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 جزر الكايمان تحتضن ودائع بقيمة ١٫٩ تريليون دوالر 
األساسي لبنك إجنلترا املركزي في 
ذلك الوقت هو ان جزر الكاريبي 
اجلديدة كانت تشكل نقاط ضعف 
وتشكل مصادر لتسرب األموال إلى 
خارج منطقة اإلسترليني، لذلك 
قلصت بريطانيا في ١٩٧٢ املنطقة 
وقصرتها على بريطانيا وايرلندا 
واجلزر التابعة للتاج، واستثنت 
املالذات اجلديدة، وفي السنة التي 
تقلصت فيها منطقة اإلسترليني، 
اختفى عمل املسؤولني البريطانيني 
ضد املالذات الضريبية من ملفات 

األرشيف.
  األجانب والعقارات الفاخرة

  يشكل املستثمرون األجانب 
٦٠٪ من مشتري املنازل الفاخرة 
في وسط لندن، مقارنة بحوالي 
٤٠٪ فـــي ٢٠٠٩، وميثل الروس 
املجموعة الكبرى ضمن املشترين 
للعقارات بنسبة بلغت ٢٠٪ من 
جميع صفقات الشراء، وارتفعت 
العقارات السكنية الرئيسية في 
املدينة بنسبة بلغت حوالي ٥٪ 
في العـــام املاضي، بينما تراجع 
متوسط القيم للمنازل في أنحاء 
بريطانيـــا بنســـبة ٣٫٤٪، وفق 
مؤشر صادر عن هاليفاكس، ذراع 
العقارية في مجموعة  اإلقراض 

لويدز املصرفية في ١٠ يناير.
  وذكر تقرير لبلومبيرغ، نقال 
عن وكالة ســـافيلس العقارية، 
أن املنازل الفاخرة في لندن هي 
مبنزلة املـــالذ للثروات أكثر من 
أي فئة أخرى من العقارات، وأن 
لديها الكثير من القواسم املشتركة 

مع الذهب.
  ويظهر التقرير كيف أن عدد 
مبيعات املنازل في وسط لندن، 
التي يزيد ثمن الواحد منها على 
خمسة ماليني جنيه إسترليني (٨ 
ماليني دوالر)، يتبع منطا ممثال 
لنسبة التغير في أسعار الذهب 

خالل ثالثة أشهر. 

العالـــم، وحتتضن ٨٠ ألف  في 
شركة مسجلة، وأكثر من ثالثة 
أرباع صناديق التحوط املوجودة 
في العالم، كما انها معقل ودائع 
قيمتهـــا ١٫٩ تريليون دوالر، أي 
٤ مرات أكثر، ما هو موجود في 
بنوك نيويورك، واحللقة الثالثة 
في شبكة العنكبوت البريطانية 
تضم هونغ كونغ وسنغافورة 
وجـــزر الباهاما ودبي وايرلندا، 
وهي بلدان مستقلة بالكامل، على 
الرغم من ارتباطها العميق بحي 

املالي في لندن.
  وتعود جذور جزر الكاريبي، 
نظام االوفشور احلديث إلى فترة 
الواليات  فـــي  اجلرمية املنظمة 
املتحدة وسعيها لاللتفاف على 

قانون الضرائب األميركي.
  وحتكي السجالت واحملفوظات 
قصة متســـقة حول كيف تنمو 
املالذات الضريبية: تبدأ شركات 
القطاع اخلاص العاملة في منطقة 
تتمتع بحرية مفرطة، مبمارسة 
السلطة وسط معارضة بسيطة 
من بريطانيـــا ومبعوثيها ذوي 
اخلبرة، وتقدم مذكرة مختومة 
بختم ســـري من بنـــك إجنلترا 
املركزي مؤرخة في ١١ ابريل ١٩٦٩ 
معنى أفضـــل للقوى التي تقود 

التغييرات في الكاريبي.
  وتقول املذكرة «نحن بحاجة 
إلى ان نتأكد متاما من ان احتمال 
انتشار وتكاثر شركات االئتمان 
والبنوك، التي في معظم احلاالت 
ليست ســـوى تالعب باألصول 
لشـــركات غير موجودة، خارج 
اجلزر، لـــن يخرج عـــن نطاق 
السيطرة، وبالطبع ال يوجد أي 
اعتراض في تقدميهم لتلك الفرص 
انهم ال يعملون على نقل رؤوس 
أموال بريطانيا الى مناطق غير 
منطقة اإلسترليني وخارج حدود 
القوانني البريطانية»، وكان القلق 

  األراضـــي األربـــع عشـــرة 
املقبلة  اخلارجية، وهي احللقة 
في شبكة العنكبوت، هي آخر ما 
البؤر االستيطانية في  بقي من 
االمبراطورية البريطانية، وهي 
تشمل السلطات القضائية البالغة 
الســـرية التالية: جزر الكاميان 
وبرمودا وجزر العذراء البريطانية 
وجزر تركس وكايكوس وجبل 

طارق.
التابعة    ومثلها مثل اجلـــزر 
للتاج البريطاني، تتمتع األراضي 
اخلارجيـــة بعالقات سياســـية 
وثيقة، ولكن غامضة مع بريطانيا، 
وفي جزر الكاميان، يعني احلاكم 
وهو الرجل األقـــوى في اجلزر 
من قبـــل امللكـــة، وتعتبر جزر 
الكاميان خامس اكبر مركز مالي 

تخضع لرقابـــة ودعم بريطاني 
كبير، لكنها متلك من االستقاللية 
ما يكفي للسماح لبريطانيا بان 
تقول «ليس هناك شيء ميكننا 
البلدان  عملـــه» عندما تشـــكو 

األخرى. 
  وهي توجه كميات كبيرة من 
التمويل إلى حي املال في لندن، 
ففي الربع الثاني من عام ٢٠٠٩، 
تلقت بريطانيـــا متويال صافيا 
قـــدره ٣٣٢٫٥ مليـــار دوالر من 
البريطاني  ثالث تبعيات للتاج 
الترويجية  فقـــط، واألدبيـــات 
ملؤسســـة Jeresy Finance التي 
تروج للجزيـــرة بصفتها مركزا 
ماليا عامليـــا، توضح هذا األمر، 
إذ تقول: «متثل جيرسي امتدادا 

حلي املال في لندن».

شبكة العنكبوت احلشرات املارة، 
وتصب الكثير من األموال التي 
تستقطب من خالل تلك األماكن، 
واألعمـــال التي تدير وتولد تلك 

األموال في لندن.
العنكبوتية  الشـــبكة    هـــذه 
البريطانيـــة تتيـــح أيضا حلي 
املـــال املشـــاركة واالنخراط في 
أعمـــال قد تكـــون محظورة في 
بريطانيا، والكثير من األنشطة 
التي  املالية «وليـــس جميعها» 
حتتضنها تلـــك األماكن تنتهك 
القوانـــني وتتفـــادى اخلضوع 
لرقابة األجهـــزة التنظيمية في 

أماكن أخرى.
  وهناك امتـــدادات حلي املال 
للجـــزر الثالث التابعـــة للتاج 
الداخلية  البريطاني في احللقة 

للتاج البريطاني وتضم جيرسي 
وجبل طـــارق وجزيـــرة مان، 
واألراضي اخلارجية، مثل جزر 
التي تخضع لسيطرة  الكاميان 
بريطانية كبيرة عن طريق اجلمع 
بني التمويل اخلارجي املستقبلي 

وسياسات القرون الوسطى.
  وتتألف احللقة اخلارجية من 
مجموعة أكثر تنوعا من املالذات 
مثل هونغ كونغ التي تقع خارج 
السيطرة البريطانية املباشرة لكن 

تربطها بها عالقات قوية.
  وتقوم الشبكة بأمور عدة، وهي 
متنح حي املال في لندن امتدادا 
عامليا، فاملالذات البريطانية تنتشر 
في جميع أنحاء املناطق الزمنية 
للعالم وتلتقط وجتذب األموال 
العاملية املتنقلة متاما كما تلتقط 

جزيرة جيرسي الذي حتول إلى 
منشق، مواجهة املواقف اليمينية 
املتطرفة في األوفشور عندما عاد 
إلـــى جزيرته األم في ١٩٨٦، بعد 
أن عمـــل في اخلارج كاقتصادي 
متخصص في التنمية، وشكلت 
تلك السنة مرحلة تخفيف النظم 
وحتريرها في حال املال واألعمال 
في لندن بصورة كبيرة، وعثر 
على «اجلنة الضريبية» في خضم 
طفرة مذهلـــة، ومت هدم املنازل 
القدمية ومتاجر الهدايا للسياح 
ومحال التجار في سانت هيلير 
واالســـتعاضة عنهـــا بالبنوك 

ومجمعات املكاتب واحلانات.
  ويـــرى شاكســـون أن عالم 
األوفشـــور في كل مكان حولنا، 
أكثـــر من نصف جتـــارة العالم 
متر، أقله على الورق، من خالل 
املالذات الضريبيـــة، وأكثر من 
نصف جميع األصول املصرفية 
وثلـــث االســـتثمارات األجنبية 
التي تضخها الشركات املتعددة 
اجلنسيات يتم توجهها من خالل 

األوفشور. 
  وقـــد مت خلق انطبـــاع لدى 
وسائل اإلعالم بأنه قد مت تفكيك 
نظام األوفشور أو في أقل تقدير 
ترويضه واخضاعـــه. ولكن ما 
حدث في الواقع هو العكس متاما، 
فنظام األوفشور في صحة قوية 

وينمو بوتيرة سريعة.
  ووفقـــا للمقتطفـــات التـــي 
نشـــرتها احـــدى الصحف، فإن 
لندن، التـــي كانت يوما عاصمة 
أعظم إمبراطورية عرفها العالم، 
تعتبر مركز اجلزء األهم من نظام 

األوفشور العاملي. 

  شبكة العنكبوت 

  وتتكون شبكة األوفشور حلي 
املال من ثالثة أجـــزاء: حلقتني 
داخليتني، وهـــي اجلزر التابعة 

 دبي - العربية: كشف مؤلف 
كتاب «املالذات الضريبية والرجال 
العالم» نيكوالس  الذين سرقوا 
شاكســـون عن دور كبير تلعبه 
العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن 
في إخفـــاء ثـــروات العصابات 

والسياسيني الفاسدين. 
  وتظهر مقتطفات من الكتاب 
نشـــرتها صحيفة «الغارديان» 
البريطانية أن شاكسون استند إلى 
مصرفيني سابقني منها املسؤولة 
فـــي قطاع اخلدمـــات املصرفية 
اخلاصـــة إلدارة اســـتثمارات 
األثرياء بيث كرال لالطالع على 
خفايـــا تهريب األموال إلى جزر 
الباهاما، التي شكلت مركزا مهما 
«أوفشـــور» منذ العصر الذهبي 

للجرمية املنظمة األميركية.
 shall» وأشـــارت كرال إلـــى  
banks» وهو مصطلح مالي يصف 
مؤسسات مالية ال وجود حقيقيا 
لهـــا في أي دولة، وال متلك أكثر 
من لوحة نحاسية حتمل اسمها 
وعنوانا مسجال، وهي خصوصية 
تتميز بها مراكز األفشور، وعادة 
ما تكون مدمجة ضمن مؤسسات 
مالية كبيرة، بحيث تتفادى الرقابة 
واإلشراف من األجهزة التنظيمية، 
مضيفة أن أحداث احلادي عشر من 
سبتمبر شجعت الواليات املتحدة 
األميركية على سن قوانني ضد 
البنوك واملؤسسات املالية التي 
ال وجود حقيقيا لها أو ما يسمى 

.«shall banks» بـ
  وينبغي على البنك الذي يعمل 
في جـــزر البهاما أن يعني حاليا 
مصرفيني كبارا وأن تبقى دفاتره 
وسجالته سليمة قانونيا حتى 

يستمر في العمل.

  عالم األوفشور 

  ويصف جون كريستينسني، 
املستشار االقتصادي السابق من 

 كتاب يكشف تحول لندن إلى مالذ آمن إلخفاء ثروات السياسيين 

 أبوظبي تعزز استثمارها في التكرير 
بالسيطرة على سيبسا اإلسبانية 

 الملياردير األميركي مادوف يتهم البنوك 
الكبرى بالتراخي في اكتشاف جرائمه

 دراسة: لندن تتصدر مدن العالم 
في مبيعات التجزئة 

 ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية لألردن
  إلى أكثر من ٣ مليارات دوالر في ٢٠١٠ 

 عمان ـ يو.بي.آي: ارتفعـــت قيمة الفاتورة النفطية لألردن 
عام ٢٠١٠ بنسبة ٣٠٫٦٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٩ لتبلغ ٢٫٣٢ مليار 
دينار (٣٫٢ مليارات دوالر). وأفادت بيانات لدائرة اإلحصاءات 
العامة في األردن امس اخلميس بـــأن قيمة الفاتورة النفطية 
فـــي العام ٢٠٠٩ بلغت ١٫٧٧ مليار دينار أو ما يعادل ٢٫٥ مليار 
دوالر. وكشـــفت البيانات ارتفاع قيمة املستوردات من النفط 
اخلام بنسبة ٢٠٫٦٪ لتتجاوز ١٫٣ مليار دينار أو ما يعادل ١٫٨٣ 
مليار دوالر خالل ٢٠١٠، وارتفعت مستوردات اململكة من السوالر 
بنســـبة كبيرة بلغت ٩٨٫٦٪ فيما انخفضت قيمة مستوردات 
زيوت التشحيم بنسبة ١٨٫٥٪، وارتفعت املستوردات من الغازات 
النفطية بنسبة ٥٠٫٩٪. كما شهدت مستوردات البنزين ارتفاعا 
نســـبته ٩٨٫٢٪ فيما تراجعت قيمة املستوردات من مادة الغاز 

الطبيعي بنسبة ٣٤٫٣٪. 

 مدريــــدـ  رويترز: عززت أبوظبي اســــتثماراتها في قطاع التكرير 
بالسيطرة على شركة سيبسا عن طريق شراء نصف الشركة االسبانية 
املتبقي من توتال الفرنسية مقابل ٣٫٧ مليارات يورو مبا يعادل خمسة 

مليارات دوالر.
  وتسمح الصفقة التي أبرمت األربعاء املاضي لإلمارة الغنية بالنفط 
بزيادة طاقتها التكريرية بينما متنح توتال السيولة الالزمة لالستثمار 

في مشاريع للتنقيب واإلنتاج.
  وستنفذ االستحواذ شركة االستثمارات البترولية الدولية «ايبيك» 
اململوكة بالكامل حلكومة أبوظبي والتي تتمثل مهمتها في االستثمار 

في قطاع النفط خارج اإلمارة.
  ورفعت ايبيك حصتها في سيبسا إلى ٤٧٪ في يوليو ٢٠٠٩ مقابل 
٤٫٧ مليارات دوالر من ٩٫٦٪ في ١٩٨٨. وفي يونيو املاضي بلغت األصول 
العاملية اليبيك ٤٨٫٢ مليار دوالر. ومتتلك الشركة حصصا في شركة 
داميلر األملانية للسيارات وشركة فيرجن جاالكتيك من خالل شركة 

آبار لالستثمارات التي متلك فيها حصة أغلبية. 

 واشنطنـ  د.ب.أ: قال امللياردير األميركي املدان بالنصب واالحتيال 
والتزوير برنارد مادوف إن البنوك وصناديق االستثمار الكبرى التي 
تعامل معها كانت قادرة على اكتشاف عمليات االحتيال الكبرى التي 
كان يقوم بها والتي أدت إلى صدور أحكام ضده بالســـجن ملدة ١٥٠ 
عاما. وقال مادوف الذي أدين باالستيالء على ٦٥ مليار دوالر بطرق 
احتيالية في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تاميز» إن البنوك كانت 
تستطيع اكتشـــاف جرائمه إذا ما راجعت بدقة وبصورة منتظمة 
البيانات التي كان يقدمها إليها وغيرها من التفاصيل حول أنشطته. 
وأضاف في أول مقابلة صحافية منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 
٢٠٠٨ «كان عليها (البنوك) أن تعلم ولكن كان االجتاه السائد لديها 
هو أنـــه إذا كنت تفعل خطأ فنحن ال نريـــد أن نعرف». ووصفت 
الصحافيـــة األميركية دينا هنريك التي أجرت املقابلة مادوف بأنه 
«ضيف» و«قلق» مشـــيرة إلى أن هذه الصورة تختلف عن صورة 
الرجـــل الهادئ التي كان يحرص عليها رجل األعمال الشـــهير قبل 
اعتقاله. وأشارت إلى أن مادوف رمبا مازال يئن حتت وطأة احلزن 

من انتحار ابنه مارك  في ديسمبر املاضي. 

 لندن ـ رويترز: أظهرت دراســــة شــــملت ٢٢ من املدن التي تعتبر 
مراكز للتسوق في العالم أعدها املركز البريطاني ألبحاث التجزئة أن 
لندن تخطت طوكيو ونيويــــورك وباريس لتصبح أكثر املدن إنفاقا 
على مبيعات التجزئة في ٢٠١٠. وأظهرت الدراســــة التي أجريت على 
موقع «كيلكو» ملقارنة التســــوق على االنترنت أن لندن حققت ٦٤٫٢ 
مليار إســــترليني مبا يعادل ١٠٣ مليارات دوالر من مبيعات التجزئة 

غير الغذائية العام املاضي.
  وقال مدير التســــويق مبوقع «كيلكو» كريس سيمسون «العامل 
الرئيسي وراء جناح لندن هو اجلودة وكم املتاجر املتاحة إلى جانب 
اإليرادات املتحققــــة من العدد الكبير من الســــائحني الذين يزورون 
املدينة». وتضم متاجر لندن البالغ عددها ٢٦ ألفا ١٣٨ من ٢٥٠ عالمة 
جتارية رائدة في العالم باملقارنة مع ٩٠ هو املتوســــط في بقية املدن 
التي شملتها الدراسة. وجتتذب لندن نحو ١٤٫١ مليون سائح بزيادة 
أربعة ماليني عن اقرب منافســــيها، وكانت لندن كذلك أكبر مدينة من 
حيث التسوق على االنترنت فبلغ حجم مبيعاتها على االنترنت ٩٫٩ 

مليارات جنيه إسترليني العام املاضي.
  وجــــاءت طوكيو في املرتبة الثانية فبلغت إيرادات مبيعاتها غير 
الغذائية ٦١٫٤ مليار إسترليني أي أكثر من نيويورك التي بلغت إيراداتها 

٤٧ مليار إسترليني وتلتها باريس ٤٦٫٦ مليار إسترليني. 

 الكويت تواصل خفض إمداداتها من النفط ٥٪ بين أبريل ويونيو 

 جنوب السودان يتطلع إلى طرق جديدة لتصدير النفط 
 جوباـ  رويترز: قال مسؤول ان 
جنوب السودان سيدرس انشاء 
خطوط أنابيب جديدة اذا اكتشف 
احتياطيات نفطيــــة جديدة بعد 
االســــتقالل وهي خطوة قد تثير 
غضب اخلرطــــوم اذا تفادت هذه 
الذي  الســــودان  اخلطوط شمال 

تتدفق عبره الصادرات حاليا.
  وســــينفصل جنوب السودان 
عن الشمال في يوليو بعدما اختار 
الناخبون االستقالل في استفتاء 
جرى الشهر املاضي وفقا لتعهدات 
اتفاقية الســــالم املبرمة في ٢٠٠٥ 
والتــــي أنهت عقــــودا من احلرب 

االهلية مع الشمال.
  ومبوجب بنود االتفاقية يحصل 
الشمال حاليا على نصف عائدات 
بيــــع النفط الذي يســــتخرج في 
اجلنــــوب. ويعتمد اجلنوب الذي 
ليســــت له ســــواحل على البحر 
اعتمادا كامال على خطوط أنابيب 
وميناء في شمال السودان إلرسال 

إمداداته الى السوق.
  وقال احلزب احلاكم في اجلنوب 
انه لن يقتســــم عائدات النفط مع 
الشمال بعد االنفصال، لكنه سيدفع 
الرسوم الستخدام خطوط أنابيب 
الشــــمال ورمبــــا يقدم لــــه منحا 

اضافية.
  وقال باقــــان اموم األمني العام 
للحركة الشعبية لتحرير السودان 
احلاكمة في اجلنوب للصحافيني 
أول من أمس االربعاء «اذا كان هناك 
املزيد من االكتشافات النفطية التي 
تستدعي انشــــاء خطوط أنابيب 
جديدة فسيجري إنشاؤها». لكنه 
لم يحدد مســــارات هذه اخلطوط 
ولم يقل ان كانت ستتفادى املرور 

عبر أراضي الشمال.
  ونفى ربيع عبدالعاطي املسؤول 
الشــــمال تكهنات بأن  الكبير في 
هذه اخلطوة قــــد تضر العالقات 

الثنائية. وقــــال عبدالعاطي وهو 
مسؤول في حزب املؤمتر الوطني 
احلاكم ان الشمال يعتقد ان االفضل 
من الناحية االقتصادية في الوقت 

الراهن نقل النفط عبر الشمال.
الشــــمال سيكون    وأضاف ان 
ســــعيدا جدا اذا اكتشف اجلنوب 
احتياطيات نفطية جديدة في والية 
جونقلي ألنه يريد جنوبا قويا من 
الناحيتني السياسية واالقتصادية. 
وأردف قائال انه اذا كان اجلنوبيون 
يدرسون انشاء خط أنابيب آخر 
للنفــــط اجلديد، فهــــذا أمر يرجع 

اليهم. 

 طوكيوـ  رويترز: قالت مصادر مطلعة 
بقطـــاع النفط أمس إن الكويت أخطرت 
٣ مشـــترين آســـيويني على األقل بأنها 
ستخفض امدادات النفط اخلام ٥٪ عن 
الكميات املتعاقد عليها بني ابريل ويونيو 
وذلك دون تغيير عن مستواها بني يناير 

ومارس.
  وألغت الكويتـ  التي خفضت االمدادات 
٥٪ منذ فبراير ٢٠٠٩ـ  مجددا خيار طلب 
زيادة الكميات ٥٪ لالبقاء على ســـقف 

االمدادات.
  وحتى ديســـمبر ٢٠٠٨ كان يســـمح 
للمشترين بطلب زيادة أو خفض الشحنات 

٥٪ عن الكميات املتعاقد عليها.
  وتتماشى اخلطوة مع سياسة منظمة 
أوپيك التي أبقت على انتاجها مســـتقرا 
منذ أعلنت خفضا قياســـيا في ديسمبر 
٢٠٠٨ حني تهاوت أســـعار النفط صوب 
٣٠ دوالرا للبرميل من مستوى قياسي 
مرتفع بلـــغ حوالي ١٥٠ دوالرا للبرميل 

 مرافق لتصدير النفط الكويتي في ميناء األحمدي في يوليو من ذلك العام. 

 كواالملبور ـ رويترز: تعكف أكادميية البحوث 
الشرعية الدولية للتمويل اإلسالمي التابعة للبنك 
املركزي املاليزي على صياغة قواعد لتنظيم استخدام 
املشتقات بهدف تدعيم إطار إدارة املخاطر في هذا 
القطاع وإصالح الصورة السائدة عن ضعف التزام 

البنوك بقواعد الشريعة االسالمية.
  وقد تساعد هذه القواعد على سد فجوة كبيرة 
في القطاع الــــذي يواجه صعوبة في إنتاج أدوات 
حتوط ال تشبه أدوات املضاربة وهي عقبة رئيسية 
قد تعرض البنوك اإلســــالمية لتقلبات كبيرة في 

أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
  وستحدد القواعد التي تضعها األكادميية احلدود 
التي يتعني على البنوك اإلسالمية االلتزام بها لكي 
تضمن أن اســــتخدام املشتقات يتوافق مع حترمي 

اإلسالم للقمار.
  وقال أشرف وجدي دسوقي رئيس شؤون البحث 

في األكادميية خالل مقابلة مع رويترز «املشتقات 
اإلسالمية مازالت أداة مثيرة للجدل رغم أن األهداف 
التي استحدثت من أجلها هذه األداة كانت واضحة 

ونبيلة للتحوط من املخاطر احملتملة».
  واضاف «ما الفرق بني املضاربة والتحوط؟ علينا 

تعريف التحوط بوضوح».
  وحتظر صناعة التمويل اإلســــالمي التي يبلغ 
حجمها تريليون دوالر الهياكل املصرفية الغامضة 
لتجنب االستغالل وهي قاعدة يقول بعض املراقبني 
إنها حتول دون استخدام أدوات التحوط الشائعة 
مثل مبادالت أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعقود 
اآلجلة. لكن بعض خبراء التمويل اإلسالمي يقولون إن 
املشتقات مسموح بها مادامت تستخدم ملواجهة تقلبات 

أسعار الصرف والفائدة وليس للمضاربة.
  وقال أشــــرف إن قواعد األكادميية التي يتعني 
أن يوافــــق البنك املركزي املاليــــزي عليها لتدخل 

حيز التنفيذ ستضمن استخدام البنوك اإلسالمية 
للمشتقات للتحوط فقط عن طريق تقدمي دليل على 

معاملة اقتصادية ترتكز عليها املشتقات.
  وقال إن القواعد ســــتتعامل أيضا مع املسائل 
القانونية والشــــرعية الناشــــئة عن االســــتخدام 
الشائع ملفهومي الوعد والتورق لهيكلة املشتقات 

اإلسالمية.
  ويســــتخدم الوعد غالبا كأســــاس للمشتقات 
اإلســــالمية لكنه ليس ملزما إال لطرف واحد وقد 
تنشأ صعوبات عندما يرغب طرف في إمتام االتفاق 
بينما يرفض اآلخر. واملواعدة الثنائية محظورة ألنها 
ترقى إلى أن تكون عقدا قانونيا وهو ما يخالف قاعدة 
شرعية تستوجب إمتام مبادالت العملة بشكل فوري. 
واضاف إن قواعد األكادميية ستنظر في استخدام 
مواعدات غير مرتبطة تتضمن مجموعات مختلفة 

من الشروط لتفادي نشوء عقد قانوني.

  وإذا دخلــــت قواعــــد األكادميية حيــــز التنفيذ 
فإنها ســــتطبق على البنوك اإلسالمية العاملة في 
ماليزيا مثل األذرع اإلســــالمية لبنك اتش.اس.بي.

سي وستاندرد تشارترد وسيتي باإلضافة إلى بيت 
الكويتي وبنك ســــي.آي.ام.بي ومصرف  التمويل 

الراجحي السعودي.
  وتأتــــي هذه القواعد اجلديــــدة في الوقت الذي 
يسعى فيه املنظمون والبنوك اإلسالمية لالرتقاء 
بصورة الصناعة التي تأثرت بنزاع قانوني كبير 
بشأن التوافق مع الشــــريعة وتصورات عن عدم 

كفاية الرقابة.
  واضاف «الهدف الرئيســــي مــــن وضع حدود 
للمشتقات هو تقوية نشاط الصناعة لكي تصبح 
عملية التوافق مع الشــــريعة بأكملها أكثر شفافية 
وهذا ســــيؤدي في نهاية املطاف إلى احلد من عدم 

التوافق مع الشريعة ومخاطر سوء السمعة ». 


