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   :الدراسة ملخص - ١

 ملنتجاتا عيتنوو تطوير يف ودورها اإلسالمية املصرفية واقع اإلدارةدف هذه الدراسة إىل معرفة 
من تصورات وتصرفات حيال األعمال واخلصائص اليت  اإلسالمية يةإلدارات املصرفبا وما يرتبط ،والعمليات

نعها طوتستصاليت تنشط فيها  )املصطنعة( املنافسة احلادة يف ظلحتديات تواجه هذه املصارف، ومن ، متيزها
ملادية واملنتجات املصرفية املتنوعة، للسيطرة على قطاعات املال املصارف التجارية سابقة العهد واالمكانيات ا

ومؤسسات بذي قدرات مالية  يتعامل به ومعه مجهور واسع اواقع اإلسالميةبعد أن أصبحت املصارف  واألعمال،
  .على امتداد مساحة الكرة األرضيةيف املنافسة املشروعة ال يستهان ا 

متتلك من  اإلسالميةفإن املصارف  ؛املصارف التجارية ودورها يف عامل اليومومع أمهية عدم إغفال دور 
مام، خاصة األاخلصائص والقدرات واملساحات البشرية واملادية ما جيعلها قادرة على الثبات والوجود املتحرك اىل 

والدين بدستوره  ،العرضالعام واملال اخلاص وحفظ  املال حبفظ واملتجسدة- الشرعية يف ديننا احلنيف ن املقاصدأو
وكذلك  ،)صلّى وسلّم اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني-سنة احلبيب املصطفى (وبسنته املطهرة ) القرآن العظيم(

عوامل قوة يف اجلسم املصريف  - وغريها الكثري إن هذه املقاصد... البشرية والعقل من اهلالك والدمار حفظ النفس
 املصلحة ازن الصحيح  بنيق التوياملتوازنة للبشر واتمعات، وحتق الروحية واملاديةاألغراض  قيتحق، لاإلسالمي

 الشرعية األحكام مع يتفق مبا املتضرر تعويض مع اخلاص، على العام تقدمي العامة، عرب واملصلحة اخلاصة
  .التدخل بعدم األصل يبقى املصلحتني بني التعارض حصول عدم حال ويف ،اإلسالمية

 له ،اإلسالميةلألعمال املصرفية واملنتجات  الشرعية بالقاعدة الصحيحة للمقاصد االلتزام يف أن والشك
 االستثمارية الصحيحة واملتوازنة املناخات توفري يف على األمدين القريب والبعيد، تتمثل وإجيابية نتائج صحيحة

 بني واالنسجام األموال، رؤوس واملودعني وجتديداملسامهني  أموال صيانة ضمان إىل باإلضافة املال، رأس لتكوين
دارات العليا تطلب من القيادات األمامية يف اإلوهذا الوصف ي ،اتمعية واالحتياجات املال رأس تكوين عملية

الثري باألفكار والقيم  اإلسالمييف التاريخ  عميقاالهتمام بالبحوث العلمية املتجددة، سواء عرب بوابات البحث ال
العريق، يف  اإلسالميليا، أو عرب البحث عن األدوات املواكبة لروح العصر من دون انفالت أو نسخ للماضي الع

    .الفكر والتطبيق
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Abstract: 

     The aim of this study was to investigate the reality of Administration 
of Islamic banking and its role in improving the department of biological 
products, and creativity administrative departments of Islamic banking, 
and the challenges faced by these banks, about the fierce competition 
which is active in commercial banks' previous Covenant and the 
potential financial and banking products varied to control the sectors of 
finance and business, along the Earth's surface. 

     As the Islamic banks have achieved significant results and great 
achievements by the strong will in believe in the work of Islamic 
banking, this conference aims to find out the reality of Administration 
of Islamic banking and its role in improving the circle of diversity of 
products and services offered by Islamic banks, as well as find out the 
challenges faced by these banks, about the intense competition by 
commercial banks which full active its potential material for control of 
the sectors of finance and business over the Earth's surface. 

    With the importance of not to overlook the role of commercial banks 
and their role in the world today, the Islamic banks have the features 
and capabilities and areas of human and material resources, making it 
capable of stability and the presence of moving to the front, especially 
if the purposes of legality in our religion, which embodied to save public 
money and private money and save the human value, religion which 
the Constitution (the Qura’an) and our beloved Prophet Mohammed 
peace be upon him and his relatives and companions) as well as save 
the human soul and the mind of the loss and destruction ... By Saying 
these purposes and many other factors, the power of the Islamic 
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banking body, for the purposes of spiritual and material balanced 
among human beings and societies, and to achieve the right balance 
between private interest and public interest by delivering public on 
private with the compensation affected in accordance with the 
provisions of Islamic law, in the absence of discrepancy between the 
two interests remain the original non-interference, especially since the 
interest of the individual will only achieve the collective interest of all 
individuals. 
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  اإلطار العام للدراسة

  :املقدمة - ١- ٢

املرتكزات األساسية يف عامل املال واألعمال، ملا تتمتع به من قدرات مالية  أحد اإلسالميةتعترب املصارف   
 ومقاصد املستندة على أهداف واألسس عالية يف التعامل مع قطاعات العمل يف ضوء املبادئ وإمكانياتكبرية، 
هذه املرتكزات، ينبغي أن  على اليت تقوم اإلسالمية املالية فالصناعة ،اإلسالمي االقتصاد ومبادئ اإلسالمية الشريعة
  .على مستوى املضمون أو الشكل سواء) التجارية( التقليدية التوجهات املصرفية عن ختتلف

باملصارف التجارية القائمة واملقتدرة يف قدراا املالية  اقريبة العهد قياس اإلسالميةوملا كانت املصارف 
صد العظيمة اليت تعمل يف اهي تلك املق اإلسالميةوخدماا، فإن ما مييز املصارف وعملياا وتنوع منتجاا 

أن املنتجات  من اهاجسهناك يف احلياة، بيد أن  املتوازنة عمليةالجتاهات الواالروحية العليا لفلسفة واأجوائها، 
قد خلق مشكالت جدية  اجسال ختتلف عن الصريفة املالية التجارية، وهذا اهل اإلسالميةالنمطية يف الصريفة املالية 

الذي ينبغي أن يسود يف أوساط العاملني واملتعاملني يف ) املتوازن والواضح اإلسالميلتصرف التصور وا(يف بيان 
  .يف الوقت ذاته يف الفكر والتطبيق ا، ويكون صحيحاإلسالميةومع املصارف 

 التقليد أن" :اإلسالمي العمل املصريف يف يرى بعض العاملني -والعتبارات ذاتية وموضوعية- ومع ذلك
 واجهت اليت املشاكل أهم من األيام هذه املايل التمويل هندسة يف التقليدية اريلنظ اإلسالمية املصرفية به تقوم الذي

 يف األكرب السبب كان األمر هذا ولعل أجله، من تأسست الذي الطريق عن تبعدها فهي ،اإلسالمية املصارف
  .) ١(  "األخرية السنوات يف واسعة النتقادات اإلسالمية املالية الصناعة مواجهة

 اخلاص وحفظ العرضاملال العام و املال حبفظ املتجسدةو-  يف ديننا احلنيف الشرعية فإن املقاصد ؛وعليه
صلّى وسلّم اهللا عليه وعلى آله وصحبه -سنة احلبيب املصطفى (وبسنته املطهرة ) القرآن العظيم(بدستوره  والدين
  .اإلسالميعوامل قوة يف اجلسم املصريف  هي -والعقل من اهلالك والدمارالبشرية  النفسكذلك حفظ و )أمجعني
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  :مشكلة الدراسة - ٢- ٢

 املنتجات بني التمييز وحتسني دائرة املنتجات املصرفية، تستدعي اإلسالميإن تطوير وسائل العمل املصريف 
لكون  التقليدية، رف التجاريةااملص عليها تقوم اليت املنتجات وبني ومبادئه، اإلسالمي التمويل فلسفة تالئم اليت

 ميكن شرعية أداة وجعله ،ما ملنتج توسيط ، بقدر ما هواكبري اجهد يتطلب ال) النمطية( ةيديقلالت وسائلال اتباع
دارة الدراسة تتمثل يف اتباع اإلمشكلة ، فلتعامالت الورقيةا يف حيصل كما ،اإلسالمية املصرفية الصناعة يف تداوهلا

ومن التقليد ألعمال املصارف التجارية،  ونفس سلوب الذي تتبعه املصارف التقليدية،لنفس األ اإلسالميةاملصرفية 
نهج م اإلسالميةاملصرفية  لإلدارةالختالف فلسفة كل نوع من املصارف أن يكون  افإن األمر يتطلب نظر مثَّ

عن التقليد واستخدام احللول  ا، بعيداإلسالميةللمنتجات املصرفية  املستمرىل التحسني والتطوير إخاص يؤدي 
  .تخمة باملشاكل والشبهاتامل النمطية واجلاهزة

  :أمهية الدراسة - ٣- ٢

 وإجياد الربامج وتطوير التنظيم من مزيد إىل حاجة ويف الطريق بداية يف زالت ما اإلسالميةمبا أن املصارف 
أصول أن إىل  احلديثة التقارير تشري إذ ؛يف السنوات األخرية اكبري امنو واحملاسبية، إال أا حققت الشرعية املعايري

 املالية السوق أن إىل التقارير تلك وذهبت ،٢٠١٢ عام يف دوالر تريليون ١,٦ إىل هذه املصارف، قد تصل
 مؤسسة ٣٠٠ من أكثر توجد ميالدي، واليوم ٢٠٠٠ عام منذ املائة يف ٣٠ عن يزيد مبا تنمو ظلت اإلسالمية

  .) ٤( القارات  مجيع يف دولة، ٧٥ من أكثر يف تنتشر إسالمية مالية

 املصرفية لمنتجاتل التطوير والتنمية  تحسني دائرةىل املفاتيح األساسية لإأمهية الدراسة تستند  إن
 ةحياتي اتمتطلباليوم  اا أضحتمنتجاو اإلسالميةاملصارف باعتبار هذا النمو الكبري، وإدامة لتعزيز ، اإلسالمية
 العامة املصلحة والتضامن العضوي معمة ءباملوالألفراد  اخلاصة املصلحة حتقيق تراعي اليت الشريعة مقاصد اتستدعيه

 قيتحقلواملشترك  يف االطار التكاملي من جهة ثانية، اواملستهلكني عموم للمستفيدين الرضا قيحتقو من جهة،
ة مع غري املتعارضاملستقبلية  الرغبات أو تلبية الطموحاتو احلاجات بتلبية ، سواء اخلاصة املصاحل العامة واملصاحل

 ابعيد لإلنسان، كرمية حياة وتوفري األرض اىل عمارة يمالذي ير الصحيح اإلسالميللمنهج  الصحيحةالتوجهات 
  .املنتج غري االستهالكي النمط تشجع اليتو، االجتاهاألحادية  املنتجات واخلدمات املصرفيةعن 
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تكون لهذه األمهية، و للتعامل معمدعوة  اإلسالميةلمصارف ل اإلدارات العليا إنف :ضمن هذا السياق 
على األعمال املصرفية بشىت أنواعها ومنتجاا، يف التصور والتصرف،  صبحجريئة يف صنع واختاذ القرارات، لت

 وضوح كاف يف الوقت ذاته لتكون أمام، واوروحي امادي األخالقية واملتوازنة املقاصدو هدافاأل حتقيقمرأى من 
   .اآلخرين يف املصارف التجارية النمطية ةوحماكا التقليد شبهات من واخلالية ةمن التطبيقات السليم

 يكون أن يف - الصحيح اإلسالمياملايل  واالقتصاد الشرعية املقاصد نظر وجهة من-كذلك تكمن األمهية 
 إذا إال كذلك يكون ولن إسالمي، بأنه يوصف حىت ،اقوي اشرعي اأساس -اوأخري اأولً- اإلسالمي لمصرفل

 وليس مقلدة، وغري أصيلة، شرعية منتجات وخدمات ا يتعامل اليتنتجات واخلدمات املقدمة من قبله، وامل كانت
  .واملضمون اجلوهر من خالية شكلية إسالمية تطبيقات على مبنية أو فقط، الربح حتقيق منها اهلدف

 نتائج صحيحة له اإلسالميةمنتجات لل الشرعية لمقاصدلقاعدة الصحيحة لبا االلتزام والشك يف أن
 املال، رأس لتكوين ة الصحيحة واملتوازنةاالستثماري اتاملناخ توفري يف تتمثلعلى األمدين القريب والبعيد،  إجيابيةو

 رأس تكوين عملية بني واالنسجام ،األموال رؤوس وجتديداملسامهني واملودعني  أموال صيانة ضمان إىل باإلضافة
دارات العليا االهتمام بالبحوث وهذا الوصف يتطلب من القيادات األمامية يف اإل ،اتمعية واالحتياجات املال

الثري باألفكار والقيم العليا أو عرب  اإلسالميسواء عرب بوابات البحث عن الغاطس يف التاريخ العلمية املتجددة، 
العريق يف الفكر  اإلسالميللماضي تنساخ نسخ أو اساألدوات املواكبة لروح العصر من دون البحث عن 

  .والتطبيق

  :أهداف الدراسة - ٤- ٢

  :تتمثل أهداف الدراسة يف اآليت

من خلق وعي  املنتجاتالعمليات و تلك تتطلبه قد وما ،منتجااوعملياا و اإلسالمية بالصريفة التعريف .١
 مع تعاملهم أثناء الناس والعاملوناعتاد عليه  عما قد ختتلف عملية مصريف إسالمي متوازن وإجراءات

  .التقليدية التجارية ارفاملص
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املستفيدين  احتياجات مة بينها وبنياءويف اطار املوعدم التنازل عنها  الشرعية بالضوابط االلتزام .٢
  .واملتعاملني

 .املستفيدين احتياجات مجيع تليب اليت اإلسالمية املصرفية عملياتوال لمنتجاتل تطويرالواملستمر تحسني ال .٣

وأهدافها العليا  اإلسالميةهوية املصارف  عن تعرب ،التقليدية املؤشرات عن مستقلة شرعية مؤشرات تطوير .٤
  .وكل ما يتصل مبقاصد الشريعة

 املصريف العمل يف واملعرفة اخلربة وحتسني أداء العاملني من ذوي ةؤالكف البشرية العناصرواختيار  إعداد .٥
  .اإلسالمي

من خالل التجديد املستمر  الشركات واألفرادمن  لمستفيدينل تشجيعيةوتقدمي احلوافز ال العالقة إدامة .٦
   .اإلسالميةدارات املصرفية من قبل اإل آلليات التعامل والتصرف املتوازن

ألعمال املصرفية الالزمة كشرط لتطوير ا والتقنية واحملاسبية والقانونية املاليةدارية واإل النظم تطوير .٧
  .اإلسالمية

  :الدراسة منهجية - ٥- ٢

تطور  ظل يف اإلسالمية املصارف عمل طبيعة وصف خالل من التحليلي الوصفي املنهج على دراسةال عتمدت    
 ،حتسني دائرة األداء املصريف كيفية حيتوضمع االجتاه حنو  ،املصرفية بشىت أشكاهلا وأنواعها واخلدمات املنتجات
الشريعة  قاصدمل اوفقًىل الزبائن، املقدمة إ برامج متقدمة يف توصيف جودة املنتجات واخلدمات إعداد وإمكانية
  .املوضوع ذا املتعلقة واملقاالتواألحباث  العلمية املراجع على بذلك معتمدين ،اإلسالمية

  :مصطلحات الدراسة - ٦- ٢

 اليت املسائل تلك وهي عليها، خيتلف ال أن جيب عامة أصول على يقوم اإلسالميالفقه  :اإلسالمي الفقه 
 عليه، العلماء أمجع ما أو النبوية السنة أو الكرمي القرآن يف سواء والداللة الثبوت قطعي نص هلا يوجد
 العلماء بني االختالف فيها حيدث اليت عادة وهي أعاله، ذكر مما شيء خبصوصها يرد مل مسائل وهناك

  .التاريخ عرب
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 العام واملال اخلاص وحفظ  املال حفظ تتجسد يف املقاصد الشرعية يف ديننا احلنيف، :الشرعية املقاصد
سنة احلبيب املصطفى صلّى وسلّم اهللا عليه (وبسنته املطهرة ) القرآن العظيم(والدين بدستوره  العرض

  .البشرية والعقل من اهلالك والدمار وكذلك يف حفظ النفس )وعلى آله وصحبه أمجعني
 مؤسسات مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها وتقدمي هي  ،اإلسالميةاملصارف  :إلسالميةا صارفامل

ومبا خيدم اتمع وعدالة التوزيع بوضع  ،ومقاصدها اإلسالميةاخلدمات املصرفية مبا ال خيالف الشريعة 
ووضعه حنو جادة احلق والصواب يف  اإلنسانىل تربية وتنمية إاهلادف  السليم اإلسالمياملال يف مساره 

  .التعامل مع مفردات احلياة املادية والروحية
 أو النقود من أعم الشرعي االصطالح يف واملال املال، من مأخوذ األساس يف التمويل :اإلسالمي التمويل 

 اإلسالمي التمويل أما ؛الناس لدى قيمة وهلا ا، نتفاعاال جيوز اليت األشياء ويشمل والفضة الذهب
 الشامل مبفهومها املالية املؤسسات بني عالقة عن عبارة هو :عنه يقال نأ ميكن املعاصر باملفهوم

 طريق عن ستثماراال بغرض أو الشخصية للحاجات سواء به ينتفع ملن املال لتوفري األفراد، أو واملؤسسات
 السلم أو االستصناع أو اإلجارة أو املشاركة أو املراحبة عقود مثل الشريعة، مع متوافقة مالية أدوات توفري

  .)٧(القرض أو
  وأنواع بأشكال  ،اإلسالمية تتمثل املنتجات واخلدمات املصرفية :اإلسالميةاملنتجات واخلدمات املصرفية

سواء ، اخل.. صيغ متويل املشاركة واملضاربة واإلجارة وعقود بيع املراحبة والسلم واالستصناع  :، منهاعدة
جمموعة متعددة من أساليب التمويل ىل جانب إيف صورة حسابات استثمار عامة أو استثمار خمصصة، 

والتأمني للمشروعات واالستثمار املباشر يف املشروعات اخلاصة وإدارة احملافظ املالية وخدمات أمناء 
إعطاء ووتوريق األصول عن املسامهة يف تأسيس الشركات وصناديق االستثمار،  افضلً ،االستثمار

األولويات حنو متويل التنمية والبنية التحتية والتجمعات السكنية العقارية لذوي الدخول احملدودة ومتويل 
تمويل حاجات اتمع وأولويات التنمية لديه، ومبا ب ذات الصلة اإلسالمية املنتجات من. اخل...السياحة

  .ذاا يةاإلسالميتناسب والتوجهات التنموية للبنوك 
 اإلسالمية الشريعة قواعد ال خيالف مبا الثروة تشغيل ببساطة هي :للثروات اإلسالمية اإلدارة وأَصلي 

 الشرعي النحو على األموال تزكّى وأن املطهرة، والسنة الكرمي القرآن يف وردت كما واحلرام، احلاللِ
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 لصاحل مضافة قيمة اإلسالمية اإلدارة تلك عن تنتج أن :االختيار جمال ويف اإللزام، جانب يف هذا املقصود،
 يف عن العمل، واالستثمار العاطلني كتشغيل االجتماعية، الرحبيةاألبعاد  يسمى ما أو كله اتمع

  .)١٨( واألوقاف الصدقات جمال يف والتوسع االجتماعية، املسؤولية واجب وأداء الرئيسية، القطاعات

  عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأمساء  اإلسالميةالصكوك املالية  :اإلسالميةالصكوك
الغـري   سواء بنفسها أو بدفعـه إىل  ،من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة احملررة ا، وتستثمر حصيلة البيع

بون يف الصكوك ، ويشارك املكتتمراعاة ضوابط التداولضمان تداوله و ىلالستثمار نيابة عنها، وتعمل عل
  .)١(يف نتائج هذا االستثمار حسب الشروط اخلاصة بكل إصدار

 االستثمار وشركات ، هي املصارفاإلسالميةيقصد بالصناعة املالية املصرفية  :اإلسالمية املالية الصناعة 
 اليت املؤسسات عدد حيث من اإذ إن هذه الصناعة شهدت منو ؛التكافلي التأمني وشركات اإلسالمية

 مليار ٤٠٠ مببلغ يقدر املدارة األموال وحجم دولة، ٤٥يف أكثر من  مؤسسة، ٣٠٠ أكثر من إىل وصلت
املنتجات  تطويرضافة اىل تنوع وإ ،اسنوي% ١٥ حوايل املدارة األموال حلجم السنوي النمو بلغو ،دوالر

  . )٢٦( اجلغرايف واالنتشار احلديثة التكنولوجيا وتبين املصرفية اخلدماتو
 املخاطر بلغة التمويل هي درجة تقلب العائد، وكلما كانت درجة تقلب العائد عالية كلما  :املخاطر

 تلك وهي استثمارية خماطر تكون قد اإلسالميةاليت تتعرض هلا املصارف املخاطر كانت املخاطر أعلى، و
 احلاصلة طرافاأل احترام عدم عن ناجتة متويلية خماطر أو االستثمارية، واحملافظ األصول هلا تتعرض اليت
 املالية والتحليالت بالدراسات االستعانة خالل من لذلك االحتياط وميكن لتعهداا، التمويل على

 واملايل القانوين والتحقق الدراسات إعداد وكذلك معينة، استثمار جماالت يف الدخول قبل والسوقية
 واألسواق واألدوات االستثمارية احملافظ يف التنوع مع فيها، االستثمار أو متويلها تنوي اليت للمؤسسات

  .)١٦٩ص  ،٢٩( ةمتويلي بعمليات القيام عند الكافية الضمانات على واحلصول املخاطر لتوزيع
 رررر يف اللغة هو اخلطر  :الغه، ولكن باطنه غري مرغوب فيهأالغأما  ،و هو وصف لشيء مرغوب ظاهر

الغرر يف الفقه فهو ما ال يعلم مآله، جلهالة حول حقيقة وجوده أو جلهالة صفاته األساسية، أي أن الغرر 
فمعىن ذلك أن صفاا األساسية املؤثرة يف مثنها واالنتفاع ا غري معلومة، أو أن  ،إذا اتصفت به سلعة

كيف أصل وجود هذه السلعة أو عدم وجودها اهناك ش. 
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  ر، أل :)القمار(ر امليسرمقابل حظٍّهو صورة قصوى من الغ اجمرد، قد يكون احتماله قليلً نه مبادلة نقد 
اجد باحلصول على كمية أكرب منه من النقود أو السلع واملنافع األخرىاأو كبري ،. 

 نبهو زيادة يف الثمن عن السعر الرائج يف السوق، فهو يتضمن استغاللً :الغ الطرف اآلخر  جلهل االغنب
أكثر من السعر السائد، ويناقض ذلك مبدأ التوازن يف املعاملة التبادلية، مما  اله، مثن ابسعر السوق، وحتميلً

للطرف املغبون وزيادة للطرف الغابن ال يستحقها، ويف ذلك خمالفة ملبدأ التوازن يف العقود  ايتضمن ظلم
 .ع والقوانني األخرىومجيع الشرائ اإلسالميةالذي تقتضيه الشريعة 

 ملكن ال ميلك  :بيع ما ال يمن املعروف أن الشيء املبيع هو شيء معني حمدد بذاته مملوك لصاحبه، وم
من قبل البائع  األن يف ذلك تعدي ؛الشيء اململوك لغريه ال يستطيع بيعه، وهنا تكمن حقيقة التحرمي واملنع

وقد جاءت الشريعة بالنهي عن بيع ما ال ميلك  ،ن هو باعهاعلى أموال ال ميلكها، وال يستطيع تسليمها إ
 ؛، وهو حديث حكيم بن حزاماإلسالميواحلديث الشريف يف ذلك مشهور يف كتب الفقه  اإلنسان،

رواه أبو داود، حديث ".( ال تبع ما ليس عندك" :بقوله -صلى اهللا علية وسلم-حيث اه الرسول الكرمي 
 ).٣/٢٨٣ ، ٣٥٠٣: رقم 

 املضاربة: فتعين أن  ااملضاربة لغة هي من الضرب والسعي يف األرض لطلب الرزق، أما املضاربة اصطالح
بينهما حبسب ما يشترطان على أن  اليتجر فيه ويكون الربح مشتركً اىل املضارب مالًإيدفع رب املال 

تعدى على رأس املال أو قصر إال إذا أثبت أنه  اتكون اخلسارة على رأس املال وال يتحمل املضارب شيئً
 .أو أمهل يف منائه
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  املبحث األول

  اإلسالمية صارفملعمل ال اكمةاحل سساأل

  :اإلسالميةالشريعة  يف العام األصل

املصاحل للمكلفني يف احلاضر واملستقبل، وكما  إثبات ااألصل العام يف الشريعة جاء مقررنقول إن  ابدًء
ومن يتأمل سنن  ،)٤٧ص ،٦( "اإن وضع الشرائع إمنا هو لصاحل العباد يف العاجل واآلجل مع: "يقول الشاطيب

املسلم أن  اإلنسانلذا وجب على  ؛احلياة فإنه يدرك قوانينها الثابتة اليت ال تنخرم عند تكامل موجباا السببية
تعميد لزيادة  - امثلً–قدر بالقدر من خالل فهم النواميس الثابتة والعمل مبقتضاها الشرعي، فشيوع الربا يدافع ال

املختلفة، مما  ، وبالتايل فهو خراب ملعاش الناس وشيوع احلقد بني شرائحهاإلنساناجلشع واالستغالل حلاجات 
اجلائر من  لنظاملوا على احلد من وقوع هذا ايستدعي من أهل احلكمة واالميان واحلل الصحيح واملتوازن أن يعم

صلى اهللا عليهم وسلم -وسري األنبياء  ،خالل احملافظة على موازين احلق والعدل من باب دفع األقدار باألقدار
وشرائعهم مناذج حية مليئة بالشواهد االستشرافية للمستقبل الذي كانوا يتصورون وقوعه، ومنه سيدنا  -أمجعني

إذ قام  ؛عندما فسر رؤيا العزيز بوجود كارثة اقتصادية ستلحق يف البالد وحصول جماعة -السالمعليه -يوسف 
بالتخطيط املستقبلي للخروج من هذه األزمة خبطة حمكمة ملدة مخس عشرة سنة، وقد قص القرآن الكرمي وقائعها 

 سنبلَات وسبعِ عجاف سبع يأْكُلُهن سمان بقَرات عِسب في أَفْتنا الصديق أَيها يوسف{ :سبحانه وتعاىلبقول 
 فَذَروه حصدتم فَما دأَبا سنِني سبع تزرعونَ قَالَ ﴾٤٦﴿يعلَمونَ لَعلَّهم الناسِ إِلَى أَرجِع لَعلِّي يابِسات وأُخر خضرٍ

 مما قَليلًا إِلَّا لَهن قَدمتم ما يأْكُلْن شداد سبع ذَٰلك بعد من يأْتي ثُم ﴾٤٧﴿تأْكُلُونَ مما قَليلًا إِلَّا سنبله في
  .]٤٩-٤٦: سورة يوسف[ }﴾٤٩﴿يعصرونَ وفيه الناس يغاثُ فيه عام ذَٰلك بعد من يأْتي ثُم ﴾٤٨﴿تحصنونَ

مؤسسات مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها وتقدمي اخلدمات  اإلسالمية صارفاملوإذا كانت      
ومبا خيدم اتمع وعدالة التوزيع بوضع املال يف مساره  ،ومقاصدها اإلسالميةاملصرفية مبا ال خيالف الشريعة 

ووضعه حنو جادة احلق والصواب يف التعامل مع  اإلنسانتربية وتنمية  الرئيس هلا هودف فإن اهل ؛السليم اإلسالمي
 .بطريقة عقالنية وصحيحة يف مكاا وزماا مفردات احلياة املادية والروحيةمع التعامل والعام واخلاص، املال 
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حتسني دائرة التعامالت اليومية  يف جليلة قدموا خدمات -سنة ١٤٠٠قبل - رسالة العظيمةليف صدر ا واملسلمون
 قتفو كما اإلغريق، أعمال فاقت -ةاملصرفي لاعماأل تطويرمبا يف ذلك االجتاه حنو -  مفردات احلياة وشؤوامع 

 تسري امنآ اجتاري امركز املكرمة مكة كانت إذ احلديث، املصريف للعمل بداية األوربيون اعتربه هذا العملُ على ما
 احملّرم االكتناز متنع لإليداع طريقة ابتكر املبدع أول من اإلسالميوكان العقل  ،اجنوب و امشالً وإليها، منها القوافل

، املصارف مجيع يف احالي ا املعمول الطريقة وهي املودعة، باألموال التصرف حرية للمودع وتتيح اإلسالم، يف
 رضي- العوام بن الزبري اجلليلالصحايب  -صلى اهللا عليه وسلم-هو أحد صحابة رسول اهللا هذا املبدع وقد كان 

  .)١١(القرض سبيل على إال مال له يودع إن يقبل ال فكان ؛-عنه اهللا

والعمليات لألعمال  مناسبة غري التقليدية، قد ال تكون كلها املالية املصارف تقدمها اليت املنتجات نإ
دارات العليا يف احلياة العملية، إال أن اهلاجس الذي يظل أمام اإل ا، إذ قد يكون بعضها ضرورياإلسالمية املصرفية

بني مقاصد الشريعة واألهداف الصحيحة واملتوازنة احملددة للعمل املصريف ما ، هو التكامل اإلسالميةيف املصارف 
 ذلك ، ومناشرع ، من دون أن متيل الكفة للعمل التجاري املصريف الذي يتواجد يف أجوائه الربا احملرماإلسالمي

 وأرىب]. ٢٧٦: البقرة[ }أَثيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ يحب الَ واللّه الصدقَات ويربِي الْربا اللّه يمحق{: وتعاىل تبارك اهللا قول
  ).٣ ، ٢(اأيض حمرم بيع كل على الربا ويطلق ،فيه دخل أو بالربا عامل: الرجل

منذ أن ظهرت املصارف  امستوى املصارف التجارية واقع علىكان حال الربا وقبوله والعمل به  فاذا
وبينها وبني الناس يف العامل الغريب وما  ،من جهةوالبعض اآلخربعضها  املذكورة، وتنامت قدراا وتعامالا بني

وحىت يف بالد -يف البالد الغربية ) الربا(حوله من جهة ثانية، فان هذه املصارف املوسومة بالعمل التجاري 
، ومع هذا اتام ابأن الربا حمرم حترمي اإلسالميةالعلم املسبق يف البالد رغم  ما هي إال شك يف شك -املسلمني

 ويرتليء الذي حيرم هذا الش -سبحانه وتعاىل- الطريق املهلكة هلم ولغريهم، فاهللا تقليد يواصلون ويستمرون يف 
ينجو من عقاب اهللا لن و مل بل ،)أشخاص وشركات وأنظمة(مل ولن يهمل أصحاب الربا  اهلائل، الوعيد من فيه

 الربا وحرم الْبيع اللّه وأَحلَّ الربا مثْلُ الْبيع إِنما قَالُواْ بِأَنهم ذَلك{: تعاىل قوله يف كما ممن هم يف وصفهم، أحد
 فيها هم النارِ أَصحاب فَأُولَـئك عاد ومن اللّه إِلَى وأَمره سلَف ما فَلَه فَانتهى ربه من موعظَةٌ جاءه فَمن

 آمنواْ الَّذين إِنَّ ﴾٢٧٦﴿ أَثيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ يحب الَ واللّه الصدقَات ويربِي الْربا اللّه يمحق ﴾٢٧٥﴿خالدونَ
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 ﴾٢٧٧﴿يحزنونَ هم والَ علَيهِم خوف والَ ربهِم عند أَجرهم لَهم الزكَاةَ وآتواْ الصالَةَ وأَقَامواْ الصالحات وعملُواْ
 اللّه من بِحربٍ فَأْذَنواْ تفْعلُواْ لَّم فَإِن ﴾٢٧٨﴿ مؤمنِني كُنتم إِن الربا من بقي ما وذَرواْ اللّه اتقُواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا

هولسرإِن وو متبت فَلَكُم وسؤر كُمالوونَ الَ أَممظْلالَ تونَ وظْلَم٢٧٩-٢٧٥:البقرة[ }﴾٢٧٩﴿ت.[ 

ر رالربا، ولكن ذلك ال يقلل من أمهية حترمي الغ هو اإلسالمية أن أهم ما حرمته الشريعة" :ومن الواضح
نب وبيع ما ال ميلك، وغري ذلك من عقود أو بيوع، باعتبارها فاسدة ال تصلح تمع عقالين والغ )القمار( يسروامل

 رِجس والْأَزلَام والْأَنصاب والْميِسر الْخمر إِنما آمنوا الَّذين أَيها يا{ :وقد ورد يف القرآن العظيم ).٢٨" (سالميإ
نلِ ممع طَانيالش وهنِبتفَاج لَّكُمونَ لَعحفْلا ﴾٩٠﴿تمإِن رِيدطَانُ ييأَنْ الش عوقي كُمنيةَ باوداَء الْعضغالْبي ورِ فمالْخ 

  .]٩١ -٩٠: املائدة سورة[ }﴾٩١﴿منتهونَ أَنتم فَهلْ ۖ الصلَاة وعنِ اللَّه ذكْرِ عن ويصدكُم والْميِسرِ

  :اإلسالمياالقتصاد  سسأ

وخدماا ومنتجاا املقدمة للزبائن وللمتعاملني معها  يف عملياا االستثماريةتنطلق  اإلسالمية صارفاملن إ
 دارته املتوازنة،إووظائف  اإلسالميااللتزام التام بأسس وأركان االقتصاد من قاعدة  من الشركات واألفراد،

 اهللا وسلّم صلّى- املصطفى احلبيب سنة( املطهرة وبسنته) العظيم القرآن(العظيم  احلنيف ودستوره بالديناملتمثلة 
اليت ينبغي أن تكون و اإلسالميلالقتصاد  اكمة أو العامةويف أدناه األسس احل ،)أمجعني وصحبه آله وعلى عليه

يف املصارف ) القمة والسفوح والقواعد(ة املستويات اإلداراييف  نيعاملالمن قبل  -يف التصور والتصرف-حاضرة 
  :اإلسالمية

  .والفساد والدمار اهلالك من والعقل البشرية النفس حفظ: األساس األول

 .والدين العرض وحفظ اخلاص واملال العام املال حفظ: الثاين األساس

 متيل أن دون من ،اإلسالمي املصريف للعمل احملددة واألهداف الشريعة مقاصد بني التكامل: الثالث األساس     
 .اشرع احملرم الربا أجوائه يف يتواجد الذي املصريف التجاري للعملأو التفكري  الكفة

  .)٥( )أو عطاًء اأخذً(منع التعامل بسعر الفائدة وكل أشكاهلا : الرابع األساس
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  ).اخلاصة والعامة( واملشروعة امللكية املزدوجةالتعامل املتوازن مع : اخلامس األساس

 .اإلسالميةلتزمة مبقاصد الشريعة املالصحيحة واحلرية االقتصادية : السادس األساس

مسلمون وغري ( اإلنساينيف اتمع  املتكامل وحتقيق التوازنوالتعاوين التكامل االجتماعي : السابع األساس
 ).مسلمني

، األخرى اإلسالميةوجهات توال اإلسالميةيف الشريعة ) حلراماحلالل وا(التمسك بقاعدة : الثامن األساس
 .والعمل بكل عناصرها

 .)١٤(إال إذا حتمل خماطر اأي أن املال ال يكون غامنً ،ممبدأ الغنم بالغر: التاسع األساس

 .)العمل أساس الكسب( العمل مببدأ: العاشر األساس

 .واالجتماعية توجيه املدخرات إىل ااالت اليت ختدم التنمية االقتصادية: احلادي عشر األساس

  .ورفاهية الناس لتنمية االجتماعيةواأهداف التنمية االقتصادية املتوازن بني ربط ال: عشر الثاين األساس

، احلضاري بني القيم الروحية والقيم املادية يف بناء اتمع وأركان تقدمهالدقيقة املوازنة : األساس الثالث عشر
 .اآلن ويف املستقبل

 اتمعات على ضرر هلا اليت األنشطة حترمي أن :-املصريف اإلسالمي الفكر يف املعنيون يرى كما- ونرى
يعترب  -وغري املشروعة امللموسة، غري السلع تبادل أو والغش، واخلداع، والغرر، القمار، :مثل- واألفراد

اعنصر الوقت بعني األخذ مع ،اإلسالمية املصارف جناحات منها تنطلق صلبة أرضية حتقيق يف اوفعالً امهم 
داخل اتمع  واالقتصادية االجتماعية العدالةمبادئ  تحقيقعملية الربط ل علىاملستدمي  العمل ضرورة

  .  )٨(وقطاعات العمل والدولة

 البناء ومشروع الفرد وانتاجية العامة اإلنتاجية مبادئله مع كامهذا الوصف وت وتعزيز إدامة وبغية
 وأركان بأسس التام االلتزام تستند على قاعدة معروف، هو كما ،اإلسالمية املصارف فإن ،اعموماحلضاري 

 االعتبار بعني تأخذ لكوا تعامالا، يف الشريعة مع توافقةامل غري فوائدال بفرض تقوم الو ،اإلسالمي االقتصاد
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 األلتزام خالل من املصارف يساعد الذي األمر عليها، الواجبة الزكاة قيمة منتجاا تسعريو عملياا يف
 االقتصادية املشاريع من بالعديد القيام) الزكاة( سالماإل يف والواجب اهلام العنصر هذا مع اجلاد والتعامل

 املصارفالكثري من   قيام أن كما ،االقتصادية التنمية مشاريع من احظ األقل املناطق يف خاصة واالجتماعية،
 هذه مثل توجيه أن إال ما حد إىل ابسيطً الدور هذا كان وإن- ملستحقيها احلسنة القروض مبنح اإلسالمية
 واالقتصادية، االجتماعية العدالة حتقيق يف يساهم -االستهالكية للسلع وليس اإلنتاجية للمشاريع القروض
 وقد األقل، على وعائالم أنفسهم إعالة يف املستقبل يف أنفسهم على لالعتماد القروض هذه مستحقي ويؤهل
 والعوائل املناطق حمدودية رغم حممودة، جناحات احلكومة، قبل من واملسندة واملعتمدة اليمن، يف التجربة أثبتت

  ).٩(احلسنة بالقروض املشمولة

واخلدمات املصرفية املقدمة من  املنتجات على امتزايد اطلب هناك نإف :ومن ناحية ثانية ،من ناحيةهذا 
 عملياتال مواجهة بسبب متواضعة زالت ما منوها معدالت أن إال الشريعة، مع واملتوافقة اإلسالميةاملصارف 

 من لعديدل خاص، بشكل اإلسالمية صارفنتجات واخلدمات املقدمة من املوامل عام، بشكل اإلسالمية املالية
 واملتالحقة اجلديدة التحديات من العديد ظهور إىل باإلضافة بالقصرية، ليست فترة منذ القائمة التحديات

وغريها يف عامل املال واألعمال ويف املساحات املؤثرة  واالقتصادية والتكنولوجية االجتماعية التطورات بسبب
  .يف الساحة الدوليةعلى صعيد احلكومات واملؤسسات والتكتالت للمصارف التجارية 

 االقتصاد العاملي،ادارة ودورها املؤثر يف  اإلسالميةوللتعرف على تطور االمكانيات  السياق هذا ضمن
 االستثمارات وصول زيورخ، وجامعة السويسري" سويس كريدي" بنك بني مشتركة دراسة توقعت فقد
 هي ما أضعاف ثالثة أي ،٢٠١٦ عام حبلول دوالر تريليونات ثالثة إىل اإلسالمي االقتصاد على تعتمد اليت
 غري الدول يف االقتصاد جمال يف للباحثني مفاجئة تكون قد النتيجة تلك إن" :الدراسة وأضافت ،اآلن عليه

 يف العدالة االقتصاد من النوع هذا يراعي حيث ؛اإلسالمي االقتصاد يف للباحثني منطقية ولكنها اإلسالمية
 تتناىف اليت املشروعات ومتويل اآلمنة غري واملضاربة الربا وحيرم واالستثمارات املالية املعامالت ونظم التجارة

  ).١٣(فة بالعدالة االجتماعية رداملُ االقتصادية العدالة على حيرص بل ،اإلسالمية القيم مع
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 االقتصادية األهداف بني القوي الرابط وصفوه ملا دهشتهم عننفسها  الدراسة يف الباحثون أعرب كما
 أسرع من اإلسالمي االقتصاد أن إىل مشريين قوية، بأرباح مكافأا تتم اليت، اإلسالميالقيم العليا للدين و

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٤ بني الفترة خالل%) ٢٦( بنسبة القطاع هذا منا حيث ؛٢٠١٠عام  يف امنو السوق قطاعات
، ٢٠٠٩ عام اية حىت دوالر مليار ٨٢٢ وبنحو ،السوق يف واالقتصادية االستثمارية التعامالت حجم من

العامل دول اليت واجهت  العاملية واالقتصادية املالية األزمة عاصفة أمام اإلسالمية االستثمارات صمدت كما
 بوضع اإلسالمية املالية املؤسسات قيام وهذا األمر يؤكد ضرورة ،٢٠٠٨ -٢٠٠٧ عاميف  ابأسره

الدولية اليت قد جتتاح اتمعات واالقتصاديات  االقتصادية األزمات مع التعامل اعتبارها يف تأخذ استراتيجيات
  .)٢٧(الرأمسالية 

حسب إحصاءات من تعزيز وترصني قدراا وأصوهلا وأدواا املالية، ف اإلسالميةلقد استطاعت املصارف 
وشركات التمويل واالستثمار  املصارف، فإن حجم أصول اإلسالميةات املالية الس العام للبنوك واملؤسس

ويرتفع هذا احلجم  ٢٠٠٩عام مليار دوالر،  ٨٢٠بالكامل تقدر بنحو  اإلسالميةاليت تقدم خدماا املالية 
إليها املؤسسات املالية التقليدية اليت هلا نوافذ  تفيإذا أض ٢٠١١عام  ،مليار دوالر ٣٠٠ليصل إىل تريليون و

مليار دوالر، وشركات التأمني  ١٠٠اليت فاق حجمها  اإلسالميةإسالمية، إضافة إىل إصدارات الصكوك 
أنه بفتح مناطق جديدة للعمل املصريف ف اىل جانب هذا. .شركة ٢٠٠ اليت يزيد عددها على الـ اإلسالمية
 ،اإلسالميةفرنسا والبوسنة، وإقبال املصارف الغربية على استخدام صيغ االستثمار يف سنغافورة و اإلسالمي

بإنشاء مصارف إسالمية وتبين قوانني خاصة ا، باإلضافة إىل اجتاه اتمع  اإلسالميةومساح عدد من الدول 
ن الناحية الكمية تعرب كلها عوامل م...جراءاتوغريها من اإل املسلم إىل تنقية معامالته من احلرام والشوائب،

رئيس الس العام -  صاحل كاملعلى حد قول السيد  - اإلسالميةوتشري بوضوح إىل منو كبري مرتقب للصريفة 
مل أن يصاحب الذي يأ  -رئيس جملس إدارة جمموعة الربكة املصرفية، واإلسالميةللبنوك واملؤسسات املالية 

  .)١٨( ق القيمة املضافة ودرجة االلتزام الشرعيهذا النمو الكمي منو كيفي يف املقاصد وحتقي

يف هذا  ظهورها على اعام أربعني من يقرب ما مرور وبعد- اإلسالمية فإن املصارف وعلى هذا األساس
 رئيسية عناصر عدة بفضل اتمع، شرائح خمتلف ومن الزبائن من واسعة شرحية بكس استطاعت -العصر
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 بفعالية أسهم الذي األمر الديين، الوازع إىل باإلضافة ،اإلسالمية املصرفية عمل وأسلوب آليات عليها قامت
 احلقيقي، باالقتصاد امباشر اارتباطً اإلسالمية املصرفية ارتباط :العناصر هذه ومن، الواسع وانتشارها قبوهلا يف

 اإلنتاجية مبادئ تعزيز يف أسهم الذي األمر الورقي، أو النقدي االقتصاد وليس واخلدمات السلع انتقالاقتصاد 
 اوملموس احقيقي اتبادلً يستدعي الذي ،اإلسالمية املصارف أهداف من ارئيسي اهدفً بوصفهما والبناء،

 أو لفئة خدمة وليس ،اإلنتاجية العملية أطراف مجيع خدمة يف ذلك ليسهم النقدي، التبادل من ابدلً ،لألصول
 حساب على جمموعة أموال فيه تتضخم الذي النقدي االقتصاد يف هو كما ،الفئات باقي حساب على مجاعة
  .اموعات باقي
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  املبحث الثاين

  اإلسالمية ملصارفجماالت عمل ا

  :اإلسالمية املصرفية املنتجات

ـ  صارفمها املقدتاخلدمات املصرفية اليت املنتجات و ذات اإلسالمية رفام املصقدت      فيمـا عـدا   - ةالتقليدي
واليت تستخدم أسعار الفائدة يف تنفيـذ   -اإلسالميةاخلدمات املصرفية اليت تتعارض مع أحكام الشريعة املنتجات و

  ) : ١٥؛  ١٤( اآليتاخلدمات املنتجات وومن هذه  .اخلدماتاملنتجات وتلك 

  .وحتصيل األوراق التجارية تأدية الشيكاتفتح احلسابات اجلارية و .١
  .و اخلارجحتويل األموال يف الداخل  .٢
 .شراء وبيع الشيكات السياحية وغريهاعتمادات املستندية وفتح اال .٣

املصـرفية واالسـتثمارية    تقدمي املعلومـات  مع املصرف، وإعداد الدراسات الالزمة حلساب املتعاملني .٤
 .ستشارات املختلفةاالو واالقتصادية والفنية

 .املصرفيةإصدار خطابات الضمان املصرفية كنوع من التسهيالت   .٥

القيام بدور الوكيل يف شراء وبيع األسهم وشهادات اإلستثمار وما يف حكمها من أوراق مالية صـادرة   .٦
  .على غري أساس الربا

 .بيع العمالت األجنبية على أساس السعر احلاضر و إصدار الشيكات ذه العمالتشراء و .٧

   .تلقي اكتتابات الشركات يف مراحل التأسيس وزيادة رأس املال .٨
 .تأجري الصناديق احلديدية وإدارة املمتلكات القابلة لإلدارة .٩

  .التعامل بالبطاقات املصرفية وفق ضوابط شرعية خاصة بذلك .١٠
قـروض  ال مثل تقـدمي  ،روابطهم وجتمعام ةقويدف تاخلدمات اإلجتماعية للمواطنني  تقدمي .١١

 .بأسعار خمففة بسبب االعتبارات السابقةسنة ألغراض إنتاجية أو العتبارات اجتماعية أو تقدمي متويل احل
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  :مؤشرات قياس املنتجات واخلدمات املصرفية

 جيري العمل ا لقياس هذه املنتجات رئيسية فهناك مؤشرات  ؛أما كيفية قياس املنتجات واخلدمات املصرفية
  :)١٠(اآليت املؤشرات القياسية، ومن بني هذه وخمتلف املتعاملني للزبائن اإلسالميةمن املصارف اخلدمات املقدمة و

 :Reliability االعتماديةالقدرة  .١

مؤسسات  من-عاملني معها تبادل املنافع واالعتماد املتبادل بني االدارات املصرفية واملتتشكل عملية 
ما هي إال دعم وترصني وتوسيع للفرص املصرفية من إذ  ؛واحدة من األنشطة املصرفية الشرعية -وأفراد
لتعزيز وتنمية  ؛الزبائن واملتعاملني من جهة ثانية بني املصرف وبني القدرة االعتماديةحتسني دائرة و ،جهة

طار نظام قانوين ومايل متكامل يقيس ويدعم إ، يف وملا فيه مصلحة كل منهما ،الثقة املتبادلة بني الطرفني
  .واحلفاظ على خصائصها وتوافقها مع متطلبات املعايري الدولية اإلسالميةالسالمة املصرفية 

  :Responsiveness التجاوب واالستجابة السريعة للعاملني .٢

يف تقدمي  امتكاملً اتعاملًمن البديهيات النظرية والعملية أن يتجاوب العاملون يف املصارف مع الزبائن 
املالية واالستثمارية املشروعة والصحيحة للمتعاملني مع جناز املعامالت إاخلدمات واالستجابة السريعة يف 

  .املصارف
 Competence:  كفاءة أداء العاملني .٣

إن أي جناح يف العمل يرتبط بالعاملني يف كل املستويات االدارية وبكفاءة كل مستوى وعنصر من 
ودة ادارية وفنية ة وجبا كانت كفاءة العاملني عالي، فكلماإلسالميالعناصر البشرية العاملة يف املصرف 

ونتائجه سليمة يف اخلطوات واحملصلة النهائية اكلما كان العمل سليم.    
 Access :  سهولة حصول الزبائن على املنتجات واخلدمات املصرفية .٤

هو وجود سهولة وبساطة يف حصوهلم على  ،على أحد أن أحد أسباب الدافعية عند الزبائن اليس خافي
  .املنتجات واخلدمات املصرفية بشىت أنواعها وأشكاهلا
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 Courtesy :  اللباقة الوظيفية أوالذوق يف التعامل .٥

الصدق والنوايا احلسنة يف التعامل  :اإلسالميةمن الصفات اليت ينبغي أن يتحلى ا العاملون يف املصارف 
مع الزبائن، من خالل اللباقة الوظيفية واألدب الراقي يف التعامل مع الناس ويف الذوق معهم من حيث 

  .اجلذب والتعليق والتوجيه والصراحة يف العمل املتبادل بني الطرفني
  Communication: االتصال باآلخرين القدرة العالية يف  .٦

تصال املباشر وغري مع اآلخرين واال اإلسالميالقتدار املوثوق يف عالقة موظفي املصرف ال شك يف أن ا
املباشر من املتعاملني والزبائن بكل أمناطهم غاية يف األمهية لنجاح خطط املصرف وحتقيق اجلذب الدائم 

  .للزبائن
 Credibility: ة بالقوة الشرعية للمصرف والعاملني فيه عمملصداقية املدا  .٧

ورة يف عالقتهم بالزبائن، جتسد الص ؛أن املصداقية اليت يتمثل ا املوظفون املصرفيونيف ال خيتلف اثنان 
دائها املصريف، وبالتايل تصبح هذه املصداقية أة بالقوة الشرعية وتقومي الصحيحة للمصرف وادارته املدعم

   .اا ومستقبلًرف حاضريف صاحل املصثبات الذي يقدمه الزبائن للجمهور األعم مبثابة اإل
 Security   على كسب الراغبني يف التعاملاألمان املؤثر  .٨

كل واحد من هؤالء  شعرواملصرف بشكل عام، وي عند شعور الزبائن باألمان من املوظفني املصرفيني
املزيد من الراغبني يف  مدعاة لكسبمثل هذا الشعور االجيايب ، يكون الزبائن ذه العالقة والطمأنينة

      .اإلسالميالتعامل مع املصرف 
 Knowing The Customer:  معرفة وتفهم الزبون .٩

، بكل مستوياا وختصصاا، معرفة اإلسالميةدارات املصرفية من اإلالعمل املتوازن واملتكامل يستوجب 
إذ إن مثل هذا التفهم يساعد على تقليل  ؛مجهور املتعاملني معها وتفهم مشكالم ومطالبهم املشروعة

  .ويوسع من الفرص اجلاذبة) الطاردة(الفرص الضائعة 
   Physical Assets: امللموسة املصرفية املكونات واملستلزمات املادية .١٠

من الطبيعي أن تتوافر للدوائر املصرفية مستلزمات عمل كافية ومتطورة وملموسة، من أجهزة وأدوات 
 .للزبائن اإلسالميةوآليات تقنية،  لتسهيل تقدمي اخلدمات واملنتجات املصرفية 
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جماالت  وحن اإلسالميةيف أن تتجه املصارف  -بشكل مباشر وغري مباشر- وتساهم املؤشرات السابقة
 :يف مقدمتها عدة،

  .مثله مثل أي تاجر يشتري ويبيع) املتاجرة(االستثمار املباشر  .١
 :املعروفة وأمهها اإلسالمياالستثمار غري املباشر وذلك بواسطة صيغ التمويل  .٢

  .ةعقود املضارب  . أ
 .ةعقود املشارك  . ب

 .ةواملساوم ةعقود املراحب  . ت

 .بيوع السلم  . ث

 .عقود االستصناع  . ج

 .)بالبيع املنتهية بالوعد(عقود اإلجارة   . ح

 .القروض احلسنة  . خ

 .وصناديق ضمان الودائع االستثمارية تقدمي وإدارة الصناديق .٣

 .دارة السيولة واملعامالت املاليةإتقدمي و .٤

 عتماداتاال( ، مثلالتجارية صارفتقدمي مجيع اخلدمات املصرفية األخرى اليت تقدمها امل .٥
وجد فروقات ذا اخلصوص تال إذ  ؛اإلسالميةتعاملني مع املصارف من امل لآلخرين كفاالتالو) املصرفية
 .)٥(التجارية صارفوامل اإلسالمية صارفما بني امل

اعتماد املعايري الدولية ذات الصلة باحملاسبة واملراجعة، وتطوير األنظمة الرقابية القائمة وقياس  .٦
  . درجة سالمتها املالية

الصكوك، لتمويل مشروعات ومنها ، املتنوعة وأدواته املالية اإلسالميالتمويل منتجات تنويع  .٧
نتاج سلع وخدمات تفيد اتمع برمته، على إىل إ، ومبا يقود دون تكلفةاالقتصادية واالجتماعية التنمية 

 .ةالشريعوفق ضوابط وأحكام 
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 :املالية واألدوات اإلسالميةالصكوك 
- توجهت اإلسالميةفإن املصارف نتاجية، يف متويل املشروعات اإل اإلسالميةولألمهية الكبرية للصكوك 

املالية  الصكوكبالعمل والتعامل مع وذلك حتسني دائرة األدوات املالية، ىل إ -ا املالية العمليةاتوجهمن ضمن 
إذ إن الصكوك  ؛ت التنموية من دون تكلفةاملشروعا لتمويل اوحممود امرغوب اعترب اليوم مدخلًت، واليت اإلسالمية

بأمساء من يكتتبون فيها  سالمية،إمالية  وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة" :عبارة عن هي اإلسالميةاملالية 
الغري لالستثمار نيابة عنها، وتعمل  مقابل دفع القيمة احملررة ا، وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعه إىل

ك يف نتائج هذا االستثمار حسب الشروط اخلاصة بكل يشارك املكتتبون يف الصكوعلى أن ، ضمان تداوله ىعل
  ).٢٢( "إصدار

  ):٢٣( بالسمات اآلتية ،اإلسالمية املالية الصكوكمتيز  ويشري هذا التعريف إىل

 باالشتراك مع الغري تهالصك وثيقة تثبت احلق لصاحبها يف ملكي.  
 صك قيمة مالية حمددة مسجلة عليه لكل.  
  مت متويله بأموال  الصك ملكية شائعة يف املشروع أو االستثمار الذيتتضمن احلصة اليت ميثلها

  .اإلسالميخيضع التصرف يف الصك ألحكام التصرف يف املشاع يف الفقه  الصكوك، وهلذا
 اميثل الصك نصيب نتقال افإن  ع وديونه اليت عليه للغري، وهلذايف موجودات وحقوق املشرو اشائع

  .ن واحلقوقما يدل عليه من صايف قيمة األعيا ىبل عل ،الصك ىحق امللكية ال يرد عل
 نصيبه  ىصاحب الصك يستحق املشاركة يف ناتج املشروع املمول من أموال الصك، فيحصل عل

مال يف  ويتحمل نصيبه من اخلسارة يف حدود ما ميثله الصك، باعتباره رب ،من العائد
  .وما يطرأ عليه من عوارض ،ميلكه ،اختصاصه

 البيانات وامل ىعاقد حتددها وثيقة إصدار الصك، وهي تشتمل علشروط التا علومات املطلوبة شرع
  .يف التعاقد

 فتوجد عالقة بني حامل الصك وغريه من  ؛هناك عالقات تنشأ بالتعامل بالصكوك بني األطراف
محلة الصكوك، وهذه عالقة بني الشركاء يف ملك واحد، وعالقة بني محلة الصكوك واجلهة 

وليست عالقة دائن مبدين ،مال مبضارب املصدرة له، وهي عالقة رب .  
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  اليت تعمل متوافقة مع أحكام الشريعة من حيث األنشطة واالستثمارات  اإلسالميةالصكوك املالية
فيها، أو من حيث طبيعة العالقة بني أطرافها، فال تتضمن دفع فائدة حمددة مقابل التمويل، أو غري 

 . احملظورات الشرعية يف املعامالت ذلك من

 املصارف إنشاء من املأمول اهلدف ومن ،اإلسالمية للبالد احلايل الواقع تأيت من الصكوك إن أمهية
 تتناسب خاريةدا أوعية واستحداث تطوير يف اإلسراع ضرورة إىل يشري اإلسالمية للدول احلايل فالواقع ،اإلسالمية

 من االقتصادي النشاط يف املدخرات هذه الستثمار فرص وتوفري ناحية، من املدخرات حجم يف املتسارع النمو مع
 ويعترب ،اإلسالمية للمصارف والتنموي االستثماري الدور وتعميق إبراز فهو املأمول اهلدف أما أخرى، ناحية

 املدخرين تفضيالت تشبع حديثة مالية كأداة إليها بالنظر السليم، جتاهاال يف خطوة اإلسالمية الصكوك إصدار
 وجمال واألغراض لآلجال اوفقً التنويع من به تتصف عما افضلً املال، رأس أسواق تنمية تيسري يف وتسهم

 احتياجام، مع تتالءم اليت املالية لألداة وللمستثمرين للمدخرين االختيار حرية يتيح اخل،… والفئات االستخدام

 الصكوك تداول اتساع فمع بربا، االقتراض إيل احلاجة فتقل املال، رأس سوق وينشط املالية األدوات من ويوسع
 الديون آلية على االعتماد يقل) والدولة واملستثمرين املدخرين( السوق احتياجات مع وجتاوا اإلسالمية
  .)٢١(بالفوائد

 تتم اليت املالية االبتكارات أنواع من نوع أا على املختلفة بأنواعها اإلسالمية الصكوك إىل ينظرهلذا و
 مناذج أحدث ومن ،اإلسالمي الفقه يف املعامالت قواعد على وتأسس ،اإلسالمي املصريف املايل النظام إطار داخل

 من تشكيل جملس الدويل للتعاون اليابان بنكما قام به  ،اإلسالميةوالصكوك  اإلسالمية بالصريفة العاملي االهتمام
 يف دوالر مليون ٥٠٠ بقيمة صكوك صدارإب ،اإلسالمية الصريفة جتربة يف للدخول سالمينيإ قانونيني خرباء يضم

  .)٢٦( دوالر تريليون ٢ حبوايل تقدر اليت النفطية اخلليجية األموال رؤوس الستقطاب اوسعي ماليزيا،

دواته ومنتجاته وخدماته، وعلى وجه اخلصوص أوتنوع  اإلسالميثبت أن التمويل  ومن هذا املنطلق
ومواجهة األزمات املتمثلة بالتضخم املايل والكساد يف  الصكوك، أصبح ضرورة موجبة لدعم املشروعات التنموية

كوك يقومون بإنشاء املشروع أو تطويره وحتسني دائرة العمل فيه بأمواهلم، أما ذلك أن محلة الص ؛البالد الرأمسالية
استحق محلة الصكوك النسبة املتفق ادور احلكومة أو الشركة فهو دور مدير املشروع، فإن حقق املشروع أرباح ،
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كان  امضارب( وك عليها من هذه األرباح، وإن حقق خسارة ينبغي أن يتحملها محلة الصكوك، وميكن ملدير الصك
حصته من  اأن ميلك املشروع بشرائه من محلة الصكوك على أجزاء، مستخدم )أو وكيل استثمار امدير ،اأو شريكً

   .لصكوكالفترة الزمنية لالربح أو أجره يف دفع الثمن، وقد يشتريه دفعة واحدة من موارده اخلاصة يف اية 

نتاجي إ، إمنا يكون ملشروع اإلسالمية املالية ذه األدواتفإن التمويل  ومن الطرف اآلخر ،هذا من طرف
معني أو نشاط استثماري خاص معني، أُعدت له دراسة جدوى تشري اىل أرباحه املتوقعة، وحتدد نسبة محلة 

االصكوك من هذه األرباح، مما يعين بالضرورة ختصيص وعلى هذا  ،الفنيةللموارد املالية واملادية والبشرية و ارشيد
وذا عائد مقبول حلملة الصكوك، أي أن كل  االوصف، يتطلب املشروع االستثماري املراد إنشاؤه، أن يكون منتج

اىل انتاج سلع وخدمات تزيد قيمتها عن تكلفة  أو بأدوات مالية اسالمية يقود بالضرورةشرعية متويل متويل بصيغة 
ذه  اإلسالميفإن التمويل  الذ ؛املشروع، وبالتايل حتقيق ربح جتري قسمته بني محلة الصكوك ومدير املشروع

ال يسهم يف عملية التضخم، ذلك أن كل متويل يقود اىل عملية انتاج وتنمية وحتسني  اإلسالميةاألودات املالية 
  .املنتج االستثماري نتاج تزيد قيمته عن تكلفة املشروعإاء البشري، واليت تسهم كلها يف دلدائرة األ

 اإلسالمياملايل االستثماري فإن هذا النوع من أدوات التمويل  :ضافة ملا تقدمإووعلى هذا األساس 
  ):٢٤(باآليت  يتصف) اإلسالمية املالية الصكوك(

مسال نسبة متفق عليها من ربح املشروع وليس نسبة مئوية من رأم التمويل حيصل على أن مقد :اأولً
م التمويل  ااملشروع، كما هو الشأن يف القرض بفائدة، مما يعين أنه إذا مل حيقق املشروع رحباإلسالميفال شئ ملقد 

  .اإلسالميةأي حلملة الصكوك 

ة التمويل-  يةاإلسالملو حدثت خسارة فإن محلة الصكوك أو املؤسسة املالة : اثانيهي اليت تتحمل  -مقدم
  .من اخلسارة اهذه اخلسارة، وال تتحمل احلكومة أو الشركة اليت تدير املشروع شيئً

ملقدم التمويل املايل من محلة الصكوك أو املؤسسة املالية املمولّة، حىت يقوم  ايبقى مملوكًإن املشروع : اثالثً
بشرائه على دفعات خالل فترة ) احلكومة أو احدى مؤسساا أو احدى شركات القطاع اخلاص( مدير املشروع
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ملدير املشروع كاحلكومة  االتمويل، وذلك من حصته يف الربح أو من أي مورد آخر، حبيث يصري املشروع مملوكً
  .التمويل فترةأو الشركة يف اية 

دارة املشروع طوال فترة التمويل، وتوزيع رحبه إعن هي املسؤولة  تكون احلكومة أو الشركة: ارابع
حسب شروط التمويل بينها وبني املؤسسة التمويلية أو ممثل محلة الصكوك، حىت تتملكه دفعة واحدة يف اية 

، واملضارب يف الشريعة هو امضارب) حكومة أو شركة(مى مدير املشروع الفترة أو على دفعات أثناء حياته، ويس
ن يتلقىاملال، وهم محلة الصكوك أو  م ى صاحب أو ربرأمسال مشروع استثماري معني من شخص يسم

وقد تكون  ،ويقتسم أرباحه بينه وبني رب املال نتاجياملؤسسة املالية، ليستثمره يف اقامة أو تطوير املشروع اإل
أو الشركة طالبة التمويل، عالقة وكالة و املؤسسة املالية مقدمة التمويل وبني احلكومة أالعالقة بني محلة الصكوك 

ويكون ) التمويل مقدمة املالية املؤسسة او محلة الصكوك(للممول يف االستثمار، وفيها يكون امجايل ربح املشروع 
أجر حمدد مع حق الوكيل يف شراء املشروع على دفعات طوال حياة  -بصفته وكيل استثمار- املشروع ملدير

 العالقة تكون وقد ،املشروع أو دفعة واحدة يف اية الفترة الزمنية، وذلك من أجر الوكالة أو من موارده األخرى
إذا  ،مشاركة ةعالق التمويل مقدمة املالية املؤسسة وأ الصكوك وبني محلة) احلكومة أو الشركة(مدير املشروع  بني

 املشروع ربح مجايلإوهنا يوزع  ،التمويل مع احلكومة أو الشركة مقدمة املالية املؤسسة وأ الصكوك محلة شارك
  .بني األطراف املعنية باملشروع بني احلكومة ومحلة الصكوك أو املؤسسة املالية حبسب االتفاق
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  لثاملبحث الثا

  القطاع املصريف طويريف ت اإلسالميةاملصارف دور 

  :اإلسالمياجتاهات األداء املصريف 

تساهم بفاعلية أن وميكن  ،يف احلياة املعاصرة للقطاع املصريفمهمة  نوعيةإضافة  اإلسالميةاملصارف تعترب 
دارات األمامية هلذه املصارف، قليمي والدويل، فيما لو اجتهت اإلين على املستوى الوطين واإلريكبونشاط 

حنو تنمية وحتسني دائرة األداء البشري واملادي املتوازن، بني دوائرها الداخلية من جهة، وبينها وبني  باهتماماا
 الدور املؤثر يف اإلسالمية لمصارفكان لاليت  جتاهاتض بعض االستعرنويف أدناه  ،حميطها اخلارجي من جهة ثانية

 اواقليمي ا، وطنيارات العليا أساليبها وصيغ التعامل معهادأن تبدع وجتدد فيها اإلاليوم واليت ميكن  ،لقطاع املصريفا
٥(اوعاملي(:  

  :االدخار واالستثمار وتنويع اخلدمات واملنتجات. ١

 اجد أصحاا حرجو ،يف جذب عدد ضخم من املدخراتجنحت  اإلسالمية صارفاملمعلوم للجميع أن   
ووجهت  ،كما أا استقطبت مدخرات أصحاب الدخول الصغرية واملتوسطة ،التقليدية صارفيف التعامل مع امل

 اإلسالمية رفااملصكذلك قدمت  ،هذه األموال إىل قنوات التوظيف الفعالة مما عزز القطاع املصريف بشكل عام
 ،من الكيان املصريف العاملي اهام االيت أصبحت جزًء ،العديد من األدوات والصيغ التمويلية وأساليب االستثمار

وقد  ،األفراد واملنتجني والشركات نلألدوات التقليدية املتعارف عليها مبا يليب احتياجات املتعاملني م اومكملً
صيغ متويل املشاركة واملضاربة واإلجارة وعقود بيع املراحبة والسلم  اإلسالمية األعمال املصرفيةأفرزت 

سواء يف صورة حسابات  ،إىل صيغة املضاربة الشرعية اادخارية استناد اأت نظمكما أنش ،اخل.. واالستصناع 
على مواكبة التطورات  اإلسالميةواملؤسسات املالية  صارفاستثمار عامة أو استثمار خمصصة، وقد حرصت امل

 لومات املتطورةالتكنولوجية احلديثة وتقدمي خدماا املصرفية وفق أحدث وسائل االتصال املتقدمة وشبكات املع
  . )٣٥ص ،٣٠(

   



 

٣٠ 
 

  ة التمويليةاالجتماعي األجتاهات دعم وتنمية. ٢

حيث ركزت يف تصميم  ؛أمهية الوظيفة االجتماعية لألموال واستخداماا اإلسالميةأكدت املصارف 
وذلك من خالل أجهزة  ، للمعامالت املالية االستثمارية واملصرفيةاإلنساينأنظمتها على تضمني البعد االجتماعي و

، وألقت بثقلها يف متويل ودعم اإلنساينالزكاة والقرض احلسن والعديد من أنظمة التكافل االجتماعي و
املشروعات الصغرية واحلرفية وخلقت فرص عمل كبرية وساعدت يف أعمال التدريب وإكساب املهارات يف 

 امالئم اأو استثماري امتويلي انظام -اإلسالميةناديق ورمبا الص- اإلسالميةوقد تبتكر املصارف  ،العمل املصريف
  ).٣٧ص ،٣٠( لطبيعة متويل املشروعات املتوسطة والصغرية

  :التقليدية مع املصارفاملسامهة املتكافئة يف التعاون . ٣

على فتح قنوات اتصال جيدة وخلق أسس قوية للتعاون  اإلسالميةواملؤسسات املالية  املصارفسامهت 
حيث مت التعاون يف تقدمي العديد من األعمال  ؛التجارية مبا عزز من القطاع املصريف بشكل عام املصارفمع 

املصرفية املتبادلة وتقدمي التمويل املشترك وإصدار التعهدات املصرفية وخطابات الضمان وفتح االعتمادات املستندية 
 اإلسالميةكدعم للنوافذ  ،اإلسالميةل املصرفية على األعما املصارفوصناديق االستثمار وتدريب موظفي هذه 

وأحوال دارية ونظم املعلومات احملاسبية، اإلكذلك التعاون يف جمال نظم املعلومات  ،املصارفا هذه اليت أنشأ
  .األسواق احمللية والعاملية مبا خيدم أغراض كل من وحدات النظامني

   :االقتصاديتحول ربامج الل التمويل. ٤

تحول من يف دخوهلا يف سوق االستثمارات من خالل برامج ال اهام ادور اإلسالمية املصارفلعبت 
شراء حصص من الشركات اليت تتحول من ملكية القطاع العام إىل  القطاع العام اىل القطاع اخلاص، عرب صيغ

وقد تراوح هذا الدور بني تقدمي  ،يف التمويل اهام ادور اإلسالمية املصارفملكية القطاع اخلاص، ولعبت 
  .إىل خلق منافذ حتول لتسهيل عملية التمويل ية،التحليلتقدمي الدراسات  واملالية واالستثمارية أاالستشارات 

   



 

٣١ 
 

  :األسواق العربيةوتدوير الرساميل و املشاركة يف تعزيز. ٥

مما عزز املشاركة  ،العربيةبشراء بعض األصول يف األسواق املالية  ،اإلسالمية املصارفشجعت وقامت 
قد سامهت يف زيادة  اإلسالمية املصارفوذا تكون  ،يف دعم ونقل وتدوير الرساميل املتاحة بني األسواق العربية

  . التجارة البينية وإعادة تدوير الرساميل

  :تعزيز الطاقة االستيعابية للقطاع املصريف يف استقطاب الرساميل اخلارجية. ٦

ية احلاجة إىل استقطاب االستثمارات اخلارجية والرساميل العربية املغتربة إىل األسواق من املعلوم أمه
ترليون، وأنه من  ١,٣العربية، فوفق آخر اإلحصائيات وصلت األموال العربية املوظفة يف اخلارج ما يقارب 

 اإلسالمية املصارفعبت وقد ل ،الضروري توسيع الطاقة االستيعابية للقطاع املصريف الستقطاب هذه الرساميل
ادور يف زيادة هذه الطاقة ويف استقطاب جزء ال بأس به من الرساميل اخلارجية إىل داخل االقتصاديات  اهام

 اخصوص ،يف استقطاب الرساميل اخلارجية اإلسالميةالتقليدية و املصارفوبذلك فقد تكاملت اجلهود من  ،العربية
والبعض يفضل  ،اإلسالميةأن هناك شرحية كبرية يف اتمع بالداخل أو باخلارج تفضل التعامل مع اخلدمات 

وبذلك تتكامل اجلهود بتقدمي اخلدمات للمتعامل حسب الشكل والطريقة  ،التعامل مع اخلدمات البنكية التقليدية
  .اليت يراها مناسبة له

  :ماريةاالستث اإلسالميةصريفة للتطوير ال .٧

جمموعة متعددة من أساليب التمويل والتأمني  االدور التقليدي هلا لتغطي حالي اإلسالمية املصارفجتاوزت 
 ،وإدارة احملافظ املالية وخدمات أمناء االستثمار ،واالستثمار املباشر يف املشروعات اخلاصة ،للمشروعاتالتعاوين 

صناديق االستثمار، وتوريق األصول مما شكل إضافة جديدة للقطاع عن املسامهة يف تأسيس الشركات و افضلً
دمات التقليدية يف اخل اإلسالمية املصارفاملصريف حيث أوجد جماالت متويل غري تقليدية يف األسواق وجتاوزت 

  .االستثمارية ومبا يضمن حتوهلا إىل بنوك شاملة اإلسالميةجمال الصريفة التجارية لتدخل يف نطاق الصريفة 

   



 

٣٢ 
 

  :االنتشار والتفرع. ٨

 اإلسالمية املصارفوتسعى أغلب  ،اا معظم أحناء العامل كمتغطي تقريب اإلسالمية املصارفأصبحت 
جاهدة إىل إنشاء فروع إسالمية هلا يف دول العامل باخلارج واليت تتكون من كربى املؤسسات املصرفية العاملية مما 

 إىل احلديثة التقارير تشري إذ ؛قوة اقتصادية فاعلة ضمن االقتصاد العاملي ىلإ اإلسالمية املصارفساعد على حتويل 
 السوق أن إىل التقارير تلك وذهبت ،٢٠١٢ عام يف دوالر تريليون ١,٦ إىل تصل قد املصارف، هذه أصول أن

 ٣٠٠ من أكثر توجد واليوم ميالدي، ٢٠٠٠ عام منذ املائة يف ٣٠ عن يزيد مبا تنمو ظلت اإلسالمية املالية
  .)٤( القارات مجيع يف دولة، ٧٥ من أكثر يف تنتشر إسالمية مالية مؤسسة

  :واالجتماعية التنمية االقتصادية متويل. ٩

إىل ) وذلك من منطلق وفائها إىل مفامهيها ونظرا للمال وكيفية استثماره( اإلسالمية املصارفاجتهت 
والبنية التحتية والتجمعات السكنية العقارية لذوي  االقتصادية واالجتماعية إعطاء األولويات حنو متويل التنمية

يف متويل حاجات اتمع وأولويات التنمية  اإلسالمية املصارفتم كذلك  ،الدخول احملدودة ومتويل السياحة
ج لفترات متويل تاحت يتلديه، كما أا توجهت إىل زيادة آجال التمويل إىل متوسط وطويل األجل للقطاعات ال

  .ومقاصدها الشرعية اإلسالمية مصارفأطول ومبا يتناسب والتوجهات التنموية لل

  :والتجديد يف األدوات املالية االبتكار. ١٠

ا املصارف يف النظام املايل سعت املصارف  انظر لتحقيق التطور  اإلسالميةللتطور يف البيئة اليت تعمل
بتقدمي صيغ وابتكارات مالية سامهت يف إجياد حلول  اإلسالمية املصارففقامت العديد من  ،ومواكبة املتغريات

 اإلسالمية املصارفوصيغ متويلية مما عزز من قوة القطاع املصريف يف اتمع بشكل عام وأضاف له آلية وجعل من 
بتكار والتجديد يف األعمال ، فإن االاومع أمهية ما ذكر آنفً، االت االستثمارية صانعة للسوقيف بعض ا

 وابتكار لتطوير التخصصات متعددة حبثية مراكز إنشاء إىل اإلسالمية املالية املؤسسات دعوةواألدوات يتطلب 
  ).٢٧( اإلسالميةواملتعاملني مع املصارف  السوق واحتياجات متطلبات تواكب إسالمية استثماريةمالية  أدوات

   



 

٣٣ 
 

  واألستمرارية التأثري والتأثر. ١١

 من الدول املتقدمة واليت سبقت املصارفمنوذج  - يف القرن املاضي- اإلسالميةت املصارف أخذلقد 
مت التحول من نظام التبعية  -حبمد اهللا-واليوم ، ةمتأثر اإلسالميةت البالد نافك ،يف هذا املضمار اإلسالميةالبالد 

ومتأثرين  ،اإلسالميبالدرس املصريف قني تأصبحوا ملحىت  ،يأخذعتماد املتبادل، فالكل يعطي والكل ىل نظام االإ
وحنن اليوم  اإلسالمية سواقاألالعاملية دخلت  املصارفف ،إسالمية مصارفسواء بفتح نوافذ إسالمية أو إنشاء  ه،ب

 ونعتربي اإلسالمية املصارفيف  العاملونف ،ليست للمسلمني فقط اإلسالميةندخل أسواقهم، واملنتجات واخلدمات 
  .مسامهة من املسلمني يف تقدمي منتج حضاري قابل للتطبيق واالستمرارية اإلسالمية املصارفأن جتربة 

  :لقطاع املصريف العاملياحلاكم لدخول ال .١٢

شكل إضافة جديدة وزيادة بالقوة املالية العاملي، إىل القطاع املصريف  اإلسالمية املصارفدخول إن 
 تطبق أحدث أنظمة الرقابة املصرفية اإلسالميةواملؤسسات املالية ، خاصة وأن املصارف للقطاع املصريف ككل

 ،٣١(وفق أفضل املمارسات الدولية ) ٣ ، ٢بازل (م مع املعايري اجلديدة املعتمدة من قبل جلنة  ءومبا يتال واملالية،
  .) ٣٨ص 

املصريف واليت شكلت زيادة بالقوة املالية قد أثبتت أا كانت إضافة للقطاع  اإلسالمية املصارفإن جتربة 
التقليدية  املصارفوأفادت واستفادت من التعامل مع  ،هلا امتميز اكما استطاعت أن تكون كيان ،هلذا القطاع

بل تعدا إىل  ،يف القطاع املصريف قاصرة على منتجات التجزئة اإلسالمية املصارفمل تعد مشاركة  ، إذاألخرى
  .وغريها منتجات التمويل املركبة وعمليات التمويل الكبرية واإلجارة وصناديق االستثمار املشترك

  :اإلسالميةاملصرفية تطوير األدوات املالية 

يف  التنوع دائرة تحسنيل مطالبة بتعزيز دورها اإلسالمية املصرفية اإلداراتفإن  ،ومع كل هذه التطورات
لتنسجم وتواكب األدوات  ؛واألدوات املالية واخلدمات نتجاتامل من الكثري وتبدع رأن تبتكاملالية، و األدوات

 االئتمان وبطاقات ألغراض متويل املشروعات التنموية، اإلسالميةمع الصكوك  عملية التعامل :مثلاملعتمدة، 
من الباحثني يف التمويل  ابيد أن عدد ؛الشركات قطاع خدمةو املختلفة، اإلسالمية االستثمار وصناديق ،اإلسالمية



 

٣٤ 
 

 حنو ذات املنتجات واخلدمات اليت تقدمها اإلسالميةبعض املصارف  توجه أن يالحظ، اإلسالميةوالصريفة 
 تقدمي وهو ،بل خيار خمالف ،خيار غري حممود إىل عليه االستمرار حال يف قد يقود )التجارية(املصارف التقليدية 

 اآللية يف يتمثل املنهجني كال يف الزاوية حجر ولكن يبقى ،غري واضحة أو مشوهة شرعية بطريقة تقليدية مصرفية
 واإلبداع االبتكار على القدرة ومدىاملصرفية،  املنتجاتألدوات املالية ول تطويرالعمل وال يف تتبع اليت والكيفية

   :باالعتبارات اآلتية حمكوم وهذا احلال ،فيهما

 يوجد اليت املسائل تلك وهي عليها، خيتلف ال أن جيب ،عامة أصول على يقوم اإلسالمي الفقه نإ: اأولً
 مل مسائل وهناك عليه، العلماء أمجع ما أو النبوية السنة أو الكرمي القرآن يف سواء ،والداللة الثبوت قطعي نص هلا

 من وكان .التاريخ عرب العلماء بني االختالف فيها حيدث اليت عادة وهي أعاله، ذكر مما شيء خبصوصها يرد
 لتطوير الفين واالبتكار الفقهي االجتهاد عمليات نشاط ازدياد اإلسالمية املصرفية جتربة تطبيق يصاحب أن املنتظر

 واحلقيقي اجلاد اإلسهام أن تبني لكن ،اإلسالمية املصارف لطبيعة مالئمة جديدة عمل ونظم أساليب واستحداث
 أو احمدود كان اإلسالمية املالية املؤسسات يف العملي اجلانب ملسرية املصاحب والتنظري العلمي البحث عملية يف

 الشرعيني من حمدود عدد خالل من الشرعية الرقابة احتكار عن افضلً التجربة، أمهية مع يتفق وال للغاية، ابطيئً
 الفكرة نشر إىل بإخالص للرجوع ساحنة اآلن الفرصة إن ؛إليهم املوكولة باألمانة للقيام وقت يسعفهم ال الذين

سورة [} املنيللع محةًر إالّ لناكأرس اوم{ :النبوية القرآنية القاعدة وتطبيق الدنيا ربوع يف اإلسالمية االقتصادية
 بني جتمع مالية أدوات وابتكار لتصميم بالبا لفتح اإلسالمية املؤسسات خالل من اجلهد ببذل ]١٠٧: األنبياء

  .)٢٥(األصل  على وحتافظ العصر حاجات فتليب االقتصادية، والكفاءة الشرعية املصداقية

من مكونة شرعية هيئات لديها يوجد إسالمية مصرفية وخدمات عمليات تقدم اليت صارفامل غالبية: اثاني 
 املصارف وهذه األقل، على شرعي مستشار هلا أو والورع، بالعلم املعروفني اإلسالمية الشريعة يف العلماء من عدد

 دوائر وقد تكون لديها العلماء، هؤالء عن تصدر اليت اإلسالمية املصرفية للمعامالت والضوابط الفتاوى وفق تعمل
 ،الشرعية والضوابط الفتاوى تلك بتطبيق صرفامل التزام من التأكد يف الشرعية اهليئة مبساعدة تقوم الشرعية للرقابة
  .مقصودة وغري فردية أخطاء تكون قد فهي أخطاء وجدت ما فإذا ذلك وعلى
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 التنفيذية إجراءاا تكون ،اإلسالمية العاملة يف املصارف الشرعية اهليئات من جتاز اليت املنتجات مجيع: اثالثً
 حقيقية امعامالو الشرعية، احملاسبة معايري مع متوافقة احملاسبية براجمهاو الشرعية، املعامالت أحكام مع متوافقة
  .الشرعية املالية العقود ألحكام مستوفية التنفيذية وعقودها مستندااو صورية، وليست

ا يظهر ال العموم وجهعلى  املصريف القطاع يف املتداولة اإلسالمية ارفاملص منتجات إن: ارابعختالف أ 
 منتج مثل العلماء، بني عليه خمتلف هو ما قائمة ضمن تندرج إسالمية منتجات توجد قد ولكن الشرعية، الضوابط
 ذلك يف خالفهم وإن الشرعية، للضوابط مستوف -العلماء من كبرية جمموعة رأي على-  أنه جند حيث ؛التورق
 قد املنتجات هذه حول العلماء بني االختالف وأسباب ،اجتهادية تبقى األساس هذا وفق فاملسألة آخرون، علماء
 فيها مسائل وهي ،اإلسالمية الشريعة ملقاصد استيفائها مدى أو مآالا أو هيكلتها حول االختالف من انابع يكون
  .)٤(منها املرجوة أهدافها وحيقق اإلسالمية املصرفية حقيقة جيسد ما إىل خالله من الوصول وميكن للحوار جمال

االقتصاد يف الباحثون هم األوىل ؛عدة جهات عاتق على تقع املالية املنتجات تطوير مسؤولية إن: اخامس 
 واستخراجها اجلديدة األفكار توليد هي اال هذا يف إىل الباحثني املوكلة فاملهمة ،اإلسالمية املصارفو اإلسالمي

 وهي ،اإلسالمية املالية واألفكار للحلول األولية املادة إنتاج أي والقدمية، احلديثة والبحوث الدراسات بطون من
 مواطن واكتشاف اإلسالمية املالية املنتجاتاألدوات و واقع تقييمب ىل جانب القيامإ، ائية وليست أولية مهمة

  .الصحيحة الوجهة وتوجيهها فيها واخللل الضعف

مل اإلسالمية الشريعة نإ: اسادس بتفصيل جاءت إمنا ،اإلسالميةيف األعمال املصرفية  احللول بتفصيل تأت 
 احكم أو انص عارض ما إال احلل، املعامالت يف األصل إن" القول مع يتفق وهذا املالية، املعامالت من حيل ال ما

اشرعي املمنوع، دائرة منعت أو أغلقت العكس، على إمنا االبتكار، دائرة حتجر مل اإلسالمية فالشريعة وعليه ،"اثابت 
 اإلسالميةوعليه يقع التطوير لألعمال املصرفية  ،والتجديد االبتكار يف البشري للجهد متاحة املشروع دائرة وأبقت

يف توضيح الصورة الختيار صيغة التمويل املناسبة وفق ما يبحث عنها الزبائن،  اإلسالميةعلى موظفي املصارف 
األسعار، تقدير املخاطر، ( وهذا لن يتحقق إال إذا كان املوظف على كفاءة ودراية تامة بأحوال السوق

  . بغية تقدمي االستشارة أو املساعدة على اختيار صيغة االستثمار املناسبة) اخل......املنافسة
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  املبحث الرابع

  اإلسالمية صارفامل أمام املتاحةوالتحديات  الفرص تقدير

  :اإلسالميةاالنتشار والتوسع للمصارف 

 وحجم مؤسسة، ٣٠٠ حوايل إىل وصلت واليت املؤسسات عدد حيث من امنو اإلسالمية املصارف تشهد
 االستثمار وشركات املصارف املؤسسات هذه وتضم ،دوالر مليار ٣٠٠ مببلغ يقدر والذي املدارة األموال

 ومن ،اسنوي% ١٥ حوايل املدارة األموال حلجم السنوي النمو بلغ وقد ،التكافلي التأمني وشركات اإلسالمية
ىل جانب العمل الدؤوب الذي إ، ذلك عن تزيد بنسبة اسنوي امنو ،اإلسالميةاألعمال املصرفية  تشهد أن املتوقع

 احلديثة التكنولوجيا وتبين اخلدماتدائرة  تطويرو يف جماالت حتسني اإلسالميةدارات املصرفية تنهض به اإل
  . )٢٠( اجلغرايف واالنتشار

 اإلسالميةاملالية  الصناعة حتول بداية ، هواإلسالميةاليت شهدا املصارف  التطورات هذه مالمح أبرز ومن
 املراكز أهم يف لتفتح اإلسالمي العامل حدود اإلسالمية املالية املؤسسات جتاوز ذلك ويؤكد دولية، مالية صناعة إىل

 هذا يف حتول هو اإلسالمية املالية الصناعة عامل إىل عاملية مالية مؤسسات دخول أن كما ،لندن مثل العامل يف املالية
دائرة حتسني  يف انوعي اتطور اإلسالمية املالية املصارف تشهد أن فإن الدراسات تتوقع التوسع هلذا ونتيجة االجتاه،

 وتنويع األدوات املالية واملنتجات واخلدمات املقدمة للزبائن واملستفيدين من األفراد والشركات واملؤسسات،
  . اإلسالميةاملصارف  أعمال حتكم اليت والرقابية الفنية املعايري وتطوير احلديثة، التكنولوجيا تطبيق وكذلك يف

 ،اإلسالمية املصارف أمام أوسع اوآفاقً واسعة افرص تفتح العاملية قد األسواق يف القادمة التحوالت إن
 التطورات هذه إذ إن  ؛الدولية التجارة اتفاقيات التعامل املتوازن مع عمليات تطبيق هو التحوالت هذه أبرز ومن
 يعترب اإلسالمية املالية للمصارف واملؤسسات التنافسية املراكز دعم فإن لذلك األسواق، يف املنافسة من امزيد تعين
حتسني دائرة منتجاا املصرفية وأدواا املالية،  التوسعبغية  اإلسالميةاحلكومات واتمعات  أمام األولويات أهم من

  . واملؤسسات لألفراد واملالية صرفيةامل اخلدمات من السوقية حصتها وزيادة



 

٣٧ 
 

من  ،دارة املتوقعإىل إرة الواقع ادإوتتحول من  تستطيع أن تتدبر اإلسالميةدارات املصرفية فإن اإل ؛وعليه
 املالية األنظمة تطبيق إىل إضافة ،املؤهلة البشرية العناصر ويئة االستراتيجي بالتخطيطوالعمل  االهتمام خالل
 تقدمي على وقدراا اإلسالمية املالية املؤسسات مسرية دعم طارإاحلديثة، يف  التكنولوجيا ، وتطبيقاملتطورة والفنية

 ملخاطردارة ااملتوازن واملدروس إل تقديروالتحول املنتظر ينبغي ال توسعهذا ال ومع ،املطلوبة بالكفاءة املالية اخلدمات
 هذه من احلد أجل من املتخصصة األجهزة وإعداد ،العمل وأنظمة ،التمويل وعمليات ،االستثمار بفرص املرتبطة
  .احلالية واملستقبلية املخاطر

 االنتشار من امزيد اإلسالميةصارف امل تشهد نمن املتوقع أف ،املتوقع النوعي بالتطور يتعلق فيما أما
  ):١٧( يلي مبا املرحلة املقبلة تميزتل ؛قليمي والدويلعلى املستوى اإل والتوسع

 خمتلفة ودول اقتصادية بيئات يف تعمل عاملية صناعة إىل اإلسالمي واالستثماري املصريف العمل حتول .١
  .لمتعاملني معهال منافسة خدمات وتقدم

  .املؤسسات هذه هلا اوفقً تعمل اليت واحملاسبية والفنية الرقابية املعايري تطور .٢
  .زبائنلل املقدمة اإلسالميةاملصرفية  اخلدماتو األدوات املالية واملنتجات يف التنوع من أكرب درجة حتقيق .٣
 بدرجة والعاملية احمللية املؤسسات معلكتروين واإل اآليل والربط ،أوسع بشكل املتطورة التكنولوجيا تبين .٤

  . أكرب
 واملعايري الشرعية بالفتاوى يتعلق ما يف ،املؤسسات هذه بنيواالنسجام  التوافق من أكرب درجة حتقيق .٥

 ظل يف وذلك ،اإلسالمي واالستثماري املصريف القطاع مستوى على التطبيق إىل طريقها لتأخذ احملاسبية
 يف اإلسالميةو املالية واملؤسسات للمصارف واملراجعة احملاسبة هيئة قبل من وخاصة تبذل اليت اجلهود

  . بعض بالد املسلمني
 ظل يف خاصة ،األخرى املالية واملؤسسات اإلسالمية واملصرفية املالية املؤسسات بني املنافسة درجة زيادة .٦

 املؤسسات حتاكي أصبحت واليت ،الدولية للمؤسسات اإلقليمية األسواق وفتح التجارةحترير  اتفاقيات
 أو اإلسالمية الشريعة مع متوافقة ومصرفية استثمارية خدمات تقدمي حيث من أعماهلا يف اإلسالمية املالية
  .املؤسسات لتلك تابعة إسالمية مصارف إنشاء حىت
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 مع التكيف من صارفامل هذه متكن هو -وجل عز اهللا توفيق بعد- اإلسالمية املصارف جناح يعزز مما إن
 مبتطلبات الوفاء اإلسالمية املالية املؤسسات تستطيع وحىت ،املناسبة املنتجات وتقدمي املالية األسواق متطلبات
 من عدد استطاع وقد ،املطلوبة اخلدمات لتقدمي مهيئة وكوادرها املؤسسات هذه أنظمة تكون أن جيب فإنه السوق

 قدرة ذات متنوعة خدمات قدمت حيث ؛السوق متطلبات مع عالية بدرجة التكيف اإلسالمية املالية املؤسسات
 تقدمي نإ وحيث ،السوق مع أفضل بدرجة التكيف إىل حتتاج زالت ال أخرى مؤسسات أن إال عالية، تنافسية

 ذلك فإن الدولية واملالية املصرفية املؤسسات من عدد قبل من اهتمام موضع أصبح اإلسالمية املصرفية اخلدمات
 العمالء باحتياجات الوفاء من تتمكن ال اليت املؤسسات وأن مستمر تصاعد يف األسواق هذه يف املنافسة أن يعين

 األسواق دراسة فإن لذلك ؛والزبائن األموال استقطاب يف صعوبة جتد سوف متطورة خدمات وتقدمي واألسواق
 عملية دعم يف مهمـة خطوة يعترب واملصرفية املالية املنتجات على الطلب يف بالنمو يتعلق فيما املتوقعة والتطورات

 املنتج تقدمي يف املالية املؤسسات منتجات على الطلب يف املؤثرة األساسية العناصر أهم ومن ،السوق مع التكيف
  . اخلدمة تقدمي يف والسهولة السرعة إىل باإلضافة والتكلفة، املناسب،

  :اإلسالميةأمام املصارف  املنتظرةوالتحديات  فرصال

  :الفرص: اأولً

 اإلسالمية املالية للمؤسسات افرص تتضمن اإلسالمية املصرفية الصناعة عامل يف املنتظرة التحوالت إن
 السوقية احلصة زيادة مع وذلك اإليرادات يف وزيادة العمالء وعدد املدارة األموال حجم ارتفاع يف تتمثل

 متواصلة اجهود منها تتطلب املؤسسات هذه أمام حتديات تشكل الوقت نفس يف أا إال اجلغرايف، واالنتشار
  : يلي ما املقبلة املرحلة متطلبات ومن. التطورات هذه مع للتكيف

   :وجود خطط استراتيجية للتوسع النوعي والكمي  -١

 ؛املعامل واضحة إستراتيجية خطة وجود أمهية من يرفع اإلسالمية املالية املؤسسات وانتشار توسع إن
 إىل يستند ال الذي التوسع إنو ،واضحة وسياسات حمددة بأهداف وربطة التوسع هذا ترشيد يتم حىت وذلك

 خماطر تتضمن قد أو اقتصادية جمدية تكون ال قد أسواق أو جماالت يف الدخول عن ينتج قد حمددة إستراتيجية
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 لإلعداد الفرصة يوفر ال قد املدروس غري التوسع أن إىل باإلضافة ،معها التعامل أو حتملها على املؤسسة قدرة تفوق
  . التوسع هذا بدعم تقوم حىت املساندة لألنظمة والتهيئة

  :املخاطروالتحوط من  تقديرال  -٢

 تتعرض قد اليت املخاطر تزداد اعاملي وانتشارها أنشطتها وتنوع اإلسالمية املالية املؤسسات حجم زيادة مع
 واحملافظ األصول هلا تتعرض اليت تلك وهي :استثمارية خماطر تكون قد املخاطر وهذه ،املؤسسات هذه هلا

 االحتياط وميكن لتعهداا، التمويل على احلاصلة اإلطراف احترام عدم عن ناجتة :متويلية خماطر أو االستثمارية،
 وكذلك معينة، استثمار جماالت يف الدخول قبل والسوقية املالية والتحليالت بالدراسات االستعانة خالل من لذلك
 احملافظ يف التنوع مع فيها، االستثمار أو متويلها تنوي اليت للمؤسسات واملايل القانوين والتحقق الدراسات إعداد

 ،متويلية بعمليات القيام عند الكافية الضمانات على واحلصول املخاطر لتوزيع واألسواق واألدوات االستثمارية
 خالل من املخاطر هذه من احلد ميكن حيث املعلومات وتكنولوجيا املالية باألنظمة مرتبطة خماطر هنالك أن كما

   .فعالة تدقيق بأجهزة واالستعانة املالية الرقابة أحكام

   :البشرية مواردلل حتسني دائرة األداء والتأهيل  -٣

 البشرية العناصر من املزيد إىل احلاجة يعين حجمها يف والنمو اإلسالمية املالية املؤسسات أعداد ازدياد إن
 فإن املؤهلة العناصر خترج اليت األكادميية املؤسسات يف للنقص اونظر ،املؤسسات هذه حتتاجها اليت املدربة

 ،العاملني قدرات تصقل اليت املكثف التدريب بربامج أكرب بدرجة االستعانة إىل حتتاج اإلسالمية املالية املؤسسات
 الكوادر هذه إىل واحلاجة ، اعلمي املؤهلة الكوادر توفر اليت املتخصصة املعاهد إنشاء يف للمسامهة حباجة أا كما

 جمال يف اخلربة ذات الشرعية الكوادر اوأيض والفنية واالستثمارية املصرفية ااالت يف املتخصصة العناصر تشمل
  . واملالية املصرفية األعمال
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   :واألحباث املصرفية يف التطوير املعلومات نظم دور  -٤

املصارف  هذه لدى تكون أن يتطلب ،اإلسالمية املالية املؤسساتاملصارف و أعمال يف التوسع إن
 تشتمل النظم وهذه ،اتالقرار اختاذصناعة و عملية تدعم متطورةادارية وحماسبية وفنية  معلومات نظم املؤسساتو

  :على

األعمال واألنشطة حبسب الفترات الزمينة احملددة  ونتائج املؤسسة املصرف أو بنشاط املتعلقة املعلومات .١
  . دارات العليامن قبل اإل

  : على ذلك يشتمل حيث ،والدولية ليةاحمل بالبيئة املتعلقة املعلومات .٢
 االقتصادية األوضاععن  معلومات - أ.  
 وتطورها والدولية احمللية األسواق عن معلومات – ب.  
 املنافسني عن معلومات - ج.  
 املالية  املؤسسةوعمل املصرف و نشاط على تؤثر اليت الرمسية واللوائح القوانني عن معلومات - د

  . فيها أنشطتها تزاول اليت األسواق يف خاصة ،اإلسالمية
 املصارف واملؤسسات  وأسواق ومنتجات بأعمال العالقة ذات واألحباث الدراسات عن تقارير - هـ

  .اإلسالميةوغري  اإلسالميةاملالية 

 تتبىن ألن احلاجة تنشأ قد -فإنه ،املختلفة مصادرها من املعلومات على واالطالع مجع إىل باإلضافة- أنه كما
 زبائنال لدى واالجتاهات املؤشرات بعض على تعرفال بغية وأسواقها مبنتجاا عالقة ذات ودراسات اأحباثً املؤسسة

  . جديدة منتجات أو خدمات تقدمي أو احلالية واملنتجات اخلدمات تطوير بغرض ؛واألسواق

  :والفنية احملاسبية املعايري التوافق يف اعتماد وتطوير  -٥

 واتفاقية الدولية احملاسبة معايري مثل ،والرقابية احملاسبية املعايري مع للتوافق احلاجة يعين واالنتشار التوسع إن
 إصدار على اإلسالمية املالية واملؤسسات للمصارف واملراجعة احملاسبة هيئة عملت وقد وبازل الثالثة، الثانية بازل
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 على ،كواالالمبور يف اإلسالمية املالية اخلدمات جملس يعمل كما ،الدولية املعايري مع متوافقة ورقابية حماسبية معايري
  . الدولية املعايري مع يتوافـق مبا اإلسالمية املالية للمؤسسات الفنية الرقابة معايري تطوير

 -اإلسالمية املالية املؤسساتاملصارف و أمام حتديات متثل ما بقدر- اأنفً إليها أشرنا مت اليت التطورات إن
أما  املتاحة الفرص أهم إىل اإلشارة نودضمن هذا السياق  ،واالنتشار والتوسع للعمل جديدة اأفاقً تفتح ما بقدر

  :اآلن ويف املستقبل اإلسالميةاملصارف 

  : الدويل التوسعفرص  -أ

صارف للم احلالية األسواق يف املنافسة درجة ترفع قد أا من بالرغم- الدولية التجارة اتفاقيات إن
 تسهيل حيث من املؤسساتاملصارف و هذه أمام جديدة افرص تفتح -اأيض أا إال اإلسالمية املالية ؤسساتوامل

 إىل حباجة اإلسالمية املالية املؤسساتاملصارف و فإن الفرص هذه من ولالستفادة، جديدة أسواق إىل دخوهلا
  .األسواق هذه يف والرقابية الفنية املتطلبات مع التوافق

  :الدويل التمويلفرص  - ب

 اإلسالمية املالية املؤسساتاملصارف و فإن الغراء اإلسالمية الشريعة مع املتوافقة التمويل أدوات تطور مع
 اوفقً التمويل توفري أو متويل على احلصول حيث من الدويل التمويل أسواق يف أكرب بدرجة تنشط أن ميكن

 اإلسالمية املؤسساتاملصارف و هذه جيعل اال هذا يف التوسع إنإذ  ؛األسواق هذه توفرها اليت للضمانات
  .اإلسالمي التمويل ووسائل أدوات نشر على ويساعد ،الدولية املال أسواق يف اأساسي اطرفً

  :األساسية البنية مشاريع يف األمثل االستثمار -ج

 تعترب ،واالتصال واملياه الكهرباء شبكات ومد واجلسور الطرق بناء مثل األساسية البنية مشاريع إن
 للشركات شريك أو كممول فيها للدخول اإلسالمية املالية ؤسساتصارف واملللم افرص توفر ضخمة مشاريع
 واالستثمار التمويل أدوات اختيار خالل من املشاريع من النوع هذا يف االستثمار خماطر من احلد وميكن ،املنفذة
 والصناعة احلضرية التنمية جماالت يف استثمارية افرص هنالك أن كما ،املالئمة التعاقدية التركيبة وتطوير املناسبة



 

٤٢ 
 

 االقتصادية اجلدوى جراء دراساتإ بعد وذلك ،والدويل اإلقليمي املستوى على والتكنولوجيا واخلدمات
  . ةاحملتمل املخاطردراسة وواالجتماعية والفنية 

  : األفقي النتشاروالعقالين يف االتخطيط املتوازن  -د

 اهناك فرص إذ إن ؛ينبغي أن يتطور وينتشر وينمو اإلسالميما دامت احلياة متطورة فإن العمل املصريف 
 ،اإلسالمية املصارف عمل يف النوعي التوسع إىل هلذا العمل إضافة السوقية واحلصة النشاط حجم يف للتوسع
 يف اإلسالمية واتمعات اإلسالمي العامل يف واملالية املصرفية األسواق كافة تغطي ال اإلسالمية املصارف أن وحيث
  .للمرحلة املقبلة األساسية السمات أحد ميثل اإلسالمية للمصارف األفقي االنتشار فإن لذا ؛اإلسالمية غري الدول

  :ةصرفيالدارة املشرافية والقيادية لتطوير القدرات اإل  - هـ 

 ذلك يسهل ما بقدر ؛االدارة الرشيدة ملعايري اإلسالمية املالية املؤسساتاملصارف و استيفاء يتم ما بقدرو 
 املالية واملؤسسات املصارف أعمال يف اخلرباء يشري حيث ؛العاملية األسواق يف املؤسسات هذه وانتشار توسع من

 حتكم اليت والفنيةاالدارية  املعايري مع توافقها هو املؤسساتاملصارف و هلذه االنتشار يدعم ما أهم أن إىل اإلسالمية
 املؤسساتاملصارف و على املعايري هذه تطبيق يتم بأن هنا املقصود وليس ،املالية املؤسساتاملصارف و أعمال
 وال املؤسساتاملصارف و هذه تناسب اليت املعايري تطبيق وإمنا أعماهلا، طبيعة مع يتوافق ال مبا اإلسالمية املالية

 الدويل االهتمام ظل يف اضروري وتطبيقها املعايري هذه وجود بات وقد، )١٠(الشرعية الضوابط مع تتعارض
 أن املتوقع ومن. املصارف هذه أعمال حجم يف النمو ظل ويف ،اإلسالمية املالية املؤسساتاملصارف و بأعمال
 مت فقد ،الدولية املال مراكز قبل من اإلسالمية املالية املؤسساتاملصارف و استقطاب القادمة السنوات تشهد

 القادمة السنوات يف املصارف هذه عدد يزداد أن املتوقع ومن ،لندن مدينة يف إسالمية مصارف لثالثة الترخيص
 أحد اأيض وهي- سنغافورة أن كما ،هناك للعمل اإلسالمية املصارف لتشجيع توجه هنالك حيث ؛تعاىل اهللا بإذن

 مراكز تفتح أن املتوقع ومن، )١٠(للعمل اإلسالمية للمصارف اال تتيح بدأت -العامل يف اهلامة املالية املراكز
 إىل الوصول على اإلسالمية املالية املؤسسات تساعد التطورات هذه إن ،اإلسالمية للمصارف اال أخرى مالية

 هلذه اال يتيح الدويل االنتشار إن ،هناك للمسلمني منتجاا وتقدمي الدول تلك يف اإلسالمية التجمعات



 

٤٣ 
 

 الذي والتقين الفين التطور من أكرب بدرجة االستفادة على يساعدها مبا العاملية املال صناعة مع للتفاعل املؤسسات
  . الصناعة هذه به تتميز

  :املوحدة والفنية احملاسبية لمعايريالواعي لتطبيق ال -و

 حماسبية معايري اإلسالمية املالية املؤسساتاملصارف و تطبق أن اإلسالميةمن املناسب للتطورات املصرفية 
 وحماسبية رقابية ملعايري ختضع واليت التقليدية املالية املؤسساتاملصارف و يف عليه احلال هو كما موحدة، وفنية

 والفنية املالية أنظمتها وحدت اليت الدول جمموعات نطاق على أو ا تعمل اليت الدول نطاق على وذلك موحدة،
 خصوصية مراعاة مع ،اإلسالمية املالية املؤسسات تقدمها اليت للمنتجات متشاة أمناط وجود ويعترب ،كبري حد إىل

 معايري هيئة بدأت وقد ،والفنية احملاسبية املعايري توحيد عن أمهية يقل ال اأمر فيها تعمل اليت واألسواق الدول
 املالية للمؤسسات واملنتجات العقود تتناول معايري بإعداد اإلسالمية املالية واملؤسسات للمصارف احملاسبة

 املنتجات طبيعة من تنبع التقليدية املصارف هلا تتعرض اليت ال سيما وأن املشاكل ،الشرعية للضوابط اوفقً اإلسالمية
 املصارف اجتهت فإذا طبيعتها، مع تتناسب املشاكل هذه ملعاجلة توضع اليت احللول فإن وبالتايل معها، تتعامل اليت

 وهنا ملعاجلتها، نفسها احللول استخدام سيتم وبالتايل ،نفسها املشاكل ستواجه بالتأكيد فإا للتقليد اإلسالمية
 حتاول ما وهذا واألزمات، واألمراض الشبهات، من واملزيد التقليد من املزيد إىل جير فالتقليد ،)٨(املشكلة تكمن

 التقليدية، للصناعة تابعة تغدو ال وحىت شخصيتها، على للحفاظ عنه، واالبتعاد تفاديه اجلادة اإلسالمية املصارف
  .اليوم العامل منها يعاين اليت للمشاكل احلل هو اإلسالمي التمويل يكون وحىت

اإلسالميةالتحديات اليت تواجه املصارف : اثاني:  

األدوات املالية  تطويرسالمي، وعدم وجود مصرف مركزي إ مسألةلعل من أبرز هذه التحديات 
 إذ إن هذه املسألة باتت ؛املخاطر إلدارة التحتية البنية ، وجتهيزاإلسالميةواخلدمات املقدمة من املصارف  واملنتجات

 والظروف الزمن بتغري املتغرية الزبائن حاجات تليب األدوات املالية واملنتجات املصرفية اليت تطوير لكون حتمية
 حاجام لتلبية اإلسالمية باملصرفية العاملني على كثرية أعباء يلقي مما ومستمرة، متجددة هي عملية احمليطة،

 إلدارة جاهزة بيئة ضمن مدروسة خماطرها وحدود أبعاد تكون الشريعة، أحكام مع وتتوافق جديدة مبنتجات
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 تشجيع وحثب اإلسالمية الدول يف املركزية البنوك قيام حتدي، يضاف اىل ذلك املنتجات هذه مثل تطوير خماطر
  .املساندة ملؤسساتفيما بينها، وبينها وبني ا والدعم التعاون من زيدامل إىل اإلسالمية املالية املؤسسات

 على الطلب ارتفاع ،امستقبلً وستواجهها اإلسالمية املصارف تواجهها اليت التحديات األخرى من ولعل
 وغريها، املشاريع ومتويل العقاري التمويل مثل معينة، قطاعات بتمويل املتعلقة األدوات املالية واملنتجات بعض

 ميكن اليت اإللكترونية الربامج من العديد وتوفر املشاركة، عقود على القائمة املنتجات خماطر ارتفاع إىل باإلضافة
 شأا من فاعلة، خماطر إلدارة حتتية بنية خلق ضرورة األمر يتطلب كما ،املنتجات بعض تطوير يف منها االستفادة

  ).٨( احلوكمة بقواعد االلتزام مع املخاطر إدارة يف مصرفية كفاءات توفري

 اإلسالميةعدم قيام كثري من املصارف كذلك من املوضوعات املهمة اليت تعترب حتديات حالية ومستقبلية، 
مثل عقود املشاركة بشىت أنواعها وعقود املضاربة،  ،بطرح العقود القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة

عدم توفر هيكلة قانونية وشرعية مناسبة  ن السبب الرئيسي هوأبيد  ألسباب قد تكون موضوعية وقد تكون ذاتية،
وحتديد نوعية  ،اإلسالمي واملطلوبات يف املصرف حتتاج إىل إدارة قوية للموجودات لكوا ،لطرح هذه املنتجات

كفاءة إدارية يف الوقت نفسه األصول واملشاريع اليت جيب الدخول فيها ذا النوع من العقود، والذي يتطلب 
معرفة  زبونأن عوائد هذه العقود غري معروفة بداية، وال يستطيع املصرف أو ال على اعتباروتنفيذية متخصصة، 

 . ا وتوزيع املستحقات لكل املشاركنيخسارته إال بعد تصفية املشروع كاملً صايف رحبه أو

ا والقائمة وهذا الوضع جيعل من هذه العقود حتمل طبيعة خمتلفة عن طبيعة التمويالت املتعامل فيها حالي
ومع أن كل  ،قيمة أرباحه أو تكلفة متويله على التوايل زبونعلى املديونية واليت يعرف مبوجبها املصرف أو ال

للدخول يف عقود املشاركات، إال أن هذه  اإلسالميةا أمام عدد من املصارف األسباب املذكورة شكلت عائقً
العقود قد حققت جناحات خمتلفة يف هذه املصارف، اليت تستطيع طرح هذه املنتجات عن طريق تطوير أنظمة 

من  تهشروط العقد، مثل زيادة نسبة رحبيعلى التزامه ب زبونض املخاطر مع منح مكافآت إضافية للقادرة على ختفي
العقد، مع ما يدعم هذه العقود من أنظمة إلدارة املخاطر اليت تغطي وتدرس مثل هذه العقود، ورفدها بالكفاءات 

يات  الشرعية واحملاسبية، تعترب من أكرب التحدن مسألة توحيد املعايريفا من جهة ثانية ،العلمية ذات اخلربات املناسبة
ن اختالف األنظمة والتشريعات القانونية هو أحد أهم إو، اإلسالميةوما زالت تواجه املصارف  اليت واجهت
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أسباب عدم توحيد هذه املعايري، باإلضافة إىل أن بعضا من هذه املعايري يفتقر إىل التزامها باملبادئ العاملية املوحدة، 
  . )٨(مر الذي ال جيعلها يف موضع القبول لدى العديد من اجلهات اليت تنظر إليها بعني الترقباأل

ا عن طريق االتفاق على مستوى احلكومات على منهجية ومبادئ هن مثل هذه التحديات ميكن مواجهتإ
طوير معايري متفق عليها على تقوم عليها مثل هذه املعايري كطريقة لتوحيد مثل هذه املعايري باإلضافة إىل بناء أو ت

ن اخلربة فا عليهو ،مستوى البلد الواحد أو املنطقة اجلغرافية الواحدة يف توجه لتوحيدها على مستويات أوسع
يف ضوء ندرة أو  اإلسالميةاجلديد، الذي ما زالت تواجهه املصارف  -والكفاءة التشغيلية تعتربان التحدي القدمي 

من  اإلسالميةذلك إىل قصر عمر التجربة املصرفية  ىعزي، اإلسالميبالعمل املصريف  اجلديرةعدم توفر الكفاءات 
ضافة إ حتتاج إىل حجم جيد من العمل اليدوي، اإلسالميةاملصرفية  عمالفإن طبيعة األ :ناحية، ومن ناحية أخرى

إىل هذه الكفاءات واخلربات األمر الذي يزيد احلاجة  لكتروين لألعمال املصرفية،ىل ضرورات التحديث اآليل واإلإ
  . املناسبة

بزيادة نسب توظيف  ،اإلسالميةقيام املصارف تستدعي املقبلة و ة احلاليةاملرحلن إوفق هذا الوصف، ف
اخلربة العملية من األجيال اليت  باكتسقادرة على إمتعاقبة  خلق أجيالباجتاه  ؛يف أنشطة خمتلفة ااملؤهلني علمي

ن من شأن ذلك إخراج أو إعداد جيل قادم قادر على تلبية حاجات هذه إ إذ ؛سبقتها، باإلضافة إىل حمتواها العلمي
كما أن االستثمار يف التدريب وتطوير املوارد البشرية عن طريق زيادة  ،املصارف من الكفاءات التشغيلية املختلفة

يف هذا اال، مطلوب وبشدة خالل املرحلة املقبلة لتأهيل وجتهيز مثل هذه واملادي والبشري  املايلاالستثمار 
  . الكفاءات للعمل

، وأا ال ختتلف يف ذلك عن اإلسالميةالقدمية ستظل تواجه املصارف  -ن مثل هذه التحديات اجلديدة إ
يف ضوء الترابط الكبري للعامل بشكل عام وتأثري  - باستثناء اجلانب الشرعي- نظرياا يف املؤسسات املالية األخرى

وبشكل مستمر  اإلسالمية املتغريات املتعاقبة على مجيع اتمعات واملؤسسات، األمر الذي يقتضي قيام املصارف
  .والبقاء يف دائرة املنافسة زبائنبعمليات التحديث والتطوير والتجديد ملواجهة متطلبات واحتياجات ال
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  اخلامتة

 خاصة ،كبرية وواسعة اإلسالمية املصرفية ألعمال والعملياتدائرة االتحسني املستمر لوالتطور  آفاق إن
 املالية واملؤسسات واملصارف واإلشراف، الرقابة أجهزة: وهي ،ا املنوطة األدوار معنية جهات ثالث أدت إذا

ومثل هذه اآلفاق املنتظرة ميكن حتقيقها عرب  ،اإلسالمي املصريف للعمل والداعمة املساندة واملنظمات ،اإلسالمية
 :املقترحات اآلتيةمقترحات عدة، منها 

 اإلستثمارات أنواع ملختلف اإلسالمية الشريعة من مستقاةواضحة  ونظم تشريعات اعتماد .١
 .اإلسالميةوالعمليات املصرفية 

 قيام لضمان، اإلسالميةواملؤسسات املالية العاملة باملصارف  البشرية املوارد تأهيل وإعادة تدريب .٢
 يتصل ما :األول: شقني ذلك يأخذ أن ، علىومتجددة متطورة كفاءة ذات مصرفية إدارة

 حبيث ؛باملصارف العاملني لدى مصرفية فقهية بيئة خلق بغرض وتعميقه املصريف العمل بتأصيل
 مع يتناسب ما :الثاين والشق ،امستفتي يكون أن من ابدلً اإلفتاء، على اقادر املصرف يصبح
 ورفع املالية الرقابة إجراءات وحتسني التقين الصعيد على سيما ال حتسني دائرة األداء، عملية
 .)١٩( فيها الثقة درجة

 التعامل وآليات الداخلية دائرة النظم بتطوير اإلسالمية واملالية املصرفية املؤسسات هتماما ضرورة .٣
 .ا املرتبطة اجلهات ومع معها

 وأركان عناصر إلستكمال وأدواا اإلسالمية املصرفية باملنتجات اصةاخل علميةال بحوثبال القيام .٤
 واملراجعة احملاسبة معايري إىل بالنسبة حصل مبا أسوة ،معاصرة إسالمية مالية سوق

 .)١٦(اإلسالمية

دارة املتوقع إ إىل دارة الواقعإمن  على التحول اقادر اإلسالمي واالستثماري املصريف العمل جعل .٥
 .خمتلفة ودول اقتصادية بيئات يف واملؤثرة القيادية عامليةال جتاهاتاال من
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طار إيف ، اإلسالميةاملتعاملني مع املصارف  لزبائن واملستفيدينل منافسةمتميزة و خدمات ميتقد  .٦
وأهداف الصريفة  اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتوافق جديدة منتجاتعمليات وب حاجام تلبية

 .املقدمة هلم واخلدمات يف العمليات واملنتجات التنوع من أكرب درجة وحتقيق ،اإلسالمية

 .اإلسالميةا املصارف  تعمل اليت واحملاسبية والفنية الرقابية لمعايريوالتحسني املستمر ل ريتطوال .٧

العاملة يف  والعاملية احمللية املؤسسات مع اآليل والربط أوسع بشكل املتطورة التكنولوجيا تبين .٨
 . أكرب بدرجة اإلسالميةأجواء الصريفة 

 واملعايري الشرعية بالفتاوى يتعلق فيما اإلسالميةاملصارف  بني التوافق من أكرب درجة حتقيق .٩
 وذلك ،اإلسالمي واالستثماري املصريف القطاع مستوى على التطبيق إىل طريقها لتأخذ ؛احملاسبية

 املالية واملؤسسات للمصارف واملراجعة احملاسبة هيئة قبل من وخاصة ،تبذل اليت اجلهود ظل يف
 . املسلمني بالد بعض يف اإلسالميةو

 املصارف وإندماج املال رأس زيادة طريق عن اإلسالمية للمصارف املالية املوارد تقوية .١٠
 حتقيق بغرض فعالية، وأكثر احجم أكرب وحدات لتكوين الصغرية مع بعضها، اإلسالمية
يف التفاوض والتعامل يف  الكبري احلجم قتصادياتا من ستفادةواال التكاليف يف املطلوب التخفيض

 .)١٦(الساحة املالية واالقتصادية واالجتماعية

واخلاصة، باجتاه خلق وعي  العامة للجهود احلشد املنظمب اإلسالميةاملصرفية  داراتقيام اإل .١١
) املقروءة واملرئية واملسموعة(اإلعالمية  احلمالت لتكثيف والشركات،متكامل بني اجلمهور 

 .قليمي والعامليالقومي واإل الصعيد على اإلسالمية الصريفة ألساليب الصحيحة املفاهيم لنشر

 مع التعامل اعتبارها يف تأخذ ستراتيجياتإ بوضع اإلسالمية املالية املؤسسات قيام ضرورة .١٢
 .الدولية االقتصادية األزمات

 وابتكار لتطوير التخصصات متعددة حبثية مراكز إنشاء إىل اإلسالمية املالية املؤسسات دعوة .١٣
 .السوق واحتياجات متطلبات تواكب إسالمية استثمارية أدوات

 مزيد إىل اإلسالمية املالية املؤسسات حبث اإلسالمية الدول يف املركزية البنوك قيام ضرورة .١٤
 .املساندة للمؤسسات والدعم التعاون من



 

٤٨ 
 

  املراجع

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٤ جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،: املدينة املنورة .القرآن الكرمي .١

 .٤/٣١٢، وفتح الباري البن حجر، ١١/٨شرح النووي على صحيح مسلم، : نظرا .٢

 موقع(: عة السلفجام، جودة اخلدمات املصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك ،بريش عبدالقادر .٣
 ).االنترنت يف

 موقع( ،اإلسالمي، منتدى التمويل ٢٠٠٤: بريوت ،اإلسالميةاملؤمتر املصريف العريب املتخصص للصريفة  .٤
 ).االنترنت يف

 ).االنترنت يف موقع( ، صريفة استثمارية،اإلسالميةمؤمتر الصريفة . اإلسالمياملوقع العاملي لالقتصاد  .٥

املؤمتر العاملي اخلامس . (اإلسالميةقواعد احلوكمة املتوافقة مع أحكام الشريعة  ،مجعة حممد الرقييب.د .٦
 .م٢٠١١األكادميية العاملية للبحوث الشرعية، : ماليزيا). م٢٠١٠ اإلسالميةلعلماء الشريعة حول املالية 

 ).االنترنت يف موقع( ،٢٠١١نوفمرب  ٢١يف  ١٢٠٤٦العدد  جريدة الشرق األوسط، .٧

جملة االقتصاد . ودورها يف متويل املشروعات االنتاجية اإلسالميةالصكوك  ،حسان حسني حامد.د .٨
 ).م ٢٠١١ديسمرب  - هـ١٤٣٣حمرم ( ٣٧٠، العدد اإلسالمي

، ٢٠١١األكادميية العاملية للبحوث الشرعية، : ماليزيا ،اإلسالميأساسيات التمويل  ،منذر قحف.د .٩
 .١٢٤ص

جملة احتاد املصارف العربية، ، التحديات ومتطلبات النمو -ميةاإلسالالصريفة  ،موسى عبدالعزيز شحادة .١٠
 .م٢٠٠٢، اكتوبر ٢٧٨العدد 

 ).موقع يف االنترنت(جريدة الغد، . اإلسالميةتطوير املنتجات املصرفية  ،منري سليمان احلكيم.د .١١

 العاملي املؤمتر. (مقاصدية رؤية -اإلسالمية للمصرفية املستقبلية التحديات ،القحطاين علي بن مسفر.د .١٢
 الشرعية، للبحوث العاملية األكادميية: ماليزيا ،)م٢٠١٠ اإلسالمية املالية حول الشريعة لعلماء اخلامس
  .م٢٠١١

مؤسسة النقد : املعهد املصريف -.اإلسالميةأهم حتديات املصارف  -املوارد البشرية ،حممد البلتاجي.د .١٣
 ).االنترنت يف موقع( العريب السعودي،



 

٤٩ 
 

 .٢٧٢، ص١٩٨٩دار الثقافة، : القاهرة ،اإلسالميالنظام املصريف  ،سراج حممد.د .١٤

 ).االنترنت يف موقع(نشأا، أهدافها وآفاقها، : اإلسالميةاملصارف  ،اإلسالميمنتدى التمويل  .١٥

 حول الشريعة لعلماء اخلامس العاملي املؤمتر( ،اإلسالميةرؤية ملستقبل صناعة املالية  ،حممد داود بكر.د .١٦
 .م٢٠١١ الشرعية، للبحوث العاملية األكادميية: ماليزيا ،)م٢٠١٠ اإلسالمية املالية

 . ٢٠١١ديسمرب / هـ١٤٣٣، حمرم ٣٧٠العدد  ،اإلسالميجملة االقتصاد  .١٧

 نوفمرب ٢١ يف ١٢٠٤٦ العدد األوسط، الشرق جريدة ،اإلسالميةاملصرفية  ،نواف يوسف أبو حجلة .١٨
 ).االنترنت يف موقع(، ٢٠١١

 .م٢٠٠٩، ١األمني للنشر والتوزيع، اجلزء : صنعاء ،ادارة اجلودة الشاملة ،سلمان زيدان.د .١٩

 .م٢٠٠٩ ،٢ اجلزء والتوزيع، للنشر األمني: صنعاء، الشاملة اجلودة ادارة ،زيدان سلمان.د .٢٠

 .٢٠٠٨النهاري للطباعة، : صنعاء ،ادارة التدريب وتكنولوجيا األداء البشري ،سلمان زيدان.د .٢١

 ).االنترنت يف موقع( االقتصادية األلكترونية، ،ندو رويسونا  .٢٢

 يف موقع(دور املصارف يف دعم وتطوير أسواق رأس املال العربية،  ،عبد الرزاق خليل، عادل عاشور.د .٢٣
 ).االنترنت

 ).االنترنت يف موقع( الصكوك، ،عبدامللك منصور املصعيب.د .٢٤

 يف موقع( ،٢٠١١نوفمرب  ١٥، يف ١٢٠٤٠جريدة الشرق األوسط، العدد  ،عبداهللا العمراين.د .٢٥
 ).االنترنت

 حبث للدكتور عبدامللك منصور املصعيب، الصكوك،: يف ،سندات املقارضة ،عبدالسالم العبادي.د .٢٦
 ).االنترنت يف موقع(

 ).االنترنت يف موقع( ودورها يف تعزيز القطاع املصريف، اإلسالميةالبنوك  ،عبدالباسط الشييب .٢٧

حبث (م، ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ودورها يف التنمية،  اإلسالميصناعة التمويل  ،الشلهوبصالح بن فهد .د .٢٨
 ).االنترنت يف منشور

 ).االنترنت يف موقع( ،)جملة دنيا الوطن(لقاء يف  ،صاحل كامل .٢٩



 

٥٠ 
 

جملة ، مصداقية شرعية وكفاءة اقتصادية ،اإلسالميةتطوير املنتجات املالية  ،خالد حممد بودي.د .٣٠
 ).االنترنت يف موقع( املستثمرون،

الرقابة املالية على األدوات االستثمارية اليت تصدرها  ،اهللا يوسف احلجي خالد مرزوق الفجري وعبد .٣١
 ).االنترنت يف حبث( ديوان احملاسبة،: الكويت ،اإلسالميةاملؤسسات املالية 

 ).االنترنت يف موقع( جامعة االميان، ،االجناز يف حترمي الربا ،براهيم النعيميإقسطاس  .٣٢

 .٢٠١٠جامعة سانت كليمنتس، : اليمن ،رسالة ماجستري أشرف عليها الباحث .٣٣

 ).االنترنت يف موقع(، اإلسالمياملوقع العاملي لالقتصاد ، اإلسالميةتوقعات بارتفاع االستثمارات  .٣٤

  

 


