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بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
القسم األول :مقدمة
 1.1الخلفية
 .1لدى البنوك نوعان من مخاطر السيولة هما :مخاطر السيولة املرتبطة بالسوق (جانب املوجودات) ،ومخاطر السيولة
املتعلقة بالتمويل (جانب املطلوبات) .فمن ناحية ،تتمثل مخاطر السيولة املرتبطة بالسوق في عجز البنك عن بيع
ً
املوجودات املعنية في الوقت املناسب وبأسعار سوقية معقولة نظرا لعدم وجود السوق املناسبة أو الناضجة (حاجة
السوق إلى التنظيم أو األدوات أو البنى التحتية ،وما إلى ذلك) ،أو بسبب الظروف الصعبة التي تعاني منها السوق .أما
مخاطر السيولة فترتبط باحتمال عجز البنك عن إعادة تمويل أنشطته أو إخفاقه في الوفاء بالتزاماته املالية عند حلول
آجالها ،وما يترتب على ذلك من عدم توافق في مراكز السيولة حين تصبح آجال استحقاق املطلوبات أقصر بكثير من
آجال استحقاق املوجودات.
 .2وقد تصبح السوق ضحلة بسبب عدم وجود العدد الكافي من املشاركين أو األطراف املؤثرة في تلك السوق ،أو عدم كفاية
اللوائح التنظيمية املتعلقة بتوريق املوجودات اإلسالمية في تلك السوق ،أو عدم كفاية األدوات املتاحة فيها .وفي ظل مثل
هذا الوضع قد تواجه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية صعوبات عند سعيها للحصول على السيولة من خالل بيع
املوجودات ،ومن ثم تساهم تلك الصعوبات في زيادة مخاطر السيولة املرتبطة بالسوق .وفي الظروف الصعبة قد يؤثر
تدهور وضع السيولة في السوق في سيولة أداة محددة ،أو قد يؤثر على نطاق عريض من املوجودات في تلك السوق.
ولذلك فقد أدى وجود السوق غير الناضجة (الضحلة) الخاصة باألدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
(كالصكوك) في العديد من الدول إلى زيادة مخاطر السوق التي تواجه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تحتفظ
بتلك األدوات .وإضافة إلى ذلك ،تعاني أسواق التداول في السوق غير املنظم الخاصة بالصكوك من نقص في العرض،
وعادة ما يدفع ذلك حاملي الصكوك إلى تبني سياسات "احتفاظ إلى حين االستحقاق" .وقد يجبر انخفاض عرض األدوات
1

املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على االحتفاظ بأنواع من املوجودات األخرى
األقل سيولة.
 .3وتأتي مخاطر السيولة بصفة عامة من األنشطة السائلة املعتادة للبنوك فيما يتعلق بسياساتها التشغيلية والتمويلية،
ً
كما قد تنتج أيضا عن أي ظروف اقتصادية غير مالئمة كاألزمات االقتصادية والجوائح .وتستخدم البنوك عادة منحنى
عائد ذي ميل تصاعدي يتيح لها كسب عائد عن طريق االحتفاظ بموجودات ذات آجال استحقاق أطول من آجال
استحقاق مطلوباتها ،فتصبح من ثم عرضة ملخاطر السيولة.
.4

تسعى البنوك التقليدية إلى تعظيم العائد على املوجودات الكلية باستثمار أكبر قدر ممكن من أموالها السائلة في
املوجودات السائلة القائمة على الفائدة .كما أن لديها قدرة الوصول إلى سوق التعامل بين البنوك حيث يتاح له االقتراض
على أساس الفائدة .وأما بالنسبة للمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،على النقيض من ذلك ،فإن هذا التعامل غير
ً
ممكن للبنك اإلسالمي نظرا لحظر التعامل في املوجودات والقروض على أساس الفائدة ،وشح أو انعدام األوراق املالية
أو الصكوك املتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،مما يجبر البنوك اإلسالمية على االحتفاظ بمستو ًى من السيولة
النقدية عديمة العوائد أكبر من املستوى الذي تحتفظ به املؤسسات التقليدية.

 .5وتحتاج مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلى إدارة أي عدم توافق في آجال االستحقاق بين موجوداتها والتزاماتها
القصيرة األجل (مثل حسابات االستثمار املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح) .ولكي تدير املؤسسة املالية سيولتها
ً
ً
حصرا -موجودات سائلة عالية الجودة كافية ،ومصادر تمويل مستقرة ،وتوازن
بفعالية ،ينبغي أن يكون لديها -تمثيال ال
مناسب بين آجال املوجودات واملطلوبات ،وتعرضات خارج امليزانية مدارة بشكل جيد.
 .6وبسبب القيود املختلفة على إدارة السيولة التي تواجهها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في الكثير من الدول ،عادة
ً
ما تجد تلك املؤسسات أن إدارة مخاطر السيولة تشكل جزءا في غاية الصعوبة من عملياتها .ويمكن مالحظة التحديات
التي تشكلها عملية إدارة مخاطر السيولة في مختلف مستويات اإلطار الخاص بإدارة مخاطر السيولة لدى مؤسسات
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الخدمات املالية اإلسالمية (أي على املستوى املؤسس ي ،ومستوى التعامل ما بين البنوك ،ومستوى البنك املركزي).
وتشمل تلك القيود ،ضمن أمور أخرى ،ما يلي:
• ندرة األدوات السائلة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
• قلة أنشطة السوق النقدية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها أو االفتقار إلى سوق تداول إسالمية نشطة
أو سوق ألدوات إعادة الشراء (ريبو).
• عدم كفاية اآلليات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها املمكن استخدامها في تخفيف مخاطر السيولة،
وعدم كفاية األدوات املتاحة للسلطات الرقابية لتقديم دعم السيولة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
في ظروف السوق العادية والضاغطة.
• عدم منح االعتبار الكافي في عمليات السوق املفتوحة الحتياجات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
للوفاء بأهداف السياسات النقدية.
• غياب أي شكل من أشكال مقرض املالذ األخير املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها في غالبية الدول لحماية
سالمة واستقرار مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في حاالت الضغط الشديد على السيولة.
 .7يتطلب قطاع املصرفية اإلسالمية إدارة أدوات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لتوقع ومقابلة عدد من احتياجات
السيولة امللحة ،مثل:
• اإليداعات القصيرة األجل لألموال إلدارة السيولة.
• إدارة املخاطر املالية والتحوط.
• تعبئة املوارد بكلفة تنافسية.
• إدارة قائمة املركز املالي عن طريق التوريق.
 .8وفي الوقت الذي قد تختلف فيه املرامي واألهداف بناء على اختالف الظروف والبيئة املحيطة باملؤسسة املالية ،ينبغي أن
ً
تضمن اإلدارة االحترازية للسيولة دائما السيولة الكافية للحفاظ على التمويل املنتظم الحتياجات املودعين (أو أصحاب
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الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح) ،وتوفير وقاية حصيفة الحتياجات السيولة غير املتوقعة،
ً
واستثمار األموال السائلة على نحو يبرز الحاجة إلى األمان والسيولة معا.
ً
ً
 .9وتنطوي إدارة مخاطر السيولة على تحديات للبنوك اإلسالمية على وجه الخصوص نظرا ألن هذه البنوك ،خالفا لنظيراتها
التقليدية ،ال تستطيع االحتفاظ بودائع قائمة على الفائدة مع مؤسسات مالية أخرى ،أو االحتفاظ بموجودات سائلة
عالية الجودة قائمة على الفائدة ،كما ليس بمقدورها االقتراض عن طريق السوق التقليدية بين البنوك ،مع احتفاظها
في الوقت نفسه بأرصدة نقدية فائضة ذات تكلفة على البنك كونها غير مدرة للعائد .وفي معظم الدول ،يضع هذا التحدي
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في موضع غير مالئم مقارنة بنظيراتها التقليدية القادرة على الوصول إلى تسهيالت
اإلقراض/اإليداع الدائمة القائمة على الفائدة لدى البنك املركزي .وهكذا ،يبرز مجال ال تتكافأ فيه الفرص ليفاقم
التحدي الذي تواجههه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة.
 .10وفيما مض ى ،درجت البنوك اإلسالمية على االحتفاظ بموجودات أكثر سيولة من تلك التي تحتفظ بها البنوك التقليدية،
ً
األمر الذي أثر سلبا على كفاءة البنوك اإلسالمية وربحيتها .ومع تقدم صناعة الخدمات املالية اإلسالمية وازدهارها،
ً
ً
ً
شهدت البنى التحتية واألدوات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة تطورا مطردا .ومع ذلك ،يظل أحيانا استخدام األدوات
ً
ً
السائلة املتاحة حاليا محدودا في ظل التحديات املتعلقة بقابلية تلك األدوات للتداول ،وعدم اتسام السوق الثانوية
بالنشاط أو النضج ،وصعوبة املعامالت عبر الحدود.
 .11إن السوق املالية اإلسالمية هي أحد املكونات املهمة إلطار إدارة مخاطر السيولة ،حيث إنها السبيل األول الستثمار األموال
قصيرة األجل أو الحصول عليها .ومع ذلك ،ينبغي اإلشارة هنا إلى أن معظم الدول التي تعمل فيها البنوك اإلسالمية ليست
لديها سوق نقدية إسالمية تمتاز بما يكفي من التطور والنضج .ومما يؤسف له أن األسواق في تلك الدول تعاني من نقص
ً
في األدوات املالية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،مما قد يؤثر سلبا على تدفق السيولة بين البنوك اإلسالمية عبر
الحدود .ويستوجب حل مثل هذه املشكالت ابتكار املنتجات الجديدة وتطويرها في األسواق املالية اإلسالمية في كل دولة
ً
لتمكين البنوك اإلسالمية من إدارة فجوات السيولة لديها واستبعاد أو تخفيف األضرار التي هي أكثر تعرضا لها مقارنة
بالبنوك التقليدية.
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ً
ً
 .12ونظرا لقلة األدوات املتاحة ،كثيرا ما يتجاوز االكتتاب حجم اإلصدار عندما يكون هناك إصدار ألوراق مالئمة في السوق،
سواء أكانت الجهة املصدرة هي الحكومة أو شركة ما .وبنتيجة ذلك ،سيعجز عدد من املشترين املحتملين لتلك األداة
املصدرة عن الوصول الفعال للسوق .وإضافة إلى ذلك ،وألغراض السيولة ،ثمة حاجة ماسة إلى سوق ثانوية عميقة ،غير
أن ذلك قد يحتاج إلى منهجيات وجهود شاملة.
ً
 .13إضافة لذلك ،تواجه البنوك اإلسالمية التي تستثمر في املوجودات طويلة األجل مشكلة تتمثل في أن معظم مطلوبات
ً
ودائعها والتزاماتها املتعلقة بالحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في الربح ،تتسم بآجال قصيرة جدا،
األمر الذي يفاقم مشكلة عدم توافق آجال استحقاق السيولة .وتتطلب هذه املشكلة أدوات إسالمية مناسبة إلدارة
مخاطر السيولة الستخدامها في القضاء على مشكالت عدم التوافق تلك.
 .14ومن األمور ذات األهمية الكبيرة لتطوير التمويل اإلسالمي استحداث أدوات للسوق املالية تتفق مع أحكام الشريعة
ً
ونظرا لصغر الحجم الذي تمثله مؤسسات
ومبادئها وتحظى بالقبول الواسع لدى املؤسسات اإلسالمية والتقليدية.
الخدمات املالية اإلسالمية من النظام املالي الكلي ،فإن األدوات ذات االستخدام املحدود فيما بينها لن تبلغ املستوى
املناسب والحجم املطلوب إلنشاء سوق سائلة.
ً
 .15في املاض ي ،نشر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية عددا من الوثائق اإلرشادية في محاولة لتقديم اإلرشاد فيما يتعلق
بإدارة مخاطر السيولة في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وتشمل الوثائق ذات الصلة بهذا املجال ما يلي (انظر
القسم  2أدناه):
• املالحظة الفنية رقم ( :)1بشأن قضايا تعزيز إدارة السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية:
تطوير أسواق املال اإلسالمية (مارس .)2008
• املبادئ اإلرشادية رقم ( :)2اإلرشادات املتعلقة بإدارة املخاطر ومعيار كفاية رأس املال :معامالت املرابحة في
السلع (ديسمبر .)2010
• املعيار رقم ( )12ملجلس الخدمات املالية االسالمية :إدارة مخاطر السيولة ملؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية (مارس .)2012
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• املبادئ اإلرشادية رقم ( :)6اإلرشادات املتعلقة باملعايير الكمية إلدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي
تقدم خدمات مالية إسالمية {عدا مؤسسات التأمين اإلسالمي (التكافل) وبرامج االستثمار الجماعي
اإلسالمي} (ابريل .)2015
• املبادئ اإلرشادية رقم ( :)7بشأن تسهيالت املسعف األخير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها (ديسمبر
.)2019
• ورقة العمل رقم  :1دور تسهيالت مقرض املالذ األخير املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها بصفتها آليات
تمويل للطورائ (أبريل .)2014
 .16ويرى مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أن هناك حاجة اآلن إلى مزيد من اإلرشاد لدعم الجهود الرامية إلى تطوير صناعة
الخدمات املالية اإلسالمية ،ال سيما وأن العديد من املسائل والتحديات املستجدة قد ظهرت في غمار تطور هذه الصناعة.
 .17وقد ورد في املبدأ اإلرشادي رقم ( )23في املعيار رقم ( )12ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية أنه" :من أجل توفير البيئة
املواتية إلدارة مخاطر السيولة في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،ينبغي أن تعمل السلطات الرقابية عن كثب مع
ً
األجهزة األخرى الرسمية أو أجهزة القطاع العام ذات الصلة (مثال وزارة املالية ،ومقدمي خدمات تأمين الودائع) لتيسير
إصدار األدوات/الصكوك املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها من قبل الحكومات ،وتقديم تأمين الودائع املتفق مع
األحكام واملبادئ الشرعية .وينبغي على السلطات الرقابية واإلجهزة األخرى املعنية زيادة وفرة صانعي السوق
لألدوات/الصكوك املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها في دولهم ،من أجل تطوير األسواق الثانوية لهذه األدوات ،وزيادة
سيولة السوق".
 .18وفي سياق تطوير تسهيالت إسالمية خاصة بإدارة مخاطر السيولة ،هناك تحديات إضافية تطرحها الحاجة إلى تطوير
أداة جديدة وهيكل جديد تقوم عليه تلك األداة ،وتطرحها كذلك املخاوف الشرعية ،واملعامالت التنظيمية والضريبية،
وتسرب األموال في األنظمة املصرفية املزدوجة.
 1.2أهداف املالحظة الفنية
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 .19تستهدف هذه املالحظة الفنية حصر مختلف أدوات إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،املتاحة
ً
حاليا أو املمكن إتاحتها ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،ووصف تلك األدوات وتقييمها من أجل تقديم اإلرشادات
املتعلقة باستخدامها .وكما ذكرنا في موضع سابق ،يمكن استخدام أدوات إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها في أي جانب من جانبي قائمة املركز املالي.
 .20وتشمل األهداف املحددة لهذه املالحظة الفنية ما يلي:
• حصر أدوات إدارة مخاطر السيولة ،والنظر في مدى توافقها مع أحكام الشريعة ومبادئها ،وتقييم
آثارها التنظيمية والرقابية.
• تقييم احتياجات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وتقديم التوصيات املتعلقة بكيفية معالجة
املسائل املرتبطة بإدارة مخاطر السيولة.
• اقتراح نماذج توضيحية ملختلف األدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التي يمكن استخدامها
ألغراض إدارة مخاطر السيولة.
• تقديم اإلرشاد الفني املتعلق بطريقة عمل أدوات إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها.
 1.3نطاق التطبيق
ُ .21يتوقع أن يشمل نطاق هذه املالحظة الفنية ما يلي:
• جميع أدوات إدارة مخاطر السيولة األساسية املستخدمة في مختلف الدول ،وتلك التي تستخدمها
املؤسسات متعددة الجنسيات .وسوف يقيم مجلس الخدمات املالية اإلسالمية تلك األدوات ويحللها،
ثم يقدم توصياته بشأن استخدامها1.

 1أجرى املجلس خالل إعداد هذه املالحظة عدة استطالعات لجمع معلومات من السلطات الرقابية والفاعلين في السوق وللحصول على تعليقات من ذوي املصلحة.
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• إرشادات للدول األعضاء تتعلق باستخدام أدوات إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها.
• إرشادات بشأن تفعيل األدوات ،مع استصحاب الواقع العملي والتقيد بأحكام الشريعة ومبادئها.
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القسم الثاني :اإلرشادات الحالية ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،املتعلقة بأدوات إدارة مخاطر
السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
 2.1املنشورات الحالية ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،املتعلقة بإدارة مخاطرالسيولة
 .22أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية سلسلة من املنشورات التي تتناول أدوات إدارة مخاطر السيولة (انظر الفقرة
 .)14وتهدف هذه املالحظة الفنية إلى توطيد اإلرشادات الحالية حول املوضوع ،وتكميلها .وعلى وجه الخصوص ال تتناول
املنشورات الحالية بشكل شامل مجموعة أدوات إدارة مخاطر السيولة املتاحة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
ويتضمن القسم الخامس من هذه املذكرة هذه األدوات.
 2.2تصنيف أدوات إدارة مخاطرالسيولة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
 .23يمكن تقسيم أدوات إدارة مخاطر السيولة إلى فئتين أساسيتين ،هما:
• أدوات أو آليات إدارة مخاطر السيولة على نحو مستمر بهدف تقليل التعرض إلى مخاطر السيولة.
• أدوات أو آليات لالستخدام في الحاالت الطارئة أو حاالت املالذ األخير.
 .24إن مخاطر السيولة في املؤسسات املصرفية ،بما فيها البنوك اإلسالمية ،تنشأ لكون آجال استحقاق املوجودات أطول
ً
عادة من آجال استحقاق املطلوبات ،نظرا ألن البنوك تحصل بموجب ذلك على هامش قائم على منحنى العائد (انظر
الفقرة  .)3ومن ثم ينبغي إدارة تلك املخاطر عن طريق االحتفاظ بموجودات قابلة للتسييل الفوري لتوليد السيولة ،إلى
جانب امتالك القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل قصير األجل .ويمكن تصنيف مخاطر السيولة في مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية ضمن فئتين أساسيتين:
• مخاطر السيولة املرتبطة بالتمويل ،ويقصد بها عجز مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن أن
تقابل بكفاءة احتياجات التدفقات النقدية املتوقعة وغير املتوقعة والحالية واملستقبلية والضمانات
دون التأثير على عملياتها اليومية أو حالتها املالية .وتعني هذه املخاطر أن املؤسسة ال تستطيع سداد
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املدفوعات عندما تحتاج إلى ذلك ،ألن مصادر التمويل املتوقعة غير متوفرة ،حيث ال يمكن إعادة
تمويل االلتزامات املستحقة (مخاطر التجديد أو إعادة التمويل).
• مخاطر السيولة املرتبطة بالسوق ،ويقصد بها عجز مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن معادلة
ً
مركز ما أو إنهائه بسعر السوق ،نظرا لضحالة تلك السوق أو اضطرابها .وتعني هذه املخاطر عجز
املؤسسة عن تسييل املوجودات التي كانت تتوقع تسييلها من أجل الوفاء بالتزاماتها ،بسبب الظروف
السلبية للسوق.
ً
 .25وقد يتفاعل هذان النوعان من مخاطر السيولة ،كأن يثير إخفاق في سيولة السوق مثال ،مشكلة سيولة تتعلق بالتمويل،
عندئذ املؤسسة عن تسييل األصل املعني للوفاء بالتزاماتها مستحقة الدفع .وإضافة إلى ذلك ،ال تستطيع
فتعجز
ٍ
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بمفردها في الوقت الحالي التخفيف من مخاطر السيولة في السوق .وللقيام بذلك،
تحتاج تلك املؤسسات إلى تطوير أسواق ثانوية لألدوات اإلسالمية التي تتسم بالسيولة مثل الصكوك .ففي حال وجود
هذه األسواق ،سوف يكون لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حافز إلصدار أدوات كهذه لتوليد السيولة ،عن
ً
طريق تصكيك املوجودات مثال.
 2.3أدوات أو آليات لإلدارة املستمرة ملخاطر السيولة
 .26يمكن تقسيم األدوات أو اآلليات إلى أدوات قابلة للتداول وأدوات غير قابلة للتداول .وينبغي أن يكون بعض هذه اآلليات
ً
متاحا من قبل البنك املركزي أو السلطة النقدية (تسهيالت السيولة الدائمة ،واملالذ األخير) .وهناك مصدر محتمل آخر
للسيولة هو تصكيك املوجودات .ومثل هذه األوراق املالية هي أوراق مالية قابلة للتداول وذلك إذا كانت نسبة كافية من
املوجودات األساسية املصككة موجودات غير مالية (انظر القسم  .)4.4ومع ذلك فإن عمليات تصكيك املوجودات غير
ً
ُ
مناسبة ملقابلة احتياجات السيولة قصيرة األجل لدى املنش ئ ،كما أنها تحتاج إلى الكثير من التخطيط والتنظيم مسبقا.
 2.3.1األدوات القابلة للتداول
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 .27ينبغي الوفاء ببعض الشروط الشرعية لكي تعد األدوات قابلة للتداول (أنظر القسم  4.4أدناه لتفصيل هذه الشروط).
ومن أمثلة األدوات القابلة للتداول ما يلي2:

• أدوات (شهادات) متنوعة قائمة على عقود املشاركة ،تمنح حاملها حقوق ملكية في املنشأة أو املشروع
ً
املعني ،كما تمنحه عادة حقوق اإلدارة والتصويت .ووفقا لبعض الصيغ من هذه األدوات ،تكون هذه
الحقوق لفترة محددة.
• أدوات قائمة على عقود املضاربة ،ويكون حامل األداة ،أي رب املال ،هو الشريك غير النشط ،الذي
ليست لديه حقوق في اإلدارة أو التصويت.
• الصكوك قصيرة األجل القابلة للتداول ،مثل الصكوك القائمة على الوكالة التي تصدرها املؤسسة
اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة .وتعتبر تلك الصكوك موجودات سائلة عالية الجودة.
• شهادات أو صكوك إجارة تمثل نسبة في ملكية مشتركة ألصل معين.
 .28تزود هذه األدوات ُمصدرها باألموال السائلة ،وإذا توفرت األسواق الثانوية السائلة ،يستطيع حامل هذه األداة بيعها
للحصول على األموال السائلة قبل حلول أجل استحقاق األداة .وفي حالة بعض األدوات كالصكوك التي تصدرها املؤسسة
ً
ً
اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة ،تتمثل الوظيفة الجوهرية في تزويد حامل األداة بأصل عالي السيولة يدر عائدا قائما
على السوق ،ويفي بمعايير بازل  3للموجودات السائلة العالية الجودة.
ً
ضمانا في معامالت مع مؤسسات أخرى ،أو البنك املركزي
 .29يمكن استخدام الصكوك عالية الجودة الطويلة األجل
ً
للحصول على السيولة (انظر املذكرة االرشادية رقم  7ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،البند  .)3.2ويمكن أيضا
استخدام الصكوك (الطويلة والقصيرة األجل) في معامالت عمليات إعادة الشراء (ريبو) اإلسالمية  ،في السوق بين البنوك
أو مع البنك املركزي.3

2
3

تعد صكوك املرابحة قصيرة األجل قابلة للتداول في دولة واحدة.
ُ
املذكرة االرشادية رقم  :7تسهيالت املقرض األخير املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (ديسمبر .)2019
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 2.3.2األدوات غيرالقابلة للتداول
ُ
الصكوك قصيرة األجل أو الشهادات القائمة على عقود املرابحة 4واالستصناع والسلم ،وجميعها صيغ
 .30من هذه األدوات
للدين ال تقبل التداول ً
شرعا إال بالقيمة األصلية .وعادة ما تصدر هذه األدوات لتزويد املصدر باألموال السائلة غير أنها
ً
ً
ً
تنتج أيضا سيولة لحاملها عند االستحقاق .ولهذا السبب األخير يمكن للبنك املركزي مثال أن يصدر صكوكا قصيرة األجل
ً
ً
ً
ً
أجلها  90يوما .ووفقا لبازل  ،3إذا كانت املدة املتبقية لتاريخ استحقاق األداة  30يوما أو أقل ،يمكن اعتبار األداة تدفقا
ً
نقديا قصير األجل عند حساب املقام في نسبة غطاء السيولة.
ُ
 .31وإضافة إلى ذلك ،تستخدم العديد من العقود قصيرة األجل من قبل املؤسسات ذات األموال الفائضة (مؤسسات
ً
الفائض) لتوظيف هذه األموال ،ولتتيح السيولة للمؤسسات التي تعاني نقصا فيها (مؤسسات العجز) .ومن أمثلة هذه
العقود:
ً ً
• املرابحة السلعية ،5التي تتيح ملقدم األموال عائدا ثابتا.
• صكوك املرابحة
• صكوك السلم
• املعامالت اإلسالمية على شاكلة عمليات إعادة الشراء (ريبو).
ً
 .32وتتيح هذه األدوات سوقا إسالمية ما بين املصارف تسمح للمؤسسات بتبادل األموال السائلة على املدى القصير ،بحيث
تستعيد مؤسسات الفائض تلك األموال (إلى جانب عائد) عند االستحقاق ،بينما تتلقى مؤسسات العجز السيولة
املطلوبة في املدى القصير .ويمكن استخدام هذه العقود في تسهيالت السيولة الدائمة 6من البنك املركزي التي تتيح
للمؤسسات وسيلة للحصول على التمويل قصير األجل (حتى صباح اليوم التالي أو في اليوم نفسه) من البنك املركزي
مقابل ضمانات ،وذلك عندما تواجه تلك املؤسسات حاالت نقص مؤقت في السيولة بسبب مشكالت دفع غير متوقعة.

4
5
6

تعد صكوك املرابحة قصيرة األجل قابلة للتداول في دولة واحدة.
املالحظة اإلرشادية رقم  :2اإلرشادات املتعلقة بإدارة املخاطر ومعيار كفاية رأس املال :معامالت املرابحة في السلع( .ديسمبر )2010
ينبغي التفريق بين تسهيالت السيولة الدائمة ،ومساعدات السيولة الطارئة
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ً
ويمكن أيضا استخدام عقد الوكالة في سياق تسهيالت سيولة دائمة لتزويد املؤسسات بتسهيالت إيداع قصيرة األجل
لدى البنك املركزي ،تمكنها من إيداع ما لديها من السيولة الفائضة وكسب عائد عليها.
 2.4األدوات أو اآلليات املستخدمة في حاالت الطوارئ أو "املالذ األخير"
ً
 .33هذه اآلليات ،التي تسمى أحيانا مساعدات السيولة الطارئة ،تقدمها البنوك املركزية للمؤسسات التي تواجه مشكالت
سيولة خطيرة ،غير أنها تعتبر صالحة لالستخدام طاملا أن تلك املؤسسات ال تواجه مشكالت أخرى قد تجعلها غير مليئة
ً
ماليا .وقد نوقشت هذه اآلليات بإسهاب في املبادئ اإلرشادية رقم ( )7وورقة العمل رقم ( )1ملجلس الخدمات املالية
اإلسالمية .باإلضافة إلى األدوات غير القابلة للتداول املذكورة في البند  ،2.3.2يمكن استخدام القرض (الخالي من الفائدة
املصرفية).
 .34وفي البند  3.8من املبادئ اإلرشادية رقم ( ،)7يقترح مجلس الخدمات املالية اإلسالمية اآلليات التالية املتوافقة مع أحكام
الشريعة والتي يمكن أن تستخدمها البنوك املركزية لتوفير تسهيالت املالذ األخير:
• القرض (مع مصاريف فعلية مباشرة) 7لإلقراض حتى صباح اليوم التالي.
• صفقات املرابحة السلعية املضمونة للتمويل في اليوم نفسه والتمويل قصير األجل (أي ملدة أقصاها
أسبوع واحد).
ً
ً
• استخدام املضاربة أو الوكالة (املضمونة) لتوفير السيولة األطول أجال (حتى  30يوما أو أكثر).
ً
ويمكن أيضا استخدام صيغة مشاركة لهذا الغرض.
• استخدام عمليات إعادة الشراء (ريبو) اإلسالمية للتمويل طويل األجل ملدة تصل إلى عام واحد.

 7تصبح املؤسسة املالية اإلسالمية ملزمة بسداد املبالغ املقترضة للبنك املركزي باإلضافة إلى أي رسوم إدارية يفرضها البنك املركزي .والجدير بالذكر أن أي رسوم إدارية من
هذا القبيل ينبغي أال تغطي أكثر من التكاليف اإلدارية الفعلية واملباشرة التي يتكبدها البنك املركزي إلتاحة أموال تسهيالت املالذ األخير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
على أن ال يتلقى البنك املركزي أي منفعة أو ربح إضافي من هذه األجور وأن ال تشمل تكلفة النقد والفرصة البديلة.
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القسم الثالث :قضايا وتحديات تتعلق بتو افرأدوات إدارة مخاطرالسيولة املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها
 3.1محدودية عرض الصكوك قصيرة األجل
 .35يعد استخدام الصكوك هو األفضل مقارنة باألدوات األخرى إلدارة السيولة (كاملرابحة السلعية) إذا كانت الصكوك
ً
صدرت لتمويل مشاريع حقيقية ومحددة ،أو إذا استندت الصكوك في النهاية إلى موجودات حقيقية (مثال صكوك
ً
املؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة) .ومع ذلك ،ما يزال حجم اإلصدار صغير جدا ،حيث إن بعض الصكوك،
ً
ً
كصكوك السلم ،ال تعتبر بشكل عام صكوكا قابلة للتداول في األسواق الثانوية ،نظرا لكونها تنطوي على بيع الدين.
 .36وعلى الرغم من وجود بعض الصكوك القابلة للتداول ،إال أن معظم تلك الصكوك يحتفظ بها إلى حين االستحقاق ألنها،
ً
محدودا وتقدم عوائد تنافسية.
مقارنة باألدوات التقليدية ،يعتبر عرضها
ً
ً
ً
 .37وكثيرا ما تعد هذه الحاجة إلى سيولة السوق عائقا أساسيا أمام إنشاء نظام مالي إسالمي متكامل .فإن محدودية عدد
كاف من الصكوك للتداول في
اإلصدارات ،والنزعة إلى االحتفاظ بالصكوك إلى حين االستحقاق ،تصعبان إتاحة عدد ٍ
األسواق .وإلى جانب محدودية العدد املصدر من الصكوك ،فإن معظم الصكوك التي تصدرها الحكومات (أو البنك
ً
اإلسالمي للتنمية) لها آجال استحقاق طويلة ،نظرا ألن املشاريع املمولة في الغالب ذات آجال متوسطة أو طويلة.
 .38من املهم أن تنظم الحكومة أو السلطات املعنية برامج إصدارات دورية ذات حجم كاف للموجودات السائلة عالية الجودة
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
 3.2عدم كفاية األدوات التي تفي بمعايير املوجودات السائلة عالية الجودة
 .39تواجه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في العديد من الدول صعوبات في العثور على موجودات متفقة مع أحكام
ً
ً
الشريعة ومبادئها ،وعالية الجودة ،وكافية عددا وحجما ،كي تقوم بإدراجها في إحتياطيات السيولة .واملوجودات السائلة
عالية الجودة هي موجودات يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد بخسارة قليلة أو معدومة ،حتى في األوقات الضاغطة .ويجب
ً
أن تستوفي املوجودات خصائص أساسية وأخرى متعلقة بالسوق ،خصوصا من حيث انخفاض املخاطر ،وسهولة إجراء
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التقييم والتأكد منه ،وقلة ميل املوجودات إلى التقلب في القيمة .وينبغي أن تكون املوجودات السائلة عالية الجودة مؤهلة
للحصول على تسهيالت السيولة التي يقدمها البنك املركزي أو أية سلطة أخرى في اليوم نفسه وإلى صباح اليوم التالي.
 .40ومن أجل الوفاء بمتطلبات نسبة غطاء السيولة لبازل  ،3ينبغي أن تكون املوجودات إما موجودات سائلة عالية الجودة
ً
(في بسط النسبة) ،أو موجودات ذات آجال استحقاق متبقية ال تتجاوز  30يوما (لتتيح تدفقات نقدية داخلة تفض ي إلى
تقليل التدفقات النقدية الخارجة الصافية في مقام النسبة) .وهذه املعايير تجعل العديد من أدوات إدارة مخاطر السيولة
ً
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها (كاملرابحة السلعية والودائع بين املصارف ألكثر من  30يوما) غير مناسبة ألن تكون
موجودات سائلة عالية الجودة.
ً
 .41وفقا للدراسة االستقصائية لألثر الكمي اللتي أجراها مجلس الخدمات املالية اإلسالمية في عام 2013م ،فإنه على الرغم
من أن معظم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية قد تتمكن من الوفاء بالحد األدنى من متطلبات نسبة غطاء السيولة،
إال أن غالب املوجودات السائلة عالية الجودة لديها مكونة في األساس من العمالت املعدنية واألوراق النقدية ،إلى جانب
احتياطيات البنك املركزي (بما في ذلك االحتياطيات املطلوبة) ،إلى الحد الذي جعل سياسات البنك املركزي تسمح
ً
بسحبها في األوقات الصعبة .وفي بعض الدول ،حيث تكون أسواق رأس املال اإلسالمية جيدة التطور نسبيا ،تستطيع
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية االحتفاظ بأوراق مالية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،ومعدومة املخاطر
االئتمانية ،تصدرها أو تضمنها جهة سيادية أو البنك املركزي .ومع ذلك فإن نسبة مثل هذه األدوات في املكونات الكلية
ً ً
للموجودات السائلة عالية الجودة ضئيلة جدا نظرا ملحدودية عرض األدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،واألهم
من ذلك انخفاض مستوى تداول هذه األدوات حتى في الظروف العادية للسوق8 .

 .42إن الحاجة إلى املوجودات السائلة عالية الجودة التي تفي باملتطلبات الصارمة لبازل  3فيما يتعلق باملوجودات من
ً
ً
املستويين األول والثاني ،تشكل أيضا هاجسا للقطاع املصرفي التقليدي حتى في الدول التي تتمتع بصناعات خدمات مالية
متطورة .ومع ذلك ،هناك بعض األنشطة التي تستطيع البنوك التقليدية أداءها تكوين املوجودات السائلة املطلوبة

 8املبادئ اإلرشادية رقم ( )6ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية :مذكرة إرشادية حول اإلجراءات الكمية إلدارة مخاطر السيولة في املؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية
(أبريل .)2015
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ً
ملقابلة متطلبات املوجودات السائلة عالية الجودة ـ ـ مثال ،تضمين كل املوجودات املالية وغير املالية وإجراء معامالت
"عمليات إعادة الشراء" (ريبو) من أجل توليد السيولة .وال تستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ضمان
املوجودات املالية أو استخدام عملية إعادة الشراء التقليدية لتوليد السيولة .وكذلك ،فإن البدائل املتفقة مع أحكام
ً
الشريعة ومبادئها لعمليات إعادة الشراء (ريبو) محدودة حاليا بسبب عدد من املسائل التشغيلية التي تواجه مثل هذه
املعامالت.
 3.3إمكانية االعتماد املفرط على املرابحة السلعية
 .43تستخدم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ذات السيولة الفائضة املرابحة السلعية لكسب بعض العائد من
السيولة الفائضة لديها ،وذلك بشراء سلعة بثمن حال من طرف في السوق السلعية ،وبيعها لطرف آخر بثمن مؤجل ،مع
ً
هامش ربح .وفي املقابل تستطيع املؤسسات التي تواجه نقصا في السيولة شراء سلعة من طرف ما في السوق بثمن مؤجل،
بهامش ربح مضاف إلى سعر السوق ،ثم بيعها لطرف ثالث بثمن حال بسعر السوق .وسيأتي تفصيل هذا النموذج في
القسم الخامس من هذه املالحظة.
 .44أظهرت نتائج الردود التي قدمها الفاعلون في السوق على سؤال في الدراسة االستقصائية بشأن أدوات وآليات وتسهيالت
إدارة مخاطر السيولة املستخدمة ً
حاليا في الظروف االعتيادية (غير الضاغطة)  ،أن مؤسسات الخدمات املالية
ً
ً
اعتمادا كبيرا على املرابحة السلعية (أجابت  29مؤسسة من أصل  51بأنها تستخدم املرابحة السلعية).
االسالمية تعتمد
ً
عندئذ دينا ومن ثم ال يسمح بتداوله إال بالقيمة االسمية .وينشأ عن
 .45عند بيع أو شراء سلعة ما بثمن مؤجل يصبح األصل
ٍ
تعذر التداول غياب املرونة مما يقلل بشدة من جدوى العقد في إدارة مخاطر السيولة ،ألن من املفترض أن تتمتع األداة
بقابلية بيعها وشرائها بيسر في األسواق الثانوية ملوازنة مراكز السيولة لدى البنك.
 3.4املسائل املتعلقة بالودائع بين البنوك
 .46تتسم األدوات املتداولة في السوق التقليدية بين املصارف عادة بقصر األجل والطبيعة السائلة ،وتتراوح آجال استحقاقها
بين يوم واحد وسنة واحدة .ويتم التداول بالجملة وعادة ما يقع في السوق غير املنظم .وتؤدي سوق رأس املال اإلسالمية
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بين البنوك وظائف مماثلة بشكل أساس ي ،ما عدا ضرورة توافق هذه األدوات املستخدمة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
وتقوم األدوات املتوافقة مع الشريعة واملستخدمة على نطاق واسع من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في إدرة
السيولة بين البنوك ،على ترتيبات املضاربة أو املرابحة السلعية أو الوكالة .ويتم هيكلة هذه العقود على أساس أنها تمويل
بالجملة غير مضمون .ولكن هذا غير ممكن إال في الدول التي يوجد فيها عدد كاف من البنوك اإلسالمية العاملة في السوق.
 .47وال يشكل أسلوب الودائع بين البنوك وسيلة مفضلة لدى البنوك اإلسالمية (أو التقليدية في الواقع) إلدارة مخاطر
السيولة لديها ،وذلك لسببين:
• الودائع لدى البنوك األخرى ال تفي بمعايير املوجودات السائلة عالية الجودة .ومن أجل الوفاء بمعايير
نسبة غطاء السيولة التي تضمنتها بازل  3فإن إيداع السيولة الفائضة في موجودات سائلة عالية
ً
ً
الجودة هو أمر في غاية األهمية كما ورد سابقا .ونظرا ألن البنوك اإلسالمية التي تودع فيها األموال قد
ً
تواجه هي األخرى مشكالت سيولة ،فإن الودائع بين البنوك تصبح عرضة أيضا ملخاطر الطرف
املقابل ،أي قد يعجز الطرف اآلخر (البنك اإلسالمي اآلخر) عن الوفاء بااللتزام عند استحقاقه.
• وثمة مشكلة مهمة أخرى تتعلق بآلية الودائع بين البنوك وهي أن مراكز السيولة لدى البنوك تميل
ً
عادة إلى التحرك في نسق متماثل ،خصوصا إبان األحداث املهمة لالقتصاد الكلي .فعلى سبيل املثال،
ً
في حالة الركود تفتقر معظم البنوك للسيولة فتختفي الودائع بين البنوك تلقائيا ،وذلك عندما ال
يكون لدى البنوك أموال فائضة إليداعها.
 3.5نقص أدوات النقد األجنبي املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
ً
 .48وفقا ملعيار مجلس الخدمات املالية اإلسالمية رقم ( )12فقد أظهرت الدراسات التي أعدها فريق العمل الخاص بإدارة
مخاطر السيولة أن النقص في أدوات تحوط العمالت األجنبية املتفقة مع األحكام واملبادئ الشرعية ،أو املشتقات املالية،
هو أحد العقبات الرئيسة التي تواجهها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في مجال اإلدارة الفعالة ملخاطر السيولة
املتعلقة بعمالتها األجنبية.
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ً
 .49وعلى الرغم من أن عددا من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية يستخدم الصيغ اإلسالمية ملبادالت العمالت األجنبية
والعقود اآلجلة للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية من خالل الوعد امللزم من طرف واحد ،فإن استخدام هذه األدوات
ً
محدودا حتى اآلن .وينبغي على السلطات وعلى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تركز على طرق لتصميم
مازال
بدائل متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها للتحوط ألسعار الصرف وترتيبات إدارة املخاطر .وال تستطيع مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية التعامل في العقود اآلجلة ولكنها تستطيع الوعد بالبيع والشراء في معامالت صرف العمالت
األجنبية املستقبلية.
ً
 .50ووفقا للدراسة االستقصائية فإن  %49من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تستخدم مبادالت العمالت األجنبية
للوصول إلى مجموعة أوسع من أدوات إدارة السيولة في األسواق املالية .وقد أجاب  %50من املشاركين في الدراسة بأنهم
يتمنعون عن استخدام مثل هذه املبادالت ألن معظم املعامالت في هذه األسواق محرمة ش ً
رعاّ .
وبينت مجموعة أخرى أن
ً
كاف ،أو ألن عدد املؤسسات العاملة في السوق الراغبة في
تلك املبادالت غير ضرورية نظرا ألن لدى البنك وضع سيولة ٍ
مثل هذه املعامالت محدود .وهذا يعني أن مبادالت النقد األجنبي ما تزال غير قابلة للتطبيق العام ،وإنما يعتمد
استخدامها على مشروعيتها في الدولة املعنية ما يعني أنه ينبغي التأكد من أن هذه االتفاقيات تحقق املتطلبات الشرعية
كما حددتها الهيئات الشرعية في الدولة.
 3.6نقص تسهيالت "املالذ األخير" املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها والتي يمكن االعتماد عليها
 .51تميل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلى االحتفاظ بمبالغ كبيرة من املوجودات السائلة بسبب قلة تسهيالت املالذ
األخير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها والتي يمكن االعتماد عليها .وتلك التسهيالت هي العامل الرئيس في القدرة على
الوفاء بااللتزامات قصيرة األجل في ظروف اضطراب السيولة .وفي الوقت الذي تواصل فيه مؤسسات الخدمات املالية
جزءا ً
اإلسالمية تطورها لتصبح ً
مهما من النظام املالي في عدد من الدول ،تزداد أهمية قيام البنك املركزي أو أية سلطة
أخرى بتوفير تسهيالت مالذ أخير متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،من أجل تطوير إطار أكثر فاعلية إلدارة السيولة
واألزمات في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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 .52وتشمل تسهيالت املالذ األخير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها تسهيالت التمويل املضمون املتفق مع أحكام الشريعة
ومبادئها ،باإلضافة إلى تمويل الطوارئ القائم على عقود مناسبة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها من مزود تسهيالت
املالذ األخير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها .كما يجب على املصارف املركزية (عند اإلمكان) تقييم وتوسيع قائمة
املوجودات عالية الجودة واملتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يمكن اعتبارها ضمانات مؤهلة للحصول على تسهيالت
املالذ األخير املتوافقة مع أحكام الشرعية ومبادئها .ومتطلب الرهن الجيد قد يكون عقبة أمام البنوك منعدمة املالءة ألنها
ستكون بالفعل قد سيلت هذه األصول أو استخدمتها للحصول على تمويل أقل كلفة من السوق .للمزيد بشأن تسهيالت
املالذ األخير راجع املذكرة اإلرشادية رقم .7
ً
 .53ويشكل تأمين الودائع املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها 9مجاال آخر يحتاج إلى اهتمام السلطات الرقابية لتحسين
"استقرار " الودائع والحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في الربح ،وتقليل مخاطر عمليات السحب عند
شكل فردي) أو على املستوى النظامي.
وقوع أحداث سلبية على املستوى الخاص املتعلق بالبنك (أي ب ٍ
 3.7قلة الضمانات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
 .54ويشكل توفر الضمانات املؤهلة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها الالزمة لطلب الدعم ،أحد الجوانب وثيقة الصلة
بموضوع الحصول على تسهيالت السيولة من السلطة الرقابية ،سواء أكان ذلك فيما يتعلق بتسهيالت املالذ األخير
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التي تقدم في حاالت الطوارئ أم بتلك التي تقدم في األوقات العادية .وفي الواقع ،نجد
أن األدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها أو الصكوك التي تصدرها الحكومات أو السلطات الرقابية في العديد من
الدول التي تعمل فيها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،إما شحيحة العرض أو غير متاحة على اإلطالق.
 .55وعلى الرغم من أن إصدار األدوات الجديدة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها أو الصكوك أو توسيع نطاق ما هو متاح
من تلك األدوات والصكوك وحجمها يقع ـ ـ في العديد من الحاالت ـ ـ ـ خارج اختصاص السلطات الرقابية ،إال أن السلطات
الرقابية تستطيع السعي إلى توسيع نطاق الضمانات املؤهلة لتقديم دعم السيولة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 9يرجى الرجوع إلى املعيار املشترك بين مجلس الخدمات املالية اإلسالمية واالتحاد الدولي ملؤسسات التأمين على الودائع "املبادئ األساسية لألنظمة اإلسالمية الفعالة للتأمين
على الودائع" املتاح على املوقع https://www.ifsb.org/download.php?id=6065&lang=Arabic&pg=/ar_published.php
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ويمكن أن تشمل اإلجراءات في هذا الصدد قبول األدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها أو الصكوك التي تصدرها
مؤسسات القطاع العام ،وكبريات الشركات الوطنية ،واملؤسسات املتعددة األطراف كالبنك اإلسالمي للتنمية ،أو
الكيانات السيادية األخرى والبنوك املركزية.
 .56يجوز ً
شرعا ملقدم التمويل أن يطلب توثقة من طالب التمويل .ويتقيد التصرف في تلك التوثقة في بعض العقود -ومنها
املضاربة واملشاركة والوكالة -بحاالت التعدي أو التقصير أو مخالفة مقتضيات العقد.
 3.8اختالف اآلراء الشرعية
 .57وقد أدت التفسيرات املختلفة لألحكام الشرعية أو الفتاوى املتعلقة باألمور املالية في مختلف الدول ،إلى طرق مختلفة
لهيكلة األدوات املالية وإعداد حزمها ،كما أدت إلى عدم االعتراف ببعض املمارسات أو الشروط في دول بعينها .وهذا العامل
ً
ً
يؤثر أيضا على تطوير أسواق املال اإلسالمية ،خصوصا على املستوى العابر للحدود.
 .58كما نتج عن وجود االختالف في التفسيرات الشرعية بين الدول ،وبين الهيئات الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية ،عدم التوافق على صيغة موحدة ومقبولة للنماذج املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها للمعامالت اإلسالمية
بين البنوك ،والبدائل اإلسالمية للمعامالت على نمط عمليات إعادة الشراء (ريبو).
ً
 .59وهناك أيضا اختالف في اآلراء الفقهية حول تداول صكوك معينة في السوق الثانوية ،وذلك فيما يتعلق بالوعاء األساس ي
للموجودات .ففي حين اطمأن بعض الفقهاء إلى وعاء موجودات تشكل فيه املوجودات امللموسة ثلث القيمة االسمية
للصكوك ،يرى غيرهم أن النسبة املطلوبة للموجودات العينية ،كي تصبح الصكوك قابلة للتداول ،يجب أن تتراوح ما بين
 %51إلى  %70من القيمة االسمية لوعاء املوجودات .وباإلضافة إلى ذلك ،هنالك مسائل شرعية تتعلق ببيع الدين لطرف
ثالث وتوريق الذمم املدينة للمتاجرة بالدين (بيع الدين) كما في صكوك املرابحة .وبصفة عامة ،ال يجيز الفقهاء بيع الدين
النقدي بالنقد بخالف الحوالة بالقيمة االسمية فإنهم يجيزونها على أنها حوالة ال بيع.
 3.9مسائل/تحديات إضافية
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 .60أظهرت ردود السلطات التنظيمية والرقابية وجود مجموعة من األدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التي يجري
استخدامها في دول مختلفة (مثل الوديعة ،وأذونات الخزانة اإلسالمية ،والصكوك السيادية ،وصكوك البنك املركزي،
ومرابحات البنك املركزي ،وصكوك اإلجارة الصادرة من البنك املركزي ،والسندات اإلذنية بين البنوك ،والتورق (املرابحة
ً
السلعية)) .وتشترك في شراء األدوات الحكومية مجموعة من املستثمرين القادمين أساسا من القطاع املالي (البنوك
ً
التجارية ،وبنوك االستثمار ،والنوافذ اإلسالمية ،وشركات التأمين) .وهنالك اختالفات أيضا في املوجودات األساسية (أي
املشاريع ،والسلع ،والبنية التحتية ،واملباني الحكومية واملوجودات) ،وآجال األدوات (أسبوع ،أو شهر ،أو ربع عام ،أو
ً
نصف عام ،أو عام ،أو خمسة أعوام ،أو سبعة أعوام) .وعادة ال يوجد ضمان سوى ضمان الطرف الثالث .وتقريبا ،كل
األدوات قابلة للتداول ،مع بعض القيود الشرعية على األدوات القائمة على الدين التي ال يمكن تداولها إال بمراعاة
الشروط الشرعية لتداول الديون.
 .61وقد أظهرت نتائج الدارسة االستقصائية أن التحديات الرئيسة فيما يتعلق بأدوات إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع
أحكام الشريعة ومبادئها هي غياب أسواق املعامالت بين البنوك وأسواق النقد وأسواق رأس املال ،أو محدودية تلك
األسواق ،بسبب عوامل مختلفة أبرزها:
• الطبيعة النامية للقطاع املصرفي اإلسالمي.
• عدم قبول األدوات املحلية في األسواق األخرى بسبب اختالف اآلراء الفقهية.
• الحاجة إلى هيكلة أداة متينة إلدارة السيولة ،وتطوير أدوات تستطيع البنوك استخدامها إلدارة مخاطر
السيولة.
• النقص في األدوات اإلسالمية التي تعتبر من املوجودات السائلة عالية الجودة ،واألدوات التي تتوفر فيها
الخصائص املطلوبة لقابلية التداول ،وتنطوي على مخاطر منخفضة ،ولها عائد يمكن التنبؤ به.
ً
ً
 .62ووفقا لنتائج الدراسة املسحية ،فإن لدى العديد من السلطات التنظيمية والرقابية خططا تتعلق بأدوات إدارة مخاطر
السيولة أو آلياتها ،وتشمل تلك الخطط:
• إصدار صكوك سيادية لتكون أداة لسوق رأس املال.
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• إصدار أدوات إلدارة مخاطر السيولة تتعلق باللوائح االحترازية الكلية.
• مواصلة العمل مع الهيئة الشرعية الوطنية إليجاد أدوات بديلة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
• إنشاء تسهيالت وديعة لدى البنك املركزي متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
• تصميم تسهيالت مالية مناسبة للبنوك اإلسالمية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
• تطوير أدوات ومنتجات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها إلدارة مخاطر السيولة ،بحيث تقدم للبنوك
والنوافذ اإلسالمية.
 .63وقد أشارت ردود مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في الدارسة االستقصائية إلى أن التحديات األساسية التي تواجهها
تلك املؤسسات فيما يتعلق بأدوات إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ما يلي:
• قلة/انعدام األدوات/اآلليات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
• عدم تطور السوق بين املصارف لألدوات اإلسالمية.
• نقص األدوات القابلة للتداول.
• القيود الشرعية على مفاهيم/أدوات معينة.
• في الدول التي ليست لديها هيئات شرعية مركزية تنتهي كل مؤسسة إلى رأي شرعي مختلف ،مما يؤدي
إلى تقليل عدد األطراف املقابلة التي يمكن التعامل معها.
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القسم الرابع :تدابير مهمة تتعلق باألدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها إلدارة مخاطر
السيولة
 4.1األدوات والصكوك الحكومية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
 .64تقدم املالحظة الفنية رقم ( )1الصادرة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية في عام  2008التوصيات اآلتية لتطوير
أسواق املال اإلسالمية:
ً
• تصميم سوق مالية إسالمية ،وأدوات تمويل حكومية إسالمية تنطوي على الخصائص املطلوبة (مثال
ً
انخفاض املخاطر نسبيا ،وبساطة التصميم ،وانتظام اإلصدار) ،بحيث تكون شائعة االقتناء ومدعومة
بنظام دفع وتسوية متين.
ً
• جعل األدوات اإلسالمية للتمويل الحكومي جزأ ال يتجزأ من البرنامج الشامل للدين والتمويل العام ،وتسريع
عملية تطوير سوق لألوراق املالية اإلسالمية الحكومية.
• االستخدام الفعال لألدوات اإلسالمية للتمويل الحكومي في عمليات نقدية قائمة على السوق من قبل البنك
املركزي ،إلدارة السيولة في السوق املالية اإلسالمية.
• إنشاء ترتيبات التداول الفعالة وما يرتبط بها من بنى تحتية جزئية للسوق تكون خاصة بأدوات النقد
اإلسالمي والتمويل الحكومي ،وتطوير أسواق النقد األجنبي بالتوازي مع ذلك.
 .65وفي بعض الحاالت ،قد تحجم الحكومة عن إصدار الصكوك لعدة أسباب مثل نقص احتياجات االقتراض من األسواق
ً
نظرا لوجود فائض مالي ،أو بسبب زيادة املتطلبات الصارمة إلصدار الصكوك مقارنة بمتطلبات إصدار السندات
التقليدية .وتحتاج الحكومات إلى تذكير بالدور الرئيس الذي يمكن أن يؤديه سوق الصكوك الحكومية من حيث كونه
نقطة مرجعية لبقية سوق رأس املال اإلسالمية.
 4.2التو افق مع متطلبات املوجودات السائلة عالية الجودة
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 .66تعرف املوجودات السائلة عالية الجودة كما بينته املبادئ اإلرشادية رقم  6بأنها موجودات غير مقيدة وال تخضع ألي
قيود أخرى على نقلها ويمكن تحويلها إلى نقد بسهولة ً
وفورا دون أي فقدان أو فقدان محدود لقيمتها بما في ذلك خالل
فترات الضغط.
 .67يعتمد اعتبار األدوات املالية موجودات سائلة عالية الجودة على مزيج من املعايير الكمية ،وأوزان املخاطر ،والتصنيفات
ً
االئتمانية الخارجية ،ووجود سوق نشطة كبيرة .وينبغي أن يكون األصل متسما بانخفاض املخاطر ،وقلة االرتباط
باملوجودات املحفوفة باملخاطر ،وسهولة التقييم .ومن أجل الوفاء بمتطلبات بازل  ،3ينبغي أن يكون الجزء األكبر من
األدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها املقترحة إلدارة مخاطر السيولة أدوات يمكن تصنيفها ضمن فئة املوجودات
السائلة عالية الجودة.
ُ
 .68كما ذكر في املبادئ اإلرشادية رقم ( )6يقترح مجلس الخدمات املالية اإلسالمية تنظيم برنامج إصدار منتظم من قبل
الحكومات أو السلطات املعنية يكون ذا حجم كاف من املوجودات السائلة عالية الجودة املتوافقة مع أحكام الشريعة
وذلك لتعزيز السيولة في السوق .إال أن معظم الدول ال تدرج إصدار أدوات حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة ضمن
ترتيبات إصداراتها املنتظمة .وملا كانت الحكومة جهة مصدرة رئيسة ،فبإمكانها من حيث املبدأ إنشاء برنامج يتضمن
إصدارات منتظمة ألدوات تمويلية بأحجام كافية ووفق آجال استحقاق نمطية ،وبالتالي توفير أساس تقوم عليه سوق
تتسم بالسيولة والعمق واالتساع في مثل هذه األدوات وبما يتوافق مع متطلبات املوجودات السائلة عالية الجودة10.

ً
 .69والتوجه األمثل هو أن تعتبر البنوك املركزية املوجودات السائلة عالية الجودة مؤهلة لتكون
ضمانا عند طلب تسهيالت
السيولة قصيرة ومتوسطة املدى من تلك البنوك.
الجدول رقم ( :)1أنواع املوجودات السائلة العالية الجودة
العامل

البند

 10املبادئ اإلرشادية رقم ( )6اإلرشادات املتعلقة باملعايير الكمية إلدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية {عدا مؤسسات التأمين اإلسالمي
(التكافل) وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي} (أبريل )2015
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مخزون املوجودات السائلة عالية الجودة
(أ) موجودات املستوى ()1
• العمالت املعدنية واألوراق النقدية
• إحتياطيات البنك املركزي املؤهلة (بما فيها االحتياطيات
النقدية اإللزامية).
• الصكوك املؤهلة واألوراق املالية األخرى املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها والقابلة للتداول ،التي تصدرها أو تضمنها
جهات سيادية ،أو بنوك مركزية ،أو كيانات من القطاع
العام ،أو بنوك تنمية متعددة األطراف ،أو منظمات دولية
ذات صلة ،مصنفة ضمن الفئة معدومة املخاطر االئتمانية
ً
ً
(وزن مخاطر االئتمان يساوي صفرا) وفقا للمعيار رقم ()15
ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.
• صكوك العملة املحلية املؤهلة واألوراق املالية األخرى املتفقة
مع أحكام الشريعة ومبادئها القابلة للتداول ،التي تصدرها
جهات سيادية أو بنوك مركزية غير معدومة املخاطر
ً
االئتمانية (وزن املخاطر ال يساوي صفرا).
• صكوك العمالت األجنبة املؤهلة واألوراق املالية األخرى
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها القابلة للتداول التي
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%100

تصدرها جهات سيادية أو بنوك مركزية غير معدومة
ً
املخاطر االئتمانية (وزن املخاطر ال يساوي صفرا).
(ب) موجودات املستوى ( %40( ،)2من املوجودات السائلة عالية
الجودة بحد أقص ى)
موجودات املستوى (- 2أ)
• األوراق املالية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها القابلة
للتداول ،التي تصدرها أو تضمنها جهات سيادية ،أو بنوك

%85

مركزية ،أو كيانات القطاع العام ،أو بنوك التنمية متعددة
األطراف ،أو املنظمات الدولية ذات الصلة ،املؤهلة لوزن
ً
مخاطر ائتمانية بنسبة  %20وفقا للمعيار رقم ( )15ملجلس
الخدمات املالية اإلسالمية.
• األوراق املالية املؤهلة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
(بما فيها األوراق التجارية) والصكوك التي تفي بجميع
الشروط
موجودات املستوى (- 2ب) %15( ،من املوجودات السائلة عالية
الجودة كحد أقص ى)
• الصكوك املؤهلة واألوراق املالية األخرى املتفقة مع أحكام

%75

الشريعة ومبادئها
• أسهم امللكية املؤهلة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
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%50

• أدوات السيولة املؤهلة األخرى املتفقة مع أحكام الشريعة

%50

ومبادئها ،التي تحظى باالعتبار الواسع في الدوائر القضائية
بالبلد األم.
القيمة الكلية ملخزون املوجودات السائلة عالية الجودة

 4.3تعدد األدوات وتنوعها
 .70ليست جميع أدوات إدارة مخاطر السيولة متماثلة ،بل تختلف في جوانب عدة ،مثل الغرض من إصدارها ،ومصدرها،
وقابليتها للتداول ،وأجلها ،وما إلى ذلك .ومن املفترض أن تغطي األدوات املقترحة إلدارة مخاطر السيولة كل هذه الجوانب
على نحو يمكن إيجازه في الجدول رقم ( )2التالي:
الجدول  :2جوانب إدارة السيولة
الجانب
الحاجة/الغرض
أجل االستحقاق
املصدر

قابلية التداول من
املنظور الشرعي
درجة السيولة
العملة
األمان

فئات أدوات إدارة مخاطر السيولة
استثمار فائض السيولة (للحصول على عائد) ،أو تمويل نقص في السيولة.
ً
ً
حتى صباح اليوم التالي  -أقل من  30يوما  -أقل من  90يوما  -حتى عام واحد.
البنوك اإلسالمية (بين البنوك) ،والبنوك املركزية (آلية السوق املفتوحة ،وتسهيالت
ً
املالذ األخير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها) ،واملؤسسات متعددة األطراف (مثال
املؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة ،ومركز إدارة السيولة).
قابلة للتداول (قائمة على عقود تشارك املخاطر) ،غير قابلة للتداول في معظم الدول
(قائمة على عقود الدين).
عالية السيولة ،أقل سيولة.
العملة املحلية ،العملة األجنبية (عقود مبادالت النقد األجنبي املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها).
أدوات آمنة وأدوات غير آمنة

 4.4قابلية التداول من ناحية شرعية
27

 .71يتقيد تصميم أدوات إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها بقابلية التبادل التي تقيد استخدامها في
السوق النقدية وفي السوق املفتوحة من قبل البنوك املركزية .وهناك بعض القواعد والشروط التي ينبغي أن تتحقق في
األداة كي تكون قابلة للتداول .ومن تلك القواعد والشروط ما يلي:
• أن يؤدي بيع املوجودات إلى تحويل امللكية واملخاطر املرتبطة بها .وال يجوز اشتراط براءة البائع من هذه املخاطر
في أي مرحلة من مراحل العملية.
• أن تكون نسبة املوجودات غير النقدية غالبة على قيمة املوجودات األساسية لوعاء األداة الصادرة.
 .72وقد ذكر املعيار رقم ( 23الفقرة  )614فيما يتعلق بتبادل الصكوك القائمة على الذمم املدينة أن "في حين أن الصكوك
ال يمكن أن تكون قائمة على ذمم مدينة ،إال أنه يمكن ضمها إلى وعاء من املوجودات غير املالية التي تصلح ألن تكون
أساسا للصكوك القابلة للتداول ،شريطة أال تقل نسبة املوجودات غير املالية (التي هي ليست ً
دينا أو ً
ً
نقدا) في الوعاء عن
نسبة محددة مقبولة كحد أدنى ً
وفقا ألحكام الشريعة ومبادئها .والجدير بالذكر أن املحفظة املصككة إذا اشتملت على
موجودات غير نقدية وموجودات نقدية وكانت املوجودات النقدية عرضية ومختلطة مع املوجودات غير النقدية جاز
تداول الصكوك ،وأما اذا لم يكن هناك خلطة وكانت هناك محفظتان مستقلتان وتم ضمهما جميعا ألجل تبرير تداولها،
فهذا يمنع ً
شرعا".
 4.5التفاعل بين مخاطرالسيولة واملخاطراألخرى
 .73ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند اقتراح أدوات إلدارة السيولة التفاعل بين مخاطر السيولة واملخاطر األخرى؛ ففي
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تتفاعل أنواع عديدة من املخاطر مع مخاطر السيولة بسبل مختلفة في الظروف
ً
العادية والضاغطة معا .وقد تتحول املخاطر االئتمانية في مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى مخاطر سيولة إذا
واجهت تلك املؤسسة حاالت تعثر كبيرة في محفظة موجوداتها الخاصة بالتمويل واالستثمار .إن عدم اليقين بشأن
الجدارة االئتمانية وجودة محفظة التمويل (جودة املوجودات) لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،قد يجعل من
الصعب حصول املؤسسة على التمويل من السوق أو إعادة بيع محفظة موجودات مؤهلة ملؤسسات أخرى للخدمات
املالية اإلسالمية.
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 .74وفي بعض مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في مختلف الدول ،يعتمد الجزء األكبر من محتوى املحافظ االستثمارية
على صيغ تمويل قائمة على املرابحة أو أدوات الدين األخرى .ولذلك ال يمكن إعادة بيع مثل هذه املحافظ في السوق في
ً
تلك الدول نظرا للقيود الشرعية على بيع الدين .إن ضحالة السوق من حيث أدوات السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها والصكوك تزيد من مخاطر السوق التي تواجهها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في العديد من الدول.
 .75وإبان الظروف الضاغطة ،قد تجد مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن من الصعب بيع هذه املوجودات أو رهنها من
أجل توليد السيولة .وإضافة إلى ذلك فإن أي مشكلة تتعلق بالسمعة تواجهها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نتيجة
لتصور عدم توافق شرعي أو عدم أمانة من جانبها قد تؤدي إلى قيام مقدمي األموال (مثل أصحاب الحسابات الجارية
والحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في الربح) بسحبها ،مما قد يزيد من مخاطر السيولة لدى مؤسسة الخدمات
ً
املالية اإلسالمية .ولعل أخذ هذا الجانب في االعتبار بالتزامن مع طرح أدوات إدارة مخاطر السيولة يشكل أمرا بالغ األهمية
لتعزيز كفاءة هذه األدوات في إدارة مخاطر السيولة إلى جانب غرضها األساس ي.
 4.5النظر في توريق املوجودات
ً
ُ .76ي َعد توريق موجودات التمويل واالستثمار تقنية مهمة تستخدمها املؤسسات املالية عامليا في إدارة السيولة ،وتحرير
ً
املوجودات من قائمة املركز املالي ،وتجميع األموال الجديدة ،فضال عن الحد من تعرضات تلك املؤسسات للمخاطر.
وباإلضافة إلى ذلك ،يساعد التوريق املؤسسات املالية على مقابلة طلبات التمويل باستحداث منتجات مالية جديدة تتيح
فك االرتباط بمخاطر املوجودات وإعادة تخصيص تلك املخاطر وإعادة تشكيل حزمها وتوزيعها على مجموعة متنوعة
من املستثمرين.
ً
 .77وتستطيع املؤسسات املالية أيضا تنويع قواعد تمويالتها عن طريق التوريق بتقليل قيود االئتمان التي تواجهها بسبب
سقوف كفاية رأس املال وتركز املوجودات التي تفرضها السلطات الرقابية .ويساعد التوريق هذه املؤسسات على تحويل
موجوداتها إلى أدوات يمكن استثمارها لدى مؤسسات لها أفق أوسع ودرجة استعداد أكبر لتقبل املخاطر ،مثل صناديق
االستثمار املشترك ،وشركات التأمين ،وصناديق التقاعد ،والجهات االستثمارية املؤسسية األخرى.
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ً
يشع استخدام التوريق مصدرا للتمويل في العديد من الدول .وحسب الدراسة االستقصائية فإن  %49من
 .78ومع ذلك ،لم ٍ
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تنظر في استخدام آليات تصكيك املوجودات اإلسالمية إلدارة حاجات السيولة
لديها .و ُيعزى نقص االهتمام بتوريق املوجودات لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلى أسباب منها ما يلي:
• إرتفاع تكلفة اإلصدار (بسبب وجود عدة أطراف مرتبطة باإلصدار مثل :املستشار شرعي ،أو الضامن،
أو الخبير الشرعي ،وما إلى ذلك).
• عدم كفاية اإلطار القانوني والرقابي ذي الصلة أو غيابه.
ً
• الكلفة املرتفعة الستبدال املوجودات املورقة (إذا كانت املوجودات تعود للحكومة مثال).
ً
ً ً
• حقيقة أن جزءا كبيرا من موجوداتها قد يكون ذمما مدينة (كاملرابحة) ومن ثم تصبح األوراق املالية
القائمة عليها غير قابلة للتداول في معظم األسواق.
• السيولة اإلضافية لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية (إذا كانت تحتفظ بالفعل بالنقد ألغراض
ً
السيولة مثال) ،األمر الذي يحد من أي دافع لديها لتوريق موجوداتها.
ً
 .79ومع ذلك ،أقرت املبادئ اإلرشادية في املعيار رقم ( )12ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية عددا من التحسينات في العديد
من الدول فيما يتعلق باإلطار القانوني والرقابي ،باإلضافة إلى تغييرات في اللوائح الضريبية ،وإنشاء مؤسسات جديدة
للخدمات املالية اإلسالمية ،وهي إجراءات من شأنها حفز مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية للنظر في توريق
موجوداتها ،نتيجة الزدياد املؤسسات العاملة في السوق .وقد يعين ذلك مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على إدارة
أفضل الحتياجاتها للسيولة ورأس املال ،كما سيدعم السيولة في األسواق املالية التي تعمل فيها.

القسم الخامس :نماذج مختلفة ألدوات إدارة مخاطرالسيولة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
ً
 .80ينبغي أن يشجع البنك املركزي إصدار األدوات اإلسالمية القابلة للتداول التي تناسب كال من أعماله في اإلدارة النقدية
وأعمال إدارة السيولة في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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 .81تستخدم البنوك املركزية عمليات السوق املفتوحة إلدارة السيولة في السوق ،وتحقيق التشغيل األمثل لألموال املعطلة
وغير املستخدمة في االقتصاد .وتشمل تلك العمليات ،من بين أمور أخرى ،إتفاقيات إعادة الشراء مع البنك املركزي،
ً
ومتطلبات االحتياطي القانوني في شكل نسبة محددة مسبقا من ودائع البنوك ،وقبول الودائع من البنوك .وتستخدم
البنوك هذه التسهيالت إلدارة السيولة لديها وكسب عائد على هذه التسهيالت عالية السيولة .إن تطوير عمليات السوق
املفتوحة التي تستخدم بدائل متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لعمليات إعادة الشراء (معامالت ريبو) والبيع أو الشراء
ً
املباشر تعد أمرا بالغ األهمية للعمليات النقدية الفعالة للبنك املركزي .وعلى الرغم من أن معظم البنوك تستخدم
عمليات السوق املفتوحة والعمليات املماثلة لها ،إال أن بضعة بنوك مركزية فقط قد عدلت تلك العمليات لتستوعب
املعامالت مع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .82باإلضافة إلى اآلليات التي تسمح للبنوك اإلسالمية بكسب عائد على األموال الفائضة عن طريق معامالت مع البنك
املركزي ،هناك آليات تستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عن طريقها الحصول على السيولة من البنك املركزي
إما في شكل دعم سيولة إلى صباح اليوم التالي ،أو تسهيالت سيولة دائمة ،أو على أساس قيام البنك املركزي بدور املالذ
األخير املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها (املالذ األخير املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها كما هو موضح بالتفصيل في
املبادئ اإلرشادية رقم  7ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية) .وفي هذا السياق ،ينبغي مالحظة أن تقديم األموال في صفة
تسهيالت مالذ أخير متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها يجب أن يكون على أساس "معدل جزائي" ،كما يجب أن تتيح
اآللية املستخدمة ذلك.
ُ
 .83يعمل "املعدل الجزائي" على أن ال تستخدم آلية مقرض املالذ األخير إال عند الضرورة عبر التأكد من أن البنوك تدفع
ً
ً
معدال أكبر من السوق .وفي الوقت ذاته ،ال ينبغي أن يكون املعدل ً
عكسيا فيزيد
عاليا إلى درجة تؤدي إلى أن يصبح مفعوله
العبء على البنوك التي تواجه بالفعل ً
نقصا في السيولة.
 .84وفي القسم الخامس الذي يلي هذا سيأتي تفصيل العديد من اآلليات التي قد تستخدمها البنوك املركزية إلتاحة أدوات
ً
إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها .وليس املقصود من ذلك أن يكون شامال في تغطيته لآلليات
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املحتملة إلدارة مخاطر السيولة ،كما أن املالحظة الفنية ال تشير إلى أية مفاضلة بين الهياكل والعقود املذكورة .وسيقدم
كذلك نماذج مستخدمة في الصكوك والشهادات قصيرة األجل بين البنوك.
 5.1النماذج املستخدمة للودائع مع البنك املركزي
 .85سوف يناقش هذا الجزء أربعة أنواع من الودائع يمكن أن تتيحها البنوك املركزية إلدارة السيولة الفائضة لدى مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية.
 5.1.1القرض
 .86يدير البنك املركزي السيولة في بيئة فائضة السيولة عن طريق قبول القرض الحسن ،ودعوة مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية إلى إيداع أموالها الفائضة لديه حيث تطبق عليها جميع أحكام القرض .والغرض من املعاملة هو توفير خدمة
حفظ األموال الفائضة الخاصة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لدى البنك املركزي.
الشكل  :1القرض

البنك املركزي

2
في تاريخ االستحقاق يعيد البنك
املركزي األموال ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية

تودع مؤسسات الخدمات املالية

3
الهبة (إن وجدت)

اإلسالمية فائض األموال مع البنك
املركزي

1
مؤسسات الخدمات املالية

 5.1.2نموذج وديعة الوكالة لدى البنك املركزي
ً
ً
 .87عقد الوكالة هو إتفاقية وكالة بين البنك املركزي بصفته وكيال ،ومؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بصفتها موكلة
(مقدم األموال) (انظر الشكل  .)2ويستطيع البنك املركزي إنشاء صندوق استثمار منفصل إلدارة أموال الوكالة
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واستثمارها .ويتم استثمار أموال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في صندوق متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،وهو
بمثابة وعاء للموجودات يتم تحديده من حيث الحجم والعائد والتكوين على أساس منتظم .ويشتمل وعاء املوجودات
على صكوك إسالمية محددة ،وأوراق نقدية ،وموجودات أخرى متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها .ويمكن أن تكون
معدالت األرباح املمنوحة معادلة للمعدالت التي تتيحها سياسات البنك املركزي للبنوك التقليدية .والصندوق معرض
ً
ملخاطر معدل األرباح نظرا ألن معدل العائد الالحق الذي سيولده وعاء املوجودات قد يقل عن معدل العائد املعروض
ً
مسبقا .ويمكن أن يحتوي الصندوق على صكوك مقومة بالعملة املحلية أو العملة األجنبية كالدوالر األمريكي .وسوف
ّ
تعرض الصكوك املقومة بالعملة األجنبية الصندوق إلى مخاطر النقد األجنبي.
 .88ومن أجل تسهيل حساب الربح املكتسب ينبغي أن يحتوي الصندوق املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها على موجودات
غير مالية ،ذات عائد يمكن التنبؤ به ،مثل صكوك اإلجارة.
الشكل  :2نموذج وديعة الوكالة لدى البنك املركزي

صندوق متو افق مع أحكام الشريعة ومبادئها

ً
ً
ينش ئ البنك املركزي صندوقا متوافقا مع أحكام الشريعة ومبادئها
إلدارة أموال الوكالة واستثمارها

3
)الوكيل( البنك املركزي

4
في تاريخ االستحقاق يقوم البنك
املركزي بإعادة األموال ودفع الربح
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.

تعين مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ً
البنك املركزي وكيال ،وتدفع رسوم الوكالة

1
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
)املوكل(
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تودع مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية األموال الفائضة لدى
البنك املركزي

2

 5.1.3شهادات ودائع الوكالة
 .89بإمكان البنك املركزي إصدار شهادات ودائع وكالة قصيرة األجل المتصاص السيولة من السوق وإتاحة الفرصة للبنوك
اإلسالمية لتوظيف فوائضها املالية املعطلة في موجودات سائلة عالية الجودة مدرة للعائد .ويمكن أن تكون شهادات
ً
ودائع الوكالة قابلة للتداول بين املؤسسات العاملة في السوق ،فضال عن مساعدتها في تطوير سوق مالية أكثر سيولة.
ويستطيع البنك املركزي استخدام نفس الهيكل املوضح في  5.1.2نموذج الوكالة (نموذج الوكالة أعاله) إلصدار شهادات
ودائع الوكالة .ولكي تكون هذه الشهادات قابلة للتداول ينبغي أن تفي بالضوابط الشرعية لتداول الديون.
 5.1.4نموذج وديعة املرابحة السلعية لدى البنك املركزي
 .90بناء على الردود على استبانة الدراسة االستقصائية التي وزعت على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،تبين أن %57
من املؤسسات التي شملتها الدراسة تستخدم املرابحة السلعية في إدارة مخاطر السيولة .واملرابحة السلعية قائمة على
مبدأ التورق الذي هو عقد مبني على املرابحة (عقد بيع بكلفة معلنة وهامش ربح) .وفي هذه الحالة ،يمكن ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية إيداع أموالها الفائضة لدى البنك املركزي باستخدام هذا النموذج .وتشمل العملية تداول
العقود السلعية في أسواق السلع؛ فيقوم البنك املركزي بشراء السلعة من مؤسسة خدمات مالية إسالمية بناء على عقد
ً
حقيقة أو ً
حكما.
مرابحة بكلفة معلنة وهامش ربح على أساس الدفع اآلجل .ثم يبيع البنك املركزي السلعة بعد أن يقبضها
ً
وفي تاريخ االستحقاق ،يقوم البنك املركزي بالدفع للبنك اإلسالمي وفقا لشروط املرابحة املتفق عليها التي حددت سعر
البيع الذي يشتمل على نسبة الربح .وثمة مسألة تتعلق بمعاملة املرابحة السلعية هي كونها معاملة ال ترتبط بقيمة
اقتصادية مضافة ألن السلعة األساسية غير مقصود بها االستهالك أو اإلنتاج.
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الشكل  :3نموذج وديعة املرابحة السلعية

الوسيط ب

3

3

ً
يبيع البنك املركزي السلعة بيعا
ً
فوريا للوسيط ب.
البنك املركزي

4

تبيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
السلعة للبنك املركزي على أساس الدفع

في تاريخ االستحقاق يعيد البنك
املركزي األموال ويدفع الهامش

املؤجل بهامش ربح معلن.

ملؤسسة الخدمات املالية

2

اإلسالمية

مؤسسة الخدمات املالية االسالمية

1

1

تشتري مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية سلعة
من الوسيط أ ً
شراء فوريا

الوسيط أ

تدفق األموال
تدفق األصول

 5.2نماذج مستخدمة للحصول على األموال من البنك املركزي
 .91هناك العديد من النماذج التي يمكن أن تتيح ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية فرصة الحصول على األموال من
البنك املركزي ،كاستخدام البدائل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لعمليات إعادة الشراء (ريبو) .ويستطيع البنك
املركزي منح التسهيالت الدائمة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عن طريق تقديم السيولة مقابل تلقي أوراق مالية
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ً
ضمانا لتمويل السيولة قصيرة األجل .ويمكن أن تشمل األوراق املالية
غير مقيدة (أي غير مرهونة ألي جهة أخرى)
املستخدمة أدوات كالصكوك السيادية ،وصكوك الشركات ،وأذونات خزانة البنك املركزي واألوراق التجارية.
ً
 .92وتستخدم عمليات إعادة الشراء (ريبو) عموما لتوليد السيولة لفترة قصيرة عن طريق إقراض املوجودات .وتستطيع
البنوك املركزية تطوير أدوات قصيرة األجل مثل البدائل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لعمليات إعادة الشراء (ريبو)
املبنية على أدوات التمويل الحكومي .ويمكن تصميم بدائل لعمليات إعادة الشراء التقليدية باستخدام األوراق املالية
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها كالصكوك .ويمكن استخدام هذه األدوات للعمليات النقدية القائمة على السوق
ودمجها في تصميم تسهيالت دائمة للسيولة.
 .93يمكن أن تدعم بدائل معامالت إعادة الشراء (ريبو) السوق الثانوية لألدوات املالية اإلسالمية .إن تطوير سوق ثانوية من
شأنه أن يعزز سيولة األدوات املالية ويزود مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بمصدر إضافي للسيولة.
 5.2.1نموذج تمويل البنك املركزي القائم على املرابحة السلعية
 .94يمكن للبنوك املركزية استخدام نموذج املرابحة السلعية لتقديم التمويل ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في دولها.
ولهذا النموذج هيكل شبيه بالهيكل الخاص بنموذج وديعة املرابحة السلعية املوضح في الشكل  3املتقدم؛ فتأتي مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية إلى البنك املركزي بغية الحصول على تمويل السيولة قصير األجل .ويقوم البنك املركزي ببيع
سلعة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بناء على عقد املرابحة بكلفة مفصح عنها وهامش ربح بثمن مؤجل .ثم تبيع
ً
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية السلعة لوسيط سلع للحصول على النقد فورا .وفي تاريخ االستحقاق تدفع مؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية املبلغ املستحق للبنك املركزي وفقا للشروط املتفق عليها (انظر الشكل  .)4وينبغي أن تتيقظ
البنوك املركزية إلى أي رسوم وساطة (سمسرة) مرتبطة بتنفيذ املرابحة السلعية ،وأن يأخذوها في الحسبان بالقدر
املناسب عند تقدير نسبة الربح.

36

الشكل  :4نموذج تمويل البنك املركزي القائم على املرابحة السلعية
الوسيط أ

2
يشتري البنك املركزي السلعة من الوسيط أ
بثمن حال.

2
البنك املركزي

في تاريخ االستحقاق يقوم البنك
املركزي بإعادة األموال ودفع الهامش

3
تأتي مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى
البنك املركزي للحصول على التمويل

ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.

يبيع البنك املركزي السلعة ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية بثمن

1

5
4

مؤجل بهامش ربح مفصح عنه

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

4
تبيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
السلعة للوسيط ب بثمن حال

4

الوسيط ب

تدفق االموال

تدفق السلعة

 5.2.2نموذج تمويل البنك املركزي القائم على املرابحة السلعية املغطاة بضمان
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 .95يستطيع البنك املركزي استخدام املرابحة السلعية املضمونة لتقديم التمويل قصير األجل ملؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية .ويشبه هيكل هذا النموذج الهيكل الخاص بنموذج تمويل البنك املركزي القائم على املرابحة السلعية املوضح
ً
في الشكل  4املتقدم ،ويستخدم أيضا لتوفير السيولة قصير األجل ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .والفرق األساس ي
ً
بين النموذجين هو أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هنا تقدم ضمانا للبنك املركزي يغطي التزام الدفع اآلجل تحت
عقد املرابحة (انظر الشكل  .)5وقد تكون الضمانات في هيئة صكوك أو أية ضمانات مؤهلة أخرى يحددها البنك املركزي.
وفي حالة التعثر يستطيع البنك املركزي تسييل الضمانات املرهونة لديه لتغطية مبلغ البيع.
الشكل  :5نموذج تمويل البنك املركزي القائم على املرابحة السلعية املضمونة
الوسيط أ

2
يشتري البنك املركزي السلعة من الوسيط أ بثمن حال

2
البنك املركزي
في تاريخ االستحقاق تعيد مؤسسة

الخدمات املالية اإلسالمية األموال إلى
البنك املركزي مع الهامش

5

3

أ5
يعيد البنك املركزي الضمان
إلى مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية.

تأتي مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى تقدم مؤسسة الخدمات
ً
ً
البنك املركزي من أجل الحصول على املالية اإلسالمية ضمانا مؤهال يبيع البنك املركزي السلعة
لصالح البنك املركزي
التمويل ،وتتعهد بشراء السلعة
ملؤسسة الخدمات املالية
أ3
اإلسالمية على أساس الدفع
1
اآلجل ،مع هامش ربح مفصح عنه

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
4
تبيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية السلعة إلى الوسيط ب
بثمن حال

4

الوسيط ب
تدفق االموال
تدفق السلعة
تدفق الرهن/الضمان
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 5.2.3نموذج تمويل البنك املركزي حتى صباح اليوم التالي/قصيراألجل بصيغة القرض
 .96يستطيع البنك املركزي استخدام القرض ملنح مؤسسة الخدمات املالية فرصة لتجميع األموال ملقابلة احتياجاتها
للسيولة في اليوم نفسه/في املدى القصير .ولن تدفع مؤسسة الخدمات املالية االسالمية أي عائد على القرض للبنك
املركزي .لهذا السبب فإن هذه اآللية مناسبة فقط ملساعدات السيولة حتى صباح اليوم التالي ،وفي اليوم نفسه .ويمكن
للبنك املركزي أن يطلب ً
رهنا لتغطية التزامات الدفعات املؤجلة بموجب عقد القرض .ويمكن أن يكون الرهن في شكل
صكوك أو أي أوراق مالية أخرى مؤهلة حسبما يعينه البنك املركزي .وفي حالة التعثر ،قد يقوم البنك املركزي بتسييل
األوراق املالية املرهونة لديه ليسترجع مبلغ القرض.
الشكل  :6نموذج تمويل البنك املركزي حتى صباح اليوم التالي/قصيراألجل بصيغة القرض
في تاريخ االستحقاق تقوم مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية بإعادة
األموال للبنك املركزي

البنك املركزي
1

تتلقى مؤسسة الخدمات املالية

اإلسالمية التمويل من البنك

2

املركزي

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

 5.2.4نموذج البيع وإعادة الشراء
 .97تعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تحتاج إلى سيولة قصيرة األجل ،بيع أوراق مالية (صكوك) للبنك املركزي.
ً
وينبغي أن تكون األوراق املالية املؤهلة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها (يستطيع البنك املركزي مسبقا تحديد مثل
هذه األوراق املالية املؤهلة) .وتعطي املؤسسة ً
وعدا من طرف واحد بإعادة شراء الورقة املالية بسعر يتفق عليه األطراف
ً
في حينه .ويكون كل من عقدي البيع وإعادة الشراء مستقال عن اآلخر حسب الشروط املذكورة في الفقرة التالية ملنع وقوع
بيع العينة .وعند عقد االتفاقية األولى ينبغي نقل ملكية الورقة املالية إلى البنك املركزي .وفي الوقت املتفق عليه ،تنفذ
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مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وعد إعادة شراء األوراق املالية في عقد منفصل بسعر يتفق عليه في حينه (انظر
الشكل .)7
 .98ويمكن استخدام هذه األداة لتقديم تسهيالت مقرض املالذ األخير ويعني ذلك إضافة خصائص تجعلها جزائية أو منفرة
ً
مصدرا اعت ً
مالذا ً
ً
ياديا للتمويل .وقد يتحقق هذا التنفير
أخيرا ال
بحيث تتخذ مؤسسات الخدمات اإلسالمية هذه األدوات
من خالل تحديد سعر أعلى عند إعادة الشراء من قبل مؤسسة الخدمات اإلسالمية11.

 .99وهناك شروط شرعية محددة إللزامية الوعد بإعادة الشراء" .فيجوز بيع العين مع وعد من البائع وحده بشرائها ً
الحقا
أو وعد من املشتري وحده ببيعها ً
الحقا ،بحيث يكون العقد الالحق بعد مض ي مدة بين البيع والشراء تتغير فيها صفة العين
أو قيمتها وذلك بالضوابط التالية:
• يكون كل من العقدين (األول والالحق) ،بثمن حال.
• أن يكون الوعد بالشراء أو بالبيع بوثيقة مستقلة عن العقد األول.
• أن يكون انتقال امللك بعقد يتم إبرامه عند تنفيذ ذلك الوعد ،ال بمجرد وثيقة الوعد.
• أن اليكون الطرف الثاني (املوعود له) ً
ملزما بإبرام العقد الالحق بمقتض ى نظام أو عرف أو مواطأة
ونحو ذلك.
• إذا خالف أي من الطرفين وعده للطرف اآلخر ،يحق للمتعهد به املطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي
الذي تم تكبده نتيجة االنتهاك .وال يشمل الضرر الفعلي خسارة الربح في السعر املوعود .و ال يمكن
للمتعهد أن يلتزم بدفع جزء من السعر كشرط من شروط االتفاقية.

 11راجع القسمين  3.5و 3.7من املبادئ اإلرشادية رقم  7بشان تسهيالت املسعف األخير املتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،والرسم التوضيحي رقم  5في امللحق على املبادئ
اإلرشادية رقم .7
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الشكل :7نموذج البيع وإعادة الشراء

البنك املركزي
3
في تاريخ االستحقاق سيقوم البنك
املركزي بإعادة بيع الورقة ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية بهامش

1

سوف تقدم مؤسسة الخدمات
ً
املالية اإلسالمية وعدا بإعادة
شراء الورقة املالية.

تبيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ورقة مالية للبنك املركزي وتتلقى األموال

ربح.

2

3

1

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

تدفق االموال
تدفق الضمان
الوعد

 5.2.5نموذج الوكالة الستخدام الضمان للحصول على تمويل البنك املركزي
 .100يمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام هذا النموذج لتحصل على تمويل قصير األجل من البنك املركزي،
ً
فترهن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أوراقا مالية مؤهلة (يستطيع البنك املركزي تحديد مثل هذه األوراق املالية
ً
مسبقا) لدى البنك املركزي لضمان حاالت التعدي والتقصير من قبل الوكيل .ثم تعقد وكالة بين البنك املركزي بصفته
ً
ً
موكال (مقدم أموال) ،ومؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بصفتها وكيال الستثمار األموال في استثمارات متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها .ثم يودع البنك املركزي األموال بعد ذلك في حساب املؤسسة .ويكون على البنك املركزي دفع رسوم
وكالة للبنك اإلسالمي (يفترض تحديد هذه الرسوم بمستوى مخفض ومناسب) .وعند االستحقاق يسترد البنك املركزي
أمواله مع الربح املتوقع بناء على األداء الفعلي لالستثمار .وتسترد املؤسسة األوراق املالية وأية أرباح يتم تحقيقها فوق
معدل العائد املتوقع .وعندما يتعلق األمر بفترة أقصر من الفترة املحاسبية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ينبغي
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ً
اعتمادا على الفترة املحاسبية 12التي تم فيها االستثمار وذلك باستخدام حساب النمر (يتم قسمة عائد
تقدير العائد
الفترة املحاسبية عند إجراء االستثمار على مدة فترة االستثمار وضربه في مبلغ االستثمار).
الشكل  :8نموذج الوكالة الستخدام الرهن للحصول على تمويل البنك املركزي
البنك املركزي ( املوكل )

4

تأتي مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية إلى البنك املركزي
للحصول على التمويل قصير
ً
األجل وتقدم أوراقا مالية لرهنها

3

يودع البنك املركزي األموال لدى
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

2

في تاريخ االستحقاق تدفع مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية األموال
للبنك املركزي مع أرباح

1

يعين البنك املركزي مؤسسة الخدمات
ً
املالية اإلسالمية وكيال ويدفع رسوم وكالة.

4

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

(الوكيل)
تدفق االموال
تدفق الضمان
اتفاقية الوكالة

 5.2.6نموذج تمويل البنك املركزي القائم على املضاربة املقيدة
 .101بإمكان البنك املركزي استخدام نموذج املضاربة املقيدة لتقديم التمويل ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وسوف
ّ
يمكن النموذج مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية من الحصول على نقد لتمويل احتياجاتها للسيولة في املدى القصير
باستخدام ما تحتفظ به من الصكوك السيادية ،أو األوراق املالية املؤهلة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها (يستطيع

12

وإذا كانت نهاية الفترة املحاسبية في املستقبل البعيد وكانت نسبة األرباح التاريخية مستقرة ً
نسبيا فيمكن استخدام الفترة املحاسبية السابقة.
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ً
البنك املركزي أن يحدد مسبقا مثل هذه األوراق املالية املؤهلة) .وستسجل هذه األورق املالية بصفة رهون .وال يجوز
للبنك املركزي تنفيذ هذه الضمانات إال في حاالت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد من قبل مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية .وسيقوم البنك املركزي بوصفه مقدم رأس املال (رب املال) بتحويل األموال إلى مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية (املضارب) ويحدد نسبة توزيع األرباح .ثم تستثمر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية األموال،
نيابة عن البنك املركزي ،في صكوك سيادية أو أية أوراق مالية مؤهلة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها (يستطيع البنك
ً
املركزي أن يحدد مسبقا مثل هذه األوراق املالية املؤهلة) تساوي القيمة االسمية لحصة البنك املركزي .وتخضع هذه
ُ
املوجودات إلدارة البنك لكنها تحتسب خارج قائمة املركز املالي (في حساب املضاربة املقيدة) .وستعتمد نسبة الربح التي
ستدفع إلى البنك املركزي على الربح الفعلي املتحقق في فترة االستثمار.
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الشكل  :9نموذج تمويل البنك املركزي القائم على املضاربة املقيدة

البنك املركزي (رب املال )
2

4
في تاريخ االستحقاق تسدد مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية األموال
للبنك املركزي باإلضافة إلى الربح بناء
على نسبة توزيع األرباح

1
توقيع اتفاقية مضاربة توضح قيود االستثمار في
األوراق املالية التي حددها البنك املركزي ،ومدة
االستثمار ،ونسبة توزيع األرباح

يحول البنك املركزي األموال ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية ،وتحول مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية الضمانات إلى البنك

2

4
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
(املضارب)

3

حساب املضاربة املقيدة

تستثمر مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية في األوراق املالية املؤهلة
كما يحددها البنك املركزي

تدفق االموال
تدفق الضمان

 5.3األدوات اإلسالمية بين البنوك
ً
 .102للودائع بين البنوك دور مهم في تيسير إدارة السيولة لدى املؤسسات املالية اإلسالمية .وفي الوقت الراهن ،ونظرا للعدد
ً
املحدود والحجم الصغير ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،هناك أيضا عدد محدود من األدوات املتاحة لتحريك
األموال بين البنوك ،وتشمل تلك األدوات ،بين أمور أخرى ،إيداع األموال لدى األطراف املقابلة أو قبولها من تلك األطراف
على أساس املضاربة ،أو الوكالة باالستثمار ،أو املرابحة السلعية ،أو على أساس ترتيبات أرصدة تعويضية( .القروض
املتبادلة من خالل حساب النقاط).
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 .103تتيح األدوات املالية والتمويل بين البنوك للبنوك ذات الفوائض تحويل أموالها إلى بنوك أخرى بما يحافظ على آليات
التمويل والسيولة الضرورية لسالمة النظام البنكي.
 5.3.1استثماراملضاربة بين البنوك
ً
 .104يمكن استخدام عقد املضاربة التقليدي في الودائع بين البنوك .فبإمكان البنك اإلسالمي الذي يواجه عجزا في األموال
السائلة (البنك أ) أن يطلب األموال من بنك إسالمي آخر لديه فائض في األموال (البنك ب) على أساس عقد املضاربة .وفي
مثل هذه الحالة ،يكون (البنك أ) هو البنك املستثمر واملدير (املضارب) ،بينما يكون (البنك ب) هو مقدم األموال (رب
املال) .ويمكن أن يكون التمويل لفترة قصيرة .ويتفق البنكان على نسبة لتوزيع األرباح .وسوف يكون معدل العائد الذي
ً
سيدفع ملقدم رأس املال مبنيا على الربح الفعلي املتحقق خالل فترة االستثمار .وفي نهاية فترة االستثمار سيعيد (البنك أ)
رأس املال إلى (البنك ب) مع حصة هذا األخير من الربح (انظر الشكل .)10
 .105وقد تنشأ نفس املسألة املتعلقة بحساب الربح الفعلي كما في نموذج الوكالة املضمونة برهن ،ويطبق نفس املنهج القائم
على اعتماد الفترة املحاسبية التي وقع فيها االستثمار وذلك باستخدام حساب النمر13.

الشكل :10نموذج املضاربة لالستثماربين البنوك
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب) (رب
املال).
في تاريخ االستحقاق تقوم مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية (أ) بسداد
األموال ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (ب) مع حصة هذه األخيرة
من األرباح

2

1
توقيع اتفاقية مضاربة بينهما تبين فترة
االستثمار ونسبة توزيع األرباح.

تودع مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (ب) أموالرأس املال
لدى مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (أ).

3
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
(املضارب).
 13أو إذا كانت نهاية الفترة املحاسبية في املستقبل البعيد وكانت نسبة األرباح التاريخية مستقرة ً
نسبيا فيمكن استخدام الفترة املحاسبية السابقة.
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 5.3.2نموذج الوكالة لالستثماربين البنوك
 .106يمكن استخدام عقد الوكالة بين البنوك في التمويل قصير األجل للسيولة .وهنا يقوم البنك الذي لديه فائض سيولة
(املوكل) بتعيين بنك يعاني من نقص في السيولة (الوكيل) الستثمار األموال لفترة معينة .وسوف يحدد العقد العائد
ً
املتوقع على ذلك االستثمار الذي سيدفعه الوكيل إلى املوكل عند االستحقاق .وينبغي أن يكون دفع العائد مبنيا على الربح
ُ
الحقيقي لالستثمار .وسوف تدفع للوكيل أية عائدات فوق العائد املتوقع (انظر الشكل  .)11كما أن الودائع لدى البنوك
ً
األخرى ست ّ
عرض البنك املودع (املوكل) إلى مخاطر الطرف املقابل .وإضافة إلى ذلك ،ووفقا التفاقية الوكالة ،سوف يتحمل
الطرف املوكل كل املخاطر املرتبطة بقيام الوكيل باستثمار األموال ما عدا مخاطر الخسائر الناتجة عن إهمال الوكيل
أو تعديه.
 .107وكما تقدم عند معالجة مسألة "األرباح الفعلية" في نموذج الوكالة املضمونة برهن للحصول على تمويل البنك املركزي،
ونموذج املضاربة لالستثمار بين البنوك ،تحتسب األرباح باعتماد الفترة املحاسبية التي وقع فيها االستثمار واستخدام
حساب النمر14.

الشكل  :11نموذج الوكالة لالستثماربين البنوك
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
(موكل)
ِ
في تاريخ االستحقاق ترد مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية (ب)
األموال إلى مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (أ) مع العائد املتوقع.

2

1
تعين مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب)
ً
(وكيال) ،وتدفع رسوم وكالة.

تودع مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (أ) األموال لدى مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية (ب).

3
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب)
(الوكيل)
ِ

 14أو إذا كانت نهاية الفترة املحاسبية في املستقبل البعيد وكانت نسبة األرباح التاريخية مستقرة ً
نسبيا فيمكن استخدام الفترة املحاسبية السابقة.
46

 5.3.3نموذج ودائع املرابحة السلعية بين البنوك
 .108تستطيع البنوك اإلسالمية استخدام نماذج ودائع املرابحة السلعية في عمليات تجميع األموال التي تجري بين البنوك.
وتشمل هذه العمليات وسيطين مختلفين ألداء املعاملة وتفادي بيع العينة؛ فتطلب (مؤسسة الخدمات اإلسالمية أ) التي
ً
تعاني نقصا في النقد من مؤسسة أخرى لديها فائض سيولة (مؤسسة الخدمات اإلسالمية ب) بأن تشتري سلعة محددة
ً
ً
بمقدار معين نيابة عنها .وتوقع املؤسسة (أ) تعهدا (وعدا) بشراء السلعة من املؤسسة (ب) .وتقوم املؤسسة (ب) بشراء
ً
السلعة شراء فوريا من الوسيط (أ) .ثم تبيع املؤسسة (ب) السلعة بعد ذلك للمؤسسة (أ) عبر اتفاقية مرابحة بكلفة
وهامش ربح مفصح عنهما ،وعلى أساس الدفع اآلجل .ثم تبيع املؤسسة (أ)  -املالك الجديد للسلعة  -السلعة للوسيط (ب)
وتحصل على النقد .وعند االستحقاق تدفع املؤسسة (أ) املبلغ الكلي املستحق للمؤسسة (ب) (انظر الفقرة .)12
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الشكل  :12نموذج ودائع املرابحة السلعية بين البنوك
الوسيط أ
2
تشتري مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب).
السلعة بثمن حال من الوسيط ب

2
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب)

في تاريخ االستحقاق تدفع
مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (أ) املبلغ الكلي ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية (ب).

5

3

تأمر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

تبيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب)
السلعة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
على أساس الدفع اآلجل مع كلفة وهامش مفصح
عنهما.

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ).

4
تبيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
ً
ً
السلعة بيعا فوريا للوسيط (ب) وتتلقى النقد.

4

الوسيط ب

تدفق االموال
تدفق الضمان
التعهد بالشراء
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(أ) مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب)
ً
بشراء سلعة بمقدار معين ،وتوقع تعهدا
بالشراء.
1

 5.3.4شهادات استثماراملضاربة بين البنوك
ً
 .109شهادات استثمار املضاربة بين البنوك هي أدوات للسوق النقدية يصدرها بنك إسالمي يواجه نقصا في السيولة ألمد
ً
قصير يتراوح بين يوم واحد إلى  365يوما .وهذه الشهادات تقوم على املضاربة ويمكن إصدارها بالعملة املحلية أو األجنبية
ً
كالدوالر األمريكي ،كما يمكن عرضها على البنوك التقليدية واإلسالمية معا .وهذه الشهادات قابلة للتداول قبل تاريخ
ُ
االستحقاق .ويحدد املصدر القيمة االسمية للشهادة االستثمارية ،ونسبة املشاركة في الربح ،وتاريخ استحقاق االستثمار.
ُ
وفي تاريخ استحقاق الشهادات سيتلقى حامل الشهادة من املصدر حصة من الربح بناء على الربح املكتسب في فترة
االستثمار ونسبة املشاركة في الربح (انظر الفقرة .)13
 .110وكحال األدوات األخرى القائمة على عقود املشاركة في الربح ،تظهر مسألة تتعلق بحساب األرباح لفترة أقصر من الفترة
ً
ُ
املحاسبية للبنك املصدر .وعليه ،سيتم تقدير العائد تناسبيا من خالل حساب العائد للفترة املحاسبية لالستثمار
ً
واستخدام حساب النمر 15.ومع ذلك ،من املمكن في بعض الحاالت ،أن يدفع حاملو الشهادات (بوصفهم رب املال) شهريا
ُ
للبنك املصدر للشهادات حصة املضارب من الربح ،وذلك لتفادي الحاجة إلى تقدير العائد ،إذا كان أجل الشهادات يمتد
لشهر على األقل.

15

أو إذا كانت نهاية الفترة املحاسبية في املستقبل البعيد وكانت نسبة األرباح التاريخية مستقرة ً
نسبيا فيمكن استخدام الفترة املحاسبية السابقة.
49

الشكل  :13شهادات استثماراملضاربة بين البنوك

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
(املصدر)
4
تحول مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (ب) األموال للمصدر.

2

1

في تاريخ االستحقاق ترد مؤسسة

تصدر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
شهادات مضاربة تبين القيمة االسمية للشهادة،

وفترة االستثمار ،ونسبة املشاركة في الربح.

الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
األموال إلى مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (ب) (أو مالك الشهادة)
مع حصته من الربح

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب)
(املشتري)

3
تستطيع الخدمات املالية
اإلسالمية (ب) تداول الشهادات
في سوق النقد.

سوق النقد

 5.3.5نموذج إسالمي للبيع وإعادة الشراء بين البنوك
 .111تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام نموذج مماثل لنموذج البيع وإعادة الشراء املذكور في القسم
الفرعي ( )5.2.4نموذج البيع وإعادة الشراء  ،لتيسير حركة األموال بين البنوك وإتاحة وسيلة إلدارة أفضل للسيولة لدى
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وقد بين القسم  5.2.4أعاله بعض الشروط الشرعية إللزامية الوعد بالشراء.
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الشكل :14نموذج إسالمي للبيع وإعادة الشراء بين البنوك
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب).

3
في تاريخ االستحقاق تقوم مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (ب) بإعادة بيع الورقة املالية ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية (أ) ،بهامش ربح.

3

َ
تع ُد مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمبة (أ) بإعادة شراء
الورقة املالية.

1
تبيع مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (أ) ورقة مالية ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية (ب)،

2

1

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ).

تدفق االموال
تدفق الضمان
الوعد

 5.3.6نموذج إسالمي للتمويل بين البنوك من خالل املرابحة السلعية املضمونة
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 .112تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام نموذج شبيه بنموذج تمويل البنك املركزي القائم على املرابحة
السلعية املضمونة املذكور في القسم الفرعي ( )5.2.2نموذج البيع وإعادة الشراء  ،لتسهيل حركة األموال بين البنوك
وإتاحة املجال إلدارة أفضل للسيولة.
الشكل :15نموذج إسالمي للمرابحة السلعية املضمونة بين البنوك
الوسيط أ

2
تشتري مؤسسة الحدمات املالية اإلسالمية (ب)
السلعة من الوسيط (أ)

2
مؤسسة الحدمات املالية اإلسالمية (ب)
في تاريخ االستحقاق ترد مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية (أ) األموال
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

أ5

(ب) مع هامش ربح.

5
4

تعيد مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (ب) الضمان ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية (أ).

تقدم مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية (أ)
ً
ضمانا لصالح مؤسسة
الخدمات املالية
اإلسالمية (ب).
أ3

تتقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
إلى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب)
طالبة التمويل ،وتتعهد بشراء السلعة

1

مؤسسة الحدمات املالية اإلسالمية (أ)

4
تبيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)
السلعة للوسيط (ب) بثمن حال

4
الوسيط ب
تدفق االموال

تدفق السلعة
تدفق الضمان
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3
تبيع مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (ب) السلعة ملؤسسة

الخدمات املالية اإلسالمية (أ) بثمن
آجل وبهامش ربح مفصح عنه.

 5.3.7نموذج القرض اإلسالمي بين البنوك
 .113يمكن ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية استخدام نموذج مشابه لنموذج تمويل البنك املركزي حتى صباح اليوم
التالي /قصير األجل القائم على القرض املذكور في القسم  5.2.3لتسهيل حركة األموال بين البنوك.
الشكل :16نموذج القرض اإلسالمي بين البنوك

في تاريخ االستحقاق تقوم
املؤسسة (أ) بإعادة األموال
للمؤسسة (ب)

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ب)
1

في تاريخ االستحقاق تعيد املؤسسة (ب)
الرهن للمؤسسة (أ)

2

2أ

1أ
ً
ً
تقدم املؤسسة (أ) رهنا مؤهال
للمؤسسة (ب)

تتلقى املؤسسة (أ)
األموال من املؤسسة (ب)

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أ)

 5.4الصكوك والشهادات قصيرة األجل
 .114من املمكن أن تصبح الصكوك الحكومية وشهادات البنك املركزي املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها أداة ذات فاعلية
وكفاءة في إدارة السيولة قصيرة األجل .وتستطيع الحكومات استخدام هذه املوجودات لتمويل موازناتها ويستخدمها
البنك املركزي في تنفيذ السياسات النقدية وعمليات السوق املفتوحة المتصاص السيولة الفائضة من السوق .ومن
ً
ً
شأن هذه الصكوك أيضا إتاحة فرص استثمارية أفضل وأكفأ للبنوك اإلسالمية بدال من اضطرار تلك البنوك إلى
ً
ً
االحتفاظ بأرصدة متعطلة .وتوفر الصكوك قصيرة األجل القابلة للتداول أيضا عمقا أكبر لسوق رأس املال ،كما يمكن
ً
استخدامها ضمانا في عمليات توليد السيولة كيفما وحيثما لزم ذلك.
 5.4.1صكوك السلم
 .115يمكن أن تتيح الصكوك قصيرة األجل القائمة على عقد السلم ،التي تصدرها الحكومة نافذة للبنوك اإلسالمية الستثمار
ً
ُ
أموالها الفائضة في صكوك قصيرة األجل ،كما تتيح صكوك السلم أيضا للحكومة (املصدر) قدرة على الوصول إلى األموال
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الفائضة في السوق .والسلم هو عقد بيع مقدار محدد من سلعة معينة على أساس الدفع الفوري والتسليم اآلجل في
ً
تاريح مستقبلي محدد .وصكوك السلم عادة ما تكون غير قابلة للتداول نظرا للقيد الشرعي على بيع الذمم املدينة (بيع
الدين) إال بالقيمة االسمية .وهذا الوضع يجعل صكوك السلم سائلة ،وسوف يحتفظ بها حاملوها إلى حين االستحقاق،
ً
الذي عادة ما يكون قصير املدى (من  30إلى  90يوما) ،لتفادي التقلبات السوقية في أسعار السلع.
ُ
 .116ويتم إنشاء الصكوك وبيعها من قبل شركة ذات غرض خاص تدفع في سياقها األموال املجمعة من املستثمرين كمبلغ
ً
مدفوع مقدما مقابل وعد بتسليم سلعة في تاريخ محدد في املستقبل .ويمكن للشركة ذات الغرض الخاص تعيين وكيل
لتسويق الكمية املوعودةـ في وقت التسليم ،ربما بسعر أعلى .ويكون الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع هو ربح الشركة
ذات الغرض الخاص وبالتالي ربح حاملي الصكوك .ويتم تحديد مبلغ التخصيص على أساس تناسبي فيما يتعلق باملبلغ
ً
اإلجمالي املكتتب من قبل املشاركين .وبالتالي يتلقى كل املشاركين جزءا من اإلصدار.
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الشكل :17صكوك السلم
البنك املركزي /الحكومة
1
4
في تاريخ التسليم يحول البتك املركزي السلعة
للشركة ذات الغرض الخاص.

تشتري الشركة ذات الغرض الخاص السلعة من
الحكومة على أساس الدفع الفوري والتسليم
اآلجل

ينش ئ شركة ذات غرض خاص
إلصدار صكوك السلم وإدارة
املوجودات والعائدات.

3

 SPVالشركة ذات الغرض الخاص

2
5

تشتري مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية صكوك
السلم التي تصدرها الشركة ذات الغرض الخاص.

في تاريخ التسليم تبيع الشركة ذات الغرض
الخاص السلعة وتقوم بتحويل عائدات البيع
لحاملي الصكوك.

2

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

تدفق االموال
تدفق السلعة
التعهد بالشراء

 5.4.2صكوك املرابحة
 .117يمكن للبنوك املركزية إصدار صكوك مرابحة قصيرة األجل كـأدوات تمويل حكومية (تعادل أذونات الخزانة التقليدية).
ً
ويتم إصدار الصكوك على أساس التورق ،وهي في معظم الدول غير قابلة للتداول في السوق الثانوية نظرا للقيد الشرعي
على بيع الذمم املدينة (بيع الدين) .وهذا يجعل صكوك املرابحة سائلة ،وسوف يحتفظ بها حاملوها إلى حين االستحقاق.
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 - .118ينش ئ البنك املركزي شركة ذات أغراض خاصة إلصدار صكوك املرابحة وإدارة األصول وعائدات الصكوك .يمكن
للمرابحة شراء صكوك املرابحة باستخدام أموالها الزائدة .يتضمن هذا النموذج تداول عقود السلع في سوق السلع.
تستخدم الشركة ذات الغرض الخاص عائدات بيع الصك لشراء سلعة من الوسيط أ .ثم يشتري البنك املركزي هذه
السلعة من الشركة ذات األغراض الخاصة ً
بناء على عقد مربعات به تكلفة معلنة وأرباح مكشوفة على السداد املؤجل.
ً
حقيقيا أو ً
ً
بناءا .في تاريخ االستحقاق  ،يدفع البنك املركزي
تسليما
يبيع البنك املركزي السلعة على الفور بعد أن يأخذها
للقيمة الخاصة على أساس شروط املرابحة املتفق عليها  ،والتي تحدد سعر البيع بما في ذلك هامش الربح (انظر الشكل
.)18
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الشكل  :18صكوك املرابحة
الوسيط ب

5
ً
ً
يبيع البنك املركزي السلعة بيعا فوريا
للوسيط (ب)

5
البنك املركزي /الحكومة
في تاريخ االستحقاق
يدفع البنك املركزي
املبلغ الكلي للشركة ذات
الغرض الخاص.

1

تبيع الشركة ذات الغرض
الخاص السلعة للبنك
املركزي على أساس الدفع

6

ينش ئ شركة ذات غرض خاص
إلصدار الصكوك وإدارة
املوجودات والعائدات.

اآلجل وبهامش مفصح عنه.

4
تستخدم الشركة
ذات الغرض الخاص
عائدات الصكوك
لشراء سلعة من
الوسيط (أ)

3
SPVالشركة ذات الغرض الخاص

7
تقوم الشركة ذات الغرض الخاص
بتحويل العائدات من بيع السلعة.

2
تشتري مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية صكوك املرابحة
التي أصدرتها الشركة ذات الغرض الخاص

2
تدفق االموال

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

تدفق السلعة
تشكيل SPVواصدار الصكوك
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الوسيط أ
3

 5.4.3صكوك اإلجارة
 .119تمنح صكوك اإلجارة البنوك اإلسالمية فرصة لالستخدام الفعال لألموال شركة ذات غرض خاص تقوم بدورها بإصدار
األوراق املالية .ويتم إنشاء شركة ذات غرض خاص لتدير األموال وتقوم بتأجير املوجودات للحكومة .ويتم تأجير
املوجودات عن طريق عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك .تتمكن الحكومة من إعادة شراء املوجودات عند االستحقاق .وتمثل
شهادات الصكوك ملكية مشتركة ملوجودات تم تأجيرها للبنك املركزي (أو الحكومة) ،عادة مبانيها و/أو املوجودات األخرى
ً
التي قد تقتنيها وتبيعها إلى الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر الشهادات ،ويشارك أيضا حاملو الصكوك في املخاطر
ً
املرتبطة باملوجودات .وتتولى الشركة ذات الغرض الخاص أيضا جمع مدفوعات األجرة الدورية من الحكومة وتوزيع
ً
املبالغ على حاملي الصكوك .ويوقع حاملو الصكوك اتفاقية وكالة لتعيين الشركة ذات الغرض الخاص وكيال ألداء املهام
نيابة عنهم (انظر الشكل .)19
 .120وصكوك اإلجارة قابلة للتداول من يوم اإلصدار ألن محلها أصول مملوكة لحاملي الصكوك .ويمكن استخدام الصكوك
بصفة رهن أو توثقة لتحصيل السيولة عبر معامالت إعادة الشراء (ريبو) مع البنك املركزي أو بين البنوك اإلسالمية.
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الشكل  :19صكوك اإلجارة

البنك املركزي/الحكومة.

1

3
6

4
في تاريخ االستحقاق يشتري البنك
املركزي/الحكومة املوجودات.

دفع االجرة الدورية

تشتري الشركة ذات الغرض الخاص
موجودات من الحكومة وتعيد تأجيرها على
أساس اإلجارة املنتهية بالتمليك.

6

ينش ئ شركة ذات غرض
خاص إلصدار الصكوك
وإدارة املوجودات
والعائدات.

3

 SPVالشركة ذات الغرض الخاص

7
تحول الشركة ذات الغرض
الخاص العائدات من بيع
املوجودات

2

5

تشتري مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية صكوك اإلجارة التي تصدرها
الشركة ذات الغرض الخاص.

توزع الشركة ذات الغرض
الخاص األجرة الدورية.

2
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

تدفق االموال
تدفق املوجودات
 SPVوإصدار الصكوك.

 5.4.4صكوك املشاركة
 .121صكوك املشاركة أداة قائمة على عقد املشاركة في األرباح والخسائر يمكن للبنوك املركزية إصدارها نيابة عن الحكومات
للحصول على تمويل للمشروعات الحوكمية ،كما تتيح للبنوك فرصة استثمار األموال الفائضة .ويمكن إصدار صكوك
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املشاركة مقابل حصة ملكية الحكومة في االستثمارات التجارية .ويتم تحديد عائدات الصكوك على أساس عائدات
االستثمار األساس ي وتوزع حصة تناسبية من تدفق الدخل على حاملي الصكوك .وعند االستحقاق ،يعاد بيع حصص
حاملي الصكوك في االستثمار للحكومة على أساس قيمتها السوقية في وقت البيع .وهكذا يتعرض حاملو الصكوك ملخاطر
السوق فيما يتعلق بتلك املوجودات.
 .122يقوم البنك املركزي بإنشاء شركة ذات غرض خاص إلصدار صكوك املشاركة وإدارة صندوق األسهم في املشاريع التجارية
الحكومية وعقود الصكوك .يمكن ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية شراء صكوك املشاركة باستخدام أموالها
الفائضة .ثم تقوم الحكومة بتحويل مطالبات حقوق امللكية إلى الصندوق الذي تديره الشركة ذات الغرض الخاص .ثم
تقوم الشركة بتحويل عائدات الصكوك إلى الحكومة .وعندما يحين أجل الصكوك ،تشتري الحكومة أسهم حاملي
الصكوك في املشروعً ،
بناء على قيمتها السوقية في ذلك الوقت (انظر الشكل  .)20لذلك ،يتعرض حاملو الصكوك ملخاطر
سعر السوق.
 .123ويمكن أن تصبح صكوك املشاركة قابلة للتداول إذا استوفت الشروط الشرعية لجواز التداول ويمكن استخدامها بصفة
رهن أو توثقة لتحصيل السيولة عن طريق معامالت إعادة الشراء (ريبو) مع البنك املركزي أو بين البنوك اإلسالمية.
ً
ً
ويحدد عقد املشاركة نسبة املشاركة في األرباح ،في حين توزع الخسائر تناسبيا (وفقا لنسبة حصص الشركاء في
االستثمار).
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الشكل  :20صكوك املشاركة

البنك املركزي/الحكومة.
1

3

4

تحول الحكومة مطالبات حقوق امللكية
للصندوق الذي تديره الشركة ذات الغرض
الخاص ،ويتم تحويل عائدات الصكوك إلى
البنك املركزي.

عند االستحقاق يعاد بيع
مطالبات حقوق امللكية للحكومة.

4

ينش ئ شركة ذات غرض
خاص لتصدر الصكوك،
وتدير األموال والعائدات

3

)مدير الصندوق( SPV
2

5

تشتري مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية صكوك
املشاركة التي تصدرها الشركة ذات الغرض الخاص.

تحول الشركة ذات الغرض الخاص
العائدات من بيع املوجودات.

2

مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
تدفق االموال
تدفق املوجودات
إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وإصدار الصكوك.

 5.4.5صكوك املضاربة
 .124يمكن إصدار صكوك املضاربة من قبل البنك املركزي نيابة عن الحكومة لتجميع األموال الالزمة لتمويل مشاريعها .وفي
ً
مضاربا (الشريك املدير) ،بينما تكون مؤسسات الخدمات
هذه العملية ،يكون البنك املركزي املصدر لهذه الصكوك
61

املالية اإلسالمية الحاملة للصكوك رب املال .يمتلك حاملو الصكوك موجودات املضاربة ويقتسمون الربح مع املضارب
ً
وفقا لالتفاقية .ويتحمل حاملو الصكوك الخسائر (إن وجدت) فيما عدا في حاالت التعدي أو التقصير أو مخالفة العقد
من جانب املضارب.
 .125ينش ئ البنك املركزي شركة ذات غرض خاص لتصدر صكوك املضاربة ،ثم لتدير وتستثمر األموال والعائدات املجمعة
من بيع الصكوك للبنوك اإلسالمية .وتحول الشركة ذات الغرض الخاص العائدات املجمعة من بيع الصكوك للحكومة.
ً
وتقسم أية أرباح تنتج عن املضاربة بين رب املال واملضارب وفقا لنسب تقسيم األرباح املتفق عليها في اتفاقية املضاربة.
وتستخدم الشركة ذات الغرض الخاص األرباح التي تحصل عليها من املضاربة لدفع مستحقات مبالغ التوزيع الدوري
املتعلقة بالصكوك (انظر الفقرة .)21
 .126وتكون صكوك املضاربة قابلة للتداول إذا استوفت الشروط الشرعية لذلك .كما يمكن استخدام صكوك املضاربة بصفة
رهن أو توثقة لتحصيل السيولة عن طريق معامالت إعادة الشراء مع البنك املركزي أو بين البنوك اإلسالمية (بين
البنوك) .وعند االستحقاق ،يقوم البنك املركزي باسترداد الصكوك عبر شراء موجودات املضاربة بناء على قيمتها
السوقية في وقت البيع .وهكذا يكون حاملو الصكوك عرضة ملخاطر السوق فيما يتعلق بتلك املوجودات.
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الشكل  :21صكوك املضاربة

البنك املركزي/الحكومة (املضارب)

5

1

3

ينش ئ شركة ذات غرض
خاص لتصدر الصكوك
وتدير األموال
والعائدات.

تحول عائدات الصكوك إلى البنك
املركزي/الحكومة الستثمارها في مشاريع مختلفة،
وتحول ملكية املوجودات إلى حاملي الصكوك.

وعند االستحقاق يعاد بيع
املوجودات اململوكة للحكومة.

5

3

الشركة ذات الغرض الخاص  ( -SPV -مدير الصندوق)

6
تحول الشركة ذات الغرض
الخاص العائدات الناتجة عن
بيع املوجودات.

4

2

توزع الشركة ذات الغرض الخاص
األرباح بناء على نسب توزيع األرباح
الواردة في اتفاقية املضاربة.

تشتري مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية صكوك
املضاربة التي تصدرها الشركة ذات الغرض الخاص.

2
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (رب املال)
تدفق االموال
تدفق املوجودات
إنشاء الكيان ذي الغرض الخاص وإصدار الصكوك.

 5.4.6صكوك الوكالة
 .127يمكن للبنك املركزي إصدار صكوك وكالة قصيرة األجل نيابة عن الحكومة لتمويل مصروفاتها ،وامتصاص السيولة
الزائدة من السوق ،وإتاحة فرصة للبنوك اإلسالمية لتوظيف األموال الفائضة املتعطلة في موجودات سائلة عالية
الجودة وذات عوائد.
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 .128وسينش ئ البنك املركزي شركة ذات غرض خاص تصدر صكوك الوكالة وتدير وتستثمر األموال املتحصلة من بيع
الصكوك ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وسيكون على املؤسسات املالية اإلسالمية أن تعين الشركة ذات الغرض
ً
الخاص وكيال ليدير األموال ويستثمرها نيابة عنها ملدة معينة وبعائد ربح متفق عليه .وتحدد اتفاقية الوكالة رسوم وكالة
تدفع للشركة ذات الغرض الخاص .وستحتفظ الشركة ذات الغرض الخاص بصكوك سيادية وستشتري مطالبات
امللكية الخاصة بالحكومة في مشاريع حكومية معينةُ ،وت ّ
حول العائدات إلى الحكومة.
 .129وتكون صكوك الوكالة قابلة للتداول إذا استوفت الشروط الشرعية لذلك .كما يمكن أن ُتجعل صكوك الوكالة ً
رهنا
لتوليد السيولة عن طريق معامالت إعادة الشراء (ريبو) مع البنك املركزي أو بين البنوك اإلسالمية .وعند االستحقاق،
يقوم البنك املركزي بدفع املبالغ األصلية املستثمرة من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية باإلضافة إلى األرباح
املتفق عليها بناء على األرباح الفعلية املحققة خالل فترة االستثمار.
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الشكل  :22صكوك الوكالة

البنك املركزي /الحكومة
3

4

ً
تشتري الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا
سيادية ،وتحول مطالبات امللكية الخاصة بالحكومة
وعائدات الصكوك للحكومة.

في تاريخ االستحقاق يعاد بيع مطالبات
امللكية للحكومة

4

3

1
ينش ئ شركة ذات غرض
خاص لتصدر الصكوك،
وتدير األموال والعائدات.

(الوكيل) الشركة ذات الغرض الخاص
2

5

تشتري مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية صكوك الوكالة
التي تصدرها الشركة ذات الغرض الخاص وتعين الشركة
ً
ذات الغرض الخاص وكيال.

 .في تاريخ االستحقاق يتم تحويل مبلغ
إطفاء الصكوك ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية.

2

ً
(موكال)
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ِ
تدفق االموال
تدفق املوجودات
تشكيل الشركة ذات الغرض الخاص واصدار الصكوك
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القسم السادس :أمور يأخذها البنك املركزي في الحسبان عند إنشاء أدوات إلدارة مخاطرالسيولة
متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
 .130كما هو مبين في القسم الخامس ،يوجد عدد كبير من أدوات إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها،
بما في ذلك نماذج املعامالت بين البنوك واملعامالت مع البنك املركزي مقدم تسهيالت السيولة الدائمة واملالذ األخير املتفق
ً
مع أحكام الشريعة ومبادئها .ومع ذلك ،يوضح القسمان الثالث والرابع عددا من املسائل التي تؤثر على وفرة بعض اآلليات
في دول مختلفة .وتشمل تلك املسائل األحكام الشرعية ،وحالة السوق املحلية (بما في ذلك قلة البنوك اإلسالمية) ،وعدم
ً
توافر األدوات املناسبة القابلة للتداول -خصوصا الصكوك ،-وندرة صانعي السوق لهذه األدوات .وإضافة إلى ذلك ،فإن
بعض هذه اآلليات ينطوي  -بالشك -على قدر كبير من التعقيد والصعوبة.
 .131ومن هذه القضايا ما ال يمكن معالجته بسهولة من قبل البنك املركزي أو الحكومة في الدول املعنية .ومع ذلك ،يوضح
ً
املبدأ  23باملعيار رقم ( )12ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،كما هو مقتبس في الفقرة  16أعاله ،عددا من الخطوات
التي يمكن أن تقوم بها السلطات من أجل تيسير إدارة مخاطر السيولة في دولها ،ومن تلك الخطوات:
• إصدار صكوك سيادية (قصيرة األجل).
• تسهيل توافر صانعي السوق ملثل هذه الصكوك.
• تسهيل تقديم تأمين ودائع متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها (أي مبني على التكافل) للحسابات الجارية
والحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،في البنوك اإلسالمية.
 .132إن لتوفير نظام لتأمين الودائع على النحو املوضح في النقطة الثالثة أعاله أثر إيجابي على إدارة مخاطر السيولة ،كما
يوحي بذلك االنخفاض الكبير في "معامل التسرب أو سحب الودائع" املطبق على هذه الحسابات عند حساب النسبة
الصافية للتمويل املستقر ألغراض االلتزام بمتطلبات بازل ( 3انظر القسم  3.2من املبادئ اإلرشادية رقم ( )6ملجلس
الخدمات املالية اإلسالمية).
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 .133ويتضمن الجدول ( )3التالي اعتبارات مهمة للبنك املركزي حين يقوم بإنشاء أدوات إلدارة مخاطر السيولة متفقة مع
ً
أحكام الشريعة ومبادئها مستخدما العقود والهياكل املوضحة في القسم الخامس املتقدم.
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الجدول  :3اعتبارات للبنك املركزي عند إنشاء أدوات إلدارة مخاطر السيولة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
الوديعة معامالت املضاربة املشاركة الوكالة السلم الجعالة اتفاقيات
سوف يقوم البنك املركزي بـ

املرابحة

إعادة

السلعية

الشراء
اإلسالمية

إنشاء قواعد إرشادية داخلية حول الطريقة التي
يتبعها في تقييم املالءة.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

تحديد معايير واضحة لألهلية للوصول إلى أدوات
إدارة مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ومبادئها.
إنشاء هيكل يحدد عملية طلب أدوات إدارة
مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها ،والوقت من اليوم الذي ينبغي أن يتم فيه
تلقي طلبات أدوات إدارة مخاطر السيولة املتفقة
مع أحكام الشريعة ومبادئها ،ومسؤولي مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية املصرح لهم بإرسال
الطلبات ،والخطوات التي يشتمل عليها تنفيذ
العقد املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،وأدوار

✓

✓

األطراف ذات الصلة في كل خطوة (البنك املركزي،
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وأي
وكالء/وسطاء) ،ومدة التسهيالت.

68

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الوديعة معامالت املضاربة املشاركة الوكالة السلم
سوف يقوم البنك املركزي بـ

الجعالة اتفاقيات

املرابحة

إعادة

السلعية

الشراء
اإلسالمية

إنشاء عالقات واتفاقيات مع وسطاء/وكالء السلع
(إن وجدوا) لكي يكونوا على استعداد لتلبية أية

✓

طلبات في وقت قصير.
اإلطمئنان إلى أن سوق السلع لديها القدرة على
تلبية الطلبات إلى الحد األقص ى ألدوات السيولة

✓

(إن وجدت).
التأكد من أن وكالء/وسطاء السلع (إن وجدوا)
على علم وقدرة على مقابلة املتطلبات الشرعية

✓

إبان نقل ملكية السلع.
إعداد وثائق موحدة للمضاربة السلعية ،بما فيها
العقود التي سوف تستخدم طوال املعاملة والسلع

✓

التي سيستفاد منها.
إعداد وثائق موحدة ،بما فيها العقود التي سوف
تستخدم طوال املعاملة ،وشروطها وأوضاعها.

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

الوديعة معامالت املضاربة املشاركة الوكالة السلم
سوف يقوم البنك املركزي بـ

الجعالة اتفاقيات

املرابحة

إعادة

السلعية

الشراء
اإلسالمية

التأكد من أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
لديها القدرة الالزمة واألنظمة لتحديد مستوى

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الربح حتى صباح اليوم التالي.
إعداد قائمة بالرهون املؤهلة التي ترغب في قبولها
مقابل دعم السيولة( .يمكن أن يكون هذا عقب
دراسة مستفيضة للموجودات التي تحتفظ بها
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في الدولة
املعنية واملوجودات التي من املحتمل أن تكون تلك
املؤسسات محتفظة بها عند إقدامها على طلب

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

أدوات إدارة السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها).
حساب وتبني معدل "تخفيض قيمة املوجودات"
لكل رهن من الرهون املقبولة املتفقة مع أحكام

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الشريعة ومبادئها.
التأكد من أن لديه األنظمة القادرة على معالجة
الرهون واألوراق املالية املتفقة مع أحكام الشريعة

✓

✓

ومبادئها ،وتقييمها.
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

الوديعة معامالت املضاربة املشاركة الوكالة السلم
سوف يقوم البنك املركزي بـ

الجعالة اتفاقيات

املرابحة

إعادة

السلعية

الشراء
اإلسالمية

ً
حصر ما يراه هو أحداثا افتراضية ،واستجاباته
التي سوف يتخذها إذا ما وقعت تلك األحداث.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

وضع تدابير مناسبة متفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها للتسوية املبكرة لعقود أدوات إدارة
مخاطر السيولة املتفقة مع أحكام الشريعة

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ومبادئها.
إبرام اتفاقية مع الحكومة من أجل تقديم
ً
التعويضات ،حيثما كان ذلك مناسبا.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

وضع سياسات إفصاح تحدد املعلومات التي
سيفصح عنها ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ً ً
في دولتها ( ً
سابقا والحقا معا).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

تحديد خطط بديلة للطوارئ التشغيلية املحتملة،
ً
مثال ،في حالة وقوع صعوبات فنية طارئة في أنظمة
الدفع والتسوية أو التموضع (التجهيز املسبق)
للضمانات ،أو تسوية أدوات إدارة مخاطر

✓

✓

71

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الوديعة معامالت املضاربة املشاركة الوكالة السلم
سوف يقوم البنك املركزي بـ

الجعالة اتفاقيات

املرابحة

إعادة

السلعية

الشراء
اإلسالمية

السيولة من قبل مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية.
الحصول على موافقة املجلس الشرعي ذي الصلة
بالبنك املركزي فيما يتعلق بكل الخطوات،
والعمليات ،والتوثيق ،والسلع (إن وجدت)،
واألوراق املالية املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها (إن وجدت) ،وشروط التسهيالت
وأوضاعها ،ودور كل طرف في تنفيذ املعاملة.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

التأكد من أن لديه أدوات إدارة املخاطر املناسبة،
والهياكل واللجان الخاصة بالحوكمة الداخلية ،مع
األدوار واملسؤوليات الواضحة.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ً
القيام باالفصاحات الضرورية وفقا لسياساته
املتعلقة بذلك.

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

