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أشارت في تقريرها الشهري إلى أن الكويت تستحوذ على 9% من عدد الصناديق اإلسالمية بأصول تقدر بـ 3.7 مليارات دوالر

»سبائك«: 44 مليار دوالر أصول 680 صندوقاً إسالمياً بنهاية الربع األول

من األص���ول بدأت في الظهور، 
إذ ش���هد الربع األول من 2009 
اس���تقرارا في معدالت عائدات 
الس���لع بنسبة %10،  صناديق 
محققة بذلك ارتفاعا كبيرا بعد 
إلى  أن ش���هدت تراجعا وصل 

20.01% سلبا في 2008.
وصنادي���ق النق���د والدخل 
الثابت: هي أكثر أنواع الصناديق 
اإلسالمية أمانا، ألنها ال تبحث 
عن عوائد مرتفعة وال عن مخاطر 
غير ضرورية، فحس���ب أرقام 
»إرنس���ت« و»يونغ« تراجعت 
عائدات صناديق الدخل الثابت 
فقط من 3% خالل 2007 إلى %1 
العام املاضي والربع األول  في 
أما صناديق  العام احلالي،  من 
النقد اإلسالمية فكانت أكثر ثباتا 
في عائداته���ا التي بلغت %3.9 
عام 2008 بع���د أن كانت %3.4 
في 2007، لكنه���ا تراجعت من 
جديد في الربع األول من 2009 

إلى %0.7.
صناديق اإلجارة وهي عقد 
التأجي���ر من العقود التي تقدم 
إمكانيات متويلية ممتازة، وقد 
يكون بديال للقروض ويغطي 
حاجة املتمولني دون االضطرار 
إلى املعام���الت الربوية، وعقد 
اإلج���ارة يتعامل مع أصل قادر 
على تولي���د منافع كالس���كن 
بالنسبة للمنزل أو النقل بالنسبة 
للسيارة، فهو من هذا الباب عقد 
بيع للمنافع، لذا يشترط فيه ما 
يشترط في عقد البيع، وتعتمد 
صناديق اإلج���ارة على امتالك 
أص���ول لتأجيرها مثل املعدات 
والسيارات والطائرات والعقار، 
وتول���د الدخل م���ن اإليرادات 
النوع من  االيجاري���ة، وه���ذا 
الصناديق كان من أقل األنواع 
تأثرا باألزمة، ألن مخاطره ليست 
مرتفعة نس���بيا، واألصل كون 
املنفعة للمال���ك، وكدليل على 
جناحها، أطلقت بنوك وشركات 
خليجية وعاملية صناديق إجارة 

في عز األزمة.

وصناديق العق���ار تعد من 
أكثر األنواع تفضيال لالستثمار 
من قبل املؤسسات، خصوصا 
الصناديق السيادية ووزارات 
وهيئ���ات ومنظم���ات األوقاف 
اإلسالمية، وعلى الرغم من األزمة 
وانخفاض أسعار األصول، إال أن 
هذه املؤسسات رفعت استثماراتها 
في الصناديق العقارية لسببني: 
أوال: اقتناص���ا لبعض الفرص 
اجلذاب���ة، وثاني���ا: إميانا منها 
بجدوى االس���تثمار في العقار 
تاريخيا. وقد تراجعت عائدات 
الصناديق العقارية املتوافقة مع 
الشريعة من 8% عام 2007 إلى 
11% سلبا في 2008 و5% سلبا في 

الربع األول من العام احلالي.
وصناديق الس���لع تعد من 
الصناديق اإلس���المية ما كان 
نشاطه األساسي شراء السلع 
بالنقد ثم بيعها باألجل، ونظرا 
إلى خصوصية عمل الصندوق، 
وضرورة أن تكون املخاطرة فيه 
قابلة للقياس بدقة، وأن يكون بيد 
املدير ما ميكنه من توجيه األموال 
بطريقة حتقق أكبر قدر ممكن من 
السيولة، اجتهت هذه الصناديق 
بصفة أساسية الى أسواق السلع 
الدولية وليس متويل العمليات 
التي تنفذها املصارف  احمللية، 
مباش���رة. والس���لع املقصودة 
هي الس���لع األساسية التي لها 
بورصات منظمة مثل األملنيوم 
والنحاس والنفط. ولصناديق 
السلع اإلسالمية ضوابط منها 
أنها تقتصر على السلع املباحة 
وتلك التي يجوز شراؤها بالنقد 
وبيعها باألجل، فيستثنى من ذلك 
مثال الذهب والفضة، وميكن أن 
أو  البيع اآلجل،  تعمل بصيغة 
املرابحة، أو السلم. وقد شهدت 
أس���عار الس���لع تراجعا خالل 
النص���ف الثاني من عام 2008، 
إال أن بوادر االنتعاش لهذه الفئة 

في األعوام القليلة املاضية لقوة 
العوائد التي يحققها، إال أن انهيار 
أسواق املال حول العالم بسبب 
األزمة دفع الكثير من املستثمرين 
إلى تغيي����ر اس����تراتيجياتهم 
وتخفي����ض نس����ب مخاطرهم، 
فبعد أن كان املستثمرون األفراد 
يخصص����ون حوال����ي 80% من 
محافظهم لالستثمار في األسهم 
قبل عام 2008 باتت اليوم النسبة 
ال تتعدى ال����� 40%، ما أثر على 
الصناديق اإلسالمية التي تستثمر 
باألسهم بشكل واسع في األشهر 
القليلة املاضية، إذ كان من املمكن 
مالحظة تراجع متوسط عائدات 
صناديق األسهم اإلسالمية إلى 
39% سلبا في 2008 مقارنة مع 
نسبة إيجابية وصلت إلى 23% في 
2007. أما في الربع األول من عام 
2009 فتناقصت معدالت العائدات 

لتستقر عند 3.7% سلبا.

مليون مسلم(.

أنواع مختلفة

وفي حني يتوزع املستثمرون 
في الصناديق اإلسالمية حول 
العالم بني األفراد واملؤسس����ات 
التكافل واألوقاف  مثل شركات 
الس����يادية  الثروات  وصناديق 
التقاعد، تنقس����م  وصنادي����ق 
الصناديق املوافقة للشريعة إلى 
5 أنواع رئيسية، هي: صناديق 
األس����هم حيث التزال األس����هم 
تس����تحوذ على الص����دارة بني 
أنواع الصناديق املختلفة، فحجم 
أصول صناديق األسهم في الشرق 
األوسط وأفريقيا وصل إلى 10.1 
مليارات دوالر في 2008 مقابل 
5.5 ملي����ارات لصناديق الدخل 
الثابت و3.4 مليارات لصناديق 
العقار وامللكيات اخلاصة، وقد 
اشتهر هذا النوع من الصناديق 

أمام  في 2008 مفسحة املجال 
الصناديق في الشرق األوسط 
وأفريقيا حيث ارتفعت نسبتها 
من 25% عاملي���ا في 2004 إلى 

32% في 2009. 
وميثل عدد السكان املسلمني 
في األسواق غير املستغلة حتى 
اآلن في آسيا والشرق األوسط 
أفريقيا مصدرا للنمو  وشمال 
بالنسبة للصناديق اإلسالمية، إذ 
اليزال التمويل املوافق للشريعة 
في مراحله األولى في أسواق مثل 
إندونيسيا )207 ماليني مسلم( 
وباكستان )161 مليون مسلم( 
والهن���د )150 مليون مس���لم( 
وبنغالدش )132 مليون مسلم( 
وتركيا )71 مليون مسلم( وإيران 
)64 مليون مسلم( ونيجيريا 
)64 مليون مسلم( ومصر )71 
مليون مس���لم( واجلزائر )33 
مليون مس���لم( واملغرب )32 

23% من عدد هذه الصناديق، 
إلى 4.5  التي وصلت أصولها 
مليارات دوالر. وفي حني تدير 
الصناديق املوافقة للشريعة في 
اإلمارات العربية املتحدة أصوال 
تتعدى 5.5 مليارات دوالر، تدير 
في الكويت، التي تستحوذ على 
9% من عدد الصناديق اإلسالمية 
حول العالم، أصوال قيمتها 3.7 
مليارات دوالر وفي البحرين 1.2 

مليار دوالر.
والالف���ت في ه���ذا اإلطار 
التراج���ع التدريجي لنش���اط 
إطالق صناديق إسالمية جديدة 
في آسيا خصوصا في ماليزيا 
وسنغافورة وإندونيسيا، وذلك 
ملصلحة منطقتي الشرق األوسط 
وأفريقيا. فبعد أن استحوذت 
الدول اآلسيوية في عام 2004م 
على 51% من الصناديق اجلديدة، 
تراجع���ت حصته���ا إلى %25 

)أي أسواق الصناديق اإلسالمية( 
وانهيار أسعار العقارات والسلع 

على أنواعها.
وأشار التقرير الى انه على 
العوامل  الرغم من جملة هذه 
السلبية بقيت تداعيات األزمة 
املالية على الصناديق اإلسالمية 
مح���دودة مقارن���ة بصناعة 
الصناديق بشكل عام في العالم. 
إذ تراجع عدد الصناديق حول 
� التقليدية واإلسالمية  العالم 
بأنواعه���ا املختلفة � ألول مرة 
منذ عام 2002 ليصل إلى نحو 
58 ألف صندوق حسب أرقام 
الربع الثالث من 2008 بعد أن 
المس هذا العدد ال� 70 ألفا في 
2007، كما انهار حجم األصول 
املدارة في ه���ذه الصناعة من 
26.2 تريليون دوالر في نهاية 
2007م إلى 21.7 تريليونا كما 

في الربع الثالث من 2008. 

التوزيع الجغرافي

إلى ذلك،  انه  التقرير  وبني 
التزال الصناديق اإلس���المية 
صغيرة احلجم على الرغم من 
النمو الكبير الذي شهدته خالل 
األعوام اخلمسة املاضية، فأكثر 
من 50% من هذه الصناديق ال 
متل���ك منفردة أص���وال مدارة 
تتع���دى قيمته���ا 20 مليون 

دوالر.
وجغرافي���ا، يبق���ى تركيز 
الصناديق اإلس���المية منصبا 
بش���كل أساس���ي على منطقة 
الشرق األوسط، فحسب أرقام 
نش���رتها مؤسس���ة »إرنست 
ويونغ« أخيرا، تستحوذ اململكة 
العربية السعودية على 19% من 
مجمل الصناديق اإلسالمية في 
العالم، حيث تبلغ قيمة أصولها 
امل���دارة 19.28 ملي���ار دوالر. 
وحتتل ماليزي���ا املركز األول 
عامليا من حيث حيازتها على 

قال تقرير ش���ركة سبائك 
لإلجارة واالس���تثمار لش���هر 
يوليو2009 ان سوق الصناديق 
اإلسالمية شهد تطورات عمالقة 
منذ بداية العقد احلالي خصوصا 
فيم���ا يتعلق بالتش���ريعات 
والقوانني التي أقرتها السلطات 
املختصة في هذا املجال، وحسب 
أرقام الربع األول من2009 المس 
ع���دد الصناديق الت���ي تعمل 
وفق الشريعة اإلسالمية حول 
العالم ال� 680 ب� 44 مليار دوالر 
أصوال حتت إدارتها، مع العلم 
أن حجم األصول املدارة وعدد 
الصناديق منوا أكثر من %50 
خالل 5 سنوات بني عامي 2003 
و2008، ففي عام 2003 كان عدد 
الصناديق اإلسالمية ال يتعدى 
ال� 200 وحجم أصولها 20 مليار 

دوالر.
وأوضح تقرير »س���بائك« 
أن الصناديق اإلسالمية، مثلها 
مثل أي أداة مالية، لم تسلم من 
تداعيات األزم���ة التي ضربت 
أسواق العالم منذ عام 2008 وملا 
تنته بعد، فحسب أرقام موقع 
»زاوية« تراجع نشاط إطالق 
صناديق إس���المية جديدة في 
العام املاضي وفي الربع األول 
من العام احلالي، إذ سجل عام 
2008م تدشني 78 صندوقا جديدا 
مقابل 173 في 2007م و98 في 
2006 في ح���ني لم يتخط هذا 
العدد ال���� 11 صندوقا في أول 
3 أش���هر من2009 والالفت في 
هذا اإلطار أيض���ا ارتفاع عدد 
الصناديق اإلسالمية املصفاة، 
أي التي مت تسييلها، ففي وقت 
املوافقة  لم تتعد الصنادي���ق 
للشريعة املس���يلة في 2006 
السبعة وفي 2007م ال� 11، ثم 
ارتفع هذا العدد ليصل إلى 25 
صندوقا خالل الفترة املمتدة من 
الع���ام املاضي إلى الربع األول 

من 2009. 

عوامل التراجع

وذك���ر التقري���ر ان ظاهرة 
التصفية وتراجع نشاط إطالق 
صناديق إسالمية جديدة تعود 
إلى مجموع���ة عوامل أبرزها: 
انخفاض مؤشرات أسواق املال 
العاملية بنسبة 50% في الفترة 
بني شهري نوفمبر 2007 ومارس 
2009 مقابل عائدات بنسبة %40 
شهدتها الفترة بني شهري مايو 

2005 ونوفمبر 2007.
وأيضا ركود االقتصاديات 
املتقدمة وتراجع حجم االستهالك 
فيها إلى مستويات لم تشهدها 
األس���واق منذ 2002، وتراجع 
أسعار األصول والثروات املدارة 
وش���ح الس���يولة في أسواق 
االئتم���ان، وهب���وط التجارة 
العاملي���ة وانخفاض أس���عار 
أثر خصوصا على  النفط مما 
اقتصاديات دول مجلس التعاون 
اخلليجي وماليزيا وإندونيسيا 

المس�تثمرون ف�ي المنطقة بدأوا يتجه�ون نحو صنادي�ق الدخل الثاب�ت واإلجارة العام الماضي ش�هد تدش�ين 78 صندوقًا مقابل 173 ف�ي 2007 و98 في 2006

الس�عودية تس�تحوذ على 19% من مجمل الصناديق اإلس�المية في العالم حيث تبلغ قيمة أصولها الم�دارة 19.28 مليار دوالر

الصناديق اإلسالمية األميركية تسجل أداء جيداً رغم األزمة
ذكر تقرير سبائك انه وعلى الرغم 
من قلة عددها، وصغر حجم أصولها، 
حققت الصناديق اإلسالمية في الواليات 
املتحدة عوائد مقبولة نسبيا رغم األزمة 
املالية، فبحس���ب صحيفة »واشنطن 
بوست« وما نقلته عن وكالة »مورنينغ 
س���تار« املعنية برصد املعدالت املالية 
األميركية، فإن صندوق »أمانة إنكوم« 
اإلس���المي حقق معدل منو بلغ %9.7 
في 2008م وه���و األداء األفضل مقابل 
أداء الصناديق االستثمارية األميركية 

التقليدية.

معايير الشريعة

وأوضح التقرير ان الصحيفة تشير 
إلى أن الصن���دوق بهذا األداء أثبت أن 
املعايير التي تفرضها الشريعة اإلسالمية 
لها فائدتها، فهو ال يضم أيا من الشركات 
التي تتعام���ل باملضاربات أو الفوائد، 
وقد تأس���س صندوق »أمانة إنكوم« 
في الواليات املتحدة عام 1986 بواسطة 
املؤسسة اإلسالمية في أميركا الشمالية 
تلبي���ة لرغبات املس���لمني األميركيني 
الذين يريدون اس���تثمار أموالهم وفقا 

للشريعة.
وقال التقرير انه مت تأسيس صندوق 
اخر تابع له وهو صندوق »أمانة غروث« 
في عام 1994م وكالهما تديره ش���ركة 
»س���تورنا كابيتال« ومقره���ا مدينة 

»بيلنغهام« في والية واشنطن، وتبعا 
لهذه النتائج وصل عدد املستثمرين غير 
املسلمني في الصندوق إلى نحو نصف 
عدد املستثمرين البالغ 70 ألف شخص، 
بحس���ب تصريحات نقلتها واشنطن 
بوست عن »نيكوالس كاسير« رئيس 

»ستورنا كابيتال«. 

أفضل مدير صندوق

الش���ركة قد فازت بجائزة  وكانت 
أفضل مدي���ر صندوق ف���ي الواليات 
املتحدة لع���ام 2008م ضم���ن جوائز 
احملافظ االس���تثمارية اإلسالمية التي 
تقدمها شركة فيلكا العاملية املتخصصة 
في مراقبة أداء الصناديق االستثمارية 

التي تتبع الشريعة
وعلى الرغم من املخاطر والصعوبات 
الت���ي واجهته���ا وتواجهه���ا صناعة 
الصناديق اإلسالمية في الفترة األخيرة، 
إال أن »سبائك« ترى أن فرص النجاح 
الناشئ،  الس���وق  مازالت ممكنة لهذا 
فاألصول املتوافقة مع أحكام الشريعة، 
والقابلة لالس���تثمار في دول مجلس 
التعاون اخلليجي وآسيا ارتفعت في 
عام 2008 لتصل إلى 736 مليار دوالر، 
مقارنة م���ع 267 مليارا في عام 2007، 
كما أن القاعدة الس���كانية اإلس���المية 
الضخمة وغير املستغلة حتى اآلن متثل 
أسواقا خصبة للصناديق اإلسالمية في 

السنوات املقبلة.
وذكر التقرير انه ال يقتصر تسويق 
الصناديق املوافقة للشريعة وإدارتها 
على املؤسسات اإلس���المية بل ميكن 
القول أن أكثر الصناديق اإلس���المية 
يس���وقها وتديرها البنوك التقليدية، 
ال بل إنها متثل اليوم أحد أهم وسائل 
دخول هذه البنوك إلى سوق اخلدمات 
املصرفية اإلسالمية دون احلاجة إلى 
تغيي���ر هيكلها اإلداري أو نظام عملها 
وترخيصها، لذلك تبدو ساحة التنافس 
العاملية مجزأة بشكل كبير، فثلثا مديري 
الصناديق اإلسالمية يديرون أصوال ال 
تتجاوز قيمة كل منها 100 مليون دوالر، 
والسوق املجزأ يعتبر أحد مخاطر صناعة 
الصناديق اإلسالمية، ففي 2008م تغيرت 
صورة املخاطر بالنسبة إلدارة األصول 
اإلسالمية بش���كل جوهري، إذ دفعت 
العائدات السلبية بعض املستثمرين 
إلى سحب رؤوس األموال، كما أن مناذج 
األعمال، التي كانت قوية فيما مضى، 
أصبحت تكافح ملجاراة األحداث القاسية 

التي شهدتها األسواق.
ويواجه املس���تثمر في الصناديق 
اليوم مخاطر مباش���رة،  اإلس���المية 
وهي مخاطر االستثمار في الصندوق 
ومخاطر مدير الصندوق، وأخرى غير 
مباشرة وهي مخاطر يواجهها الصندوق 

نفسه.

الصناديق اإلسالمية اجلديدة والتي يتم تسييلها سنويا حول العالم

عدد الصناديق االسالمية التي يتم تدشينهاعدد الصناديق االسالمية التي تتم تصفيتها

املصادر: زاوية، يوريكاهيدج

صناعة الصناديق اإلسالمية حول العالم

حجم األصول املدارة � مليار دوالرعدد الصناديق اإلسالمية
املصادر: زاوية، إرنست ويونغ

سوق الصناديق اإلسالمية شهد تطورات عمالقة منذ بداية العقد احلالي


