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ملخص
نسعى من خبلل ىذه الدراسة إىل إبراز أعلية االصلازات اليت حققتها الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية يف العامل العريب
 وفقداهنا، وكذا الرىانات ادلستقبلية اليت تنتظرىا يف ظل تراجع مسعة ادلسسسات ادلالية وادلصار التقليدةة،واإلسبلمي
 نتيجة األزمات ادلالية واالقتصادةة اليت عرفتها،دلصداقيتها وثقتها لدى الكثري من الزبائن وادلتعاملني االقتصادةني يف العامل
الكثري من الدول الرأمسالية وحاالت االهنيار واإلفبلس اليت شهدهتا العدةد من الشركات وادلسسسات ادلالية وادلصار
 شلا أفسح اجملال أمام ادلسسسات وادلصار اإلسبلمية لعرض وتروةج منتجاهتا ادلالية وجعلها تكتسب.العادلية الكربى
مكانة شليزة لدى األفراد والشركات اليت تبحث عن مصادر وسائل وطرق دتوةلية آمنة وأقل سلاطرة وبعيدة عن ادلعامبلت
 وتطوةر، ومكنها من توسيع وتطوةر نشاطاهتا وفروعها من خبلل الًتكيز على اإلبداع واالبتكار ادلايل،ادلالية الربوةة
. وكذا ادلساعلة يف تنمية وازدىار رلتمعاهتا،واستحداث أدوات دتوةلية جدةدة للحفاظ على تنافسيتها ومكانتها السوقية
. االبتكار ادلايل، ادلنتجات ادلالية، ادلسسسات ادلالية اإلسبلمية، الصناعة ادلصرفية اإلسبلمية9الكلمات المفتاحية
Abstract
Throughout this study, we seek to highlight the importance of the achievements of the Islamic
financial and banking industry in the Arab and Islamic world, as well as the future bets that await
them in light of the decline in the reputation of financial institutions and traditional banks, and the
loss of credibility and confidence among many customers and economic dealers in the world, as a
result of financial and economic crises. Known by many capitalist countries and cases of collapse
and bankruptcy witnessed by many companies and financial institutions and major international
banks. This allowed Islamic institutions and banks to display and promote their financial products
and make them gain a distinctive position among individuals and companies that are looking for
sources of means and methods of financing safe and less risky and away from usury financial
transactions, and enabled them to expand and develop their activities and branches by focusing on
financial innovation and innovation, and the development and introduction New financing tools to
maintain their competitiveness and market position, as well as contribute to the development and
prosperity of their communities.
Keywords: Islamic Banking Industry, Islamic Financial Institutions, Financial products, Financial
innovation.

تمهيد
ساىم تطور اجملتمعات يف عصرنا احلاضر – عصر العودلة ادلالية والتطور التكنولوجي – إىل توسع رغبات وحاجيات
األفراد والشركات وزةادة متطلباهتا التموةلية ،شلا أدى إىل احتدام ادلنافسة بني ادلسسسات ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية
ونظريهتا التقليدةة لبلستجابة ذلذه ادلتطلبات والعمل على توفريىا والوفاء هبا ،وتوسيع أنشطتها ومعامبلهتا ادلصرفية .شلا
جعل ادلسسسات ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية تركز اىتماماهتا باستمرار يف البحث عن اجلدةد واإلبداع واالبتكار يف
اخلدمات وادلنتجات ادلالية اليت تقدمها لزبائنها ،والعمل على تطوةرىا إلغلاد حلول للمشاكل التموةلية وتيسري حياة أفراد
اجملتمعات وتلبية احتياجاهتم ورغباهتم وتصور واستباق رغباهتم وتطلعاهتم ادلستقبلية .واحلفاظ مكانتها السوقية أمام
الصناعة ادلالية وادلصرفية التقليدةة.
وعلى ىذا األساس ؽلكن طرح اإلشكالية التالية :إىل أي مستوى وصلت الصناعة ادلالية وادلصرفية االسبلمية؟ وماىي أىم
االصلازات اليت حققتها؟ وكذا التحدةات والرىانات ادلستقبلية اليت تنتظرىا يف ظل العودلة ادلالية والتطور التكنولوجي الرقمي
الذي تشهده الصناعة ادلصرفية التقليدةة؟
 أىمية الدراسة:تستمد ىذه الدراسة أعليتها من أعلية القطاع ادلايل يف التنمية والنهوض باقتصادةات الدول ورلتمعاهتا ،لذا كان لزاما على
ادلسسسات ادلالية وادلصرفية االسبلمية العمل باستمرار على تطوةر واستحداث منتجات مالية وأساليب وصيغ دتوةلية تفي
باحتياجات ومتطلبات زبائنها وتطلعاهتم ادلستقبلية .يف ظل ادلنافسة الشدةدة والتطور الذي تشهده الصناعة ادلصرفية
التقليدةة.
 أىداف الدراسة: التعر على ركائز الصريفة االسبلمية؛ التعر على مناىج الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ومقوماهتا؛ حتدةد رلاالت الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية؛ الوقو على أىم االصلازات اليت حققتها الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية؛ الوقو على أىم التحدةات والرىانات ادلستقبلية اليت تواجهها الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ،وتقدمي احللولادلمكنة ذلا.

 .Iمدخل للصيرفت املالُت إلاسلمُت
 0.0مفهوم الصيرفت إلاسلمُت
 -ادلصرفية اإلسبلمية أو الصريفة اإلسبلمية ةقصد هبا النظام أو النشاط ادلصريف ادلتوافق مع الشرةعة اإلسبلمية .حيث أن الفائدة اليت

تدفعها ادلصار عن الودائع أو اليت تأخذىا عن القروض تدخل يف حكم الربا ،الذي ةعد من الكبائر(.)10
 الصريفة اإلسبلمية ىي نتاج جهد رتاعي من ادلصرفيني واالقتصادةني وعلماء الشرةعة اإلسبلمية على مدى العقود العدةدة ادلاضيةلتطوةر احللول ادلالية اليت تليب االحتياجات ادلالية للمسلمني بطرةقة أخبلقية .وىو وضع أخبلقيات التعامل للخدمات ادلالية اليت تستمد
مبادئها من الشرةعة اإلسبلمية(.)10

 6.0زوائص الصيرفت إلاسلمُت
ترتكز الصريفة اإلسبلمية على ادلبادئ التالية(:)10

 -المعامالت 9تستند رتيع ادلعامبلت يف رلال اخلدمات ادلصرفية اإلسبلمية على مبدأ أن األموال ال تولد األموال ،ما مل تقًتن مع أي

نشاط أو عمل ،وتعتمد على مبادئ الشرةعة اإلسبلمية .كما ةتم تقاسم ادلخاطر يف الصريفة اإلسبلمية بني مزود رأس ادلال وادلستخدم
لؤلموال.
 -خدمة المصلحة العامة 9تعطي الصريفة اإلسبلمية أعلية بالغة للمصلحة العامة ،ىدفها النهائي ىو ضمان تنمية اجملتمعات مع تنمية

األموال.

 -التمويل :تسعى ادلصار اإلسبلمية لتشجيع نشاط أصحاب ادلشارةع من خبلل دتوةل ادلشارةع الصغرية عن طرةق الشراكات اليت تنهي

تسري ادلصار اإلسبلمية األموال دون أخذ أو إعطاء الفائدة.
بادللكية .كما ر
 استثمار األموال 9ةتم استثمار األموال يف رلال اخلدمات ادلصرفية اإلسبلمية فقط يف ادلشارةع القانونية اليت حتقق التنمية االجتماعيةواالقتصادةة .مع احلص على جتنب األمور وادلصاحل اليت ال تتوافق مع مبادئ الشرةعة االسبلمية.

 -األمن :تعمل الصريفة اإلسبلمية وفقا دلبدأ ادلشاركة يف الربح واخلسارة ،وتعطي مزةدا من الًتكيز على جدوى ادلشارةع ،فهد

ادلصار

اإلسبلمية فيما ةتعلق بعمبلئها ىو زتاةة أموال الشركاء وادلستثمرةن والتجار وادلشًتةن والبائعني ،وتوظيفها على أساس ادلضاربة وادلراحبة
وادلشاركة واإلجارة.

 3.0مىاهج الصيرفت إلاسلمُت
تعتمد الصريفة اإلسبلمية يف ىندسة منتجاهتا ادلالية على ادلنهجني التاليني(:)43
 منهج المحاكاة 9ةستند ىذا ادلنهج إىل حتدةد النتيجة ادلطلوبة من منتجات الصناعة ادلصرفية اإلسبلمية ،وىي عادة النتيجة نفسها اليتػلققها ادلنتج ادلايل التقليدي.

 منهج األصالة واالبتكار 9ةستند ىذا ادلنهج إىل البحث عن االحتياجات الفعلية للعمبلء والعمل على تصميم ادلنتجات ادلناسبة ذلا،شرط أن تكون متوافقة مع مبادئ الشرع اإلسبلمي .وىذا ادلنهج ةتطلب دراسة مستمرة الحتياجات العمبلء والعمل على تطوةر األساليب

التقنية والفنية البلزمة ذلا ،وذلك لضمان الكفاءة االقتصادةة للمنتجات ادلالية ،كما ةتطلب وضع أسس واضحة لصناعة ىندسة مالية
إسبلمية مستقلة عن اذلندسة ادلالية التقليدةة.

 4.1أهداف الصيرفت إلاسلمُت
هتد الصريفة االسبلمية إىل حتقيق العدةد من األىدا  ،أعلها(:)44
 تلبية حاجات العمبلء بابتكار أدوات مالية جدةدة تعزز اخلدمات ادلالية ادلصرفية اإلسبلمية؛ مراعاة اجلانب األخبلقي ومقاصد التشرةع االسبلمي يف اخلدمات وادلعامبلت ادلالية؛ -الًتكيز ادلصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادةة يف حتقيق ىد ادلتعاملني مبنتجات التموةل اإلسبلمية.

 .IIالصىاعت املالُت واملصسفُت إلاسلمُت
 0.6مفهوم الصىاعت املالُت واملصسفُت إلاسلمُت
 -الصناعة ادلالية وادلصرفية ىي التطوةر والتطبيق ادلبتكر للنظرةة ادلالية واألدوات ادلالية إلغلاد حلول للمشاكل ادلالية ادلعقدة والستغبلل

الفرص ادلالية(.)45
 -الصناعة ادلالية وادلصرفية ىي عملية القيام أو تصميم أو تطوةر أدوات مالية أو استحداث أدوات جدةدة قصد التغلب على مشاكل

التموةل(.)46

 -الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ىي رلموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوةر والتنفيذ لكل من األدوات والعمليات

ادلالية ادلبتكرة ،باإلضافة إىل صياغة حلول إبداعية دلشاكل التموةل وفق أسس الشرةعة اإلسبلمية(.)47

 6.6ملوماث الصىاعت املالُت واملصسفُت إلاسلمُت
تقوم ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ،على القواعد التالية(:)48
 القيام هبندسة منتجات التموةل مبا ػلقق أىد التموةل اإلسبلمي؛ التأكد من مشروعية ادلنظومة التعاقدةة دلنتجات التموةل ادلستهد تنفيذىا يف ادلسسسات ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية؛ اإلنتاج أساساً للقيمة ادلضافة اليت ةساىم هبا ادلنتج التموةلي االسبلمي؛ ختفيض التكاليف معيارا لكفاءة منتجات اذلندسة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية؛ أن تكون صناعة ادلنتجات ادلالية قائمة على اإلبداع وابتكار حلول جدةدة لئلدارة التموةلية ،وليست استنساخا للمتداول يف الصناعةادلالية وادلصرفية التقليدةة؛
 ادلشاركة أساساً الستحقاق العائد (الربح)؛ ادلشاركة العادلة يف ادلخاطر أساساً إلدارة فعالة دلخاطر منتجات التموةل اإلسبلمي؛ حتقيق قاعدة التداول؛ -حتقيق الكفاءة االقتصادةة وادلصداقية الشرعية يف صناعة ادلنتجات ادلالية االسبلمية.

الشيل زكم ( 6)10كواعد وأسس الصىاعت املالُت واملصسفُت إلاسلمُت
كواعد وأسس الصىاعت املالُت و املصسفُت إلاسلمُت
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املصدز 6مً إعداد الباخثين

 0.0مجاالث الصىاعت املالُت واملصسفُت إلاسلمُت
تًتكز الصناعة ادلصرفية اإلسبلمية على ثبلث رلاالت أساسية ،ىي(:)04
 تقديم أدوات مالية مبتكرة 9وةشمل ذلك األدوات ادلالية اليت ةتم تطوةرىا بالدرجة األوىل للوفاء باحتياجات ادلستثمرةن من ناحية ،أومقابلة االحتياجات ادلالية للشركات الكبرية من ناحية أخرى ،ومن أمثلة ذلك األدوات ادلالية ادلبتكرة بأنواعها ادلختلفة.

 تطوير أساليب مالية مستحدثة 9تساىم ىذه األساليب اجلدةدة يف تقليل تكاليف ادلعامبلت ادلالية بشكل فعال ،وقد ةأيت ىذا التطورإما نتيجة لتغريات تشرةعية أو تنظيمية ،أو نتيجة لتطورات تكنولوجية ،مثل :التعامبلت ادلالية اإللكًتونية.
 تقديم حلول مبتكرة لمواجهة مشاكل تمويلية 9تشمل ىذه احللول تقدمي اسًتاتيجيات مبتكرة إلدارة ىيكل األصول وىيكل التموةل.الشيل زكم ( 6)16مجاالث الصىاعت املالُت إلاسلمُت
مجاالث الصىاعت املالُت واملصسفُت إلاسلمُت

جلدًم أدواث مالُت

جطوٍس أسالُب مالُت

جلدًم خلوٌ مبتىسة

مبتىسة

مستددثت

للمشاول التموٍلُت

املصدز 6مً إعداد الباخثين

 4.2جصيُف أدواث التموٍل في الصىاعت املالُت واملصسفُت الاسلمُت
ؽلكن تصنيف أدوات التموةل يف الصناعة ادلالية وادلصرفية االسبلمية إىل أربعة رلموعات أساسية(:)00
 أدوات توسـط لنقل ملكية العيـن والمنفعة بمجرد التعاقد 9وىي تسـمى بأسـاليب االجتار ،وتتمثل فـي اآليت :بيع ادلراحبة ،بيع ادلراحبةلآلمر بالشـراء ،بيع السلم ،عقد االستصناع ،ادلتاجرة.

 -أدوات لنقل ملكية المنفعة دون ملكية العين 9وىي أسـاليب االغلـار ،وتتمثل فـي اآليت :اإلجـارة التشـغيلية ،اإلجارة التمليكية،

وادلقاولة.

 -أدوات يكون فيها رأس المال والعمل والربح الناتج مشتركا بين طرفين أو أكثر :تتمثل يف :ادلشاركة الدائمة ادلشاركة ادلتناقصة.

 أدوات تتميـز باشـتراك المتعاقد فيها فـي الربح أو الناتج فقـط ،أمـا رأس المال فإنـو ينفرد بتقديمـو أحد األطراف في حين ينفردالطرف اآلخـر بتقديم العمل والجهد وتتمثل فـي :ادلضاربة بشـقيها مطلقة ومقيدة ،ادلزارعة ،وادلساقاة.

 5.2أهواع املىتجاث في الصىاعت املالُت واملصسفُت الاسلمُت
تنقسم منتجات الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ،إىل9

 المنتجات المالية القائمة على عقود البيوع واالجارة 9وتنقسم إىل:
البيع مبثل الثمن مع زةادة ربح معلوم ،أو البيع برأمسال معلوم وربح معلوم(.)01
 -المرابحة 9وىي ُ

 السلم 9تسمح ىذه الصيغة للمصر االسبلمي بشراء سلعة معينة مسجلة التسليم ةتم دفع ذتنها فورا ،حيث ةستفيد ادلصر منرخص سعرىا عند التعاقد مقارنة باألسعار اجلارةة يف السوق ،وػلقق من وراء ذلك رحبا(.)02

ةقوم ادلصر من خبللو بتموةل صناعة أو بطلب مصنوع معني من الصانع ،وةسلمو للزبون الذي ػلتاج ىذا ادلصنوع.
 االستصناعُ 9وػلقق من وراء ذلك رحبا(.)03
ةقوم ادلصر بشراء األصل الثابت ادلطلوب ،وتأجري ادلنافع بناء على طلب الزبون ،ومن مث تسجره
 االجارة واالجارة المنتهية بالتمليكُ 9()04
لو اجارة تشغيلية منتهية بالتمليك مع الوعد بالبيع يف هناةة مدة عقد االجارة أو خبلذلا حسب االتفاق ادلربم عند العقد .

 المنتجات المالية القائمة على المشاركة في األرباح :وتنقسم إىل:
 المشاركة :ةُقدم كل من البنك والعميل ادلال بنسب متساوةة أو متفاوتو من أجل انشاء مشروع جدةد أو ادلساعلة يف مشروع قائم،حبيث ةصبح كل واحد منهما شلتلكا حلصة يف رأس ادلال ومستحقا لنصيبو من الربح أو اخلسارة(.)05

 المضاربة :مثل :أن ةُقدم البنك ادلال وةسمى ادلضارب مبالو ،بينما ةقدم الطر األخر العمل وةسمى ادلضارب بعملو ،حبيث ةتمحتميل اخلسارة ادلالية لصاحب رأس ادلال ،بينما ةتحمل ادلضارب بعملو خسارة جهده فقط ،أما األرباح فيتم تقسيمها وفق العقد ادلربم،
وىذا ىو التطبيق الفعلي دلبدأ الغنم بالغرم(.)06

 المنتجات المالية القائمة على األوراق المالية (الصكوك)9
الصكوك 9دتثل الصكوك حصة ملكية حاملها يف جزء من األصل موضوع الصكوك(.)07
(

 المنتجات المالية التي تطرح لالكتتاب العام :وتنقسم إىل :)08
 -شهادات االستثمار القابلة للتداول  :عبارة عن شهادات ةصدرىا ادلصر االسبلمي وفقا لنظام ادلضاربة الشرعية مقابل أموال

ادلستثمرةن لتموةل ادلشرعات االستثمارةة طوةلة األجل ،وىي نوعني :شهادات االستثمار المخصصة :وختصص حصيلتها لبلستثمار يف
مشروع معني ،أو نشاط اقتصادي زلدد ،أو صيغة استثمارةة معينة بذاهتا .وشهادات االستثمار العامة :وختصص حصيلتها لبلستثمار يف
أنشطة البنك ادلتنوعة ،ومشارةعو ادلتعددة ،وصيغة االستثمارةة ادلختلفة.
 -وثائق صناديق االستثمار :عبارة عن وثائق تصدرىا صنادةق االستثمار يف ادلصار االسبلمية مقابل احلصول على أموال ادلستثمرةن

وفق نظام ادلضاربة الشرعية ،وىي نوعني :وثائق إدارة  :دتثل حصة ادلصر يف رأمسال صنادةق االستثمار اليت ةسسسها .وتتيح لو حق
االدارة ،واختاذ القرارات ،وغريىا من التصرفات .وثائق مضاربة :دتثل حصة ادلستثمرةن يف رأمسال صنادةق االستثمار اليت ةسسسها ادلصر

االسبلمي ،وال ةكون ألصحاهبا احلق يف التدخل يف إدارة ىذه الصنادةق.
 أسهم شركات المساىمة :عبارة عن أسهم شركة ادلساعلة اليت ةنشئها ادلصر االسبلمي مقابل احلصول على رأمسال الشركة ،وتتعدداصدارات األسهم وفقا ألنشطة الشركة ادلصدرة ادلختلفة.
الشيل زكم ( 6)13أهواع املىتجاث املالُت إلاسلمُت
أهواع املىتجاث املالُت إلاسلمُت

املىتجاث املالُت اللائمت على

املىتجاث املالُت اللائمت على

املىتجاث املالُت اللائمت على

املىتجاث املالُت التي جطسح

عقود البيوع و االجارة

المشاركة في األرباح

األوراق المالية

لالكتتاب العام

 املسابدت السلم الاستصىاع الاجازة و الاجازة املىتهُتبالتملًُ

 املشازهت -املضازبت

 -الصىون

 شهاداث الاستثماز اللابلتللتداوٌ
 وثائم صىادًم الاستثماز -أسهم الشسواث املساهمت

املصدز 6مً إعداد الباخثين

 .IIIواكع الصىاعت املالُت واملصسفُت الاسلمُت
 0.0الاهجاشاث املدللت في مجاٌ الصىاعت املالُت واملصسفُت الاسلمُت
حققت الصناعة ادلالية وادلصرفية االسبلمية اصلازات مهمة يف السنوات األخرية على الصعيدةن العادلي والعريب واالسبلمي ،ؽلكن تلخيصها،

فيما ةلي9

 على المستوى العالمي :أظهر ادلسح السنوي حول التموةل اإلسبلمي يف العامل الذي أجرتو رللة ( )The Bankerأن
األصول ادلتوافقة مع الشرةعة اإلسبلمية ارتفعت من  683مليار دوالر عام  6003إىل  90501مليارات عام  ،6092أي
مبعدل ظلو سنوي مرركب بلغ .%96.01وقد سجلت أفرةقيا جنوب الصحراء أعلى معدل ظلو على الصعيد العادلي خبلل الفًتة
( )6092-6003بلغ ( ،)%96.35تلتها منطقة الشرق األوسط ومشال افرةقيا ( ،)%96.36مث آسيا (.)%8.65
وبالنسبة لنمو األصول اإلسبلمية يف عام  ،6092ارتفع إرتايل األصول ادلتوافقة مع الشرةعة حول العامل بنسبة (،)%1.21
حيث سجلت منطقة الشرق األوسط ومشال أفرةقيا دون دول اخلليج العربية أعلى نسبة عادلياً ( ،)%1.15تلتها أفرةقيا جنوب
الصحراء ( ،)%2.98وآسيا ( ،)%6مث دول رللس التعاون اخلليجي ( ،)%6.16يف حني اطلفض إرتايل األصول ادلتوافقة
مع الشرةعة اإلسبلمية بنسبة ( )%99.9عام  6092يف كل من أسًتاليا وأوروبا والوالةات ادلتحدة(.)01

 على المستوى العربي واالسالمي :على صعيد الدول العربية واالسبلمية لوحدىا ،ةظهر الشكل رقم ( )14حصة كل دولة
من ارتايل األصول ادلصرفية اإلسبلمية حول العامل ،حيث تستحوذ إةران على ( )%60.1من إرتايل األصول اإلسبلمية ،تليها
السعودةة بـ ( ،)%66.1فماليزةا بـ ( ،)%99.5فاإلمارات العربية ادلتحدة بـ ( .)%90.6وحتوز الدول العشر األوىل على
نسبة ( )%15.0من رلمل األصول ادلصرفية اإلسبلمية يف العامل(.)00

شيل زكم ( 6)14خصت أهبر عشسة دوٌ لديها أصوٌ مصسفُت اسلمُت مً اجمالي لاصوٌ املصسفُت في العالم

املصدز 6اثحاد املصارف العربية ،املصازف الاسلمُت جتلدم عاملُا ،مجلة اثحاد املصارف العربية ،العدد  ،444بيروت،
أفريل  ،8102ص .12

ً
 0.0املصازف والىوافر إلاسلمُت لاسسع هموا خوٌ العالم
الجدوٌ زكم ( 6)10املصازف إلاسلمُت لاسسع هموا في العالم خلٌ سىت 8104
املسجبت

املصسف

البلد

حجم لاصوٌ الاسلمُت (ملُون دوالز)

وسبت الىمو ()%

10
18
18

Ziraat Katilim Bankasi

جسهُا
الجصائس
اًسان

8.332.04
303.12
8.434.14

41.85
20.18
20.12

اًسان

2.411.58

21.11

الىوٍت
بىغلدٌش
اًسان
السودان
سلطىت عمان
سوزٍا

1.424.40
0.200.21
2.808.55
8.388.08
0.035.38
214.44

13.88
12.50
18.18
11.58
05.14
08.20

10
11
12
13
14
15
01

مصسف السلم  -الجصائس
Gharzolhasaneh Mehr Iran
Bank
Export Development Bank of
Iran

بىً زؤٍت
Union Bank Limited
Tourism Bank

بىً الخسطوم
بىً العص الاسلمي
بىً سوزٍت الاسلمي

ً
ً
ً
املصدز 6اثحاد املصارف العربية ،التموٍل إلاسلمي ًدصد هموا عسبُا وعاملُا خلٌ أزبعت علود ،مجلة اثحاد املصارف
العربية ،العدد  ،468بيروت ،8104 ،ص .82
التحليل 9ةوضح اجلدول رقم ( )10ترتيب ادلصار اإلسبلمية العشرة األكثر ظلواً يف العامل خبلل سنة  6098بأصول تزةد عن 500

مليون دوالر ،حيث ةتصدَّر القائمة يف ادلركز األول بنك ) (Ziraat Katilim Bankasiالًتكي بزةادة يف حجم األصول تقدر بـ
( ،)% 80.61و يف ادلركز الثاين بنك السبلم اجلزائري بنسبة ظلو تقدر بـ ( ،)% 39.56ويف ادلركزةن الثاين و الثالث بنكني من إةران
مبتوسط ظلو ةقدر بـ ( ،)% 30.055ويف ادلركز اخلامس بنك رؤةة يف الكوةت مبعدل ظلو قدره بـ ( ،)% 52.66أما ادلراكز ادلتبقية
فتتقامسها كل من بنغبلدةش والسودان وسلطنة عمان وسورةا على الًتتيب مبعدالت ظلو متفاوتة مابني ( )% 50.16و (16.39
التوسع وتنوع صناعتها ادلالية وادلصرفية.
تفوق وسيطرة ادلصار اإلسبلمية العربية على الصعيد العادلي من حيث النمو و ر
 ،)%شلا ةدل ر

الجدوٌ زكم ( 6)16الىوافر إلاسلمُت لاسسع هموا في العالم خلٌ سىت 8104
املسجبت

املصسف

البلد

حجم لاصوٌ الاسلمُت (ملُون دوالز)

وسبت الىمو ()%

10
18
18
10
11
12

بىً ابو ظبي لاوٌ

الامازاث
باهستان
باهستان
باهستان
إهدوهِسُا
إهدوهِسُا

3.818.88
184.08
0.422.41
155.81
0.114.88
200.21

082.84
21.00
85.18
88.88
88.05
85.50

إهدوهِسُا
ماليزًا
سلطىت عمان
ماليزًا

0.384.00
80.308.28
553.80
228.85

85.14
80.84
80.84
80.14

13
14
15
01

The Bank of Khyber
Habib Bank Limited
United Bank Limited
PT Bank Permata
PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional
PT Bank BT
CIMB Group

بىً ظفاز
Citibank Berhad

ً
ً
ً
املصدز 6اثحاد املصارف العربية ،التموٍل إلاسلمي ًدصد هموا عسبُا وعاملُا خلٌ أزبعت علود ،مجلة اثحاد املصارف
العربية ،العدد  ،468بيروت ،8104 ،ص .82

التحليل 9ةوضح اجلدول رقم ( )06النوافذ اإلسبلمية األسرع ظلوا يف العامل العريب واإلسبلمي خبلل سنة  ،6098حيث
ةتصدر بنك أبو ظبي األول القائمة يف ادلستوى األول بنسبة ظلو تقدر بـ ( ،)% 963.68ويف ادلستوى الثاين ثبلث

مصار من باكستان مبتوسط ظلو ةقدر بـ ( ،)%11.61ويف ادلستوى الثالث ثبلثة مصار من أندونيسيا مبتوسط ظلو

ةقدر بـ (  ،)%60.26ويف ادلستوى الرابع كل من ( )CIMB Groupمن ماليزةا وبنك ظفار من سلطنة عمان
بنسبة ظلو تقدر بـ (  ،)%61.68شلا ةعكس اجلهود ادلبذولة يف ىذه الدول وحرصها على التوجو ضلو العمل ادلصريف
اإلسبلمي من خبلل إنشاء نوافذ إسبلمية وتوفري صيغ دتوةل على الطرةقة اإلسبلمية نتيجة الطالب ادلتزاةد عليها،
وادلنافسة الشدةدة من طر ادلصار اإلسبلمية ورواج منتجاهتا ادلالية.

 0.0جوشَع املصازف إلاسلمُت في الدوٌ العسبُت
الشيل زكم ( 6)15جوشَع املصازف الاسلمُت في الدوٌ العسبُت

املصدز 6اثحاد املصارف العربية ،املصازف الاسلمُت جتلدم عاملُا ،مجلة اثحاد املصارف العربية ،العدد  ،444بيروت،
أفريل  ، 8102ص .08
التحليل :ةوضح الشكل رقم ( )15توزةع ضلو  931مصر عربيب إسبلمي بالكامل على  60بلد عريب على النحو التايل 68 :مصرفاً
يف السودان وىو البلد العريب الوحيد الذي لدةو قطاع مصريف إسبلمي بالكامل 65 ،مصرفاً يف العراق 66 ،مصرفاً يف البحرةن08 ،
مصار يف اإلمارات 02 ،مصار يف اليمن 03 ،مصار يف كل من الكوةت ومورةتانيا والصومال 05 ،مصار يف كل من قطر
ولبنان وادلغرب 01 ،مصار يف كل من السعودةة ومصر واألردن وجيبويت 06 ،مصار يف كل من تونس وسورةا وفلسطني ،ومصرفني
يف كل من اجلزائر وسلطنة ُعمان .شلا ةدل على اتساع رقعة ادلصار اإلسبلمية وانتشارىا يف الدولة العربية من خبلل توسيع نشاطاهتا
وإنشاء فروع جدةدة يف الدول اليت ال توجد هبا مصار إسبلمية ،من أجل توصيل وتقرةب اخلدمات ادلصرفية اإلسبلمية إىل الزبائن،
نتيجة الطلب ادلتزاةد على ادلنتجات ادلالية اإلسبلمية وانتشار الوعي ادلصريف اإلسبلمي يف كل ربوع الوطن العريب.

 4.0التددًاث والسهاهاث املستلبلُت التي جواجهها الصىاعت املالُت واملصسفُت في العالم العسبي
والاسلمي
ةعتمد مستقبل الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية على قدرة مسسساهتا على مواجهة التحدةات اليت قد تظهر يف ادلستقبل ال سيما يف ظل
العامل ادلتغري ادلتجو ضلو فتح األسواق وحترةر اخلدمات واالندماجات الكبرية وادلنافسات احلادة .وعلى الرغم من تعدد أنشطة ادلسسسات

وادلصار اإلسبلمية وانتشارىا يف أضلاء العامل ،إال أهنا ال تزال تواجو بعض التحدةات ،أبرزىا (:)00

 قلة الوعي ادلايل اإلسبلمي وغياب مسسسات البحث والتطوةر داخل ادلصار اإلسبلمية ،والذي ةنعكس بشكل سليب على كيفيةتطوةع العمل ادلصريف وأدواتو احلدةثة لكي تتوافق مع الشرةعة اإلسبلمية؛
ادلوحدة ،فاالختبل بني الفقهاء أوجد حالة من التخبط يف ادلمارسة بني مصر وآخر؛
 غياب ادلعاةري التنظيمية رادلدربة والقادرة على النهوض بادلسسسات ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية على مستوى تنافسي عادلي؛
 -ضعف ادلوارد البشرةة الكفسة و ر

 التحدةات التشغيلية واليت تتمثل بضعف القدرة على ابتكار أدوات جدةدة تليب احتياجات العمبلء بشرط أن تكون متوافقة مع أحكامالشرةعة اإلسبلمية؛
 ادلنافسة غري ادلتكافئة مع ادلصار التقليدةة ،واليت تقدم منتجات أكثر تنوعاً ،حيث إهنا دتتلك تكنولوجيا أقوى ولدةها قدرة علىاإلنفاق أكثر على البحث والتطوةر؛
 -غياب التشرةعات ادلنظمة لئلنشاء أسوق مالية إسبلمية مشًتكة.

 5.3ألُاث وطسق مواجهت جددًاث وزهاهاث جطوٍس الصىاعت املالُت واملصسفُت إلاسلمُت
دلواجهة حتدةات ورىانات تطوةر الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ةنبغي الًتكيز على رلموعة من النقاط ،منها (:)12
 التميز في الكفاءة االقتصادية :ادلبتكرات ادلالية اليت تقوم بإنتاجها ادلسسسات ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ال ةكفيها أن تكون ذاتمصداقية شرعية فقط ،وإظلا غلب أن تكون ذات كفاءة اقتصادةة عالية مقارنة بادلبتكرات ادلالية التقليدةة ،ألن ادلنافسة وعدم وجود فوارق
جوىرةة بينها وبني اليت تطرحها ادلسسسات ادلالية التقليدةة بشكل عام ،جتعل الطلب على ادلنتجات ادلالية مرنا جدا ،كذلك غلب أن
تتجنب ىذه ادلبتكرات زةادة اآلثار االقتصادةة السلبية مثل :التضخم ،البطالة ،سوء توزةع الثروة.
 التوافق بين السياسات والتشريعات الحكومية :إن أي دولة عند وضعها لسياساهتا وتشرةعاهتا تسعى إىل حتقيق ىدفني رئيسيني:األول حتقيق مصلحة الفرد يف شىت اجملاالت ،والثاين جعل مصلحة اجملتمع متطابقة مع مصلحة األفراد ،وىو ما تسعى كل الشعوب واألمم
إىل حتقيقو ،فوفق ىذه االسًتاتيجية البد أن تكون كل ابتكارات الصناعة ادلالية وادلصرفية االسبلمية ختدم ىذةن اذلدفني وخترج عن إطارعلا،
فتحقيق مصلحة الفرد دون حتقيق مصلحة اجملتمع تسدي إىل اختبلل يف االقتصاد ،وبالتايل التخطيط غري السليم.

 -التميز في خدمة المجتمع :ةتكون االقتصاد اإلسبلمي من قطاعني رئيسيني قطاع نفعي وقطاع خريي ،فالقطاع النفعي ةهد

إىل

تعظيم ادلنفعة ،وذلك من خبلل األعمال الرحبية فهو مشًتك بني االقتصاد اإلسبلمي واالقتصاد الرأمسايل .بينما القطاع اخلريي ةهد إىل
حتقيق ادلنفعة األخروةة ،وال غٌت للمسلم عن ىذا اذلد  .ذلذا على الصناعة ادلالية وادلصرفية االسبلمية طرح مبتكرات مالية تليب ىذه
احلاجة ،وتكون بذلك متميزة يف خدمة اجملتمعات اإلسبلمية.
 البعد عن التركيب والتعقيد :مع زةادة الًتكيب والتعقيد ةتم االبتعاد عن األصالة واالبتكار ،وتزداد التكاليف واإلجراءات ،فقد ةسديالتعقيد إىل الدخول يف معامبلت تكون يف عمقها ضمن ادلمنوع ،فمنتجات الصناعة ادلالية وادلصرفية االسبلمية ال ةنبغي تشوةهها
بالًتكيب والتعقيد ،بل البد أن تكون واضحة وسهلة.

 الموازنة بين التفكير والتنفيذ :ترتبط ىذه ادلوازنة بالًتكيز على العامل البشري وإدراك مدى أعليتو يف اإلبداع واالبتكار يف رلالالصناعة ادلالية وادلصرفية ،وعليو غلب االىتمام والًتكيز على الًتكيبة البشرةة لفرق البحث والتطوةر ومدى تكاملها ،دلا تتميز بو البيئة ادلالية
احلدةثة من تعقيد وسلاطر ومنافسة شدةدة بني ادلسسسات ادلالية ،أي أن فرق البحث والتطوةر ادلتخصصة يف االبتكار ادلايل حتتاج إىل
مهارات فنية عالية ،كما حتتاج إىل مهارات فكرةة مبدعة ،فادلفكر ال ةعر دائما كيف ةنفذ أفكاره ،وعليو فالتوازن والتكامل بني ادلفكرةن
والتقنيني (ادلنفذةن) ةعد أمرا حامسا لضمان صلاح االبتكار ادلايل يف الصناعة ادلالية وادلصرفية االسبلمية.

خالصة
لق ــد حققت الصريفة اإلس ــبلمية تقدمـ ـاً كبرياً يف العامل العريب واإلسبلمي م ــن حيث النمو ف ــي عدد ادلصار والعم ــبلء وحجم األصول
ادلالية منذ نشأهتا يف الستينات من القرن ادلاضي .ومن ادلنتظر أن تعر الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ادلزةد من التطور ،فيما ؼلص
حتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها وابتكار أدوات وصيغ ومنتجات مالية جدةدة للوصول إىل قاعدة أوس ــع من الزبائن وتعزةز الشمول
ادلايل يف العامل العريب واإلسبلمي وحىت الدول الغريب ،وتبن ــي ابتكارات التكنولوجيا ادلالي ــة الرقمية احلدةثة اليت تنتهجها الصناعة ادلالية
التقليدةة ،وإحداث نقلة نوعية يف عامل الصريفة اإلسبلمية ،وتنمية اقتصادةات اجملتمعات وتنش ــيطها وفق ضوابط وأحكام ادلعامبلت ادلالية
يف الشـ ـرةعة اإلسبلمية.

النتائج9
 تقدم الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية منتجات وخدمات التموةل مبا ةتوافق مع أىد التموةل اإلسبلمي وػلقق الكفاءة االقتصادةةوادلصداقية الشرعية؛
 تعتمد الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية يف ىندسة منتجاهتا ادلالية على احملاكاة واألصالة واالبتكار؛ ليس اذلد من الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ترجيح رأي فقهي على آخر ،وإظلا التوصل إىل حلول دتوةلية مبتكرة تكون زللاتفاق واقبال لدى اجلميع؛
 تًتكز الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية على ثبلث رلاالت أساسية ،وىي تقدمي أدوات مالية مبتكرة ،تطوةر أساليب مالية مستحدثة،وتقدمي حلول مبتكرة دلواجهة ادلشاكل التموةلية؛
 تقوم الصناعة ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية على اإلبداع وابتكار حلول دتوةلية جدةدة ،وليست استنساخا للصيغ واألدوات ادلتداولة يفالصناعة ادلالية وادلصرفية التقليدةة.

االقتراحات9
 تأسيس كيانات مالية اسبلمية ضخمة من خبلل االندماج واالحتاد والتكتل بني ادلسسسات ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية ،دلواجهة هتدةداتومنافسة ادلسسسات وادلصار التقليدةة ،ومسسسات التموةل الدولية اليت تسيطر على حركة رؤوس األموال يف العامل؛
 نشر الوعي ادلصريف اإلسبلمي من خبلل ادللتقيات والندوات وادلسدترات الدولية ،وإنشاء معاىد متخصصة لتكوةن اطارات مسىلة للعملباحًتافية يف رلال الصريفة االسبلمية؛
 الًتكيز على حتقيق التنمية االقتصادةة واالجتماعية يف عمل ادلسسسات وادلصار االسبلمية ،فتحقيق الرحبية ليس مقياسا لنجاح العملادلصريف االسبلمي؛
 تكثيف وتقوةة وتنوةع أشكال التعاون وتبادل اخلربات بني ادلسسسات ادلالية وادلصرفية االسبلمية ،من خبلل اختيار أفضل ادلمارساتوالتطبيقات يف رلال الصناعة ادلالية وادلصرفية االسبلمية واالقتداء هبا؛
 تشجيع االستثمار العلمي ادلعريف لؤلحباث والتطوةر يف رلال الصناعة ادلالية وادلصرفية االسبلمية قصد ابتكار منتجات وأدوات ماليةتتبلئم مع متطلبات واحتياجات حياة اإلنسان ادلسلم يف الوقت احلاضر.
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