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مقدمة-:
يتناول هذا الكتاب جتارب الرقابة واإلشراف املصريف يف كل من باكستان ،ماليزيا وإيران
كل على حده معتمدا يف ذلك على ما قامت الدول املذكورة مبدنا به من قوانني ومنشورات
ومذكرات وذلك استجابة للخطاب (مرفق صورة منه آخر هذا الكتاب) الذي تفضل السيد/
النائب األول للمحافظ بإرساله لنواب حمافظي البنوك املركزية للدول الثالث املذكورة سابقاً يف
( 2003/11/3مرفق رقم  ،)1والذي أوضح فيه قيام بنك السودان بعمل توثيق للتجربة املصرفية
اإلسالمية (السودانية) ويطلب التعرف على جتارب هذه الدول يف جمال الرقابة واإلشراف
املصريف يف إطار النظام املصريف اإلسالمي وطالباً من بنك السودان باملستندات واملنشورات
املتعلقة باملوضوع املطروح.
إن الغرض من هذا الكتاب هو:
أ -التعريف بالتجارب املصرفية اإلسالمية (الرقابة واإلشراف املصريف اإلسالمي على وجه
اخلصوص) للدول املذكورة ع ّل ذلك يساعدنا يف حتليل وتقييم جتربتنا املصرفية (الرقابة
واإلشراف املصريف) كذلك معرفة الدوافـع ،الظروف ،املشاكل واملعوقــات اليت مرت بها
هذه الدول عند تنفيذ املصرفة اإلســــالمية (الرقابة واإلشراف املصريف) وإمكانية االستفادة
من احللول واملعاجلات اليت مت وضعها وتنفيذها يف هذه الدول ،كمقرتحات حلول لبعض
املشاكل واملعوقات اليت متر بها جتربتنا – الرقابة واإلشراف املصريف من منظور إسالمي.
ب -التعرف على اجملاالت اجلديدة واملناشط املستحدثة إسالمياً اليت طرقتها ومارستها
هذه الدول يف اإلشراف املصريف اإلسالمي ومل متارس بعد لدينا واقرتاح دراسة بعض هذه
اجملاالت واملناشط بهدف تطوير وتنمية جتربتنا يف الرقابة واإلشراف املصريف اإلسالمي.
ج -معرفة بعض االنتقادات اليت مت توجيهها للتجربة املصرفية اإلسالمية يف هذه الدول
ومدى قابلية هذه االنتقادات للتطبيق على بعض جوانب جتربتنا املصرفية اإلسالمية .قد
يطرأ تساؤل وهو ملاذا مت اختيار هذه الدول الثالث ؟.
واإلجابة هي أن دوليت باكستان وإيران هما الدولتان اللتان أعلنتا رمسياً وقانونياً تطبيق
الشريعة على النظام املصريف ،وفى هذا مياثالن إىل حد كبري املوقف يف السودان وذلك يف
االلتزام قانوناً بتطبيق الشريعة اإلسالمية على النشاط املصريف (وغريه من املناشط).
أما بالنسبة لدولة ماليزيا فقد مت اختيارها ألنها النموذج (املتطور) الذي جيمع بني العمل
بالنظام التقليدي والنظام املصريف اإلسالمي ،هذا إضافة إىل أن النظام املصريف اإلسالمي شهد
بعض التطورات اهلامة اليت رأينا إمكانية االستفادة منها يف جتربتنا املصرفية اإلسالمية


خاصة يف مرحلة ما بعد اتفاقية السالم واحتمال إنشاء بنوك تقليدية جبانب بنوك النظام
املصريف اإلسالمي.
نرجو أن نفيد بأنه إضافة إىل املستندات اليت مدتنا بها البنوك املركزية للدول الثالث
املذكورة عاليه فقد متت االستعانة يف كتابنا هذا بالتقارير السنوية للبنوك املركزية للدول
الثالث خاصة التقرير السنوي للبنك املركزي املاليزي.



الفصل األول
التجربة الباكستانية



بسم اهلل الرمحن الرحيم
التجربة الباكستانية

مقدمة:
يف 2003/11/3م قام السيد /النائب األول للمحافظ بإرسال خطاب ((مرفق رقم ))1
للسيد /نائب حمافظ بنك دولة باكستان ،أوضح فيه أن بنك السودان بالتعاون مع بنك التنمية
اإلسالمي يقومان بعمل توثيق للتجربة السودانية يف جمال املصرفة االسالمية ويطلب التعرف
علي التجربة الباكستانية يف جمال الرقابة واإلشراف املصريف وذلك يف إطار النظام املصريف
اإلسالمي الذي تطبقه باكستان حتى ميكن عمل مقارنة بني النظامني السوداني والباكستاني
يف جماالت مستوى التطبيق الذي وصال إليه ،والتحديات واملعوقات اليت متت مواجهتها
واحللول والنجاحات اليت مت حتقيقها.
وطلب خطاب السيد /النائب األول للمحافظ املستندات واملنشورات املتعلقة مبوضوع الرقابة
واإلشراف املصريف من واقع التجربة املصرفية االسالميةالباكستانية .وقد تفضل السيد /نائب
حمافظ بنك دولة باكستان بإرسال رده علي خطاب السيد  /النائب األول للمحافظ بتاريخ
2003/11/19م ((مرفق رقم  )2وقد جاء فيه ما يلي-:
• أن اجلهود املبذولة إلدخال املصرفة االسالمية يف باكستان بدأت يف عام 1978/77م.
وقد كانت باكستان من ضمن ثالثة دول (الدولتان األخريتان هما السودان وإيران) حاولت
إدخال نظام مصرفة خا ٍل من سعر الفائدة [سنعطي تلخيصاً هلذا النظام الحقاً].
• ويف نوفمرب 1991م أفتت احملكمة الشرعية الفدرالية واحملكمة العليا يف ديسمرب
1999م بعدم إسالمية النظام اخلالي من سعر الفائدة الذي كانت تطبقه املصارف وقتها
يف باكستان.
• يف عام 2001م قررت احلكومة أن التحول لنظام خا ٍل من الربا جيب أن يكون تدرجيياً
وعلي مراحل حتى ال يؤدي ذلك إلي خلق ارتباكات يف عمل النظام املالي يف باكستان.
عليه أصدر بنك دولة باكستان منشورات توضح السياسات والسمات األساسية إلنشاء
بنوك إسالمية يف القطاع اخلاص ،مصارف تابعة  Subsidiariesملصارف قائمة وفروع
إسالمية قائمة بذاتها  .Stand alone branchesأرفق مع اخلطاب املنشور الرئيسي
( )Master circularالصادر يف 2003/1/1م وموضوعه السياسات احملفزة للمصرفة
االسالمية [.سنستعرض هذا املنشور بشيء من التفصيل الحقاً].
• يوجد اآلن [عند تاريخ اخلطاب] بنك إسالمي (وله مثانية فروع) يتعامل بنظام ملتزم


متاماً بالشريعة االسالمية .صدق بنك دولة باكستان لتسع فروع إسالمية متلكها وتديرها
مخسة مصارف .تنظر بعض املصارف يف أمر إنشاء مصارف تابعة .Subsidiaries
• إضافة إىل طريقة املراجعة املبنية علي أساس املخاطر  Risk based auditفقد أنهى
بنك دولة باكستان الرتتيبات للعمل بنظام ملراجعة االلتزام بالشريعة فيما خيتص باملصارف
االسالمية.
• مت إنشاء إدارة كاملة للمصرفة االسالميةيف بنك دولة باكستان مسئولة عن كل األمور
املتعلقة باملصرفة االسالميةوالتمويل اإلسالمي يف باكستان.
• مت إنشاء جلنة للشريعة يف بنك دولة باكستان لتقديم النصح واملشورة له فيما يتعلق
بالصيغ ،اإلجراءات والقوانني اخلاصة باملصرفة االسالميةيف باكستان حتى يؤدي ذلك إىل
مراعاة االلتزام بالشريعة ويسهل علي املصارف االسالميةالعمل بطريقة سلسة.
• هناك جهود جارية لتطوير أدوات سوق النقد اإلسالمي Islamic Money
 Market Instrumentsمثل صكوك اإلجارة وذلك لتيسري عملية األسلمة للنظام
املصريف يف باكستان.
• فرغت اللجنة اليت مت تشكيلها يف عام 2000م من إعداد مستندات العقود بالنسبة
لكل الصيغ الرئيسية اخلاصة باملصرفة االسالميةواليت ستقوم باستعماهلا املصارف
االسالميةوفروعها.
آخذين يف االعتبار ما جاء يف خطاب السيد  /نائب حمافظ بنك دولة باكستان كما أوردناه
أعـاله ،سنقدم فيما يلي من صفحات تلخيصاً ملذكرة عن-:
النظام املالي اخلالي من سعر الفائدة يف باكستان Brief on Non-interest Based
Financial System in Pakistan

بدأت اجلهود إلنهاء التعامل بالفائدة يف االقتصاد الباكستاني يف عام 1978/77م ،وقد
إتسمت هذه احلركة بشموليتها كما كانت علي مستوى الدولة الباكستانية.
فيما يأتي سيتم تناول أهم مالمح هذه احلركة طرقها ،صيغها ووسائل عملها.

املنظور التارخيي  /الدستوري

-:Historical/Constitutional Perspective
صادقت اجلمعية التأسيسية األوىل يف باكستان املكونة مبوجب تشريع استقالل اهلند لعام
1947م علي القرارات املصريية  Objective Resolutionsيف 1949/3/12م ،وفيها
ينظر إىل باكستان بأنها دولة تراعي مبادئ الدميقراطية ،احلرية ،املساواة ،التسامح والعدالة
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االجتماعية كما جاء بها الدين اإلسالمي ،حيث يسمح ملسلمي باكستان فرادى ومجاعات
بتنظيم حياتهم علي أسس التعاليم والقواعد االسالميةكما وردت يف القرآن والسنة .مت حل هذه
اجلمعية ،اليت كانت مهمتها الرئيسية وضع دستور البالد يف أكتوبر 1954م .تبنت اجلمعية
التأسيسية التالية يف عام 1955م تقرير املبادئ األساسية Basic Principles Report
ولكن أغفل هذا التقرير فكرة تشكيل جلنة العلماء من قبل رأس الدولـة ،كما جاءت أصالً يف
توصية جلنة املبادئ األساسية يف عام 1952م.
وخالصة املوقف اآلن هو أن بعض مواد الدستور الباكستاني لعام 1973م تلزم احلكومة
بإختاذ اخلطوات الضرورية لتمكني مسلمي باكستان فرادى ومجاعات من تنظيم حياتهم وفقاً
ملبادئ اإلسالم.
كذلك أعطى الدستور احملكمة الشرعية الفدرالية  Federal Shariat Courtحق النظر
يف أي عريضة يقدمها مواطن أو احلكومة لتقرر عما إذا كان هناك قانون يتعارض مع مبادئ
اإلسالم املنصوص عنها يف القرآن والسنة .ولكن ال حيق هلذه احملكمة النظر يف الدستور،
قانون األحوال الشخصية للمسلمني ،أي قانون يتعلق باإلجراءات اخلاصة بأي حمكمة ،أي
قانون مالي أو قانون يتناول فرض ومجع الضرائب أو اإلجراءات واملمارسات املتعلقة باملصارف
والتأمني .وقد فرض هذا احلظر بداية ملدة ثالث سنوات وظل جيدد كل ثالث سنوات ولثالث
مرات حتى عام 1990م.
وخالل فرتة السنوات العشر وحتى عام 1990م مت تقديم  115عريضة للمحكمة الشرعية
الفدرالية وقد فصلت يف عشرين قانوناً تتناول أمر الفائدة .هذا وقد أصدرت احملكمة بعد
مداوالت مطولة حكمها يف نوفمرب 1991م .أما الطعن يف قرارات احملكمة الشرعية الفدرالية
فيمكن أن يرفع لدى حمكمة اإلستئناف الشرعية َّ Shariat Appellate Bench
املشكلة
من مخسة أعضاء من احملكمة العليا شريطة أال يكون أكثر من إثنني منهم من العلماء
.Ulama
مبوجب دستور عام 1962م مت تشكيل هيئة اإليدولوجية االسالمية Council of
 Islamic Ideologyكجهة استشارية ومت التأمني عليها أيضاً يف دستور 1973م .أما
مهامها فهي تقديم النصح للحكومة بشأن الطرق والوسائل جلعل القوانني متسقة مع املبادئ
االسالمية.
قامت هذه اهليئة برفع عدة تقارير كما قدمت عدداً كبرياً من التوصيات اليت تعنى بتحويل
النظام االجتماعي السياسي واالقتصادي التقليدي إىل نظام تسود فيه تعاليم العقيدة االسالمية.
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كذلك كان هناك تطور آخر يف الناحية الدستورية  /القانونية وهو تقديم مشروع قانون
الشريعة وتكوين جلنة األسلمة  Islamization Commissionيف عام 1991م برئاسة
السيد  /حمافظ بنك دولة باكستان .أوكلت هلذه اللجنة مسئولية التوصية باخلطوات والوسائل
مبا فيها البدائل املناسبة للفائدة ،اليت متكن من إنشاء النظام االقتصادي واملصريف الذي بينه
اإلسالم  Enunciated by Islamقدمت اللجنة تقريرها اخلاص باملصارف واملؤسسات
املالية يف عام 1992م.

واقع النظام املصريف بدون فوائد

-:Non-interest Based banking System in Practice

بدأ العمل بهذا النظام منذ يوليو 1985م وقد متت االستعانة باجملهودات اليت بذلت يف
هذا الصدد منذ أوائل الثمانينيّات .قامت «جلنة االقتصاديني واملصرفيني»
Panel of Economists and Bankers

يف فرباير  1980برفع تقريرها اخلاص بإلغاء الفائدة من االقتصاد Report on the
 Elimination of Interest from the Economyهليئة األيدولوجية االسالميةوقامت

األخرية بدورها برفع نسخة معدلة تعديالً طفيفا للسيد /رئيس اجلمهورية يف يونيو 1980م.
تناول هذا التقرير املعدل املواضيع ذات العالقة مبنع الربا ،واملشاكل اليت ميكن أن حتدث
نتيجة لذلك مع تقديم عدة مقرتحات كبدائل للنظام املبين علي الفائدة ،هذا بالنسبة للتعامل
املصريف احمللي مع اإلشارة إىل أن إلغاء الفائدة من التعامل التجاري الدولي ال ميكن أن يتحقق
مبجهود دولة لوحدها.
كذلك أوصت اهليئة أيضاً بإلغاء الفائدة من عمليات املؤسسات املالية للتنمية
 Development Financial Institutionsكما تناول تقرير اهليئة بالشرح سياسات
البنك املركزي والسياسات النقدية والطرق املتعددة لالستالف احلكومي يف ظل نظام ال يتعامل
بالفوائد.
لقد أوضح التقرير املذكور أنه لكي تعاد صياغة النظام املصريف علي أسس إسالمية فمن
األهمية مبكان إجراء التغيريات الالزمة يف القوانني املصرفية السائدة لتتماشى مع الشريعة.
وعليه فإن اهليئة توصي بأن يتزامن تغيري هذه القوانني مع البدء بعملية إلغاء الفوائد .أعلنت
اهليئة أن نظام املشاركة يف الربح /اخلسارة هو النموذج األمثل والبديل احلقيقي للفوائد
وأوصت بإجراء التغيريات الضرورية يف قوانني املصارف ،نظام الضرائب مع دعوة اجملتمع
إىل االلتزام باألمانة وحماربة األمية .ونظراً للصعوبات احملتمل أن تنجم عن تطبيق نظام
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املشاركة يف الربح  /اخلسارة فقد وافقت اللجنة علي تطبيق بعض صيغ التمويل األخرى
كالبيع املؤجل ،اإلجارة  leasingالشراء بالتقسيط ...اخل مع التحذير بأن هذه الصيغ قد
يساء استخدامها لفتح طرق جديدة تسمح لعودة الفوائد بكل شرورها.
وقد مشلت قرارات األسلمة إلغاء الفوائد من عمليات املؤسسات املالية اخلاصة (خالل
الفرتة -1979يونيو 1985م) واملصارف التجارية ( -1981يونيو 1985م) .كذلك مت تعديل
اإلطار القانوني للنظام املالي والنظام اخلاص بالشركات يف يونيو 1980م ليسمح بإصدار
أدوات مالية خالية من الفوائد لتمويل الشركات تسمى شهادات املشاركة ذات األجل
 ،Participation Term Certificatesوتزامن هذا مع صدور تشريع يسمح بإنشاء
شركات مضاربة والسماح هلا برتويج شهادات مضاربـة لتمويل رأس املـال.مت أيضاً تعديل
قانون الشركات املصرفية لعام 1962م ليسمح للمصارف بالتمويل عن طريق املشاركة يف الربح/
اخلسارة ،الزيادة يف األمثان ( )Markup in Pricesاإلجارة ،الشراء باألقساط.
يف يناير 1981م بدأ العمل بنظام النوافذ اليت ال تتعامل بالفوائد يف كل املصارف املؤممة
ويف أحد املصارف األجنبية (بنك عمان) وذلك إلستقطاب الودائع علي أساس املشاركة يف
الربح  /اخلسارة .وبالنسبة الستخدام هذه الودائع فقد أخطرت املصارف بأنه ميكنها متويل
عمليات بيع السلع احلكومية بنظام الدفع املؤجل والزيادة يف مثن الشراء املراحبه .مت إجراء
تعديل متزامن يف القوانني لتسمح لبنك دولة باكستان بتقديم متويل مقابل شهادات املشاركة
ذات األجل وشهادات املضاربة.
ابتداءً من يوليو 1981م مسح للمصارف بتمويل رأس املال العامل بالنسبة للتجارة والصناعة
علي أساس انتقائي  Selective Basisوذلك باستخدام املشاركة.
ولعل إحدى اخلطوات الكبرية ،فيما خيتص بإلغاء الفوائد ،مت إختاذها يف يناير 1985م
عندما مت التوجيه بأن يتم متويل احلكومة الفدرالية ،حكومات الواليات ،مؤسسات القطاع
العام ،الشركات العامة واخلاصة عن طريق إحدى صيغ التمويل اخلالية من الفوائد .تبع ذلك
ويف أبريل  1985صار كل التمويل لكل الوحدات مبا فيها األفراد يتم بالصيغ اخلالية من
الفوائد .ويف يونيو 1985م صار كل التعامل املصريف التجاري الذي يتم بالروبية الباكستانية
خا ٍل من الفوائد ومن ثم حتويل كل الودائع القائمة إىل ودائع تشارك يف الربح  /اخلسارة.
استمر قبول اإليداعات يف احلسابات اجلارية ولكن بدون دفع فوائد هلا وعدم السماح هلا
باملشاركة يف الربح  /اخلسارة.
جتدر اإلشارة إىل أن هذا ال ينطبق علي الودائع بالعملة األجنبية والقروض األجنبية اليت
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ظلت كما هي عليه [أي تتعامل بالفائدة].
قام بنك دولة باكستان بتحديد أثنتى عشرة صيغة لنظام التمويل بدون فوائد ميكن تصنيفها
يف ثالث جمموعات نوردها أدناه-:
(أ) التمويل عن طريق اإلقراض
- :Financing by Lending

 -1ميكن للمصارف أن متنح قروضاً ال حتمل فوائد مع السماح هلا بفرض رسوم خدمات
شريطة أال تتعدى التكلفة املقابلة للعملية مع عدم األخذ يف االعتبار تكلفة مبلغ القرض
 Cost of Fundوخمصصات الديون السيئة واملشكوك فيها .يقوم بنك دولة باكستان
بتحديد احلد األعلى هلذه الرسوم من وقت آلخر.
 -2القرض احلسن وهذا مينح علي أساس الرتاحم والعطف وهو خا ٍل من الفوائد ورسوم
اخلدمات ويتم سداده عندما يتمكن املقرتض من ذلكRepayable if and when ،
.the borrower is able to pay

(ب) صيغ التمويل اخلاصة بالتجارة

-:Trade Related Modes of Financing

 -1شراء السلع بواسطة املصارف يعقبه بيعها للعمالء مع الزيادة يف سعر الشراء Markup
 in Priceو الدفع املؤجل .يف حالة الفشل يف السداد ال جيب أخذ زيادة فوق الزيادةاألوىل
يف سعر الشراء .There should be no markup on markup
 -2شراء كمبياالت التجارة .Purchase of Trade Bills

 -3شراء األصول الثابتة واملنقولة اخلاصة بالعمالء من قبل املصارف واإلتفاق علي شرائها
مرة أخرى من قبل هؤالء العمالء.
 -4اإلجارة .Leasing
 -5الشراء باألقساط .Hire-Purchase
 -6تنمية وتطوير األصول  Development of Propertyعلي أساس فرض رسوم
تنمية.
(ج) صيغ التمويل اخلاصة باالستثمار

-:Investment Type Modes of Financing

 -1املشاركة يف الربح  /اخلسارة.
 -2املساهمة يف رأس املال وشراء األسهم.
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 -3شراء شهادات املشاركة ذات األجل وشهادات املضاربة.
 -4املشاركة يف اإلجيار .Rent Sharing
لتنفيذ هذا الربنامج قام بنك دولة باكستان بوضع وصف لطريقة احتساب احلد األقصى
للرسوم يف حالة التمويل اخلالي من الفوائد واملقدم من املصارف واملؤسسات املالية للتنمية،
كذلك احلد األدنى واألقصى املطبقني يف حالة صيغ متويل التجارة واالستثمار املذكورين عاليه.
ومت أيضاً شرح طريقة توزيع إرباح املصارف بني املودعني وأصحاب األسهم .ويف عام 1984م
وضع نظام أوزان للودائع ،االقرتاض عن طريق املشاركة يف الربح  /اخلسارة ،رأمسال البنك
كجزء من قاعدة لتوزيع األرباح.
إنصب إهتمام بنك دولة باكستان يف هذه املرحلة يف عمل سياسات ترمي لتنظيم وإرشاد
املصارف واملؤسسات املالية األخرى لتقوم بدورها يف تطوير الصيغ التمويلية اخلالية من
الفوائد .ويف هذا الصدد قام بنك دولة باكستان بتقديم الشرح املفصل للمصارف فيما يتعلق
بالصفات العامة لصيغ التمويل اإلسالمي اليت ستحل حمل التعامل بالفوائد ،كذلك مت عمل
قاعدة توضح كيفية احتساب رسوم اخلدمات بالنسبة للمصارف ووضع أسس القتسام أرباح
املصارف بني املودعني وأصحاب احلقوق األخرى .ويف هذا اجملال بينت هذه األسس طريقة
حتديد مصاريف اإلدارة املستحقة للمصارف كجزء من األرباح وإعطاء أوزان لكل من رأس
مال املصرف ،املودعني وااللتزامات األخرى .وفوق هذا وذاك ميلك بنك دولة باكستان وسائل
رقابية غري مباشرة كاالحتياطي القانوني ونسبة السيولة.
ومنذ أول يوليو 1985م بدأ بنك دولة باكستان يف فرض عقوبات حمددة Flat Rate
 Penaltiesبدل نظام الفوائد العقابي  Penal Interestالذي كان معموالً به يف حالة الفشل
يف االلتزام بنسبة االحتياطي النقدي ونسبة السيولة .وميكن للمصارف مقابلة احتياجاتها
الوقتية للسيولة من بنك دولة باكستان شريطة دفع معدل عائد  Rate of Returnيعادل
النسبة اليت تدفعها هذه املصارف لودائع االدخار.
يف أغسطس 1985م أخطرت املصارف ومؤسسات متويل التنمية بأنه ميكن هلا استثمار
الودائع املشاركة يف الربح  /اخلسارة يف السندات احلكومية.
بعد عام 1985م مل تتخذ أي إجراءات عملية إلصالح النظام اجلديد أو لتعميق األسلمة
ماعدا بعض التعديالت البسيطة يف القواعد املصرفية.

After 1985, no practical step has been taken for reforming the
>new system or to proceed further on the path of Islamization
except for some minor changes in banking regulations.
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العمليات املتنوعة والصيغ املمكنة لتمويلها

Various Transactions & Possible Modes of Financing
أسس التمويل

طبيعة العملية
 -iالتجــــارة
أ-
العمليات السلعية للحكومة الفدرالية وحكومات الزيادة يف السعر
الواليات.

فروقات أسعار الصرف يف حالة الكمبياالت
ب -كمبياالت الصادر املشرتاه واملتداولة مبوجب بالعملة األجنبية العمولة أو خفض سعر الشراء
 Mark downيف حالة الكمبياالت بالروبيه
خطاب اعتماد.
الباكستانية.
ج -الكمبياالت املشرتاه/
املخصومة اخلاصة خفض السعر
خبطابات اعتماد داخلية .Inland
رفع السعر

د -كمبياالت االسترياد مبوجب خطاب اعتماد.

عمولة خدمات ،عمولة خدمات تفضيلية االستثمار
هـ -متويل الصادر مبوجب مشروع متويل الثابت Fixed Investment :املساهمة يف
الصادرات اخلاص ببنك دولة باكستان ومشروع األسهم ،شهادات املشاركة ذات األجل ،اإلجارة،
الشراء بالتقسيط.
متويل اآلالت املصنوعة حملياً.
بالنسبة لرأس املال العامل :املشاركة يف الربح/
اخلسارة أو رفع السعر.
 -iiالصناعــــة
االستثمار الثابتFixed Investment :
املساهمة يف األسهم ،شهادات املشاركة ذات
األجل ،املضاربة ،اإلجارة ،الشراء بالتقسيط،
زياة السعر.
رأس املال العامل :املشاركة يف الربح/اخلسارة،
الزيادة يف السعر.

الصناعة
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أسس التمويل

طبيعة العملية
 -iiiالزراعة وصيد األمساك

التمويل قصري ،متوسط وطويل األجل

زيادة السعر
بالنسبة لصغار املزارعني وصغار صائدي األمساك
املسموح هلم حالياً بقروض بدون فوائد ،يتم متويل
املدخالت عن طريق رفع السعر كما ميكن إلغاء
الزيادة يف السعر يف حالة الدفع خالل الفرتة
احملددة ويتم تعويض املصارف املعنية يف هذا
الصدد باخلصم من حساب احلكومة مع بنك دولة
باكستان.

 -Iاآلبار بكل أنواعها

اإلجارة ،الشراء باألقساط إضافة إىل متلك اآلالت
من قبل املصارف ميكن هلا أيضاً رهن األرض
لصاحلها كما هو احلال بالنسبة لقروض املزارعني
حتت نظام دفاتر التوفري.

 -IIIاألبقار احللوب وأبقار احلراثة.

رفع السعر

حمالت األلبان ومشتقاتها
تربية الدواجن

املشاركة يف الربح/اخلسارة اإلجارة ،البيع
بالتقسيط

 -IIالرتاكرتات ،املقطورات واآلالت الزراعية
األخرى.
املواصالت ،قوارب الصيد ،املصانع العاملة اإلجارة ،الشراء بالتقسيط.
وسائل
بالطاقة الشمسية...اخل.

 -IVاملخازن واملباني الزراعية األخرى (احلظائر ،اإلجارة ،املشاركة يف اإلجارة Rent Sharing
احلواجز...اخل)
باستخدام أوزان مرنة بالنسبة ألموال املصارف.
 -Vتنمية األراضي  Land Developmentرسوم تنمية.
 -VIالبستنة تشمل احلاضنات
Orchards including nurseries

رفع السعر ،رسوم تنمية أو املشاركة يف الربح/
اخلسارة.

 -VIIالغابات

رسوم تنمية.

 -VIIIتطوير مصادر املياه

رسوم تنمية
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أسس التمويل

طبيعة العملية
 -ivاإلسكان Housing

املشاركة يف اإلجيار مع إعطاء مرونة يف األوزان
ألموال املصرف.

اإلسكان
 -vالسلفيات الشخصية باستثناء تلك اليت تقدم
لتمويل األعمال واإلسكان
Personal Advances (Other than
those for business purposes
)and housing
السلع اإلستهالكية املعمرة (العربات ،املواتر،
وأثاثات املنازل)

شـركات املضاربـة وشهادات املضاربـة

الشراء بالتقسيط

Mudarabah Companies and Mudarabah Certificates
صدر قانون شركات املضاربة عام 1980م ويتناول مواضيع تسجيل شركات املضاربة،
الرتويج ،اإلدارة والرقابة علي املضاربات .إستوجب هذا القانون علي كل شركات املضاربة
بالتسجيل وفق هذا القانون وقد عرف القانون املضاربة بـأنها “أي عمل يقوم فيه شخص
باملساهمة مباله ويقوم فيه آخر بتقديم جمهوداته أو مهاراته أو اإلثنني معاً...اخل” واملضاربة
نوعان مضاربة ذات أغراض عامة  General Purpose Mudarabahومضاربة ذات
أغراض حمددة  Specific Purpose Mudarabahكذلك ميكن أن تكون املضاربة لفرتة
حمدودة أو غري حمدودة .كما جيب أال تتعارض املضاربة مع مبادئ اإلسالم .ويسمح لشركات
املضاربة بالرتويج ألعماهلا بإذن من املسجل الذي حدده قانون املضاربة وال مينح هذا اإلذن إال
إذا شهدت اللجنة الدينية  Religious Boardاملشكلة من قبل احلكومة الفدرالية داخل
جلنة السندات والنقد الباكستانية Securities and Exchange Commission of
 Pakistanكتابة أن املضاربة املعنية ال تضمن أعماالً تنايف مبادئ الدين اإلسالمي.
إنتشرت شركات املضاربة انتشاراً سريعاً خالل الفرتة 1993-1990م وبلغ عددها أكثر
من مخسني شركة .أما بالنسبة للرقابة علي أعمال هذه الشركات ،فقد مت تفويض بنك دولة
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باكستان وابتداءً من 1992/1/1م لإلشراف علي مناشط هذه الشركات ،ولكن نتيجة للتغريات
اهليكلية اليت متت يف القطاع املالي فقد مت يف عام 1993م حتويل سلطة اإلشراف علي هذه
الشركات للجنة السندات والنقد الباكستانية ،وعليه مت تأسيس مكتب مسجل املضاربات الذي
يؤدي عمله داخل جلنة السندات والنقد .ويهدف هذا املكتب إىل املساعدة يف تطوير وتقوية
قطاع املضاربة ومتكينه من لعب دوره اهلام يف تنمية االقتصاد الباكستاني .وطبقاً ملا جاء يف
تقرير مجعية املضاربة الباكستانية  Mudarabah Association of Pakistanلعام
1999م فقد بلغ حجم أسهم قطاع املضاربة  8,097بليون روبيه مقابل  4,605بليون روبيه
لقطاع اإلجارات  Leasing Sectorو 4,761بليون روبيه للصناديق املشرتكة Mutual
 Fundsو 2,408بليون روبيه لبنوك االستثمار .ويف عام 1999م بلغت نسبة األرباح
يف املتوسط  %7,17لقطاع املضاربة %6,91 ،للصناديق املشرتكة %6,78 ،لشركات اإلجارة
و %6,70لبنوك االستثمار .يسمح للمصارف بشراء شهادات املضاربة اليت تصدرها شركات
املضاربة ولكن غري مسموح هلذه املصارف القيام مباشرة بعمليات مضاربة مع رجال األعمال ال
كوكيل للمودعني وال كمالك لرأس املال.
Banks may purchase Mudarabah Certificates issued
by Mudarabah Companies. But they are not allowed to
directly conduct Mudarabah business with entrepreneurs
neither as agent of the depositors nor as capital owners.
واهلدف من هذا هو تفادي الدخول يف خسارات خاصة إذا علمنا أن يف عمليات املضاربة
[علي عكس املشاركة] ال يسمح ملالكي رأس املال التدخل يف إدارة عمليات املضاربة ،ويف نظر
الشريعة االسالميةأن خسارات التمويل املساهم  Participatory Financingجيب
أن يتحملها صاحب رأس املال أو املمول ،هلذا تتحاشى املصارف الدخول يف هذا النوع من
اخلسارات.
Besides, the loss in participatory financing according to
Islamic shariah is strictly to be borne by the capital owner
or the financiers and the banks try to avoid such loss.

اهليكل القانوني

-:Legal Framework
لقد مت إدخال نظام قانوني جديد يسمح بالتعامل املصريف اخلالي من الفائدة ،حني صدر
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قانون اخلدمات املصرفية واملالية تعديالت القوانني لعام 1984م وقانون احملاكم املصرفية لعام
1984م .لقد كان قانون اخلدمات املصرفية واملالية هو يف األساس تعديالت لسبعة قوانني
لتسمح بالعمل بصيغ متويل جديدة صدق عليها بنك دولة باكستان .ومت مجع هذه الصيغ
حتت كلمة «التمويل  »Financeاليت مت تعريفها يف قانون احملاكم املصرفية وتشمل أي
ترتيبات أو تسهيل يف نظام ال يتعامل بالفائدة.
The term includes an accommodation or facility under
a system that is not based on interest.
مشلت القائمة املبينة للصيغ ثالث عشرة صيغة وهي ليست حصرية not exhaustive
وتسمح ألي صيغة أخرى ال يكون أساسها الفائدة .ولكن مل يتم تعريف الفائدة ال يف قانون
احملاكم املصرفية وال يف قانون اخلدمات املصرفية واملالية.
However the term interest has not been defined in either
the Tribunals Ordinance or the Banking and Financial
Services Ordinance.
والتعريف الوحيد للفائدة ورد يف قانون مقرضي األموال Money Lenders
 Ordinanceاخلاص ببالوثتان البنجاب ،السند والذي مت إلغاؤه ،وقد جاء التعريف
كما يلي-:
“الفائدة هي عائد زيادة فوق املبلغ الذي مت إقراضه سواء فرض هذا العائد أو قصد اسرتداده
عن طريق الفائدة بالتحديد أو أي طريقة أخرى ،ال يشمل هذا أي مبلغ حدد بطريقة مشروعة
لتغطية املصروفات والتكلفة.
“Interest includes the return to be mode over and above
what was actually lent, whether the same is charged or
sought to be recovered specifically by way of interest or
otherwise, but does not include any sum lawfully charged
”for or on account of cost or expenses.
أما القوانني السبعة اليت مت تعديلها يف قانون اخلدمات املصرفية واملالية فهي-:
 -1قانون الشركات املصرفية لعام 1962م.
 -2قانون الشركات لعام 1984م.
 -3قانون تأسيس املصرف الفدرالي للتعاون وقانون تنظيم املصرفة التعاونية لعام 1979م.
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 -4قانون التسجيل لعام 1908م.
 -5قانون الشركات لعام 1932م.
 -6قانون ضريبة الثروة لعام 1963م.
 -7قانون ضريبة الدخل لعام 1979م.

تقييم عمليات املصرفة اخلالية من الفوائـد

An Appraisal of The Non-Interest Based Banking Operation

جانب اخلصوم -:Liabilities Side

فيما خيتص جبانب اخلصوم بالنسبة لدولة باكستان وكما هو احلال يف املصارف
االسالميةاملشاركة يف الربح  /اخلسارة [املضاربة] يف الدول األخرى فقد مت حتويل اخلصوم
للصيغ االسالميةدون أية مشاكل ولكن مل يتم توضيح العالقة بني املودع والبنك ومل يعرف دور
البنك وهل هو دور رجل األعمال  entrepreneurمضارب أم وكيل  agentللمودعني،
وإذا كان البنك وكيالً للمودعني ما هي مكافآته  remunerationنظري ذلك وما هي
اخلطوات الالزمة لضمان مصاحل املدخرين .وكان البد من وضع هذه التفاصيل قبل تنفيذ النظام
اجلديد.
Such details should have been worked out before
implementing the system.
إن النظام الذي يُعطي أوزاناً ملختلف أنواع اخلصوم ورأس مال املصرف مبوجب منشور
الرقابة علي املصارف رقم  34لعام 1984م والذي جرى تعديله من حني آلخر يعترب نظاماً
غري عادل  Considered to be unjustوذلك بسبب إعطائه وزناً لرأس املال مقداره
مخسة مقابل واحد لودائع االدخار .ونظراً ملا هو متوقع من خصخصة للمصارف الوطنية وفتح
مصارف خاصة جديدة فيجب إعادة النظر يف نظام األوزان هذا وإعادة صياغته ليعطي أكرب
قدر من العائد للمودعني .To give maximum return to depositors
إن توزيع دخل املصارف بني أصحاب األسهم واملودعني يعاني من اختالالت عدة وعلي
النقيض من مرامي الشريعة واالثار احلسنة لنظام املشاركة علي توزيع الدخل فإن مصاحل
املودعني مل تتم مراعاتها يف نظام توزيع دخل املصارف املعمول به .ففي هذا النظام تقوم
املصارف  -باستثناء القلة -باحتساب العائد علي أساس أدنى رصيد قائم يف الشهر وليس
علي أساس الرصيد اليومي القائم ،وعلي ضوء هذا فإن املصارف تقوم بإخفاء عدم فعاليتها
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 inefficiencyعلي حساب أصحاب الودائع وذلك مبنحهم نسبة عائد متدنية لتتمكن من
إظهار أرباح عالية ألصحاب األسهم يف بيان األرباح  /اخلسائر.

جانب األصول -:Assets Side

وكما مت توضيحه من قبل هيئة األيدولوجية االسالميةفإن نظام املشاركة يف الربح /اخلسارة
الذي يشمل املشاركة واملضاربة واآلليات األخرى القائمة عليها هلو البديل الرئيسي واحلقيقي
 Basic & real alternativeيف النظام املالي اإلسالمي لنظام اإلقراض بفوائد.
لقد صادق الفقهاء/العلماء  Jurists/Scholarsعلي بعض الصيغ األخرى بالرغم
من أنها تعترب صيغ من الدرجة الثانية مثل البيع املؤجل/املراحبة [يتم تفسريها علي أنها
الزيادة يف السعر] اإلجارة ( )leasingبيع السلم [البيع مؤجل التسليم] اجلوعلة [رسوم
اخلدمات]...اخل .إن القاعدة الشرعية اليت يعتمد عليها هي “اخلراج بالضمان” (يستحق
الشخص األرباح لو قبل مببدأ التعرض للخسائر أيضاً)
“One is entitled to profit if he is ready to accept liability
of loss also”.
إن املبدأ العام هو أنه ال يوجد عائد علي متويل مقدم من شخص آلخر دون تعريض هذا
التمويل للمخاطر اليت ترتبط بنشاط املمول .إن نسب التعرض للمخاطر يف نظام املشاركة يف
الربح/اخلسارة هي بنفس نسب مساهمة األطراف املعنية يف متويل االستثمار ،بينما جند يف
صيغ متويل التجارة واإلجارة  Leasingفإن درجات التعرض للمخاطر ختتلف وتنخفض
بدرجة كبرية بالنسبة للممول ولكن ال تنتفي متاماً .إن الصيغ اليت أوصى بها بنك دولة
باكستان كانت يف جمملها توسيع للصيغ اليت جاءت يف توصيات هيئة األيدلوجية االسالمية.
ولكن مل يكن ضمن توصيات اهليئة نظام الزيادة يف السعر  Mark upمع وجود اتفاق إلعادة
الشراء ،بيع/شراء الكمبياالت التجارية ووسائل الدين األخرى اليت تقوم علي أساس الزيادة يف
السعر .وإضافة إىل ذلك أُعطيت املصارف ومؤسسات متويل التنمية حرية تطوير أدوات متويل
أخرى حسب األسبقيات اليت يرونها ولكن دون وضع نظام للمراجعة الشــرعيــــة Audit
 Shariahأو نظام لإلشراف يضمن تنفيذ الصيغ اجلديدة بطرق تتسق مع مبادئ الشريعة.

نظام الزيادة يف السعر -:Mark up System

إن مصطلح زيادة السعر  Mark upقد مت اشتقاقه من صيغة البيع املؤجل [البيع مع
تأجيل الدفـع] .وقد أفتت هيئة األيدلوجية االسالميةبشرعية البيع املؤجل ولكن مع استيفاء
بعض الشروط العملية  .Operational Conditionsإن هذا البيع أسس علي نظام
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بيع املراحبة الذي فسر علي أنه بيع يتفق فيه املشرتي والبائع علي هامش ربح يضاف للتكلفة
اليت حيددها البائع للمشرتي ،وقد يكون دفع سعر البيع الذي يشمل الربح املتفق عليه حاالً
أو آجالً وعلي دفعة واحدة أو علي أقساط .ولكي يتماشى هذا النوع من التعامل مع القواعد
الشرعية جيب اإليفاء ببعض الشروط وهي-:
أأوالً :جيب أن تكون السلع املتاجر فيها سلعاً حقيقية ملموسةReal, Tang
> gible goodsوليست أوراق أو مستندات دين Not papers or credit
.documents
ثانياً :جيب علي البائع امتالك السلع أوالً قبل بيعها للعميل.
ثالثاً :حيدد السعر قطعياً The price should be settled once and for
 allوال يتم تغيريه بعد إنهاء عقد البيع.
لقد أفتى العلمــاء بأنـــه يكفي لكي يتم إيفــاء شــرط «اإلمتــالك» ”Condition
.“of Possession
أن يقوم البائع الذي مت شراء السلع منه بتخصيصها للمصرف ويسلمها ألي شخص
مصرح له من قبل هذا املصرف .ولكن مل يف نظام السعر الزائد املطبق بوساطة املصارف بهذه
الشروط.
However, the mark up technique adopted by the banks
did not fulfill these conditions.

ترتيبات إعادة الشراء

-:Buy-back Arrangement
مبوجب هذه الرتتيبات اليت طبقتها املصارف يف باكستان يقوم العمالء ببيع بعض السلع
املنقولة للمصارف ووقتياً يتم شراء نفس هذه السلع بسعر أعلى (زيادة يف السعر )Mark up
وودفع القيمة يف تاريخ الحق .يوجد شرط يسمح بالتعويض اإلتفاقي Liquidated Dama
 ageمبين علي أساس تكلفة الفرصة الضائعة  Opportunity Costيف حالة فشل
العميل يف السداد .كما تسمح هذه الرتتيبات بيع/شراء بعض أنواع الكمبياالت املستندية.
تعرف ترتيبات البيع هذا يف النظام اإلسالمي ِب “البيع بالوفاء” وقد مارسه التجار
واملمولون يف القرنني السادس والسابع بعد اهلجرة وذلك للتحايل علي حظر الربا To
.circumvent the prohibition of Riba
وقد قبل بها الفقهاء املسلمون  Muslim Juristsطاملا أخذت شكل تعهد بسداد
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نفس املبلغ دون أي زيادة مع اشرتاط أن التعهد بإعادة الشراء ال يشكل جزءً من العقد .ولقد
أعلنت كل من هيئة األيدولوجية االسالميةواحملكمة الشرعية الفدرالية واحملكمة العليا بأن
هذه الرتتيبات اليت طبقتها املصارف بأنها غري إسالمية .Declared Un-Islamic
وقد جاء يف مالحظات احملكمة الشرعية الفدرالية الصادرة يف 1991/11/14م ما يلي-:
{إن العمليات املنضوية حتت نظام “السعر الزائد” نتجت عنها فائدة ألن السلعة مل تكن
موجودة أصالً وبالتالي مل يتم متريرها عرب البنك للمستلف}.
“ The transactions in the garb of mark up resulted in
interest, as neither the commodity was in existence nor it
had passed through the bank to the borrower”.
وعليه وبعد رجوع احملكمة الشرعية الفدرالية إىل الطرق املمكنة لتنفيذ البيع املؤجل كما
جاءت يف كتب القانون اإلسالمي واألدبيات املعاصرة لنظام املصرفة االسالمية In books
 of Islamic law and the contemporary literatureتعلن أن نظام
السعر الزائد الذي يسمح أو ال يسمح بإعادة الشراء واملعمول به يف باكستان يتعارض مع
مبادئ اإلسالم  .Is repugnant to the injunctions of Islamوقد أيدت
احملكمة العليا هذا الرأي.

شهادات املشاركة ذات األجل

-:Participation Term Certificates
بدأ العمل بشهادات املشاركة ذات األجل يف عام 1980م لتحل حمل السندات
 debenturesوذلك ملنح التمويل متوسط وطويل األجل بالعملة احمللية ،وهي أدوات
ميكن تداوهلا  negotiableوتصدرها الشركة مقابل أي نقود أو متويل تتحصل عليه أو
ستتحصل عليه بالنقد ،أو الذهب أو أي ضمان يصدر لصاحلها.
وكقاعدة عامة فإن حامل شهادات املشاركة ذات األجل حيق له املشاركة يف الربح/
اخلسارة اليت حتققها الشركة يف كل سنة مالية ،أما أهم صفات شهادات املشاركة ذات
األجل هذه فهي-:
أ -ميكن احلصول علي األموال مقابل شهادات املشاركة هذه من ممول واحد أو جمموعـــة ممولني.
تصدر هذه الشهادات لفرتة ال تتعدى العشر سنوات ال تشمل أي فرتة مساح معمول بها.
 الترجمة احلرفية لـ  “ Repugnant to the inunctions of Islamمكروة من قبل الشرائع
االسالمية”.
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ب -يدخل االستثمار مبوجب شهادات املشاركة ذات األجل ضمن تعريف السندات
“ ”Securitiesالذي جاء يف قانون إصدارات رأس املال لعام 1947م Capital
 Issues Actوتعريف رأس املال املسرتد  Redeemable Capitalالوارد يف
قانون الشركات لعام 1948م.
ج -يتوقع أن تقوم وحدات األعمال بدفع أرباح أولية Provisional Profits
علي أساس نصف سنوي للمؤسسة املالية أو املصرف وتكون نسبة يتفق عليها من األرباح
املتوقعة وجيري تعديلها حسب الواقع بنهاية العام املالي املعين.
د -إذا متكن مستخدم التمويل من توزيع أرباح حلاملي شهادات املشاركة ذات األجل
خالل ثالثني يومـاً من نهاية إقفال احلسابات السنويـة خاصته يسمح له خبصم rebate
يبلــغ . %2
هـ -يف حالة اخلسارة فإن هذه اخلسارة تقابل أوالً من احتياطيات الشركة مصدرة
الشهادات.
و -متلك املؤسسات التمويلية حق حتويل جزء من أصل  Principalشهادات املشاركة
إلي أسهم عادية  Ordinary Sharesوذلك يف حالة هبوط نسبة األرباح اليت
يستحقها حامل الشهادات إىل ما دون احلد األدنى املتفق عليه.
ز -تستحق املؤسسات التمويلية تعويضاً لفرتة االنتظار  ،Gestation periodويكون
هذا التعويض يف شكل خصم   discountحيتسب من تاريخ منح التمويل وحتى تبدأ
الشركة املمولة عملياتها التجارية.

شهادات التمويل ذات األجل

-:Term Finance Certificate
تشكل شهادات التمويل ذات األجل املبنية علي أساس الزيادة يف السعر Mark up
جزء من رأس املال غري املساهم املسرتد Non-participatory redeemable
 .capitalوجبمعها لنظام إعادة الشراء والزيادة يف السعر Buy back and mark
 upكانت شهادات التمويل هذه أكثر أدوات التمويل اليت استخدمتها املصارف ومؤسسات
متويل التنمية إنتقاداً.
لقد بادرت مؤسسات متويل التنمية بالعمل بها يف عام  85/1984ومن ثم أصبحت الصيغة
 يفهم علي أن اخلصم يكون من نسبة األرباح.
 يفهم علي أنه خصم من مبلغ التمويل.
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الرئيسية للتمويل وحلت حمل شهادات املشاركة ذات األجل.
وطبقاً للممارسة العامة للمصارف ومؤسسات متويل التنمية فيما يتعلق بشهادات التمويل
ذات األجل فهي كما يلي-:
تقوم الشركة املستلفة ببيع السلعة موضوع التمويل  -واليت اتفقت علي شرائها ورقياً
 A paper dealمن الشركة املنتجة هلذه السلعة – للمؤسسة التمويلية بسعر بيع حمدد
 Certain sale priceومن ثم تقوم بشراء نفس السلعة من املؤسسة التمويلية مببلغ
يسمى سعر الشراء  Purchase priceالذي يتم سداده بأقساط تتماشى مع تواريخ سداد
شهادات التمويل املصدرة من قبل املستلف .أما إذا مل يتم سداد قيمة شهادات التمويل هذه
يف تاريخ االستحقاق جيب علي املستلف دفع ما يعادل  $20من قيمة Face value
هذه الشهادات ولكل الفرتة اليت مل يتم فيها السداد كتعويض اتفاقي Liquidated
 .damageهلذا أمرت احملكمة الشرعية الفدرالية حبذف  Struck downشهادات
التمويل ذات األجل من قائمة األدوات التمويلية املسموح بها شرعاً.

إتفاقيات املشاركة

-:Musharakah Agreements
مت إدخال املشاركة يف االثنتى عشرة صيغة اليت أخطرت بها املصارف ،ولكن مل يتم إعطاء
أي تعريف قانوني حمدد للمشاركة وكذلك مل يتم عمل هيكل واقعي حيكم ممارسات املشاركة
هذه ،كما مل تتم صياغة عقود املشاركة يف شكل مستندي يسمح هلا بأن تكون أدوات متداولة
.Negotiable instruments
أهم امليزات اليت جاءت يف االتفاقيات املتعددة للمشاركة هي كما يلي-:
 -1إعطاء وزن معني جلملة املبلغ املستثمر من قبل البنك بينما يتم تقييم أسهم الشركة
[املستثمر فيها] علي أساس القيمة احلقيقية [التكلفة التارخيية] .أثريت اعرتاضات علي
هذه املفاضالت يف اتفاقيات املشاركة.
يتم متويل رأس املال عن طريق حساب جاري  Chequing accountمياثل إىل حد
ما السحب علي املكشوف ،وتتم إضافة املبالغ إليه والسحب منه وقد أثارت هذه الطريقة
الكثري من اإلعرتاض.
 -2إن العالقة القانونيــة بني األطراف املساهمة يف عقد املشاركة هي عالقـة مدين ودائن
 Debtor and creditorوجيب أن يتم تغيري هذا الوضع بتعديل منشور الرقابة
املصرفية الصادر يف عام 1962م الذي قام بتوسيع تعريف املدين والدائن ليشمل األطراف
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املشاركة يف ترتيبات اقتسام األرباح أيضاً.
 -3كما هو معلوم فإن اإلدارة املمتازة جيب أن تكافأ مبا يسمى بونص اإلدارة اجليدة
 Good Management bonusوقد وافق علماء الشريعة ،مع بعض التحفظات،
علي هذا املبدأ شريطة أال ينجم عن ذلك أي ظلم للممولني ومودعي املصرف يف النهاية.
 -4حدد بنك دولة باكستان يف عام 1984م احلد األدنى واحلد األقصى لنسب األرباح
اليت ميكن أن تعود للمصارف يف عمليات متويل املشاركة ولكن يبدو أن وضع احلد األدنى
غري مقبول لعلماء الشريعة.

اقتسام اإلجيار  -متويل اإلسكان

-:Rent Sharing – Housing Finance
إإن اقتسام اإلجيار ميكن قبوله كصيغة تقوم علي أساس املشاركة املتناقصة Dimini
 ishing Musharakahأو حتت نظام اقتسام الربح  /اخلسارة.
وقد مسح للمصارف بتمويل اإلنشاءات وشراء املنازل والشقق السكنية علي أساس هذه
الصيغة ومن ثم تقوم املؤسسات املالية باقتسام اإلجيار اإلمسي  Notional rentللمنزل
مع مالكه بنسبة مساهمتها يف التكلفة الكلية للمنزل .يتم تقدير هذا الدخل اإلجياري مع خصم
تكلفة صيانة تقدر بـ  12/1من مجلة هذا الدخل وكذلك خصم ضريبة ممتلكات Property
 taxesيتم تقديرها كل ثالث سنوات حسب موقع املنزل.
وقد مسح ألحد املؤسسات التمويلية ( )HBFCبفرض عقوبات يف حالة فشل العميل
يف سداد أقساط هذا التمويل .أما يف حالة قيام العميل ببيع املنزل قبل سداد التمويل فإن أي
مكسب رأمسالي  Capital gainناتج عن هذا البيع يتم اقتسامه بني املؤسسة التمويلية
والعميل بنسبة مساهمة كل طرف يف املبلغ املستثمر.
تارخيياً -وألسباب عدة --فإن العائد من اإلجيار بالنسبة ملؤسسة التمويل ()HBFC
كان متدنياً وقدر ب  %4,8بنهاية عام 1987م يف حني كانت املبالغ غري املسددة  10,0بليون
روبيه باكستانية.
أما اآلن فإن املصارف والـ  HBFCتقوم بتوفري التمويل بصيغة اقتسام اإلجيار علي
أساس نسبة عائد حمددة مسبقاً  Predetermined rate of returnمبنية علي
أساس الزيادة يف السعر .ومن ناحية النظرة االسالميةفإن مشروع الـ  HBFCالسابق يعاني
من بعض النواقص فمثالً حيتاج نظام الغرامات والعقوبات لبعض اإلصالحات وبدالً من
 لم أجد اإلسم الكامل لهذه املؤسسة.
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إصالح املشروع ليتماشى مع حنو النظام اإلسالمي فضلت ال HBFCالعمل بنظام يقوم علي
الفائدة.

مؤسسة االستثمار الباكستانية  -الصناديق املشرتكة ومشاريع املستثمرين

Investment Corporation of Pakistan Mutual Funds and
-:Investors Scheme
إن مؤسسة االستثمار الباكستانية هي إحدى ثالث مؤسسات مالية ألغيت الفائدة من
عملياتها كخطوة أوىل حنو أسلمة االقتصاد يف عام  1979م .وقد بدأت املؤسسة يف التخلص
من سنداتها اليت حتمل فوائد واملعمول بها يف الصناديق املشرتكة واكتمل هذا التخلص يف
1980/6/30م ومن هذا التاريخ توقف العمل باملستندات حاملة الفوائد يف الصناديق املشرتكة.
متت االستعاضة عن سندات الفوائد مبشروع مبين علي املشاركة يف الربح  /اخلسارة .ومبوجب
هذا املشروع يتم فتح حساب مساهمة  Sharing accountتتم تغذيته من قبل املساهم
واملؤسسة ومن ثم يقوم صاحب احلساب املساهم ومؤسسة االستثمار الباكستانية باالستثمار
سوياً يف األسهم بنسبة  60 :40علي التوالي مع وضع حد أقصى لالستثمار هو 30,000
روبية باكستانية لصاحب احلساب و 45,000روبية باكستانية ملؤسسة االستثمار الباكستانية
يف أي حساب مشرتك .يتم اقتسام األرباح احملققة بنسبة  %60لصاحب احلســـــاب
و %40للمؤسسة .ولكن يف حالة حدوث خسارة فيتم اقتسامها بنسبة  %40علي صاحب
احلســــــــاب و %60علي املؤسسة .وقد قامت املؤسسة وفق صالحياتها بالتحول حنو نظام
العائد الثابت  Fixed return systemببداية يوليو 1991م.

وحـدات الصندوق القومي لالستثمار

-:National Investment Trust Units
بدأ هذا الصندوق يف إلغاء الفوائد من معامالته يف يوليو 1979م أيضاً ،وعليه أوقف
الصندوق استثمار عائدات بيع الوحدات  Unitsيف السندات ذات الفوائد .وتعترب وحدات
هذا الصندوق من أكثر األدوات اليت تقوم علي أساس املشاركة يف الربح  /اخلسارة تفعيالً يف
باكستان ،وتستخدم حصيلة بيع الوحدات يف عمليات سوق األسهم .هذا وقد تعامل الصندوق
لفرتة ما بنظام الزيادة يف السعر ،والتمويل اجلسري  Bridge financingوالتعهد
بشراء  underwritingشهادات املشاركة ذات األجل ،ولكن توقف عن هذا عندما
تعرض النتقاد من قبل العلماء [علماء الشريعة] .وحسب أحدث املعلومات عن الصندوق فإن
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عملياته التجارية قائمة علي املبادئ االسالميةاخلاصة باملراحبة والبيع املؤجل .ورغم عن
هذا فإن الصندوق الزال حيتفظ بأمواله السائلة مع املصارف التجارية يف حسابات تشارك يف
الربح  /اخلسارة (تقوم علي نظام السعر الزائد التقليدي Conventional mark up
.system

التعامل بني املصارف

-:Inter-Bank Transactions
من ناحية نظرية  Theoreticallyفإن النظام يف باكستان يسمح بأن يكون التعامل
بني املصارف أو بني بنك دولة باكستان من جهة واملصارف التجارية من اجلهة األخرى علي
أساس املشاركة يف الربح  /اخلسارة .ولكن واقعاً يتم فرض نسبة حمددة  Fixed rateيف
كل مرحلة من مراحل التعامل .وكما هو مفهوم فإنه ويف نظام املشاركة يف الربح  /اخلسارة
يقوم البنك املقرتض بدفع عائد للبنك املقرض وعلي أساس نصف سنوي وبنسبة أعلى قليالً
من تلك اليت يدفعها األول علي الودائع املشاركة يف الربح  /اخلسارة ولنفس الفرتة .وبالنسبة
للتمويل الذي يقدمه بنك دولة باكستان للمصارف واملؤسسات املالية ملقابلة احتياجاتها الوقتية
للسيولة  Meeting temporary liquidityفهو أيضاً يقوم علي أساس املشاركة
يف الربح  /اخلسارة ،وتساوي نسبة األرباح  Rate of profitاملعلنة واليت يتقاضاها بنك
دولة باكستان مقابل هذا التمويل تساوي نسبة العائد  Rate of returnاليت تدفعها
املصارف  /مؤسسات متويل التنمية  -املتلقية للتمويل -حلسابات االدخار لنفس نصف العام
قيد النظر.أما يف حالة حدوث خسائر فيتم توزيعها بنسبة مبلغ متويل كل طرف .هذا وقد
صدرت منشورات تتعلق باقتسام األرباح بالنسبة إلعادة متويل الصادر ومشروع اآلالت املصنعة
حملياً .ولكن يظل التعامل بني املصارف من جهة والتعامل بني بنك دولة باكستان واملصارف
من جهة أخرى مبنياً علي أساس معدل العائد احملدد سلفاً Predetermined fixed
.rate of return

جلنة األسلمة

-:Islamization Commission
إن اإلجراءات اليت اختذت إلنهاء التعامل بالربا يف االقتصاد الباكستاني كانت موضوع
ترحيب من قبل األمة املسلمة داخل وخارج باكستان .ولكن ويف عام 1988م شعرت احلكومة
بأن التحول [لألسلمة] بشكله احلالي قد فشل يف نيل االعرتاف به من قبل دوائر عدة ،وباملثل
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فقد كانت هناك بعض اجملاالت يف القطاع احمللي تركت كما هي عليه دون أي تغيري .ونسبة
لتعقيدات هذه املواضيع ومن أجل إصالح النظام قامت احلكومة بتكوين اللجنة الدائمة ألسلمة
االقتصاد
]Permanent Commission on Islamization of [the
 .Economyولكن مل تتمكن هذه اللجنة من إكمال مهمتها بسبب التحوالت السياسية
اليت حدثت يف باكستان.واستجابة لقانون إنفاذ الشريعة Enforcement of Shariat
 Actلعام  1991مت تشكيل جلنة أخرى هي جلنة أسلمة االقتصاد Commission for
 Islamization of [the] Economyيف يوليو 1991م ،أوكلت رئاسة هذه اللجنة
حملافظ بنك دولة باكستان .أما مهام هذه اللجنة فهي التوصية باخلطوات واإلجراءات -مبا
فيها البدائل املناسبة للعمليات القائمة علي الربا -اليت متكن من تأسيس نظام اقتصادي
ومصريف إسالمي.
….by which the economic and banking system
enunciated by Islam could be established (1).
وقد قامت اللجنة بدورها بتكوين ثالث جمموعات عمل Working groupsوهي
جمموعة عمل املصرفة  group Bankingواملؤسسات املالية ،جمموعة عمل التمويل،
وجمموعة عمل املشاكل اإلجتماعية واالقتصادية .Socio-Economic problems
وكذلك أضيفت هلم جمموعة املستندات  group Documentationلتقوم بعمل وثائق
العقودات الستعماهلا من قبل املصارف ومؤسسات متويل التنمية وذلك بعد إدخال إصالحات
علي النظام القائم وقتها.
ويف هذه األثناء أصدرت احملكمة الشرعية الفدرالية حكمها فيما يتعلق بالقوانني اخلاصة
بالفائدة  .Laws involving interestوقد أعلنت احملكمة الشرعية الفدرالية أن كل
نصوص القوانني اليت حكمت احملكمة بأنها تتعارض مع اإلسالم يف 1991/11/14م سيتوقف
العمل بها إبتداءً من أول يوليو 1992م.
The Federal Shariat Court (FSC) declared that various
provisions of the laws [which were] held repugnant to the
injunctions of Islam in its judgment dated 14th , November
1991 would cease to have effect as from Ist. July 1992.
 والترجمة احلرفية للجزء من اجلملة هذا هي:
« ..التي متكن من تأسيس النظام االقتصادي واملصرفي كما بينها  enunciatedاإلسالم “
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وقد قامت احلكومة وبعض املصارف واملؤسسات املالية للتنمية بإستئناف هذا احلكم،
ومبوجب نصوص الدستور فإن حكم احملكمة الشرعية الفدرالية لن يصبح نافذ املفعول إال بعد
البت يف مجيع االستئنافات.
In terms of constitional provisions, the FSC judgment
does not come into effect till all appeals are disposed of.
لقد مت رفع تقرير جمموعة املصارف واملؤسسات املالية ،كما تبنته  as adoptedجلنة
أسلمة االقتصاد لرئيس الوزراء يف يوليو 1992م.
لقد كانت التوصيات الرئيسية للجنة فيما خيتص باملصارف واملؤسسات املالية ختص
التمويل باملشاركة الذي يستخدم لتوفري متطلبات وحدات األعمال قصرية ،متوسطة وطويلة
األجل ،كذلك تناولت التوصيات البيع املؤجل دومنا استخدام لنظام السعر الزائد mark
 upالسائد اآلن يف باكستان ذو السمات غري االسالمية Un-Islamic featuresكذلك
جاءت يف توصيات اللجنة أن كل أنواع التمويل  -باستثناء اإلجارة واقتسام الربحLeasing
 - and rent sharingوالتى تقدم للعمالء الذين جتب مراجعة حساباتهم من قبل
مراجعني قانونيني حسب ما تنص عليه القواعد املصرفية – جيب أن متنح علي أساس
املشاركة فقط .كما جيب استخدام املشاركة أيضاً يف حسابات العمليات الفرديةSingle
 Transaction Accountsاخلاصة بكمبياالت االسترياد املسحوبة مبوجب خطابات
االعتماد وكذلك كمبياالت خطابات االعتماد الداخلية Inland letters of credits
ومتويل الصادر املغطى خبطابات اعتماد .كما ميكن استخدام نظام البيع املؤجل  -الذي يهدف
ملعاجلة اجلوانب غري االسالميةاملوجودة يف نظام السعر الزائد  - mark upيف متويل رأس
املال العامل ،االسترياد بدون خطابات اعتماد والتمويل الزراعي...اخل .وفيما خيتص باإلجارة
 Leasingأوصت اللجنة بالعمل باإلجارة العملية فقط وليس اإلجارة املاليـة
The use of only the operating lease and not the finance
lease(1).
وفيما يتعلق باالقرتاض احلكومي أوصت اللجنة بوقف التعامل بالفائدة فيه وإحالل نظام
املشاركة يف الربح  /اخلسارة كبديل له .هذا إىل جانب املطالبة بوقف كل العمليات اليت
تستخدم الفائدة وإصدار قانون ينص علي ذلك.
ومن ضمن مالحظات اللجنة ما يلي “جيب إصدار توجيهات حمددة متنع كل من
 لم أجد في املذكرة:موضوع احلديث» أي شرح ملعاني اإلثنني.
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املصارف ،املؤسسات املالية ومؤسسات القطاع العام من إقامة أي مشروعات جديدة تعمل
بالفائدة الستقطاب املوارد .كما جيب وقف املشروعات القائمة ذات الطبيعة نفسها فوراً “.
“All Banks, Financial Institutions and Public Sector
Corporation should be given specific instructions not to
introduce any new interest-based scheme for mobilization
of resources. Existing schemes of this nature should be
.”discontinued forthwith
وإلجناح إنفاذ النظام الذي أوصت به اللجنة ركزت اللجنة علي بعض اإلجراءات واخلطوات
األخرى من أهم ما ورد فيها ما يلي-:
 -1وضع هيكل قانوني مناسب لتطبيق نظام املشاركة.
 -2إصالح النظام الضرائيب ليتناسق مع تطبيق املشاركة.
 -3وضع بند يف اتفاقيات املشاركة ينص علي تشكيل جلنة نظر Review
 Committeeمن ثالثـة أشخاص حلل مـا ينجم من منازعـات بني البنك والعميل
 -4جعل قوانني االسرتداد  Recovery lawsأكثر صرامة وفاعلية.
 -5تطوير وتقوية نظام احملاسبة واملراجعة املؤسسية Corporate accounting
.and auditing system
 -6العمل علي تأسيس جلنة دائمة للنصح الشرعي Permanent Shariah
 Advisory Committeeتضم علماء الشريعة واملصرفيني وبعض املهن األخرى
لتقديم النصح ومساعدة جلنة األسلمة واحلكومة فيما يتعلق باألشكال املتعددة ألسلمة
املصرفة والنظام املالي
... to advise and assist the Commission and the
Government with regard to [the] various aspects of
Islamization of banking and financial system.

العقبات يف طريق التمويل املشارك يف الربح  /اخلسارة

-:Obstacles in the way of Profit / Loss Sharing
وكما هو موضح أعاله فقد كانت أصول املصارف -العاملة بالنظام اخلالي من الفوائد -يف
جمملها قائمة علي نظام الزيادة يف السعر مع وجود أو عدم وجود ترتيبات إلعادة الشراء،
وكذلك تقديم التمويل املبين علي اإلجارة  .Ijarah-bases financingولقد كان
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استخدام املشاركة وشهادات املشاركة ذوات األجل والصيغ األخرى القائمة علي املشاركة
حمدوداً للغاية للدرجة اليت ميكن إهماله  .negligibleوقد شكل االستثمار يف الصيغ
ذوات العالقة بالتجارة  modes Trade relatedحوالي  %50من مجلة استثمارات
املصارف ،بينما بلغت نسبة الصيغ االستثمارية %44 Investment type mode
و %4كانت هي نسبة التمويل باإلقراض .إضافة إىل هذا بلغت السندات احلكومية وأذونات
اخلزانة وسندات االستثمار الفدرالية اليت حتمل نسبة عائد ثابتة  %90من هذه الصيغ
االستثمارية.
ومن ثم وواقعاً فقد كان استثمار املصارف يف أنواع االستثمار احلقيقي Real investment
 type modesضئيالً .لقد كانت العقبات اليت تقف حائالً يف وجه العمل باملشاركة واليت
وردت يف تقرير جلنة أسلمة االقتصاد اخلاص باملصارف واملؤسسات املالية (عام 1992م) هي
كما سريد أدناه-:
 -1كان هناك عدم إدراك بالنظام اجلديد وعدم استعداد إلدخال نظام التمويل اخلالي من
الفائدة.
 -2حالياً متلك املصارف وقطاع األعمال قدراً غري حمدود من الصالحيات Unlimited
 discretionيف استعمال أي من االثنتى عشرة صيغة احملددة للتمويل.
 -3كان من املفهوم لدى قطاع األعمال أن الدخول من جانبه يف عمليات التمويل باملشاركة
مع املصارف يعين التدخل غري املربر  Undue interferenceمن قبل األخرية يف
أعماله اإلدارية.
 -4يرتدد قطاع األعمال كثرياً يف اإلفصاح عن شؤونه املالية لعدة أسباب أهمها خشية
التورط مع نظام الضرائب القائم.
 -5نشوء فهم خاطئ يف أوساط املصرفيني وقطاع األعمال-بسبب غياب املعلومة الصحيحة–
بأن النظام اإلسالمي للمشاركة ملىء بالتعقيدات the Islamic system of ...
.Musharakah is full of complexities
 -6كان لقطاع األعمال شكوكه حول إمكانية مساهمة املصارف يف خسارته – آخذين يف
االعتبار طريقة ادخال وإنفاذ شهادات املشاركة ذات األجل سابقاً.
 -7مل يتم حسم املنازعات بالسرعة املطلوبة .ولقد كان عمل حماكم املصارف يتسم بعدم
الفعالية The working of the banking tribunals has remained
.ineffective
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 -8عدم وجود هيكل قانوني سليم لتقوية نظام املشاركة A proper legal
framework for strengthening the institution of
.Musharakah has been missing
 -9مل تكن هناك أي سياسة إجيابية قوية lack of any strong affirmative
 ....policy actionجتاه الصيغ التمويلية القائمة علي تقسيم األرباح مقابل صيغ
التمويل املتعاملة مع النسبة احملددة [سلفاً] للعائد.
قامت جلنة األسلمة يف تقريرها الصادر يف عام 1997م بتبيان بعض الشروط املسبقة والبالغة
األهمية  Prerequisites and pre-conditions of pivotal natureاليت
جيب تبينها قبل تنفيذ نظام التمويل اإلسالمي اجلديد .وهذه الشروط باختصار هي كما
يلي-:
 -1جيب أخذ املهمة بكاملها وليس علي أساس التطبيق االنتقائي Taking the
.task in its entirety; not selective application
 -2املصادقة من قبل الربملان علي قانون مينع الربا.
 -3تشكيل جلنة إشرافية دائمة  Permanent Supervisory Boardيتم
تعينها من قبل احلكومة بتوصيه من جلنة أسلمة االقتصاد لتقوم مبهمة تقديم النصح
واملشورة لبنك دولة باكستان يف اإلمور اليت تتعلق باملرحلة االنتقالية ولديها من السلطات
ما ميكنها من اإلشراف علي تنفيذ الرتتيبات اجلديدة حبيث تضمن إنفاذ نصوص القانون
بطريقة فاعلة.
 -4إجراء إصالحات ذات معنى يف القوانني املصرفية السارية لتواكب ليس فقط املتطلبات
القانونية للنظام اجلديد وإمنا بدرجة أهم الناحية املعنوية اليت تركز علي عملية [وواقعية]
نظام التمويل اإلسالمي
Significant reforms in the existing banking laws to bring
them in conformity not only with the legal requirements
of the new system but also more importantly with the
spirit that emphasize operations of the system of Islamic
finance.
 -5عدم السماح للمصارف بالتعامل السلعي بيعاً وشراءً .ومتشياً مع النظام اإلسالمي
اجلديد فإن التمويل املبين علي األصول  Assets based financeيتطلب إجراء
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تغيريات كبرية يف هذا املفهوم conceptحبيث يسمح للمصارف التعامل يف املخزونات
.Inventories
 -6إصدار قانون منفصل لينظم سلوكيات اجلهات املتعاقدة يف عمليات التمويل
باملشاركة.
 -7تعيني جلنة إلصالح القوانني املصرفية علي النمط املقرتح يف هذا التقرير والتقدم
بتوصيات يتم تبنيها عاجالً من قبل احلكومة.
 -8بدء محلة تعبئة وتوجيه خللق نوع من االلتزام حنو تنظيم حياتنا our lives
علي ضوء مبادئ اإلسالم وقبل هذا علي الدولة تبين موقف يدعو لنشر ثقافة االعتماد
علي الذات ونبذ التبذير واإلسراف واالستعمال غري الشرعي للموارد بل جيب اقتالع هذه
الرذائل حبزم وإصرار ،ومن الناحية األخرى الدعوة إلي التمسك بالقناعة والعيش يف حدود
اإلمكانيات وذلك عن طريق التشجيع والتحفيز وأهم من كل هذا كله تقديم القدوة احلسنة
من قبل القيادات by creation of role model at the leadership
.level

منشورات إلغاء الفائدة من النظام املصريف يف باكستان

Elimination of Interest From the Banking
]System in Pakistan] Circulars
ما سيتم إستعراضه يف هذا اجلزء هي جمموعة املنشورات اليت أصدرتها اإلدارة املركزية
ببنك دولة باكستان .Central Directorate-State Bank of Pakistan
وتتناول موضوع إلغاء الفائدة من النظام املصريف يف باكستان ،ويبلغ عدد هذه املنشورات ستة
وأربعني منشوراً وتغطي الفرتة 1996/7/9-1984/6/20م.
سنركز يف تناولنا علي املواضيع اليت جاءات يف هذه املنشورات مع إعطاء شيء من التفصيل
لبعض املنشورات األساسية واليت كثر الرجوع إليها يف املنشورات الالحقة هلا.
ونسبة ألهمية ما جاء يف املقدمة هلذه املنشورات ساقوم برتمجتها كاملة فيما يلي-:
مقدمة-:
إن أول املبادرات اخلاصة بإلغاء الفائدة من النظام املصريف كانت يف عام 1979م عندما
ختلت بعض املؤسسات املالية املتخصصة عن التعامل بالفائدة.
وإبتداءً من أول يناير 1981م بدأت كل فروع املصارف التجارية املؤممة يف قبول الودائع
علي أساس املشاركة يف الربح  /اخلسارة .ومت استثمار مبالغ هذه الودائع يف األصول اليت مت
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حتديدها من قبل بنك دولة باكستان وال يتم  -بأي ً
حال من األحوال  -احلصول علي هذه
األصول من قبل بنك حملي أو أجنيب علي أساس الفائدة ماعدا يف حاالت وجود عمليات
أخرى جبانبها تنفذ بدون التعامل بالفائدة.
وتنفيذاً ملا جاء يف خطاب امليزانية لوزير املالية اإلحتادي يف 1984/6/14م باإللغاء التام
للفائدة من العمليات املصرفية احمللية اجلديدة يف الدولة ببداية يوليو 1985م ،قام بنك دولة
باكستان بإصدار توجيهات للمصارف يف 1984/6/20م تتعلق بربنامج يتم إتباعه من قبلها
ليتم يف النهاية تنظيف النظام املصريف من عناصر الفائدة.
كذلك أوضح بنك دولة باكستان للمصارف الصيغ التمويلية املختلفة غري الفائدية non-
 interestاملسموح بها .كما مت إرسال نسخ من هذه التوجيهات ملؤسسات متويل التنمية
 Development Finance Institutionsللعمل بها.
وتبع ذلك صدور تعليمات عملية مفصلة من قبل بنك دولة باكستان للمصارف ومؤسسات
متويل التنمية تتناول األوجه املتعددة للتمويل بالصيغ غري الفائدية.
وتوقعاً للطلب الكبري علي هذه التوجيهات فقد مت طبعها يف شكل كتيب [مرفق].
حممد انيودين
مدير إدارة السياسة املصرفية والتنظيم
كراتشي يوليو 1996م
سنقوم فيما يلي من صفحات بإستعراض املنشورات حسب ترتيبها التارخيي وماحوته من
موضوعات-:
كان موضوع املنشور رقم ( - )13وهو املنشور األساسي الذي كثر الرجوع إليه يف املنشورات
الالحقة -الصادر يف 1984/6/20م هو إلغاء «الربا» من اجلهاز املصريف ونرجو أن نفيد أن كلمة
الربا قد وردت كما هي «ربا» يف عناوين كل املنشورات اليت تناولت موضوع الربا وما له عالقه
به بينما وردت كلمة فائدة  interestوليس “ربا”  usuryيف منت هذه املنشورات ويفهم
من هذا أن الفائدة  interestوالربا  usuryهما سيان يف نظر بنك دولة باكستان.
وقد جاء يف هذا املنشور ما يلي-:
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وكما جاء ذكره يف خطاب وزير املالية فإن نية احلكومة تتجه حنو حتويل النظام املصريف
للعمل بالصيغ االسالميةللتمويل وذلك خالل العام املالي القادم .سيتم تقديم وصف هلذه الصيغ
يف امللحق رقــم ( )1املرفق.
وسيتم هذا التحول وفق الربنامج التالي-:
 -1ابتداءً من أول يوليو 1984م سيكون لكل الشركات املصرفية banking
 Companiesاحلرية ملنح التمويل بأي من الصيغ املوضحة بامللحق رقم ( )1املرفق.
ولكن وكرتتيبات انتقالية ميكن هلذه الشركات التمويل علي أساس الفائدة شريطة عدم
متويل رأس املال العامل أو جتديد هذا التمويل وعلي أساس الفائدة لفرتة تتعدى ستة
أشهر.
 -2ابتداءً من أول يناير 1985م جيب أن يكون كل التمويل املمنوح من قبل أي شركة
مصرفية للحكومة االحتادية ،حكومات الواليات ،مؤسسات القطاع العام ،شركات
املساهمة العامة واخلاصة بإحدى الصيغ املوضحة يف امللحق رقم (.)1
 -3ابتداءً من أول أبريل 1985م سيكون كل التمويل املمنوح من قبل أي شركة مصرفية
لكل الكيانات  - all entitiesتشمل األفراد -علي نفس النمط املذكور يف ( )2أعاله.
 -4خيضع اختيار صيغة التمويل املناسبة لكل حالة إلتفاق كل من الطرفني ،الشركة
املصرفية والعميل.
يبني امللحق رقم ( )2بعض صيغ التمويل املقرتحة لكل من العمليات املتعددة.
 -5ابتداءً من أول يوليو 1985م لن يسمح ألي شركة مصرفية قبول ودائع تتلقى فائدة.
وبداية بذلك التاريخ فإن كل الودائع املقبولة من قبل أي شركة مصرفية ستكون علي أساس
املشاركة يف أرباح وخسائر الشركة املصرفية املعنية ،ويستثنى من هذا احلساب اجلاري
الذي ال تعطي الشركة املصرفية مقابله أي ربح أو فائدة.
ال تطبق التعليمات الواردة يف  3 ،2 ،1أعاله علي القروض األجنبية اليت ستظل
حتكم بشروط القرض املعين كما ال ينطبق ما جاء يف البند ( )5أعاله علي الودائع بالعملة
األجنبية.
مت إصدار هذه التعليمات مبوجب تشريع الشركات املصرفية لعام .1962
سيتم إصدار تعليمات أخرى يف املستقبل إذا لزم األمر.
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امللحق رقم ()1
الصيـغ التمويليــة املسموح بهـــا
Permissible Modes of Financing
(أ) التمويل عن طريق اإلقراض-:
-:Financing by Lending
 -1وهي القروض اليت ال حتمل أي فائدة ولكن ميكن للمصارف فرض رسوم خدمات ال
تتعدى التكلفة النسبية للعملية .Proportionate cost of the operation
وحبيث ال تشمل تكلفة التمويل  Cost of fundingوخمصصات الديون السيئة
واملشكوك فيها .وسيتم حتديد احلدود القصوى لرسوم اخلدمات ولكل مصرف من قبل
بنك دولة باكستان من وقت آلخر.
 -2قروض “ القرض احلسن” واليت متنح بدافع الشفقة والرمحة ومن ثم ال حتمل أي
فائدة أو رسوم خدمات ويتم سدادها إذا وعند إستطاعة املقرتض الدفع Repayable if
.and when the borrower is able to repay
(ب) صيغ التمويل ذات العالقة بالتجارة
-:Related Modes of Financing Trade
وتشمل اآلتي-:
 -1شراء السلع من قبل املصرف وبيعها للعمالء بزيادة يف السعر  mark upوعلي
أساس الدفع املؤجل ،ويف حالة عدم السداد يف املواعيد املشروطة ال تفرض زيادة أخرى
علي الزيادة يف السعر احملدد أصالً .No mark up on mark up
 -2شراء الكمبياالت التجارية.
 -3شراء األصول املنقولة والثابتة بوساطة املصارف من العمالء مع وجود إتفاق علي إعادة
الشراء من قبل العمالء.
 -4اإلجارة .Leasing
 -5الشراء بالتقسيط .Hire-purchase
 -6متويل تنمية األصول علي أساس دفع رسوم تنمية.
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ختضع احلدود الدنيا والقصوى ملعدل العائد  rate of returnالذي تستخدمه املصارف
يف صيغ التمويل أعاله ملا يقرره بنك دولة باكستان من وقت آلخر.
(ج) صيغ التمويل اخلاصة باالستثمار
 Investment Type Modes of Financingوتشمل اآلتي-:
 -1املشاركة يف الربح  /اخلسارة.
 -2شراء األسهم.
 -3شراء سندات املشاركة ذات األجل وسندات املضاربة.
 -4املشاركة يف اإلجيار .Renting Sharing
ختضع احلدود الدنيا والقصوى ملعدل األرباح  Rate of Profitsاليت تضعها املصارف
علي العمليات أعاله ملا يصدره بنك دولة باكستان بشأنها من حني آلخر .ويف حالة حدوث
خسائر فيتم اقتسامها نسبياً بني كل املمولني .Financiers
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امللحق رقم ()2
صيغ التمويل اليت ميكن استخدامها يف العمليات املختلفة
Possible Modes for Financing Various Transactions
أساس التمويل
Basis of Financing

طبيعة العمل
Nature of Business
(أ) التجــارة-:

 -1العمليات السلعية اخلاصة باحلكومـة الزيادة يف السعر
Mark up in price
االحتاديـة ،احلكومات الوالئية وعمالئهم
 -1فروقات أسعار العملة يف حالة الكمبياالت
 -2كمبياالت الصادر املشرتاه أو املتداولة حتت بالعملة األجنبية.
 -2العموالت أو خفض السعر
خطابات اعتماد (التشمل املشروطة
 mark downيف حالة الكمبياالت بالروبية
()Those under reserve
الباكستانية
 -الكمبياالت الداخلية املستندية ( Documخفض السعر
 )mentary Inland Billsاملسحوبة
مبوجب خطاب اعتماد مستندي /خمصوم.
 -4كمبياالت االسترياد اخلاصة خبطابات
االعتماد

الزيادة يف السعر

 -5متويل الصادر مبوجب مشروع متويل الصادر
اخلاص ببنك دولة باكستان ومشروع متويل اآلالت رسوم خدمة ،رسوم خدمة تفضيلية.
املصنعة حملياً
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أساس التمويل
Basis of Financing

طبيعة العمل
Nature of Business
 -6بنود جتارية أخرى

االستثمار الثابتFixed Investment :
املساهمة يف راس املال،سندات املشاركة ذات
األجل ،اإلجارة ،الشراء بالتقسيط.
راس املال العاملWorking Capital :
املشاركة يف الربح /اخلسارة أو الزيادة يف السعر.

(ب) الصناعـــــة-:

االستثمار الثابت :املساهمة يف رأس املال ،سندات
املشاركة ذات األجل ،سندات املضاربة ،اإلجارة،
الشراء بالتقسيط ،الزيادة يف السعر.
راس املال العامل:
املشاركة يف الربح /اخلسارة ،الزيادة يف السعر.

(ج) الزراعــة ومصائد األمساك-:
الزيادة يف السعر.
ويف حالة صغار املزارعني وصغار صائدي األمساك
املؤهلني لتلقي قروض بدون فائدة ملقابلة ُمدخالت
إنتاج معينة وحتت سقوف حمددة ميكن أن يكون
التمويل علي أساس الزيادة يف السعر .كما ميكن
اإلعفاء من الزيادة يف السعر يف حالة السداد خالل
الفرتة املشروطة ويتم دفع هذه الزيادة املعفاة
للمصارف من قبل بنك دولة باكستان خصماً علي
حساب احلكومة.

أ -التمويل قصري األجل

ب -التمويل متوسط وطويل األجل-:
اإلجارة ،الشراء بالتقسيط ،وإضافة المتالك
اآلالت ميكن للمصارف رهن األرض لصاحلها كما
هو احلال بالنسبة لقروض املزارعني حتت نظام
دفرت التوفري.

 -1اآلبار بأنواعها املختلفة

 -2الرتاكرتات املقطورات واآلالت الزراعية
األخرى .املواصالت (تشمل قوارب الصيد) املصانع الزيادة يف السعر
العاملة بالطاقة الشمسية.
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طبيعة العمل
Nature of Business

أساس التمويل
Basis of Financing

 -3أبقار احلراثة وأبقار اللنب واملاشية األخرى

الزيادة يف السعر

 -4إنتاج األلبان وتربية الدواجن

املشاركة يف الربح  /اخلسارة ،الزيادة يف السعر،
الشراء بالتقسيط ،اإلجارة.

 -5التخزين واإلنشاءات الزراعية األخرى اإلجارة ،املشاركة يف اإلجيار مع إعطاء أوزان مرنة
ألموال املصرف.
(احلظائر ،السياجات...اخل)
 -6تنمية األراضي.

رسوم تنمية.

 -7البستنة (تشمل احلضانات)

الزيادة يف السعر ،رسوم تنمية املشاركة يف الربح
 /اخلسارة.

 -8الغابات

الزيادة يف السعر ،رسوم تنمية املشاركة يف الربح
 /اخلسارة.

 -9حتسني مصادر املياه

رسوم تنمية

(د) اإلســـكان-:

املشاركة يف اإلجيار مع إعطاء أوزان مرنة ألموال
املصرف ،إعادة الشراء و الزيادة يف السعر.

(هـ) القروض الشخصية (باستثناء تلك اخلاصة
باألعمال واإلسكان)-:
 -1السلع
اإلستهالكية املعمرة (العربات ،املواتر الشراء بالتقسيط
والسلع املنزلية)
 -2لألغراض اإلستهالكية

ممقابل ضمانات حقيقية Tangible secur
 rityوإتفاق بإعادة الشراء

صدر بعد ذلك املنشور رقم ( )26بتاريخ 1984/11/26م واشار إىل البند أ 1-من امللحق رقم
( )1املرفق مع املنشور رقم ( )13الذي أوردنا تفاصيله يف الصفحات السابقة.
وقد جاء يف هذا املنشور ما يلي-:
( )1أن السعر األقصى لرسوم اخلدمات الذي ميكن فرضه من قبل مصرف  /مؤسسة متويل
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التنمية علي القروض خبالف القرض احلسن خالل أي سنة حماسبية ميكن احتسابه تقديرياً
بقسمة مجلة املصروفات  -التشمل تكلفة التمويل  Cost of fundsواملصروفات املتعلقة
باألصول السيئة وضريبة الدخل  -علي وسط  meanمجلة األصول بني بداية ونهاية العام
مع التقريب ألقرب خانة عشرية .يوجد ملحق يشرح كيفية إجراء هذه العملية احلسابية .وبعد
مراجعة احلسابات السنوية جيري احتساب السعر األقصى مرة أخرى ومقارنته مع السعر
األقصى الذي مت احتسابه تقديرياً سابقاً .ويف حالة إخنفاض السعر احلقيقي عن املقدر يدفع
الفرق للعمالء .تتم مراجعة هذه العمليات من قبل بنك دولة باكستان.
أوضح املنشور رقم ( )27الصادر بتاريخ 1984/11/26م احلدود الدنيا والقصوى [نسب
مئوية] ملعدل العائد اخلاص بالصيغ التمويلية ذات العالقة بالتجارة والتى سبق وأن ورد ذكرها يف
الفقرة (ب) من امللحق رقم ( )1املرفق مع املنشور رقم ( )13الصادر بتاريخ 1984/6/20م.
كما أوضح املنشور رقم ( )28بتاريخ 1984/11/26م احلدود الدنيا والقصوى [نسب
مئوية] اخلاصة مبعدل العائد علي الصيغ التمويلية لالستثمار الواردة يف الفقرة (ج) من امللحق
رقم(.)1
يف حالة حدوث خسائر يتم اقتسامها بالتناسب بني املمولني .Financiers
مسح املنشور رقم ( )31بتاريخ 1984/11/26م للمصارف ومؤسسات متويل التنمية-
املسموح هلا بقبول الودائع -بوضع ودائع ألجل  Term Depositsمع بنك دولة
باكستان علي أساس املشاركة يف الربح  /اخلسارة ،ولبنك دولة باكستان مطلق احلرية يف كيفية
استثمار هذه األموال يف جماالت ال تتعامل بالفائدة.
ويف املنشور رقم ( )32بتاريخ 1984/11/26م وموضوعه الرسوم املصرفية Bank
 chargesجاء فيه اآلتي-:
إن البيانات اليت ترسلها املصارف لبنك دولة باكستان توضح أن البنود اآلتية مبنية علي
الفائدة وهي-:
 -1الزيادة يف السعر يف حالة كمبياالت االسترياد املسحوبة حتت خطابات اعتماد
لإلسترياد.
 -2النقصان يف السعر يف حالة الكمبياالت املستندية املسحوبة حتت خطابات اعتماد
داخلية .Inland
كما أوضحت هذه البيانات قيام املصارف بفرض فائدة عقابية يف حالة عدم دفع الشيكات
والكمبياالت.
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وعليه وابتداءً من يناير 1985م جيب االستبدال بنظام الفائدة املفروضة من قبل املصارف
ومؤسسات متويل التنمية صيغاً ال تتعامل بالفائدة .إضافة إىل هذا جيب عدم فرض أية فائدة
عقابية علي تأخريات السداد وميكن بدل عن هذا اللجؤ لإلجراءات القانونية.
تناول املنشور رقم ( )33الصادر بتاريخ 1984/11/26م التمويل املقدم من بنك دولة باكستان
للمصارف ومؤسسات متويل التنمية لتوفري اإلحتياجات الوقتية للسيولة وأفاد أن هذا النوع من
التمويل (يشمل خصم السندات) مبين علي الفائدة .عليه وابتداءً من أول يناير 1985م سيتم
تقديم هذا التمويل علي أساس املشاركة يف الربح  /اخلسارة علي النحو التالي:
سيكون معدل الربح  Rate of profitالذي يطبقه بنك دولة باكستان مساوياً ملعدل
العائد  Rate of returnالذي تعمل به املصارف املتلقية للتمويل بالنسبة حلسابات
االدخار لنصف السنة قيد النظر ،ويف حالة عدم وجود حسابات إدخار يؤخذ سعر العائد
املدفوع علي الودائع لفرتة ستة أشهر.
وقد أورد املنشور إمكانية دفع مبالغ [ارباح] مقدماً لبنك دولة باكستان يتم تعديلها الحقاً
حسب جمريات الواقع .أما بالنسبة ملؤسسات متويل التنمية اليت ال تقبل ودائع فإن التمويل
يتم علي أساس املشاركة يف الربح  /اخلسارة.
فرض املنشور رقم ( )34بتاريخ 1984/11/26م علي الشركات املصرفية ومؤسسات متويل
التنمية اليت تتلقى ودائع تشارك يف الربح  /اخلسارة ،إعالن معدالت الربح لكل أنواع الودائع
املشاركة يف الربح  /اخلسارة علي أساس نصف سنوي يف نهاية يونيو ونهاية ديسمرب لكل
عام ،وذلك بعد احلصول علي موافقة بنك دولة باكستان علي هذه املعدالت.
توجد جداول تفصيلية توضح كيفية احتساب هذه املعدالت مع وضع أوزان تتماشى مع
فرتات بقاء هذه الودائع مع املصارف.
أجرى املنشوران ( )37و( )38بتاريخ 1984/12/10م تعديالت علي معدالت األرباح الدنيا
والقصوى لصيغ التمويل ذوات العالقة بالتجارة واألخرى اخلاصة باالستثمار.
أبان املنشور ( )39بتاريخ 1984/11/10م شروط متويل اآلالت املصنعة حملياً وألغراض
البيع حملياً وخارجياً.
ومن أبرز ما جاء يف هذا املنشور ما يلي:
 -1يف حاالت البيع حملياً ميكن لبنك دولة باكستان تقديم إعادة متويل Refinance
 الباء اخلاصة باالستبدال ،ال تدخل على املأخوذ ،بل تدخل املتروى.
ومن هذا اآلتية >ومن يتبدل الكفر باميان فقد ضل سواء السبيل< البقرة ()108
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للممصارف ومؤسسات متويل التنمية علي أساس املشاركة يف الربح  /اخلسارة وقد مت
حتديد نصيب بنك دولة باكستان يف األرباح ٍب  .%75أما يف حالة حدوث خسائر فإنها
تقابل أوالً من االحتياطيات وحساب األرباح (الدائن) اخلاص بهذه املصارف واملؤسسات
وباقي اخلسائر إن وجد يقسم بني املمولني تناسبياً .وبالنسبة للصادر فإن إعادة التمويل
تقدم بقروض ال حتمل فائدة أو رسوم خدمات.
 -2مت استبدال نظام الفائدة العقابية اليت كانت تفرض علي املصدرين ،املصارف،
مؤسسات متويل التنمية يف حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم بغرامات مالية حيددها بنك دولة
باكستان .جتدر اإلشارة إىل أن الغرامة املالية هي إضافة لألرباح اليت جيب دفعها حسب
صيغة التمويل املبنية علي املشاركة يف الربح  /اخلسارة .كما يبني املنشور درجات الغرامات
املالية املطبقة علي اجلهات املذكورة عاليه .اجلدير بالذكر أن الغرامة عبارة عن مبلغ معني
منسوب إلي مبلغ آخر مثال  75روبية غرامة لكل  1000روبيه من مبلغ التمويل.
تناول املنشور ( )3بتاريخ 1985/1/5م املعاملة احملاسبية لنظام الشراء بالتقسيط حتى ال
تؤثر علي السقف التمويلي للمصرف املعين.
أما املنشور رقم ( )8بتاريخ 1985/2/11م فقد حدد بأن يكون التمويل الذي متنحه
املصارف ومؤسسات متويل التنمية ملوظفيها وملختلف األغراض علي أساس الصيغ غري الفائدية
املبينة يف امللحق رقم ( )1املذكور سابقاً مع عدم حتديد معدالت األرباح الوارد ذكرهما يف
املنشورين ( )37و ( )38سابقي الذكر.
أوجب املنشور ( )10بتاريخ 1985/2/20م علي املصارف ومؤسسات متويل التنمية إرسال-
وخالل مخسة اشهر عقب إقفال احلسابات املالية السنوية  -شهادة (توجد صيغة حمددة
هلذه الشهادة) من مراجعيها اخلارجيني تثبت صحة املعلومات املقدمة لبنك دولة باكستان
واملتعلقة مبعدالت األرباح علي الودائع املشاركة يف الربح  /اخلسارة واليت تنوي إعالنها.
بني املنشور ( )19بتاريخ 1985/5/7م العقوبات علي عدم االلتزام بنسب االحتياطي
النقدي القانوني واألصول السائلة يف أو بعد أول يوليو 1985م وهي كما يلي-:
مبوجب شروط القسم  )1( 36من قانون بنك دولة باكستان لعام 1956م علي كل بنك
مرخص له أن حيتفظ مع بنك دولة باكستان برصيد ال يقل عن  %5من جمموع التزاماته
االطالعية وااللتزامات ذات اآلجال بنهاية أي يوم عمل .ويف حالة عدم االلتزام ستطبق
غرامة مبقدار  35روبية لكل  100,000روبية يومياً علي الفرق بني الرصيد احلقيقي والرصيد
احملتسب وسرتتفع الغرامة إىل  45روبية لكل  100,000روبية يف حالة إستمرار املخالفة.
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ومبوجب شروط القسم  )1( 29من تشريع الشركات املصرفية لعام 1962م علي كل شركة
مصرفية االحتفاظ داخل دولة باكستان برصيد من النقد ،الذهب ،السندات املعرتف بها التقل
قيمته بنهاية أي يوم عمل عن  %35من مجلة االلتزامات ويف حالة الفشل تطبق عقوبة تبلغ
 45روبية لكل  100,000علي الفرق بني الرصيد احلقيق والرصيد احملتسب.
متت إزالة احلدود العليا علي معدالت التسليف ،مبوجب املنشورين  4و 5بتاريخ
1985/3/26م ،واليت تفرضها املصارف علي التمويل املقدم للعمالء .وقد أوضح حمافظ بنك
دولة باكستان يف اجتماع له مع املصارف أن إزالة هذه القيود ال يعين اإلرتفاع التلقائي
ملعدالت التمويل ،وأن أي زيادة يف هذه املعدالت جيب أن تقابلها زيادة يف معدالت العائد
علي الودائع.
دعا املنشور ( )30بتاريخ 1985/11/8م جمالس إدارات ومديري عموم املصارف إلي إعالن
ودفع عائدات الودائع خالل  20يوماً من نهاية نصف العام املعين.
أعطى املنشور ( )20بتاريخ 1996/7/9م للمصارف مطلق الصالحيات يف قبول إيداعات
احلسابات اجلارية علي أساس املشاركة يف الربح ،مع إعطاء وزن مقداره  0,5هلذا النوع من
الودائع.

سياسات تطوير وتنمية املصرفية االسالمية

Policies For Promotion of Islamic Banking
يف 2003/1/1م أصدر مدير إدارة السياسة املصرفية املنشور رقم ( )1لكل املصارف وقد
جاء فيه-:
أن بنك دولة باكستان ويف سعيه لتطوير املصرفة االسالميةفإنه يتبع اسرتاتيجية ذات ثالثة
حماور:
 -Iإنشاء مصارف إسالمية كاملة  Full Fledged Islamic Banksيف القطاع
اخلاص.
 -IIتأسيس مصارف متارس املصرفة االسالميةوتكون تابعة  subsidiariesملصارف
جتارية قائمة.
 -IIIالسماح بإنشاء فروع قائمة بذاتها للمصرفة االسالمية Stand-alone
 Branchesيف داخل املصارف التجارية القائمة.
 -1ومتشياً مع ما جاء يف  Iأعاله من هذه االسرتاتيجية كان بنك دولة باكستان قد اصدر
يف 2001/12/1م تفاصيل شروط إنشاء مصارف إسالمية جتارية تعمل وفق مبادئ الشريعة
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االسالميةيف القطاع اخلاص يف شكل نشرة صحفية مت نقلها بالكامل يف امللحق رقم (.)1
 -2بالنسبة للمحور الثاني فقد مت تعديل تشريع الشركات املصرفية (معدل) لعام 2002م
بإدخال شروط تسمح مبمارسة العمل املصريف وفق املبادئ االسالميةكما جاءت يف القرآن
ووالسنة .يعطي امللحق رقم  IIتفاصيل شروط تأسيس مصارف إسالمية تابعة Subsidi
 iariesملصارف جتارية قائمة.
 -3يعطي امللحق رقم  IIIاملوجهات اخلاصة بإنشاء فروع قائمة بذاتها متارس املصرفة
االسالميةداخل املصارف التجارية القائمة ،ومن ضمن ما جاء يف هذه املوجهات شـروط
األهليـة ،متطلبات الرتخيص وبعض املوجهات العملية األخرى.
 -4علي من يرغب يف تأسيس مصرف جتاري إسالمي يف القطاع اخلاص ،أو مصارف
تابعــة ،أو فروع قائمة بذاتها للمصرفة االسالميةتقديم طلبه ملدير إدارة السياسة املصرفية
ببنك دولة باكستان.
مدير إدارة السياسة املصرفية
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امللحق رقم  - Iمرفق مع املنشور
رقم ( )1لعام 2003م
تاريخ اإلعالن الصحفي 2001/12/1م
تفاصيل شروط تأسيس مصرف جتاري إسالمي
قائــم علي مبـادئ الشــــريعة يف القطــــاع اخلـاص
Detailed Criteria For Setting up of Scheduled Islamic
Commercial Bank Based on Principles of Sharia in The
Private Sector
أدناه الشروط العامة اليت تؤخذ يف االعتبار عند النظر يف تأسيس مصرف جتاري
إسالمي-:
 -1جيب أن يكون البنك املقرتح شركة عامة حمدودة يتم إدراج امسها و أسهمها يف سوق
األوراق املالية .جيب عرض ما ال يقل عن  %50من أسهم الشركة للجمهور.
 -2كل عمليات التمويل جيب أن تتم وفق الشريعة.
 -3جيب أن يبني يف الطلب صيغ التمويل املقرتحة الستقطاب املوارد وتقديم التمويل.
 -4جيب علي مقدم الطلب تفصيل املؤهالت واخلربات اليت تضمن التزام العمل املصريف
بقواعد الشريعة.
 -5لتمكني املصرف من بدء العمل جيب أن يكون رأس املال املدفوع  1000مليون روبية
باكستانية علي األقل ،ويف كل األحوال جيب أن تكون نسبة كفاية رأس املال ( %8علي
األقل) من األصول ذات األوزان اخلطرة.
 -6جيب أال يقل نصيب املساهمني املؤسسني   Sponsors Directorsيف راس
املال املدفوع عن  %15وأال يقل عددهم عن سبعة مع توضيح مساهمة كل واحد منهم.
 لم أجد ترجمة ملصطلح  Sponsors’ Directorولعل مصطلح املساهمني املؤسسني هو األقرب
تفسيراً.
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 -7جيب علي كل مساهم مؤسس إعالن صايف القيمة اليت ميلكها Personal Net
 worthواليت جيب أال تنقص عن مساهمته يف هذا املصرف ،كما جيب تقديم نسخة
من آخر إعالن الثروة  Wealth Statementالذي يقدم ملصلحة الضرائب إلثبات
صايف القيمة.
 -8جيب علي املساهمني املؤسسني عدم التخلص من أسهمهم بأي صورة من الصور وذلك
خالل فرتة ثالث سنوات علي األقل وبعدها يتم أخذ موافقة بنك دولة باكستان يف ذلك.
 -9ميكن قبول االستثمار األجنيب من املساهمني املؤسسني شريطة عدم إعادة حتويل رأس
املال [للخارج] مع السماح بتحويل األرباح.
توجد شروط أخرى تتعلق باملساهمني وزوجاتهم والشركات اليت هلم فيها مصلحة وكذلك
الشروط اخلاصة باملدير العام.
جيب أن يرفق مع الطلب اآلتي-:
 -1دراسة جدوى للبنك املقرتح واهليكل اإلداري له.
 -2خطة العمل قصرية وطويلة األجل.
 -3موجهات إدارة املخاطر ،خطة الضبط الداخلي والسلطات التفويضية.
 -4قائمة بأمساء الشركات واألعمال اليت يكون للمساهمني املؤسسني مصلحة فيها.
 -5قائمة بأعضاء جلنة الشريعة والسري الذاتية هلم.
كذلك جيب علي املصرف بدء العمل خالل ستة أشهر من التصديق له وأن يقوم بفتح ما
ال يقل عن مخسة فروع خالل فرتة اإلثين عشر شهراً من التصديق.
يدفع مقدم الطلب مبلغ  1,0مليون روبية باكستانية (ال ترد) كرسوم للنظر يف الطلب.
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امللحق رقم II
مرفق مع املنشور رقم ( )1لعام 2003م
الشروط املفصلة لتاسيس مصارف إسالمية
تابعــة بوساطة املصــارف التجاريــــة القائمــة
Detailed Criteria for Setting up of Islamic Banking
Subsidiaries By Existing Commercial Banks
إن الشروط العامة لتأسيس مصرف إسالمي تابع من قبل املصارف التجارية القائمة هي
تقريباً نفس الشروط الواردة يف امللحق رقم  ،Iولعل أهم اختالف بينهما هو الشرط الثامن الوارد
يف امللحق رقم  IIوالذي يلزم البنك مقدم الطلب اإليفاء بشرط كفاية رأس املال الذي حيدده
بنك دولة باكستان وأن يتمتع حبصوله علي الدرجة  ،2 ،1أو  3يف معيار CAMELS
خالل ثالث السنوات السابقة.
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امللحق رقم III
مرفق مع املنشور رقم ( )1لعام 2003م
موجهات بشأن إنشــــاء فروع قائمــــة بذاتهــــا
للمصرفة االسالميةمن قبل املصــارف القائمـة
Guidelines for Opening of Stand Alone Branches
For Islamic banking By Existing Banks
غطت هذه املوجهات أربعة عشر قسماً وهي كما يلي-:

القسم (:)1

التعاريف -:Definitions
مشلت عدة كلمات ومصطلحات وأهم ما ورد فيها-:
 -1املنتجات واخلدمات املقبولة شرعاً Shariah Compliants Products
وهي اخلدمات واملنتجات املصرفية اليت تقدمها املصارف لعمالئها واليت صدق بها
املستشار الشرعي  /اهليئة الشرعية.
 -2صندوق املصرفة االسالمية Islamic Banking Fundالذي تقوم بإنشائه
املصارف لتمويل عمليات فرع املصرفة االسالمية.
 -3فرع املصرفة االسالمية Islamic Banking Branchوهو الفرع الذي يقدم
املنتجات واخلدمات املقبولة شرعاً.
 -4قسم املصرفة االسالمية Islamic Banking Divisionويتم تأسيسه يف رئاسات
املصارف إلدارة وتنظيم واإلشراف علي كل اإلمور اخلاصة بفرع املصرفة االسالمية.

القســم (:)2

شـروط األهليــة -:Eligibility Criteria
إن شروط األهلية إلنشاء فرع للمصرفة االسالميةواليت يأخذها بنك دولة باكستان يف
االعتبار تشمل درجة املوقف املالي للمصرف املعين كما تظهرها قاعدة رأس املال (صايف رأس
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املال بعد خصم اخلسائر احلقيقية واملتوقعة) ،سـجل املقدرة اإليرادية والتوقعات اإليرادية،
الكفاية اإلداريـة ،املوقف السيولي ،نوعية اخلدمة املصرفية ،مدى التزام املصرف بالرقابة
االحرتازية ،ما هو متوقع من خدمات من الفرع املقرتح يف املنطقة اليت سيقوم فيها.
إضافة إىل هذا يوضع يف االعتبار عند السماح بفتح هذا الفرع اآلتي-:
 -1أن يتمتع املصرف بالدرجات  ،2 ،1أو  3من معيار  CAMELSبالنسبة آلخر
تفتيش موقعي  on siteعُمل.
 -2عدم وجود نتائج تفتيش سالبة ضد البنك مقدم الطلب.
 -3جيب علي املصرف اختيار موظفني أكفاء ومن ذوي اخلربة إلدارة عمليات فرع املصرفة
االسالمية.

القســم (:)3

ورقة العمل  /املقرتح -:Working Paper / Proposal
جيب علي البنك مقدم الطلب تقديم مقرتح لقسم املصرفة االسالميةالتابع إلدارة السياسة
املصرفية ببنك دولة باكستان يوضح اآلتي-:
• عدد الفروع املتوقع تاسيسها.
• املنتجات واخلدمات اليت ستقدمها هذه الفروع.
• طرق الفصل بني أموال فرع املصرفة االسالميةوأموال املصرف التجارية للبنك مقدم
الطلب.
• املباني واملتطلبات اللوجستية والعمالة وبرامج التدريب.
• أمساء ،مؤهالت وخربات املستشارين الشرعيني.
• السياسة احملاسبية اليت ستطبق وكيفية اقتسام األرباح واخلسائر.
كذلك علي البنك مقدم الطلب تقديم أي معلومات أخرى يطلبها بنك دولة باكستان.

القســم (:)4

إصـدار الرخصـة -:Issuance of License
 -1سيقوم بنك دولة باكستان بتقييم املقرتح املقدم وعند اإلقتناع يُعطي البنك مقدم الطلب
املوافقة املبدئية لفتح الفرع أو الفروع املعنية وذلك وفق شروط حيددهـا بنك دولــة باكستان.
كما يُعطى اعتبار للحالة األمنية وخطط ختطيط املدن يف املناطق املقرتحة إلنشاء الفرع.
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 -2يف السنوات املستقبلية إذا رغب املصرف املعين فتح مزيد من الفروع جيب رفع اخلطة
التوسعية لفروع املصرفة االسالمية Annual Islamic Banking Branch
 Expansion Planوتشمل هذه اخلطة الفروع املنوي تأسيسها وتلك املراد إغالقها.
متلك املصارف احلرية يف نقل فروعها داخل نفس املدينة أو القرية دون احلصول علي إذن
مسبق من بنك دولة باكستان ولكن جيب إخطاره فقط قبل اإلنتقال.
تلغى الرخصة إذا ثبت أن املصرف املعين قدم معلومات مضللة لبنك دولة باكستان.

القســم (:)5

بدايــة العمــل -:Commencement of Business
قبل بدء العمل علي املصرف التأكد من أن كل املستندات واالتفاقيات املتعلقة بكل نوع
من املنتجات واخلدمات وكذلك موجهات إدارة املخاطر ،وخطط الضبط الداخلي وتكنولوجيا
املعلومات قد وضعت كل يف مكانه املناسب .كذلك البد أن يشهد املستشار الشرعي أو اهليئة
الشرعية علي صحة املستندات واالتفاقيات ومن ثم يتم رفعها لبنك دولة باكستان عند تقديم
الطلب .كما جيب أن تكون هذه املستندات جاهزة لتقدميها ملفتشي بنك دولة باكستان عند
إجراء عمليات التفتيش.

القســم (:)6

قسـم املصرفـة االسالمية-:Islamic Banking Division
أ -يطلب من املصرف مقدم الطلب إنشاء قسم للمصرفة االسالميةيف رئاسة هذا املصرف.
ب -يرفع املصرف اهليكل التنظيمي هلذا القسم ،مع إرفاق مؤهالت وخربات املوظفني
بالدرجات العليا هلذا القسم ،إلدارة السياسة املصرفية ببنك دولة باكستان عند تقديم
الطلب.
ج -إن مهام قسم املصرفة االسالميةهي كما يلي-:
 -1اإلشراف وإدارة عمليات فرع املصرفة االسالميةويشمل وضع السياسات والنواحي
اإلجرائية.
 -2يكون حلقة إتصال بني إدارات املصرف من ناحية واملستشار الشرعي  /اهليئة
الشرعية من الناحية األخرى لضمان سري عمليات فرع املصرفة االسالميةبطريقة
سلسة.
 -3ضمان أن كل املبالغ املودعة يف صندوق املصرفة االسالميةيتم صرفها يف جماالت
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ملتزمة بالشريعة االسالمية.
 -4تدريب العاملني يف املصرفة االسالمية.
 -5إعداد وإرسال البيانات اليت يطلبها بنك دولة باكستان من وقت آلخر.
 -6التأكد من أن كل املوجهات واإلرشادات خاصة املتعلقة باملصرفة االسالميةملتزم
بها متاماً.
 -7االحتفاظ باالحتياطي النقدي القانوني ومتطلبات السيولة مع بنك دولة باكستان
كما حيددها األخري من وقت آلخر.
 -8أية مهام حيددها بنك دولة باكستان من وقت آلخر.
د -جيب أن يكون علي رأس قسم املصرفة االسالميةموظف يف درجة عليا ويتعامل مباشرة
مع املدير العام.

القســم (:)7

صندوق املصرفة االسالمية-:Islamic Banking Fund
 -1جيب علي املصرف توفري مبلغ  50,0مليون روبية باكستانية أو  %8من أصول فرع
املصرفة االسالمية ،ذات األوزان اخلطرة أيهما أكرب [كاحتياطي كما أعتقد مل حيدد
املنشور طبيعة هذا املبلغ].
 -2يغذي صندوق املصرفة االسالميةبتخصيص مبالغ له من قبل رئاسة املصرف.
 -3يوضع صندوق املصرفة االسالميةحتت إدارة قسم املصرفة االسالميةلتمويل عمليات
فرع املصرفة االسالمية.

القســم (:)8

التاسيس الطبيعي -:Physical Set-up
جيب أن حيمل كل فرع للمصرفة االسالميةإمساً وجيب إظهار هذا اإلسم كما هو حمدد
يف الرخصة.

القســم (:)9

االلتزام بالشريعة -:Shariah Compliance
جيب علي املصرف تعيني مستشار شرعي  /هيئة لإلشراف الشرعي تضم علماء شريعة
مشهود هلم لتقديم النصح واملشورة لقسم املصرفة االسالميةيف كل اإلمور املتعلقة بالشريعة.
تقع علي املستشار الشرعي  /هيئة اإلشراف الشرعي مسئولية فحص ومراجعة كل االتفاقيات
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[العقود] واملنتجات واخلدمات اليت يقدمها قسم املصرفة االسالمية /فرع املصرفة االسالميةللتأكد
من التزامها بالشريعة.

القســم (:)10

النظــم والضبـط -:Systems and Control
جيب علي املصرف التأكد من قيام النظم السليمة وإجياد الضوابط يف مواضعها الصحيحة
لضمان فصل األموال  Segregation of Fundsوحلماية مصاحل املودعني علي أن
تشمل علي سبيل املثال ال احلصر اآلتي-:
 -1جيب علي املصرف إعداد مرشد إجراءات Procedure Manualلقسم املصرفة
االسالمية وفرع املصرفة االسالميةيصادق عليه املستشار الشرعي  /هيئة اإلشراف الشرعي
وكذلك جملس اإلدارة.
 -2جيب علي املصرف إعداد جمموعة كاملة من املستندات املتعلقة باإليداع ،االستثمار،
التمويل اخلاصة بعمليات فرع املصرفة االسالمية.
 -3حتفظ املستندات املذكورة عاليه بعد مصادقة املستشار الشرعي  /هيئة اإلشراف
الشرعي عليها لدى قسم املصرفة االسالمية .كما يتم إعداد كل املستندات املتعلقة بأي
مشروع جديد – يتقدم به فرع املصرفة االسالمية -بواسطة قسم املصرفة االسالميةوحيفظ
لديه وذلك قبل إنطالق املشروع املعين.
 -4جيب وضع عالمات مميزة علي كل الدفاتر ،السجالت ،الشيكات ،اإليصاالت..
اخل املستعملة من قبل قسم املصرفة االسالميةوفرع املصرف االسالميةللتفريق بينها وبني
املستندات املستخدمة واخلاصة باملصرفة التجارية.
 -5وبغرض االستفادة من شبكة الفروع املصرفية القائمة ميكن للمصرف ختويل بعض
فروعه لبيع مشروعات ودائع املصرفة االسالمية .ويف هذه احلاالت جيب وضع النظم
والضوابط اليت تضمن حتويل املبالغ يف نفس اليوم من وإىل فرع املصرفة االسالمية .وحيظر
علي الفروع املخولة استالم أو دفع فوائد علي هذه اخلدمات بأي حال من األحوال .ولكن
ميكن هلا فرض عمولة معقولة علي بيع مشروعات الودائع هذه مبوجب سياسة يوافق
عليها جملس اإلدارة كما جيب إعطاء إهتمام خاص لتدريب العاملني بهذه الفروع يف
التعامل مبشروعات الودائع هذه.
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 -6جيب علي املصرف إجراء مراجعة داخلية شاملة علي أن تراعى مراجعة النواحي
الشرعية املتعلقة بعمليات فرع املصرفة االسالميةوصندوق املصرفة االسالميةمرة كل عام
علي األقل.

القســم (:)11

السـجالت احملاسبيـة واإلفصـاح -:Accounting Records and Disclosure
 -1جيب علي املصرف االحتفاظ بسجالت حماسبية منفصلة لعمليات املصرفة االسالمية
وكذلك سجالت لكل العمليات املتعلقة بفصل األموال.
 -2علي املصارف عمل ميزان مراجعة  Trial balanceيومي منفصل لعمليات فرع
املصرفة االسالمية.
 -3إستناداً علي األرصدة القائمة يف البنود (األصول ،اخلصوم ،املصروفات ،الدخل)
املتعلقة بعمليات قسم املصرفة االسالمية /فرع املصرفة االسالميةعلي املصرف القيام بإعداد
بيانات مالية سنوية وربع سنوية لعمليات فرع املصرفة االسالميةعلي الفورمات اليت
حيددها بنك دولة باكستان من حني آلخر.

القســم (:)12

املتطلبـات القانونيـة للسيولـة واالحتياطي النقــدي
-:Reserve Requirements Statutory Liquidity and Cash
لتمكني فرع املصرفة االسالميةمن االحتفاظ باملتطلبات القانونية اخلاصة بالسيولة
واالحتياطي النقدي علي قسم املصرفة االسالميةفتح حساب جاري ومنفصل مع بنك دولة
باكستان ،ويقوم قسم املصرفة االسالميةباالحتفاظ باحتياطي نقدي يف هذا احلساب علي نفس
النمط املعمول به بالنسبة للمصارف التجارية (كانت نسبة االحتياطي  %5من االلتزامات عند
الطلب وااللتزامات اآلجلة) .أما بالنسبة للمتطلبات القانونية للسيولة  -وحتى تطوير سندات
ملتزمة بالشريعة -جيب االحتفاظ برصيد إضايف من النقد يبلغ  %6من االلتزامات عند الطلب
وااللتزامات اآلجلة يف نفس احلساب اجلاري مع بنك دولة باكستان .وعليه جيب علي قسم
املصرفة االسالميةاالحتفاظ بنسبة  %11من االلتزامات عند الطلب وااللتزامات اآلجلة اخلاصة
بفرع (فروع) املصرفة االسالميةيف حساب جاري مع بنك دولة باكستان علي أساس متوسط
أسبوعي.
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القســم (:)13

التقريــر لبنـك دولــة باكسـتان -:Reporting to State Bank of Pakistan
 -1عند رفعها بيانات املوقف اإلسبوعي لبنك دولة باكستان علي املصارف رفع موقف
منفصل لعمليات فروع املصرفة االسالمية.
 -2علي املصارف االلتزام برفع أي بيانات أو تقارير تتعلق بعمليات املصرفة االسالميةكما
يطلب منها من وقت آلخر.

القســم (:)14

رســوم التصديــق -:Processing Fees
ويتناول رسوم التصديق اليت يفرضها بنك دولة باكستان علي طلبات التصديق.
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الفصل الثاني
التجربة املاليزية
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الرقابة واإلشراف املصريف
التجربة املاليزية
رداً على خطاب السيد /النائب األول للمحافظ بتاريخ 2003/11/3م واملذكور يف مقدمة هذا
املبحث ،أرسل السيد /نائب حمافظ البنك املركزي املاليزي خطاباً بتاريخ 2003/12/23م
موضوعه « مدخالت التنظيم واإلشراف على املصرفة االسالميةفى ماليزيا »
Inputs on Regulation and Supervision of Islamic Banking
in Malaysia.
(مرفق رقم .)3
وقد جاء فيه مايلى-:
 -1أن البنك املركزي املاليزي (بنك نيقارا املاليزي) Bank Negara Malays
 siaيستخدم يف مراقبته املصارف االسالميةنظام يعتمد على منهجية أساسها اإلشراف
على املخاطر  Risk-based Supervision Methodologyمع االلتزام مببادئ
وأسس الشريعة االسالمية .وحبوزة القائمني على اإلشراف املصريف مرشد لإلشراف املصريف
يبني األهداف ،الوسائل ،معايري األداء اليت جيب أن تراعى فى أى جمال من جماالت
العمليات املصرفية االسالمية إضافة إىل هذا يطبق البنك املركزي املاليزي معيار CAMEL
على املصارف االسالمية ،ومبوجب هذا املعيار يقوم املشرفون على املصارف االسالمية بعمل
مسح وتقييم لنوعية اإلدارة ،مدى االلتزام بالتوجيهات اخلاصة بكفاية خمصصات التمويل
وصحة احلسابات السنوية للمصارف االسالمية.
 -2يقوم البنك املركزي املاليزي بوضع أهداف واسرتاتيجيات قصرية وطويلة األمد ويصدر
على ضوئها سياسات وتوضع معايري وموجهات متكن بالتالي من اإلشراف على أداء كل
مصرف إسالمي .وفى هذا الصدد يعطى اعتبار خاصاً لكل العوامل اليت تؤثر على صالحية،
استقرار ،قوة ومتانة املصارف االسالميةومساهمتها يف االقتصاد املاليزي.
 -3قام البنك املركزي املاليزي مبدنا باملستندات ذات العالقة مبوضوع التنظيم واإلشراف
على املصارف االسالميةيف ماليزيا وهذه املستندات هي-:
 -1قانون املصرفة االسالمية لعام 1983م:
Islamic Banking Act 1983
هذا القانون يرخص ويقنن لألعمال املصرفية االسالمية.
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 -2هيكلة معدل العائد:
 The Framework of the Rate of Returnيعطى شرحا هيكلياً لطريقة
احتساب معدل العائد للصناعة املصرفية االسالمية.
 -3هيكل اإلشراف املصريف املبنى على املخاطر:
 Risk- Based Supervision Frameworkيغطى منهجية اإلشراف اليت
أساسها املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف االسالمية.
 -4منشور البنك املركزي املاليزي :موجهات اإلدارة يف املؤسسات املصرفية.
BNM/GPI- Guidelines on Directorship in Banking In stitutionsيتضمن جمموعة من القواعد املتعلقة بتعيني أعضاء جملس اإلدارة وتركيبته
ليضمن إدارة املؤسسات املصرفية من قبل جمالس إدارة فاعلة.
 -5منشور البنك املركزي املاليزي :تصنيف التمويل غري املتحرك وإنشاء خمصصات
للتمويل دون املستوى ،السيئ واملشكوك فيه.
BNM/GP3-Classification of Non –Performing Financing and Provision for Sub – Standard, Bad and Doubtful
Debts.
ويعطى احلدود الدنيا للتصنيف وإلنشاء املخصصات.
 -6منشور البنك املركزي املاليزي :موجهات سقف التمويل للعميل الواحد.
BNM/GP5-Guidelines On The Credit limit to a Single
Customer.
حيدد هذا املنشور املتطلبات اليت جيب على املؤسسات املصرفية مراعاتها فيما يتعلق
بتوزيع التمويل املصريف حتى تفلح يف تفادى املخاطر اليت تنجم عن تركيز التمويل يف عميل
واحد أو قطاع صناعي واحد.
 -7منشور البنك املركزي املاليزي :حظر التمويل ألعضاء جملس اإلدارة ،العاملني
والشركات اليت هلم فيها مصلحة.
BNM/GP6- Prohibition of Financing to Directors, Staff
and their Interested Corporations
يفصل احلاالت والظروف اليت حتكم هذا احلظر.
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 -8منشور البنك املركزي املاليزي– عينة من البيانات املالية اخلاصة بالصناعة املصرفية.
BNM/GP8-I Specimen Financial Statements for the
Banking Industry.
يفصل املطلوب من املؤسسات املصرفية االسالميةأن تفصح عنه من عمليات يف فورمات
مالية وتقريرية حمددة.
جتدر اإلشارة إىل أننا مل جند هذا املنشور (رغم أهميته الكبرية) مع بقية املستندات اليت
جاء ذكرها مبلحق خطــاب السيد /نائب حمافظ البنك املركزي املاليزي ســـابق الذكر.
 -9منشور البنك املركزي املاليزي :موجهات غسيل األموال وقاعدة (أعرف عميلك)
BNM/GP9– GUIDELINES ON MONY LAUNDERING
AND KNOW YOUR CUSTOMER POLICY
يبني اخلطوط العريضة للقواعد واألسس الفعالة حملاربة غسيل األموال.
 -10منشور البنك املركزي املاليزي – املوجهات اخلاصة مبعايري املراجعة الدنيا بالنسية
للمراجعني الداخليني فى املؤسسات املالية.
BNM/GP10 – Guidelines on Minimum Audit Standards
for Internal Auditors of Financial Institutions
يفصل احلدود الدنيا اخلاصة مبعايري املراجعة بالنسبة للمراجعني الداخليني باملؤسسات
املالية.
 -11منشور البنك املركزي املاليزي املوجهات حلماية العميل (املستهلك) بالنسبة
للتحويالت اإللكرتونية.
BNM/GP11 – Guidelines on Consumer Protection on
Electronic Fund Transfers
يوضح أساسيات حقوق والتزامات العميل (املستهلك) بالنسبة للتعامل فى التحويالت
اإللكرتونية.
 -12ورقة نقاشDiscussion Paper :
جاء فيها عرض لتجربة املصرف املركزي املاليزي يف التنظيم واإلشراف على املصارف
االسالمية .سنتناول فيما يلي من صفحات وبشيء من اإلجياز ما ورد يف املستندات اإلحدى
عشر املذكورة أعاله وبالرتتيب املوضح ودون الدخول يف التفاصيل:
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 /1قانون املصرفة االسالمية-:Islamic Bank Act 1983 :
يقع هذا القانون يف أربعني صفحة ويضم ستني مادة قانونية.
يتكون القانون من مثانية فصول (هي كما موضحة أدناه):
الفصل األول  :مقدمة وتفسري
الفصل الثاني  :الرتخيص للمصارف االسالمية
الفصل الثالث  :املتطلبات والواجبات املالية للمصارف االسالمية
الفصل الرابع  :امللكية ،الرقابة وإدارة املصارف االسالمية
الفصل اخلامس :العمليات احملظورة
الفصل السادس :سلطة الرقابة و اإلشراف على املصارف االسالمية
الفصل السابع  :منوعات
الفصل الثامن  :تعديالت نامجة عن القانون

 /1الفصل األول :مقدمة وتفسري

Consequential Amendments
جيرى تطبيق هذا القانون يف كل أحناء ماليزيا .أهم التفسريات اليت وردت يف هذا
الفصل-:
املودع  :يقصد به أي شخص له حساب مع مصرف إسالمي سواء كان حساباً جارياً،
حساباً إدخارياً ،حساباً استثمارياً أو أي حساب إيداع آخر.
مصرف إسالمي :يقصد به أى شركة تقوم بأعمال مصرفية ولديها رخصة سارية املفعول.
أعمال مصرفية :يقصد بها األعمال املصرفية التى فى أهدافها وعملياتها التتناول أى
عنصر ( )Elementال يقره الدين اإلسالمي.
التزامات حساب االستثمار- :
يقصد بها ،بالنسبة للمصرف اإلسالمي ،التزامات الودائع فى هذا املصرف التى يقوم فيها
املودع بوضع أمواله لفرتة حمددة وفق إتفاقية متكن له من املشاركة يف األرباح  /اخلسائر اليت
حيققها املصرف عند استثمار هذه األموال.
التزامات ودائع أخرى-:
تعنى بالنسبة للمصرف اإلسالمي التزامات الودائع بهذا املصرف خبالف حسابات
االدخار ،حسابات االستثمار ،التزامات حسابات االطالع ،احلسابات آلجل ،التزامات
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الودائع اخلاصة مبصرف إسالمي ،بنك مرخص له حتت قانون املصارف لعام 1973م أو
بواسطة البنك املركزي املاليزي.
التزامات حسابات االدخار-:
يقصد بها بالنسبة للمصرف اإلسالمي جمموع اإليداعات يف هذا املصرف اليت عادة تستخدم
يف سحوباتها دفاتر التوفري  Passbooksأو أي مستندات أخرى بديلة يوافق عليها البنك
املركزي املاليزي بالنسبة لإليداع أو السحب من هذه احلسابات.
التزامات االطالع:
تعنى بالنسبة للمصرف اإلسالمي ،جمموع اإليداعات بهذا املصرف اليت تدفع عند الطلب،
التشمل التزامات حسابات االدخار أو اى إيداعات من قبل مصرف إسالمي آخر أو أي مصرف
صدق له مبوجب قانون املصارف لعام 1973م أو من قبل البنك املركزي املاليزي.
االلتزامات اآلجلة:Time liabilities :
يقصد بها بالنسبة للمصرف اإلسالمي جمموع اإليداعات بهذا املصرف اليت يتم دفعها
خبالف الدفع عند الطلب ،وال تشمل التزامات حسابات االدخار ،ودائع أي مصرف إسالمي
آخر ،أو أى مصرف مرخص له حتت قانون املصارف لعام 1973م أو بتصديق من قبل البنك
املركزي.

 /2الفصل الثاني :الرتخيص للمصارف االسالمية:

Licensing of Islamic Banks
حيدد هذا الفصل أن ممارسة العمل املصريف اإلسالمي الميكن أن تقوم إال من قبل شركة
متلك رخصة مكتوبة  In Writingمن الوزير املختص .ال يوصى البنك املركزي املاليزي
مبنح الرخصة وال مينح الوزير الرخصة املعنية مامل يقتنع األول واألخري باألتي-:
أ -أن أهداف وعمليات املصرفة اليت سيتم القيام بها ال تتضمن أي عنصر ال يقره الدين
اإلسالمي.
ب -وجود مادة يف النظام األساسي للمصرف املعنى تنص على قيام هيئة تشريعية
استشارية لتقديم النصح هلذا املصرف يف جمال أعماله للتأكد من خلوها من أي عنصر ال
يبيحه الدين اإلسالمي.
جاء يف أ و ب أعاله.
“ … Any Element, Which Is Not Approved By the Relegion Of Islam.
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مبعنى ال تتضمن أعمال املصرف اإلسالمي أي عنصر ال يقره (يبيحه) الدين اإلسالمي.
أعطت املادة ( )4من القانون واملضمنة فى هذا الفصل احلق للوزير ،بتوصية من املصرف
املركزي ،يف تعديل أو إلغاء أي شرط خاص بالرخصة أو إضافة شروط أخرى مع إعطاء املصرف
املعنى حق تقديم دفوعاته يف هذا الصدد وذلك قبل إنفاذ هذه الشروط وخالل فرتة أربعة عشر
يوماً.
أما املادة ( )5من القانون فقد نصت على عدم منح رخصة ألي شركة وعدم السماح لشركة
مرخصة هلا مبمارسة العمل املصريف – دون احلصول على املوافقة املكتوبة من الوزير – لو
اخنفض رأمساهلا دون احلد الذي وضعه الوزير.
ونصت املادة ( )6أنه ال متنح رخصة ألي شركة وال يسمح ألي شركة بإمتالك رخصة لو
كان يف قناعة الوزير أن الشركة أصبحت مملوكة أو تدار أجنبياً ،ويعرف هذا بان ميلك غري
املاليزيني أكثر من  %50من رأمساهلا املصرح به واملدفوع .ورغم أن املصارف االسالميةمتلك
حق خلق عالقات مع مراسلني خارج ماليزيا ولكن للبنك املركزي املاليزي احلق يف منع
التعامل مع بعض املراسلني.
يدفع كل مصرف إسالمي رسوم سنوية للرخصة وحيدد الوزير – بتوصية من البنك
املركزي املاليزي  -هذه الرسوم .كذلك منع القانون – إال مبوافقة الوزير – استخدام بعض
املصطلحات يف أمساء البنوك كمركزي ،احتادي ،قومي ،ماليزي.
أعطت املادة ( )11من القانون للوزير حق إلغاء الرخصة اخلاصة باملصرف اإلسالمى.
Revocation of license
وذلك يف احلاالت التالية-:
 سعى وراء أهداف أو أجرى عمليات داخلها عنصر التقره الشريعة االسالمية. جيرى أعماله بطريقة تضر مبصاحل املودعني والدائنني اآلخرين. أصبحت أصوله غري كافية لتغطية التزاماته جتاه اجلمهور. خالف أي نص ورد بهذا القانون. توقف عن أداء مهامه يف ماليزيا.وقد خولت هذه املادة للمصرف اإلسالمي املعنى حق استئناف قرار إلغاء الرخصة وذلك
خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإللغاء.
ألزمت املادة ( )13البنك املركزي املاليزي بالنشر يف اجلريدة الرمسية  Gazetteسنوياً
أمساء املصارف االسالمية اليت منحت ترخيصاً وفق هذا القانون وكذلك الرخص امللغاة.
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الفصل الثالث:املتطلبات والواجبات املالية للمصارف االسالمية:

Financial Requirements and Duties of Islamic Banks
تستوجب مواد هذا الفصل على املصارف االسالميةاآلتي-:
 االحتفاظ مببلغ احتياطي يضاف إليه – قبل دفع أرباح األسهم وبعد خصم خمصصاتالزكاة والضرائب – نسباً حددتها هذه املواد.
 للبنك املركزي املاليزي احلق يف فرض حد أدنى من األصول السائلة حتتفظ بها املصارفاالسالمية وينسب هذا احلد إىل كل احلسابات مبا فيها حسابات االستثمار.
 تناول هذا الفصل مسألة تعيني املراجعني اخلارجيني وامليزانيات الشهرية والسنويةوكلها تتماشى إىل حد كبري مع املعمول به فى املصارف التقليدية.

الفصل الرابع :امللكية ،اإلشراف وإدارة املصارف االسالمية-:

Ownership, Control, and Management of Islamic BANKS

تفرض املادة ( )21من هذا القانون على املصرف اإلسالمي إخطار البنك املركزي املاليزي
بأي تغيري إدارى يتوقع حدوثه يف هذا املصرف.
Whenever a Change Is About To Occur In The Control
Of Any Islamic Bank
كذلك على كل مصرف إخطار البنك املركزي املاليزي عند بلوغ نسبة ضمان أى قرض أو
متويل  %20من قيمة أسهم رأس املال املدفوع اخلاص مبصرف إسالمي آخر (الضامن) أو أي
مصرف آخر مرخص له مبوجب قانون املصارف لعام 1973م مع طلب إظهار بعض التفاصيل
املتعلقة بهذه األسهم.

الفصل اخلامس :األعمال احملظورة-:

(Restrictions On Business )3
حتظر املادة ( )24دفع أى أرباح على األسهم قبل استيفاء بعض املنصرفات (مثل مصاريف
التأسيس عمولة بيع األسهم ...إخل) كما حتد من التمويل غري املضمون فوق مبلغ معني.
أما املادة ( )25فتحظر بدون استثناء – من البنك املركزي املاليزي  -منح أى متويل ألي
عضو من جملس اإلدارة ،العاملني والشركات اليت هلم فيها مصاحل.
كما حددت املادة ( )27بأال يتعدى التمويل أو التسهيل املمنوح من قبل أى عضو جملس
إدارة ،مدير ،أو موظف احلدود املصدق له بها.
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كما أعطت هذه املادة احلق للوزير يف طلب معلومات من أي مصرف إسالمي فيما يتعلق
بالسياسات واإلجراءات اخلاصة مبنح التسهيالت والتمويل وسلطات التصديق من قبل جملس
اإلدارة واملديرين وميلك الوزير حق تعديل هذه اإلجراءات.
تفرض املادة ( )28على أعضاء جملس اإلدارة اإلفصاح إن كانت هلم مصلحة مباشرة أو
غري مباشرة يف أي متويل أو تسهيل مقرتح وهذا اإلفصاح يقوم بتوزيعه سكرتري اجمللس على
األعضاء وقد أفردت املادة حيزاً لالستثناءات وكذلك طريقة اإلعالن عن املصلحة.

الفصل السادس :سلطة اإلشراف والرقابة على املصارف االسالمية- :

Powers of Supervision and control over Islamic Banks
متنح املادة ( )31البنك املركزي املاليزي سلطة تفتيش املصارف االسالميةداخل وخارج
ماليزيا من وقت الخر .يغطى هذا التفتيش السجالت ،احلسابات والعمليات مع مراعاة
السرية املطلوبة.
أما املادة ( )32فتعطى حق التفتيش بتوجيه من الوزير للبنك املركزي املاليزي لو وجدت
أسباب تدعو لالعتقاد بأن املصرف يتعامل بطريقة تضر مبصاحل املودعني والدائنني اآلخرين
أو أصبحت أصوله أقل من أن تغطى االلتزامات حنو اجلمهور ،أو يقوم بأعمال خمالفة ملواد
هذا القانون أو قانون البنك املركزي املاليزي لعام 1958م.
املادة ( )34السرية املصرفية :Banking Secrecy
جاء فيها أنه وباستثناء ما ورد يف املادتني ( )31و ( )32املذكورتني أعاله فإنه ال يوجد يف
هذا القانون ما يفوض الوزير لتوجيه البنك املركزي
>Nothing in this Act shall authorize the Minister to
direct the central Bank
أو تفوض البنك املركزي للقيام بعمل حتقيق – حتديداً  -فى شأن عميل ما للمصرف
اإلسالمي أو يف أي معلومات وردت عرضاً  Incidentalتتعلق بهذا العميل ومت احلصول
عليها أثناء القيام بعمليات التفتيش مبوجب هذا القانون وتبقى هذه املعلومات سراً بني البنك
املركزي واملصرف املعنى.
وال حيد ما ورد هنا من سلطة احملكمة العليا أو أي قاضى ،املمنوحة هلم مبوجب قانون
األدلة املصرفية لعام 1949م Bankers Books (Evidence) Act 1949 .أو تدفع
بعدم االمتثال ألمر صدر مبوجب هذا القانون.
تطلب املادة ( )36من املصرف اإلسالمي إخطار البنك املركزي إذا توقع أن يفشل يف مقابلة
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التزاماته أو يتوقف عن الدفع.
وأوضحت املادة ( )37بالتفصيل اخلطوات واإلجراءات اليت سيقوم بها البنك املركزي عند
استالمه هذا اإلخطار من حتقيق ،تعيني مشرفني و عزل.
واجلدير بالذكر أن املادة -38ج توضح أن أى عزل أو تعيني مت مبوجب املادة ( )37يكون
نهائياً وحامساً  Final and Conclusiveوال يكون موضع تساؤل يف أي حمكمة.
إذا توىل البنك املركزي إدارة أعمال مصرف إسالمي ما فإن املادة  2 – 39تعطى احملكمة
العليا– بطلب من املصرف اإلسالمي املعنى – حق أمر البنك املركزي بوقف إدارته ألعمال
هذا املصرف لو اقتنعت احملكمة أن ذلك مل يعد ضرورياً حلماية مودعي هذا املصرف.
تتناول املادة ( )42وقف نشاط املصرف اإلسالمي بوساطة البنك املركزي وما جاء فيها هو
املتعارف عليه تقليدياً.

الفصل السابع :منوعات-:

Miscellaneous
تنص املادة ( )45أنه وفى حالة أصبح املصرف اإلسالمي عاجزاً عن مقابلة التزاماته أو
توقف عن الدفع فإن أصول هذا املصرف فى ماليزيا ختصص ملقابلة كل االلتزامات خاصة
حسابات االطالع ،وحسابات االدخار وهذه جيب أن تعطى أسبقية قبل كل االلتزامات
األخرى.
تتناول بقية مواد هذا الفصل العقوبات على أعضاء جملس اإلدارة حالة فشلهم يف االلتزام
مبواد هذا القانون وعدم إعطاء معلومات صحيحة.
كذلك حتظر املادة ( )49إستالم أي عضو جملس إدارة ،مدير أو موظف ألي عمولة
 Commissionوقد فصلت هذه املادة أنواع وأشكال هذه العمولة.
أما املادة ( )56فقد منحت الوزير حق استثناء أي مصرف إسالمي من أي نص ورد يف
مواد هذا القانون.

الفصل الثامن :تعديالت نامجة عن القانون- :

Consequential Amendments
أورد هذا الفصل التعديالت التى أدخلت على-:
 قانون املصارف لعام  Banking Act 1973 1973قانون الشركات لعام 1965مCompanies Act 1965
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 قانون البنك املركزي املاليزي لعام Central Bank of Malaysia 1958Act
 قانون شركات التمويل لعام 1969م Finance Companies Act 1969وقد مشلت هذه التعديالت إدخال بعض املصطلحات والكلمات اليت وردت يف هذا القانون
على القوانني األخرى ولعل من أهم ما ورد فيها هو منع املصارف العاملة مبوجب قانون
املصارف لعام 1973م من استعمال كلمة إسالمي أو مسلم وأي كلمة أخرى يفهم منها أن البنك
املعنى يتعامل بالنظام اإلسالمي.
جتدر اإلشارة إىل أن العقوبات على إرتكاب املخالفات حتت هذا القانون تكون بالغرامة
املالية (حتديد مبلغ معني) أو بالسحب أو بالعقوبتني معاً.
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املستند رقم ()2
هيكل معدل العائدThe Framework of The Rate of Return :
إن الغرض مما جاء يف هذا املستند هو لتوحيد الطريقة املعمول بها يف احتساب معدل العائد
 Return Of Rateواهلدف من هذا هو متكني املستثمرين يف املصارف االسالميةمن
استالم العائد الذي يستحقونه والتغلب على مشكله الالمتاثل املعلوماتى Asymmetry
 of Informationالقائم بني البنك واملودعني.
قبل صدور هذا اهليكل مل تكن هناك طريقة واحدة الستخراج معدل العائد من قبل املصارف
االسالمية .فبعض املصارف تأخذ يف احلسبان كل أنواع الدخل ،واألخرى تأخذ بعضها وأدت
هذه املمارسات إىل اختالفات يف معدل العائد ومن ثم خلق صعوبة يف حتديد سعر العائد
ملختلف األطراف .كما شكل هذا صعوبة للبنك املركزي املاليزي يف عملية اإلشراف على عدالة
توزيع األرباح للمودعني مقابل األرباح اليت تؤول للمصرف اإلسالمي املعنى.
وباختصار فإن نظام هذا اهليكل يعتمد على مبدأ العائد على األصول (Returns On
 )Assetsالذي حيسب الدخل على أصول امليزانية وكذلك الدخل من العمليات األخرى
كاملتاجرة مع األخذ يف االعتبار بعض املنصرفات اليت جيب أن تستبعد.
ملحوظة-:
((وملا كان هدفنا يف هذا الفصل هو للمقارنة بني ما هو موجود ومعمول به يف الرقابة
واإلشراف املصريف من منظور إسالمي يف السودان مقارنة مع بلدان أخرى (هي بالتحديد
باكستان وماليزيا و إيران) فإننا لن نقوم بشرح كيفية عمل هذا اهليكل ،ونكتفى بالقول أنه
وحسب املعلومات املتوفرة لدينا ال يوجد هيكل أو طريقة مماثلة قام بعملها بنك السودان ومت
تقدميها للمصارف العاملة كمقرتح أو إلزام بالتنفيذ رغم القبول العام ملبدأ عدالة توزيع األرباح
بني املصرف واملودعني ،وعليه نقرتح دراسة هذا اهليكل من قبل إدارات بنك السودان املعنية
لالستفادة منه)).
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املستند رقم ()3
هيكل اإلشراف املصريف املؤسس على املخاطر
Risk - Based Supervision Framework
يتطلب تنفيذ هذا اهليكل إجراء مخس خطوات هي-:
 -1املعرفة باملؤسسة قيد النظر.
 -2تقييم خماطر املؤسسة.
 -3ختطيط وجدولة املهمة اإلشرافية عليها.
 -4حتديد النشاط الفحصى)off Site - On Site(.
 -5التقرير بشأن مامت التوصل إليه.
أعطت املقدمة تعريفات أولية ملا جاء يف هذه اخلطوات اخلمس تاركة التفاصيل حلني
تناوهلا كل واحده على حده.
وقد جاء يف صدر املقدمة أن اإلشراف املبنى على املخاطر ميثل عملية مستمرة وديناميكية،
تتكون من خطوات رئيسية تستخدم كل منها إنتاجات مكتوبة حمددة Specific
 Written Productsلتسهل من عملية االتصال والتنسيق.
وللفائدة العامة إضافة إىل معرفة إمكانية املقارنة مع نظمنا اإلشرافية وبدون الدخول يف
التفاصيل والفنيات نتناول اخلطوات اخلمسة الواردة أعاله.

اخلطوة األوىل :املعرفة باملؤسسة قيد النظر-:

Step 1: Understanding The Institution
إن نقطة البداية بالنسبة لإلشراف املؤسسس على املخاطر هي بناء معرفة وفهم باملؤسسة
املعنية ،وتظهر أهمية هذا يف أنه ميكن املشرفني من وضع برنامج إشرايف يتوافق مع الصفات
اخلاصة باملؤسسة املصرفية املعنية.
وللتمكني من املعرفة والفهم باملؤسسة املصرفية املعنية يتم حتضري تقريرين هما-:
 -1النظرة املؤسسية Institutional Overview
 -2تركيبة الشركة Profile Corporate
ويشكل التقريران  1و  2أعاله ملحقني خلطة اإلشراف.
يتكون التقرير ( Institutional Overview )1من تلخيص يظهر املوقف العام
احلالي للمؤسسة املصرفية ،الشكل العام للمخاطر احلالية واملستقبلية التى ستتعرض هلا،
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كذلك املواضيع الرئيسية والنقاط اليت توصلت هلا تقارير التفتيش السابقة.
أما التقرير ( Profile Corporate )2فيتناول املعلومات عن املؤسسة املصرفية
املتعلقة برأس املال ،تركيبة امللكية ،اسرتاتيجيات العمل ،تشكيلة جملس اإلدارة واإلدارة
العليا.

اخلطوة الثانية :تقييم خماطر املؤسسة- :

Step 2 : Assessing The Institutions Risk
أن أهمية تقييم املخاطر تنبع من أنها ستمكن من توجيه النشاط اإلشرايف للمجاالت ذات
املخاطر الكبرية بالنسبة للمؤسسة املصرفية املعنية .تشمل جماالت املخاطر التمويل ،السوق،
السيولة ،العمليات ،املخاطر القانونية.
يستخدم يف تقييم املخاطر جدول خماطر  Risk Matrixومنه تستخرج مالحظات
وتوصيات

اخلطوة الثالثة :ختطيط وجدولة املهمة اإلشرافية-:

Step 3: Activities Supervisory Scheduling and Planning
بعد الفراغ من عملية تقييم املخاطر يتم القيام بعمل خطة إشرافية سنوية ،تتم مراجعتها
كل نصف عام لتأخذ يف االعتبار أي معلومات جديدة أو أي اجتاهات بالنسبة للمخاطر.

اخلطوة الرابعة :حتديد النشاط التفتيشي-:

Step 4: Defining Examination Activities
بعد أن حددت اخلطة اإلشرافية النواحي واجملاالت اليت جيب الرتكيز عليها توضع
خطة للتفتيش املوقعى  On - siteيأخذ يف احلسبان معيار  CAMELمع إعطاء اعتبار
حلجم املؤسسة املصرفية املعنية ومدى تعقيدها .ومن رأى هذا املستند أن املعلومات اليت يتم
احلصول عليها عند اكتمال التفتيش خارج املوقع  Off - siteالبد وأن تضاف إليها وتعدل
مبوجب التفتيش املوقعى  On - siteألن املعلومات األوىل قد تتغري خالل فرتة وجيزة من
إعدادها وإرساهلا واستالمها وحتليلها.

اخلطوة اخلامسة :التقرير بالنتائج:

Reporting The Findings
يتم تسليم مامت التوصل إليه إىل إدارة املؤسسة املصرفية املعنية .وجيب أن يكون التقرير
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واضحاً خمتصراً ناقالً لكل املالحظات اإلشرافية املتعلقة بهذه املؤسسة وكذلك كل ما يتعلق
بتقييمات معيار .CAMEL
ملحوظة-:
(سنتناول موضوع اإلشراف املصريف املؤسس على املخاطر مرة أخرى عند عقد مقارنة بني
نظام اإلشراف والرقابة عندنا بنظريه املاليزي).
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املستند رقم ()4
منشور البنك املركزي املاليزي :موجهات اإلدارة يف املؤسسات املصرفية

Guidelines On Directorship In The Banking Institutions
بعد املقدمة اليت تناولت أهمية الناحية اإلدارية ممثلة يف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ودورها يف جناح املصرف املعنى وكسب ثقة اجلمهور ،بينت املقدمة أن األعمال اليومية هي
من اختصاص العاملني باملصرف املعنى ولكن املسئولية عن اى فعل (محيد أو غري ذلك) تقع
على جملس اإلدارة.
بعد ذلك أوضح املنشور واجبات ومسئوليات جملس اإلدارة وهى باختصار-:
 -1اختيار وتعيني اإلدارة العليا.
 -2تشكيل جلنة مراجعة داخلية من بعض أعضاء جملس اإلدارة والتأكد من فعاليتها
 -3تأسيس إدارة مراجعة داخلية فاعلة توضع حتت إشراف جلنة املراجعة املذكورة يف
( )2أعاله.
 -4العمل على أن يكون للمؤسسة املصرفية املعنية دور يف رفاهية املنطقة اليت تعمل
فيها.
 -5اإلشراف على املؤسسة املصرفية املعنية.
 -6االلتزام باألهداف والسياسات اليت متت مناقشتها وتشمل التخطيط االسرتاتيجي،
إدارة التمويل ،إدارة املخاطر ..........إخل.
 -7االلتزام بقوانني البنك املركزي وأي قوانني أخرى ذات عالقة.
 -8تفادى خدمة املصاحل الشخصية وتضارب املصاحل.
وقد تناول القسم الثالث تعيني أعضاء جملس اإلدارة واملدير العام ‘‘ وقد تضمن نقاط
تفصيلية جديرة بأن تدرس بغرض االستفادة منها ’’.
كذلك دعت املوجهات هذه إىل تعيني قانونيني وحماسبني فى جملس اإلدارة لإلستفادة
منهم يف جماالت ختصصهم.
وبالنسبة للسياسيني فقد أوصت املوجهات بعدم تعيينهم خشية تضارب املصاحل وعلى
املؤسسات املصرفية إخطار البنك املركزي املاليزي إذا منا إىل علمها أن أحد أعضاء جملس
إدارتها قد أصبح له نشاط سياسي.
ولعل من أفيد ما جاء فى هذه املوجهات هي تشكيلة وواجبات جلنة املراجعة ،حيث
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طالبت املوجهات بتشكيل جلنة من جملس اإلدارة لفحص وتقييم املوقف املالي للمصرف،
نظام الرقابة الداخلية ،تقارير املراجعة الداخلية ومن ثم التقديم بتوصيات إصالحية كل ثالثة
أشهر على األقل وفيما يتعلق بتشكيلة هذه اللجنة دعت املوجهات إىل أن يكون غالبية أعضاء
اللجنة من األعضاء املستقلني ( Independent Membersسيتم تعريف مسئوليات
العضو املستقل يف القسم التالي) وفى الصفحات األخرية فصلت املوجهات مسئوليات جلنة
املراجعة يف اآلتي-:
 -1التأكد من أن احلسابات يتم عملها يف مواعيدها احملددة و التأكد كذلك من كفاية
خمصصات الديون املشكوك فيها.
 -2فحص نظام الضبط الداخلي  Internal Controlومدى مشولية برنامج املراجعة
الداخلية كما أوصت بأال يكون تقارير املراجعة الداخلية عرضة ملوافقة املدير العام.
 -3فحص مشولية تقرير املراجع اخلارجي.
 -4تابع املستند رقم ()4
 -5املوجهات اخلاصة بتكوين جلان جملس اإلدارة احلد األدنى من املؤهالت واخلربات
املطلوبة فى أعضاء اجمللس ،وتعريف ومسئوليات عضو جملس اإلدارة املستقل
Guidelines on the Establishment of Board Committee,
Minimum Qualifications and Training Requirements for
Directors and Definition and Responsibilities for Directors
and Definition and Responsibilities of Independent
Directors
كجزء من اجملهود لتطوير التحكم املؤسسي  Corporate Governanceعلى كل
املصارف االسالميةتكوين جلان اجمللس اآلتية-:
 جلنة التعيني Nominating Committee جلنة املكافآت Remuneration Committee جلنة إدارة املخاطر Risk Management Committeeتهدف املوجهات هنا إىل حتقيق احلد األدنى املطلوب فى نطاق السلطات والصالحيات
اخلاصة بلجان اجمللس ،وتوضيح أساس تشكيل هذه اللجان وما هو الدور املتوقع أن تقوم به
واحلد األدنى من املؤهالت واخلربات املطلوبة يف األعضاء املعينني .إضافة إىل ذلك ترمى هذه
املوجهات إىل تبيان الدور املنوط بالعضو املستقل.
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وقد تناولت هذه املوجهات بالتفصيل بالنسبة للجان الثالث املذكورة أعاله اآلتي-:
 -1األهداف.
 -2التكوين.
 -3الدور واملسئوليات.
 -4ا إلفصاح
ولعل البند األخري هو األكرب أهمية حيث يطلب من اللجان أن تفصح عما قامت به من
أعمال وذلك يف تقرير اجمللس املرفق مع التقرير السنوي للمصرف اإلسالمي املعنى وفيه يتم
توضيح عضوية ومسئوليات هذه اللجان ،وعدد مرات اإلجتماعات اليت عقدتها.
ومن اجلوانب األخرى املهمة يف هذه املوجهات هو تعريف العضو املستقل وحتديد
مسئولياته.
جاء يف التعريف أن العضو املستقل هو العضو الذي ميثل مصاحل اجلمهور أو األقلية من
مالكي األسهم .وجيب على العضو املستقل أال-:
 -1ميلك أكثر من  %5من األسهم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف املصرف
اإلسالمي أو شركاته.
 -2يتم تعيينه يف وظيفة تنفيذية يف املصرف اإلسالمي أو شركاته
 -3يكون أحد أعضاء عائلته املقربني موظف أو قد مت توظيفه فى وظيفة إدارية خالل
العامني السابقني يف املصرف اإلسالمي أو شركاته .يشمل تعريف عضو العائلة املقرب
الزوجة ،الوالد ،األخ ،األخت ،اإلبن (يشمل اإلبن بالتبنى) ،زوجة األخ ،زوج األخت
وأوالدهما بالنسبة للعضو املستقل ،كذلك توجد شروط أخرى.
أما مسئوليات العضو املستقل فتشمل اآلتي-:
 يقوم بدوره يف استقاللية وموضوعية جملس اإلدارة يف مقابلاجلانب التنفيذي للمصرف اإلسالمي.
 يقوم بعمل ما جيب حنو التقليل من تضارب املصاحل بني واضعي السياسات واإلدارةاليومية للمصرف اإلسالمي.
 املساهمة فى وضع اسرتاتيجيات املصرف اإلسالمي. أن يؤدى واجبه يف الرقابة والتوازن  Check and balanceفى اجمللس .ونسبةللمسئولية املتنامية امللقاة على العضو املستقل جيب أن تكون مكافآته متماشية مع هذه
املسئوليات.
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جتدر اإلشارة إىل أن كل اللجان الثالث املذكورة فى صدر هذا التلخيص يرأس كالً منها
عضو مستقل.
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املستند رقم ()5
منشور البنك املركزي املاليزي
تصنيف الديون غري املتحركة وخلق خمصصات للديون األقل من املستوى املطلوب ،السيئة
واملشكوك فيها.
Classification of Non – Performing Loans and Provision
For Substandard, Bad and Doubtful Debts
توضح هذه املوجهات املعايري الدنيا اليت جتب مراعاتها عند تصنيف الديون غري املتحركة
وخلق خمصصات للديون األقل من املستوى املطلوب ،السيئة واملشكوك فيها.
وتوجد مادة قانونية تعطى الوزير والبنك املركزي املاليزي حق إصدار هذه املوجهات
واملنشورات ،ونطاق تطبيق هذه املوجهات يشمل كل املصارف املرخص هلا (مل أجد أي
استثناء).
أعطت املوجهات تعريفاً للديون غري املتحركة  Non- Performing Loansوهى
الديون اليت مل يتم سداد أصلها وفائدتها ملدة ستة أشهر أو أكثر ويشمل التعريف السحب على
املكشوف إذا أصبح هذا احلساب هامداً  Dormantملدة ستة أشهر أو أكثر .ويشمل أيضاً
الديون اجملدولة  Rescheduledوتلك اليت أعيدت هيكلتها .Restructured
وقد عرفت الديون اجملدولة ،بأنها تلك الديون اليت عدلت شروط سدادها ولكن بقية شروط
عقد الدين ظلت كما هي .أما الديون اليت أعيدت هيكلتها فهي تلك اليت أعيدت صياغة
شروط العقد اخلاص بها بصورة رئيسية.
كذلك حددت املوجهات متى يصبح القرض غري املتحرك متحركاً وذلك عندما تصبح فرتة
مجلة األقساط املتأخرة السداد أقل من ستة أشهر.
بينت املوجهات احلدود الدنيا خللق خمصصات بالنسبة للديون السيئة واملشكوك فيها مع
إعطاء تعريف هلا وكذلك متى يتم شطب التمويل غري املتحرك.
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املستند رقم ()6
منشور البنك املركزي املاليزي

املوجهات اخلاصة بـحدود التمويل للعميل الواحد:

:Guidelines on the credit limit to a single customer
بدأت هذه املوجهات بتوضيح أن البنك املركزي املاليزي ومنذ عام 1979م كان يصر على
إدارات املصارف بأن تقوم بتعريف وحتديد سياساتها التمويلية وذلك بغرض احلد من تركيز
التمويل يف عميل واحد أو قطاع واحد وأن هذا مبدأ مقبول عامة .أما إذا أراد أي مصرف
منح قروض كبرية لعميل واحد فيمكن له مجع جمموعة من املصارف لعمل ذلك أو عليه رفع
رأمساله.
حددت نسبة التمويل القصوى للعميل الواحد ب  %30من رأس مال املصرف املعنى وتطبق
هذه النسبة بالنسبة لتسهيالت املصرف املصدق بها أو رصيد التمويل القائم أيهما أكرب.
أوضحت املوجهات كيفية معاملة التمويل الذي فاق النسبة احملددة وقت نفاذ هذا املنشور.
إضافة إىل هذا على املصارف مراعاة احلدود املفروضة على القروض الكبرية (وهى  %50من
مجلة تسهيالت كل مصرف) .عرف القرض الكبري بأنه أى تسهيل ممنوح لعميل يصل فى
مجلته  %15من رأس مال هذا املصرف.
أعطت املوجهات الواردة يف املنشور تعريفاً اللتزامات العميل واجلدير بالذكر أن هذه
االلتزامات ال تشمل ديونه فحسب بل ضماناته اليت يقدمها لآلخرين وكذلك تشمل ما مسته
املوجهات باختبار الوسائل والغرض  Means & Purpose testلتحديد عما إذا
كانت الشركات التى للعميل نفوذ عليها أو املشارك فيها ميكن اعتبارها ضمن تعريف العميل
الواحد.
ببالنسبة للشركة ذات العالقة  Related companiesوالشركات املرتبطة Ass
 sociated Companiesفأشارت املوجهات إىل تعريف األوىل كما جاء فى قانون
الشركات لعام 1965م أما الثانية فقد عرفتها املوجهات بأنها تلك اليت ميتلك فيها العميل
ماال يقل عن  %20من رأس املال املصدق به
وقد أعطت املوجهات كذلك تعريفاً ملصطلح التسهيالت القرضية Credit Facilities
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وقد مشلت القروض ،الكمبياالت ،الضمانات.
وجتدر اإلشارة إىل أن الضمانات اليت يطلبها عميل من بنك لصاحل مستفيد ما وتكون مغطاة
بضمانات من بنوك أجنبية ال تأخذ يف االعتبار عند احتساب نسبة تركيز التمويل.
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املستند رقم ()7
منشور البنك املركزي املاليزي
موجهات حظر التمويل ألعضاء جملس اإلدارة العاملني والشركات اليت هلم فيها
مصلحة:
Guidelines On Prohibition Of loans To Directors ,staff
and their Interested Corporations:
حظرت املادة -26أ من قانون املصارف لعام  1973املصارف املرخص هلا من منح
تسهيالت ألعضاء جملس اإلدارة ،والعاملني يف هذه املصارف أو أقاربهم وللشركات اليت هلم
فيها مصلحة.
وقد فصل هذا احلظر على النحو التالي-:

بالنسبة ألعضاء جملس اإلدارة:

 للعضو مباشرة. ّألى شركة يكون للعضو مصلحة كشريك ،مدير ،عميل ،أو ضامن.
 ّألى شركة يكون للعضو مصلحة مباشرة أو غري مباشرة.
 ّألى شخص يكون العضو ضامناً له.

أما بالنسبة لإلداريني واملوظفني:

مينع متويل-:
 -1اإلدارى أو املوظف شخصياً.
ّ -2
ألى شركة يكون لإلدارى او للموظف مصلحة كشريك ،مدير ،عميل أو ضامن.
 -3ألي شركة يكون لإلداري او للموظف مصلحة مادية حيددها البنك املركزي املاليزي
ّ -4
ألى شخص يكون اإلدارى أو املوظف ضامناً له.
جتدر اإلشارة إىل أن املدير العام للمصرف يعترب ضمن اإلداريني املذكورين عاليه.
توجد استثناءات للتمويل احملظور أعاله وتتعلق أساسا بشروط اخلدمة للعاملني وبعض
احلاالت األخرى ،إضافة إىل حاالت تؤخذ فيها موافقة البنك املركزي املاليزي .كما توجد
فقرات باملنشور تتناول حاالت فروع البنوك األجنبية والبنوك املاليزية العاملة باخلارج.
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املستند رقم ()9
منشور البنك املركزي املاليزي
موجهات غسيل األموال وقاعدة (أعرف عميلك)
Guidelines On Money Laundering And (Know Your
)Customer Policy
يتكون هذا املنشور من أربعة أقسام إضافة إىل ملحقني.
القسم أ– يعطى تعريفاً لغسيل األموال ومراحله.
القسم ب -يتناول السياسات واإلجراءات اليت جيب اختاذها بواسطة املؤسسات املالية.
القسم ج  -يبني كيفية التعرف على العمليات املشبوهة والتقرير بشأنها.
القسم د -يركز على أهمية التأهيل (تعليماً وتدريباً) للموظفني خبصوص غسيل األموال.
يعطى امللحق األول أمثلة للعمليات املشبوهة ويقدم امللحق الثاني (فورم) ،تصنف فيه
املعلومات عن العمليات املشبوهة .نسبة ألهمية هذا املنشور سأتناوله بشي من التفصيل.
القسم أ -عرف غسيل األموال بأنه يشمل كل النشاطات واإلجراءات اليت تهدف إىل تغيري
مصدر النقــود اليت مت احلصول عليها بطريقة غري قانونيـــة لتظهر يف النهايــــة كأمنا نتجت
عن مصدر شرعي (قانوني).
ولعل أكثر أشكال غسيل األمـــوال إستعماالً يف املصارف هو توريد مبالغ ضخمة من النقد
( )Cashيتم إيداعه يف املصرف املعنى أو تبديله إىل شىء له قيمة.
هناك ثالث مراحل لغسيل األموال-:
املرحلة األوىل :اإليداع وهو إيداع األموال ( )Cashاليت مت احلصول عليها من نشاط
غري قانونى.
املرحلة الثانية :الطبقية  Layeringوهى فصل املتحصالت املالية عن مصدرها غري
القانوني بسلسلة من العمليات إلخفاء أى أثر ميكن االستعانه به ملعرفة املصدر األول.
املرحلة الثالثة :التكاملية  Integrationوهى حتويل النقود غري الشرعية أصالً إىل
نقود شرعية وإعادة تدويرها وربطها بالتعامل املالي واحلقيقي لإلقتصاد ،أوضح املنشور أن
مبادئ أعرف عميلك ( )Know Your Customerالتى تبنتها جلنة بازل للرقابة
املصرفية عام  1988م قد أمن عليها البنك املركزي املاليزي ووزع منشور خاص بها على
املؤسسات املصرفية فى 1989/6/28م .وهذه املبادئ باختصار هى-:
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أ -معرفة العميل.
ب -االلتزام بالتشريعات والقوانني السارية.
ج -االحتفاظ بالسجالت املتعلقة بالعمالء وعملياتهم.
د -تدريب العاملني باملصارف.
القسم ب :جاء فيه أنه وبالرغم من عدم وجود متطلبات قانونية (وقتها) تلزم املصارف
بالكشف عن غسيل األموال ورفع تقارير عنه ،إال أنه يوجد واجب أدبي وأخالقي لفعل
ذلك.
وهذا يتطلب اليقظة واحلذر وخلق نظام للمراقبة والتقرير بشأن احلاالت املشبوهة .وعليه
يطلب من املصارف تطوير وتنمية مبادىء  Know Your Customer Policyوقد
فصل املنشور ما ميكن عمله يف هذا الصدد ،ولعل أهم ما جاء فيه مايلى-:
 -1وضع سياسة واضحة حملاربة غسيل األموال وتوزيع هذه السياسة لكل العاملني
باملؤسسة املصرفية املعنية.
 -2التعاون التام مع األنظمة القانونية واألجنبية يف هذا اجملال.
 -3إخطار البنك املركزي فوراً بأي حاالت مشبوهة.
 -4وضع مراشد توضح إجراءات اآلتى-:
أ -فتح احلساب.
ب -التعرف على العميل
ج -حفظ السجالت.
كذلك ركز منشور موجهات غسيل األموال على أهمية تـحديد شخص بعينه يف أي مؤسسة
مصرفية ترسل إليه املعلومات خبصوص غسيل األموال ويكون هو بالتالي مصدرها للجهات
األخرى.
القسم ج -:تناول هذا القسم اآلتي-:
 -1التعرف على العمليات املشبوهة وقد أعطى امللحق األول أمثلة هلا.
 -2التقرير بشأنها داخل املصرف املعنى وخارجه.
القسم د :تناول التعليم والتدريب وأهميتها فى حماربة غسيل األموال .وأوضح أن فعالية
منشور غسيل األموال تعتمد على تفهم العاملني باملصارف له والعمل الكامل به.
وقد بني أهمية التدريب بالنسبة للعاملني القدامى واجلدد خاصة العاملني على اخلط األول
يف التعامل مع العمالء.
90

وقد قسم امللحق األول العمليات املشبوهة إىل مخسة أنواع هي-:
 -1غسيل األموال الذي يستخدم العمليات النقدية Cash
 -2غسيل األموال الذي تستخدم فيه احلسابات املصرفية.
 -3غسيل األموال باستخدام العمليات اليت هلا عالقة باالستثمارات.
 -4غسيل األموال بوساطة النشاط اخلارجي.
 -5غسيل األموال الذي يستغل فيه موظفو وعمالء املؤسسة املالية املعنية
املستند رقم 10
املوجهات اخلاصة باملعايري الدنيا للمراجعني الداخليني
للمؤسسات املالية
Guidelines on Minimum Audit Standard For Internal
Auditors of Financial Institution
يف بداية هذه املوجهات مت الرتكيز على أهمية دور املراجعة الداخلية بالنسبة للمؤسسات
املالية وأن اهلدف من هذه املوجهات هو:
 -1لتطوير نوعية وفعالية وظيفة املراجعة الداخلية.
 -2التأمني على أهمية دور ،واجبات و مسئوليات املراجعة الداخلية جمللس اإلدارة ،كل
مستويات اإلدارة و للمراجعني اخلارجيني.
 -3لتقديم مرشد منوذجي لعمل املراجعة الداخلية حتى ميكن ذلك من قياس أداء وظيفة
املراجعة الداخلية فى املؤسسات املالية.
أما الدافع الرئيسي  RATIONALEوراء إصدار هذه املوجهات فهو أنه تبني
للبنك املركزي املاليزي التباين الكبري بني املؤسسات املالية فيما خيتص بأداء وظيفة املراجعة
الداخلية .وقد تراوحت درجات تقييم األداء يف هذه املؤسسات من مقبول إىل غري مقبول.
هذا إضافة إىل أن التطورات يف جمال التكنولوجيا ،واالتصاالت ،املعلومات واملنتجات املالية
يتطلب تطويراً مماثالً يف جمال املراجعة الداخلية.

تتكون هذه املوجهات من ستة أقسام هي-:

 -1القسم األول :تنظيم وظيفة املراجعة الداخليةOrganization of -:
Internal Audit Function
يتناول هذا القسم املبادئ األساسية اليت حتكم استقاللية ،موضوعية ،املهارات الفنية،
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العالقات ،واإلتصاالت ،التحكم املراجعى  Audit Governanceبالنسبة لوظيفة
املراجعة الداخلية.
 -2القسم الثاني :الواجبات واملسئولياتDuties and Responsibilities :
يقدم هذا القسم وصفاً للواجبات اليت يتوقع أن يقوم بها املراجع الداخلي.
 -3القسم الثالث :جمال عمل املراجعة الداخلية:Scope of Audit Work :
وخيتص هذا القسم باجلانب التقييمى لوظيفة املراجعة الداخلية يف معرفة مدى فعالية
اإلدارة.
 -4القسم الرابع :التقارير واملستنداتReporting and Documentation -:
يتناول هذا القسم تقارير املراجعة الداخلية واملستندات األخرى وأهمية حفظها والتعامل
معها
 -5القسم اخلامس :مراجعة جماالت العمليات احلرجةAudit of Critical :
Areas of Operation
وتطالب املوجهات بإعطاء الكثري من الوقت واجلهد هلذه اجملاالت ،وقد أعطى أمثلة
هلا وهى- :
 -1عمليات التمويل
 -2عمليات اخلزينة
 -3املشتقات Derivatives
 -4االستثمار ،األسهم والصكوك
 -5نظام املعلومات Information System
 -6التأمني
تطبق هذه املوجهات على املصارف املرخص هلا وبعض اجلهات األخرى وأنها متثل احلد
األدنى لعمل املراجعة الداخلية.
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املستند رقم ()11
منشور البنك املركزي املاليزي

املوجهات حلماية العميل يف التحويالت اإللكرتونية-:

Guidelines on Consumer Protection on Electronic Fund
 Transfersتتكون هذه املوجهات من مثانية أقسام هي كما يلى- :

القسم األول :متهيديPreliminary :

إن الغرض من هذه املوجهات كما يبينه هذا القسم هو لوضع هيكل أساسي يوضح
حقوق ،التزامات ،ومسئوليات كل من العمالء واملؤسسات املالية فيما يتعلق بالتحويالت
اإللكرتونية.
وقد صدرت هذه املوجهات مبقتضى املادتني  126 ،119من قانون املؤسسات املصرفية
واملالية لعام  1989م وقد أعطى هذا القسم تفسرياً لبعض الكلمات واملصطلحات الواردة فى
هذه املوجهات.

القسم الثاني -:جماالت التحويل اإللكرتوني-:

:Scope of Electronic Fund Transfer
إن التحويل اإللكرتوني ألغراض هذه املوجهات يقصد به كل حتويل يتم عن طريق مايلى
(فضلت عدم الرتمجة)
 Telegraphic Transfer Point of Sale Terminal Store of value Card Terminal Cash Dispensing Machine Cash Deposit Machine Telephonic Instruments Debit Cardوتوجد بعض االستثناءات للتحويل اإللكرتوني.
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القسم الثالث :شروط التحويل اإللكرتوني:

Terms and Conditions For Electronic Fund Transfer
يطالب هذا القسم املؤسسات املالية باستخدام مصطلحات معينة ووضع شروط حمددة فيما
يتعلق بالتحويالت االلكرتونية وان تكون هذه املصطلحات والشروط مكتوبة باللغة الوطنية أو
اإلجنليزية وجيب إخطار مجهور املتعاملني بها .وتوضح هذه الشروط مسئولية كل من العميل
واملؤسسة املالية فيما خيتص بالتحويالت اإللكرتونية.

القسم الرابع :التحويل التلغرايف:

Telegraphic Transfer
إختص هذا القسم بتوضيح واجب املؤسسات املالية فيما يتعلق بالتحويل التلغرايف.

القسم اخلامس :التحويل اإللكرتوني اخلاطئ وغري املفوض:

Erroneous and Unauthorized Electronic Fund Transfer
يبني هذا القسم بالتفصيل مسئولية العميل يف إخطار املؤسسة املالية عند علمه حبدوث خطأ
يف التحويل اإللكرتوني املطلوب وحدد هذا القسم فرتة اإلخطار كذلك فصل هذا القسم أنواع
األخطاء ومسئولية كل من العميل واملؤسسة املالية فيها.

القسم السادس :واجبات املؤسسة املالية:

Duties of Financial Institution
ألزم هذا القسم املؤسسة املالية بإنشاء وسيلة فعالة متكن العميل من إخطار هذه املؤسسة
حالة حدوث فقدان او سؤ استعمال ،أو سرقة لكرت إلكرتوني أو عند حدوث إخرتاق للنظام
األمين للعميل فيما يتعلق بالتحويل اإللكرتوني.
كما أوضح هذا القسم اإلجراءات الواجب اختاذها من قبل املؤسسة املالية إلخطار العميل
باستالم شكواه.

القسم السابع :إجراءات التفتيش واحللول:

Investigation and Resolution Procedure
يطلب هذا القسم من املؤسسة املالية االتى-:
 وضع نظام لإلجراءات ميكن العمالء من تسليم شكواهم يف أي موضوع تتناوله هذهاملوجهات
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 وضع نظام للتفتيش وتقديم احللول للشكاوى املستلمة. أن تكون هذه اإلجراءات معلومة للعمالء وقد حددت املوجهات فرتات زمنية للرد علىهذه الشكاوى .كذلك ألزم هذا القسم املؤسسات املالية حبفظ سجل لكل الشكاوى املستلمة
يبني حلوهلا وتكرارها حبيث يكون متوفراً للبنك املركزي املاليزي عندما يطلب ذلك وكذلك
لتمكني اجلهات املختصة من مراجعة أي شكوى.

القسم الثامن -:منوعات Miscellaneous

ركز هذا القسم على أهمية سرية املعلومات املتعلقة بالتحويل اإللكرتوني وعدم كشفها إال
جلهات بعينها .كذلك حفظ هذا القسم للعميل حق رفع شكوى إذا مل يقتنع برد املؤسسة املالية
عليه ملكتب الوساطة املصرفية.Banking Mediation Bureau .
كذلك منعت هذه املوجهات من إدخال أي نصوص يف أي إتفاق مع العميل حتذف أو
تلغى أي حق ميلكه العميل ورد يف هذه املوجهات ولكن من الناحية األخرى ميكن منح العميل
حقوقاً أوسع مما جاء يف املوجهات إذا مت االتفاق على ذلك بينه واملؤسسة املالية املعنية صدرت
هذه املوجهات يف 1998/12/10م.
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املستند رقم ()12
جتارب البنوك املركزية يف اإلشراف على املصارف االسالمية
احلالة املاليزيةExperience of Central Banks in Supervision :
Islamic banks: The Malaysian Case

تتكون هذه الدراسة اليت أعدها البنك املركزي املاليزي من ثالثة أجزاء وخامتة:

اجلزء األول :النظام املصريف املاليزي The Malaysian Banking System
اجلزء الثاني :النظام املصريف اإلسالمي يف ماليزيا Islamic Banking In
Malaysia
اجلزء الثالث :الدور اإلشرايف لبنك نيقارا املاليزي (البنك املركزي املاليزي)
Supervisory Role of Bank Negara Malaysia (Central
)Bank of Malaysia
ألهمية املواضيع اليت تناولتها الدراسة سنستعرض كل جزء بشي من التفصيل فيما
يلي-:

اجلزء األول :النظام املصريف املاليزي- :

يتكون النظام املصريف املاليزي من:
 البنك املركزي املاليزيBank Negara Malaysia (Central Bank :)of Malaysia
 املصارف التجارية Commercial Banks شركات التمويل Finance Companies املصارف التجارية (اخلاصة)  - Merchant Banksاملصارف االسالميةIslamic Banks

البنك املركزي املاليزي-:

أنشأ البنك املركزي املاليزي عام  1959مبوجب تشريع البنك املركزي املاليزي لعام
1958م ويستمد سلطاته الرقابية واإلشرافية مبوجب القوانني اآلتية-:
 قانون البنك املركزي املاليزي لعام 1958م97

 قانون املصارف واملؤسسات املالية لعام 1989م قانون املصارف االسالميةلعام 1983موقد أنيطت به األهداف التالية:
 إصدار العملة وعمل احتياطى حيافظ على قيمتها. يكون بنك ومستشار مالي للحكومة املاليزية. العمل على حتقيق الثبات النقدي  Monetory Stabilityوخلق نظام ماليفعال.
 التأثري على املوقف اإلقراضى  Credit Situationليصب يف مصلحة الدولة.ميلك البنك املركزي املاليزي ،إضافة إىل ما جاء أعاله ،سلطات إشرافية على شركات
التأمـني ،وشركات التكافل (التأمني اإلسالمي) مبوجب قانون التأمني لعام 1963م وقانون
التكافل لعام 1984م كما يتحكم على النقد مبوجب قانون الرقابة على النقد لعام 1963م.

املؤسسات املصرفية املنضوية حتت سلطة البنك املركزي املاليزي-:

Banking Institution Under the Purview of Bank Negara
Malysia
البنوك التجاريةCommercial Banks :
متثل أهم وأكرب جمموعة داخل املؤسسات املالية يف ماليزيا .وتقوم أساساً بفتح احلسابات
اجلارية وتقديم التسهيالت املختلفة إضافة إىل التعامل يف النقد األجنيب.
شركات التمويلFinance Companies :
وهى تأتى بعد املصارف التجارية ضمن املؤسسات املالية التى تتعامل فى الودائع يف
ماليزيا .واالختالف بينها واملصارف التجارية أن األوىل ال تتعامل يف النقد األجنيب كما ال تقوم
بفتح حسابات جارية .أما نشاطها الرئيسي والتقليدي فهو تقديم التمويل جلمهور املستهلكني
 Consumer Financeكالشراء بالتقسيط ،قروض اإلسكان ،السلفيات الشخصية.
املصارف التجارية (اخلاصة)Merchant Banks :
وتقوم أساساً بتكملة املناشط واخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املالية األخرى .أما صفتها
املميزة فهي تقديم خدمات خاصة مثل متويل الشركات Corporate Finance
واخلدمات االستشارية (املتعلقة بالدمج ،إدارة أموال االستثمار ....إخل)
وكذلك مسموح هلا بقبول الودائع اليت التقل عن 250.000رجنيت ماليزي من املؤسسات
املالية املصدق هلا و  1.0مليون رجنيت ماليزي من الشركات فى حني ال توجد هذه احلدود
98

بالنسبة للودائع مع املصارف التجارية وشركات التمويل.

اجلزء الثاني:

املصرفة االسالمية يف ماليزيا Islamic Banking In Malaysia
إن األساس القانوني إلنشاء مصارف إسالمية فى ماليزيا هو قانون املصارف االسالميةلعام
1983م (املستند رقم ( )1يف مبحثنا هذا) والذي أعطى البنك املركزي املاليزي سلطات رقابية
وإشرافية مماثلة لتلك اليت تطبق على املصارف األخرى املرخص هلا.
وكما جاء يف املادة  -5-3أ من قانون املصارف االسالمية فإن أهداف وعمليات املصارف
االسالمية جيب إال خيالطها أى عمل الجييزه الدين اإلسالمي.
As Provided in Section 3-5- a of the Islamic Banking
>Act, The aims and Operation of the Banking Business
>carried out by the Islamic Banks must not involve any
element Which is not Approved by the Religion of Islam
وقد فرضت املادة  -5-3ب من قانون املصارف االسالميةبأن تضمن لوائح تأسيس املصارف
نصاً يدعو إىل تأسيس هيئة شرعية استشارية لتقوم بإسداء النصح واملشورة للمصرف املعنى فيما
خيتص بالعمليات املصرفية.
إن أول مصرف إسالمي مت تأسيسه يف ماليزيا هو Islam Bank Malaysia Berh
 hardوبدأ أعماله يف عام 1983م ولعل نقطة التحول الرئيسية كانت إدخال نظام املصارف
االسالمية  Islamic Banking Schemeيف عام 1993م وفيه يسمح للمصارف
التقليدية بتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسالمية من داخل مبانيها القائمة دون احلاجة
إلنشاء مصارف إسالمية جديدة .وقد مت تعديل بعض مواد قانون املصارف واملؤسسات املالية
لعام 1989م ليسمح للمصارف التقليدية باألعمال املصرفية االسالميةإضافة لألعمال املصرفية
األخرى املرخص هلا بها.
وقد مت إصدار موجهات حمددة للقطاعات الثالثة التى مسح هلا بالعمل املصريف وهى املصارف
التجارية ،شركات التمويل ،واملصارف التجارية (اخلاصة) Merchant Bank .وقد
هدفت هذه املوجهات إىل الفصل التام بني العمل املصريف التقليدي والعمل املصريف اإلسالمي
داخل كل مصرف يتعامل بالنظامني .وااللتزام بأي توجيهات تتعلق باملصرفة االسالمية
يصدرها البنك املركزي املاليزي من وقت آلخر ومن أهم هذه املوجهات أيضاً-:
 -1إنشاء قسم للمصرفة االسالمية  Islamic Banking Divisionفى رئاسة كل
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مصرف يديره إداري مسلم.
 -2إنشاء صندوق املصرفة االسالمية  Islamic Banking Fundليقوم بدور رأس
املال العامل للقسم املذكور يف ( )1أعاله.
 -3فتح حساب مقاصة منفصل للمصارف التجارية وحساب جارى (لشركات التمويل،
املصارف التجارية (اخلاصة) وبيوتات اخلصم) مع البنك املركزي املاليزي
 -4اإلفصاح املنفصل  Separate Disclosureللميزانية وحساب الربح واخلسارة
اخلاص بالعمليات املصرفية االسالميةيف البيانات املالية اخلاصة باملصرف املعنى.
 -5رفع تقارير شهرية منفصلة عن العمليات املصرفية االسالميةللبنك املركزي املاليزي.
مت فى مارس 2001م البدء باخلطة الرئيسية للقطاع املالي Financial Sector
 Master Planاليت هدفت لوضع اسرتاتيجيات متوسطة وطويلة األجل لتنمية هذا
القطاع ولقد خصت هذه اخلطة املصارف االسالميةوشركات التكافل (التأمني اإلسالمي)
بربنامج حمدد اشتمل على أربعة جماالت-:
 -1تقوية هيكل الرقابة.
 -2تطوير املنتجات وأسواقها
 -3تقوية اهلياكل الشرعية والقانونية
 -4تنمية املهارات بغرض تطوير العنصر البشري.
1- Strengthening the Regulatory Framework.
2- Promoting Product and Market Development.
3- Strengthening the Shariah and legal framework.
4- Enhancing Knowledge and Expertise to promate
Human Capital Development.
إضافة إىل هذا هناك إحدى عشر توصية ولكل واحدة منها توصياتها الفرعية وجداوهلا
الزمنية املتعلقة بالتنفيذ .سنتناول هذه اخلطة بشيء من التفصيل الحقاً ومصدرنا يف ذلك هو
تقرير البنك املركزي املاليزي لعام 2003م.
بنهاية عام  2003كان النظام املصريف اإلسالمي يضم مصرفني إسالميني ،ثالثة عشر مصرفاً
جتارياً (منها أربعة مملوكة ألجانب) بسبع عشرة شركات متويل ،أربعة مصارف جتارية
(خاصة) سبعة بيوتات خصم .وقد حدد البنك املركزي املاليزي أربعني منتجاً وخدمة – تشمل
قبول الودائع ،التمويل ،اخلدمات مقابل العموالت – ميكن تقدميها للجمهور.
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كما مت ربط املتعاملني واخلدمات املنتجة عن طريق سوق النقد اإلسالمي Islamic
 Money Marketيف يناير 1994م .وعن طريق السوق بني املصارف Inter Bank
 Marketأمكن للمصارف االسالميةواملصارف املساهمة يف مشروع املصرفة االسالمية
 Islamic Banking Schemeمن مقابلة احتياجاتها التمويلية بفعالية عن طريق
املشاركة فى الربح الذي حتققه صيغة املضاربة.

اجلزء الثالث :الدور اإلشرايف للبنك املركزي املاليزي:

Supervisory Role of Bank Negara Malaysia
إن نظام االقتصاد املاليزي مبنى على التعامل احلر الذي تقوم فيه قوى السوق وميكانزم
األسعار بتنظيم االنشطة االقتصادية .أما بالنسبة للمؤسسات املالية فالنظام خمتلف متاماً،
وألهمية الدور الذي تقوم به املؤسسات املالية يف االقتصاد كان االقتناع فى الدوائر احلكومية
واملصارف واجلمهور عامة بضرورة وضع األعمال املصرفية حتت مظلة اإلشراف احلكومي.
وعليه فيجب على البنك املركزي بالتعاون مع املؤسسات املالية األخرى أن يعمل على-:
أ -التطوير واحلفاظ على أمناط من اخلدمات املصرفية واملالية لتقدم اجلمهور.
ب -إجياد مستوى عا ٍل من السلوكيات املصرفية واملهنية.
a. To Promote and Maintain a range of Banking and
other financial Services for the Public and.
b. To foster High Standards of banking and Professional
Conduct.
وملا تتمتع به املصارف االسالميةمن وضعية هامة من نظام االقتصاد املاليزي ،فإن عامل
ثقة اجلمهور فيها ومن ثم التعامل معها يتوقف على متلكها لرأس مال كاف إضافة إىل وجود
إدارة على جانب كبري من املهنية والنزاهة وفوق هذا وذاك علم مجهور املتعاملني بأن أمواهلم
املودعة هي حتت تصرفهم سحباً يف أي وقت من األوقات .وانطالقا من هذا أعطت القوانني
البنك املركز املاليزي حق الرقابة واإلشراف على املؤسسات املالية حلماية مصاحل اجلمهور
وتأمني النظام املصريف بالتأكد من سالمة املؤسسات املالية املتعامل معها وأخرياً ضمان قيام هذه
املؤسسات بدورها يف تنمية الدولة.
وملا كان تأريخ املصارف عاملياً يعج بأمناط من الفشل املصريف الناجم عن التمويل غري
السليم واالحتياالت واملخالفات اليت أدت بدورها إىل الذعر املالي Financial Panics
والكساد االقتصادي فقد هـدف البنــك املركزي املـاليزي من وراء الرقابة واإلشراف املصـريف
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إىل اآلتي-:
 -1هدف السياسة النقدية  The Aim of Monetory Policyوذلك بضمان
عرض نقود كاف لنمو ،وتطوير االقتصاد املاليزي بدون أية عوارض تضخمية ،أو تدهور
فى ميزان املدفوعات.
 -2احلاجة لتوزيع اإلقراض  The Need for Credit Allocationحتى
يضمن للقطاعات ذات األولوية التمويل املطلوب.
 -3احلاجة لنشر املنافسة والفعاليةThe Need for Competition and :
 Efficiencyاليت تؤدى إىل جتويد األداء ومتنع االحتكار يف النظام املالي والذي يؤدى
إىل تعثر نظام االدخار واالستثمار.
 -4الرقابة احلذرة Prudential Regulations :اليت تساعد على االستقرار يف
املصارف االسالميةواألسواق املالية يف عدم انتقال املشاكل من مؤسسة ألخرى.
وفى إطار دور البنك املركزي املاليزي يف ضمان أن تدار املصارف االسالميةبطريقة صحيحة
وسليمة فإن الوسائل اليت يطبقها البنك املركزي املاليزي لتحقيق هذا اهلدف تشمل من ضمن
ما تشمل-:
 -1تطبيق وتنفيذ التشريعات اليت حتكم سلوكيات وعمليات املصارف االسالمية.
 -2التفتيش املوقعى املنتظم للمصارف االسالمية.
 -3مراقبة التزام هذه املصارف بالسياسات النقدية واملنشورات اليت يصدرها البنك املركزي
املاليزي من وقت آلخر.
 -4القراءة والتحليل املستمر للبيانات املالية اخلاصة باملصارف االسالمية.
 -5املراجعة واملصادقة على احلسابات السنوية للمصارف االسالميةقبل إعالنها.
 -6االتصال املباشر باملصارف االسالميةعن طريق اإلجتماعات املنتظمة حتى ميكن ذلك
من التعرف على املشاكل والصعوبات اليت تواجهها هذه املصارف.
لقد أوضحت الدراسة أن املصرف املركزي املاليزي يتبع طريقتني يف مسألة نشاطه
اإلشرايف.
األوىل :القوانني املنظمة والرقابة خارج املوقع:

REGULATION AND OFF – SITE MONITORING

الثانية :التفتيش املوقعى:

ON SITE EXAMINATION
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وقد جاء يف شرح القوانني املنظمة بأنها جمموعة القواعد والقوانني التى تنظم األعمال
املصرفية .وأن وظيفة الرقابة خارج املوقع هي مراقبة املواقف املالية للمصارف االسالميةعن
طريق البيانات املالية اليت تصل من األخرية للبنك املركزي املاليزي .هذا يف حني يركز التفتيش
املوقعى يف اجملاالت اليت تعرض املصارف االسالميةللمخاطر .كما يتم إكمال دور البنك
املركزي الرقابي واإلشرايف بالرقابة الذاتية من قبل املصارف االسالمية عن طريق املراجعني
اخلارجيني والداخليني.
 - Iالتنظيم املصريفBANKING REGULATION :
إن القوانني املنظمة لألعمال املصرفية تتكون من قوانني مانعة PREVENTIVE
 REGULATIONSتقلل من قابلية الدخول فى املخاطر بطريقة مفرطة وحتد من
سوء اإلدارة وقوانني وقائية  PROTECTIVE REGULATIONSللتعامل مع
ااملصارف املشكلة والفشل املصريف PROBLEM BANKS AND BANK FAILU
URE

إن اخلطوات والقواعد األساسية للقوانني املانعة هي- :
 -1قواعد الدخولENTRY CONTROL :
وملا كانت عمليات املصرف اإلسالمي هلا انعكاسات على رفاهية االقتصاد فإنه ومن
منظور املصلحة العامة وجب التأكد من أن األشخاص األصلح واألنسب FIT AND
 PROPERهم الذين يسمح هلم بإدارة هذا املصرف .وفى ماليزيا وفى عملية الكشف عن
األشخاص غري الصاحلني واملناسبني المتالك وإدارة بنك ينظر إىل النواحي القانونية اخلاصة
بالرتخيص ،تنظيم امللكية ،احلد األدنى من رأس املال ونوعية اإلدارة .أما يف حالة النوافذ
االسالمية فال يسمح إال للمصارف االسالمية املصدق هلا من قبل البنك املركزي املاليزي بتقديم
املنتجات واخلدمات املصرفية ولكن بتوجيهات منشورة يصدرها البنك املركزي املاليزي.
 -2املتطلبات الوقائية-:
أ -السيولة :املطلوب من املصارف االسالمية أن تقوم بعمل تقديرات ملتطلبات السيولة
واملصادر املخصصة ملقابلتها.
ب -االحتياطي القانوني :مبوجب املادة  -1-37د من قانون البنك املركزي املاليزي لعام
1958م فعلى املصارف االسالميةاالحتفاظ بنسبة معينة من احتياطياتها مع البنك املركزي
املاليزي .تبلغ هذه النسبة  %4من جمموع االلتزامات القانونية للمصرف اإلسالمي املعنى.
ورغم أن التغريات يف هذه النسبة ينظر إليها على أنها إدارة للسياسة النقدية ولكن جمرد
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فرضها هو يف الواقع نوع من الضمان للمودعني.
ج -متطلبات كفاية رأس املال -:يفرض على املصارف االسالميةاالحتفاظ بنسبة التقل عن
 %8كرأس مال ملقابلة األصول ذات األوزان اخلطره اتفاقية بازل .Basel Concordat
 -3متطلبات احملاسبة واإلفصاح:

REQUIREMENTS Of ACCOUNTING AND DISCLOSURE

على املصارف االسالميةرفع حساباتها املالية السنوية للبنك املركزي املاليزي للمصادقة
عليها وذلك قبل نشرها فى الصحف .إضافة إىل ذلك أصدر البنك املركزي املاليزي موجهات
خاصة تتعلق بطريقة تقديم هذه البيانات املالية وحدد هلا استبياناً معيناً حتى يضمن اإلفصاح
الكافىء و التمكني من عمل املقارنة بني املصارف.
 -4متطلبات وقائية أخرى-:
إضافة إىل ما جاء أعاله فعلى املصارف االسالمية يف ماليزيا مراعــاة املتطلبات الوقائيــة
التالية-:
أ -منع املصرف اإلسالمي من تقديم متويل ألعضاء جملس اإلدارة ،اإلدارة العليا ،واملوظفني
إال إذا كان ذلك فى إطار شروط اخلدمة.
ب -أال يتعدى التمويل لعميل واحد نســـبة  %25من رأس مال املصرف اإلســـالمى
املعنى .على املصرف اإلسالمى كذلك مراعاة االلتزام بقاعدة اجملموعة املتحدة
 CONSOLIDATED GROUP BASISعند التمويل لعميل واحد وذلك باألخذ
فى احلسبان التزامات كل مؤسسات اجملموعة هلذا العميل.
ج -شروط امتالك األسهم يف املصارف التجارية ،املصارف التجارية اخلاصة
 MERCHANT BANKSوشركات التمويل .ميكن ّ
ألى فرد (يشمل الزوج ،الزوجة،
الطفل ،والشركات التى متلكها العائلة) إمتالك  %10كحد أقصى وفى حالة الشركات (مبا
فيها الشركات ذات العالقــة  RELATED CORPORATIONSوالشركات اليت
متلكها مباشرة أو غري مباشرة)  %20من رأس مال املصرف املصدر .على أي شخص يريد
أن ميتلك ماال يقل عن  %5من أسهم أي مصرف إسالمي جيب عليه احلصول على املوافقة
املسبقة  PRIOR APPROVALلوزير املالية.
د -التحكم على احلدود التمويليةCONTROL OF FINANCING LIMITS:
تعترب جرمية قيام عضو جملس إدارة ،مدير ،أو موظف مبصرف بتقديم متويل يفوق احلد
املرخص له به.
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هـ -املوجهات اخلاصة مبخصصات الديون السيئة واملشكوك فيها :إضافة إىل نسبة %50
و %100احملددة كمخصصات للديون السيئة واملشكوك فيها (ناقصاً الضمانات) على
التواىل ،يتوقع من املصرف اإلسالمي أيضاً بناء خمصص عام تبلغ نسبة  %1.5من مجلة
التمويل.

 IIاإلشراف املصريف- :

وملا كانت معظم املشاكل املصرفية من العمق حبيث ال تظهرها البيانات املالية للجمهور
أو للقائمني على اإلشراف املصرفى كانت هناك احلاجة لعمل تفتيش مباشر ،ومفاجىء
للمؤسسات املالية حتى يتم التعرف على نوعية اإلدارة ،مدى االلتزام بالنظم والقوانني ،سالمة
السجالت ...إخل أن البنك املركزى املاليزى يعول كثرياً على عملية التفتيش كأحد الوظائف
الرئيسية لنظام اإلشراف املصرفى وذلك لألسباب التالية:
 -1التعكس البيانات املالية املقدمة من قبل املصارف االسالميةسوء اإلدارة ،العمليات غري
السليمة ،االحتيال ،وعدم االلتزام بالنظم والقوانني.
 -2أن الطريقة لتقييم األصول واحلكم على اإلدارة التكون إال عن طريق املالحظات املباشرة
والتفتيش املوقعى.
 -3أن االحتكاك املباشر بني املفتشني والعاملني باملصارف االسالمية يقود إىل فهم أوسع
ملاهية صفات املؤسسة املصرفية املعنية .ومن ثم فإن اإلشراف و التفتيش املوقعى يكمالن
اإلشراف خارج املوقــــــع off- site Supervision
إن التفتيش املوقعى يعنى عملية فحص وتقييم ومن منظور املصرفى اإلسالمى فإنه يتطلب
القيام به لألسباب اآلتية-:
 -1لتقييم مدى السالمة املالية واإليفائية فى سداد ديون املصارف االسالمية.
 -2للتأكد من أن املصارف االسالميةال تتعامل بطريقة تشكل خطراً على املودعني وتلتزم
باهداف الشريعة.
 -3لضمان قيام املصارف االسالميةخبدماتها املطلوبة حنو اجملتمع.
 -4للتأكد من أن املصارف االسالميةتعمل وفق القوانني السارية ،والقواعد والنظم وتستوفى
متطلبات الشريعة والتطلعات القومية.
 -5التعرف والتوصية بشأن أحسن الطرق العملية للتعامل مع املشكالت ونقاط الضعف.
وقد أعطى قانون املصارف االسالميةسلطات واسعة ملفتشي البنك املركزي املاليزي فى أداء
عمليات التفتيش ومنها حق دخول املباني ،التفتيش ،التحقيق ،وسلطة التعاون مع الشرطة
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فى هذا الصدد.
يوجد مرشد عن اإلشراف املصريف ،لفائدة مشريف البنك املركزي املاليزي ،يوضح األهداف،
اإلجراءات والطريقة النموذجية ألداء عمليات التفتيش.
أن أساس إجراءات التفتيش تتكون من اخلطوات األربع التالية-:
 -1فحص وفهم نظام عمل أى جمال يتم تفتيشه.
 -2تقييم مدى كفاية وفعالية سياسات وإجراءات النظام.
 -3فحص وحتليل البيانات واملعلومات لتقييم نوعية األداء.
 -4املبادرة واملتابعة لتنفيذ القرارات العالجية واإلصالحية يف اجملاالت ذات املشاكل.
ميارس البنك املركزي املاليزي طريقتني فيما خيتص باإلشراف املصريف على املصارف
االسالمية هما التفتيش خارج املوقع  off - siteوالتفتيش املوقعى  on - siteومتشياً مع
فلسفة خلق هيكل قوى للرقابة واإلشراف على خماطر القطاع املصريف ،فإن الرتكيز ينصب
أساساً على اجملاالت ذوات املخاطر العالية اليت قد تؤثر على سالمة املصارف االسالمية .كما
يؤخذ فى االعتبار هنا خماطر وأعمال املصارف االسالمية والشركات ذوات العالقة لتحديد
جماالت اإلشراف حتى ميكن تقييم حالة جمموعة املصرفة االسالميةوذلك لضمان عدم التأثري
السلبى ألعمال هذه اجملموعة على املصارف االسالمية والقطاع املصرفى ككل.
يركز التفتيش غري املوقعى أساساً على تقييم احلالة املالية والعمليةOperating
للمصارف االسالميةمع التأمني على تقييم املخاطر وكفاية إدارتها وإلكمال هذا التفتيش
غري املوقعى على املصارف االسالميةيأتى دور التفتيش املوقعى مواصالً اإلشراف واملسح
حلالة املصارف االسالمية .ويشمل هذا الفحص املصادقة على احلسابات املالية للمصارف
االسالميةوالتأكد مع متشيها مع موجهات البنك املركزي املاليزي ،خاصة يف جماالت كفاية
املخصصات للديون السيئة واملشكوك فيها ،اخنفاض قيمة االستثمارات ومعرفة عما إذا كانت
البيانات قد أعدت وفقاً للمعايري احملاسبية املعمول بها .وجبانب هذا الفحص للبيانات املالية
السنوية فإن املصارف االسالمية تراقب مراقبة لصيقة عن طريق التقارير املنتظمة والتحاليل
املالية وغري املالية حتى يتم التعرف على املشكالت قبل استفحاهلا .لذلك يتم فحص نصف
وربع سنوى للحسابات أيضاً.
وجبانب الرتكيز على فحص األعمال املصرفية جيرى كذلك الرتكيز على نظم املعلومات
 Information Systemsداخل املصارف االسالميةللتأكد من سالمتها وفعاليتها.
وبإدخال اإلنرتنت كوسيلة تعامل جديدة وبازدياد إستعمال التكنولوجيا يف املناشط املصرفية
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فقد أعطى املزيد من االهتمام لنظم املعلومات اخلاصة باملصارف االسالمية يف حماولة للتقليل
من املخاطر املرتبطة باالستخدام الواسع للوسائل اإللكرتونية يف التعامل املصريف ،خاصة فى
جماالت خدمات الدفع  Payment Servicesوجيرى فحص نظم املعلومات هذا خالل
العام لضمان تأديتها لوظائفها بطريقة سليمة يف جمال عمليات املصارف االسالمية.
أن املراقبة اللصيغة لعمليات املصارف االسالميةمن قبل البنك املركزي متكنه وبالتعاون مع
هذه املصارف من إنفاذ عمليات وقائية وعالجية يف اجملاالت اليت تهم الناحية اإلشرافية.
Undertake Preventive and Remedial Actions In Areas
 of Supervisory Concernولتسهيل تنفيذ هذه املنهجية يعمل بهيكل تنفيذ
األعمال غري الرمسي Informal Enforcement Action Framework
وقد مكن هذا اهليكل من العمل على تنفيذ اإلجراءات الوقائية التى ساعدت املصارف
االسالميةوالشركات التابعة هلا على معاجلة كل النواقص قبل أن تتدهور األمور إىل الوضع
الذي يكلف عالجه وقتاً أطول وموارد أكثر.
وهناك وجه آخر للنشاط اإلشرايف للبنك املركزي املاليزي وهو إشراك املصارف االسالمية فى
مواضيع اإلشراف على أساس منتظم ،واهلدف من هذا هو متكني هذه املصارف من عمل تقييم
ذاتي  Self – Evaluationللمخاطر اليت تواجهها والتوصل حللول إلدارتها والتغلب
عليها .ولقد مكنت هذه املشاركات البنك املركزي املاليزي من التعرف على اسرتاتيجيات
املصارف االسالميةفى هذا الصدد والوقوف على مقدراتها وإستعداداتها يف جمابهة التحديات
املستقبلية.
ويستخدم البنك املركزى املاليزي فى تقييمه للمصارف االسالميةمعيار  CAMELاملبنى
على تقييم كفاية رأس املال ،نوعية األصول ،قدرات اإلدارة ،األداء اإليرادى والسيولة .وكذلك
جيرى تقييماً ملخاطر اإلقراض ،املخاطر العملية  Operational Riskوخماطر السوق
ومدى كفاية اإلدارة فى مقابلة هذه املخاطر.
تعطى درجات رقمية  Numerical Scaleمن  1إىل  5لكل بند من بنود معيار
 ،CAMELإضافة إىل معيار مجعي  Composite Ratingلكل بنود املعيار .وميثل
الرقــم ( )1أعلى معيار للبند املعنى وميثل الرقم  5أدناه .وعند حتديد هذه الدرجات فإنه
ييؤخذ يف االعتبار كل العوامل واملتغريات ذوات العالقة الكمية منها والنوعية Quantit
 tative & qualitativeبعد تقييمها وإعطاء اوزان هلا .وجيب التذكري بأن معيار
 CAMELاملستخدم هو معيار داخلي  Internalيستخدمه البنك املركزي املاليزي يف
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إشرافه املوقعى على املصارف االسالمية.
فى السابق كان تقييم خماطر السوق ينظر إىل انعكاساتها على رأس املال واإليرادات فى
بنود  CAMELولكن وإلظهار أهمية وخطورة خماطر السوق وأثرها على سالمة املصارف
االسالمية أدخلت كبنـد يف معيــار  CAMELوأصبح  CAMELSوالـــ  Sهى اختصار
لــــ
“  “ SENSITIVITY TO MARKET RISKSلقد ظل الرتكيز ينصب على
تقييم خماطر التمويل وخماطر السوق إميانا ً بأن انعــدام إدارة هذه املخاطر سيؤدى إىل
خســائر ،ولكن بدأت املخاطر العملية  OPERATIONAL RISKSحتظى مبزيد من
االهتمام آلن اخلسائر ميكن أيضاً أن تنجم عن فشل األنظمة الداخلية ،وعليه أخذ املشرفون
على املصارف يف إعطاء املزيد من االعتبار لتقييم مدى قدرة املصارف االسالمية على خلق
نظام متكامل للتعرف وقياس ومراقبة املخاطر العملية .وهذا بدوره يـمهد إلدخال متطلبات
رأمسالية ملقابلة املخاطر العملية كما جاء يف اتفاق رأس املال اجلديد NEW CAPITAL
.ACCORD
كذلك يقوم البنك املركزى املاليزى بتقييم سالمة اجملموعة املالية FINANCIAL
 CONGLOMERATEعلى أساس املوقف املاىل للمجموعة .ومن هذا املنطلق يقوم
البنك املركزي بفحص الشركات التابعة للمصارف االسالمية اخلارجية OFF SHORE
 ISLAMIC BANKSوبعض الشركات املختارة.
وفى هذا اخلصوص قام البنك املركزي املاليزي بعمل معيار يطبق على الشركات القابضة
على املصارف ويتناول هذا املعيار حتديد مدى قوة ومقدرة الشركة القابضة على تقديم الدعم
للمصارف االسالميةخاصتها وتقييم أثر الوحدات األخرى ،املنضوية حتت الشركة القابضة،
على املؤسسات املصرفية .ويركز فحص البنك املركزي هنا على حتليل احلالة املالية للشركة
القابضه ،الشركات غري املصرفية التابعة هلا ،نوعية اإلدارة على اجملموعة ،إيرادات
اجملموعة قوة رأمسال اجملموعة.
لقد مكن كل هذا من رفع املقدرة على حتديد جماالت املخاطر داخل اجملموعة املصرفية
اليت قد تؤثر على سالمة املؤسسات املصرفية ومن ثم األخذ باملعاجلات الضرورية.
وملراقبة عمليات االحتيال FRAUDوالكتشاف أي وسيلةMODUS OPERANDI
جديدة للقيام باالحتيال ثم إنشاء نظام للمعلومات اخلاصة باالحتيال FRAUD
 INFORMATION DATABASE SYSTEMوميكن من خالله للمصارف
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االسالمية من إيداع املعلومات املتعلقة باالحتيال الكرتونياً ،وأن الوقت احلقيقى REAL
 TIMEالذى من خالله تقوم املصارف االسالميةبالتقرير  REPORTINGبشان حاالت

االحتيال أعطى املصارف األخرى الفرصة للتحوط حلظياً وعلى أساس زمنى منتظم للمخاطر
احملتملة لعمليات االحتيال وطريقة عمله خاصة تلك االحتياالت الشـــاملة SYSTEMIC
وأخذ اإلجراءات املانعة جتاهها.
ومن اجملاالت اليت كانت مثار اهتمام اإلشراف املصريف ،وظائف نظام املعلومات
 INFORMATION SYSTEMيف املصارف االسالمية بغية التوصل لنظام لتكنلوجيا
املعلومات  INFORMATION TECHNOLOGYسليم ويقلل من املخاطر املرتبطة
به ،ولتحقيق هذا جيرى البنك املركزي املاليزي عملية فحص غري موقعيه وموقعيه ملراقبة
عمليات تكنلوجيا املعلومات ،على أساس منتظم للتأكد من تطبيق أجود أنواع تكنولوجيا
املعلومات وامللتزمة بالقواعد احملددة لذلك .أما اإلشراف على وظيفة نظام املعلومات
 INFORMATION SYSTEMفهي بهدف التأكد من أن البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واليت تشكل العمود الفقري لكل العمليات املصرفية ،مرتبطة اسرتاتيجياً باهداف
العمل وخطط املؤسسة املعنية.
وعند الفراغ من عمليات التفتيش وإذا مت اكتشاف معوقات أو مشكالت يف العمل يتم إخطار
جملس إدارة املصرف اإلسالمي املعنى بالنتائج اليت توصل إليها التفتيش ،ويطلب منه إجراء
عمليات عالجية .أما إذا مل يقم جملس اإلدارة بذلك فقد يتعرض إلجراءات قاسية كإزاحة
األشخاص الرئيسيني ذوى العالقة باملوضوع ،تغيري اإلدارة واختاذ إجراءات جتديدية ،كما قد
يطلب من املساهمني زيادة رأس مال املصرف حتى يستطيع الوقوف على قاعدة مالية صلبة.
كذلك توجد إجراءات أخرى ميكن أن يتخذها البنك املركزي املاليزي وتتضمن-:
 -1حظر املصرف اإلسالمي املعنى من تقديم أى متويل جديد.
 -2تعيني مستشار  ADVISERللمصرف اإلسالمي.
 -3توىل أعمال املصرف أو تعيني شخص ليقوم بهذا.
 -4التمويل مقابل احلصول على أسهم املصرف اإلسالمي الذي يعجز يف مقابلة التزاماته
أو يتوقف عن الدفع.
 -5التقدم بطلب للمحكمة العليا  HIGH COURTإلنقاص رأس مال املصرف اإلسالمي
املدفوع والذي فقد أرصدة أو ال تقابل رأس ماله أرصدة موجودة.
 -6التقدم بعريضة  PETITIONللمحكمة العليا لوقف أعمال املصرف اإلسالمي.
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إن من املعلوم أن الرقابة واإلشراف املصريف الميكن هلما أن متنعا كلية حاالت احلكم
السالب  POOR JUDGEMENTوقرارات العمل اخلاطئة من قبل إدارة املصارف
االسالمية وكل ما ميكن عمله هو التقليل من هذه السلبيات بقدر املستطاع وفى أغلب األحيان
فإن كل الذى ميكن للمشرفني عمله هو احلكم على قرارات املصارف ولكن بعد نفاذها فقط
 ONLY IN RETROSPECTوعند اكتشاف مشاكل من قبل املشرفني فكل الذي يف
مقدورهم فعله هو تقديم النصح فيما خيتص بتناول وعالج هذه املشاكل ولكن الميكن هلم على
اإلطالق أن حيلوا حمل إدارة هذه املصارف.
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اخلالصة -:CONCLUSION

إن التغريات املتسارعة فى نظام املصرفة أثار موضوع مواكبة عملية اإلشراف املصريف للعصر
وباتساع املنافسة كنتاج للعوملة ،وبإزدياد تالشى اخلطوط التقليدية الفاصلة بني املناشط املالية
إضافة إىل االستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات كنظام للدفع ،حتتم على مهمة اإلشراف
املصريف أن تتطور حنو الرقابة الشاملة على كل أنواع اخلدمات املالية.
ونسبة للتشابه املتزايد للمؤسسات املالية يف جماالت األعمال اليت تقدمها للجمهور إضافة
إىل التنقل الدائم للمستثمرين بني القطاعات املختلفة داخل وخارج القطر وجب على السلطات
املشرفة التجاوب مع هذا االجتاه ،أيضاً هدفت مبادرات السياسة العامة فى ماليزيا إىل تقوية
املصارف االسالمية وزيادة فعاليتها ،ولقد تزامن هذا مع مضى البنك املركزي املاليزي قدماً يف
اسرتاتيجيته اليت تستهدف خلق جمموعة من املصارف االسالمية القادرة على املنافسة بفعالية
واحلصول على نصيب عادل من األعمال املصرفية يف األسواق املالية احمللية واإلقليمية.
إن من الواجب حقاً الرقابة واإلشراف اللصيقني على املؤسسات املالية خاصة املصارف
االسالميةاليت أؤمتنت بأرصدة كبرية من أموال اجلمهور .والشك أن هذا جيعل من مهمة
املشرفني مهمة شاقة  ONEROUSحيث يتوقع اجلمهور من السلطة اإلشرافية أن تكون
هي املسئولة األوىل عن سالمة ودائعه مع املصارف.
وملا كان من غري املمكن أن حتل السلطة اإلشرافية حمل اإلدارة املمتازة جعلت السلطة
اإلشرافية كجزء من اسرتاتيجيتها ،التطوير واحلفاظ على أعلى مستوى من املهنية واألمانة
يف الصناعة املصرفية.
…FOSTER AND MAINTAIN THE HIGHEST LEVEL OF
PROFESSIONALLISM AND INTEGRITY IN THE BANKING
INDUSTRY.

خنلص من كل هذا إىل أن ممارسات اإلشراف املصريف الذي يقوم به البنك املركزي املاليزي
مماثلة  SIMILARلتلك املعمول بها يف املصارف األخرى .وأنه ملن الصعوبة مبكان إجياد
قناعة للتفريق يف اإلشراف املصريف الفعال بني مصرف إسالمي ومصرف تقليدي.
THERE IS HARDLY STRONG CONTENTION TO DIFFERENTIATE [ IN ] EFFECTIVE BANKING SUPERVISION BETWEEN
AN ISLAMIC BANK AND A CONVENTIONAL BANK.
وأن املبادئ اليت سيتم تبنيها حتت  BASEL IIميكن أن تطبق يف اإلشراف على

املصارف االسالميةواملصارف التقليدية.
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وبالرغم من هذا فإنه وفى بيئة تعمل فيها املصارف االسالميةجنباً إىل جنب مع املصارف
التقليدية وجب على املشرفني بذل املزيد من اجلهد للتسلح باملعرفة واخلربة الالزمتني لتفهم
الصفات اخلاصة باملصرفة االسالميةوالتمكن من وضع سياسات إشرافية حمددة تعطى املصارف
االسالمية القدرة على االزدهار املتواصل
ووفقاً هلذا يعمل البنك املركزي املاليزي وباستمرار على متكني العاملني فيه خاصة يف
إدارتي الرقابة واإلشراف من اكتساب الدراية واملهارات الالزمة لإلشراف على املصارف
االسالميةوالعمليات املصرفية االسالمية اليت تقدمها املصارف التقليدية.
وبينما مت حتقيق جناح ضئيل يف هذا الصدد ،فإن احلاجة تدعو لتسارع اخلطى ليس
لضمان بقاء ومنو املصارف االسالمية ،النوافذ االسالمية ،واملصرفة االسالمية ككل بل لكي
تتمكن من املنافسة عاملياً والتقدم إىل األمام.
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السمات والصفات الرئيسية للمصرفة االسالمية املاليزية
كما جاءت يف التقرير السنوي لبنك نيقارا ماليزيا لعام 2003م

مقدمة:

يتكون النظام املالي اإلسالمي  The Islamic Financial Systemمن املصارف
االسالمية ،السوق النقدي اإلسالمي ،التأمني اإلسالمي (التكافل) ،سوق املال اإلسالمي،
وبعض الوحدات املالية املتخصصة يف تقديم بدائل للتمويل املصريف.
يتكون القطاع املصريف اإلسالمي من  152فرعاً للمصرفة االسالمية الكاملة Full
 2065 ،Fledged Islamic Banking Branchesمكتب للمصرفية االسالمية
 Islamic Banking Countersلتقديم اخلدمات املصرفية.
وكما سبق ذكره فإن من مكونات النظام املالي اإلسالمي وجود سوق نقدي وسوق للمال ،وعن
طريق استخدام املضاربة ميكن للمصارف االسالميةاحلصول علي أموال ملقابلة طلبات التمويل
اليت تقدم هلا علي أساس املشاركة يف الربح .ارتفع حجم األموال املتداولة يف هذين السوقني
ارتفاعاً كبرياً خالل عام 2003م .ذكر التقرير أنواعاً لألدوات النقدية واملالية املستخدمة يف
االسوقني (ولكن مل أجد وصفاً تفصيلياً هلا) مثل اإلصدارات االستثمارية احلكومية Gove
 ،ernment Investment Issuesأوراق بنك نيقارا القابلة للتداول Bank
 ،Negara Negotiable Notesوسندات الدين االسالميةاخلاصة Islamic
.Private Debt Securities
اجلدير بالذكر أن اإلصدارات االستثمارية احلكومية وأوراق بنك نيقارا يتم استخدامهما من
قبل األخري يف إدارة سيولة املصارف االسالمية أي يف السوق النقدي بينما يتعامل سوق املال
يف إصدار سندات الدين االسالميةاخلاصة وهي لتمويل املشروعات اهليكلية والتنموية طويلة
األجل.
توجد بالقطاع املصريف وكاالت تقوم بتصنيف املصارف االسالميةنذكر منها وكالة التصنيف
املاليزية  ،Rating Agency Malaysiaويعود هلذه الوكاالت الفضل يف مساعدة
اجلمهور يف معرفة األسعار ومن ثم رفع فعالية السوق يف توجيه القرارات االستثمارية
والتمويلية.
ونسبة ألن طبيعة عمل املصارف االسالميةهي املشاركة يف الربح واخلسارة تصبح مسئولية
البنك املركزي املاليزي كبرية يف محاية أموال املودعني ومن ثم فإن البنك املركزي يفرض علي
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املصارف االسالميةأنظمة للرقابة واإلشراف املصريف مستمدة أساساً من األنظمة واملعايري الدولية
يف هذا الصدد .كذلك يتم الرتكيز علي الفصل بني أموال املصرف ذات الطبيعة التقليدية وتلك
ذات الطبيعة املتمشية مع الشريعة االسالميةوذلك بالنسبة للمصارف اليت تتعامل بالنظامني
(التقليدي واإلسالمي).
ولعل من أهم التطورات اليت شهدها سوق العمل املصريف اإلسالمي هو تأسيس جلنة
اخلدمات املالية االسالمية  The Islamic Financial Services Broadيف كواال المبور
بهدف إنشاء وتطوير معايري للرقابة الوقائية لتطبق علي املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسات
التمويلية االسالميةحبكم طبيعة عملها .وقد فرغت اللجنة من إعداد معايري للضبط املؤسسي
 .Corporate Governanceوجتدر اإلشارة إىل أن هناك مشاركة وتعاوناً جتدهما اللجنة
من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يف جمال عملها.
بعد هذا الوصف العام لبعض صفات املصرفة االسالميةيف ماليزيا نتناول فيما يلي بعض
الصفات واملمارسات األخرى بشئ من التفصيل-:
أ -اخلطة الرئيسية للقطاع املالي -:Financial Sector Master Plan
تهدف هذه اخلطة اليت بدأ العمل بها يف مارس 2001م إلي وضع االسرتاتيجيات لتنمية
القطاع املالي خالل فرتة عشرة سنوات وجعله أكثر تنافساً وديناميكية ،وقد تضمنت اخلطة
 119توصية مت تنفيذ جزء كبري منها حتى عام 2003م.
وقد مشلت التوصيات القطاع املصريف (التقليدي) ،قطاع التأمني ،قطاع املصارف
االسالميةوالتأمني اإلسالمي (التكافل)  .Islamic Baning and Takafulستتناول ما
مت تنفيذه من أهداف اخلطة خالل العام 2003م الذي حيتوية التقرير املذكور سابقاً ،وذلك
بالنسبة لقطاع املصارف االسالميةوالتكافل .لعله من املالحظ ربط قطاع التكافل بقطاع املصارف
االسالميةوهذا بال شك يعود ألساس نشاطها وهو العمل وفق األحكام الشرعية .ذكر التقرير
أن قطاع املصارف االسالميةوالتأمني شهد خالل عام 2003م توسعاً كبرياً فقد أصبحت أصول
املصارف االسالميةتشكل نسبة  %10تقريباً من جمموع أصول كل املصارف وبلغت ودائعها
 %10أيضاً من جمموع الودائع كما شكل التمويل الذي قدمته املصارف االسالمية %10من
جمموع التمويل املقدم من قبل القطاع املصريف ككل .كما شهد قطاع التكافل أيضاً توسعاً شبيهاً
بالذي حدث يف قطاع املصارف االسالمية.
مت خالل عام 2003م تعديل قانون البنك املركزي لعام 1958م ليعطي جملس الشريعة
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االستشاري  Shariah Advisory Councilيف بنك نيقارا ماليزيا السلطة الوحيدة للتقرير
بشأن األمور الشرعية اليت تقع ضمن اختصاص بنك نيقارا .كما مت إصدار توجيهات لتقوية
هياكل جلان الشريعة املوجودة يف املصارف االسالميةووحدات التكافل وذلك بتحديد طريقة
تشكيلها ،أدوارها ومسئولياتها .ويتوقع أن تؤدي هذه التوجيهات إلي رفع فعالية هياكل
الضبط الشرعي  .Shariah Governance Frameworkويف جمال اإلفصاح والشفافية
ففقد أدى إدخال نظام احتساب معدل العائد Computation of the Rate of Ret
 turnيف عام 2001م إلي مزيد من اإلفصاح بالنسبة للمصارف االسالميةوذلك يف تبيان
كيفية احتساب معدل العائد بغية ضمان توزيع عادل للدخل بني املصرف ومودعيه وأيضاً
مكن املصارف االسالميةمن معاجلة التذبذب يف حجم العائد من سنة ألخرى كما سنوضحه
الحقاً.
مت خالل عام 2003م إصدار التوجيهات اخلاصة بالبيانات والتقارير املالية املتعلقة
باملصارف االسالميةمما عزز من اإلفصاح املالي وساعد نظام السوق Market Discipline
يف لعب دور كبري.
جتدر اإلشارة إلي أن املصارف االسالميةمفروض عليها نسبة ال  %8من رأس املال لتغطية
األصول اخلطرة وأن وحدات التكافل مطلوب منها أيضاً االلتزام مبتطلبات رأس املال كما هو
احلال بالنسبة لوحدات التأمني التقليدي.
ب -العمل بنظام املعدل املتغري اإلسالمي
-:Introduction of Islamic Variable Rate Mechanism
تنبع فكرة هذا النظام من طريقة البيع بالثمن اآلجل  .Deferred Payment Saleوقد
قام بعمل هذا النظام جمموعة متثل مندوبني من البنك املركزي املاليزي واملصارف التجارية
وذلك بهدف متكني املؤسسات املالية العاملة يف السوق املزدوج (تقليدي /إسالمي) من مقابلة
ومنافسة معدل العائد (الفائدة) املتغري يف السوق التقليدي .وقد أمكن هلذه املؤسسات املالية من
احلصول علي تدفقات دخل متغري من خمتلف مناشطها ومن ثم توزيع عائدات علي مودعيها
مبعدل ينافس املعدالت التقليدية.
وكما ذكرنا فإن النظام يقوم علي أساس البيع اآلجل وهو حمدد الربح ولكن يتم اإلتفاق
(يف العقد) علي سعر أجل للبيع (يشمل الربح) أعلى بعض الشئ من السعر املستقبلي السائد
مع وضع شروط يف العقد هو شرط اإلبراء (التخلي عن حق املطالبة بأي أرباح غري مكتسبـة
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( A waiver of right to claim unearned profitsالذي يسمح بدفع
السعر اآلجل علي أقساط من قبل املشرتي ويكون هذا السعر متماشياً مع أسعار السوق وغالباً
يكون أقل من السعر التعاقدي.
ج -هيكل معدل العائد
-:The Framework of the rate of Return
وبهدف توحيد الوسائل الحتساب وتوزيع األرباح ،فإن البنك املركزي املاليزي قام بعمل
هذا اهليكل ،والغرض منه-:
أ .حتديد احلد األدنى الحتساب معدل العائد.
ب .وضع أسس تعمل بها املصارف وتكون مرجعاً هلا وجلمهورها.
ج .إعطاء بنك نيقارا ماليزيا معياراً لقياس كفاية أداء املصارف االسالمية.
يقوم اهليكل علي قاعدتني هما-:
 -1جدول االحتساب .Calculation Table
 -2جدول التوزيع .Distribution Table
 -1جدول االحتساب-:
يبني هذا اجلدول بنود الدخل واملصروفات اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار حتى يتم
الوصول إىل صايف الدخل القابل للتوزيع.
جتدر اإلشارة إىل أن املخصصات  Provisionsاليت عادة ما تكون علي حساب البنك
(املساهمني) يف حالة املصارف التقليدية يتم اقتسامها بني املصرف واملودعني حسب عقد
املضاربة يف املصارف االسالميةيف ماليزيا ،كما يتم خصم مبالغ من الدخل تضاف لبند
احتياطي تثبيت األرباح  Profit Equalisation Reserveوذلك للحفاظ علي مستويات
نسبة ثابتة لألرباح وذلك يف حالة اخنفاضها أو ارتفاعها عن املستوى املتوسط.
 -2جدول التوزيع-:
يوضح هذا اجلدول طريقة توزيع صايف الدخل ،الذي حدده جدول االحتساب الوارد ذكره
أعاله ،علي أصحاب احلسابات اجلارية ،االدخارية واالستثمارية وذلك حسب شروط عقود
هذه احلسابات وهل هي مضاربة أو غري مضاربة ،فرتات آجاهلا وأي شروط أخرى بني البنك
ومودعيه.
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الشك أن هذا النظام أضاف املزيد من الشفافية يف عمل نظام املصرفة االسالمية.
د -أنواع املنتجات ( )Productsاملصرفية االسالمية-:
إن فلسفة البنك املركزي املاليزي فيما خيتص باملنتجات املصرفية تأتي من املبدأ أن كل
ما هو غري حمرم فهو مسموح به  .What is not prohibited is allowedلقد انتقلت
املصارف االسالميةيف ماليزيا من مرحلة رفع أنواع منتجاتها للتصديق عليها من قبل البنك
املركزي املاليزي إلي مرحلة اإلخطار  Notificationللبنك املركزي املاليزي فقط.
ولكن ال يتم العمل باملنتج اجلديد إال إذا مت هذا اإلخطار خالل فرتة حمددة مع تضمني
املفاهيم الشرعية اليت حتكم العمل باملنتج اجلديد ومصادقة اللجنة الشرعية اخلاصة باملصرف
اإلسالمي املعين عليه.
جتدر اإلشارة إلي أنه (وإضافة ملا سبق ذكره) فإن تعيني أعضاء اللجان الشرعية باملصارف
االسالميةخيضع ملوافقة جملس الشريعة االستشاري املوجود ببنك نيقارا ماليزيا.
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الفصل الثالث
التجربة اإليرانية
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الرقابة واإلشراف املصريف
التجربة اإليرانية

مقدمة-:

يف رده علي خطاب السيد  /النائب األول للمحافظ الذي سبق ذكره ،أوضح السيد  /نائب
حمافظ البنــك املركزي جلمهورية إيران االسالميةيف خطابـه بتاريخ 2004/1/13م (مرفق
رقـــــم  )4مـا يلي-:
يتعامل النظام املصريف يف مجهورية إيران مبوجب قانونني أساسيني هما-:
 -1قانون النقد واملصرفة لعام 1972م
The Monetary and Banking Act, 1972
 -2قانون املصرفة اخلالية من الربا (الفائدة)
The Law for Usury (Interest) Free Banking
والذي مت التصديق عليه من قبل جملس الشورى اإلسالمي يف عام 1983م.
 -1طبقاً ملا جاء يف املادة ( )11من قانون النقد واملصرفة فإن البنك املركزي اإليراني هو
املسئول عن نظام النقد والقروض يف الدولة ومن ثم فهو املشرف علي املؤسسات املصرفية
واإلقراضية.
ومبوجب املادة ( )14من نفس القانون ومن أجل خلق نظام نقدي سليم فإن البنك
املركزي اإليراني ميلك سلطة التدخل واإلشراف علي اجملاالت النقدية واملصرفية علي النحو
التالي-:
 حتديد نسبة جمموع رأس املال واالحتياطي اخلاص باملصارف إىل األصول مبختلفأنواعها.
 حتديد السقوف القصوى للمصارف فيما خيتص بالتزاماتها النامجة عن إصدارخطابات االعتماد وخطابات الضمان.
 مراجعة احلسابات واملستندات اخلاصة باملصارف وفحص عملياتها واحلصول عليمعلومات وإحصاءات منها.
 حصر مناشط املصارف يف جمال أو أكثر من جمال العمليات. حتديد طرق استخدام ودائع االدخار وغريها من الودائع.121

 حتديد السقوف اإلقراضية املسموح بها للمصارف أو حتديد السقوف اإلقراضية لكلقطاع.
 -2ووفقاً للمادة ( )1من قانون املصرفة اخلالية من الربا (الفائدة) فإن من أهداف وواجبات
النظام املصريف إنشاء نظام نقدي وإقراضي يقوم علي األسس السوية والعدل (كما وضعها
اجملتهدون اإلسالميون ( as delineated by Islamic Jurjsprudenceبغرض تنظيم
تداول النقد واإلقراض من أجل تنمية اقتصاد الدولة.
وتسمح املادة ( )3من نفس القانون للمصارف بقبول الودائع حتت املسميات الواردة
أدناه-:
 -1ودائع القرض احلسن .Quard-el-Hassanah Deposits
 -2ودائع االستثمار اآلجلة .Term Investment Deposits
ومتلك املصارف حق التفويض الشرعي  Power of attorneyيف استخدام هذه الودائع
يف اجملاالت املشرتكة  Joint ventureمثل املضاربة ،الشراء بالتقسيط ،املزارعة ،املساقاة،
االستثمار املباشر ،املعامالت املستقبلية .Forward Dealings
 -3تقوم مبهمة اإلشراف املصريف إدارة عامة تتبع مباشرة لنائب احملافظ.
تتكون هذه اإلدارة من ثالث مصاحل هي-:
 -1مصلحة التنظيم والدراسات املصرفية.
 -2مصلحة اإلشراف املوقعي .On - site
 -3مصلحة اإلشراف خارج املوقع .Off - site
ختتص اإلدارة العامة لإلشراف املصريف بالبنك املركزي اإليراني مبهمتني-:
أ -سالمة وصحة املتعاملني يف السوق [النظام املصريف]
Safety and Soundness of Market Players
ب -االلتزام مببادئ الشريعة
.Compliance with Shariahs Principles
أرفق مع اخلطاب املذكور نسخة باللغة اإلجنليزية لكل من القانونني املذكورين سابقاً،
سنقوم باستعراضهما يف الصفحات التالية.
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 -1قانــون النقـد واملصرفة 1972
The Monetary and Banking Act 1972

يتكون هذا القانون من ثالثة أقسام هي-:

 -1القسم األول :العملة.
 -2القسم الثاني :البنك املركزي اإليراني.
 -3القسم الثالث :املصرفة.
سنقوم فيما يلي باستعراض سريع ملا جاء يف هذه األقسام الثالثة آخذين يف االعتبار ما
ميكن أن يفيدنا يف عملية املقارنة فيما يتعلق بالرقابة واإلشراف املصريف اليت هي مهمة هذا
املبحث.

القسم األول :العملــــة-:

يشتمل هذا القسم علي تسع مواد تناولت تعريف العملة اإليرانية وهي الريال ،ويعادل
الريال الواحد مائة دينار ويساوي الريال  0,0108جرام من الذهب وحتمل العملة توقيع وزير
املالية وحمافظ البنك املركزي اإليراني .ولعل من أهم ما ورد يف هذه املواد هي املادة( )5أ اليت
حتدد األصول التالية كغطاء ألوراق النقد املصدرة بنسبة  %100وهي-:
 الذهب. العمالت األجنبية القابلة للتحويل. السندات احلكومية.وكذلك املادة  -5ب اليت تنص علي أال تقل نسبة الذهب والعمالت القابلة للتحويل إىل
جمموع أوراق النقد املصدرة عن .%25

القسم الثاني :البنك املركزي اإليراني-:

تنص املادة ( )10علي أنه تقع علي البنك املركزي اإليراني مسئولية وضع وتنفيذ السياسة
النقدية واإلقراضية وذلك يف إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة.
وحسب نص املادة  -10جـ فإن للبنك املركزي شخصيته القانونية وخيضع لقانون
الشركات يف حالة غياب أي نص عن املواضيع اليت ال يتعرض هلا هذا القانون [قانون النقد
واملصرفة].
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ومن ضمن وظائف البنك املركزي اإليراني كما جاءت يف املادة  -12ب بيع كل أنواع
السندات احلكومية وأذونات اخلزانة والقيام بدفع األصل والفوائد عليها عند االستحقاق وذلك
كوكيل للحكومة.
أما املادة ( )13فقد مسحت للبنك املركزي اإليراني بإعطاء قروض وسلفيات للوزارات
واملؤسسات احلكومية وكذلك إعادة خصم األوراق التجارية اليت تقوم بتقدميها له املصارف
ومنح قروض مقابل هذه األوراق.
ولعل أهم مادة جاءت يف هذا القانون وختص موضوع مبحثنا هذا هي املادة ( )14اليت
ممنحت البنك املركزي اإليراني حق التدخل واإلشراف علي intervere in and superv
 vise toاألمور املصرفية والنقدية وذلك بغرض حتقيق نظام نقدي سليم For the proper
 implementation of the monetary systemعلي النحو التالي-:
 -1حتديد سعر اخلصم الرمسي وسعر فائدة القروض وفقاً ألنواع األوراق التجارية املقدمة
والقروض املمنوحة.
 -2حتديد نسبة السيولة إىل مجلة األصول ملختلف أنواع املصارف أخذاً يف االعتبار طبيعة
عملياتها أو أي أسس أخرى يراها.
 -3حتديد أسعار الفائدة علي الودائع القانونية  Legal depositsاملوضوعة معه.
 -4حتديد احلدود الدنيا والقصوى ألسعار الفائدة املدفوعة واملتحصلة من قبل املصارف.
 -5حتديد نسبة جمموع رأس املال واالحتياطي اخلاص باملصارف إىل األصول مبختلف
أنواعها.
 -6حتديد السقوف القصوى للمصارف فيما خيتص بالتزاماتها النامجة عن إصدار خطابات
االعتماد وخطابات الضمان.
 -7حتديد شروط عمليات الشراء بالتقسيط اليت متوهلا املصارف.
 -8وضع شروط فتح احلسابات اجلارية ،االدخارية وغريها.
 -9حتديد أنواع وقيم اجلوائز واحلوافز اليت تقدمها املصارف جلذب الودائع اجلارية
واالدخارية.
 -10مراجعة احلسابات واملستندات اخلاصة باملصارف وفحص عملياتها واحلصول علي
معلومات وإحصاءات منها.
 -11حصر نشاطات املصارف يف جمال أو أكثر من جماالت العمليات املصرفية بصورة
وقتية أودائمة.
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 -12حتديد طرق استخدام ودائع االدخار وغريها من الودائع.
 -13حتديد السقوف اإلقراضية املسموح بها للمصارف أو حتديد السقوف اإلقراضية لكل
قطاع .each specific field
 -14وضع الشروط العامة اليت مبقتضاها ميكن للمصارف احلصول علي قروض من األفراد
وإصدار شهادات ودائع .Certificates of deposits
 -15يطبق ما جاء أعاله علي املؤسسات اإلقراضية غري املصرفية non-banking
.credit institutions
أما خبصوص اهليكل التنظيمي للبنك املركزي اإليراني فهو وحسب ما جاء يف نص املادة
 16من القانون يتكون من-:
The General Meetintg
 -1اجلمعية العمومية
 - 2جملس العملة والقروض

The Currency and Credit Council

 -3اللجنة التنفيذية
 -4جلنة مراقبة احتياطي العملة

The Executive Board
The Note Reserve Control Board

 -5جلنة اإلشـراف

The Supervisory Board

ونسبة لعالقتها مبوضوع مبحثنا سنتناول جلنة اإلشراف بشئ من التفصيل.
جاء يف املادة ( )22من القانون قيد النظر أن املهمة الرئيسية للجنة اإلشراف هي مراجعة
حسابات والتزامات البنك املركزي ومراجعة القوائم التفصيلية إلصول وخصوم البنك املركزي
وإعداد التقرير الذي يقدم إلجتماع اجلمعية العمومية السنوي .كما تقوم هذه اللجنة بعمليات
تفتيش للبنك املركزي للتأكد من التزامه باملتطلبات القانونية.
تتكون جلنة اإلشراف من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من بني مراجعني مؤهلني
أو أشخاص هلم معرفة تامة باحملاسبة واملصرفة وخربة ال تقل عن عشر سنوات يف هذه
اجملاالت.
اجلدير بالذكر أن جلنة اإلشراف ترفع تقريرها لوزارة املالية كما تقوم وزارة املالية بدفع
مكافآت رئيس وأعضاء جلنة اإلشراف.
جاء يف فصل “موضوعات عامة”  General Provisionsالتابع هلذا القسم مايلي-:
تقوم احلكومة بإصدار أذونات خزانة لتغطية اخلسارات احملتملة للبنك املركزي اإليراني
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يف حالة اخنفاض سعر صرف الريال اإليراني مقابل الذهب أو العمالت األجنبية القابلة
للتحويل أما يف حالة ارتفاع سعر الريال فتعود األرباح الناجتة عن ذلك للحكومة.
جاء يف هذا الفصل أيضاً بأن جلنة العملة والقروض هي اليت حتدد الفرتات واإلجراءات
اليت حتكم االحتفاظ باملستندات والسجالت وتبني اإلجراءات اليت حتكم تسجيلها يف أفالم
أو خالفهما وعليه تصبح هلذه األفالم واألدوات التسجيلية األخرى  -بعد انقضاء فرتة سريان
املستندات والسجالت األصلية – صالحية املستندات األصلية يف احملاكم
...have the validity of the originals in court.

القسم الثالث :املصرفــة-:

• جاء يف املادة  -30د أن سلطات تسجيل الشركات لن تتعامل مع طلبات التسجيل ألي
مصرف يف مجهورية إيران إذا مل يكن هذا الطلب مصحوباً بتصديق من البنك املركزي
اإليراني.
• نصت املادة  -32أ على أن رءُوس أموال املصارف تدفع بالعملة اإليرانية.
• كما نصت املادة  -32ب علي أن طريقة دفع رأس املال هي بإيداعه مع البنك املركزي
اإليراني قبل تقديم الطلب للتسجيل ويطبق نفس اإلجراء علي املصارف األجنبية.
ويف الفصل اخلاص بالشروط اليت حتكم العمليات املصرفية ورد يف املادة  -33ب أنه ويف
حالة أن أدت خسائر أي مصرف إىل اخنفاض رأمساله دون احلد األدنى الذي وضعه هذا
القانون جيب رفع رأس املال إىل احلد األدني املذكور بالطريقة اليت حيددها جملس العملة
والقروض.
كذلك أعطى القانون جملس العملة والقروض سلطات حتديد النظام احملاسيب الذي تنتج
عنه ميزانية تعكس كل أصول وخصوم املصرف املعين.
حظرت املادة  34املصارف من القيام ببعض املناشط نذكر منها-:
 -1شراء وبيع السلع بغرض االجتار.
 -2منح القروض لإلدارة العليا والعاملني بالبنك املركزي اإليراني باستثناء ما تسمح به
النظم اليت حيددها جملس العملة والقروض.
نصت املادة  -35جـ علي مسئولية املصرف عن أي خسارة يتعرض هلا العمالء كنتيجة
لعملياته وإلزامه بتعويضهم.
Every bank shall responsible for and shall indemnify losses
sustained by its clients as a result of its operations.
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جتدر اإلشارة إىل أن الغرامات اليت تدفعها املصارف كنتيجة لعدم االلتزام بالنسب املئوية
اخلاصة باالحتياطي النقدي والسيولة يقوم بتحصيلها البنك املركزي اإليراني لصاحل حساب
اإليرادات العامة [ Public Revenue Accountحساب حكومي كما أعتقد].
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قانـون املصرفـة اخلاليـة من الربا (الفائـدة)
The For Usury (Interest) Free Banking
يتكون هذا القانون من مخسة فصول تضم  27مادة إضافة إىل تفسري لبعض املصطلحات
الواردة فيه.
سنقدم يف الصفحات التالية استعراضاً  -مستفيضاً أحياناً ومقتضباً أحياناً أخرى -ملواد
هذا القانون.

الفصل األول :أهداف وواجبات النظام املصريف يف مجهورية إيران االسالمية

Objectives and Duties of the Banking System in
The Islamic Republic of Iran

املادة ( :)1أهداف النظام املصريف-:

 -1إنشاء نظام نقدي وإقراضي يقوم علي األسس السوية والعدل (كما وضعها اجملتهدون
اإلسالميون )… as delineated by Islamic Jurisprudenceبغرض
تنظيم تداول النقد واإلقراض من أجل تنمية اقتصاد الدولة.
 -2استغالل الوسائل النقدية واإلقراضية يف مناشط تؤدي إىل حتقيق األهداف االقتصادية
والسياسات واخلطط اليت تضعها حكومة مجهورية إيران االسالمية.
 -3عمل كل ما يلزم من أجل نشر روح التكافل وأسس القرض احلسن بني أفراد اجلمهور
بغرض جذب الوفورات والفوائض واستخدامها يف االستثمارات اليت جاءت يف البندين 2
و  9من املادة  43من الدستور.
 -4احلفاظ علي سعر العملة والتوازن يف ميزان املدفوعات.
 -5تسهيل التعامل املصريف كما بينه هذا القانون.

املادة ( :)2واجبات النظام املصريف-:

أهم ما جاء فيها-:
 -1إصدار العملة.
 -2إدارة تداول النقد.
 -3التعامل يف النقد احمللي واألجنيب.
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 -4اإلشراف علي التعامل يف الذهب والنقد األجنيب.
 -5التعامل يف األوراق واملستندات ذوات القيمة Valuable Papers and
.documents
 -6تنفيذ السياسة النقدية واإلقراضية وفق القانون.
 -7فتح احلسابات (جارية وإدخارية) اليت تعمل علي أساس القرض احلسن وقبول
ودائع االستثمار وإصدار الشهادات املتعلقة بها كما حيدد ذلك القانون.
 -8منح القروض والسلفيات اخلالية من الفوائد.
 -9منح القروض والسلفيات وتقديم اخلدمات املصرفية األخرى للتعاونيات املنشأة
مبوجب القانون استيفاءً ملتطلبات البند ( )2من املادة  43من الدستور.

الفصل الثاني :حتريك املـوارد النقديــة

-:Mobilization of Monetary Resources
تقول املادة ( )3يسمح للمصارف بقبول الودائع حتت املمسميات أدناه-:
(أ) ودائع القرض احلسن -:Gharz-alhassanah Deposits
 -1اجلارية.
 -2االدخارية.
(ب) ودائع االستثمار ذات األجل Term Investment Deposits

ملحوظـة :تتمتع املصارف فيما خيتص بودائع االستثمار ذات األجل حبق الوكالة
(التفويض الشرعي)  Power of attorneyوعليها استخدام هذه الودائع يف املشاريع
املشرتكة  Joint ventureكاملضاربة ،الشراء بالتقسيط ،املزارعة ،املساقاه ،االستثمار
املباشر ،التعامل اآلجل .Forward dealings
يف حني تلزم املادة ( )4املصارف  Banks are obligedبدفع أصل  principalودائع
القرض احلسن (اجلارية واالدخارية) وميكن هلا التعهد و/أو ضمان أصل ودائع االستثمار
ذات األجل May undertake and/or insure the principals of the term
.investment deposits
جاء يف املادة ( )5أنه واستناداً علي اتفاق موقع فإن املتحصالت [األرباح] الناجتة عن
املناشط املوضحة يف امللحوظة املذكورة عاليه تقسم بنسب مساهمتها يف مجلة املوارد (تشمل
ودائع االستثمار وموارد املصارف).
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مسحت املادة ( ،)6وبغرض جذب وحتريك الودائع ،للمصارف مبنح احلوافز التالية-:
أ -حوافز نقدية أو عينية غري حمددة علي ودائع القرض احلسن.
ب -إعفاء املودعني من دفع العموالت والرسوم.
جـ -إعطاء أفضلية للمودعني يف استخدام التسهيالت املصرفية املوضحة يف الفصل
التالي.

الفصل الثالث :التسهيالت املصرفيـة -:Banking Facilities

تقول املادة ( )7إنه وهلدف خلق الظروف الضرورية الالزمة لتوسيع نشاط قطاعات
اإلنتاج ،التجارة واخلدمات ينبغي علي املصارف ،وعلي أساس املشاركة ،املساهمة يف رأس
املال أو تقديم املوارد اليت حتتاجها هذه القطاعات.
أما املادة ( )8فتمكن املصارف من االستثمار مباشرة يف املشاريع اإلنتاجية ولكن جيب
تضمني اخلطط هلذا النوع من االستثمار يف مشروع قانون امليزانية السنوية للدولة State
 Annual Budget Billاليت يصادق عليها جملس الشورى اإلسالمي كما جيب أن يفيد
تقييم هذه املشاريع بعدم حدوث خسائر فيها.
ملحوظة :ال يسمح للمصارف باالستثمار يف إنتاج سلع الرتف والسلع غري الضرورية.
تقول املادة ( )9بغرض إعطاء التسهيالت املطلوبة لتوسيع النشاط التجاري ميكن للمصارف-
آخذين يف احلسبان سياسات احلكومة يف هذا الصدد -أن تقوم بتوفري املصادر املالية للعمالء
علي أساس املضاربة مع منح أسبقية يف ذلك للتعاونيات املؤسسة مبوجب القانون.
ملحوظـة :جيب علي املصارف عدم الدخول يف مضاربات مع القطاع اخلاص من أجل
االسترياد.
املادة ( )10من أجل تقديم التسهيالت الضرورية للنشاط اإلسكاني ميكن للمصارف بالتعاون
مع وزارة اإلسكان وختطيط املدن متويل إنشاء وحدات إسكانية منخفضة األسعار ليتم بيعها
بنظام الشراء بالتقسيط.
ملحوظـةُ :صدق للمصارف باحلصول علي قطع أراضي إلنشاء وحدات سكنية منخفضة
األسعار ،كما جاء يف املادة ( )10أعاله بشرط االلتزام بالقانون الذي حيكم األراضي داخل
حدود املدن .Law governing lands within city limits
املادة ( )11إلجياد الظروف املواتية لتطوير النشاط الصناعي ،التعديين ،الزراعي ،واخلدمي
خيول للمصارف  -استجابة لطلبات العمالء ومقابل تعهداتهم بالشراء ،اإلستهالك أو اإلستعمال
املباشر للسلع -شراء هذه السلع وبيعها هلؤالء العمالء باألقساط ومقابل ضمانات.
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To sell them to the customer, on secured basis, on installment.

املادة ( )12ميكن للمصارف تقديم التسهيالت الالزمة لتوسيع النشاطات الزراعية،
الصناعية ،التعدينية واخلدمية عن طريق شراء األصول الثابتة واملتحركة  -وذلك بطلب من
العمالء وتعهدهم بشرائها عن طريق األقساط  -ووضعها حتت تصرف هؤالء العمالء مبوجب
ترتيبات الشراء بالتقسيط.
وبالنسبة لتمويل رأس املال العامل تقول املادة ( )13إلفساح اجملال أمام املصارف لتقوم
بتمويل رأس املال العامل الذي حتتاجه الوحدات اإلنتاجية ميكن للمصارف القيام بالعمليات
اآلتية-:
 -1يف حالة طلب الوحدات املنتجة وتعهدها بشراء واستخدام املواد اخلام
واإلسبريات املطلوبة تقوم املصارف بشرائها وبيعها هلذه الوحدات علي أساس إقراض
.On credit
 -2إستجابة لطلب الوحدات املنتجة تقوم املصارف بشراء “مقدماً” املنتجات التى
يسهل بيعها من هذه الوحدات.
املادة ( )14لتحقيق األهداف املضمنة يف البندين  2و 9من املادة ( )43من الدستور تلتزم
املصارف بتخصيص جزء من مواردها لتقدميه كقروض حسنة لطالبيها.
سيقوم البنك املركزي بتوضيح طريقة إنفاذ هذه املادة بعد موافقة جملس الوزراء عليها.
املادة ( )15كل االتفاقيات اليت جاءت يف املواد  ،13 ،12 ،11 ،9و 14من هذا القانون
واليت متت مبوجب عقد موقع عليه من قبل األطراف املعنية تعترب مستندات ملزمة وختضع
للقواعد اليت حتكم املستندات القانونية.
املادة ( )16وبغرض خلق املناخ املواتي لتطوير النشاطات اإلنتاجية ،التجارية واخلدمية
ميكن للمصارف الدخول يف عمليات اجلعاله .Joaalah
املادة ( )17ميكن للمصارف ختصيص األراضي الزراعية والبساتني اليت حبوزتهم أو
ميلكون حق التصرف فيها للغري علي أساس املزارعة واملساقاه.

الفصل الرابع :البنك املركزي جلمهورية إيران االسالميةوالسياسة النقدية

-:Bank Markazi Jomhouri Islamic Iran and Monetary Policy

املادة ( )18فيما خيتص مبؤسسات الدولة اليت ال متلك احلكومة كل أسهمها ميكن للبنك
املركزي اإليراني التعامل معها حسبما يسمح به هذا القانون.
املادة ( )19ترفع التوصيات اخلاصة بسياسات اإلقراض والتسهيالت قصرية األجل (فرتتها
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عام) من قبل اجلمعية العمومية [للبنك املركزي] جمللس الوزراء ليصادق عليها .أما السياسات
اإلقراضية لفرتة مخسة أعوام أو أكثر فيجب أن تضمن يف مشروعات قوانني خطط التنمية
خلمسة سنوات أو أكثر اليت ترفع للمجلس اإلستشاري اإلسالمي للموافقة عليها.
املاد ( )20من أجل أن يعمل النظام النقدي واإلقراضي بطريقة فعالة فإن البنك املركزي
اإليراني  -ومبوجب قواعد يصادق عليها جملس الوزراء -ميلك سلطة التدخل يف واإلشراف
علي النشاطات املصرفية مستخدماً األدوات التالية-:
أ -حتديد النسب الدنيا والقصوى للمصارف فيما خيتص بنشاطات املشاركة
 Joint ventureواملضاربة .وميكن أن تتفاوت هذه النسب حسب جماالت
األنشطة.
ب -ختصيص جماالت معينة لالستثمار واملشاركة وذلك يف إطار السياسة االقتصادية
املقررة وحتديد معدالت دنيا لألرباح املتوقعة ملختلف أمناط االستثمار ومشروعات املشاركة
وميكن هلذه املعدالت أن تتباين بتباين جماالت املناشط.
جـ -حتديد هوامش األرباح الدنيا والعليا كنسبة  proportionمن سعر تكلفة السلع
املتعامل فيها من قبل املصارف فيما يتعلق بعمليات الشراء بالتقسيط.
د -وضع احلدود الدنيا والقصوى لقيمة العموالت amounts of commissions
بالنسبة للخدمات املصرفية بأنواعها املختلفة (شريطة عدم تعدي هذه العموالت تكلفة
اخلدمة املقدمة) .وكذلك األمر بالنسبة للرسوم  feesعلي استخدام الودائع اليت تتلقاها
املصارف.
هـ -حتديد األنواع واحلدود الدنيا والقصوى للحوافز املسموح بها حسب املادة ( )6من هذا
القانون مع وضع موجهات لكيفية اإلعالن والدعاية هلا من قبل املصارف.
و -حتديد النسب الدنيا والقصوى [نسب األرباح أو نسب املشاركة] للمشاركات،
املضاربات ،االستثمار ،الشراء بالتقسيط ،املعامالت اآلجلة ،املساقاه ،اجلعاله ،القرض
احلسن فيما خيتص بتمويل القطاعات املختلفة وكذلك حتديد احلد األعلي للتمويل الذي
ميكن منحه ألي عميل.

الفصل اخلامس :متنوعات -:Miscellaneous

املادة ( )21بالنسبة ملعامالت البنك املركزي اإليراني مع املصارف األخرى حبظر التعامل
بالربا كما مينع التعامل به بني املصارف.
املادة ( )22ميكن للمصارف التعامل مع املؤسسات اليت متلكها الدولة واملؤسسات العامة
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شريطة موافقة البنك املركزي اإليراني.
املادة ( )23متثل األموال اليت تستلمها املصارف كعموالت ورسوم إيرادات هلا وال ميكن
اقتسامها مع املودعني.
املادة ( )24تطبق حاالت اإلعفاء من الضرائب اليت متنح قانونياً للمصانع ووحدات اإلنتاج
تطبق علي املصارف يف حاالت قيامها باالسترياد اخلاص بهذه املصانع والوحدات نيابة عنهم
أو يف حاالت إمتالكها هلم.
املادة ( )25حتكم الوحدات اليت تقوم املصارف باالستثمار فيها أو متلك أسهم فيها ،حتكم
بالقانون التجاري ماعدا يف حالة أن حيكمها قانون آخر.

تفسـري -:Glossary

 -1القر ض احلسن-:Gharz-alhasanah :
هو قرض ال حيمل فائدة يقدمه املصرف لشخص طبيعي أو قانوني ولفرتة حمددة.
 -2اجلعاله -:Joaalah
وهي تعهد من قبل طرف ما (اجلعيل ،البنك أو املوظف) بدفع مبلغ حمدد من املال
(اجلعل) لطرف آخر مقابل تقدميه خدمة معينة حتددها شروط العقد .يسمى الطرف الذي
يقدم اخلدمة العامل (العميل أو املتعاقد).
 -3املساقاه -:Mosagat
عقد يوقع بني مالك بستان أو حديقة وطرف آخر (العامل/العميل) وذلك بغرض حصاد
حمصول البستان أو احلديقة واقتسامه بنسبة حمددة بني الطرفني .ميكن أن يكون هذا
احملصول فاكهة ،أزهاراً أو أوراق املزروعات املوجودة يف البستان أو احلديقة.
 -4املزارعـة -:Mozaraah
عقد يقوم مبوجبه البنك (املزارع) بتوفري قطع أراضي ولفرتة حمددة لطرف آخر (العامل أو
العميل) بغرض زراعتها واقتسام احملصول بني الطرفني بنسبة حمددة.
 -5املضاربــة -:Modarebeh
عقد يتعهد فيه البنك بتوفري رأس مال نقدي ويتعهد الطرف اآلخر (العامل أو العميل)
باستخدام رأس املال هذا ألغراض جتارية واقتسام الربح بني الطرفني بنهاية فرتة العقد.
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