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:المستخلص  

اسة إلى بحث مدى قدرة المصارف اإلسالمیة على             ھدفت الدر

حیث . تولید االئتمان، ومصادر ھذه القدرة، والعوامل المؤثرة فیھا

حللت أنشطة المصارف اإلسالمیة لتحدید مصادر تولید االئتمان، وما 

وقد خلصت الدراسة إلى وجود قدرة للمصارف . یؤثر بھ من عوامل

خالل افتراض التصرفات المتوقعة اإلسالمیة على تولید االئتمان من 

لمستلمي التمویل، وھذه القدرة قد تتفوق في بعض الحاالت على قدرة 

المصارف التجاریة، وبینت أن محددات قدرة المصارف على تولید 

حجم الودائع األصلیة ونسبة االحتیاطي االلزامي : االئتمان تتمثل في

لمصارف وانتشار الوعي واالحتیاطیات االختیاریة وھیكل الودائع لدى ا

المصرفي وطبیعة المتعاملین، وھي العوامل ذاتھا التي تؤثر على قدرة 

  .  ، مع تفاوت درجة التأثیرالمصارف التجاریة على تولید االئتمان

المصارف اإلسالمیة، تولید االئتمان، اشتقاق : الكلمات المفتاحیة

  الودائع، المصادر، المحددات

  

  

  

  



 

- ٨٠٦ -

Abstract 

           This study aims at investigate the ability of 

Islamic banks to create a credit, its resources and 

determinants. The study analyzes the activities of 

Islamic banks to determine the resources of credit 

creation, and the factors that affect it. The study 

shows that the Islamic banks have an ability to create 

a credit by supposing the behavior of banks’ clients, 

and sometimes this ability exceeds the commercial 

banks’ ability, and the study shows that the 

determinants of credit creation are: the size of 

original deposits, the ratio of required reserve, the 

voluntary reserves, deposits structure, spread of 

banking awareness and the nature of clients. The 

study shows that the determinants affect the credit 

creation in Islamic banks look like the determinants 

affect the credit creation in commercial banks. 

Key Words: Islamic banks, credit creation, deposits’ 

derivative, resources, determinants. 
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 المقدمة
 سیدنا محمد رسول اهللا وعلى ىبسم اهللا والصالة والسالم عل

على الرغم من تعدد األنظمة االقتصادیة : وبعد, آلھ وصحبھ ومن وااله
إال أنھا تتفق أن األھداف االقتصادیة التي , واختالف فلسفتھا ومشاربھا

 یسعى أي نظام لتحقیقھا تتمثل في تحقیق الكفاءة االقتصادیة بشقیھا
وتحقیق النمو , وتحقیق العدالة التوزیعیة, الفنیة والتخصیصیة

وتحقیق االستقرار االقتصادي، ومن ھنا فاالستقرار , االقتصادي
فھو یعتبر مطلبا , االقتصادي أدرج ضمن األھداف الرئیسیة ألي اقتصاد

وأھم عناصر , معیاریا إلعطاء القدرة على إدارة االقتصاد والتخطیط لھ
قتصاد ھو االستقرار النقدي ألنھ یعتبر المدخل األساسي استقرار اال

فأي اختالل في االقتصاد عادة ما یبدأ بسوق النقد , الستقرار االقتصاد
  .ومن ثم یمتد إلى األسواق األخرى

وعلى الرغم من أھمیة النقود ودورھا في االقتصاد إال أن 
وخیر ما , إدارتھا ال تزال تشكل المعضلة األولى في وجھ أي اقتصاد

أن النقود تمثل أكثر ", یعبر عن ذلك قول عبد المنعم السید علي
أو على , المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة فائدة للمجتمع البشري

النقیض تماما قد تكون سببا في أحداث آالم شدیدة إذا أسيء 
فبالرغم من مرور عصور طویلة على استخدامھا و , "استخدامھا

وما یزید .  اإلنسان إلى اآلن إتقان فن التحكم بالنقودتجربتھا لم یستطع
عن العملیات المصرفیة التي  ینشأمن ھذه المصاعب تولید النقود الذي 

لقطاع المصرفي، فلو اقتصر األمر على ل تمارسھا المصارف المكونة
اصدار النقود القانونیة من قبل الدول أو الجھات التي تنوب عنھا، 

  .  یسرالكانت األمور أكثر 
 أھمیة الدراسة

تنبع أھمیة الدراسة من أھمیة النقود في االقتصاد، حیث تقوم 
بمجموعة من الوظائف الھامة، فالنقود وحدة حساب ومقیاس للقیم 
وأداة للتبادل والوفاء بااللتزامات ومستودع للقیمة، وكل ھذه الوظائف 

النقود وتعتبر عملیة تولید . النقودعلى قیمة حفاظ التعتمد على 
أھمیة الدراسة  كما تنبع .االئتمانیة من أبرز المؤثرات على قیمة النقود

من حجم الدور الذي یلعبھ عرض النقد في حالة االقتصاد من تضخم 
وانكماش، وبما أن النقود المتولدة من الودائع تشكل نسبة كبیرة من 
عرض النقد، فالسیطرة علیھا تقود للسیطرة على عرض النقد بدرجة 
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 وبالتالي نجاح السیاسة النقدیة في توجیھ دفة االقتصاد للوجھة ،كبیرة
  .    المرغوبة

:مشكلة الدراسة  
  :التالیةتتمثل مشكلة الدراسة في االسئلة 

 ھل المصارف اإلسالمیة لدیھا القدرة على تولید االئتمان؟ .١
 ما ھي مصادر تولید االئتمان في المصارف اإلسالمیة؟ .٢
   االئتمان في المصارف اإلسالمیة؟ما ھي محددات تولید .٣

:أھداف الدراسة  
  :تسعى الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة

 .بیان مدى قدرة المصارف اإلسالمیة على تولید االئتمان .١
 تحدید مصادر تولید االئتمان في المصارف اإلسالمیة؟ .٢
 بیان محددات تولید االئتمان في المصارف اإلسالمیة؟ .٣

:فرضیات الدراسة  
 .المصارف اإلسالمیة لدیھا القدرة على تولید االئتمان: رضیة األولىالف

تتأثر قدرة المصارف اإلسالمیة على تولید االئتمان : الفرضیة الثانیة
  .بالعوامل التي تتأثر بھا قدرة البنوك التجاریة على تولید االئتمان

:منھجیة الدراسة  
ج الوصفي في سبیل تحقیق أھدافھا اعتمدت الدراسة على المنھ

  .والمنھج االستقرائي
: الدراسات السابقة  

تعددت الدراسات التي تناولت تولید االئتمان في االقتصاد 
ھدفت حیث التقلیدي، ولكن قلیلة جدا في ما یخص االقتصاد اإلسالمي، 

 إلى بیان العوامل التي تؤثر على تولید المصارف )١(دراسة شاھین
میة، وقد عرضت الدراسة أھم من وجھة نظر إسالاالئتمان لنقود 

تغیرات المؤثرة على عملیة تولید نقود الودائع المصرفیة، وعرضت مال
 وتوصلت .أھم مقومات التوسع النقدي في النظام النقدي اإلسالمي

الدراسة إلى إمكانیة قیام المصارف اإلسالمیة األعضاء في النظام 
ة االستثماریة النقدي اإلسالمي بالتوسع النقدي، وإن كانت الطبیع

للودائع االستثماریة في المصارف اإلسالمیة تجعل مضاعف التوسع 

                                                           

منظور من تولید النقود المصرفیة في شاھین، علي عبداهللا، العوامل المؤثرة ) (١
سلسلة ( مجلة الجامعة اإلسالمیة ، )دراسة تحلیلیة فكریة(إسالمي نظام نقدي 

  .٦٢٦-٦٠٧، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، ص )العلوم االنسانیة
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النقدي أقل من مثیلھ في النظام المصرفي التقلیدي، غیر أن اآللیات 
المرتبطة بالتطور المصرفي في التعامل مع الودائع وسھولة تحریك 

ابیة أرصدتھا، وزیادة الثقة في أداء الجھاز المصرفي تعتبر عوامل ایج
 .  تساھم في زیادة التوسع النقدي في النظام النقدي اإلسالمي

 إلى مناقشة قضیة تولید النقود من وجھة )١( Hasanھدفت دراسة 
نظر إسالمیة، وكیف اصبحت أداة للسیطرة في المجتمعات الحدیثة، 
واآلثار المترتبة على ذلك، وقد توصلت الدراسة إلى أن النقود لھا 

 مختلف النظم، وال تشتمل أي جوھر دیني، وال یمكن وظائف محددة في
 النقود على االستقرار قتقسیمھا إلى إسالمیة وغیر إسالمیة، ویؤثر خل

االقتصادي داخلیا وخارجیا، وبینت إن استقاللیة المصارف المركزیة  
أمر وھمي في ظل تراجع االعتماد على السیاسات النقدیة لصالح 

  .السیاسات المالیة
 تحقیق األھداف المرجوة من البحث فقد اشتمل على من أجل

المقدمة والخاتمة بما فیھا من نتائج وتوصیات، واشتمل ایضا على 
  :المباحث التالیة

تولید االئتمان في المصارف التجاریة، وفیھ أربعة : المبحث األول
  :مطالب

  .االئتمان: المطلب األول  
  .مفھوم تولید االئتمان: المطلب الثاني  
  .اسس تولید االئتمان في المصارف التجاریة: لمطلب الثالثا  
  .آلیة تولید االئتمان في المصارف التجاریة: المطلب الرابع  
محددات تولید االئتمان في المصارف : الخامسالمطلب   
  .التجاریة

  تولید االئتمان في المصارف االسالمیة: المبحث الثاني
  .ي من نقود الودائع وتولیدھاموقف االقتصاد اإلسالم: المطلب األول

  . في المصارف اإلسالمیةطبیعة األموال: المطلب الثاني  
  .مصادر تولید االئتمان في المصارف اإلسالمیة: المطلب الثالث  
محددات تولید االئتمان في المصارف : المطلب الثالث  

  .اإلسالمیة

                                                           

(١) Hasan, Zubair. Money creation and control from 
Islamic perspective, Munich Personal Repee Archive 
(MPRA), No. ٢٨٣٦٦, January ٢٠١١ 
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 املبحث األول

  توليد االئتمان يف املصارف التجارية

 تعتبر عملیة تولید نقود االئتمان ھدفا للمصارف التجاریة، وإنما ال     
تعتبر نتاج لممارسة المصارف التجاریة لعملھا في قبول الودائع 
. وإعادة اقراضھا، والترّبح من الفرق بین فائدة اإلقراض وفائدة اإلیداع

ویتناول ھذا المبحث تولید االئتمان في المصارف التجاریة من حیث 
  .م واألسس واآللیة والمحدداتالمفھو

 اطب اول

  ان

  والتي تعني Creditاالئتمان في اللغة ھو مصطلح یقابل كلمة      
رصید دائن، دین ونسیئة، اعتماد، الثقة واألمانة، واالنتماء والشرف 

كذلك ، وتعني )١(واالعتزاز، والسمعة الجیدة في المعامالت التجاریة
 القدرة على اقتراض أیضا، وتعني )٢(لمصرف أو البائعالمنفعة أو ثقة ا

  . )٣(بالدفع مستقبالموثوق وعد تقدیم المال أو عقد الصفقات مقابل 
االئتمان في االصطالح یعني التزام جھة لجھة أخرى باإلقراض أو      

ویعّرف االئتمان على أنھ تأجیر النقود لطرف آخر اعتمادا المداینة، 
متع بھا، والتي تعكس قدرتھ على استثمار المبلغ على الثقة التي ی

وتسدیده في الوقت المتفق علیھ، أو على األقل تسدیده في الوقت 
ویعّرف كذلك على أنھ عالقة نقدیة بین المقرض . )٤(المتفق علیھ

والمقترض تقوم على تخلي المقرض عن القیمة الحاضرة لفترة 
 بھدف تطویر القطاعات محددة، مقابل الحصول على قیمة آجلة أكبر،

                                                           

 .٢٢٩، ص ١٩٩٣، دار العلم للمالیین، بیروت، قاموس الموردبعلبكي، منیر، ) (١
(٢) Hornby A. S., & Ruse Christina., Oxford Student's 

Dictionary of Current English, ٢ND Edition, Oxford 

University Press, Oxford, Great British, ٢٠٠٠, p ٢٢٩. 

، مكتبة ٣، طمعجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمالغطاس، نبیھ، ) (٣
 .١٦٧، ص ١٩٩٦لبنان ناشرون، بیروت، 

، الدار الجامعیة، اقتصادیات النقود والبنوكعبدالحمید، عبدالمطلب، ) ٤(
 .١٤١ ص،٢٠٠٧اإلسكندریة، 
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االنتاجیة أو زیادة االستھالك للمستفید، مما یترك أثرا على حركة 
  . )١(النشاط االقتصادي

المصرف ( أن یقوم الدائن بمنح المدین باالئتمان المصرفي ویراد      
عند انتھائھا بدفع قیمة ) المقترض ( مھلة من الوقت یلتزم المدین ) 

 أو .)٢(ة استثماریة تعتمدھا المصارف بأنواعھاالدین، فھو صیغة تمویلی
ھو الثقة التي یولیھا المصرف لشخص ما سواء أكان طبیعیًا أم 
معنویًا، بأن یمنحھ مبلغًا من المال الستخدامھ في غرض محدد، خالل 

 ، مقابل عائد مادي متفق علیھ،فترة زمنیة متفق علیھا وبشروط معینة
داد قرضھ في حال توقف العمیل وبضمانات تمّكن المصرف من استر

  .)٣(عن السداد
وبذلك فإن االئتمان یعتمد بالدرجة األولى على مبلغ الدین؛ أي      

توفر المبلغ لدى المقرض ورغبتھ في اقراض ذلك المبلغ، ووجود 
، ویعتمد كذلك )المقترض( والمدین ) المقرض( طرفي العملیة الدائن 

 المقترض على تسدید كامل المبلغ على الثقة؛ وھي ثقة المقرض بقدرة
الُمقرض في الوقت المحدد، فبدون الثقة لن یكون ھناك عملیة ائتمان، 

  .)٤(ویضاف إلیھا سعر الفائدة في المصارف التجاریة

                                                           

، دار المنھل اللبناني، ١، طالنقود والصیرفة والسیاسة النقدیةكنعان، علي، ) ١(
 .١٧٣، ص٢٠١٢بیروت، 

( ٢ ) Miller Rorer. Leroy., and Pulsinelli Robert. W., 

Modern Money And Banking, ٢nd, McGraw-Hill Inc., 

Boston, ١٩٨٩, p ١٨٦. 

( ٣ ) Lloyd, B. Thomas. JR., Money, Banking, And 

Economic Activity, ٣rd Edition, Prentice Hall Inc., New 

Jersey, ١٩٨٦, p ٢٣٦. 

 .١٧٤-١٧٣، مرجع سابق، صالنقود والصیرفة والسیاسة النقدیةكنعان، ) ٤(
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ااطب   

 وم ود ان

یطلق على تولی�د االئتم�ان ف�ي االقت�صاد الوض�عي خل�ق النق�ود؛                
دیم أموال للجمھور عل�ى ش�كل ق�روض م�ن           وھو قدرة المصرف على تق    

، بل تقدم من األموال التي ت�ودع     )١(ودائع لیس لھا وجود لدى المصرف     
، حی�ث  )٢(لدى المصرف على شكل حسابات جاری�ة وودائ�ع تح�ت الطل�ب     

أن ال��سمة األب��رز للم��صارف التجاری��ة تتمث��ل ف��ي ق��درتھا عل��ى تك��وین      
 نق��ود الودائ��ع أو م��ا االئتم��ان، فت��ضیف نق��ود جدی��دة للت��داول تتمث��ل ف��ي 

یعرف بالنقود الكتابیة أو االصطالحیة، وینتج ذل�ك ع�ن ق�درة الم�صرف               
، )٣(التجاري على اق�راض مب�الغ نقدی�ة تف�وق حج�م النق�ود الم�ودع لدی�ة          

وھ�ذا ی�ستند ال�ى عملھ��ا األساس�ي الق�ائم عل��ى قب�ول الودائ�ع واقراض��ھا        
رف ألم��وال ؛ أي أن��ھ ن��اتج ع��ن اس��تثمار الم��صا )٤(اقراض��ا ق��صیر األج��ل

 . الغیر
 وت��شكل ،ت��سمى النق��ود الناتج��ة ع��ن ھ��ذه العملی��ة نق��ود الودائ��ع 

 وقد تتسبب في الكثیر     ،الجزء األكبر من المعروض النقدي في االقتصاد      
 بھ��ا ب��شكل كبی��ر، وذل��ك كونھ��ا تق��ع خ��ارج   تبط��م��ن الم��شكالت الت��ي رُ 

س���یطرة الحكوم���ة خاص���ة ف���ي االقت���صادات الت���ي ت���ضعف فیھ���ا ق���درة     
 النقدی���ة الت���ي ت���ستخدمھا الم���صارف المركزی���ة عل���ى إدارة   ال���سیاسات

  .  )٥ (المعروض النقدي

                                                           

، الدار الجامعیة، اقتصادیات النقود والمصارفاحمد، عبد الرحمن یسري، ) (١

  .٢١٢، ص ٢٠٠٣اإلسكندریة، 

، ١، طالنقود والمصارف بین النظریة والتطبیقالبكري، انس و صافي، ولید،  )(٢

  .١٦٣، ص ٢٠٠٩دار البدایة، دار المستقبل، عمان، 

، ١، طالمصارف اإلسالمیة بین النظریة والتطبیقالھیتي، عبدالرزاق رحیم، ) ٣(
 .٥٢، ص١٩٩٨دار اسامھ للنشر والتوزیع، عمان، 

، دار الجامعة، ٥، طتصاد النقدي والمصرفياالقشیحة، مصطفى رشدي، ) ٤(
 .١٧٨، ص١٩٨٥االسكندریة، 

، دار الفكر، عمان، ١، طاقتصادیات النقود والمصارفعبد القادر، سید متولي، ) (٥

 .٩٨-٩٧، ص ٢٠١٠
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  اثاطب 

ررف اا  ند او سا  

یق���وم الن���شاط الرئی���سي للم���صارف التجاری���ة عل���ى الوس���اطة     
المالیة، التي تجمع بین وح�دات العج�ز ووح�دات الف�ائض، وتعتم�د عل�ى           

ق�وم بقب�ول الودائ�ع م�ن وح�دات الف�ائض مقاب�ل دف�ع               االئتمان والثق�ة، فت   
، ومن ثم تقوم بتقدیمھا لوحدات العجز على أساس الق�رض           مدینة فوائد

، ویتحق��ق ربحھ��ا م��ن الف��رق ب��ین الفوائ��د الدائن��ة والفوائ��د   دائن��ةبفائ��دة
تح��دث عملی��ة تولی��د  و ،المدین��ة، وم��ن خ��الل ھ��ذه العملی��ة تتول��د النق��ود

ق�وم الم�صرف ب�إقراض ج�زء م�ن الم�وارد المالی�ة        عن�دما ی ف؛  )١ (االئتمان
المتاح��ة، ث��م یق��وم المقت��رض بإی��داع الق��رض ف��ي اح��د الم��صارف الت��ي    
یتكون منھا الجھ�از الم�صرفي، ویطل�ق عل�ى ھ�ذه الودائ�ع اس�م الودائ�ع                 

  .)٢ (المشتقة من الودیعة األصلیة
 ویع��ود س��بب ھ��ذه الق��درة الت��ي تملكھ��ا الم��صارف عل��ى تولی��د    

الثقة على قدرتھا على رد الودیعة في أي وق�ت،          : بین، ھما االئتمان لسب 
والسبب اآلخ�ر ھ�و وج�ود طل�ب م�ن جمھ�ور المتع�املین عل�ى الق�روض            

، وع��ادًة م��ا تتف��ّوق طلب��ات االقت��راض عل��ى     )٣(الت��ي تق��دمھا الم��صارف  
   . طلبات المودعین لرد الودائع، أو سحب جزء منھا

االحتیاطی�ات  : ل�ى وتعتمد قدرة المصارف على تولی�د االئتم�ان ع        
المصرفیة الكلیة، نسبة ھذه االحتیاطیات إلى الودائع الم�صرفیة، م�زیج           
الودائ���ع ب���ین جاری���ة وزمنی���ة، س���لوك الم���صارف م���ن حی���ث رغبتھ���ا     

، )٤ (باالحتفاظ باالحتیاطیات، سلوك المودعین في كیفیة االحتفاظ بالنقود

                                                           

أحكامھا ومبادئھا وتطبیقاتھا : المصارف اإلسالمیةالعجلوني، محمد محمود، ) (١

، ٢٠١٧ر والتوزیع والطباعة، عمان، ، دار المسیرة للنش٤، طالمصرفیة

 .١١٩ص

، ١، طنقود ومصارفأبو شاور، منیر إسماعیل و مساعده، امجد عبد المھدي، ) (٢
 .١٣٩، ص٢٠١١مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، 

(٣) Friedman, David H., Money & Banking, American 
Bankers Association, Washington D.C, ٤th Edition, 
١٩٩٨, p ١٦٦-١٦٥. 

، الطبعة األولى، اإلصدار اقتصادات النقود والمصارفالسید علي، عبد المنعم، ) (٤
 .١٩٩٩الثاني، األكادیمیة للنشر، المفرق، 



 

- ٨١٤ -

دفع الق�رض،   وال تتأثر قدرة المصارف على تولید نقود الودائع بطریقة          
ف��سواء ت��م دف��ع قیم��ة الق��رض ع��ن طری��ق إض��افتھ مباش��رة إل��ى رص��ید    
الحساب الجاري للمقترض، أو عن طریق الدفع نقدا أو عن طریق شیك 
مصرفي، وھذا یؤدي إلى زیادة الطاقة االستثماریة للمصرف فیقود ف�ي           

  .)١ (النھایة إلى زیادة المعروض النقدي
ة اح��د الم��صارف منف��ردا إذا وت��تم عملی��ة تولی��د الودائ��ع بواس��ط

ح��صل المتعام��ل عل��ى ق��رض م��ن الم��صرف وأع��اد إیداع��ھ ف��ي نف��س          
الم���صرف، وق���د ت���تم العملی���ة بواس���طة الم���صارف مجتمع���ة إذا ح���صل   
المتعامل عل�ى ق�رض م�ن م�صرف وأع�اد إیداع�ھ ف�ي م�صرف آخ�ر م�ن               

  .  )٢(ذاتھ القطاع المصرفي
لیة عل��ى تعتم��د كمی��ة نق��ود الودائ��ع الم��شتقة م��ن الودیع��ة األص�� 

نسب الت�سرب الت�ي تراف�ق ھ�ذه الودیع�ة؛ فكلم�ا ارتفع�ت ن�سبة الت�سرب                   
تنخفض كمیة نقود الودائع المشتقة ویرافقھا انخفاض ق�درة الم�صارف           

، ب��سبب انخف��اض س��یولة الم��صرف واألم��وال المع��دة عل��ى تولی��د النق��ود
، فإذا اكتف�ى الم�صرف باالحتف�اظ باالحتی�اطي النق�دي اإللزام�ي             لالقراض

 لدیھ قدرة اكبر على التولید من حالة االحتف�اظ بج�زء م�ن الودائ�ع             تكون
كاحتیاطی��ات اختیاری��ة، فتت��شكل االحتیاطی��ات االختیاری��ة للم��صارف م��ن  

بالدرج���ة األول���ى م���ن اج���ل مواجھ���ة  ) تح���ت الطل���ب(الودائ���ع الجاری���ة 
 م�ن  بن�سبة أق�ل  السحوبات الكبیرة المتوقعة على ھذه الودائع، و تتشكل     

ر والودائع بإخطار التي تعتب�ر ن�سبة ال�سحوبات علیھ�ا اق�ل            ودائع التوفی 
من الجاریة، وتتشكل االحتیاطیات بدرج�ة اق�ل م�ن الودائ�ع ألج�ل والت�ي                

  .)٣ (تواجھ اقل السحوبات عادًة
تعتم��د آلی��ة التوس��ع النق��دي الم��ضاعف عل��ى حج��م القاع��دة  كم��ا 

ي ظ�ل  النقدیة التي تتوزع بین احتیاطیات مصرفیة وعمل�ة متداول�ة، وف�           
نظ�ام م��صرفي یق�وم عل��ى نظ�ام االحتی��اطي الجزئ�ي س��تحتفظ الم��صارف     

                                                           

شركة كاظمة للنشر , النظریات والسیاسات النقدیة والمالیة, سامي, خلیل) (١
 .٣٨٩-٣٨٨، ص١٩٨٢, الطبعة األولى, الكویت, والتوزیع

، الجامعة المفتوحة، بنغازي، ١، طالنقود والمصارفعبداهللا، عقیل جاسم، ) (٢

 .٢٦٤، ص١٩٩٤

 
دار زھران , النقود والمصارف والنظریة النقدیة, ناظم محمد نوري, الشمري) (٣

 .١٤٧-١٣٩، ص٢٠٠٨, عمان, للنشر
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باحتیاطیات نقدیة مساویة فقط لنسبة مئویة من مقدار مطلوبات الودائع 
، ل��ذلك التغی��رات ف��ي ن��سبة االحتیاطی��ات القانونی��ة س��وف یتول��د  )١(ل��دیھا

عنھ��ا تغی��رات ف��ي اتج��اه مع��اكس ف��ي مق��دار الودائ��ع؛ ف��إذا زادت ن��سبة    
یاطات یقابلھا انخفاض في مقدار الودائ�ع المتاح�ة لالس�تثمار، وإذا          االحت

بقی���ت ن���سبة االحتیاطی���ات المطلوب���ة ثابت���ة، ف���ان التغی���رات ف���ي مق���دار  
االحتیاطیات الكلیة لدى المصارف یولد تغیرات مقابلة وفي ذات االتج�اه        

  .  )٢ (في حجم الودائع المصرفیة

ارااطب   

 ند او آ ررف اا   

كما أشرنا سابقا، تنتج عملیة تولید االئتم�ان ب�شكل تلق�ائي ع�ن              
ممارس���ة الم���صارف لعملھ���ا ف���ي قب���ول الودائ���ع م���ن وح���دات الف���ائض   
واقراض��ھا لوح��دات العج��ز، تعتم��د آلی��ة تولی��د النق��ود م��ن الودائ��ع عل��ى   
اعتم���اد القط���اع الم���صرفي عل���ى نظ���ام االحتی���اطي الجزئ���ي بالدرج���ة       

، فنظام االحتیاطي الكامل ال یتیح المجال لتولید االئتم�ان ب�شكل    )٣(األولى
  .مطلق؛ ألن الودائع تكون مجمدة بشكل كامل وال مجال للتصرف بھا

 ی��تم تحدی��د كمی��ة النق��ود الت��ي یمك��ن تولی��دھا م��ن االئتم��ان م��ن   
خالل حجم ونوعیة الودائع ل�دى القط�اع الم�صرفي، ویعتم�د ك�ذلك عل�ى                

ل���ذي یعتم���د عل���ى ن���سبة الت���سرب م���ن الودائ���ع     الم���ضاعف النق���دي، ا 
  : )٤(لالحتیاطیات وغیرھا، ویتمثل المضاعف في المتساویة التالیة

  التسرب/ ١= المضاعف النقدي 
وتالیا مثال مبسط یوضح تولید النقود من االئتمان، فلو فرض�نا              

 ٣٠٠ و ودائ�ع ت�وفیر   ٥٠٠أن المصرف تحقق لھ ودائ�ع جاری�ة بقیم�ة       

                                                           

( ١ ) Walsh, E. Carl., Monetary Theory & Policy, ٣rd 
edition, Massachusetts Institute of Technology Press: 
MIT press, Cambridge, ٢٠١٠, p ١٧٧-١٧٥.  

 .١٥٧، مرجع سابق، صاقتصادات النقود والمصارفالسید علي، ) (٢
، ١، طمدخل إسالمي إلى النظریة االقتصادیة الكلیةالسبھاني، عبدالجبار، ) (٣

 .٢٢٤، ص ٢٠١٦مطبعة حالوة، اربد، 
، المعھد ١، طالتضخم النقدي في الفقھ االسالميد بن عبداهللا، المصلح، خال) (٤

 .ھـ١٤١٨العالمي للفكر اإلسالمي، 
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من % ٢٠، وكانت نسبة االحتیاطي القانوني تمثل      ١٢٠٠وودائع ألجل   
الودائع، وال یقوم المصرف باالحتفاظ بأي احتیاطیات اختیاری�ة، فیك�ون           

عن���دھا س���یكون حج���م الودائ���ع ل���دى    )٥% = ١/٢٠(ھن���ا الم���ضاعف 
، عن�����دھا س�����یكون )٢٠٠٠ = ١٢٠٠+٣٠٠+٥٠٠(الم�����صرف ھ�����و 

ره الم�����صرف عل�����ى الم�����صرف االحتف�����اظ باحتی�����اطي ق�����انوني مق�����دا   
؛ أي أن الم��صرف لدی��ھ الق��درة عل��ى إق��راض  )٤٠٠% = ٢٠*٢٠٠٠(

١٦٠٠.  
 ل�دى القط�اع     ١٦٠٠وإذا أعید إیداع المبلغ المقرضة ومقدارھا          

المصرفي مرًة أخرى، یكون الم�صرف مجب�را عل�ى االحتف�اظ باحتی�اطي              
مقاب�ل ھ�ذه الودائ�ع، وبالت�الي     ) ٣٢٠% = ٢٠*١٦٠٠(قانوني مقداره  

 = ٣٢٠-١٦٠٠(ق���درة عل���ى إع���ادة إق���راض  یك���ون ل���دى الم���صرف ال 
١٢٨٠.(  

والجدول التالي یوضح ع�دة مراح�ل م�ن عملی�ة تولی�د النق�ود االئتمانی�ة                 
  :من الودائع المشتقة من الودیعة األصلیة

مراحل عملیة تولید نقود االئتمان في المصارف ) ١(جدول رقم 
  .التجاریة

مقدار   لقروضااالحتیاطي الودائع الودیعة 
١٦٠٠  ١٦٠٠  ٤٠٠  -  ٢٠٠٠  

-  ١٢٨٠  ١٢٨٠  ٣٢٠  ١٦٠٠  
-  ١٠٢٤  ١٠٢٤  ٢٥٦  ١٢٨٠  
-  ٨١٩٫٢  ٨١٩٫٢  ٢٠٤٫٨  ١٠٢٤  
-  ٦٥٥٫٣٦  ٦٥٥٫٣٦  ١٦٣٫٨٤  ٨١٩٫٢  
-  ٥٢٤٫٢٩  ٥٢٤٫٢٩  ١٣١٫٠٧  ٦٥٥٫٣٦  
-  ٤١٩٫٤٣  ٤١٩٫٤٣  ١٠٤٫٨٦  ٥٢٤٫٢٩  
-  ٣٣٥٫٥٤  ٣٣٥٫٥٤  ٨٣٫٨٩  ٤١٩٫٤٣  
-  ٢٦٨٫٤٤  ٢٦٨٫٤٤  ٦٧٫١١  ٣٣٥٫٥٤  

  .من اعداد الباحث بناًء على المثال التوضیحي: المصدر        
  

وھكذا تتوالى عملیة اإلقراض ومن ث�م اإلی�داع وبع�د ذل�ك حج�ز               
احتیاطیات ومن ثم إعادة إقراض م�ا تبق�ى م�ن الودیع�ة الم�شتقة          % ٢٠

بعد حجز االحتیاطی�ات، وإجم�اال یمك�ن ح�ساب إجم�الي الودائ�ع الم�شتقة         
  :معادلةمن خالل ال



 

- ٨١٧ -

  المضاعف النقدي* الودیعة األصلیة = الودائع المشتقة 
  ) نسبة التسرب  /١* ( الودیعة األصلیة = الودائع المشتقة 

  %)٢٠ / ١ * (٢٠٠٠= الودائع المشتقة 
   دینار١٠٠٠٠= الودائع المشتقة 

 تول���د نق���ود ائتمانی���ة مق���داره   ٢٠٠٠وھ���ذا یعن���ي أن ودائ���ع مق���دارھا   
ة ما یت�سرب م�ن الودیع�ة عل�ى ش�كل احتیاطی�ات              إذا كانت نسب   ١٠٠٠٠
، وال تختل���ف الحال���ة س���واء ك���ان تولی���د النق���ود م���ن  )١ (%٢٠ت���ساوي 

مصرف منفرد أو من خالل كامل القطاع المصرفي، و تتغی�ر الحال�ة ف�ي     
ح��ال وج��ود احتیاطی��ات أخ��رى غی��ر االحتی��اطي الق��انوني فت��صبح كمی��ة    

نقود، فلو فرضنا في المثال التسرب اكبر مما یقلص القدرة على تولید ال
السابق أن المصرف یحتفظ إضافة إلى االحتیاطي الق�انوني باحتیاطی�ات            

من ودائ�ع الت�وفیر     % ١٠من الودائع الجاریة و     % ١٥اختیاریة بنسبة   
% ١٠% + ١٥% + ٢٠(م��ن الودائ��ع ألج��ل، فی��صبح الت��سرب  % ٥و

، وتك��ون كمی��ة )٢% = ١/٥٠(، فی��صبح الم��ضاعف %)٥٠% = ٥+ 
ود الممكن إیجادھا من خ�الل الودائ�ع الم�شتقة م�ن الودیع�ة األص�لیة        النق

  وھ��ذا یظھ��ر م��دى ت��أثیر ھ��ذه المتغی��رات ٤٠٠٠ =٢٠٠٠%)* ١/٥٠(

)٢(  .  

اساطب   

 ارف اران  ددات ود   

تتأثر قدرة المصارف التجاریة على اشتقاق الودائع األصلیة، 
لھا، بالعدید من العوامل، ویرتبط حجم التأثیر وتولید االئتمان من خال

وطریقتھ باتجاه تغیر تلك العوامل، ومن الممكن أن نوجز ھذه 
  : في ما یلي)٣(العوامل
یعتبر ھذا العامل ھو األكثر تأثیرا على : حجم الودائع األصلیة .١

قدرة المصارف على اشتقاق الودائع، فوجود الودائع لدى 
ألساس في عملیة تولید االئتمان، القطاع المصرفي ھو حجر ا

فبدون الودائع ال تولید لالئتمان، وال وجود للنشاط المصرفي 

                                                           

١ ، منشورات جامعة النقود والمصارفالدلیمي، عوض فاضل إسماعیل، ) (
 . بتصرف١١٨ – ١١٢، ص ١٩٩٠الموصل، 

 .، بتصرف١٦٨-١٦٤، مرجع سابق، صالنقود والمصارفالبكري وصافي، ) (٢
 .١٩٠-١٨٦، مرجع سابق، صالنقود والصیرفة والسیاسة النقدیةان، كنع) ٣(
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وھذا العامل یرتبط ارتباطا طردیا مع قدرة المصارف . أساسا
على تولید االئتمان؛ فكلما ارتفع حجم ودائع الجمھور لدى 
 القطاع المصرفي، كلما ارتفعت قدرتھا على تولید االئتمان أو ما

 .یعرف باشتقاق الودائع
نسبة االحتیاطي القانوني؛ ویقصد بھا نسبة ما تحتفظ بھ  .٢

المصارف من ودائع عمالئھا لدى المصرف المركزي بشكل 
الزامي، وتختلف ھذه النسبة من بلد آلخر، وتتغیر تبعا للسیاسة 

وترتبط ھذه النسبة . )١(النقدیة التي یتبناھا المصرف المركزي
 قدرة المصارف على تولید االئتمان، فكلما بعالقة عكسیة مع

اتجھت نسبة االحتیاطي القانوني لالرتفاع تقلصت قدرة 
المصارف على تولید االئتمان، ألن ھذه النسبة تعتبر بمثابة 
التسرب وال تستطیع المصارف استخدام ھذه األموال في أنشطة 
االقراض، فھي بمثابة أموال مجمدة ھدفھا حفظ حقوق 

 . المودعین
عالقة البنك المركزي مع المصارف التجاریة، ویتركز التأثیر  .٣

في قدرة البنك المركزي على التأثیر على سیولة المصارف، 
ویكون ذلك من خالل مجوعة من األدوات تتمثل في األدوات 
الكمیة؛ كنسبة االحتیاطي االلزامي وعملیات السوق المفتوحة 

ونیة، واألدوات وسعر اعادة الخصم ونسبة السیولة القان
النوعیة والتي تتمثل غالبا في األوامر المباشرة التي تصدر من 

 . )٢(البنك المركزي
نسبة االحتیاطیات االختیاریة؛ ویقصد بھا االحتیاطیات من غیر  .٤

االحتیاطي القانوني؛ أي أن المصارف تقوم بناء ھذه 
االحتیاطیات اختیاریا من خالل احتجاز جزء من األرباح، بھدف 

. )٣(تدعیم مركزھا المالي، وتمویل بعض نشاطاتھا الُمخطط لھا
ویؤثر ھذا العامل عكسیا على قدرة المصارف على تولید 

                                                           

(١ ) Mishkin, Frederic. S., The Economics of Money, 
Banking, and Financial Markets, ٧th edition, Pearson, 
Addison Wesley, Boston, ٢٠٠٤, p. ٣٩٤-٣٩٣. 
(٢) Mishkin, The Economics of Money, p. ٣٦٥-٣٥٩. 

، مطبعة حالوة، ١، طالوجیز في المصارف اإلسالمیةالسبھاني، عبدالجبار، ) (٣
  .٢٦، ص ٢٠١٤اربد، األردن، 
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االئتمان، فكلما زادت االحتیاطیات االختیاریة كلما انخفضت 
 .  )١(قدرة المصارف على تولید االئتمان

ھیكل الودائع داخل القطاع المصرفي، ویقصد بھ عملیة توزیع  .٥
الودائع إلى ودائع جاریة وودائع ألجل وودائع ادخاریة، ونسبة 

وینبع ھذا تأثیر ھذا . )٢(كل نوع من األنواع إلى اجمالي الودائع
العامل من اختالف االحتیاطیات االلزامیة واالختیاریة لكل نوع 
من األنواع، ومن المتعارف علیھ أن متطلبات االحتیاطیات 

؛ )٣(ر منھا على أنواع الودائع األخرىللودائع الجاریة تعتبر أكب
فكلما ارتفع الوزن النسبي للودائع الجاریة إلى اجمالي الودائع، 

 .كلما تقلصت قدرة القطاع المصرفي على اشتقاق تلك الودائع
درجة سیولة األصول التي یحتفظ بھا القطاع المصرفي، وھذا  .٦

مان، العامل یرتبط طردیا مع قدرة المصارف على تولید االئت
فكلما ارتفعت سیولة أصول المصارف كلما كانت ھذه األصول 

 . )٤(متاحة لتمویل عملیات االقراض
درجة انتشار الوعي المصرفي، ومدى اعتماد المواطنین  .٧

والمؤسسات والشركات على التعامل مع المصارف، من خالل 
امتالك حسابات جاریة لدى المصارف، ومدى التعامل بالشیكات 

                                                           

( ١ ) McLeay, Michael., Radia, Amar. and Thomas, 

Ryland., Money creation in the modern economy, 

Quarterly Bulletin, Bank of England, London, Q٢٠١٤ ,١, 

p. ١٢-١١. 

(٢) Ross, Stephen. A., Westerfield, Randolph. W., Jaffe, 

Jeffrey., and Jordan, Bradford. D., Modern Financial 

Management, ٨th edition, McGraw- HILL Irwin, New 

York, ٢٠٠٨, p١٣٨. 

(٣) Laina, Partizo., Money Creation Under Full-Reserve 
Banking: A Stock-Flow Consistent Model, Working 
Paper No. ٨٥١, Levy Economics Institute , New York, 
October ٢٠١٥, p. ٢. 

، الدار الجامعیة، ١، طالنقود والصیرفة والسیاسات النقدیةمبارك، عبدالمنعم، ) (٤
 .١٤٥، ص ١٩٨٧اإلسكندریة، 
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دفوعات، وھذا یؤثر على نسبة ما یتسرب من لتسویة الم
وترتبط درجة . )١(االئتمان الممنوح خارج الجھاز المصرفي

الوعي المصرفي طردیا مع قدرة المصارف على تولید االئتمان، 
فكلما ارتفعت درجة الوعي المصرفي لدى المواطنین كلما 
 تدفقت األموال إلى القطاع المصرفي، وازدادت قدرتھ على تولید

 .االئتمان
مرونة الطلب على االئتمان؛ ویعني درجة استجابة طلب  .٨

الجمھور على االقتراض للتغیرات التي تطرأ على عرض 
المصارف لالئتمان، ویعبر عنھ بوجود فرص مناسبة لتوظیف 

ومرونة الطلب على . )٢(المصارف لما تملك من فائض أموال
على تولید االئتمان ترتبط بعالقة طردیة مع قدرة المصارف 

 .االئتمان
طبیعة المتعاملین مع القطاع المصرفي، والخصائص الممیزة  .٩

لھم، فالتعامل مع المؤسسات الكبیرة و التجار وغیرھم یختلف 
، فتعامل المؤسسات والتجار مع )٣(عن التعامل مع األفراد

المصارف یتسم باالستمراریة والضخامة وارتفاع الثقة بالقطاع 
دفع التي یتعامل بھا والخدمات التي المصرفي ووسائل ال

 .  یقدمھا
السیاسة االئتمانیة من حیث التساھل والتشدد في  .١٠

شروط االقراض، فكلما كانت السیاسة االئتمانیة أكثر تشددا كلما 
انخفضت قدرة المصارف على تولید االئتمان؛ ألن حجم 

  .)٤(القروض سیتجھ لالنخفاض

                                                           

المي للفكر ، المعھد العالرقابة على المصارف اإلسالمیةناصر، الغریب، ) (١
 .٦٣، ص١٩٩٦اإلسالمي، القاھرة، 

(٢) Laina, Money Creation Under Full-Reserve Banking, 
Op Ct., p. ٨. 

  .٦٣ ، مرجع سابق، ص  الرقابة على المصارف اإلسالمیةناصر،) (٣
(٤) Mishkin, The Economics of Money, p. ٣٩٤. 
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 املبحث الثاني

  املصارف اإلسالمية توليد االئتمان يف

ب���ین المبح���ث ال���سابق عملی���ة تولی���د نق���ود االئتم���ان ف���ي اط���ار    
المصرفیة التجاریة، كتمھید ال بد منھ لوضع األرضیة المناسبة لمناقشة 
تولید االئتمان في المصارف اإلسالمیة، التي نتناولھا في ھ�ذا المبح�ث،             

 نظ��ر وال تن��اقش ھ��ذه الدراس��ة م��شروعیة تولی��د االئتم��ان م��ن وجھ��ة      
االقتصاد اإلسالمي، ولكن تعرض ب�شكل م�وجز للمواق�ف منھ�ا، وتبح�ث        
بع����د ذل����ك ق����درة الم����صارف اإلس����المیة عل����ى تولی����د نق����ود االئتم����ان، 

  .ومحدداتھا

 اطب اول

دوو وداود ا ن د اف او  

یعتبر عرض النقود من أھم المتغیرات االقتصادیة التي ت�نعكس           
على األفراد بشكل مباش�ر، وف�ي الوق�ت الحاض�ر أص�بحت النق�ود             آثارھا  

المتولدة من االئتمان المصرفي تشكل السواد األعظم من الكتلة النقدیة،         
، وی�رى ال�بعض أن   )١ (م�ن ع�رض النق�د   % ٩٠حیث تشكل ما یزید ع�ن     

النقود المتولدة من الودائع المشتقة ھ�ي ودائ�ع جدی�دة ی�تم ت�داولھا ع�ن           
وتقبل في المعامالت، وال یكون ذلك مرتبط بسحب قدر         طریق الشیكات،   

مماثل من النقود من التداول، ومن ھن�ا فأنھ�ا تك�ون وس�ائل دف�ع جدی�دة           
، ویرى البعض أن  النق�ود االئتمانی�ة نق�ود قائم�ة             )٢ (أوجدتھا المصارف 

بحد ذاتھ�ا ب�سبب ت�وفر عل�ة الثمنی�ة كالمع�دنین والنق�ود الورقی�ة، حی�ث                   
 وم�ستودع للث�روة ولھ�ا قب�ول ع�ام ف�ي التب�ادل ل�ذلك                 تعتبر مقیاس للقیم  

  .)٣ (تتعدى لھا أحكام النقود لذلك فھي تعتبر نقود شرعیة
                                                           

مبادئ االقتصاد الكلي بین  الوزني، خالد واصف و الرفاعي، احمد حسین،) (١
-٢٨٤، ص ٢٠٠٧، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ٣، طالنظریة والتطبیق

٢٨٥. 
، عالم ١، طالنظام والنظریة: االقتصاد اإلسالميأبو الفتوح، نجاح عبد العلیم، ) (٢

 .٣٦٠، ص٢٠١١الكتب الحدیث، اربد، 

، دار الفكر العربي، المبادئ االقتصادیة في اإلسالمعبد الرسول، علي، ) (٣

 .١٥٦-١٥٠، ص١٩٨٠القاھرة، 
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وقد انقسم االقتصادیین اإلسالمیین ما بین مجی�ز وم�انع لعملی�ة            
، فھن���اك م���ن یجی���ز عملی���ة إیج���اد االئتم���ان إذا كان���ت  )١(خل���ق االئتم���ان

ف الدول��ة، واش��ترط  الم��صارف الخاص��ة تم��ارس ان��شطتھا تح��ت إش��را    
، )٢(آخرون أن تعود األرب�اح إل�ى الدول�ة؛ ألنھ�ا م�ن ح�ق المجتم�ع ك�امال            

ویجیز البعض عملیة إیج�اد االئتم�ان عل�ى إطالقھ�ا؛ وس�بب ذل�ك ض�مان           
المصارف الستثماراتھا، فیكون ما تحققھ من أرباح مبررا حسب قاع�دة    

أن : أس�باب ؛ وھن�اك م�ن ال یجی�ز ھ�ذه العملی�ة لع�دة          )٣(الخراج بال�ضمان  
عملیة زیادة المعروض النقدي تعني انخفاض نصیب الوحدة النقدیة من 
الناتج، مما یعیني انخفاض القیمة الحقیقیة للنقود، األصل ھو أن یتولى    
المصرف المركزي عملیة إصدار النقود، ویجب أن تعود عوائد اإلصدار 

ئتم�ان  للمجتمع ص�احب الح�ق ف�ي عوائ�د ھ�ذه النق�ود الجدی�دة، إیج�اد اال                 
یزید المع�روض النق�دي مم�ا ق�د ی�ؤدي إل�ى الت�ضخم إذا ل�م تت�زامن ھ�ذه                
الزی��ادة م��ع زی��ادة ف��ي اإلنت��اج، یعتب��ر ھ��ذا األم��ر إخ��راج للنق��ود ع��ن          
وظائفھا الحقیقیة المتعارف علیھا، في عملیة االئتم�ان یك�ون الم�صرف            

  .    )٤(قد اقرض ما لم یملك، ومّلك نفسھ ماال لیس لھ بھ حق
 قب��ول عملی��ة إیج��اد االئتم��ان عل��ى ع��دم تناق��ضھا م��ع أحك��ام       ویتوق��ف

ومقاصد الشریعة اإلسالمیة، فتعتبر العملیة مشروعة إذا تمت في إط�ار        
مشروع، وھدفت إلى تعزیز مصادر العرض النق�دي بالق�در ال�ذي یعط�ي             
المرون��ة الكافی��ة لتحقی��ق النم��و االقت��صادي ف��ي اإلنت��اج، وت��م معالج��ة        

                                                           

السیاسة النقدیة أبو الفتوح، نجاح عبدالعلیم، : للتفصیل حول ذلك، أنظر) (١
، عالم الكتب الحدیث، اربد، االردن، ١، طونظریة النقود في االقتصاد اإلسالمي

 . ١١٨-١١٤، ص ٢٠١٥
د محمد سكر، مراجعة ، ترجمة سینحو نظام نقدي عادلشابرا، محمد عمر، ) (٢

 .٢١٢-٢١١، ص ١٩٩٠رفیق المصري، دار البشیر، عمان، 

، عرض وتقویم الكتابات حول النقود في إطار إسالميعفر، محمد عبد المنعم، ) (٣
، ص ١٩٩٤مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزیز، جدة، 

١١٩. 

مجلة سالمیة كما ینبغي أن تكون، السبھاني، عبد الجبار حمد عبید، النقود اإل) (٤
، ص ١٩٩٨، ٣٨-٣، ص١٠، مجلداالقتصاد اإلسالمي: جامعة الملك عبد العزیز

٣٣- ٢٧. 
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ادل، وأي خلل في ھذه الشروط یخرجھا ع�ن إط�ار   إیراداتھا على نحو ع  
  . )١(الشرعیة

أن الب���دیل یكم���ن ف���ي اعط���اء البن���وك   ) ٣( وال���سبھاني)٢(وی���رى عی���سى 
المركزی���ة اس���تقاللیة تام���ة، وح���صانة تام���ة، ت���شبھ اس���تقالل وح���صانة 
القضاء، لكي تتمكن م�ن ادارة ع�رض النق�د ب�شكل ی�ؤمن اس�تقراره ف�ي                

  .   ت تولید االئتمانظل عدم القدرة على وقف عملیا

ب اطا 

رف اا  والا ط  

قبل الخوض في مصادر ومحددات تولید االئتمان في المصارف         
اإلسالمیة، ال بد من تناول طبیعة أموال الم�صارف اإلس�المیة م�ن حی�ث          

  .مصادرھا واستخداماتھا
لی���ة تعتم���د الم���صارف اإلس���المیة عل���ى م���صادر األم���وال الداخ   

تتك����ون الم����صادر الداخلی����ة م����ن رأس الم����ال واألرب����اح    . والخارجی����ة
المحتج��زة واالحتیاطی��ات، ف��رأس الم��ال یق��ّدم عن��د التأس��یس، وق��د ت��تم      
زیادتھ بشكل دوري، ویستخدم رأس المال عادًة ف�ي م�صارف التأس�یس       
وتجھی��ز الم��صرف للعم��ل، وت��ستخدم ف��ي تموی��ل العملی��ات االس��تثماریة   

أم����ا األرب����اح المحتج����زة   . )٤(اربة والم����شاركةطویل����ة األج����ل كالم����ض  
واالحتیاطیات  االجباریة واالختیاریة فھي األموال التي یتم االحتفاظ بھا 
م��ن األرب��اح المتحقق��ة، وال یق��وم توزیعھ��ا عل��ى الم��ساھمین، وتكت��سب    
مشروعیتھا من أھمیتھا في الحفاظ على رأس المال وتعویضھ في حالة 

  .)٥(الخسارة

                                                           

 .٨٨، مرجع سابق، صالتمویل بالعجزأبو الفتوح، ) (١
آثار التغیرات في قیمة النقود وكیفیة معالجتھا في اقتصاد عیسى، موسى آدم، ) ٢(

 .٣١٣، ص١٩٩٣دة، ، مجموعة دلة البركة، جاسالمي
، ١، طدراسات متقدمة في النقود والصیرفة اإلسالمیةالسبھاني، عبدالجبار، ) ٣(

 .٩٧، ص٢٠١٢مطبعة حالوة، اربد، 
 .١٧٦-١٧٤، مرجع سابق، صالمصارف اإلسالمیةالعجلوني، ) ٤(
مجلة االقتصاد الصعیدي، ابراھیم، مصادر األموال في المصارف اإلسالمیة، ) ٥(

 .٤٤، ص١٩٨٣، ٢٨دد، عاإلسالمي
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لخارجیة فتتمثل في الحسابات المصرفیة وصكوك   أما المصادر ا  
. )١(االستثمار وصكوك المقارضة وشھادات االیداع وصنادیق االس�تثمار       

وتعتبر المصادر الخارجیة أھم مصادر أموال المصارف اإلسالمیة، ففي        
م�ن  % ٨٨البنك اإلسالمي األردني شكلت المصادر الخارجیة م�ا ن�سبتھ     

ف��ي البن��ك % ٨٦، وكان��ت الن��سبة )٢( ٢٠١٦م��صادر األم��وال ف��ي ع��ام  
وتتركز المصادر الخارجیة   . )٣(٢٠١٦العربي اإلسالمي الدولي في عام      

بالدرجة األولى في الحسابات الم�صرفیة؛ الح�سابات الجاری�ة وح�سابات           
  .الودائع والحسابات االستثماریة

مبالغ مالیة یودعھا أصحابھا في المصرف، الحسابات الجاریة وھي 
 السحب منھا متى شاء دون تقدیم إخطار بالسحب، وال ویحق للمودع

یدفع المصرف علیھا عوائد، تشارك باالستثمار بنسبة قلیلة جدا 
ویحتفظ بالباقي لغایات مواجھة السحوبات، وھي تقابل الودائع الجاریة 

ھناك عدة أقوال في التكییف الفقھي  و.في المصارف التجاریة
د حفظ على سبیل األمانة، وھنا تكون عقللحسابات الجاریة، فقد تعتبر 

ید المصرف ید أمانة وال یحق لھ التصرف بھا، وتصبح ید المصرف ید 
ضمان في حال التعدي والتقصیر، لكن التطبیق المصرفي الفعلي ینفي 

عقد حفظ وادارة مقابل أجر یدفعھ المودع  وقد تعتبر .ھذا التكییف
صلحتھ، وھذا التكییف للمصرف، یدیرھا المصرف وال یتصرف فیھا لم

غیر منطقي ألن المصرف ال یتقاضى أجر مقابل ذلك، ووجود خدمة 
عقد قرض؛ أي أن  وقد تعتبر .الخزائن الحدیدیة أیضا ینفي ھذا التكییف

المصرف یتصرف بالمبلغ كیفما شاء وتكون یده ید ضمان فھو ملزم 
 .)٤(برد المثل عند الطلب، وھذا التكییف األقرب للواقع

حسابات االستثمار فھي مبالغ یسلمھا أصحابھا للمصرف بھدف أما 
فیتحمل وتكیف على أنھا رأس مال مضاربة، . الحصول على العائد

صاحب الحساب المخاطر فیشارك في الربح ویشارك في تحمل 
وتقسم ھذه . الخسارة، وتقابل الودائع ألجل في المصارف التجاریة

                                                           

، دار المسیرة، ٢، طأسس العملیات المصرفیة اإلسالمیةسمحان، حسین، ) ١(
 .١٢٣، ص٢٠١٦عمان، 

، ٢٠١٦، عمان، األردن، ٢٠١٥التقریر السنوي لعام البنك اإلسالمي األردني، ) ٢(
 .٩٤ص

، عمان، األردن، ٢٠١٥التقریر السنوي لعام البنك العربي اإلسالمي الدولي، ) ٣(
  .٦١، ص٢٠١٦

 .٨٦-٨٣، مرجع سابق، صالوجیز في المصارف اإلسالمیةالسبھاني، ) ٤(



 

- ٨٢٥ -

مشترك یستثمره المصرف كما الحسابات الى قسمین حسابات استثمار 
یشاء، وحسابات استثمار مخصص تستثمر في المجال الذي یحدده 

وتخضع ھذه الحسابات لبعض الشروط التي یتفق . صاحب الحساب
علیھا عند ایداع األموال وأھمھا مدة بقاء االموال لدى المصرف، 
وطبیعة المضاربة مطلقة أو مقیدة، وتستخدم في االستثمار طویل 

 .)١(ل؛ ألنھا تبقى في المصرف لوقت طویل ومعروف مسبقااألج
أم��ا ح��سابات االدخ��ار فھ��ي مب��الغ ی��سلمھا أص��حابھا م��ن ص��غار  

. المودعین للمصرف بھدف تحقیق م�زیج م�ن الحف�ظ وال�سیولة والعائ�د             
. تھدف ھذه الح�سابات ت�شجیع ال�وعي االدخ�اري ل�دى ص�غار الم�دخرین         

ق���سم یعام���ل معامل���ة    :یق���سم الم���صرف ھ���ذه الح���سابات إل���ى ق���سمین    
الحسابات االستثماریة على أساس المضاربة، فیتحم�ل ص�احب الح�ساب     
المخاطر فیشارك في الربح وی�شارك ف�ي تحم�ل الخ�سارة، وق�سم یعام�ل                
معامل��ة الح��سابات الجاری��ة ی��سحب أص��حابھا منھ��ا ف��ي أي وق��ت، وال        
تتحم��ل المخ���اطرة ف���ال ت���شارك ف���ي ال���ربح وال تحم���ل الخ���سارة، وھ���ذه  

  .ت تقابل حسابات التوفیر في المصارف التجاریةالحسابا
ویظھ��ر م��ن خ��الل البح��ث ف��ي طبیع��ة م��صادر أم��وال الم��صارف  
اإلسالمیة أنھ�ا تختل�ف ع�ن طبیع�ة م�صادر أم�وال الم�صارف التجاری�ة،                 
وخاصة فیم�ا یتعل�ق بالح�سابات الم�صرفیة ویقابلھ�ا الودائ�ع الم�صرفیة               

 كبی��را ف��ي اتفاقھ��ا م��ع  ف��ي البن��وك التجاری��ة، وھ��ذا یجع��ل ھن��اك تفاوت��ا   
  .سیاسة االحتیاطي اإللزامي التي یطبقھا البنك المركزي

فالودائع في المصارف التجاریة بمختلف أنواعھ�ا تعتب�ر بمثاب�ة           
قرض من المودع للمصرف؛ أي أنھا تستحق عن�د طلبھ�ا أو عن�د تق�دیم                
اش��عار ب��ذلك أو حل��ول أجلھ��ا، وھ��ذا األم��ر ی��ستدعي إخ��ضاعھا لنظ��ام        

 اإللزامي؛ من أجل ضمان حقوق المودعین، وتوفیر ال�سیولة         االحتیاطي
أم���ا الح���سابات الم���صرفیة ف���ي الم���صارف   . لمواجھ���ة طلب���ات ال���سحب 

اإلسالمیة فیختلف معظمھا عن الودائع في المصارف التجاریة من حیث 
التكیی��ف؛ فالح��سابات الجاری��ة وق��سم م��ن ح��سابات الت��وفیر ال��ذي یعام��ل  

تب��ر ق��رض ح��سن م��ن ص��احب الح��ساب      معامل��ة الح��سابات الجاری��ة تع  
للم��صرف، مم��ا یعن��ي أنھ��ا ت��ستحق عن��د طلبھ��ا أو عن��د تق��دیم اش��عار         
بالسحب، وھذا التكییف یسّوغ اخضاعھا لنظام االحتیاطي اإللزامي، أم�ا     

                                                           

، دار وائل، عمان، ٣، طأساسیات العمل المصرفي اإلسالميصوان، محمود، ) ١(
 .١٢٣، ص٢٠١٣
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ح��سابات االس��تثمار وق��سم م��ن ح��سابات الت��وفیر ال��ذي یعام��ل معامل��ة        
ذا التكیی�ف  حسابات االستثمار فیكیف عل�ى أن�ھ رأس م�ال م�ضاربة، وھ�             

یعني أنھا ال تستحق إال بعد نھایة العقد المتفق علیھ مع ربحھا في حالة 
تحقیق الربح، ویستحق رأس المال أو أي جزء منھ ف�ي حال�ة س�المتھ،                
وال ی���ستحق أذا ت���ساوى م����ع الخ���سارة، وھ���ذا یجع����ل م���ن االجح����اف      
اخضاعھا لنظام االحتیاطي االلزامي؛ ألن ھذه الح�سابات غی�ر م�ضمونة           

ي تخ�ضع لل�ربح والخ�سارة وفق�ا لنت�ائج الن�شاط االقت�صادي، كم��ا أن        فھ� 
تطبی��ق االحتی��اطي االلزام��ي علیھ��ا یلح��ق ال��ضرر بالم��صرف وص��احب     

  .)١(الحساب بسبب تعطیل جزء من ھذه األموال

 اطب اث

رف اا  ند او در  

ف تختل���ف فل���سفة عم���ل الم���صارف اإلس���المیة ع���ن الم���صار      
" التجاریة؛ حیث یرتكز عمل المصارف اإلسالمیة بالدرج�ة األول�ى إل�ى           

، حیث تقوم نشاطاتھ مع المشاركة مع الغی�ر، وال تم�ارس            "الغنم بالغرم 
وھذا األمر جعل ق�درتھا  . )٢(نشاط اإلقراض المستند إلى الفائدة الربویة   

ف على إیجاد االئتمان موضع بحث، وإذا م�ا نقبن�ا ف�ي ن�شاطات الم�صار        
اإلس��المیة فإنن��ا س��نجد العدی��د م��ن الم��واطن الت��ي ق��د یتول��د م��ن خاللھ��ا    
االئتمان ولكن بدرجات متفاوتة، وم�ا ینبغ�ي معرفت�ھ أن جمی�ع األن�شطة        

  :التمویلیة واالستثماریة تؤدي إلى تولید االئتمان، وتفصیلھا كما یلي
التورق المصرفي: أوال  

م�����صارف یعتب�����ر الت�����ورق الم�����صرفي الم�����نظم أول أن�����شطة ال
اإلسالمیة التي تساھم في تولید االئتمان، فالمتورق یتقدم بمعاملت�ھ إل�ى        
المصرف اإلسالمي للحصول على النقد عن طریق ش�راء س�لعة معین�ة،             
وإع��ادة بیعھ��ا إل��ى الم��صرف أو أي ط��رف آخ��ر فیح��صل عل��ى النق��د، أو  
یقوم المصرف بإعادة بیعھا نیابة عن العمی�ل، وف�ي نھای�ة األم�ر ی�ستلم             

 كم��ا -و. )٣(عمی��ل التموی��ل نق��دا؛ ألن��ھ یق��صد النق��ود وال ش��يء س��واھا   ال
                                                           

ادوات السیاسة النقدیة التي تستخدمھا البنوك المركزیة فھمي، حسین كامل، ) ١(
، ٢٠٠٦، جدة، ٦٣مي للبحوث والتدریب، بحث ، المعھد اإلسالفي اقتصاد اسالمي

 .٤٢-٣٩ص
، اصول المصرفیة واألسواق المالیة اإلسالمیةأبو الفتوح، نجاح عبدالعلیم، ) (٢
 .٣٩، ص ٢٠١٤، عالم الكتب الحدیث، اربد، ١ط
 .١١٩، مرجع سابق، ص الوجیز في المصارف اإلسالمیةالسبھاني، ) ٣(
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 فإن كمیة النقود المساھمة في تولید االئتم�ان تعتم�د عل�ى ع�دة             -أسلفنا  
السلوك العام للمجتمع تج�اه التعام�ل م�ع القط�اع الم�صرفي،      : أمور منھا 

ون����سبة االحتیاطی����ات الت����ي یفرض����ھا الق����انون وتعتم����دھا الم����صارف    
 وعلى اجل إیداع النقود ھل ھي ودائع جاری�ة أو ادخاری�ة أو     اإلسالمیة،

استثماریة، سلوك العمیل في استخدام النقود ونسبة ما سیتم إنفاقھ م�ن        
ھذه النقود وكیفیة اإلنفاق، فمھما كانت طریق�ة الت�صرف س�وف یتح�ول      
جزء من ھذه األرصدة إلى القطاع المصرفي مرة أخرى ویتم استخدامھ         

 مع ثبات المبلغ األول في ذمة المتورق، وكمث�ال عل�ى   في أنشطة جدیدة 
ون�سبة االحتی�اطي    % ٢٠ذلك نفرض أن نسبة االحتیاطي القانوني ھ�ي         

% ٧٠للح��سابات الجاری��ة الت��ي یح��تفظ بھ��ا الم��صرف اإلس��المي ھ��ي        
ون���سبة الودائ���ع  % ٤٠ون���سبة االحتی���اطي للح���سابات االدخاری���ة ھ���و   

 دین���ار كح���ساب ١٠٠٠ف���إذا أودع ش���خص مبل���غ  %. ١٠االس���تثماریة 
، ھنا ستكون االحتیاطیات المقتطعة من ھذه    )ودیعة ادخاریة (استثماري  

 دین�ار ی�ستطیع الم�صرف اس�تثمارھا،     ٧٠٠أي أن ھناك % ٣٠الودیعة  
 دین��ار ع��ن طری��ق الت��ورق، ٧٠٠وتق��دم اح��د األش��خاص للح��صول عل��ى 

وھن��ا س��یكون ھن��اك ع��دة س��یناریوھات لتحدی��د كمی��ة النق��ود المتول��دة،     
ت��رض أن ھ��ذا المبل��غ اس��تخدمھ المت��ورق لت��سدید دی��ن، وق��ام ال��دائن   فنف

بإی��داع المبل��غ ف��ي اح��د الم��صارف اإلس��المیة كودیع��ة ادخاری��ة، فیق��وم     
كاحتیاطیات ویكون بمقدوره ) ٤٢٠% = ٦٠*٧٠٠(المصرف باقتطاع 

 دینار، وإذا أودع ھ�ذا المبل�غ كودیع�ة جاری�ة فان�ھ س�یحد                ٢٨٠استثمار  
 إیجاد االئتمان الن االحتیاطي المحتفظ بھ مقابل من قدرة المصرف على 

، وی�نخفض المبل�غ المت�اح       )٦٣٠% = ٩٠*٧٠٠(ھذه الودیعة سیكون    
 دینار فقط، وف�ي المقاب�ل إذا أودع ھ�ذا المبل�غ             ٧٠إلعادة االستثمار إلى    

كودیعة ألج�ل فان�ھ س�یزید م�ن ق�درة الم�صرف عل�ى إیج�اد االئتم�ان الن             
% = ٣٠*٧٠٠(ل ھ��ذه الودیع��ة س��یكون   االحتی��اطي المح��تفظ ب��ھ مقاب��  

 دین���ار، ٤٩٠، ویرتف���ع المبل���غ المت���اح إلع���ادة االس���تثمار إل���ى    )٢١٠
ونالحظ من ھذا المثال مدى تأثیر العوامل التي ذكرناھا آنف�ا عل�ى ق�درة               

  . المصرف
وھ�ذا یعن�ي ب�ال ش�ك أن ص�یغة التموی�ل ھ�ذه تعتب�ر م�ن م��صادر          

ي المصارف اإلسالمیة، وھ�ذا     تولید االئتمان من خالل اشتقاق الودائع ف      
یعتمد على طریقة تصرف المتمول بما قبض من نقود، وامكانی�ة ع�ودة             
جزء منھا إلى القطاع الم�صرفي اإلس�المي م�رة أخ�رى، أي أن العوام�ل       
الم��ؤثرة عل��ى ق��درة الم��صرف اإلس��المي عل��ى تولی��د نق��ود االئتم��ان م��ن 
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، وإنما عل�ى  خالل التورق ال تعتمد على جوھر عمل المصرف اإلسالمي      
  .  المحددات األخرى التي وردت في المبحث السابق

البيوع: ثانيا  
تعتبر البی�وع بمختل�ف أش�كالھا م�ن م�صادر تولی�د االئتم�ان ف�ي                 
المصارف اإلسالمیة، ومثال ذلك بیع المرابحة الذي ی�شكل ن�سبة كبی�رة             

وتعتمد القدرة على تولید االئتمان . من نشاط بعض المصارف اإلسالمیة
میة النقود المساھمة في تولید االئتمان على عدة أمور تكرر ذكرھ�ا،          وك

ال���سلوك الع���ام للمجتم���ع تج���اه التعام���ل م���ع القط���اع       : وعل���ى رأس���ھا 
الم����صرفي، ون����سبة االحتیاطی����ات الت����ي یفرض����ھا الق����انون وتعتم����دھا  
المصارف اإلسالمیة، وعلى اجل إیداع النقود ھ�ل ھ�ي ودائ�ع جاری�ة أو               

ة، وعلى طبیعة تصرف البائع ب�المبلغ ال�ذي قب�ضھ       ادخاریة أو استثماری  
ون��سبة م��ا س��یتم إنفاق��ھ م��ن ھ��ذه النق��ود وكیفی��ة اإلنف��اق، فمھم��ا كان��ت   
طریق��ة الت��صرف س��وف یتح��ول ج��زء م��ن ھ��ذه األرص��دة إل��ى القط��اع        
الم��صرفي م��رة أخ��رى وی��تم اس��تخدامھ ف��ي أن��شطة جدی��دة، فكلم��ا زادت  

كلم��ا زاد تولی��د االئتم��ان،  الن��سبة المع��ادة للقط��اع الم��صرفي اإلس��المي   
ولتوضیح ذلك نف�رض نف�س معطی�ات المث�ال ال�سابق، نف�رض أن ن�سبة                 

ون��سبة االحتی��اطي للح��سابات الجاری��ة  % ٢٠االحتی��اطي الق��انوني ھ��ي  
ون���سبة االحتی���اطي % ٧٠الت���ي یح���تفظ بھ���ا الم���صرف اإلس���المي ھ���ي 

، %١٠ون��سبة الودائ��ع االس��تثماریة   % ٤٠للح��سابات االدخاری��ة ھ��و   
 دینار وقام احد كودیعة ادخاریة، ھنا ستكون     ٢٠٠٠شخص مبلغ   أودع  

 ١٤٠٠أي أن ھن���اك % ٣٠االحتیاطی���ات المقتطع���ة م���ن ھ���ذه الودیع���ة 
دین��ار ی��ستطیع الم��صرف اس��تثمارھا، وتق��دم اح��د األش��خاص للم��صرف   

 دین�ار، فبع�د ال�شراء یثب�ت للم�صرف ف�ي          ١٤٠٠لشراء س�لعة مق�دارھا      
ی�ھ ال�ربح، و نف�رض أن الب�ائع أودع     ذمة المشتري ھذا المبل�غ م�ضافا إل    

المبلغ كودیعة ادخاریة لدى الم�صرف، ھن�ا تول�د ل�دى الم�صرف ودیع�ة                
 -الودیع��ة (م��شتقة ی��ستطیع إع��ادة اس��تثمار ج��زء منھ��ا مق��داره یمث��ل       

) ٨٤٠% = ٦٠*١٤٠٠(، فیق����وم الم����صرف باقتط����اع   )االحتیاطی����ات
 ھذا المبلغ  دینار، وإذا أودع٥٦٠كاحتیاطیات ویكون بمقدوره استثمار 

كودیعة جاریة فانھ س�یحد م�ن ق�درة الم�صرف عل�ى إیج�اد االئتم�ان الن              
% = ٩٠*١٤٠٠(االحتی�اطي المح��تفظ ب��ھ مقاب�ل ھ��ذه الودیع��ة س��یكون   

 دین��ار ١٤٠، وی��نخفض المبل��غ المت��اح إلع��ادة االس��تثمار إل��ى    )١٢٦٠
فق��ط، وف��ي المقاب��ل إذا أودع ھ��ذا المبل��غ كودیع��ة ألج��ل فان��ھ س��یزید م��ن 

 الم��صرف عل��ى إیج��اد االئتم��ان الن االحتی��اطي المح��تفظ ب��ھ مقاب��ل ق��درة
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، ویرتف�ع المبل�غ المت�اح       )٤٢٠% = ٣٠*١٤٠٠(ھذه الودیعة س�یكون     
 دین�ار، ونالح�ظ م�ن ھ�ذا المث�ال م�دى ت�أثیر               ٩٨٠إلعادة االستثمار إل�ى     

العوامل التي ذكرناھا آنفا على قدرة المصرف، فتختلف القدرة باختالف         
  .بض المبلغ، ونسبة االحتیاطیات، ونوع الودیعةطبیعة تصرف قا

وھ��ذا یعن��ي ب��ال ش��ك أن التموی��ل ع��ن طری��ق البی��وع تعتب��ر م��ن   
م���صادر تولی���د االئتم���ان م���ن خ���الل اش���تقاق الودائ���ع ف���ي الم���صارف      
اإلسالمیة، وھذا یعتمد على طریقة تصرف التاجر بما ق�بض م�ن نق�ود،              

س�المي م�رة أخ�رى،    وامكانیة عودة جزء منھا إلى القطاع الم�صرفي اإل       
أي أن العوامل المؤثرة على قدرة المصرف اإلس�المي عل�ى تولی�د نق�ود          
االئتم���ان م���ن خ���الل الت���ورق ال تعتم���د عل���ى ج���وھر عم���ل الم���صرف       
اإلس���المي، وإنم���ا عل���ى المح���ددات األخ���رى الت���ي وردت ف���ي المبح���ث    
ال��سابق، وعل��ى العك��س تمام��ا ف��إن فرص��ة ع��ودة النق��ود إل��ى القط��اع         

ر في ھذا النوع من المع�امالت؛ ألن م�ن ق�بض النق�ود ھ�و               المصرفي أكب 
تاجر، والتجار یمتازون بالتعامل بشكل كبی�ر م�ع الم�صارف مقارن�ة م�ع         
األفراد العادیین، وحتى لو قام التاجر بدفعھا للوفاء بالتزام لطرف آخ�ر،     

  .  فھذا الطرف غالبا ما یكون تاجرا أیضا
السلم واالستصناع: ثالثا  

و االستصناع من األنشطة االس�تثماریة الت�ي یتول�د          یعتبر السلم   
عنھا االئتمان س�واء ك�ان ع�ن طری�ق ال�سلم و االست�صناع المف�ردین أو            
الموازیین، ففي حالة السلم الموازي، یطلب العمیل من الم�صرف س�لعة        
س��لما ی��ستلمھا بع��د فت��رة مح��ددة ویق��وم الم��صرف بطل��ب ذات ال��سلعة       

وقت المتفق علیھ م�ع العمی�ل، ویق�وم         یستلمھا بعد اجل محدد ھو ذات ال      
وتبقى إمكانی�ة تولی�د االئتم�ان معلق�ة عل�ى           . )١(بدفع الثمن عاجال للبائع     

النسبة التي ستؤول إلى القطاع المصرفي من جدید، ویتوقف ذل�ك عل�ى         
ت��صرف الم��سلم إلی��ھ عن��دما یق��بض ال��ثمن، ولتوض��یح ذل��ك نف��رض أن     

ر، وق�د أراد ش�راء س�لعة       دینا ٥٠٠٠المصرف لدیھ ودیعة ألجل قیمتھا      
 ی��ستلمھا بع��د ش��ھرین وق��ام ب��دفع ثمنھ��ا ف��ورا إل��ى  ٥٠٠٠س��لما بقیم��ة 

ون�سبة  % ١٥المسلم إلیھ، ونفرض أن  نسبة االحتیاطي الق�انوني ھ�ي            
االحتیاطي للحسابات الجاریة الت�ي یح�تفظ بھ�ا الم�صرف اإلس�المي ھ�ي               

ون����سبة % ٣٥ون����سبة االحتی����اطي للح����سابات االدخاری����ة ھ����و  % ٦٥
، فل��و أع��اد الب��ائع إی��داع مبل��غ     %١٠حتی��اطي للودائ��ع االس��تثماریة   اال

                                                           

  .١٥٢، ١٤٤، مرجع سابق، ص اإلسالمیةالوجیز في المصارف السبھاني، ) ١(
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 دین��ار كودیع��ة ادخاری��ة ل��دى اح��د م��صارف القط��اع الم��صرفي،    ٣٠٠٠
كاحتیاطي، ) ١٥٠٠% = ٥٠*٣٠٠٠(عندھا سیحتفظ المصرف بمبلغ      

 دینار، حت�ى المبل�غ ال�ذي    ١٥٠٠ویمكنھ التصرف بالمبلغ المتبقي وھو      
مال كبیر بعودتھ إلى القطاع المصرفي م�ن     تصرف بھ البائع سیكون احت    

أطراف أخرى،  ولكن إذا أودع ھذا المبلغ كودیعة جاریة فانھ سیحد من 
ق��درة الم��صرف عل��ى إیج��اد االئتم��ان الن االحتی��اطي المح��تفظ ب��ھ مقاب��ل 

، وی���نخفض المبل���غ )٢٧٠٠% = ٩٠*٣٠٠٠(ھ���ذه الودیع���ة س���یكون  
، وفي المقابل إذا أودع ھذا  دینار فقط٣٠٠المتاح إلعادة االستثمار إلى 

المبلغ كودیعة ألجل فانھ سیزید من قدرة المصرف على إیج�اد االئتم�ان             
% ٣٠*٣٠٠٠(الن االحتیاطي المحتفظ بھ مقابل ھ�ذه الودیع�ة س�یكون            

 دین�ار، و  ٢١٠٠، ویرتفع المبلغ المتاح إلعادة االستثمار إلى        )٩٠٠= 
التي خضعت لھ�ا حاالتن�ا      یالحظ أن ھذه الحالة أیضا تخضع لذات القیود         

 . السابقة
 وھذا یعني بال شك أن التمویل ع�ن طری�ق ال�سلم واالست�صناع              
تعتبر من مصادر تولید االئتمان من خالل اشتقاق الودائع في المصارف 
اإلسالمیة، وھذا یعتمد على طریق�ة ت�صرف الم�سلم إلی�ھ بم�ا ق�بض م�ن          

ي اإلس�المي م�رة     نقود، وامكانیة عودة ج�زء منھ�ا إل�ى القط�اع الم�صرف            
أخ��رى، أي أن العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى ق��درة الم��صرف اإلس��المي عل��ى      
تولی���د نق���ود االئتم���ان م���ن خ���الل الت���ورق ال تعتم���د عل���ى ج���وھر عم���ل  
الم��صرف اإلس��المي، وإنم��ا عل��ى المح��ددات األخ��رى الت��ي وردت ف��ي        
المبحث السابق، وتكون فرصة عودة النقود إلى القطاع المصرفي أكب�ر            

نوع من المعامالت؛ ألن من قبض النقود ھو ت�اجر او ُم�صنع،       في ھذا ال  
والتجار والمصنعین یمتازون بالتعامل بشكل كبیر مع المصارف مقارنة         
مع األفراد العادیین، وحتى لو ق�ام الت�اجر ب�دفعھا للوف�اء ب�التزام لط�رف        

 .    آخر، فھذا الطرف غالبا ما یكون تاجرا أیضا
لتمليكاإلجارة المنتهية با: رابعا  

یق��وم الم��صرف اإلس��المي بموج��ب اإلج��ارة المنتھی��ة بالتملی��ك        
بشراء أصول رأسمالیة من آالت أو عقارات، بناءا على طلب العمیل، و 
یقوم بتأجیرھا للعمیل على سبیل اإلیجار مع التعھد بالتنازل عن ملكیتھا 

 ، وف�ي ھ�ذه الحال�ة ف�إن فرص�ة         )١ (للعمیل في نھایة الم�دة المتف�ق علیھ�ا        
                                                           

الشامل في معامالت وعملیات المصارف أرشید، محمود عبد الكریم احمد، ) (١

 .٦٣، ص٢٠٠٧، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، ٢، طاإلسالمیة
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مساھمة ھذه المعامالت في إیجاد االئتمان تبدو اقل منھا ف�ي المع�امالت    
ال�سابقة، وذل�ك ب�سبب تجمی�د كام�ل مبل�غ التموی�ل ف�ي أص�ول رأس�مالیة           
وتعود إلى المصرف بعد ذلك على شكل أقساط إلى نھای�ة الم�دة الزمنی�ة         
للعقد، وبدایة الجزم ف�ي دورھ�ا ف�ي تولی�د االئتم�ان یك�ون ب�التعرف إل�ى                   

ان ب��ائع األج��ل فق��د تك��ون اش��تریت م��ن الخ��ارج مم��ا یخرجھ��ا نھائی��ا  مك��
خارج احتمالیة المساھمة في تولی�د االئتم�ان، ولك�ن إذا ك�ان الب�ائع م�ن                 
الداخل فتعود احتمالیة المساھمة في تولید االئتمان، ویتوق�ف ذل�ك عل�ى      
المح��ددات الت��ي س��بق ذكرھ��ا ف��ي الح��االت ال��سابقة، إض��افة إل��ى كیفی��ة     

ائع باألموال التي قب�ضھا، ف�إذا افترض�نا أن ن�سبة االحتی�اطي              تصرف الب 
ونسبة االحتیاطي للح�سابات الجاری�ة الت�ي یح�تفظ          %  ١٥القانوني ھي   

ون���سبة االحتی���اطي للح���سابات    % ٦٥بھ���ا الم���صرف اإلس���المي ھ���ي    
، %١٠ون��سبة االحتی��اطي للودائ��ع االس��تثماریة    % ٣٥االدخاری��ة ھ��و  

 دین��ار وتأجیرھ��ا للعمی��ل  ٧٠٠٠٠وق��ام الم��صرف ب��شراء عق��ار بمبل��غ   
إجارة منتھیة بالتملیك، وھنا یبقى األمر معلق�ا بت�صرف الب�ائع ف�ي ثم�ن       
العقار، فلو أعاد البائع إیداع المبلغ كودیعة ادخاریة ل�دى اح�د م�صارف              

% = ٥٠*٧٠٠٠٠(القطاع المصرفي، عندھا سیحتفظ المصرف بمبلغ        
 ٣٥٠٠٠تبق�ي وھ�و     كاحتیاطي، ویمكنھ التصرف ب�المبلغ الم     ) ٣٥٠٠٠

دینار،  ولكن إذا أودع ھذا المبل�غ كودیع�ة جاری�ة فان�ھ س�یحد م�ن ق�درة              
الم��صرف عل��ى إیج��اد االئتم��ان الن االحتی��اطي المح��تفظ ب��ھ مقاب��ل ھ��ذه   

، وی����نخفض المبل����غ  )٥٦٠٠٠% = ٨٠*٧٠٠٠٠(الودیع����ة س����یكون  
 دینار فقط، وفي المقابل إذا أودع       ١٤٠٠٠المتاح إلعادة االستثمار إلى     

ذا المبل��غ كودیع��ة ألج��ل فان��ھ س��یزید م��ن ق��درة الم��صرف عل��ى إیج��اد   ھ��
االئتم���ان الن االحتی���اطي المح���تفظ ب���ھ مقاب���ل ھ���ذه الودیع���ة س���یكون        

، ویرتفع المبلغ المتاح إلعادة االستثمار )١٧٥٠٠% = ٢٥*٧٠٠٠٠(
 دینار، و یالحظ أن ھذه الحال�ة أی�ضا تخ�ضع ل�ذات القی�ود                ٥٢٥٠٠إلى  

ا ال�سابقة، وكلم�ا انخف�ض المبل�غ المع�اد إیداع�ھ             التي خضعت لھا حاالتن�    
كلما انخفضت القدرة على تولید االئتمان، حتى المبلغ ال�ذي ت�صرف ب�ھ               
البائع س�یكون احتم�ال كبی�ر بعودت�ھ إل�ى القط�اع الم�صرفي م�ن أط�راف                   

  .أخرى
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المشاركة المتناقصة: خامسا  

عقد شركة یشترط فیھ التخارج لتنتھي بانتقال حصة وھي 
إلى الشریك المتمول دفعة واحدة أو ) المصرف( الممول الشریك

تدریجیا، بمقتضى اتفاق مسبق یتضمن إجراء ترتیبات مالیة تھدف 
تجنیب جزء محدد من نصیب المتمول من دخل الشركة لسداد ثمن : إلى

  .الحصص الشائعة التي یشتریھا من الممول
یتم : المشاركة المحضة المنتھیة بالتملیك: ومن صورھا

االشتراك في رأس المال بحصص نقدیة أو عینیة تقّوم بالنقد، ویتفقان 
أن یبیع المصرف حصتھ للشریك المتمول على دفعات، فتتناقص ملكیة 
المصرف وتزید حصة العمیل بذات القدر حتى یتم انتقال كامل الحصص 
بعد سداد كامل الثمن من حصة المتمول من العوائد فیصبح المشروع 

یقسم الربح بین الطرفین ویتنازل المتمول عن (ول بالكاملمملوك للمتم
). نصیبھ من الربح أو جزء منھ للمصرف لسداد ثمن الحصص المنتقلة

تكون حصص الشریكین على : والمشاركة المنتھیة بالتملیك باألسھم
شكل أسھم یمثل مجموع قیمتھا رأس مال المشروع، ویتعھد المصرف 

حسب جدول زمني متفق علیھ حتى تنتقل ببیع أسھمھ للشریك المتمول 
كامل أسھم المصرف للمتمول، ویحصل المصرف على عائد األسھم 

والمشاركة . التي یملكھا وثمن األسھم التي تنتقل ملكیتھا للمتمول
یتفق المصرف وشریكھ المتمول على : المنتھیة بالتملیك مع اإلجارة

ار تلك العین لمدة شراء عین یمتلكانھا مع موعد من المتمول الستئج
محددة بأجر المثل فیكون شریكا مستأجرا، ویحصل المصرف على عائد 

وكذلك . ملكیتھ من العین وثمن الحصص التي تنتقل ملكیتھا للمتمول
یقدم المصرف رأس مال : المشاركة المنتھیة بالتملیك مع المضاربة

المضاربة كامال على شكل مشروع أو أصل یقوم بالنقد إلى عامل 
الذي یعتبر شریك في الربح حال تحققھ، ویتعھد ) المتمول(المضاربة 

المتمول بتنمیة رأس المال مقابل نسبة شائعة من الربح یتنازل عنھا 
عامل المضاربة كلیا أو جزئیا كثمن لحصة شائعة من وعاء المضاربة 

 .)١(إلى أن تنتقل ملكیة المشروع لعامل المضاربة 
المي على تولی�د االئتم�ان م�ن خ�الل          تتوقف قدرة المصرف اإلس     

ھ��ذه المعامل��ة عل��ى طریق��ة ووجھ��ة انف��اق رأس الم��ال، ومك��ان ش��راء      
التجھیزات والمعدات، فشراءھا من داخل البلد یعني أنھ�ا مرش�حة بق�وة           

                                                           

  .١٦٧-١٦٥، مرجع سابق، ص الوجیز في المصارف اإلسالمیةالسبھاني، ) ١(
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للعودة مرة أخرى للقط�اع الم�صرفي؛ ألن ال�شراء یك�ون م�ن مؤس�سات            
ھ���ا الكبی���ر م���ع   كبی���رة أو تج���ار، وھ���ذه الفئ���ات تمت���از بثقتھ���ا وتعامل     

الم���صارف، فت���ستطیع الم���صارف اس���تخدامھا م���رة أخ���رى ف���ي تق���دیم    
  . التمویل

  راب اطا 

رف اا  ند او ددات  

ال تختلف محددات تولید االئتمان في المصارف اإلسالمیة كثیرا           
ر عنھا في المصارف التجاری�ة؛ ألن تولی�د االئتم�ان یعتم�د عل�ى اس�تمرا               

ت��دفق النق��ود وعودھ��ا للقط��اع الم��صرفي، وع��دم ت��سربھا إل��ى خ��ارج         
القطاع، وھذا األمر ال یرتبط كثیرا بجوھر وأسس عمل المصارف وإنما 
یعتمد على عوام�ل أخ�رى ت�رتبط بال�سیاسات النقدی�ة المتبع�ة ف�ي البل�د،                  
وسیاسات المصارف تجاه االحتیاطیات، وسلوك المتع�املین ف�ي التعام�ل         

المصرفي، ویمكن أن نتحقق من ذلك من خ�الل تتب�ع نختل�ف    مع القطاع  
  .المحددات ومقارنة أثرھا على المصارف اإلسالمیة والتجاریة

 حجم الودائع األصلیة على ق�درة الم�صارف         یؤثر: حجم الودیعة  .١
عل���ى اش���تقاق الودائ���ع، ال یختل���ف ب���ین الم���صارف اإلس���المیة   

ھ��و حج��ر  والتجاری��ة، فوج��ود الودائ��ع ل��دى القط��اع الم��صرفي    
األس��اس ف��ي عملی��ة تولی��د االئتم��ان، فب��دون الودائ��ع ال تولی��د       

وھ��ذا العام��ل  . لالئتم��ان، وال وج��ود للن��شاط الم��صرفي أساس��ا    
یرتبط ارتباطا طردیا م�ع ق�درة الم�صارف عل�ى تولی�د االئتم�ان؛           
فكلما ارتفع حجم ودائع الجمھ�ور ل�دى القط�اع الم�صرفي، كلم�ا        

ان أو م���ا یع���رف باش���تقاق ارتفع���ت ق���درتھا عل���ى تولی���د االئتم��� 
 .الودائع

تعتب��ر ھ��ذه العالق��ة م��ن  : عالق��ة البن��ك المرك��زي م��ع الم��صارف  .٢
تقب�ع البن�وك المركزی�ة    المحددات المھمة لتولید االئتم�ان، حی�ث       

 قمة الھرم المصرفي، وتقوم بمجموعة من الوظ�ائف تتمث�ل           في
ف��ي وظیف���ة االص���دار وادارة األص���ول األجنبی���ة، ووظیف���ة بن���ك  

ووظیفة بن�ك البن�وك والرقی�ب عل�ى البن�وك، ووظیف�ة         الحكومة،  
وم�ا یھمن�ا ف�ي      . )١(مدیر السیاسات النقدی�ة واالئتمانی�ة وغیرھ�ا       

                                                           

(١) De Kock, M. H., Central Banking, Universal Book, 
New Delhi, India, ١٩٨٥, P.٤. 
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ھ���ذا االط���ار عالق���ة البن���ك المرك���زي م���ع الم���صارف التجاری���ة   
واإلس��المیة، حی��ث یق��وم ب��ضبط ایق��اع ع��رض النق��د م��ن خ��الل     

تخدم التأثیر على قدرة المصارف على تولید نقود الودائع، وت�س         
ف�ي ذل��ك األدوات الكمی�ة مث��ل ن�سبة االحتی��اطي االلزام�ي وس��عر     
اع���ادة الخ���صم وأس���عار الفائ���دة وتحدی���د ال���سقوف االئتمانی���ة      

ھذه نسب وأسعار   للمصارف وعملیات السوق المفتوحة، فتغیر      
وی���ضاف ل���ذلك األدوات . األدوات ح���سب األوض���اع االقت���صادیة 

ف معین�ة لك�ل ن�وع       النوعیة للرقابة والتي تتمثل في تحدید سقو      
م��ن أن��واع الق��روض، وتحدی��د أس��عار فائ��دة وخ��صم تف��ضیلیة        
للق���روض المختلف���ة، وتحدی���د ال���ضمانات المطلوب���ة لإلق���راض    
وقیمة القرض المقابل لكل نوع من الضمانات، وتحدید ھوامش       
نقدیة لالعتمادات، وتحدید أنواع األموال السائلة الت�ي یج�ب أن           

 .)١(تحتفظ بھا المصارف
 ھذه األدوات محور العالقة ب�ین البن�ك المرك�زي           وتعتبر

والمصارف، ولكن أغلب ھذه األدوات ال تتالءم مع طبیعة عم�ل           
الم��صارف اإلس��المیة، ف��ال تت��أثر الم��صارف اإلس��المیة بمعظ��م      

اعادة الخصم وأسعار الفائدة وعملیات األدوات الكمیة مثل سعر 
وم عل��ى  كونھ��ا ت��ستند إل��ى أس��الیب ربوی��ة تق��ال��سوق المفتوح��ة

س��عر الفائ��دة، ولكنھ��ا تت��أثر بال��سقوف االئتمانی��ة وجمی��ع أدوات 
الرقاب���ة النوعی���ة، وف���ي الوق���ت ذات���ھ ال ت���ستطیع الم���صارف       
اإلسالمیة االس�تفادة م�ن البن�ك المرك�زي كملج�أ أخی�ر للح�صول               
عل��ى ال��سیولة، كم��ا أنھ��ا ال تراع��ي طبیع��ة الح��سابات المودع��ة   

یخ���ص االحتی���اطي  ل���دى الم���صارف اإلس���المیة وخاص���ة فیم���ا    
االلزام��ي ال��ذي یف��رض عل��ى الم��صارف اإلس��المیة والم��صارف   

  .التجاریة
وم��ن ھن��ا ف��البنوك المركزی��ة الت��ي تعتم��د عل��ى األدوات   
الكمیة في مح�اوالت الت�أثیر عل�ى ع�رض النق�د س�یكون تأثیرھ�ا            
ضئیل أو معدوم على الم�صارف اإلس�المیة، مم�ا یعطیھ�ا مج�اال              

في ظل اتجاھھا إلى االعتماد ب�شكل    أكبر لتولید الودائع وخاصة     
 .كبیر على البیوع ومختلف عقود المداینات

                                                           

، المعھد ١، طالرقابة المصرفیة على المصارف اإلسالمیةناصر، الغریب، ) ١(
 .٣٢-٣٠، ص١٩٩٦العالمي للفكر اإلسالمي، القاھرة، 
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 نسبة االحتیاطي الق�انوني عل�ى   تؤثر: نسبة االحتیاطي القانوني   .٣
قدرة المصارف على اشتقاق الودائع، ال یختلف ب�ین الم�صارف         
اإلسالمیة والتجاریة، فھو یتناسب عك�سیا م�ع ق�درة الم�صارف             

مھم��ا ك��ان نظ��ام عم��ل الم��صرف ، فكلم��ا    عل��ى تولی��د االئتم��ان  
اتجھ���ت ن���سبة االحتی���اطي الق���انوني لالرتف���اع تقل���صت ق���درة      
الم��صارف عل��ى تولی��د االئتم��ان، والم��صارف اإلس��المیة تت��أثر     
بالطریقة التي تتأثر بھ�ا الم�صارف التجاری�ة؛ ألن ك�ال الن�وعین              
یخضعان لھذه النسبة، وال یوجد تمییز بین النوعین خاص�ة ف�ي     

 .لمصرفیة المختلطةالنظم ا
توزی�ع الودائ�ع إل�ى    یؤثر  : ھیكل الودائع داخل القطاع المصرفي     .٤

ودائع جاریة وودائع ألجل وودائع ادخاریة، ونسبة كل نوع من 
فال یختلف أثره على تولید االئتمان . األنواع إلى اجمالي الودائع

وك���ذلك درج���ة س���یولة  . ب���ین الم���صارف اإلس���المیة والتجاری���ة 
حتفظ بھا القطاع الم�صرفي، وھ�ذا العام�ل ی�رتبط       األصول التي ی  

طردیا مع ق�درة الم�صارف عل�ى تولی�د االئتم�ان، فكلم�ا ارتفع�ت               
سیولة أصول المصارف كلما كانت ھذه األص�ول متاح�ة لتموی�ل       

 . عملیات التمویل سواء في المصارف اإلسالمیة أو التجاریة
ي یط�ال ت�أثیر درج�ة انت�شار ال�وعي الم�صرف           : الوعي المصرفي  .٥

الم��صارف اإلس��المیة كم��ا ھ��و ح��ال التجاری��ة، م��ن خ��الل م��دى    
اعتم��اد الم��واطنین والمؤس��سات وال��شركات عل��ى التعام��ل م��ع      
الم�صارف، م��ن خ�الل ام��تالك ح�سابات جاری��ة ل�دى الم��صارف،     
ومدى التعامل بال�شیكات لت�سویة الم�دفوعات، وھ�ذا ی�ؤثر عل�ى         

. مصرفينسبة ما یتسرب من االئتمان الممنوح خارج الجھاز ال      
وترتبط درجة الوعي المصرفي طردیا مع قدرة المصارف عل�ى      
تولی��د االئتم��ان، فكلم��ا ارتفع��ت درج��ة ال��وعي الم��صرفي ل��دى       
المواطنین كلما تدفقت األموال إلى القط�اع الم�صرفي، وازدادت          

 .قدرتھ على تولید االئتمان
م��ن خ��الل وج��ود  ت��ؤثر المرون��ة : مرون��ة الطل��ب عل��ى االئتم��ان  .٦

.  لتوظیف الم�صارف لم�ا تمل�ك م�ن ف�ائض أم�وال       فرص مناسبة 
ومرون��ة الطل��ب عل��ى االئتم��ان ت��رتبط بعالق��ة طردی��ة م��ع ق��درة    

 .المصارف اإلسالمیة والتجاریة على تولید االئتمان
طبیعة المتع�املین م�ع القط�اع الم�صرفي، والخ�صائص الممی�زة             .٧

عل���ى طبیع���ة المتع���املین وخصائ���صھم    ال یختل���ف أث���ره  :لھ���م
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میة ع���ن أث���ره عل���ى الم���صارف التجاری���ة؛     الم���صارف اإلس���ال 
فالتعامل مع المؤسسات الكبیرة و التج�ار وغی�رھم یختل�ف ع�ن             
التعامل مع األفراد، فتعام�ل المؤس�سات والتج�ار م�ع الم�صارف             
یتسم باالستمراریة والضخامة وارتفاع الثقة بالقطاع المصرفي       

 .ووسائل الدفع التي یتعامل بھا والخدمات التي یقدمھا
تعّبر السیاسة االئتمانیة عن األسلوب ال�ذي      : یاسة االئتمانیة الس .٨

یتبعھ المصرف في م�نح االئتم�ان، وی�رتبط ذل�ك بمتطلب�ات م�نح            
االئتمان المتعلقة بالعمیل من حی�ث ق�وة المرك�ز الم�الي للعمی�ل،        
وال����ضمانات الت����ي ی����ستطیع تق����دیمھا للم����صرف، والقطاع����ات 

 م��نح التموی��ل لھ��ا، واألن��شطة االقت��صادیة الت��ي یحّب��ذ الم��صرف 
وكیفیة تحدید حجم وأجل االئتمان، والعائد المتحق�ق للم�صرف،          
وتوقیت الت�دفقات النقدی�ة الداخل�ة والخارج�ة، ودرج�ة المخ�اطر             
المرافق��ة لم��نح االئتم��ان؛ أي أن الم��صرف یأخ��ذ باالعتب��ار أث��ر    

( ق�����رار م�����نح االئتم�����ان عل�����ى الربحی�����ة وال�����سیولة واألم�����ان

١ .٩(. 
االئتمانی���ة تعتم���د عل���ى ش���روط   وم���ن ھن���ا فال���سیاسة   

المصرف تخفیف�ا وت�شددا، فال�سیاسة االئتمانی�ة المت�شددة تعن�ي           
انخفاض حجم االئتمان الممنوح م�ن الم�صرف ب�سبب انخف�اض            
ع��دد العم��الء الق��ادرین عل��ى تلبی��ة ال��شروط، وبالت��الي اض��عاف    
عملیة اش�تقاق النق�ود االئتمانی�ة، أم�ا ال�سیاسة االئتمانی�ة األق�ل             

ني زیادة حجم االئتمان الممنوح من الم�صرف ب�سبب          تشددا فتع 
زی���ادة ع���دد العم���الء الق���ادرین عل���ى تلبی���ة ال���شروط، وبالت���الي 

 .تنشیط عملیة اشتقاق النقود االئتمانیة
كم�ا  : طبیعة اس�تثمارات الم�صارف االس�المیة وتركزھ�ا         .١٠

تعتب��ر طبیع��ة اس��تثمارات الم��صارف اإلس��المیة م��ن المح��ددات     
، وھ��ذا یظھ�ر م��ن خ��الل ترك��ز اس��تثمارات  الھام�ة لتولی��د النق��ود 

الم�صارف اإلس��المیة، ویظھ�ر م��ن خ�الل مراجع��ة تق�اریر البن��ك     
اإلسالمي األردني ألربعة سنوات ال�سابقة كم�ا ف�ي الج�دول رق�م              

ترك���ز االس���تثمارات ف���ي عق���ود الم���داینات وخاص���ة بی���ع      ) ٢(
ف���ي  % ٩٥٫٦المرابح���ة، حی���ث ش���كلت الم���داینات م���ا ن���سبتھ   

                                                           

ادارة أموال وخدمات المصارف لخدمة أھداف التنمیة السیسي، صالح، ) ١(
 .٩٧، ص ١٩٩٨م، بیروت، ، دار الوسااالقتصادیة
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ف��ي المتوس��ط،  % ٠٫٤الح��سن م��ا ن��سبتھ   المتوس��ط والق��رض  
وھذا یعني زیادة قدرة المصارف اإلسالمیة على تولید االئتمان؛ 

  . ألن المرابحة ھي المصدر األبرز لذلك
  توزیع استثمارات البنك اإلسالمي األردني) ٢(جدول رقم 

    المتوسط  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣
  %  %  قیمة  %  قیمة  %  قیمة  %  قیمة  االستثمار

  ٩٥٫٦  ٩٦٫٢  ٢٣٤٧  ٩٦٫٤  ٢٤٠٦  ٩٤٫٩  ٢٠٥٥  ٩٥  ٢٠٤١  ناتمدای
  ٢٫٤  ٢٫٤  ٦٠  ٢٫٣  ٥٧  ٢٫٥  ٥٥  ٢٫٣  ٥١  مشاركة

  ٠٫٤  ٠٫٥  ١٢  ٠٫٤  ٩  ٠٫٤  ٨  ٠٫٤  ٩ق����������رض 
  ١٫٦  ٠٫٩  ٢١  ٠٫٩  ٢٢  ٢٫٢  ٤٨  ٢٫٣  ٥٠موجودات 

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  مضاربة
  ١٠٠  ١٠٠  ٢٤٦٧  ١٠٠  ٢٤٩٤  ١٠٠  ٢١٦٦  ١٠٠  ٢١٥١  المجموع

  .البنك االسالمي األردني، التقریر السنوي، أعداد مختلفة: المصدر
ویظھر من خالل مراجعة تقاریر البنك العربي اإلسالمي الدولي         

ترك�ز االس�تثمارات ف�ي      ) ٣(ألربعة سنوات السابقة كما في الجدول رقم        
عقود المداینات وخاصة بیع المرابحة، حیث شكلت المداینات م�ا ن�سبتھ      

ف����ي % ١٫٥الق����رض الح����سن م����ا ن����سبتھ ف����ي المتوس����ط و % ٩١٫٢
المتوس��ط، وھ��ذا یعن��ي زی��ادة ق��درة الم��صارف اإلس��المیة عل��ى تولی��د         

  . االئتمان؛ ألن المرابحة ھي المصدر األبرز لذلك
  توزیع استثمارات البنك العربي اإلسالمي الدولي) ٣(جدول رقم 

    المتوسط  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣
  %  %  مةقی  %  قیمة  %  قیمة  %  قیمة  االستثمار
  ٩١٫٢  ٩١٫٦٤  ٦٨١  ٨٩٫٥  ٥٧٦  ٩١٫١  ٥٦١  ٩٢٫٦٩  ٥٤٩  مداینات
  ١٫١  ١٫٠٨  ٨  ١٫٢  ٨  ١٫١  ٧  ١٫٠١  ٦  مشاركة

  ١٫٥  ١٫٢  ٩  ١٫٤  ٩  ١٫٣  ٨  ١٫٩  ١١ق����������رض 
  ٥٫١  ٦٫٠٥  ٤٥  ٦٫٥  ٤٢  ٤٫٩  ٣٠  ٣  ١٨موجودات 

  ١٫١  ٠٫٠٣  ٠٫٢٥  ١٫٤  ٩  ١٫٦  ١٠  ١٫٤  ٨  مضاربة
  ١٠٠  ١٠٠  ٧٤٣٫٢٥  ١٠٠  ٦٤٤  ١٠٠  ٦١٦  ١٠٠  ٥٩٢  المجموع

البن���ك العرب���ي االس���المي ال���دولي، التقری���ر ال���سنوي، أع���داد  : الم���صدر
  .مختلفة

  
وم���ن ھن���ا فمح���ددات ق���درة الم���صارف اإلس���المیة عل���ى تولی���د   

 الم���صارف االئتم���ان ال تعتم���د عل���ى فل���سفة العم���ل الت���ي تق���وم علیھ���ا    
، وال على طبیعة النشاطات الت�ي تمارس�ھا، وإنم�ا تعتم�د عل�ى           اإلسالمیة
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وامل أخرى یتأثر بھا المصرف اإلسالمي كالم�صرف التج�اري تمام�ا،            ع
،  في سیاسة المصارف تجاه االحتیاطیات االختیاری�ة       ات االختالف وتتمثل  

وطبیعة نشاطات المصارف اإلسالمیة، وتركز تل�ك الن�شاطات، فتركزھ�ا           
ف��ي الم��داینات كالمرابح��ة یجعلھ��ا مؤھل��ة ب��شكل كبی��ر لتولی��د االئتم��ان،     

ن الم��صرف ی��دفع ال��ثمن للتج��ار، وفئ��ة التج��ار أكث��ر الفئ��ات خ�صوصا وأ 
تع��امال م��ع الم��صارف، ل��ذلك فھ��ذه األم��وال مؤھل��ة ب��شدة للع��ودة إل��ى        
الجھاز المصرفي مرة أخرى، والعالقة التي ت�ربط الم�صارف اإلس�المیة           

  .مع البنوك المركزیة وخاصة في القطاعات المصرفیة المختلطة
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  اخلامتة

حث مصادر تولید االئتمان في المصارف ھدفت الدراسة إلى ب
اإلسالمیة، والعوامل المؤثرة على قدرة المصارف ٌاسالمیة على تولید 

  .االئتمان، مقارنة مع المصارف التجاریة
: النتائج: أوال  

من خالل السعي إلى تحقیق أھداف الدراسة، فمن الممكن اجمال نتائج 
  :الدراسة في

تمان نقود قائمة بحد ذاتھا تعتبر النقود المتولدة عن االئ .١
وتتعدى لھا أحكام النقود من صرف وزكاة واكتناز، وتمثل ھذه 
النقود النسبة الكبرى من كتلة العرض النقدي في مختلف 
البلدان، وتعتبر ھذه العملیة مشروعة إذا توافقت مع أحكام 

، وتم التعامل مع عائدھا وفقا لما ومقاصد الشریعة اإلسالمیة
 .اسة الشرعیةتقتضیھ السی

قائمة بحد ذاتھا، وانما ھي عملیة عملیة تولید االئتمان لیست  .٢
عملیة مشتقة من طبیعة نشاط المصارف، ودوران النقود في 
االقتصاد، وھذه العملیة یصعب السیطرة علیھا وایقافھا إال من 
خالل اتباع نظام االحتیاطي الكامل وھذا یعطل عمل المصارف 

 . قترح غیر قابل للتطبیق، لذلك فھذا المتماما
یظھر لنا من خالل استقراء أسالیب عمل المصارف اإلسالمیة  .٣

وجود إمكانیة كبیرة إلیجاد االئتمان من خالل مختلف أسالیب 
 .التمویل التي تطبقھا

 تتأثر قدرة المصارف على تولید االئتمان ایجابا بحجم ودائع  .٤
ملین، العمالء، وانتشار الوعي المصرفي وطبیعة المتعا

تتأثر قدرة المصارف على تولید  و.ومرونة الطلب على االئتمان
االئتمان عكسیا بنسبة االحتیاطي القانوني، ونسبة االحتیاطیات 

 .االختیاریة والمخصصات
تتأثر قدرة المصارف على تولید االئتمان بھیكل الودائع  .٥

 وتتأثر .المصرفیة، فتتأثر عكسیا بزیادة حجم الودائع الجاریة
لسیاسة االئتمانیة للمصرف فتنخفض القدرة في حال اتباع با

 .سیاسة ائتمانیة متشددة
عالقة المصارف مع تتأثر قدرة المصارف على تولید االئتمان ب .٦

في حالة المصارف اإلسالمیة نظرا  فتزداد، البنك المركزي
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لضعف تأثیر البنك المركزي على احتیاطیات المصارف 
ام األسالیب الكمیة التي ال تتالءم اإلسالمیة وخاصة عند استخد

مع عمل المصارف اإلسالمیة كعملیات السوق المفتوحة 
واسعار الفائدة وسعر اعادة الخصم، فھذه األدوات تؤثر على 

 .المصارف التجاریة وال تؤثر على المصارف اإلسالمیة
استنادا إلى محددات إیجاد االئتمان، فإن تولید االئتمان من  .٧

ج من خالل أسالیب التمویل التي تستخدمھا الممكن أن ینت
المصارف اإلسالمیة، من تورق وبیوع وعقود السلم 

تتفاوت القدرة من واالستصناع، وعقود االجارة والمشاركات، و
یعتمد ذلك أسلوب إلى آخر، فتزید في حالة المداینات؛ ألن ذلك 

على عودة االموال إلى القطاع المصرفي من جدید مما یعطي 
رف اإلسالمیة القدرة على إعادة استثمار الجزء المحرر للمصا

، ومبالغ المداینات في منھا في عملیات تمویل واستثمار جدیدة
الغالب تسلم للتجار الذین یعتبرون أكثر الفئات تعامال مع 
المصارف، مما یجعل احتماالت رجوعھا للمصارف مرة أخرى 

  .كبیرة جدا
: التوصيات  

  :یمكن التوصیة بما یلي‘ السابقةاستنادا إلى النتائج 
              ضرورة توس�ع الم�صارف اإلس�المیة ف�ي تطبی�ق ص�یغ التموی�ل

واالستثمار الت�ي ی�ستند إلیھ�ا ج�وھر العم�ل الم�صرفي، وین�سب           
الیھ����ا س����بب قی�����ام الم����صارف اإلس�����المیة وھ����ي الم�����شاركة     
والمضاربة حیث تعتب�ر أق�ل ص�یغ التموی�ل م�ساھمة ف�ي عملی�ة              

 .تولید نقود االئتمان
 ب��سبب أن��شطة الم��صارف   ب��ل األم��ر الواق��ع بتولی��د االئتم��ان    تق 

؛ ألن ذل��ك م��رتبط اإلس��المیة ف��ي ظ��ل اعتمادھ��ا عل��ى الم��داینات  
بطبیعة عمل المصارف واعتمادھا على أموال الغی�ر ف�ي تموی�ل            

القط�اع الم�صرفي وف�ي      نشاطاتھا، ودورھا كمكون أساس�ي ف�ي        
 . في االقتصاددورة النقود

في حاالت حدوث خلل في ع�رض  كزي البنك المرتدخل  ضرورة   .٨
 .النقد من خالل اتباع السیاسات النقدیة المناسبة

ت��شجیع الم��صارف اإلس��المیة عل��ى القی��ام ب��دور اجتم��اعي أكب��ر   .٩
 .تعویضا للمجتمع عن ما تجنیھ من مكاسب من تولید االئتمان
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