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آفاق التمويل اإلسالمي يف رابطة الدول املستقلة
شهد العقد املايض تط ّوراً بارزا شمل التمويل
اإلسالمي يف مناطق جديدة بعيداً عن مجلس
التعاون الخليجي ودول جنوب رشق آسيا .فعىل
سبيل املثال ،مثّلت رابطة الدول املستقلة أحد
أهم هذه املناطق التي برزت فيها صناعة التمويل
اإلسالمي .تضم هذه الرابطة عدداً كبرياً من السكان
املسلمني يتم ّتع أغلبهم بخدمات مرصفية حديثة
م ّهدت الطريق أمام من ّو قطاع التمويل اإلسالمي

يف هذه املنطقة .هذا ،باإلضافة إىل عوامل أخرى
من شأنها أن تساهم يف إزدهار هذه الصناعة
ومنها :تحرك حكومات رابطة الدول املستقلة عىل
إعادة اإلندماج مع اإلتحاد األورويب ،البنية التحتية
التنظيمية الداعمة باإلضافة إىل الرثوة املتنامية يف
املنطقة الذي تزامن مع الحاجة املتزايدة لتمويل
البنية التحتية والحصول عىل الخدمات املالية
للسكان.

تأسست سنة  1991عقب
تُ ثّل رابطة الدول املستقلة ،التّي ّ
تفكك اإلتحاد السوفيتي ،الدول التي كانت جزءا ً من روسيا
اإلتّحادية ،حيث تتألف بشكل رئييس من بلدان أسيا الوسطى
وروسيا كبلد رئييس .تتكون هذه الرابطة من  12دولة،
وهي كالتايل :أرمينيا ،أذربيجان ،روسيا البيضاء ،جورجيا،
كازاخستان ،قريغيزستان ،مولدوفا ،روسيا ،طاجيكستان،

تركامنستان ،أوكرانيا ،وأوزبكستان .يُق ّدر إجاميل عدد
سكان هذه الرابطة  281مليون نسمة ,حيث يُس ِّجل السكان
املسلمون نسبة مرتفعة يف بعض دول هذه الرابطة .عىل
سبيل املثال ،س ّجلت أوزبكستان وجود أكرب عدد من السكان
املسلمني بـ  23.8مليون نسمة ( 89باملئة من السكان)،
تليها روسيا بـ  21.5مليون مسلم ( أي ما يعادل  15يف املئة

2

1

3
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من مجموع السكان) .أ ّما باعتبار نسبة السكان املسلمني
من إجاميل عدد السكان ،فقد احتلّت طاجيكستان صدارة
دول الرابطة بنسبة  95يف املئة ( 6.8مليون مسلم) ،تليها
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 6تقديرات رابطة الدول املستقلة لعام 2014

أذربيجان يف املركز الثاين بنسبة  93.4يف املئة من السكان
( 7.58مليون مسلم) .منذ بداية القرن الحايل ،شهد الوضع
االقتصادي لبلدان رابطة الدول املستقلة من ّوا قويّا مبع ّدل
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سنوي متوسط وقدره  .8٪تص ّدرت تركامنستان وأذربيجان
ّ
قامئة الدول الخمسة األوىل يف النمو اإلقتصادي يف العامل بني
عامي  2000و  ،2012مبعدل من ّو سنوي قُ ِّدر بـ  13.6يف
املئة و 11.9يف املئة عىل التوايل .إ ّن مكانة روسيا االقتصادية
كتاسع أكرب اقتصاد يف العامل ,جعل من اقتصاد بلدان دول
الرابطة األخرى تعتمد عىل روسيا اعتامدا كبريا ،خصوصا عرب
التحويالت واالستثامر األجنبي املبارش والصادرات.
تتمتّع العديد من الدول الحدوديّة لرابطة الدول املستقلة
بحساب مايل مستق ّر باإلضافة إىل تنفيذها بعض اإلصالحات
الهيكلية .كام يرتكز النشاط االقتصادي يف هذه الدول
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آفاق التمويل اإلسالمي يف رابطة الدول املستقلة

إ ّن أفاق التمويل اإلسالمي مرشقة وواعدة ،فقد أسهمت
إصالحات املحيط التنظيمي يف تحويل املنطقة تدريجياً إىل سوق
جديد ناشئ للتمويل اإلسالمي .لقد ت ّم تطوير عدد من الترشيعات
الداعمة لتسهيل الطلب املتزايد نحو خدمات متوافقة مع
الرشيعة اإلسالمية يف منطقة رابطة الدول املستقلة .فعىل سبيل
املثال ،ت ّم ترشيح كازاخستان لتكون البلد األكرث تطورا وشموالً
يف تقديم خدمات املصارف والتمويل اإلسالمية يف املنطقة ,إذ
حازت قصب السبق يف تقديم قانون التمويل اإلسالمي سنة
 .2008عالوة عىل هذا ،شهدت القوانني تعديالت متعددة
مم يضمن مزيدا من
يف ّ
كل من سنة  2011و  2013و ّ 2015
منو صناعة التمويل اإلسالمي يف البالد .كام وفّر تعديل قانون
سنة  ،2015الساري مفعوله يف  10مايو ،األساس القانوين لبعض
الخدمات املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية الجديدة ،ال
سيام مفاهيم التكافل ،اإلجارة والتو ّرق .يهدف هذا التعديل إىل
تشجيع التنمية الف ّعالة للتمويل اإلسالمي يف البالد عن طريق إزالة
بعض الحواجز الترشيع ّية .باإلضافة إىل ماسبق ،يدرس البنك
املركزي الكازاخستاين مقرتح تخفيض متطلبات رأس مال البنوك
اإلسالمية من  10مليار تنغي ( 32.6مليون دوالر أمرييك) إىل 5
مليار تنغي ( 16.3مليون دوالر أمرييك) .ينطبق هذا املقرتح
مم يُسهم يف خلق بيئة
عىل املستثمرين املحليني واألجانب ّ
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لعل من
بشكل كبري عىل إنتاج السلع والصناعات ذات الصلةّ ،
أبرزها :النفط والغاز والفحم والحديد وغريها من املعادن
الصناعية والثمينة .هذا وقد شهدت السنوات العرش املاضية
أيضا من ّوا يف االستثامرات يف مجال إنتاج الهيدروكربونات .إ ّن
روسيا وأذربيجان وتركامنستان وأوزبكستان تعترب من الدول
الرئيسية املصدرة لهذه املواد.
عموماً ،شهدت دول الرابطة تق ّدماً ملحوظاً خالل العقدين
املاضيني يف مجال تطوير نظامهم املايل وتعزيز سبل االندماج املايل
مع بقية دول العامل .هذا من شأنه أن يُ ْسهِم يف تطوير التمويل
اإلسالمي يف املنطقة كعنرص هام يف النظام املايل العاملي ككل.
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مالمئة للخدمات الجديدة التي ت ٌطلقها املصارف اإلسالمية املحلية
واألجنبية عىل ح ّد سواء ،عىل غرار مرصف الهالل اإلسالمي.
أ ّما روسيا فإنّها تتطلّع كذلك إىل مراجعة قوانينها من أجل
تسهيل تطوير التمويل اإلسالمي يف البالد ،حيث من املتوقع أن
تنتج إطا ًرا ترشيع ّيا شامال للصريفة اإلسالمية .لقد قام اإلتحاد
املاليزي ـ الرويس ،والذي يتك ّون من صندوق تنمية التمويل
واألعامل املالية اإلسالمية ( )IBFDومعهد األعامل والتمويل
اإلسالمي يف ماليزيا ( )IBFIMباإلضافة إىل جامعة ،Unirazak
بدراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء صناعة التمويل اإلسالمي
يف روسيا .مثلت جمهورية تتارستان ،من خالل هذه الدراسة،
منطقة تجريبية إلطالق خدمات التمويل اإلسالمي .فقد ت ّم
تسليم الحكومة دراسة الجدوى بشكل كامل يف  7ديسمرب
 2015بهدف إختبار آليات صناعة التمويل اإلسالمي
املوجودة حالياً ضمن اإلطار املرصيف و الترشيعي القائم .
هذا ،وقد اقرتح اإلتحاد تطبيق نظام املصارف اإلسالمية عىل
النظام املرصيف القائم حالياً ،من أجل اختبار أدوات التمويل
اإلسالمي .كام ض ّم هذا املقرتح رضورة اإلكتفاء بالنوافذ
مم يكفل الحصول عىل الخربة
اإلسالمية يف املراحل اإلبتدائية ّ
الالزمة التي يحتاجها البنك اإلسالمي املحض.
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باالنتقال إىل أذربيجان ،أقدمت البالد عىل صياغة ترشيعات
املصارف املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية منذ سنة
 . 2013فقد ت ّم تطوير هذا املرشوع من قبل  IBAبالتعاون
مع البنك اإلسالمي للتنمية بناء عىل طلب من وزارة التنمية
االقتصادية .أ ّما طاجيكستان ،فقد أدخلت قانون املصارف
اإلسالمية سنة  .2014حيث متّت صياغة هذا القانون قبل
سنتني ( )2012مبساعدة أكرب مكتب محاماة ماليزي :زيد
إبراهيم ورشكاه ،وبدعم ف ّن ّي من قبل البنك اإلسالمي
للتنمية .يحمل هذا املرشوع عنوان“ :إمكانية تقديم
خدمات املصارف اإلسالمية يف طاجيكستان :املتطلبات
األساسية” ،حيث ت ّم تقدميها إىل البنك املركزي الطاجيكستاين
يوم  7مايو  .2014يف الوقت نفسه ،ق ّدمت قريغيزستان
ترشيعات جديدة لتسهيل املعامالت املالية املتوافقة مع
أحكام الرشيعة اإلسالمية يف البالد.
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لقد ت ّم دفع و تحفيز أفاق التمويل اإلسالمي أيضاً بسبب
الحاجة لتمويل البنية التحتية وكذلك الحاجة لوجود مصادر
متنوعة للتمويل يف املنطقة ال سيام االستثامرات يف البنية التحتية
للهيدروكربونات .كام طلب اإلتحاد الرويس ما يفوق عن 1
تريليون دوالر لالستثامرات يف البنية التحتية عىل مدى العرشة
سنوات القادمة .فعىل سبيل املثال ،يعترب  TAPIإحدى هذه
االستثامرات ،إذ هو عبارة عن مرشوع خط أنابيب الغاز الطبيعي
كل من تركامنستان وأفغانستان وباكستان والهند .كام
ميت ّد بني ٍّ
تشمل املشاريع الكربى األخرى إيصال الغاز الطبيعي عرب أنابيب
األناضول حيث يُق ّدر املرشوع بقيمة  11مليار دوالر أمرييك ،وهو
مخصص لتوصيل الغاز من أذربيجان إىل تركيا وبعض أجزاء من
ّ
أوروبا .إ ّن انخفاض معدل انتشار البنوك ،باإلضافة إىل ارتفاع
عدد املسلمني يف منطقة رابطة الدول املستقلة يشري إىل وجود
فرص كبرية إلزدهار للتمويل اإلسالمي يف املنطقة.
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السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و فوق م ّمن ميلكون حسابا مرصف ّيا
48%
42.1%

22.5%
14.9%
3.8%

املصدر :البنك الدويل 2011

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

روﺳﻴﺎ

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

الوضع الحايل للتمويل اإلسالمي يف رابطة الدول املستقلة

السكّان املسلمني وزيادة الطلب عىل متويل
إ ّن ارتفاع عدد ّ
استثامرات البنية التحتية ،باإلضافة إىل تط ّور الهيئات التنظيمية
وتط ّور القطاع املايل لعب دورا هاما يف رسم مستقبل مش ّجع
للتمويل اإلسالمي يف رابطة الدول املستقلة .إذ أظهرت بعض
املؤسسات املقيمة يف منطقة رابطة الدول املستقلة اهتامما
بخدمات التمويل اإلسالمي ،حيث ت ّم عىل أثرها عرض العديد
من املنتجات والخدمات املتوافقة مع أحكام الرشيعة  .ففي
كازاخستان ،كان مرصف الهالل أبوظبي أول مرصف إسالمي
كامل ت ّم تأسيسه خالل الربع األول من سنة  .2010يف الوقت
الراهن ،أقدم مرصف زمان عىل تحويل عملياته ليصبح ثاين
بنك إسالمي متكامل يف البالد ،مبساندة من البنك اإلسالمي
للتنمية .يف سنة  ،2012أصدر بنك التنمية يف كازاخستان
صكوكا مقومة بالرنغت بقيمة  240مليون رنغت ماليزي
( 76مليون دوالر أمرييك) لتكون أول صكوك يف منطقة رابطة
الدول املستقلة .كام وقّعت بورصة كازاخستان عقد رشاكة
مع ناسداك ديب لتقوية عالقات التعاون يف تطوير قطاع سوق
رأس املال اإلسالمي ،وذلك يف مايو  .2015إن تنامي القطاعات
األخرى عىل غرار قطاع التأمني اإلسالمي (التكافل) والتأمني
الجزيئ ساهم يف تعزيز النظرة اإليجابية للتمويل اإلسالمي يف
البالد .هذا ،وقد أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني
لكازاخستان ،يف القمة الثانية عرشة ملجلس الخدمات املالية
اإلسالمية ( )IFSBالتي انعقدت يف أملايت (كازاخستان) يف 18
ماي ،عن طموح بالده الرامية إىل املشاركة يف ريادة صناعة
الخدمات املالية اإلسالمية ،كام كشف النقاب عن رغبتهم يف
38
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أذرﺑﻴﺠﺎن

2.5%

0.4%

ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﺗﺮﻛامﻧﺴﺘﺎن

جعل كازاخستان محورا لصناعة التمويل اإلسالمي يف آسيا
الوسطى ورابطة الدول املستقلة .هذا باإلضافة إىل إفصاح
الرئيس الكازاخستاين يف املنتدى االقتصادي أستانا الذي عقد
يف  21-22مايو  2015عن خطّة بالده الرامية إىل تعزيز مكانة
الدولة كمركز مايل عاملي وذلك عرب إنشاء مركز مايل دويل:
أستانا ( .)AIFCهذا كفيل بجذب االستثامرات األجنبية
وبتعزيز القطاع املرصيف ،ورشكات التأمني ،واملؤسسات املالية
اإلسالمية يف البالد.
باالنتقال إىل روسيا ،أقدم البنك الدويل يف أذربيجان عىل تقديم
خدمات ومنتجات موافقة للرشيعة لعمالئه من روسيا عرب
وحداتها الروسية IBA- ،موسكو وذلك يف ديسمرب .2014
يف يناير من سنة  ،2015أطلق بنك  AK BARS 100مليون
دوالر أمرييك كتسهيالت لتمويل املرابحة .ت ّم هذا عقب
صفقة سنة  2011املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية والتي
بلغت قيمتها  60مليون دوالر أمرييك .كام ت ّم إصدار أول
صكوك يف قازان عاصمة تتارستان لتمويل أهم األعامل التجارية
يف املدينة مع تكاليف قُ ِّدرت مببلغ  200مليون دوالر ،وذلك يف
 20يونيو  .2015هذا باإلضافة إىل التعاون مع إيران من أجل
دراسة إمكانية إنشاء بنك أو حساب مشرتك لتجارة العملة
الوطنية .ومبا أ ّن ال ّنظام املرصيف اإليراين متوافق مع أحكام
الرشيعة اإلسالمية بالكامل ،فإنّه من املتوقع أن هذه املبادرة
املشرتكة سوف متهد السبل لتحقيق ال ّنم ّو املتوقع للمنتجات
املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية يف روسيا.
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اآلفاق املستقبلية للتمويل اإلسالمي
يف رابطة الدول املستقلة

باإلنتقال إىل أذربيجان ،يعترب هذا البلد أيضا العبا إقليميا يطمح
يف أن يكون مركزا لألعامل املرصفية والتمويل اإلسالمي يف
املنطقة مع أخذه دورا ً هاماً يف تعزيز التعاون يف مجال الصريفة
اإلسالمية مع دول الخليج والدول اآلسيوية .يف الوقت
الراهن ،يُوفّرالبنك الدويل يف أذربيجان( )IBAمنتجات متوافقة
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية عرب نوافذ بنكية ت ّم عن طريقها
متويل عمالئها داخل البالد مببلغ  180مليون دوالر أمرييك
بطرق متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية .يف العام املنرصم
( ،)2015حصل البنك الدوىل بأذربيجان عىل مبلغ  252مليون
دوالر أمرييك كتسهيالت متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية
وسع البنك تسهيالت
لتعزيز قدرات التمويل اإلسالمية .كام ّ
التمويل اإلسالمي لتصل إىل السوق الروسية عرب رشكتها التابعة
يف موسكو ( .)IBAعىل إثر تطبيق خدمات املصارف اإلسالمية
الجديدة يف البالد ،يخطّط البنك الدوىل بأذربيجان الحصول عىل
وحدة خدمات مرصفية متكاملة تتوافق وأحكام الرشيعة
اإلسالمية .وعالوة عىل ذلك ،استهدفت أذربيجان منتجات
التمويل اإلسالمي الجزيئ ،عىل غرار Vision Azer Credit
كجزء من برنامج وورلد فيجن أذربيجان ،وهي اتفاقية يف سنة
 2015مع  ICDلتطوير منتجات مشرتكة قامئة عىل التمويل
الجزيئ للبالد.
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الخامتة

بشكل عام ،تعترب منطقة رابطة الدول املستقلة سوقا ناشئة
للتمويل اإلسالمي شهدت تطورا مثريا وإصالحات تنظيمية
من شأنها أن تُوفّر املناخ املناسب ملنافسة عادلة يف تقديم
منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
وبغض النظر عن ذلك ،فإ ّن الحاجة املاسة لتمويل االستثامرات
يف البنية التحتية باإلضافة إىل وجود العدد الكبري من املسلمني
وانخفاض معدالت انتشار البنوك يف املنطقة تُع ُّد من دعائم
اآلفاق املستقبلية املزدهرة للتمويل اإلسالمي يف منطقة دول
الرابطة مدعومة.
يف الوقت الحارض ،ساهمت بعض بلدان رابطة الدول املستقلة،
مثل كازاخستان وروسيا وأذربيجان وقريغيزستان يف صناعة
التمويل اإلسالمي دولياً عرب عرض العديد من املنتجات
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يف أماكن أخرى يف قريغيزستان ،ظهرت املعامل األساسية للتمويل
اإلسالمي يف سنة  2007عندما افتتح إيكوبنك خدمات نوافذ
إسالمية قدم من خاللها حساب التوفري عىل أساس القرض
الحسن  .كان  EkoBankاملرشوع التجريبي األول للصريفة
تغي اسمه يف نهاية املطاف
اإلسالمية يف الجمهورية والذي ّ
إىل بنك إيكو اإلسالمي يف يوليو  .2010يف شهر مارس من
سنة  ،2012أقدمت رشكة إستثامرية صغرية ،تدعى “مسلم”
باإلضافة إىل مؤسستني للقروض الصغرية عىل تقديم متويل
متوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية .هذا ،وقد وقعت
البالد ،سنة  ،2012اتفاقاً مع البنك اإلسالمي للتنمية من أجل
الحصول عىل دعم تقني بقيمة  193ألف دوالر أمرييك لتطوير
الخدمات املالية اإلسالمية يف قرغيزستان.
وبغض النظر عن ما سبق ،فإ ّن لدى بعض الدول يف رابطة
الدول املستقلة األخرى ،عىل غرار طاجيكستان ،القدرة عىل
تطوير التمويل اإلسالمي يف البالد نظرا الرتفاع نسبة السكان
من املسلمني باإلضافة إىل متانة العالقة مع دول أعضاء يف البنك
اإلسالمي للتنمية :إيران و باكستان .ومع ذلك ،التزال الفرصة
سانحة لعرض املنتجات املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية يف
البالد ,إذ مل ت ُقدم املؤسسات املالية بع ُد منتجات فضال عن
خدمات متوافقة مع أحكام الرشيعة.
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والخدمات يف صناعة التمويل اإلسالمي .كام تتطلع بلدان
رابطة الدول املستقلة األخرى ،مثل تركامنستان وأوزبكستان
إىل تقديم متويل إسالمي باعتبارهم أعضاء يف البنك اإلسالمي
للتنمية وبحكم التزامهم بالتعاون الدويل ،رفيع املستوى ،ال
سيام مع املستثمرين من الدول اإلسالمية.
إن التطور الرسيع لصناعة التمويل اإلسالمي يف مختلف
الواليات فتح فرصا واسعة الزدهار هذه الصناعة يف منطقة
رابطة الدول املستقلة بفضل تط ّور التكامل املايل العاملي
والتق ّدم الطبيعي لهذه الصناعة .أسهم هذا التط ّور يف تحسينات
يف التجارة والروابط املالية بني منطقة رابطة الدول املستقلة
وبلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي املختلفة حيث يأخذ التمويل
اإلسالمي تطوره املزدهر.
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