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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. 	
املتسمة  	 العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  	 الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  	 سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. 	
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  	

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  	 االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. 	
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. 	





قواعد النشر
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: شروط النشر العامة
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج- احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د- اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

 Roman( ز- يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية
.)Script

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
العلم  ربط  رضورة  إىل  توجه  أهنا  جيد  وقواعدها  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  يف  الناظر  إن 
بالعمل، وتعترب أن اخلروج عن هذا اإلطار يشكل انحراًفا مؤثًرا عىل الفرد واملجتمع؛ ومن 
جانب آخر فإن البيئة وتفاعالهتا متثل عاماًل مهاًم يف تشكيل العلوم واملعارف وفهم احلقائق، 
العلوم  بني  امتزاج  إال  ماهي  املعرفة  فصناعة  الناقد،  للتفكري  املثايل  املرسح  تعترب  أهنا  كام 
مؤسساته  أوىل  بظهور  اإلسالمي  االقتصاد  علوم  تطور  ارتباط  ندرك  هنا  ومن  وتطبيقاهتا؛ 
البحوث  منطلق  النواة  هذه  شكلت  حيث  اإلسالمية،  املصارف  وهي  احلديثة  التطبيقية 
علوم  تزامحت  حتى  التطبيقات،  وتقييم  النظريات  واقرتاح  الفرضيات  لوضع  والدراسات 
االقتصاد اإلسالمي عىل هذه املؤسسة مما يستدعي توسيع البيئة التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي 
لتشمل مؤسسات الوقف والزكاة وغريها من التطبيقات املتعلقة بنظام االقتصاد اإلسالمي. 
لقد حرصت »جملة بيت املشورة« عىل املسامهة يف تطوير علوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي 
املتعلقة  بالدراسات  واهتاممها  املهم،  املجال  هبذا  املتعلقة  البحوث  عىل  تركيزها  خالل  من 
باجلوانب التطبيقية ملؤسساته، مع االلتزام بالتطوير املوضوعي واملهني بسعيها لتوسيع دائرة 
النرش ضمن أهم قواعد البيانات العاملية، وإتاحة حمتواها للباحثني والقّراء، واالرتقاء بمعايري 
التحرير  اهليئة االستشارية وأعضاء هيئة  السادة أعضاء  بإرشاف كوكبة من  العلمي  الضبط 

الذين رشفت هبم املجلة.
املشورة«، والذي تضمن بحًثا حول  الثاين عرش من »جملة بيت  العدد  نقدم لكم  ويرسنا أن 
األسس الرشعية واألمهية االقتصادية لتنظيم الدولة للزكاة، ودراسًة لتجربة ماليزيا يف تطوير 
مؤسسة الوقف، باإلضافة إىل دراسٍة ملعوقات التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف 
االقتصاد  حول  وبحًثا  اليابان،  يف  اإلسالمي  التمويل  لواقع  دراسًة  العدد  ضم  كام  اجلزائر، 

الرقمي ودوره يف حتقيق النمو الشامل.
نرش  يف  رسالتنا  لتحقيق  املثمرة  وآرائكم  اقرتاحاتكم  نثمن  فإننا  جملتكم  تطوير  والستمرار 
املعرفة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر
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واقع التمويل اإلسالمي في اليابان: الصكوك نموذًجا

منير ماهر الشاطر

باحث في دراسات ما بعد الدكتوراه، الجامعة العالمية اإلسالمية الماليزية

عمر عبد الرحيم المالح

وزارة التربية والتعليم األردنية

م البحث للنشر في 31/ 2019/10م، واعتمد للنشر في 2/26 /2020م(
ّ
 )سل

الملخص

هيدف هذا البحث إىل بيان واقع وفرص وحتديات التمويل اإلسالمي يف اليابان 
عن  وحتري  بحث  حركة  اليابان  شهدت  فقد  الصكوك،  جتربة  عىل  الرتكيز  مع 
املالية اإلسالمية أعقبها دخول حمدود من قبل املؤسسات املالية اليابانية يف قطاع 
منتجات  بطرح  الدخول  هذا  ومتثل  وديب،  ماليزيا  من  كل  يف  البنكي  التجزئة 
كام  وغريها،  بالتمليك  املنتهية  واإلجارة  بالرشاء  لآلمر  كاملرابحة  إسالمية  مالية 
مالية عريقة، أعقب  يابانية  قبل مؤسسات  اليابان من  تم إصدار صكوك خارج 
الراغبني  املستثمرين  وجذب  الصكوك  إصدار  لتسهيل  قانونية  تعديالت  ذلك 
اخلطوات  هذه  أن  إال  اليابان،  داخل  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  وفق  بالتعامل 
الترشيعية األخرية مل تنجح يف تطوير هذه التجربة فيام بعد، لذا فالبحث يسعى من 
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خالل املنهج االستقرائي التحلييل إىل رصد الفرص والتحديات التي تواجه هذه 
التجربة ومعرفة أسباب عدم تطورها بالرغم من التعديالت القانونية التي حدثت 
الستيعاب وإزالة العوائق أمام الدخول يف هذا القطاع، وقد توصل البحث إىل 
عدة نتائج أمهها: وجود ضعف يف مستلزمات نجاح التجربة داخل اليابان لعدم 
وضعف  املسلمة،  اجلالية  تأثري  وضعف  عدد  قّلة  مثل  النجاح  متطلبات  توافر 
املعرفة الرشعية، وندرة الكفاءات يف جمال التمويل اإلسالمي هناك؛ كام أن عدم 
شمولية التعديالت ملنتجات وخدمات القطاع املايل اإلسالمي كان له أثر مهم يف 
عدم تطور التجربة، إضافة إىل ذلك صعوبة دخول الصكوك عىل خّط املنافسة مع 
املنتجات التقليدية وخاصة السندات يف الوقت الذي تنشط فيه كثري من الدول 
الصكوك  إيالء جتربة  اليابان دون  التقليدية مع  بالسندات  التعامل  اإلسالمية يف 
اليابانية اهتامًما كبرًيا، يف حني يمكن تطوير التجربة خارج اليابان يف األمد القريب 
اإلسالمية  الدول  بني  مشرتك  تعاون  وحصل  جّيد  بشكل  هلا  التسويق  تم  إن 
واليابان يف هذا الشأن؛ خصوًصا أن هناك اهتامًما يابانًيا كبرًيا لتنويع مصادر متويل 
مشاريعها واستثامراهتا، إضافًة إىل رغبتها بتطوير عالقاهتا االقتصادية مع الدول 

اإلسالمية. 

الكلمات المفتاحية: التمويل اإلسالمي يف اليابان، الترشيعات املالية اليابانية، 

الصكوك، اليابان.
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Instance of Islamic Finance in Japan: Sukuk Case

Munir Mahir Al-Shatir
Doctorate research fellow, International Islamic University of Malaysia

Umar Abdur Raheem Al-Mallah
Jordanian Ministry of Education

Abstract
This research aims to explore Islamic finance opportunities and challenges 

in Japan with special focus on sukuk. The past decade has witnessed an 

investigation by Japan of Islamic finance products both in retail banking sector 

and the wholesale market. Several Japanese financial institutions have started 

to offer Islamic finance products like Murabaha, Ijarah and others outside 

Japan, Sukuk also were issued by a prominent Japanese institution with total 

worth approximating half a billion US dollars. These steps were followed 

by governmental legal amendments to facilitate Sukuk issuance inside the 

country to attract investors and Islamic capital from Muslim communities, 

but unfortunately those steps did not succeed to develop afterwards, this 

paper pursues through an analytical and inductive approach to monitoring 

the opportunities and challenges facing this experience and identifying the 

reasons behind the lack of its development, despite the legal amendments that 

were made to accommodate and remove obstacles to entry in this sector, the 

research has reached several results, the most important of them are: There 

is a lack of requirements for the success of this experience inside Japan such 

as: Muslim population in Japan being very small and not influential, the weak 

knowledge in Islamic finance and the scarcity of qualified people in the field 
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of Islamic finance there, which had an impact on the difficulty of providing 

Sharia compliance. The lack of a wide-range amendments that cover products 

and services of the Islamic finance had an important impact on the lack of 

development of the experience, in addition the difficulty for Islamic finance 

products to be capable to compete traditional products, especially bonds, 

whereas many Islamic countries are active in dealing in traditional bonds with 

Japan without providing enough support to the Japanese Sukuk. In contrast, 

the Japanese Sukuk experience can develop overseas in the near term if it 

were marketed well, and received support and interest from Islamic countries, 

especially with a large Japanese interest in diversifying funding, in addition 

to Japanese desire to develop its economic relations with Islamic countries.

Keywords: Islamic Finance in Japan, Japanese Legislation, Sukuk, Japan.
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المقدمة

التمويل اإلسالمي نمًوا متسارًعا عاملًيا، فقد بات ظاهًرا للعيان أن  يشهد قطاع 
التنمية  أهداف  الفقراء واألغنياء وال حيقق  بني  اهلوة  يزيد  التقليدي  املايل  النظام 
املنشودة نظًرا للمشكالت البنيوية واهليكلية يف ذات النظام، ومع تطلع دول العامل 
لنظام مايل جديد يتالىف املشكالت احلالية فإن الواجب عىل جمتمع الصناعة املالية 
اإلسالمية بشقيه األكاديمي واملهني أن يتعرف عىل اجلهود التوعوية املبذولة يف 
البلدان وتصحيح األخطاء إن وجدت  التمويل اإلسالمي يف تلك  تعميم جتربة 
اعرتاف  بعد  خاصة  عام  بشكل  اإلسالمية  املالية  تطوير  أمام  الطريق  يفتح  مما 
هي  واليابان   ،)1(  2018 عام  اإلسالمي  التمويل  بمبادئ  الدويل  النقد  صندوق 
الكبار  السبع  ضمن  تعترب  أهنا  كام  العامل  يف  اقتصاديا  املؤثرة  الدول  أبرز  إحدى 
العامل  مع  تكدر  مل  ممتازة  بعالقات  تتمتع  أهنا  والالفت  االقتصادي،  الشأن  يف 
اإلسالمي، وقد شهدت اليابان يف العقد املنرصم بعض التطورات املتعلقة باملالية 
اإلسالمية عىل صعيد البحث العلمي واملؤمترات والتعديالت القانونية يف الشأن 
قبل  من  اإلسالمية  املالية  واألدوات  للمنتجات  إصدارات  وحصول  بل  املايل 
املؤسسات اليابانية، إال أن العقلية الربوية وما حيوطها من قوانني وأنظمة وقوى 
وأدوات  منتجات  وفعال جتاه  داعمة حتول دون حتّول كفء  برشية ومؤسسات 
التمويل اإلسالمي الصافية يف كثري من البلدان، ويساعد يف هذا اخللل يف الوضع 
الياباين تواصل املعنيني مع مراكز البحث الغربية ونظرهم إىل تطبيقات املؤسسات 
املالية اإلسالمية كالدول األوروبية  آراًء متساهلة يف  تتبنى  التي  العاملية األجنبية 
من أمثال املؤسسات الترشيعية يف بريطانيا ولوكسمبورج وفرنسا وغريها وتقليد 
جتربتهم يف اجلانب التقنيني والذي سنتطرق له الحًقا، وقد وجه هلذه التجارب 
انتقادات كثرية من الناحية النظرية والتطبيقية إذ أن تكييف العقود احلقيقي ينتهي 
لنفس  للوصول  املؤسسات  هذه  حتتاط  بل  الربوية،  النتيجة  نفس  إىل  يؤدي  بام 
(1) https://www.imf.org/external/themes/islamicfinance/
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نقدها  أو  التجارب  هذه  إصالح  دون  واحليلولة  ذلك)2(  تضمن  برشوط  املؤدى 
املرشحني  للمعنيني مما يساهم يف تكوين تصور خاطئ لدى  النقد  وإيصال هذا 
اجلدد لدخول السوق املالية اإلسالمية، وعدم تدارك هذا اخللل سيشكل عوائق 
يسعى  البحث  فإن  هنا  ومن  املغلوطة،  األفهام  هلذه  املستقبيل  التصحيح  جتاه 
للتعريف بالنشاطات التي حدثت يف اليابان يف هذه اجلوانب والتوضيح للمهتمني 
حيوطها  وما  اإلسالمية  املالية  ألوضاع  شامل  بيان  بعد  القائمة  والفرص  الواقع 
األكرب  لالهتامم  نظًرا  البحث  من  حظ  مزيد  للصكوك  كان  وقد  متغريات.  من 
الذي أولته اليابان هلذا اجلانب؛ حيث َتعترب اليابان الصكوك منطقة االستكشاف 
التجريبي املأمول تطويرها ونجاحها فيام يتعلق باملالية اإلسالمية عندهم، وقد بّينا 
اليابانية  احلكومة  هبا  قامت  التي  للجهود  اجلزئي  الفشل  أسباب  البحث  هذا  يف 
لتشجيع املستثمرين األجانب إلصدار صكوك داخل اليابان بشكل موضوعي، 
التجربة بشكل  لتطوير  إرشادات  الراهن مع  الوقت  املتاحة يف  للفرص  بيان  مع 

عام.

إشكالية البحث

اختذت اليابان جمموعة من اخلطوات اإلجيابية جتاه تقديم خدمات مالية إسالمية 
 Wholesale )اجلملة(  األكرب  التمويل  قطاع  عىل  بالرتكيز  منها  واالستفادة 
الياباين تعديالت قانونية اقرتحتها احلكومة  النواب  أقّر جملس  financing، حيث 

تسمح بمامرسة اخلدمات املالية اإلسالمية خارج اليابان منذ عام 2008م وحّددت 
قام  وبالفعل  فقط  بالتمليك  املنتهية  واإلجارة  بالرشاء  لآلمر  باملرابحة  ذلك 
نية  وهناك  وديب  ماليزيا  من  كل  يف  اخلدمات  هذه  بتقديم  اليابانية  البنوك  بعض 

)2( انظر الرشوط التي وضعها البنك املركزي الياباين ملوافقته عىل املنتجات املالية اإلسالمية يف توجيهاته وتعليامته الداخلية التي ينص فيها عىل رضورة 
تكييف العقود اإلسالمية عىل أهنا مداينة تم ترحيل سائر خماطرها واالحتفاظ بمخاطر الدين والسداد فقط عىل الرابط التايل:

هذا  يف  التفصيل  من  مزيد  عىل  وسنأيت   ،japan/1175272/https://thelawreviews.co.uk/edition/the-islamic-finance-and-markets-review-edition-3  
الصدد يف املبحث الثاين الذي يتناول الترشيعات القانونية.
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تصكيك  لقانون  تعديالت  إجراء  تم  2011م  عام  الحق  وقت  ويف  للتوسع)3(، 
تلت  خطوة  يف  اليابان  داخل  الصكوك  بإصدار  للسامح  وذلك  املالية  األصول 
إلدارة  ونومورا  االئتامنية  للخدمات  كأيون  اليابانية  الرشكات  بعض  دخول 
األصول وتويوتا إلدارة األصول يف سوق الصكوك، وقد مر القانون بإجراءات 
انتهت بالقيام بتعديالت وإصالحات وتسهيالت عىل قوانني الرضائب يف نفس 
العام تفادًيا لالزدواج الرضيبي حيث ُأقّر يف القانون املعّدل أن ُتعامل الصكوك 
بالصكوك  خاصة  تسهيالت  أقَرت  كام  الرضيبة،  لغايات  التقليدية  كالسندات 
وإعفاء  امللكية  ونقل  كالتسجيل  جوانب  وتشمل  اخلارجي  باالستثامر  متعلقة 
للخارج وغري ذلك من احلوافز، وتكمن  املنقولة  الصكوك  أرباح  رضيبة عوائد 
عىل  سنوات  ثامن  ميض  وبعد  اإلصالحات  هذه  إجراء  من  بالرغم  أنه  املشكلة 
تعديل القانون مل حتصل إصدارات أصاًل عىل الرغم من إعالن احلكومة عن كافة 
اإلجراءات والتشجيعات هلذا الغرض، إضافة إىل ذلك مل تقم الرشكات اليابانية 
التي قامت بإصدار صكوك يف ماليزيا بتكرار التجربة، وهو ما يبطئ مسرية تطور 

املالية اإلسالمية بشكل عام يف اليابان.

أسئلة البحث

1 - ما واقع التمويل اإلسالمي يف اليابان؟
2 - ما التعديالت القانونية التي أجريت يف نطاق املالية اإلسالمية؟

3 - ما الفرص والتحديات التي تواجه جتربة الصكوك اليابانية؟

النقدية  للشؤون  الدولية  الدراسات  معهد  عن  اليابانية  باللغة  صادرة  اليابان،  يف  إسالمي  لتمويل  الوقت  اآلن  حان  ملاذا  أكياما،  فوميكو  دراسة   )3(
)IIFM(، طوكيو، 2012م، ص 2.
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أهداف البحث

1 - التعريف بواقع التمويل اإلسالمي يف اليابان.

2 - استكشاف الترشيعات القانونية التي تسمح بمامرسة جزء من خدمات املالية 
اإلسالمية.

3 - بيان الفرص والتحديات الداخلية واخلارجية لتطوير جتربة الصكوك اليابانية.

أهمية البحث

تكمن أمهية البحث يف األمور التالية:

التمويل  - وحتديات  وفرص  لواقع  عربية  دراسة  أول  البحث  هذا  يعترب 
اإلسالمي يف اليابان بحسب اطالع الباحثني، وعليه فالدراسة تقدم جمموعة 

من املعلومات املهمة للباحثني واملستثمرين واملهتمني.

تسهم الدراسة يف إثراء البحث عن فرص التمويل اإلسالمي وتوسعتها يف  -
دول رشق آسيا التي تشهد نوعا من االهتامم هبذا النوع من التمويل، وخاصة 

بعد اعتامد صندوق النقد الدويل ملبادئ التمويل اإلسالمي.

اخلارجيني  - واملستثمرين  اإلسالمية  املالية  الصناعة  رفد  الدراسة عىل  تساعد 
اليابان  داخل  الصكوك  إصدار  فرص  الستكشاف  الكافية  باملعلومات 

والتسهيالت التي أجريت هلذا الغرض.

بحكم كون غالب املسلمني يف اليابان من أصول مهاجرة من دول إسالمية،  -
فال بّد أن يكون االهتامم بموضوع املالية اإلسالمية يف اليابان من قبل الباحثني 
ووسائل اإلعالم يف الدول اإلسالمية دافًعا هلم عىل العمل عىل اجياد السبل 
تكون  أن  منها  يرجى  الدراسة  للاملية اإلسالمية يف بالدهم، وهذه  للرتويج 

خطوة يف هذا الصدد.
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منهجية البحث

باملالية  املتعلقة  التطورات  كافة  ومعرفة  الستقراء  االستقرائي  املنهج  استخدمنا 
الصكوك،  وباألخّص  ذلك  وأسباب  تطورها  سري  وخط  اليابان  يف  اإلسالمية 
وكان ذلك بالرجوع إىل املصادر الثانوية بشكل رئييس من األدبيات العلمية ذات 
العالقة من األبحاث والكتب والتقارير واملقاالت واألخبار باللغتني اإلنجليزية 
واليابانية)4(، وقد تم الرجوع إىل األبحاث واملراجع اليابانية من ِقبل أحد الباحثني 
اليابانية مع الرجوع يف بعض األحيان إىل القواميس وخاصة  اللغة  والذي يتقن 

عند ترمجة بعض الكلامت الصعبة واملصطلحات االقتصادية. 

الدراسات السابقة

فيها  اإلسالمي  التمويل  وواقع  اليابان  موضوع  تناولت  التي  الدراسات  تعترب 
قليلة ونادرة؛ ويعود ذلك ألسباب منطقية منها قلة أعداد املسلمني هناك وضعف 
تأثريهم وندرة الباحثني املتخصصني يف هذا املجال عندهم باإلضافة لعدم وجود 
نشاط مرصيف إسالمي داخل اليابان، أما بالنسبة للدراسات العربية فلم نجد أي 
اآلتية  الدراسات  وجدنا  واليابانية  اإلنجليزية  باللغتني  أما  عالقة،  ذات  دراسة 

ورتبناها حسب الدراسة األقدم تصاعديا كالتايل:
فرص  اليابان:  يف  اإلسالمي  التمويل  يف  مقدمة  نوكايا،  هيِدكي  دراسة   -  1
الدولية يف طوكيو)IIMA(، 2007م،  النقدية  الشؤون  معهد  وقضايا، صادرة عن 

منشورة باإلنجليزية)5(.
هدفت الدراسة لتوعية اليابانيني جتاه الفرص االستثامرية التي يمكنهم استغالهلا 
اليابان،  وخارج  داخل  الصكوك  إلصدار  قانونية  إصالحات  إجراء  خالل  من 
)4( حاول الباحثان االعتامد عىل املصادر األولية )البيانات النوعية( من خالل إجراء مقابالت مع مسؤويل الرشكات اليابانية التي أصدرت صكوًكا يف 
ماليزيا والتعرف عىل أسباب عدم تكرار التجربة حتى اآلن؛ حيث قام أحد الباحثني أثناء تواجده يف كواالملبور بالتواصل مع أيون للخدمات االئتامنية 
وبنك طوكيو ميتسوبييش ونومورا إلدارة األصول لعمل مقابلة أو احلصول عىل بيانات يف هذا الصدد إال أن مل يتم التجاوب معه بشأن ذلك باستثناء 
رشكة نومورا التي وافقت عىل اإلجابة عن األسئلة وتقديم توضيحات عن طريق الربيد اإللكرتوين إال أهنام مل يتلقيا أي رّد حتى تاريخ إرسال البحث 

وهو ما يشري إىل قلة االهتامم هبذا املوضوع.
(5) Nukaya, H. (2007). The Introduction of Islamic Finance in Japan: Possibilities and Issues, Institute for International Monetary Affairs 
(IIMA), (Vol. 27, pp. 1–7)
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اخلليجية  الدول  من  األموال  جلب  ألجل  مقرتحات  تقديم  الدراسة  وحاولت 
مع  تتواءم  والتي  اإلسالمية  العاملية  األسواق  إىل  العمل  وتوسيع  واإلسالمية 
طلب املسلمني لالستثامر املتوافق مع مبادئ وأحكام الرشيعة اإلسالمية، وأكدت 
غري  عرب  يتم  به  التعامل  وأن  بالعاملية  يمتاز  اإلسالمي  التمويل  أن  عىل  الدراسة 
املسلمني كام يتم مع املسلمني، إال أن الدراسة مل تواكب التطورات التي حصلت 
الحقا عامّي 2008 و 2011م، ويف دراستنا هذه استدراك وحتديث ومزيد توسع فيام 

جرى بام يتعلق بالتمويل اإلسالمي داخل وخارج اليابان.
اليابان،  يف  إسالمي  لتمويل  الوقت  اآلن  حان  ملاذا  أكياما،  فوميكو  دراسة   -  2
صادرة عن معهد الدراسات الدولية للشؤون النقدية)IIMA( يف طوكيو، 2012م، 

منشورة باليابانية)6(
تناولت الدراسة موضوع التغيريات القانونية والتعديالت الرضيبية التي أجريت 
من قبل السلطات اليابانية لتسهيل إصدار الصكوك داخل اليابان، كام وضحت 
نقص  أن  الباحثة  ووضحت  اليابان،  داخل  الصكوك  إصدار  هيكلية  الدراسة 
اخلربات يف الرقابة والتدقيق الرشعي واإلرشاف هو حتٍد كبري إلصدار الصكوك 

وتطور أوضاعها داخل اليابان. 
الرشكات  إصدارات  وتاريخ  الصكوك  أنواع  الكامن،  چونرت  بِدي  دراسة   -  3
اليابانية هلا، صادرة عن معهد نومورا ألسواق املال، 2015م، 20 صفحة، منشورة 

باإلنجليزية)7(
وضحت دراسة الكامن أسباب ودوافع املؤسسات املالية اليابانية لدخول سوق 
الصكوك، كام بّينت بشكل مقتضب جًدا أسباب عدم وجود إصدارات لصكوك 
التحديات  أبرز  املطابقة الرشعية تعترب من  أن  الباحث إىل  اليابان، وأشار  داخل 
ا أسباب عدم  التي تواجه إصدار الصكوك يف اليابان، كام ذكر بشكل خمترص جدًّ
القانونية  واإلصالحات  التعديالت  رغم  اليابانية  السوق  إىل  الصكوك  دخول 
(6) Akiyama, F. (2012). Why now islamic finance in Japan. Institute for International Monetary Affairs.
(7) Lackmann, B. G. (2015). Types of Sukuk (Islamic Bonds) and History of Japanese company Issuence. Nomura Journal of Capital Markets, 6(3)
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التمويل  تطوير  آليات  حول  تفصيل  مزيد  هذا  بحثنا  يف  وسنقدم  أجريت،  التي 
اإلسالمي بشكل عام.

التنمية  بنك  عن  صادر  السندات،  لسوق  آلسيان3+  اإلرشادي  الدليل   -  4
اآلسيوي، 2016م، منشور باإلنجليزية)8(

يعترب هذا الدليل من األدلة الشاملة لسوق السندات يف الدول اآلسيوية؛ حيث 
كونه  من  أكثر  وحتليلها  والبيانات  املعلومات  مجع  عىل  يركز  منًحى  ينحو  أنه 
اإلسالمية  الصكوك  جتربة  منه  مستقل  جزء  يف  تناول  وقد  إرشادي،  دليل  جمّرد 
والتمويل اإلسالمي يف اليابان حتت عنوان »التمويل اإلسالمي يف اليابان«، حيث 
بنيَّ الدليل األوضاع القانونية إلصدار الصكوك واخلصائص الواجب تكوينها يف 
إصدارات الصكوك القادمة مع توضيحات ملسائل العبء الرضيبي والتسهيالت 
جيع عىل إصدار الصكوك، ويعترب التفصيل القانوين املتناول يف  التي أجريت للتشَّ

هذا الدليل من أجود ما كتب يف الباب.
نظرات جديدة  التمويل اإلسالمي:  إطار عمليات  بكر،  أبو  ناشريا  دراسة   - 5
يف تطبيق املالية اإلسالمية يف ماليزيا واليابان، املجلة الدولية لالقتصاد والتجارة 

واإلدارة، العدد 11، 2017، 13 صفحة، منشورة باإلنجليزية)9(
اإلسالمي  التمويل  عمليات  أطر  عن  جديدة  نظرات  إعطاء  إىل  الدراسة  هتدف 
وكيفية استخدامه الستغالل الفرص املتاحة للتمويل اإلسالمي يف اليابان ملقيًة 
الضوء عىل مفاهيم التمويل اإلسالمي وحجم الصناعة املالية اإلسالمية، وتؤكد 
إحدى  باعتبارها  اإلسالمي  التمويل  لسوق  اليابان  دخول  رضورة  عىل  الباحثة 
من  املاليزي  السوق  عىل  أفضلية  مزايا  من  هلا  وملا  املنطقة  يف  املال  أسواق  أكرب 
التي  الصفرية  الفوائد  سياسة  أن  إىل  الدراسة  وتشري  واالستقرار،  احلجم  حيث 
اتبعتها اليابان جتعل منها قريبة إىل مفاهيم التمويل اإلسالمي ومشجعة له، إال أن 
(8) Asian Development Bank, ASEAN+3 BOND JAPAN, 2016 MARKET GUIDE. Asian Development Bank publications, Manilla-phil-
lipines, 2017.
(9) Abu Bakar, N. A. (2017). Islamic Finance Operational Transaction Framework : a New Insight of Islamic Finance Implementation in Ma-
laysia and Japan, journal of International Journal of Economics, Commerce and Management,volume V, issue 11, P.356-378.
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الدراسة ختلط يف حديثها عن ماليزيا كثرًيا وتفتقد إىل الرتكيز، وختلص الدراسة إىل 
وجوب تسويق املرصفية املزدوجة يف اليابان دون أي ذكر للتحديات التي تواجه 
التمويل اإلسالمي يف اليابان وكيفية استغالل املزايا التي تتمتع هبا اليابان لتطوير 

هذا القطاع.
األسواق  يف  وحتدياته  الصكوك  سوق  تطوير  أوغينو،  ياسوهارو  دراسة   -  6
اليابانية، صادرة عن املعهد الدويل للشؤون النقدية )IIMA، )2018 م، 14 صفحة، 

منشورة باإلنجليزية)10(
 عّرفت الدراسة بمفاهيم التمويل اإلسالمي وتناولت هياكل الصكوك الرئيسة، 
كام بينت بشكل مقتضب التعديالت القانونية لتسهيل إصدار وتداول الصكوك 
عامليا  الصكوك  سوق  وتطور  نمو  اجتاهات  وضحت  أهنا  إىل  إضافة  اليابان،  يف 
حتديات  إىل  الدراسة  وأشارت  اإلسالمية،  الدول  من  وعدد  العموم  وجه  عىل 
إصدار الصكوك يف اليابان دون اقرتاح حلول لذلك، كام أهنا توقعت أن البنوك 
أصوهلا  إدارة  هبدف  للصكوك  نشط  استغالل  هلا  سيكون  اليابانية  والرشكات 

وتنويع مصادر متويلها.
جملة  اليابان،  يف  اإلسالمي  التمويل  كاتو،  وساتويش  كاباتا  نايوكي  دراسة   -  7
 7 2018م،  اإلسالمية،  املالية  واألسواق  اإلسالمي  التمويل  قانون  مراجعات 

صفحات، منشورة باإلنجليزية)11(
إمكانية  رشح  مع  اليابان،  يف  املالية  لألعامل  القانوين  اإلطار  الدراسة  تناولت 
ممارسة األعامل املالية اإلسالمية يف قانون البنوك، وقانون األسواق املالية، وقانون 
التأمني، وقانون االستثامر والرضائب وغريها، وقدمت الدراسة معلومات حول 
القانونية  األوضاع  موضحًة  ممارسته  يمكن  ال  وما  اليابان  يف  ممارسته  جيوز  ما 
املالية  األعامل  ممارسة  املستثمرين  أحد  نوى  إن  فيها يف حال  التعامل  التي سيتم 
(10) Ogino, Y. (2018). Developments of Sukuk (Islamic Bond) Market and Challenges of Japanese Market. Institute for International Monetary 
Affairs, Vol. 0116, pp. 1–14. Retrieved from https://www.iima.or.jp/en/docs/newsletter/2018/NL2018No_2_e.pdf
(11) Kabata, N & Kato, S, Islamic Finance in Japan, Journal of Islamic finance and Markets review, edition 3, 2018 look at: https://thelawre-
views.co.uk/edition/the-islamic-finance-and-markets-review-edition-3/1175272/japan
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أي  رؤية  عدم  يف  تتمثل  مستقبلية  نظرات  الباحثان  قدم  كام  هناك،  اإلسالمية 
تطور لقطاع التجزئة اإلسالمي يف اليابان مع إمكانية تطور كبرية لسوق التمويل 
مفتوحة  توجهات  هناك  وأن  والصكوك  االستثامر  جمال  يف  وباألخص  باجلملة 
الباحثان ملدى موافقة  يتطرق  للمامرسة مثل هذه األعامل، ومل  قبل احلكومة  من 
اإلجراءات التي قامت هبا احلكومة ألحكام االمتثال الرشعي مكتفية بالنقل عن 

وجهة نظر اليابانيني وما يسمح به القانون الياباين. 

خطة البحث

يف  نتناول  وتوصيات،  ونتائج  مباحث  وثالثة  منهجي  إطار  إىل  البحث  ينقسم 
املبحث  ويف  اليابان،  يف  اإلسالمي  التمويل  بواقع  التعريف  األول:  املبحث 
املبحث  ويف  اإلسالمي،  التمويل  بمامرسة  املتعلقة  القانونية  الترشيعات  الثاين: 
النتائج  ذلك  ييل  والتحديات.  الفرص  اليابان:  داخل  الصكوك  إصدار  الثالث: 

والتوصيات.
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يف بواقع التمويل اإلسالمي في اليابان المبحث األول : التعر

يف هذا املبحث سنتناول يف املطلب األول: معلومات عامة عن اليابان واألوضاع 
االقتصادية فيها، ويف املطلب الثاين: واقع التمويل اإلسالمي داخل اليابان.

المطلب األول: تمهيد عن اليابان

توطئة حلديثنا عن التمويل اإلسالمي يف اليابان: الفرص والتحديات؛ سنعرض 
املعلومات  لفهم  واملهتم  للقارئ  توطئًة  البلد  عن  مقتضبة  عامة  معلومات  إىل 

الرئيسية حول البلد وأوضاعه.

: معلومات عامة
ً

أوال

تسمى اليابان، وباليابانية نِيُهون أو نِيبُّون ومعناها مرشق الشمس أو أصل ومنبع 
اليابان  وبحر  اهلادئ  املحيط  بني  تقع  آسيا  رشق  أقايص  يف  بلد  وهي  الشمس، 
الذي سمي باسمها، وتتألف اليابان من جمموعة جزر تصل إىل حوايل ثالثة آالف 
جزيرة صغرية باستثناء أربع رئيسة، ومتتّد من اجلنوب إىل الشامل كاآليت: )كيوشو، 

شيكوكو، هونشو، هوكايدو(، يف حني يبلغ عدد حمافظات اليابان 47 حمافظة)12(.
اليابان هو اإلمرباطورية، وتغريت أشكاله عرب الزمن  القديم يف  إن نظام احلكم 
بحسب قوة العائلة احلاكمة ونفوذها يف اجليش، ويف عام 1870م حتول النظام إىل 
احلايل  واإلمرباطور  اآلن)13(،  حتى  ذلك  عىل  زال  وال  الدستورية  اإلمرباطورية 
اليابان حسب  ويبلغ عدد سكان  أبه،  الوزراء هو شينزو  ورئيس  ناروهيتو،  هو 
اإلحصاء الذي أجرته احلكومة عام 2015م حوايل 127 مليون نسمة )98.5 % منهم 
اجلزر  يف  العدد  وهذا  وصينيون()14(،  كوريون  نصفهم  أجانب   % و1.5  يابانيون 
 340 بواقع  األرض  وجه  عىل  سكانيًة  كثافًة  الدول  أكثر  إحدى  جيعلها  اليابانية 
(12) https://www.japan.go.jp/japan/ 

https://www.kunaicho.go.jp/eindex.html :(13) انظر موقع احلكومة اليابانية
 http://www.stat.go.jp/english/data/kokusei/2015/final_en/final_en.html#Summary :(14) انظر موقع دائرة االحصاءات العامة اليابانية
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بمتوسط  السكاين  التعمري  معدالت  أعىل  من  تعترب  اليابان  أن  كام  كم2،  نسمة/ 
2018م)15(، ويعترب التحدي  84.2 سنة حسب تقديرات عام  عمري للسكان يبلغ 
أن  ُيتوقع  حيث  يواجههم  الذي  الكبري  السكاين  التناقص  هو  لليابانيني  األكرب 
الواحد  القرن  منتصف  يف  شخص  مليون   26 يقارب  بام  السكان  عدد  ينخفض 

والعرشين)16(.

ثانًيا: األوضاع االقتصادية

تعترب اليابان ثالث أكرب دولة من حيث الناتج املحيل اإلمجايل الذي بلغ 6.2 تريليون 
دوالر لعام 2012م والذي نزل إىل 5.18 ترليون يف شهر أكتوبر من عام 2019م)17(، 
كام أن اليابان إحدى أبرز الدول املتقدمة وفق املعايري الدولية، حيث حتتل املرتبة 
قائمة  )18(، وهي ضمن   2018 لعام  الرشائية  القوة  عاملًيا من حيث حجم  الرابعة 
السبع  الدول اخلمس األُول من حيث االبتكار والتصنيع، وهي إحدى أعضاء 
الكبار G7، ولليابانيني معدل دخل فردي مرتفع يبلغ قرابة 38 ألف دوالر سنوًيا 
وفق تقديرات عام 2017م، أما بالنسبة إىل عدد العاملني فقد وصل إىل 73.4 مليون 
عامل عام 2017، وبمعدل بطالة منخفض نسبًيا يصل إىل 3.4 % وفق تقديرات نفس 
العام)19(، )ويعمل 70 % من السكان يف قطاع اخلدمات، و26 % يف قطاع الصناعة، 
و4 % يف قطاع الزراعة()20(. تعترب العملة املحلية )الني( إحدى العمالت الصعبة 
واألكثر استقراًرا عاملًيا، كام أن اليابان من الدول املانحة املهّمة، وهي مصنفة من 
قبل وكالة ستاندر أند بور العاملية بـ )أ+( حملًيا وخارجًيا بنظرة مستقبلية مستقرة، 
طوكيو  جيعل  مما  اخلاصة،  العاملية  املالية  األصول  من   %  13.7 اليابان  متتلك  كام 
إحدى املراكز املالية اهلامة والرئيسة عاملًيا، كام أن 51 رشكة يابانية هي من ضمن 

 OECD: https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm (15) انظر قاعدة بيانات منظمة التنمية والتعاون التجاري
 #https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POP_PROJ : (16) انظر قاعدة البيانات السابقة

(17) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=JP
 OECD: https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE4 (18) انظر قاعدة بيانات منظمة التنمية والتعاون التجاري

(19) OECD, OECD economic survey: Japan 2017, OECD Publishing, Paris.
 https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-japan-2017_eco_surveys-jpn-2017-en 
(20) http://datatopics.worldbank.org/jobs/country/japan 
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اخلمسامئة األكثر ثراء يف العامل. ومتتاز اليابان بكوهنا من أقل دول العامل من حيث 
الرضائب عىل املستهلكني واألعىل من حيث فرض الرضائب عىل الرشكات، إذا 
تصل رضائب الرشكات إىل 36.8 %، وتشتهر اليابان بصناعة وسائل املواصالت، 

واحلديد الصلب، وأشباه املوصالت، واآلالت، والبالستيك)21(.

يخ وأوضاع المسلمين في اليابان ا: تار
ً
ثالث

يعترب تاريخ اإلسالم يف اليابان تارخًيا حديًثا مقارنة بوجوده يف بلدان أخرى حول 
العامل، حيث حيتمل أن التواصل مع إندونيسيا وماليزيا والفلبني كان إحدى طرق 
معرفتهم عن اإلسالم، أما يف العرص احلديث فقد استقى اليابانيون معارفهم عن 
اإلسالم واملسلمني عن طريق التبادل التجاري الذي حصل بني اليابان والدول 
شقيق  بزيارة  فكان  واملسلمني  اليابان  بني  رسمي  اتصال  أول  أما  اإلسالمية، 
إمرباطور اليابان األمري كوماتسو هيتو للدولة العثامنية عام 1887م)22(، تلت هذه 
بوفد مكون من ستامئة شخص  1890م  العثامنية عام  الدولة  بفرتة إرسال  الزيارة 
اليابان  بإمرباطور  حينها  الوفد  والتقى  أرطغرل،  تدعى  حربية  فرقاطة  متن  عىل 
آنذاك ماتسو هيتو ولكن السفينة حتطمت يف طريق العودة ومات من فيها وأنقد 
منهم  نجى  من  اليابانيون  ومحل  فقط،  بالعرشات  أعدادهم  كانت  الذين  البقية 
طريق  يف  الناجني  رافق  ممن  الصحفيني  أحد  وقام  اسطنبول،  إىل  هبم  ورجعوا 
عودهتم بجمع تربعات ألرس الضحايا ومكث بضع سنوات يف الدولة العثامنية 
باسمه  أيضا  )ويعرف  نودا  أوتشارو  واسمه  هناك  وأسلم  اإلسالم  عىل  فتعرف 
املعروف)23(،  حدود  يف  اليابانيني  من  أسلم  من  أول  وهو  احلليم«(  »عبد  العريب 
ويف سنة 1906م / 1326هـ عقد مؤمتر الديانات يف طوكيو والذي حرضه مندوبون 
من بعض الدول اإلسالمية، تلت هذا املؤمتر بسنتني أو ثالث زيارة عبد الرشيد 

(21) املرجع السابق
(22) Arik, Umut, A century of Turkish-Japanese Relations: A special partnership, published by The Japan-Turkey friendship Centenary Pro-
gram Committee, Revised 2nd Edition, P.25.

)23( املرجع السابق ص 35-27.
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إبراهيم، وهو داعية مسلم ترتي رويس ضمن جمموعة من الفاّرين من اضطهاد 
الدولة الروسية للمسلمني، وقد اجتهد عبد الرشيد إبراهيم يف الدعوة فأسلم عىل 
ياباين مسلم يؤدي  أول  ياماؤكا، وهو  بينهم كوتارو  اليابانيني من  يديه عدد من 
فريضة احلّج، وقد حصلت هجرة ملئات من مسلمي تركستان الرشقية منهم عبد 
ذلك  هنالك)24(، حلق  الدعوة لإلسالم  كبري يف  له جهد  كان  والذي  قربان  احلي 
فتح مفوضية بالقسطنطينية أعقاب احلرب العاملية األوىل وإرسال مبعوث جلدة 
اليابان  يف  مسجد  أول  تأسيس  تم  والحًقا  اإلسالمي،  بالعامل  العالقات  لتوثيق 
1938هـ، كالمها  الكبري عام  بناء مسجد طوكيو  1935م، تاله  يف مدينة كوبه عام 
من  موجات  حصلت  كام  هناك)25(،  املسلمة  اجلاليات  من  كبري  ومتويل  بجهود 
النزوح اإلسالمي إىل اليابان إّبان هروب املسلمني من الشيوعية يف الصني، وقد 
كان هناك نشاط دعوي مثمر لشخصيات يابانية وغري يابانية مثل: )ريوتيش ميتا 
املعروف بـ احلاج عمر ميتا، وعبد الرشيد أرشاد، وحممد مجيل، وشوقي فوتاكي، 

وغريهم()26(. 
اإلسالمية  الدول  بني  والعالقات  التواصل  أن  يبدو  احلالية،  الفرتة  خالل  أما 
املتبادلني  واملتدربني  الطالب  أعداد  وتزايد  االتصال  وسائل  تطور  مع  وخاصة 
ال  انه  إال  اليابان  يف  املسلمني  أعداد  نمو  يف  أثر  له  اإلسالمي  والعامل  اليابان  بني 
زال بطيًئا، حيث قّدر عدد املسلمني يف اليابان عام 2010 بمئة ومخسة وثامنني ألًفا 
من  وخاصة  مهاجرة  أصول  من  معظمهم  أّن  كام  تقديرية)27(،  إحصاءات  وفق 
من   % 10 بـ  يابانية  أصول  من  املسلمني  عدد  يقّدر  حني  وماليزيا، يف  إندونيسيا 
هذا العدد فقط، الذي يعادل حوايل 0.2 % من سكان اليابان البالغ عددهم حوايل 
127 مليوًنا، ويتوفر للجالية اإلسالمية يف اليابان قرابة 200 مسجد ومصىّل وعدد 

من املراكز اإلسالمية وقد تزايد هذا العدد بعد عام 1982م حيث كانت التقديرات 
(24) Al-Samarrai, Salih Mahdi, The Message of Islam In Japan: Its History & Development, translated from Arabic by: Hasan, Usama, Islamic 
Centre of Japan Publications, Tokyo-Japan, 1999, p.8-13. (Arabic version not found)

)25( املرجع السابق ص 13.
)26( املرجع نفسه ص 17-15.

(27) https://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/ 
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تشري إىل أن عدد اجلالية اإلسالمية آنذاك قرابة 30 ألف مسلم فقط)28(.
أما بالنسبة للتعليم اإلسالمي فتوجد عدة مدارس صغرية منها ابتدائية وإعدادية 
وأيًضا رياض أطفال خاصة يف طوكيو)29(، أما فيام يتعلق بصناعة احلالل فقد تم 
إنشاء احتاد لصناعة احلالل يف اليابان)30(، والذي يتعدى نشاطه جمال األطعمة إىل 
كل ما يلزم السائح املسلم من سلع وخدمات حتى أماكن املساجد واملصليات، 
اليابانية  املحافظات  معظم  كثريون من  أعضاء  االحتاد  هذا  وينضوي يف عضوية 
منهم رشكات ومتاجر ومصانع ومواقع جتارة إلكرتونية، وتوفر سلع وخدمات 
متالئمة مع طبيعة وثقافة املسلمني إضافة إىل توفري دورات تدريبية للراغبني يف 
دخول السوق، كام يوفر االحتاد أدلة للسياح والزوار املسلمني لليابان بام يلزمهم 

أثناء مكوثهم يف اليابان)31(.
أية إشارات لتضييق السلطات عىل املسلمني يف  أنه ال توجد  وجتدر اإلشارة إىل 
ال  حيث  هناك  املسلمني  أعداد  لقلة  يعود  هذا  ولعل  الدينية،  شعائرهم  ممارسة 
يشتكي املسلمون عادة من تضييقات يف الدول التي يعتربون فيها أقلية غري ظاهرة 
وتتغري األوضاع مع ازدياد عدد اجلالية املسلمة ومطالبتهم بمزيد من احلقوق مع 

الزمن.

المطلب الثاني: واقع التمويل اإلسالمي في اليابان

إّن دخول التمويل اإلسالمي إىل اليابان ال يزال يف مراحله األوىل وقيد الدراسة، 
وبالرغم من أنه ال توجد فروع لبنوك إسالمية يف اليابان أو رشكات متويل إسالمية 
أو صناديق استثامر إسالمية حتى اللحظة إال أن مشاهدة اجلهات اليابانية لإلقبال 
العاملي عىل أدوات التمويل اإلسالمي وبعض اخلدمات املالية اإلسالمية املقبولة 

(28) https://www.dailysabah.com/asia/2015/05/31/muslim-population-in-japan-increases-with-islamic-demands
(29) منها مدرسة يواي اإلسالمية ومدرسة اقرأ اإلسالمية اإلعدادية يف طوكيو: https://www.yuaischooljapan.com/، http://iqra.jp/ تم الدخول بتاريخ 

.8/9/2019
https:// :(30) تم إعداد تقرير مصور عن صاحبة فكرة ومؤسسة احتاد الطعام احلالل يف اليابان من قبل قناة اجلزيرة، وهو موجود عىل حساهبا عىل يوتيوب

www.youtube.com/watch?v=F_UesviduI8 شوهد بتاريخ 8/9/2019.
(31) http://www.halal.or.jp/ also look: https://muslim-guide.jp/about/
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عاملًيا جعلها ختطو خطوة إىل األمام يف الداخل واخلارج عىل املستوى األكاديمي 
عدة  إىل  اليابان  يف  اإلسالمي  التمويل  عن  حديثنا  وسنقّسم  والعميل،  والقانوين 

أقسام ليتضح هذا التوجه وعمقه.

: خدمات التجزئة التي تقدمها البنوك اليابانية خارج اليابان
ً

أوال

متثلت اخلطوة اخلارجية األوىل بطرح بنك طوكيو ميتسوبييش )أحد أبرز البنوك 
إجراء  بعد  وذلك  التجزئة  قطاع  مستوى  عىل  إسالمية  مالية  ملنتجات  اليابانية( 
ذلك  بعد  البنك  بادر  حيث  2008م)32(،  عام  الياباين  البنوك  قانون  عىل  تعديل 
مبارشًة بطرح منتجات املرابحة لآلمر بالرشاء واإلجارة املنتهية بالتمليك وغريها 
الوكالة الرشعية  القيام بمهام  باإلضافة إلعالنه عن  التمويلية  قائمة خدماته  إىل 
وقبول الودائع بالعمالت األجنبية وتوظيفها يف ودائع االستثامر التي توظف يف 
أنه  للبنك  اإللكرتوين  املوقع  يذكر  كام  ماليزيا،  يف  ذلك  وكان  حرًصا  املرابحات 
يقدم خدمات مالية إسالمية لعمالئه الدوليني يف ديب أيًضا منذ 2015م)33(، وللبنك 
هيئة استشارات رشعية يف ماليزيا مكونة من مخسة أعضاء ويف ديب مكونة من ثالثة 
الرشعية  املالية  االستشارات  خدمات  يقدم  أنه  أيًضا  املوقع  ويذكر  أعضاء)34(، 

املختصة يف الصكوك من لندن)35(.
كام أن بنك سوميموتو ميتسوي والذي له فروع ومكاتب يف كل من اإلمارات وقطر 
والبحرين وإيران ومرص وتركيا وماليزيا وإندونيسيا يذكر يف موقعه الرسمي أنه 
يقدم خدمات متويل إسالمية لتمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية واملواصالت 
لتمويل  باإلضافة  الرشكات  مستوى  عىل  واإلقراض  والسفن  الطائرات  ورشاء 
التجارات بطريقة إسالمية إال أنه مل يبني طبيعة هذه اخلدمات وطريقتها)36(، وقد 

(32) راجع املوقع اإللكرتوين لوكالة اخلدمات املالية اليابانية للوقوف عىل التفصيالت املتعلقة بام خيص الصريفة اإلسالمية يف نرشة خاصة تم إصدارها 
 https://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20150401-3/01.pdf :باللغة اليابانية

(33) https://www.bk.mufg.jp/malaysia/productsandservices/productsservices_islamic/index.html 
(34) https://www.mufgemea.com/products-and-services/islamic-finance/shariah-supervisory-board/
(35) https://www.mufgemea.com/products-and-services/islamic-finance/
(36) https://www.smbcgroup.com/emea/products-services/islamic-finance/
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إسالمية  مالية  خدمات  بتقديم  السابقني  للبنكني  اآلخر  هو  ميزوهو  بنك  انضم 
تتمثل يف املرابحة لآلمر بالرشاء وودائع املرابحة التجارية يف لندن)37(.

تسمى  ماليزيا  يف  رشكة  املالية  األصول  إلدارة  القابضة  نومورا  جمموعة  ولدى 
نومورا إلدارة األصول املالية اإلسالمية وهلا عمالء حمليون ومن »منطقة الرشق 
صندوقني  تدير  فإهنا  الرسمي  موقعها  يف  تذكر  ما  وبحسب  أيًضا،  األوسط« 

استثامريني متوافقني مع الرشيعة اإلسالمية)38(.
اليابان  وبنك   JICB الدويل  للتعاون  اليابان  كبنك  وغريها  البنوك  هذه  أن  كام 
Bank of Japan واحتاد املتداولني اليابانيني لألوراق املالية JSDA، قد أصبحوا من 

ضمن األعضاء املراقبني يف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية )IFSB)39 وهذا يبني 
اهتاممهم يف املالية اإلسالمية بشكل عام.

ثانًيا: إصدارات الصكوك الخارجية

القوانني  تعديل  نحو  خطوة  كانت  والتي  املبكرة  اإلسالمية  املالية  األنشطة  من 
أيون  رشكة  كانت)40(  حيث  ماليزيا،  يف  اليابان  خارج  صكوك  إصدار  املحلية 
خلدمات اإلقراض أول من قام بإصدار صكوك خارج اليابان عام 2007م بقيمة 
 CIMB investment 400 مليون رنجت ملدة 7 سنوات بوساطة وإدارة كل من بنك

2008م  عام  يف  والحًقا   ،Asean Bankers Malaysia و   BTMU Malaysia Bankو 

بإصدار صكوك  أيًضا(  اليابانية  البنوك  أبرز  ميتسوي )أحد  بنك سوميموتو  قام 
 BTMU مشاركة أيضا بقيمة 1 مليار رنجت ملدة 7 سنوات بوساطة وإدارة بنكي
نومورا  جمموعة  قامت  2010م  عام  ويف   ،CIMB investment Bank و   Malaysia

وبعائد  عامني  ملدة  دوالر  مليون   100 بقيمة  إجارة  صكوك  بإصدار  القابضة 
LIBOR + %1.6، وأدرج الطرح يف بورصة ماليزيا وبضامن بيت التمويل الكويتي 

(37) https://www.mizuhobank.com/uk/service/corp_invest_bk/financial_solutions/index.html 
(38) https://www.nomura-asset.com.my/index.php/nomura-islamic-asset-management/about-us-niam
(39) https://www.ifsb.org/preess_full.php?id=485&submit=more, IFSB report 2019, page 7
https:// وينظر:   ،http://www.aeonfinancial.co.jp/corp/news/data/news070115.pdf املؤسسات  هذه  من  مؤسسة  لكل  الرسمي  للموقع  (40)يرجع 
https://www.bk.mufg.jp/global/newsroom/news2014/pdf/ وينظر:   www.nomuraholdings.com/news/nr/holdings/20100706/20100706.pdf

newse0605.pdf
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2014م بإصدار صكوك  يف ماليزيا، والحًقا هلذا قام بنك طوكيو متسوبييش عام 
 .)41(CIMB investment Bank وكالة بقيمة 25 مليون دوالر ملدة عام بوساطة

ا: إصدارات الصكوك الداخلية واإلجراءات القانونية
ً
ثالث

للحكومة  حافًزا  اليابانية  املالية  املؤسسات  هبا  قامت  التي  اإلصدارات  كانت 
اإلسالمية  األموال  رؤوس  الستقطاب  قانونية  تعديالت  إلجراء  اليابانية 
بمراكز  اقتداًء  الصكوك  إجازة طرح  التعديالت عىل  واقترصت هذه  اخلارجية، 
التي أصدرت  وماليزيا وغريها  عاملية كربيطانيا ولوكسمبورغ وسنغافورة  مالية 
املالية  أكسبت  التي  التعامالت  وهذه  ضخمة،  صكوك  إصدارات  واستقبلت 
اإلسالمية صفة العاملية تعترب إحدى العوامل التي شجعت اليابانيني للدخول يف 
املايل  السوق  أي إصدار يف  أن  إال  2011م،  أولية وذلك عام  املجال كتجربة  هذا 
الياباين مل حيدث حتى اآلن، وهو ما سنتوسع يف طرحه الحًقا، وال شك أن أعداد 
الدول اإلسالمية تغري  العامل والقوة االقتصادية لبعض  الكبرية حول  املسلمني 
لتنويع  احلالل  اإلسالمية  باملعامالت  للتعامل  يطمح  من  الستقطاب  اليابانيني 
هذا  عوامل  إحدى  كانت  التطورات  هذه  وكل  األموال،  استقطاب  مصادر 

التحفيز، وسنأيت عىل مزيد تفصيل يف املباحث القادمة.

يب والمؤتمرات في االقتصاد والتمويل اإلسالمي رابًعا: التعليم والتدر

التعليم األكاديمي: ال يوجد حالًيا قسم أكاديمي يعنى بتعليم االقتصاد اإلسالمي 
أنه ال توجد مساقات دراسية مستقلة وفق استقرائنا  التمويل اإلسالمي، كام  أو 
اجلامعات  تطرحها  التي  األكاديمية  الربامج  مجيع  تصفح  طريق  عن  تم  الذي 
اليابانية املعتمدة، ولكن يذكر موقع كلية االقتصاد يف جامعة واكاياما يف حمافظة 
التمويل اإلسالمي مكونة من  واكاياما أهنا أنشأت وحدة أبحاث متخصصة يف 
(41) Lackmann, B. G. (2015). Types of Sukuk (Islamic Bonds) and History of Japanese company Issuances. Nomura Journal of Capital 
Markets, 6(3), p.14
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مخسة من أعضاء اهليئة التدريسية يف الكلية واثنني من خارجها وذلك ابتداًء من 
حتى  قبلهم  من  أبحاث  من  نرشه  تم  عام  معلومات  أية  توجد  وال  2018م،  عام 

اآلن)42(.
األبحاث والباحثون: توجد كتب وأبحاث وتقارير ورسائل جامعية ملتخصصني 
يف االقتصاد تطرقوا ملوضوع االقتصاد اإلسالمي واملالية اإلسالمية مع تركيز عىل 
األخرية ومثاهلا ما ذكرناه يف الدراسات السابقة لباحثني يابانيني، ووفق استقراءنا 
وبحثنا العام حول املوضوع وجدنا بعض املتخصصني اليابانيني يف جمال التمويل 
التعايش  دراسات  قسم  يف  األستاذ  ناغاؤكا  شينسوكه  الدكتور  وهو  اإلسالمي 
السلمي يف كلية الدراسات العليا اآلسيوية واإلفريقية يف جامعة كيوتو وقد عمل 
عام  زائر  كأستاذ  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  التابع  والتدريب  البحوث  معهد  يف 
باسيفيك  آسيا  ريتسوميكان  جامعة  يف  االقتصاد  أستاذ  أيًضا  وهناك  2010م)43(، 

عدة  أيًضا  له  والذي  ياسويش سوزوكي  األستاذ  اليابان  جنوب  أويتا  حمافظة  يف 
أيًضا  وهناك  اإلسالمية)44(،  والبنوك  اإلسالمي  التمويل  عن  وكتب  أبحاث 
األستاذ ايتسوأكي يوشيدا مدير وحدة الشؤون اخلارجية يف بنك اليابان للتعاون 
األستاذ  ولدى  طوكيو  واسيدا-  جامعة  يف  التجارة  كلية  يف  أستاذ  وهو  الدويل 

يوشيدا عدة مؤلفات عن التمويل اإلسالمي)45(.
اإلسالمي  التمويل  معهد  عىل  الباحثان  اطلع  واالستشارات:  األبحاث  مراكز 
الذي أسسه مقصود أمحد)46( من باكستان يف طوكيو والذي يقدم نفسه عىل أنه أول 
اليابان، حيث يعرض هذا املركز وفقا ملا هو معلن عىل  معهد متويل إسالمي يف 
موقعه اإللكرتوين دورات يف التمويل اإلسالمي والتأمني اإلسالمية والصكوك 
للرشكات والبنوك واجلامعات، وحسب ما هو مذكور يف املوقع فقد أبدى املعهد 

(42) https://www.wakayama-u.ac.jp/eco/souken/unit/unit36/index.html 
http://nagaoka.world.coocan.jp/، http://www.humanosphere. الشخصية  وصفحته   /https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/global/staff/nagaoka  (43)

cseas.kyoto-u.ac.jp/en/article.php/member_wakate_nagaoka_en.html
(44) http://en.apu.ac.jp/home/faculty/article/?storyid=92&version=English 
(45) https://www.researchgate.net/profile/Etsuaki_Yoshida

)46( خريج اجلامعة اإلسالمية يف إسالم أباد ومعه ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي.
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الرغبة يف التواصل مع املؤسسات األكاديمية والبنوك والرشكات لتقديم خدماته 
التعليمية والتدريبية)47(.

املواقع  البحث والتحري يف شبكة اإلنرتنت وخاصة يف  بعد  العلمية:  املؤمترات 
اليابانية مل يتبني أن هناك أي مؤمترات علمية متخصصة  اإللكرتونية للجامعات 
وجامعة  الربيطانية  دورهم  جامعتي  بني  باالشرتاك  نّظم  الذي  املؤمتر  سوى 
وأهداف  واالجتامعية  االقتصادية  واملساواة  »العدالة  عنوان:  حتت  دوشيشا 
التنمية املستدامة إلنشاء جمتمع تشاركي: مرشوع االقتصاد اإلسالمي األخالقي 
الدراسات  مركز  يف  نظمت  عمل  ورشات  عدة  أيًضا  وهناك  والتمويل«)48(، 

اإلسالمية التابع جلامعة كيوتو منذ 2007م)49(.

يعات القانونية المتعلقة بالتمويل اإلسالمي المبحث الثاني : التشر

نتناول يف هذا املبحث الترشيعات القانونية املتعلقة باملالية اإلسالمية يف القانون 
نتناول:  األول  املطلب  يف  املجال،  هذا  يف  حدثت  التي  التطورات  وأبرز  الياباين 
املطلب  ويف  اإلسالمية،  املالية  اخلدمات  بمامرسة  املتعلقة  القانونية  الترشيعات 

الثاين: الترشيعات القانونية لتسهيل إصدار الصكوك داخل اليابان.

يعات القانونية المتعلقة بممارسة الخدمات المالية اإلسالمية المطلب األول: التشر

يعات العامة والمتخصصة : التشر
ً

أوال

ليست هناك ترشيعات خاصة باملالية اإلسالمية حتى اآلن، وعىل من يريد القيام 
-أي  املداينات  أو  اإلقراض  يف  واستخدامها  ودائع  استقبال  البنكية  باألعامل 
إنشاء بنك مرخص- أن خيضع لقانون البنوك الياباين الذي ال يسمح يف الداخل 

(47) http://www.jiif.org/services/
(48) Socio-Economic Justice, Equality, SDGs and the Constituting of Participatory Society: The Islamic Moral Economy & Finance Project
(49) https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/en/index.html
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الدراسة  وبعد  اإلسالمية،  البنوك  هبا  تقوم  التي  الرشاء  بأعامل  بالقيام  الياباين 
من  االستقراء  الباحثان  أعاد  وقد  ونايوكي،  لساتويش  وفًقا  القوانني  واستقراء 
املصادر املعتمدة)50(، هناك عدد من املعامالت واإلجراءات التي ال يامنعها النظام 
وهذا  نفسه  القانون  حتت  خاصة  منتجات  باعتبارها  هبا  البدء  ويمكن  التقليدي 
يف  املالية  أعامهلم  ممارسة  يريدون  الذين  واألجانب  اليابانيني  عىل  ينطبق  القانون 
اليابان، وُجّل األعامل املالية اإلسالمية التي مورست خارج البالد خالل العرشة 
أعوام املاضية اندرجت وفق هذا القانون مع األخذ بعني االعتبار عدم وجود أية 
منتجات مالية إسالمية مطروحة يف األسواق الداخلية حتى اآلن)51(، وبشكل عام 
يمكن لبعض املنتجات املالية اإلسالمية أن تقدم من قبل رشكات متويلية ال عىل 
شكل بنوك مرخصة بالنسبة للمبيعات والتي ختتلف اقتصادًيا عن آلية املداينات 
التي تضطلع هبا املؤسسات اإلقراضية اليابانية فلها قانون خاص ينظمها هو قانون 
املبيعات املقسطة يف حني ال حتتاج قوانني اإلجارة وإجراءاهتا وممارستها لرتخيص 
أو موافقات خاصة وهذه ميزة إجيابية)52(، ونظًرا ألن فروع البنوك اليابانية خارج 
اليابان ختضع لقانون البنوك فهناك توضيحات من قبل املرّشع الياباين يفهم منها 
أهنا تسمح بإصدار منتجات مالية إسالمية، واإلشكال يكمن يف موافقة القانون 
عىل أعامل بيع البضائع واخلدمات وإجارهتا صورًيا عىل أن ترحل مجيع املخاطر 
من األصل إىل خماطر حتصيل الدين فقط وهو ما يعترب مشكلًة حقيقيًة يف االمتثال 
عن  املالية  باملعامالت  لتنأى  وجدت  التي  الرشعية  للضوابط  وتعرية  الرشعي 
الربا)53(، يف حني ال يرى بعض الباحثني اليابانيني إشكالية يف ذلك ويشريون إىل 
أن الفقرة أ، د، هـ من القانون تنطبق عىل منتج املرابحة والفقرة ب تنطبق عىل منتج 

اإلجارة واالستصناع، والفقرة ج تنطبق عىل منتجات املشاركة واملضاربة)54(.
(50) http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01
(51) Kabata, Naoyuki & kato Satoshi, The Islamic Finance and Markets Review: Japan, Journal of Islamic finance law, edition 3 look: https://
thelawreviews.co.uk/edition/the-islamic-finance-and-markets-review-edition-3/1175272/japan

)52( املصدر نفسه، ص 2
)53( انظر املصدر السابق، االستثناءات القانونية فقرة أ، ب، ج، د، ه 

)54( انظر املصدر السابق، وهذا التحليل الذي أخذت به البنوك اليابانية خارج اليابان مما ال يتفق معه الباحثان، فرتحيل املخاطر وانفكاكها عن األصل 
مما ال جتيزه أحكام الرشيعة يف جمال املعامالت املالية.
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يعات المتعلقة بالسوق المالية ثانًيا: التشر

تعديالت  هناك  أن  إال  أيًضا  مستقل  قانون  هناك  ليس  املالية  لألسواق  بالنسبة 
يف  الحًقا  تفصيلها  سيأيت  بالصكوك  متعلقة  تسهيلية  رضيبية  وإجراءات  خاصة 

املطلب الثاين.

يعات المتعلقة بالتأمين ا: التشر
ً
ثالث

القانون  هذا  وفق  التكافل  أعامل  بمامرسة  يسمح  ال  فإنه  التأمني  لقانون  بالنسبة 
أيًضا وال يبني القانون أي مناقشة حول إمكانية ممارسة رشكات التأمني املسجلة 
داخلًيا وخارجًيا ملامرسة أعامل التكافل مستقباًل، وهو مستبعد احلصول أيًضا)55(.

يعات المتعلقة بصناديق االستثمار رابًعا: التشر

بالنسبة لصناديق االستثامر يمكن ممارسة أعامهلا حتت مظلة قانون األدوات والتبادل 
االستثامرات  وفق  بالعمل  للصندوق  العام  النظام  يف  التحديد  مع   FIEA املايل 
املوافقة للرشيعة اإلسالمية ووجوبّية االمتثال هليئة امتثال رشعية تراقب وتوافق 
عىل أعامل االستثامر، وعىل مدراء الصندوق التسجيل كمدراء استثامر وعمليات 

أو مستشاري إدارة استثامر ملامرسة هذا النوع من األعامل)56(.

يعات القانونية خامًسا: نظرات مستقبلية في التشر

أفضل  اليابانية الستكشاف  احلكومة  قبل  من  مناقشات حالية  هناك  عام  بشكل 
الطرق لتوسيع مصادر الدخل اليابانية بام فيها اإلسالمية، كام أصدرت اجلهات 
التنظيمية طلًبا لالقرتاحات العامة يف هذا الصدد، ويشري الباحث جوزيف موس 
بعض  املحلية من  البنوك  اليابانية عندها خطة إلعفاء  الترشيعية  السلطات  »بأن 

(55) http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail
(56) http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail
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الرشوط القانونية وذلك بغرض تقديم خدمات ومنتجات مالية إسالمية”)57(،)58( 
هذا  يف  توجه  أو  إعفاء  أي  حيصل  مل  اخلرب  هذا  من  سنوات  أربع  وبعد  أنه  إال 
الصدد، ولعل التأخر جاء جّراء فشل جتربة التعديالت القانونية يف جمال الصكوك 
أي  حيصل  ومل  اإلسالمية،  الدول  من  األموال  استقطاب  بغرض  كانت  والتي 
حال  يف  أنه  عام  ظّن  وهناك  القانوين،  التعديل  من  سنوات  ثامن  خالل  إصدار 
التمويل  التي اختذهتا احلكومة يف جانب إدراج منتجات  نجاح اخلطوات األوىل 
بإصدار  للسامح  القانونية  والتعديالت  اخلارج  يف  اليابانية  البنوك  يف  اإلسالمي 
الصكوك داخل اليابان أن تستمر التحسينات والتعديالت مستقباًل، وقد يساعد 
2018م،  عام  اإلسالمي  التمويل  بمبادئ  الدويل  النقد  صندوق  اعرتاف  هذا  يف 
وحتقيق بعض النجاحات للتجارب األجنبية يف هذا الصدد من وجهة نظر مالية 
بحتة، وال شك أنه بقدر التعاون مع املستثمرين املسلمني ومطالبتهم بمزيد اهتامم 
يف حتقيق االمتثال الرشعي قد تتطور املالية اإلسالمية يف اليابان بشكل أفضل مما 
هي عليه يف الداخل واخلارج، وتبقى مسائل االمتثال الرشعي هي األهم حيث 
هناك توجه ملحوظ لتغيري األسامء واهلياكل والقوانني مع بقاء املضمون واحًدا، 
وال توجد دراسات مستقلة عن أسباب هذا: هل هو قصور من قبل القائمني عىل 
بتقليد اجلهات الغربية التي عملت  التنظيمية  االمتثال الرشعي أم رغبة اجلهات 
والبحث  الدراسة  من  مزيًدا  حيتاج  ما  وهو  املضمون،  بقاء  مع  الشكل  بتغيري 

والتحري.

يعات القانونية لتسهيل عملية إصدار الصكوك داخل اليابان المطلب الثاني: التشر

وتوظيفها  األموال  استقطاب  يف  العالية  وكفاءهتا  الصكوك  لديناميكية  نظًرا 
واسع،  نطاق  عىل  التطبيق  قابلة  اإلسالمية  املالية  األدوات  أبرز  إحدى  اعتربت 
قانونية  تعديالت  الدول غري اإلسالمية إلجراء  كثري من  نظر  استدعى  ما  وهذا 

(57) https://internationalbanker.com/banking/japans-banks-expanding-through-islamic-finance/, 2015 Japan’s Banks-Expanding through Is-
lamic finance an article written by Joseph Moss
(58) https://jp.reuters.com/article/idJPL3N0WY25F20150401
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أجرهتا  التي  اإلصدارات  هذه  عن  احلديث  سبق  ولقد  الصكوك،  أعامل  لتسيري 
تعديالت  اإلصدارات  هذه  تلت  وقد  اليابان،  خارج  يابانية  مالية  مؤسسات 
قانونية عام 2011م لتسهيل إصدار الصكوك داخل اليابان، وقد تم إدراجها عىل 

قائمة السندات املسموح إصدارها وتداوهلا يف سوق طوكيو املايل)59(.

يق األصول لعام 2011م : تعديل قانون تور
ً

أوال

قدمت احلكومة اليابانية مرشوع قانون أمام الربملان الياباين يف أبريل عام 2011م، 
يف  الصكوك  إصدار  تسهيل  هبدف  األصول  توريق  لقانون  تعدياًل  تضمن  وقد 
اليابان وبخاصة صكوك اإلجارة، واقرتح التعديل أن تكّيف الصكوك إىل أقرب 
مشابه هلا يف القانون الياباين، وعليه تم تكييف الصكوك عىل أهنا سندات من نوع 
خاص، ويمكن إصدارها حتت بند الرشكات ذات الغرض اخلاص مع االلتزام 
وهي  اخلاصة،  الفائدة  ذات  املنفعة  متثله  الذي  األساس  األصل  رشاء  بإعادة 

صكوك اإلجارة وصكوك املرابحة)60(.

ثانًيا: تعديل قانون الضرائب

الرضيبة،  هيكل  يف  تغيريات  السنة  نفس  يف  2011م  لعام  القانوين  التعديل  تال 
وذلك لتشجيع إصدار الصكوك واالستثامر فيها داخل اليابان من قبل املستثمرين 
وهيكلة  طبيعة  مع  متوافقة  ولتكون  الرضيبي،  لالزدواج  ومنًعا  األجانب، 

الصكوك، واشتمل هذا التغيري عىل ما ييل)61(:
استثامر  - تم  الذي  املرشوع  خالل  من  تتحصل  التي  الصكوك  عوائد  إعفاء 

أموال الصكوك فيه.
يف  - بيعها  يتم  عندما  عليها  تفرض  التي  الرضيبة  من  الصكوك  أرباح  إعفاء 

(59) https://www.jpx.co.jp/english/equities/products/tpbm/listing/index.html (Tokyo Stock Exchange Website).
“Listing of Islamic bonds (Sukuk) is possible in form of a beneficiary certificate of a special-purpose trust (Relevant regulations: Rule 2, Para-
graph 9 of the Special Regulations of Securities Listing Regulations Concerning Specified Listed Securities)”
(60) Arai, Saima, Asset securitization act amendment that paved the way for Sukuk issuance in Japan, Nomura Journal of Capital Markets, 
Autumn 2014, p.115-119.
(61) Japanese Financial Services Agency (JFSA), Taxation of J-Sukuk: Q&A, retrieved from JFSA website: https://www.fsa.go.jp/en/
news/2012/20120416-1/01.pdf 



200

العدد )12( يل 2020 م ـ  دولة قطــر أبر

السوق.
من  - كجزء  العمل  رب  من  تؤخذ  التي  الرضيبة  من  الصكوك  عوائد  إعفاء 

رواتب املوظفني والتي كانت 15 %.
)املستثمرين  - املقيمني  غري  عىل  تفرض  التي  الرضائب  من  الصكوك  إعفاء 

األجانب(.
إعفاء الصكوك من الرضائب التي تفرض عىل عوائدها عند نقلها للخارج. -
والتي  - العقاري  التسجيل  رسوم  من  الصكوك  متثلها  التي  األصول  إعفاء 

التوافق عليه يف العقد، ورسوم  2 % من ثمن األصل الذي تم  تؤخذ بنسبة 
نقل امللكية والتي تؤخذ بنسبة 4 % من قيمة العقار.

-  FSA اليابانية  املالية  اخلدمات  وكالة  عن  وصادر  معّد  خاص  دليل  وهناك 
لإلجابة عن أسئلة املستثمرين بام يتعلق بالرضائب عىل الصكوك)62(.

المبحث الثالث : إصدار الصكوك داخل اليابان: الفرص والتحديات

يف هذا املبحث سنتناول يف املطلب األول: حتديات إصدار الصكوك داخل اليابان، 
ويف املطلب الثاين: فرص تطوير الصكوك يف اليابان.

والفرص  التحديات  حيث  من  حتديًدا  الصكوك  جانب  عىل  البحث  هذا  يركز 
القائمة، وذلك نظًرا لكون الصكوك األكثر عناية من قبل احلكومة اليابانية، وال 
بد من اقرتاح آليات للتغلب عىل العقبات التي تقف يف وجه اإلصدارات الداخلية 
حالًيا ليتم تطوير الحق للخدمات املالية اإلسالمية، فالتأخر يف جتربة الصكوك 
االستكشاف  منطقة  الصكوك  لكون  األخرى،  املنتجات  سائر  نجاح  تعثر  يعني 

التجريبي لليابان، ولكوهنا األهم بالنسبة هلم. 

(62) ibid
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المطلب األول: تحديات إصدار الصكوك داخل اليابان

: التحديات القانونية
ً

أوال

أنه ما  اليابانية إال  التي قامت هبا السلطات  التعديالت والتسهيالت  بالرغم من 
يف  للولوج  األجانب  املستثمرين  قابلية  من  تضعف  قانونية  حتديات  هناك  زلت 

هذه اإلصدارات منها:
قوانني  يشمل  اإلسالمية  للاملية  متكامل  قانوين  نظام  وجود  عدم   .1
صناديق االستثامر والتأمني واإلفالس... إلخ؛ والتي يعترب وجودها أمًرا 
مهاًم لتطوير سوق التمويل األكرب يف املالية اإلسالمية، حيث إن التعديالت 
إىل  باحلاجة  تتسم  التي  اإلسالمية  املالية  املنتجات  حاجة  تلبي  ال  اجلزئية 

ترشيعات وأنظمة داعمة متكاملة.
التي  األصول  وجود  اشرتاط  مثل  الترشيعات،  بعض  يف  املرونة  عدم   .2
متثلها الصكوك، أو التي سيتم إنشاؤها من أموال الصكوك داخل اليابان، 
األعامل،  جذب  دون  إليها  األموال  جذب  حرًصا  تريد  اليابان  أن  أي 
أيًضا،  واألعامل  األموال  جذب  تريد  التي  مثاًل  كربيطانيا  دول  بخالف 
وعىل سبيل املقارنة فقد قامت رشكة الكهرباء السعودية وغريها بإصدار 

صكوك لتمويل أنشطتها من لندن)63(.

ثانًيا: التحديات االقتصادية واالجتماعية

قلة رشحية  اليابان هو  الصكوك يف  إصدار  تأخر  واألبرز يف  األهم  العامل  يعترب 
الرشحية  هذه  معرفة  وضعف  تأثريهم)64(،  وضعف  اليابان  داخل  املسلمني 
واليابانيني عىل سواء بالثقافة املالية الرشعية الالزمة لالنتفاع بإصدار الصكوك، 
(63) https://www.londonstockexchange.com/specialist-issuers/islamic/20151030-sukuk-list-live.pdf
التمويل اإلسالمي مثل بريطانيا حيث عمدة لندن مسلم من أصول باكستانية  املثال: يف دول غري إسالمية يزدهر وينمو فيها  وأيضا فعىل سبيل   (64)
https://www.london.gov.uk/people/mayoral/ :وهو صادق خان، ورئيسة سنغافورة احلالية حليمة يعقوب وهي مسلمة أيًضا، راجع الرابطني التاليني

sadiq-khan، https://www.istana.gov.sg/The-President/President-In-Office



202

العدد )12( يل 2020 م ـ  دولة قطــر أبر

عن  الربوي  التعامل  يف  نشطون  وغريها  آسيا  رشق  جنوب  يف  املسلمني  أن  كام 
طريق السندات التقليدية اليابانية، وهذا ما يضعف أيًضا رغبة املؤسسات املالية 
اليابانية للتعامل بالصكوك وغريها من املنتجات املالية اإلسالمية التي ال تشهد 
طلًبا كاماًل من قبل املجتمعات املسلمة يف الداخل واخلارج، وأبرز مثال واضح 
عىل هذا قيام احلكومة املاليزية عام 2019م بإصدار سندات سيادية حكومية مقّومة 
بالني بقيمة 200 مليار وبنسبة فائدة 0.65 % تستحق بعد 10 سنوات، وذلك أقل من 
اإلصدار السابق للحكومة املاليزية واملستحق يف 2028م بمعدل فائدة مرتفع هو 
3.73 %)65(، والشاهد أنه مل يتم طرح صكوك حينها من قبل ماليزيا وإنام سندات.

ا: المخاطر المترافقة مع إصدار الصكوك وتداولها
ً
ثالث

إنشاؤها  يتم  موجودة  غري  أصواًل  متثل  والتي  الصكوك  أنواع  بعض  طبيعة  إن 
من حصيلة االكتتاب يف الصكوك تنطوي عىل خطر عدم القدرة عىل إنشاء هذه 
األصول أو التأخر يف ذلك)66(، وهذا النوع من املخاطر يرصف رشحية كبرية من 
املستثمرين اليابانيني يف بلد اعتاد فيه املستثمرون عىل النظام التموييل الربوي، وبام 
 Tokyo pro-bond أن الصكوك مسموح بإصدارها يف سوق السندات يف طوكيو 
أيًضا عاماًل مهامًّ  الربح واخلسارة، فإن هذا يعترب  market مع اشتامهلا عىل خماطر 

الصكوك وتداوهلا لدى رشحية كبرية من الرشكات  يف عدم اإلقبال عىل إصدار 
واملستثمرين الذين يفضلون األمان الذي توفره السندات التقليدية)67(.

رابًعا: مخاطر االلتزام واالمتثال الشرعي

يرّصح اليابانيون بقلة اخلرباء يف التمويل اإلسالمي لدهيم، وبام حيد من إمكانية 

(65) https://asia.nikkei.com/Economy/Malaysia-set-to-issue-second-samurai-bond-Mahathir-says, retrieved: 1st September. 2019
(66) Asian Development Bank, ASEAN+3 BOND JAPAN, 2016 MARKET GUIDE. Asian Development Bank publications, Manilla-Philip-
pines, 2017.

(67) Ogino, Yasuharu, Developments of Sukuk (Islamic Bond) Market and Challenges of Japanese Market, Institute for International Monetary 
Affairs, 2018, volume 0116, issue 2, p.1-14.
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تطوير هذا القطاع)68(، حيث يلزم من اخلبري أن يكون عىل اطالع واسع بالقوانني 
والترشيعات واألنظمة اليابانية باإلضافة إىل آلية عمل السوق وثقافة املستثمرين 
باإلضافة ملا لديه من معرفة وخربة يف املالية اإلسالمية، كام أن عدم توفر مؤسسات 
إّن  ثم  أيًضا)69(،  اجلانب  هذا  إضعاف  يف  يسهم  رشعية  مالية  واستشارات  رقابة 
يشكل  مما  الفقهية  واملدارس  البلدان  اإلسالمي ختتلف بحسب  التمويل  ممارسة 
اإلسالمية،  املالية  أعامل  من  تريد ممارسة شيٍئ  التي  األجنبية  الدول  لدى  إرباًكا 
وطاملا أن هناك سنًدا قانونًيا فقهًيا معترًبا يف املامرسة يف بعض البلدان اإلسالمية 
وأكثر توافًقا مع النظام الربوي وآلية عمله ونتائجه فإن هذه البلدان جتنح بشكل 
طبيعي إىل اختيار األوفق واألسهل هلا واألكثر قرًبا من آلية عملها، مع اإلعالن 
يف  حّله  يتصور  ال  حقيقي  إشكال  وهذا  اإلسالمية،  للرشيعة  مطابقة  كوهنا  عن 

املدى املنظور.
ونضيف أنه وبحسب القانون الياباين فإن توفري االمتثال الرشعي للصكوك هي 
مسؤولية املصدر)70(، وغالًبا سيبقى األمر عىل هذا إىل أمد بعيد ألنه ال يتصور أن 
تقوم احلكومة اليابانية بإنشاء هيئات اعتامد ورقابة رشعية إلقرار الصكوك التي 
يتم تداوهلا، كام أن هذا خييل ساحتهم من املسؤولية الرشعية وحيملها إىل املصدر.

خامًسا: صعوبة دخول المالية اإلسالمية على خط المنافسة مع المؤسسات التقليدية

االقرتاض  تكلفة  هي  حالًيا  الصكوك  سوق  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من 
منخفضة  فائدة  بمعدالت  األخرية  عرفت  حيث  اليابانية،  البنوك  من  املنخفضة 
العامة  للسياسة  باإلضافة  البنوك،  تتمتع هبا هذه  التي  العالية  للسيولة  نظًرا  جًدا 
التي اختذهتا الدولة عقب األزمة املالية العاملية، والتي أوصلت الفوائد إىل صفر، 
بل اختارت الدولة اتباع سياسة الفائدة السالبة)71(، ومن جهة أخرى فإن إصدار 
(68) أنظر املوقع اإللكرتوين ملركز إيداع األوراق املالية الياباين JASDEC والذي يرصح هبذا: https://www.jasdec.com/system/sb/islambond/ (بالياباين)
(69) Lackmann, B. G. (2015). Types of Sukuk (Islamic Bonds) and History of Japanese company Issuances. Nomura Journal of Capital 
Markets, 6(3), P.19.

 /JASDEC: https://www.jasdec.com/system/sb/islambond (70) أنظر املوقع اإللكرتوين ملركز إيداع األوراق املالية الياباين
(71) https://www.nytimes.com/2016/09/21/business/international/japan-boj-negative-interest-rates.html
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السندات أرخص من إصدار الصكوك وأقل كلفة، وذلك باعتبار حجم السوق 
الكبري للتمويل الربوي واملنافسة احلادة التي تكتنفه)72(، وهذه السيطرة للتمويل 
هدفه  كان  من  إال  الصكوك  بإصدار  املستثمرين  رغبة  من  تضعف  التقليدي 
سيذهب  فإنه  بالربا  التعامل  من  مانع  لدي  ليس  من  أما  فقط  الرشعي  االمتثال 
إىل األرخص واألضمن بغض النظر عن املسمى املطروح ومزاياه وتأثرياته عىل 
االقتصاد الكيل، ويمكن أن نضيف أيًضا أن معاملة الصكوك كالسندات التقليدية 
من النواحي الرضيبية جيعلها متساوية معها يف نظر كثري من املستثمرين ما مل تقدم 
عائًدا أكرب ومميزات إضافية، وبالتايل فقد ال تكون الصكوك كوهنا منتًجا مالًيا غري 

معهود يف اليابان جاذبة للمستثمرين اليابانيني.

المطلب الثاني: العوامل المساعدة على تطوير تجربة الصكوك اليابانية

هتتم اليابان بتطوير الصكوك لعدة أسباب، نذكر منها ما ييل:

: تنويع مصادر التمويل واالستثمار وفوائده في إدارة المخاطر
ً

أوال

يرى اليابانيون يف الصكوك فرصة لتنويع مصادر التمويل واالستثامر عندهم)73( 
فعدد املسلمني عاملًيا جاوز املليار ونصف نسمة مشكاًل قرابة ربع سكان العامل)74(، 
كام أن هناك دواًل إسالمية صاعدة وذات وزن واعتبار اقتصادي كرتكيا والسعودية 
وإندونيسيا وماليزيا والباكستان ودول اخلليج، باإلضافة إىل أن التعداد السكاين 
للمسلمني يف ازدياد مستمر، كام أن املؤرشات االقتصادية تدلل عىل تزايد التمويل 
املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية وحتسن أدائه وال سيام يف جمال الصكوك وهذه هي 
من  بالصكوك  العاملي  االعرتاف  يعترب  كام  واالقتصاديني)75(،  اخلرباء  توقعات 
وتنويع  املجال  هذا  يف  للدخول  حافًزا  الدويل  النقد  كصندوق  دولية  مؤسسات 

(72) Ogino, Y. (2018). Developments of Sukuk (Islamic Bond) Market and Challenges of Japanese Market. p.11 
(73) http://www.jasdec.com/en/download/sb/e_jsukuk_2011100701.pdf, (Japan Securities Depository Center)
(74)http://www.globalreligiousfutures.org/explorer#/?subtopic=15&chartType=bar&year=2020&data_type=number&religious_affiliation=al
l&destination=to&countries=Worldwide&age_group=all&gender=all&pdfMode=false 
(75) IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report (2018), www.ifsb.com 
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مصادر التمويل اليابانية، ومن جهة أخرى يعترب هذا التنويع فرصة للمستثمرين 
املسلمني يف االستثامر يف السوق اليابانية وخاصة أن املسؤولية الرشعية ملقاة عىل 
التجربة  عاتق املصدر باإلضافة إىل إمكانية إصالح بعض املخالفات مع دخول 

واالحتكاك هبا واملطالبة بالتعديل عليها من قبل املصدرين.
حيث يعترب البناء السليم هليكل رأس املال رضورًيا لتحقيق النجاح املايل للرشكات، 
كام أن االختيار األنسب لألدوات املالية املستخدمة يف التمويل واالستثامر يعترب 
أمًرا مهاًم أيًضا لذات السبب، إن لكل أداة مالية إجيابيات وسلبيات، كام أن اختيار 
األداة املالية يؤثر بشكل واضح عىل القوائم املالية للرشكات وبالتايل عىل مصالح 
أصحاب املصلحة، وعىل سبيل املثال فبالرغم مما تتمتع به األسهم من مزايا إال 
أهنا تعرض ملخاطر اإلفالس كام أهنا تعرض الرشكة ملخاطر االلتزام املايل الدائم 
جتاه املالك اجلدد بخالف اختيار السندات كوسيلة للتمويل والتي تنتهي عوائد 
إصدارها بانتهاء مدد السداد فيها، ومع هذا فإن السندات أيًضا ُتعرض الرشكة 
هلا  التصنيف  إعادة  وخماطر  التضخم  وخماطر  املرتفعة  كالعوائد  كثرية  ملخاطر 
بناًء عىل قرارات  املالية  تنويع األدوات  السيولة، ومن هنا فإن  باإلضافة ملخاطر 

علمية مبنية عىل معلومات دقيقة وبتحليل علمي تنبؤي يعترب أمًرا مهاًم.

إلى  الصكوك  تشبه  السندات  بأنواع من  اليابانيين  يحة من  اهتمام شر ثانًيا: 

حد ما

االجتامعية  كاملسؤولية  بمسائل  هتتم  جديدة  مالية  بأدوات  عاملي  اهتامم  هناك 
من  النوع  هبذا  أيًضا  اهتامم  هلم  واليابانيون  وغريها)76(،  واحلوكمة  والشفافية 
األدوات، ومثاهلا السندات ذات الغرض املحدد والتي تستثمر حصيلة االكتتاب 
توفر قدر كبري من  يعني  املكتتبني، وهذا  فيها يف مرشوعات معّينة معروفة لدى 
تتسم  مرشوعات  يف  فيها  االكتتاب  حصيلة  توظف  أخرى  وسندات  الشفافية، 
(76) https://www.etfexpress.com/2018/07/17/266480/demand-surges-esg-sri-and-impact-investing
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باملسؤولية االجتامعية أو مرشوعات صديقة للبيئة، وبالتايل فالصكوك هلا فرص 
جيدة إذا توفرت الظروف والتسويق املناسب ضمن هذه الرشائح املهتّمة بتلك 

األنواع من السندات)77(. 

تم  لو  الصكوك  أن  اعتبار  على  اإلسالمية  الدول  من  ين  المستثمر جذب  ا: 
ً
ثالث

إصدارها من شركات يابانية ذات مركز مالي قوي ستكون ذات تصنيف مرتفع

من املزايا املهمة يف دخول السوق اليابانية إىل جمال الصكوك هي القوة االقتصادية 
التي تتمتع هبا اليابان باإلضافة إىل كوهنا يف مركز مايل قوي وذات تصنيف ائتامين 
ممتاز)78(، وهذا جيعل من عمليات إصدار الصكوك هناك ذات ميزة نسبية تنافسية 
وبخاصة  اإلسالمية  الدول  من  املستثمرين  جذب  عىل  يشجع  مما  وهذا  معتربة، 

لالستثامر يف قطاعات الصناعة النشطة وقطاعات البنية التحتية واإلسكان.

(77) أراماكي، نارومي، تقوية املنافسة الدولية ودور التمويل اإلسالمي، مقالة عىل موقع معهد نومورا لألبحاث، نرشت باللغة اليابانية عام 2010م.
http://fis.nri.co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2010/12/201012_7.html 
(78) https://countryeconomy.com/ratings/japan 
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الخاتمة

أسفر البحث عن النتائج اآلتية:

1 - تعترب اليابان دولة اقتصادية قوية من ضمن السبع الكبار، ويشكل املسلمني 
فيها أقلية غري مؤثرة عىل كافة الصعد، فهم أقل من 1 % من السكان، واليابان دولة 
حمايدة ذات عالقات طيبة مع الدول اإلسالمية إذ مل يسبق حدوث أي إشكال مع 
املسلمني من قبل، وليست هناك مشاكل مع املالية اإلسالمية إذ تعترب اليابان من 
أقرب الدول للنظام املايل اإلسالمي من حيث اختاذها اسرتاتيجيات معدل فوائد 
والسامح  اإلسالمية  املالية  عىل  التعرف  جتاه  خطوات  اليابان  خطت  وقد  سالبة، 

بالتعامل بمنتجات مالية إسالمية.

قوانني  توجد  فال  اإلسالمي،  بالتمويل  خاصة  قوانني  اليابان  يف  يوجد  ال   -  2
مستقلة للبنوك أو رشكات التكافل أو األسواق املالية أو صناديق االستثامر، إال 
املنتجات والسامح هلا بالدخول  التعامل هبذه  أن هناك تعليامت وأنظمة لتكييف 
وفق رشوط ال تتوافق مع مقررات االمتثال الرشعي للمنتجات املالية اإلسالمية.

بالرتكيز  اإلسالمية  للاملية  األكرب  التمويل  سوق  ضمن  اليابان  اهتامم  يقع   -  3
عىل الصكوك حتديًدا، وقد قامت اليابان باختاذ خطوات فعالة جتاه تعديل قوانني 
بتداول  للسامح  الرضائب  قوانني  عىل  تعديالت  من  يلزم  وما  املالية  األسواق 

وإصدار الصكوك داخل اليابان.

4 - اختذت اليابان حزمة إجراءات إصالحية جلذب املستثمرين املسلمني إلصدار 
صكوك داخل اليابان باءت بالفشل وقد أرشنا ألسباب هذا من خالل التحديات 

ومعاجلتها من خالل استثامر الفرص املتاحة.

5 - لدى اليابان اهتامم كبري بتنويع مصادر متويل مشاريعها واستثامراهتا يف اخلارج؛ 
وهذا ما يعطي الفرصة لنمو جتربة الصكوك لدهيا يف اخلارج إذا تم التسويق هلا مع 

توفر الدعم واالهتامم من ِقبل الدول اإلسالمية.
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التوصيات:

 دراسة رشعية املعامالت املالية واإلجراءات التي تقوم هبا البنوك اليابانية . 1
خارج اليابان يف ديب وماليزيا وغريها.

بشكل . 2 ممارستها  يمكن  التي  اإلسالمية  املالية  للمعامالت  قانونية  دراسة   
رشعي حتت ظل النظام القانوين القائم يف اليابان.

 تعريف املستثمرين املسلمني والبنوك التي تعاين من فائض سيولة بفرص . 3
به  تتمتع  ملا  نظًرا  إنتاجية  مشاريع  لتمويل  اليابان  داخل  الصكوك  إصدار 

اليابان من سمعة طيبة يف اإلنتاج والعمل واألمان وااللتزام املايل.
 قيام اجلامعات يف الدول العربية واإلسالمية بمد جسور التواصل العلمي . 4

التي  اجلهود  بجانب  اإلسالمي  والتمويل  باالقتصاد  للتعريف  والبحثي 
قامت هبا جامعة دورهم الربيطانية منذ أكثر من عرش سنوات.

 التواصل مع أحد البنوك اليابانية ذات االنتشار الواسع داخل اليابان مثل . 5
بنك طوكيو ميتسوبييش أو بنك ميزوهو وطرح فكرة تقديم خدمات مالية 
إسالمية داخل اليابان ضمن اإلطار الذي يسمح به القانون الياباين خلدمة 

املجتمع اإلسالمي باإلضافة ملن يرغب من غري املسلمني هبذه الربامج.
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