًا يف خمتلف األنشيطة االسيتثامرية 
للمرصف اإلسالمي.

5 - إن مجيع األسياليب تضمن اسيتخدام التمويل يف االقتصاد احلقيقيي بمعنى توجيهها 
إلنتاج وتوزيع السلع واخلدمات.

6 - حتقيق العدالة بني طريف املعاملة االستثامرية.

* * *
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املبحث الثالث

املؤشر اإلسالمي املقرتح

الحتساب الرحبية باملصارف اإلسالمية

- متهـــيد: 

خيتص هذا املبحث بتناول البدائل التي استطاع الباحث التوصل إليها والتي تم طرحها 
كبدييل ملؤرش اسيتخدام سيعر الفائيدة والتحفظات حيول إمكانيية اسيتخدامها باملصارف 
اإلسيالمية، كام سييحاول الباحث طرح تصور مبدئي قابل للدراسية والتعديل والتطوير يف 
حماولية إلجياد مؤرش إسيالمي مقبيول يمكن اسيتخدامه لتحديد ربحيية التعامالت اآلجلة 

باملصارف اإلسالمية.

ويود الباحث أن يؤكد عىل أن مشيكلة اسيتخدام مؤرش سيعر الفائدة يف احتسياب ربحية 
املصارف اإلسيالمية تظهر بشيكل أسيايس عند التمويل باسيتخدام صيغ البيوع اآلجلة والتي 
ترتبيط بمبلغ الراء وميدة التمويل ثم حتديد مبلغ البيع ، وال تظهر هذه املشيكلة عند التمويل 
عن طريق صيغ املشاركات والتي تعتمد يف احتساب الربحية عىل حتديد نسب مئوية من األرباح 
املتوقعة والتي نأمل يف القريب العاجل أن تزيد نسبة تلك الصيغ باملقارنة لباقي الصيغ التمويلية 
األخيرى حيث ال تشيكل نسيبة املشياركة واملضاربة أكثر مين �% من حجم التمويل بالسيوق 

السعودي ، وهي نسبة ال ختتلف كثرًا عن باقي املصارف اإلسالمية بالدول األخرى .

كيام يؤكيد الباحث عىل أن إجياد مؤرش ربحية للمصارف اإلسيالمية يوجد خمرج كبر عند 
اسيتثامر السييولة الفائضة بني املصارف اإلسالمية بدياًل عن سيعر الفائدة املستخدم بني البنوك 

التقليدية لفوائض السيولة .

ولقد خطط هذا املبحث بحيث يشتمل عىل ما ييل:
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أوالً: البدائل املقرحة من قبل اخلرباء كبديل لسعر الفائدة.

ثانيًا: الروط واملعاير الواجب توافرها يف املؤرش املستخدم.

ثالثًا: نحو إجياد مؤرش إسالمي بديل لسعر الفائدة.

أوالً: البدائل املقرتحة من قبل اخلرباء كبديل لسعر الفائدة : 

قيدم العدييد مين خيرباء الصناعية املرصفية اإلسيالمية العدييد مين البدائل التيي يمكن 
استخدامها كمؤرش بديل لسعر الفائدة ومن تلك البدائل ما ييل . 

1- استخدام معدل العائد املوزع عىل حسابات االستثامر���: 

يقيرح الدكتيور حممد عبد احلليم أنه دفعا للبس ودرء للشيبهات يمكن أن تسيمي الفائدة 
باسيم معدل األربياح وتعد جداول رياضية عيىل منوال اجلداول التقليديية، ويقرح كذلك أن 

يكون معدل األرباح هو معدل العائد عىل ودائع وحسابات االستثامر باملصارف اإلسالمية.

ويرى الباحث أنه ال يمكن االعتامد عىل معدل العائد املوزع عىل ودائع وحسابات االستثامر 
باملصارف اإلسالمية لألسباب التالية :

- أن هذا املعدل هو نتيجة األرباح الناشئة عن التمويل.

- يمثيل هذا املعدل فقيط نصيب أصحاب الودائع يف األرباح بعيد اقتطاع حصة املرصف 
اإلسالمي كمضارب. 

- إن هذا املعدل ال يأخذ يف االعتبار التكلفة التي يتحملها املرصف اإلسالمي مقابل منح 
هذا التمويل.  

��� د. حمميد عبيد احللييم ، ود . حممد فتحي شيحاتة ، املحاسيبة املالية املتخصصة ، كلية جتيارة األزهر ، عام 
2000 م ، ص ��2 .
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- عيادة ميا خيضيع حتديد هذا املؤرش لتدخيالت من قبل املرصف من أجيل زيادة / نقص 
معدل التوزيع وفق توجهات اإلدارة العليا للمرصف اإلسالمي .

- هذا املؤرش ال يعرب عن الربحية احلقيقية لالسيتثامر نظرا لقيام إدارة املرصف اإلسيالمي 
باختياذ سيعر الفائيدة كميؤرش للتوزييع ، وتكويين خمصصيات بالفيارق ملقابلية االنخفاضات 

املستقبلية . 

- بعيض إدارات املصيارف اإلسيالمية تتحكم إداريا يف معدل التوزييع من خالل التنازل 
أحيانيا عن حصة املرصف كمضيارب ألصحاب الودائع من أجل زييادة املعدل املوزع كأرباح 

عىل ودائعهم.  

2- استخدام آلية الربح ��� :

يقيرح الدكتيور عبد احلميد الغزايل » أنه يمكن االعتامد عىل آلية الربح كمعيار حيكم إدارة 
سيوق النقيد ، حيث إنيه : أكثر منطقية فكريًا ، وأكثير عدالة اجتامعيًا ، وأكثر كفياءة اقتصاديًا ، 
فحصية صاحيب املال يف الربح هي تكلفية عنرص رأس املال ، ومن ثم يصبيح الربح هو املعيار 

الذي حيكم ختصيص املوارد املالية ويضمن االستخدام الكفء يف كافة األنشطة.

وقد وجه نقييد هلييذا املقرح من قبل أحد أسياتذة االقتصاد اإلسيالمي ، حيث أشيار إىل 
املشكلة تكمن يف حتديد مفهوم الربح ��2 :

- هل هو الربح املتوقع من كل مروع عىل حدة.

- هل هو الربح املتوقع من جمموعة مروعات تعمل يف نشاط واحد . 

��� د. عبد احلميد الغزايل ، األرباح والفوائد املرصفية بني التحليل االقتصادي ، املعهد اإلسيالمي للبحوث 
والتدريب  - التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ، جدة ، �994 م ، ص 22 .

��2 د. حسني شحاتة ، مرجع سابق ، ص 22 .
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- أم هل هو الربح املتوقع من جمموع املروعات  يف كافة األنشطة.  

�- معدل ربحية الفرصة البديلة ��� :

يقرح الدكتور حسني شحاتة استخدام مؤرش معدل الفرصة البديلة ويقصد هبا » الربحية 

الفائتية التي كان من املمكن احلصول عليها من اسيتثامر هذا امليال يف أفضل املروعات البديلة 

املتاحة «، حيث يرتب املرصف اإلسيالمي البدائل االسيتثامرية املتاحية من حيث األفضلية من 

وجهة نظره ويف ضوء ما لديه من معلومات وما علية من حمددات ، ثم خيتار أحدهم ، ويف هذه 

احلالة تقاس ربحية الفرصة البديلة عىل أساس الربحية املتوقعة من املروع التايل . 

ويرى الباحث أنه ال يمكن االعتامد عىل هذا املعدل لألسباب التالية :

- أن هيذا املعيدل يفيرض أن املروع التيايل يامثل املروع األول يف كافية اجلوانب وهذا 

عمليا غر مطابق للواقع.

- أن تطبيق ذلك يتطلب دراسة كافة املشاريع ووضعها يف قائمة االنتظار للتمويل. 

- أن كل متويل خيتلف عن األخر من حيث خماطر العميل والعملية وجمال النشاط.

- ما هي أسس احتساب ربحية تلك املروعات . 

�- املؤرش اإلسالمي املقرتح لقياس الربحية ��2 :

يقرح الدكتور حسيني شيحاتة بناء نموذج كمي هليكل املؤرش اإلسيالمي للتعامل اآلجل 

عىل النحو التايل :

��� املرجع سابق ، ص �2.
��2 د. حسني شحاتة . مرجع سابق ، ص 26.
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- استخراج متوسط أرباح التمويل باملصارف اإلسالمية ملدة معينة ولتكن 6 أشهر ماضية، 
وليكن فرضا %�5.

- دراسة التنبؤ بالتغرات االقتصادية خالل الفرة املقبلة ولتكن 6 أشهر .

- دراسة معدل سعر الفائدة ويمثل الفرصة البديلة.

- تقدير نسبة االنحراف املعياري أو األخطاء يف التقديرات السابقة.

   ويرى الباحث أنه ال يمكن االعتامد عىل املعدل السابق لألسباب التالية :

- أن متوسيط أربياح التموييل تتضمن أربياح رشائح غر متجانسية من أفيراد ورشكات 
خيتلفون يف املخاطر ويف الغرض من التمويل .

- أن هذا املعدل يعتمد يف األساس عىل األرباح الناشئة من التمويل الفعيل لصيغ التمويل 
واملحتسب أساسا وفق مؤرش سعر الفائدة

- أن احد مكونات املؤرش األساسية سعر الفائدة والذي يمثل تكلفة الفرصة البديلة.

- أن األسعار السابقة حددت تبعا لظروف اقتصادية ماضية قلام تتكرر يف املستقبل. 

�- معدل العائد عىل الودائع املركزية ��� :

يقرح الدكتور معبد اجلارحي اسيتخدام مؤرش معيدل العائد عىل الودائع املركزية ، حيث 
يذكر فيه أن الودائع املركزية هي حسيابات االسيتثامر التي يفتحها املرصف املركزي اإلسيالمي 
ليدي املصارف األعضياء بقيمة حصيلة شيهادات الودائع املركزية التيي يصدرها ويطرحها يف 
سيوق األوراق املالية لالكتتاب فيها من جانب األشيخاص الطبيعيني واملعنويني، وتعطي هذه 

��� د . معبد اجلارحي ، ثامر التمويل اإلسالمي ، مقال بجريدة االقتصادية ، إبريل 2007 ، رقم 49�4.
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الشيهادات حلائزها سهام يف ودائع البنك املركزي ويتميز رشاء هذه الشهادات بأنه يعادل القيام 
بأفضل استثامر داخل االقتصاد الوطني  . 

ويرى الباحث أنه ال يمكن االعتامد عىل هذا املعدل لألسباب التالية :

- أن هذا املعدل يفرض أن هناك بنوك مركزية إسالمية وهو غر موجود حاليا يف أي دولة 
سيوي إيران ، وجتربة السيودان توجد هبا تغييرات حيث توجد حاليا بنوك إسيالمية وتقليدية 

بالسوق املرصيف السوداين بعد اتفاق املصاحلة مع اجلنوب .

- أن املعدل املقرح يامثل معدل اخلصم بني البنوك التقليدية وهو الليبور . 

- أن كل متويل خيتلف عن اآلخر من حيث خماطر العميل والعملية وجمال النشاط.

�- متوسط املعدل املتوقع مقدرا بأوزان نسبية لعوائد االستثامرات ���:

تقيرح الدكتورة كوثر اآلبجي اسيتخدام مؤرش عبارة عن متوسيط املعيدل املتوقع مقدرا 
بأوزان نسبية لعوائد االستثامرات املثيلة التي تتصف بدرجة املخاطرة نفسها للمروع   .

 ويرى الباحث أنه ال يمكن االعتامد عىل هذا املعدل لألسباب التالية :

- أن هذا املعدل يعتمد عىل معدل اخلصم والذي يستخدم سعر الفائدة يف االحتساب.

- ال يوجيد قاعيدة بيانيات يمكين من خالهلا توفير ما حيتاجيه املؤرش من بيانيات يمكن 
االستناد إليها عند اإلعداد والتحديث.

- أن املعدل املقرح يقرح أوزان نسبية تقديرية.

��� د . كوثير اآلبجيي ، دراسية جدوي االسيتثامر يف ضوء أحكام الفقه اإلسيالمي ، جملية أبحاث االقتصاد 
اإلسيالمي ، مركز أبحاث االقتصاد اإلسيالمي ، جامعة امللك عبد العزيز ، العدد الثاين ، املجلد الثاين،  

��05 هي.
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�- بدائل متنوعة ��� :

اقرح الدكتور يوسيف الزامل جمموعة من املؤرشات التي يمكن استخدامها وقام برتيبها 

من حيث األمهية عىل النحو التايل : 

- معدل العائد عىل الصكوك والسيندات احلكومية وشيبه احلكومية ذات السييولة العالية 

التي تتميز بقلة املخاطرة مع قابليتها للبيع يف السوق الثانوية يعد أول أفضل بديل.

- معدل العائد عىل أسيواق األسيهم العاملية التي تتميز باملخاطرة املتدنية وارتفاع السيولة 

كداو جونز إندكس يعد ثاين أفضل بديل . 

- معدل العائد عىل الصناديق واملحافظ التي تكون منخفضة املخاطرة وذات سيولة عالية 

يعد ثالث أفضل البدائل.

  ويرى الباحث عدم إمكانية استخدام تلك املؤرشات لألسباب التالية :

- أن مجيع هذه البدائل تعتمد عىل سعر الفائدة من قريب أو من بعيد.

- اختالف املجتمع االقتصادي الذي تم إعداد تلك املؤرشات من خالله عن املجتمعات 

االقتصاديية اإلسيالمية، حييث يعكس طبيعية املخاطر وأداء اليركات واألنظمية التي تنظم 

وتراقب النشاط االقتصادي لذلك املجتمع. 

- اختالف معدل العائد بني النشياطات التمويلية للبنك عن معدالت العائد السيتثامرات 

الصناديق واملحافظ .

��� د . يوسف الزامل ، ثامر التمويل اإلسالمي ، مقال بجريدة االقتصادية ، إبريل 2007 ، رقم 49�4.
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�- مؤرش تكلفة حقوق امللكية ���:

يقيرح عباس مرا خور أن تقوم فكرة املؤرش املقرح عىل خصم التدفقات النقدية املتوقعة 

بمعدل خصم يأخذ يف احلسيبان املخاطر ، ويعتمد يف ذلك عىل الربحية املتوقعة ومعدل العائد 

عىل االسيتثامرات يف مثل هذا النوع من االسيتثامرات بنفس درجة املخاطر، وقد أعتمد يف بناء 

هذا املؤرش عىل نظرية توبينز.

وقد وجه نقد هلذا املقرح من قبل أحد أساتذة االقتصاد اإلسالمي ، حيث أشار إىل املشكلة 

تكمن يف حتديد مفهوم الربح ��2.

ويرى الباحث أنه باإلضافة للنقد السابق يمكن القول :

- أن نسبة العائد عىل حقوق امللكية وفقا حلجم التمويل ختتلف وفقا حلجم التمويل املقدم 

من أصحاب املروع مع ثبات نسبة العائد عىل االستثامر ، حيث ترتفع نسبة العائد عىل حقوق 

امللكيية كلام انخفيض حجم التمويل املقدم مين أصحاب املروع ، ويقل عنيد زيادته باملقارنة 

بالتموييل الذي تم احلصيول علية من البنك ، وبالتايل ال يمكن االعتيامد عىل معدل العائد عىل 

حقوق امللكية .

- من الناحية احلسابية يعتمد املؤرش بصفة أساسية عىل الربحية املتوقعة ومعدل املخاطر.

��� ملزيد من املعلومات يمكن الرجوع إىل د . مويس آدم مرجع سابق ، ص �� . و د .  حسني شحاتة ، مرجع 
سابق ، ص 24.

��2 د. حسني شحاتة ، مرجع سابق ، ص 22 .
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

ثانيًا: مقومات إعداد املؤرش :

حتيى يمكن إعيداد مؤرش يمكن االعتامد علية واسيتخدامه يف احتسياب معدالت ربحية 
التموييل باملصيارف اإلسيالمية ، البيد يف البدايية أن نتعيرف عيىل معنيي كلمة امليؤرش ثم ييل 
 ذليك نتنياول اليروط الواجيب توافرها يف امليؤرش ، ثم ما هيي املتطلبات التي جييب توافرها 

لتطبيق املؤرش.

1- تعريف املؤرش: 

املؤرشات هي أرقام إحصائية تصف حركة السوق الذي متثله ، وتستخدم لتؤدي عددا من 
الوظائف اهلامة للمتعاملني يف األسواق املالية ، ويكون ذلك بحساب معدالت العائد واملخاطر 
للسيوق ككل أو جلزء من السيوق خالل فرة زمنيية معينة ، أما الوظيفية التقليدية للمؤرشات 
فهي متابعة أداء السوق هبدف حتليل العوامل املؤثرة يف حركة األسعار ، كام هتتم جمموعة أخري 
بالتنبيؤ بتحركات األسيعار يف املسيتقبل ، وأحد أهيم وظائف املؤرشات أهنا متثل السيوق عند 
قيياس املخاطير النظامية والتي يمكن أن تسيتخدم كمتغر يف نموذج تسيعر األصول لتحديد 

العوائد املطلوبة التي تتكافأ مع خماطر األصل ��� .

2- الرشوط الواجب توافرها يف املؤرش: 

ييرى الباحث أن هناك العديد من الروط الواجب توافرها يف املؤرش املقرح اسيتخدامه 
الحتساب ربحية التمويل باملصارف اإلسالمية ومن تلك الروط : 

��� أن يكون املؤرش متوافقا مع أحكام الريعة ، بحيث ال يتضمن سعر الفائدة .

��� د. حنان النجار ، آليات بناء مؤرشات سوق األسهم اإلسالمي ومتطلباته يف أسواق املال العاملية ، املؤمتر 
العلمي السنوي الرابع عر عن املؤسسات املالية اإلسالمية معامل الواقع وآفاق املستقبل ، كلية الريعة 

والقانون ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، مايو 2005 م ، ص ���8.
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

��2 أن يعكس املؤرش معدالت الربحية ومعدالت املخاطر باألسواق. 

��� أن يعد كل فرة زمنية � شهري ، ربع سنوي � ملتابعة التغرات يف األسواق . 

��4 أن يتم إعداد املؤرش بطريقة آلية من خالل تصميم برنامج عىل احلاسب اآليل.

��5 أن جيمع املؤرش بني الثبات واملرونة وأن يكون قابال للتطبيق  ���.

��6 أن يكيون هنياك أكثر من مؤرش لتنيوع صيغ التمويل، يف حني أن البنيوك التقليدية ال 
حتتاج سوي ملؤرش واحد ألنه ال يوجد لدهيا سوي القرض فقط  ��2 .

��7 أن يكون املؤرش مقبوال من قبل املتعاملني ومن قبل البنوك .

�- املتطلبات التي جيب توافرها لتطبيق املؤرش: 

ييرى الباحث أن هنياك العديد من املتطلبات التي جيب توافرهيا حتى يمكن إعداد مؤرش 
قابل للتطبيق عند احتساب ربحية التمويل باملصارف اإلسالمية ومن تلك املتطلبات: 

��� وجيود قاعيدة بيانات مالية عين القطاعات االقتصادية املختلفة مين صناعية وجتارية 
وعقارية و زراعية .

��2 إعداد مؤرشات ربحية لتلك القطاعات . 

��� احتساب معدالت املخاطر لألنشطة االقتصادية. 

��4 تطبييق أنظمية التكالييف باملصارف اإلسيالمية لتحدييد تكلفة العملييات التمويلية 
واخلدمات املرصفية.

��5 إعداد قاعدة للبيانات واملعلومات عن املصارف اإلسالمية .

��� د. حسني شحاتة ، مرجع سابق ، ص 20.
��2 البنوك اإلسالمية تفتقر إىل مؤرش هلامش ربحية عمليات التمويل ، مقال بجريدة الرق األوسط ، نوفمرب 

2006 ، العدد ���02.
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��6 اسيتخراج ميؤرشات مالية وإحصائية عين الصناعة املالية اإلسيالمية يقوم بإعدادها 
املجلس العام للمؤسسات املالية اإلسالمية. 

��7 تطبييق املعاير املحاسيبية الصيادرة من هيئة املحاسيبة واملراجعة للمؤسسيات املالية 
اإلسالمية .

��8 إلزام املصارف اإلسيالمية بتطبيق املعاير الرقابية الصادرة عن جملس اخلدمات املالية 
اإلسالمية ، وهي معاير املخاطر ومعيار كفاية رأس املال ومعيار احلوكمة .

��9 أمهية وجود سوق مالية إسالمية .

���0 تكليف إحدى اهليئات الدولية املسيئولة عن الصناعة املرصفية اإلسيالمية عىل غرار 
مجعيية االقتصادييني الربيطانييني تكون مسيئولة عن إعداد ميؤرش ربحية املصارف اإلسيالمية 

بالتعاون والتنسيق مع املصارف اإلسالمية. 

 ثالثًا: نحو إجياد مؤرش إسالمي الحتساب ربحية البيوع اآلجلة  :

يف ضيوء التعريف السيابق للمؤرش والروط واملتطلبات الواجيب توافرها يف املؤرش الذي 
يمكن اسيتخدامه يف احتسياب ربحية املصارف اإلسيالمية لتمويل البيوع اآلجلة  ، فأن الباحث 
يقرح مكونات نموذج حتت مسيمي » معدل ربحية متويل البيوع اآلجلة » يمكن االسرشياد به 
الحتساب الربحية ، وسوف يتناول الباحث عرض مكونات النموذج املقرح عىل النحو التايل: 

��� الغرض من النموذج املقرح. 

��2 فرضيات النموذج املقرح .

��� مكونات النموذج املقرح. 

��4 أمثلة عملية للنموذج املقرح. 
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1- الغرض من النموذج املقرتح : 

توفر أداة يمكن استخدامها يف احتساب ربحية املصارف اإلسالمية لتمويل البيوع اآلجلة 
تكون بديال عن استخدام سعر الفائدة � الليبور �.

2- فرضيات النموذج املقرتح:

��� أن خماطر متويل قطاع األفراد ختتلف عن خماطر متويل قطاع الركات.

��2 أن املخاطر ختتلف من صناعة إىل أخري.

��� أن املخاطر ختتلف من عميل إىل أخر.

��4 أن تكلفة إعداد الدراسات ائتامنية ختتلف من بنك آلخر.

��5 اختالف البيئة االقتصادية من دولة آلخري .

��6 اختالف خماطر صيغ التمويل من صيغة آلخري .

��7 اختالف درجة املخاطر املقبولة من بنك آلخر .

ولذليك يقيرح الباحث أن تكيون هناك جمموعة مين املؤرشات بحيث يتم تقسييمها عىل 
النحو التايل: 

معدالت الربحية

معدل ربحية قطاع الركات معدل ربحية قطاع األفراد

معدل ربحية القطاع التجاري

معدل ربحية القطاع الصناعي

معدل ربحية القطاع العقاري

معدل ربحية القطاع الزراعي



حنو إجياد مؤشرات إسالمية للتعامالت اآلجلة ��
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* مؤرش ربحية قطاع األفراد :

��� مؤرش ربحية التمويل باملرابحة .

��2 مؤرش ربحية التمويل باإلجارة .

��� مؤرش ربحية التمويل باالستصناع.

��4 مؤرش ربحية البيع بالتقسيط.

��5 مؤرش ربحية بيع السلم.

قيد تكون تلك املؤرشات قريبة الشيبه ولكنها قد ختتلف نظيرا الختالف اجلهد املبذول يف 
الدراسة االئتامنية لكل صيغة متويلية ، واختالف خماطر رشائح العمالء .

* مؤرش ربحية قطاع الرشكات :

��� مؤرش القطاع الصناعي .

��2 مؤرش القطاع العقاري .

��� مؤرش القطاع التجاري ويتضمن األنشطة التالية :

نشاط السيارات . 

نشاط املواد الغذائية .

نشاط املالبس اجلاهزة .

��4 مؤرش القطاع الزراعي .
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�- مكونات نموذج » معدل ربحية متويل البيوع اآلجلة « املقرتح �*�:

يقرح الباحث املكونات التالية للنموذج:

مربرات االستخداماملعدل املقرتحم

نسبة الزكاة 1
يفيرض الباحيث أن احليد األدنى ألي متويل جييب أن يأخيذ يف االعتبار تغطية 
نسبة الزكاة وهي 2.5% ، ويمكن زيادته بنسب تراوح بني 0.5% إىل %2.5 .

2
تكلفة الدراسة 

االئتامنية

يتم احتسياب تكلفة الدراسية االئتامنية وفق مبادئ حماسبة التكاليف باملرصف، 
وتقيوم بعيض املصيارف باحتسياب تليك التكاليف ، ومتثيل التكالييف الثابتة 
للبنيك والتيي ختتليف مين بنيك آلخير حسيب حجيم البنيك ، ويتيم حتويلها 
لنسيب مئويية إميا عين طرييق قسيمة إمجيايل التكالييف عيىل عيدد العملييات 
التكالييف بيني 0.5% إىل �% . املتعامليني ، وتيراوح نسيبة تليك  أو عيدد 

�
معدل خماطر 

الصناعة

قبيل  مين  احتسيابه  INDUSTRY RISK RATING ويتيم  علييه  ويطليق 
البنيوك عىل حسيب نسيبة اخلسيائر املتوقعة من حمافيظ التمويل لتليك الصناعة 
 .  %5 إىل   %0.5 بيني  املعيدل  وييراوح   ، آلخيري  صناعية  مين  وختتليف 

�
معدل خماطر 

العميل
ويتم احتسابه من قبل البنوك أو رشكات التقييم ويعرب عن نسبة اخلسائر املتوقعة 
من كل رشحية من العمالء عىل حده ، ويراوح املعدل بني أقل من  �% إىل %�0 .

�
معدل خماطر 

الصيغة 
وخماطير  الصيغية  طبيعية  إىل  بالنظير  البنيوك  قبيل  مين  احتسياهبا  ويتيم 
.%� إىل  بيني�%  املعيدل  وييراوح  بالسيداد،  العمييل  قييم  وعيدم  تنفيذهيا 

�*� قام الباحث بمناقشة مكونات النموذج املقرح مع ثالثة من العاملني يف جمال التمويل واملخاطر باملصارف 
اإلسيالمية وقيام بتعدييل النموذج وفق ما أشيار إليه هؤالء ، كام متت مناقشية النميوذج من خالل جلنة 

بالبنك اإلسالمي للتنمية كان الباحث أحد أعضائها .
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� - أمثلة عملية للنموذج املقرتح :  

فيام ييل مثال رقمي الحتسياب ربحية متوييل باملرابحة أحدهم لألفراد واآلخر للركات، 
وسوف يفرض للركات حالتني أحدمها مرتفعة املخاطر واألخرى منخفضة املخاطر.

معدل ربحية متويل البيوع اآلجلة

عمليات املرابحة

املعدل املقرتحم
متويل أفراد

موظف
متويل رشكات 

منخفضة املخاطر
متويل رشكات 
مرتفعة املخاطر

2.5 %2.5 %2.5 %نسبة الزكاة 1

2 %5.� %0.5 %تكلفة الدراسة االئتامنية2

2.5 %5.� %0.5 %معدل خماطر الصناعة�

2.5 %2 %� %معدل خماطر العميل�

5.� %5.� %� %معدل خماطر الصيغة �

�� %9 %5.5 %اإلمجايل 

ويقيوم كل بنيك بإعداد جداول أسيبوعية أو شيهرية يتم العمل هبا يف احتسياب عمليات 
التموييل داخيل البنك ليكل صيغية وكل قطاع ميع تعديلها دورييا وفق مسيتجدات الصناعة 

املرصفية اإلسالمية والسوق املرصيف والبيئة املحيطة بالبنك.

ويود أن يشير الباحث يف اخلتام أن هذا املقرح قابل للدراسية وإبداء الرأي حول مكوناته 
وإمكانية تعديله .

* * *
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النتائج والتوصيــات

أوالً: النتائج:

 مما سبق خيلص الباحث إىل النتائج التالية :

��� عدم إمكانية االسرشاد بمؤرش سعر الفائدة باملصارف اإلسالمية .

��2 رضورة وجود أكثر من مؤرش لتحديد ربحية التمويل باملصارف اإلسالمية. 

��� رضورة وجود قاعدة بيانات مالية باملصارف اإلسالمية عن القطاعات االقتصادية املختلفة 

من صناعية وجتارية وعقارية و زراعية.

��4 رضورة تطبييق أنظمة التكاليف باملصارف اإلسيالمية لتحديد تكلفية العمليات التمويلية 

واخلدمات املرصفية.

��5 رضورة إعداد قاعدة للبيانات واملعلومات عن املصارف اإلسالمية.

��6 رضورة استخراج مؤرشات مالية وإحصائية عن الصناعة املالية اإلسالمية.

ثانيًا: التوصيــات:

يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة، يويص الباحث باآليت:

��� تكليف إحدى اهليئات الدولية املسيئولة عن الصناعة املرصفية اإلسيالمية عىل غرار مجعية 

االقتصادييني الربيطانييني تكيون مسيئولة عن إعيداد ميؤرش ربحية املصارف اإلسيالمية 

بالتعاون والتنسيق مع املصارف اإلسالمية.
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��2 التزام املصارف اإلسالمية باملعاير املحاسبية اإلسالمية.

��� أمهية وجود سوق مالية إسالمية .

* * *
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قائمة املراجع اليت اعتمد عليها الباحث

�. أسامة عثامن ، ثامر التمويل اإلسالمي ،  جريدة االقتصادية ،  إبريل 2007 م ، العدد �494.  

2. البنك اإلسالمي للتنمية ، صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية � اخلطة الرئيسية العامة للعر سنوات 
2006- 20�5 � ، عام 2006 م.

�. حسني شحاتة ، نحو مؤرش إسالمي للمعامالت املالية اآلجلة مع التطبيق عىل املصارف اإلسالمية، 
ندوة الربكة الثانية والعرين ، البحرين يونيه 2002م .

4. حنان النجار ، آليات بناء مؤرشات سيوق األسيهم اإلسيالمي ومتطلباته يف أسيواق املال العاملية ، 
املؤمتر العلمي السينوي الرابع عر عن املؤسسيات املالية اإلسيالمية معامل الواقع وآفاق املستقبل ، 

كلية الريعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، مايو 2005 م .

5. رياض اخلليفي، »التمويل اإلسالمي مضمونه وضوابطه« ، بحث غر منشور الكويت 2005م .

6. رياض اخلليفي، »املقاصد الرعية وأثرها يف فقه املعامالت املالية«، جملة جامعة امللك عبد العزيز، 
االقتصاد اإلسالمي م �7، 2004 م .

7. طارق اهلل خان وآخرون ، التحديات التي تواجه العمل املرصيف اإلسالمي ، ورقة مناسبات رقم2، 
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب - التابع للبنك اإلسالمي للتنمية  ، عام �200 م. 

8. عبيد احلمييد الغيزايل ، األربياح والفوائيد املرصفية بيني التحلييل االقتصادي ، املعهد اإلسيالمي 
للبحوث والتدريب  - التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ، جدة ، �994 م  .

9. عيىل حميي الديين القيرة داغي ، طيرق بديلة لتموييل رأس امليال العامل،ندوة الربكية 25 ، أكتوبر 
2004م .

�0. كوثر اآلبجي ، دراسة جدوي االستثامر يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي ، جملة أبحاث االقتصاد 
اإلسيالمي ، مركيز أبحاث االقتصاد اإلسيالمي ، جامعية امللك عبد العزيز ، العيدد الثاين ، املجلد 

الثاين ،  ��05 هي .



حنو إجياد مؤشرات إسالمية للتعامالت اآلجلة �0

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

��. املجلس العام للبنوك واملؤسسيات املالية اإلسيالمية ، التقرير املايل العاملي األول للصناعة املالية 
اإلسالمية ، البحرين ، عام 2006 م . 

�2. حممد السحيباين ، بدائل الفائدة ، جريدة االقتصادية ،  إبريل 2007 م ، العدد �494.

��. حمميد عبيد احلليم ، أسياليب التمويل اإلسيالمية للمروعيات الصغرة ، مركيز صالح كامل ، 
جامعة األزهر ، 2004 م .

�4. حمميد عبيد احلليم ، ود . حممد فتحي شيحاتة ، املحاسيبة املالية املتخصصية ، كلية جتارة األزهر ، 
عام 2000 م.

�5. مصطفيى كيامل طاييل، القيرار االسيتثامري يف البنيوك اإلسيالمية ، مطابيع غبيايش ، القاهيرة ، 
�999م.

�6. معبيد اجلارحيي ، ثيامر التمويل اإلسيالمي ، مقال بجرييدة االقتصادية ، إبرييل 2007 م ، رقم 
.49�4

�7. منيذر قحيف ، مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسيالمي، املعهد اإلسيالمي للبحيوث والتدريب 
التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ، بحث �� ، ط 2004م .

�8. مويس أدم ، مؤرش إسالمي للتعامل اآلجل بديال عن مؤرش الفائدة ، ندوة الربكة الثانية والعرين، 
البحرين يونية 2002م .

�9. يوسيف الزاميل ، ثيامر التمويل اإلسيالمي ، مقال بجرييدة االقتصادية ، إبرييل 2007 م ، رقم 
.49�4

* * *

       


