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والطموح... الواقععوامل نجاح الصیرفة األسالمیة
*صادق راشد الشمري. د

المستخلص

على الرغم من حداثة تجربة المصارف االسالمیة رغم عمرھا المقاس ببضعة عقود ولكنھا اصبحت تقتطع 
الحصة السوقیة للمصارف التقلیدیة وكذلك نجاحھا في ادخال قنوات اقتصادیة جدیدة وھادفة جزءا كبیرا من 

وحیویة وبالتالي تمكنت من تثبیت اركان الصیرفة االسالمیة على مستوى العالم وھذا ماجعلھا ان ُتستھدف من 
والدولي الذي الاحد یمكن اطراف كثیرة وتتھم باالرھاب واالنشطة المعادیة ان نجاحھا على المستوى االقلیمي

انكاره او ان یتجاھلھ والذي انعكس في الحجم الھائل للموجودات التي تدیرھا ھذه المصارف والتي بلغت بحدود 
ترلیون دوالر وبنسبة 2لیصل بحدود 2014بلیون دوالر ومن المتوقع ان ینمو حجم اعمالھا مطلع عام ) 550(

.%30-24نمو 

الحصة السوقیة للمصارف، المصارف االسالمیة: الكلمات المفتاحیة

____________________

البنك الوطني األسالمي*
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المقدمة 
منذ ظھور الصناعات المصرفیة المختلفة في المجتمعات اإلسالمیة وھي تزداد أھمیة وتطورًا لخدمة المجتمعات وجذبًا 

أدیانھم وأعراقھم من خالل تعمیم مجموعات متنوعة ومتزایدة من لمدخرات شرائح كثیرة من المجتمعات على مختلف 
الخدمات والمنتجات المالیة والمصرفیة وھذا ماجعلھا ان تفرض وجودھا االقلیمي والدولي على الساحة المالیة والمصرفیة 

بل الكفیلة باختراق حواجز سواءًا اكانت ودائع تحت الطلب أو ودائع استثمار وودائع إدخاریة أو غیرھا وھذا ماھیئ لھا الس
انشطة الصیرفة التجاریة اذ استطاعت من خالل الیاتھا وادواتھا المستخدمة ان تدخل ھذا النشاط من اوسع ابوابھ مع 

وذلك ألن ... المدخرین واصحاب المشروعات بعد ان كانت التستطیع ان تواكب وتتطلع الى ھذه االعمال واالنشطة
حیث شھدت الساحة المصرفیة الدولیة , إلى مجاالت التطور والتقدم االقتصادي ألي بلدالمصارف أصبحت الیوم تشیر 

والمحلیة أنتشارًا وتوسعًا كبیرًا في الولوج إلى ھذه الصناعة سواء كان في إنشاء مصارف تعمل وفقًا لحكم الشریعة 
التقلیدیة إلى نشاط الصیرفة اإلسالمیة اإلسالمیة أي ال تتعاطى الفائدة ال أخذًا وال عطاءًا أو تحول بعض المصارف 

وبعضھا انشا فروعا او نوافذ اسالمیة ضمن اطار وحدة اداریة داخل الھیكل التنظیمي والبعض منھا انشا فروعا اسالمیة 
وقد بدات تجربة الصیرفة االسالمیة في العراق كما قامت , مستقلة وقدم خدمات ومنتجات اسالمیة متكاملة ومتطورة 

فرعًا 91مصارف بشبكة فروع منتشرة بلغت ) 9(سالمیة منذ تسعینات القرن الماضي حتى اصبحت حالیا مصارف ا
منتشرة في مختلف انحاء البلد اضافة الى فروع المصارف االجنبیة العاملة في العراق كما اقامت نوافذ في المصارف 

على ) خمسون ملیار دینار عراقي(فرع تم تخصیص ولكل) الرشید–الرافدین (التجاریة من خالل المصرفیین الحكومیین 
:ان تعمل وفقا لالسس التالیة

.تجنب المحرمات
. استقالل مالي واستقالل محاسبي واستقالل اداري مع ضرورة توافر ھیئة شرعیةان یكون للفرع او النافذة 

ات اإلسالمیة في إیجاد صیغة للتعامل مع العلم أن األساس الذي جاءت بھ الصیرفة اإلسالمیة ھو تلبیة لرغبة المجتمع
من , المصرفي االسالمي اذ ان النظام االقتصادي االسالمي سعى بالدرجة االساس الى الفصل بین امور الدین وامور الدنیا

على اعتبار ان االنسان ھو االساس في كل عمل وعدم الفصل بین , خالل تحقیق سعادة االنسان بتلبیة متطلباتھ المعیشیة 
.لحة الفرد ومصلحة المجتمعمص

فقد استبعدت ) التقلیدي(تعد الداینمو والمحرك لالقتصاد الربوي ) الفائدة(وبما ان الربا التمییز بین الحالل والحرام
وجھان لعملة ) الربا(المصارف االسالمیة التعامل بھا الاخذا والعطاءا باعتبارھا غیر جائزة شرعا واعتبرت الفائدة 

.واحدة
وحتى تكون المصارف االسالمیة مواجھة التطورات الكبیرة للصناعة المصرفیة فعلیھا ابتكرت اسالیب وصیغ تمویلیة

ان تكون اكثر مقدرة وكفاءة الى تعمیم منتجات وخدمات متنوعة ومتطورة وتقوم بتقدیمھا بكفاءة عالیة ودقة متناھیة وباقل 
وحتى تبقى بتطور وامكانیة اعلى في االبقاء والتكیف , یة واالجنبیةالكلف حتى تتمكن من منافسة المصارف التجار

اي ) االجارة وغیرھا–المضاربات –كالمشاركات (المتواصل مع مستجدات العمل المصرفي لمطابقة لحكم الشریعة 
ع على اطراف العملیة تقوم على اساس المشاركة في  الربح والخسارة على قاعدة الُغنم بالُعزم اذ ان المغانم والمغارم توز

.والقماراذ الرابح طرف والخاسر طرف ثاني) الفائدة(ولیست على طرف واحد كالربا ,االستثماریة 

وان االنسان ھو مستخلف بادارة ھذه االموال باعتبارھا امانة یدیرھا حسب شرع اهللا اي , اعتبرت ملكیة المال ھو هللا تعالى
.ملكیة اصیلةان الملكیة مكتسبة باالستخالف ولیست 

النقد عقیم على اعتبار ان , ومخزنا للقیم واداة للوفاء ولیس سلعة تباع وتشترى وتؤجر عَدت النقد ھو وسیلة التبادل
. الیلد

ان الفكرة االساسیة لالنشطة والعمل المصرفي لتقدیم منتجات وفقا لحكم الشریعة بدأ منتصف الثالثینیات من القرن 
محاولة النشاء المصارف االسالمیة في احدى المناطق الریفیة في الباكستان خالل االربعینیات من الماضي وكانت اول 

من اجل اقراضھا الى المزارعین ,ذلك القرن من خالل انشاء مؤسسة تقوم باستقبال الودائع من الموسرین والطبقات الغنیة 
ى وحدات الفائض حتى تمنحھا لمن یحتاجھا من وحدات المحتاجین لالموال اي نفس فكرة الصیرفة ھناك اموال فائضة لد

.العجز 
علما ان الفكرة كانت بدون عائد عندما یتم منح ھوالء المحتاجین وبالمقابل فانھا تتقاضى اجورا رمزیة لتغطیة تكالیفھا 

م انشاء مایسمى اذ ت1963وبعدھا ظھرت التجربة الثانیة في الریف المصري النشاء مصرف اسالمي عام ,االداریة فقط 
احمد النجار رئیس .بجمھوریة مصر العربیة والتي اسسھا  د–ببنوك االدخار المحلیة والتي اقیمت في مدینة میت غمر 

.وقد استمرت ھذه التجربة حوالي ثالث سنوات,االتحاد الدولي للمصارف االسالمیة السابقة 
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یشیر في قانون انشائھ على عدم التعاطي بالفائدة وبعدھا تم انشاء مصرف ناصر االجتماعي حیث یعد اول مصرف
من , وقد كانت طبیعة معامالت ھذا المصرف  ھو في النشاط االجتماعي ولیس المصرفي اساسا, المصرفیة اخذا وعطاءا

وتعد ھذه اول تجربة سجلت في العصر الحدیث في مجال العمل المصرفي االسالمي ,خالل تأسیس بنوك ادخار اسالمیة 
لى الرغم من فشل ھاتین التجربتین لكونھما واجھت تحدیات كثیرة ونتیجة عدم توفر الكوادر المؤھلة من العاملین وع, 

ومشكالت اخرى في طبیعة معامالت المصرف ھو في النشاط االجتماعي ولیس المصرف باالساس  اال انھا عكست 
والتي كانت ) التجاریة او التقلیدیة (ؤسسات المالیة رغبة قطاع واسع وشریحة واسعة من المسلمین في ایجاد بدائل للم

.قائمة في حینھا 
في بدایة السبعینیات خالل القرن الماضي وخصوصا في مؤتمر وزراء خارجیة الدول االسالمیة المنعقد في جدة عام 

) . على ضرورة انشاء مصرف اسالمي دولي للدول االسالمیة (ورد نص 1972
.قیقي بانشاء مصارف اسالمیة تعمل طبقا الحكام الشریعة االسالمیة في توصیات المؤتمر المذكوروقد جاء االھتمام الح

974وقد نتج عن ذلك اعداد اتفاقیة تاسیس البنك االسالمي للتنمیة والتي وقعت من وزراء مالیة الدول االسالمیة عام 
رف بانھ مصرف حكومات الیتعامل مع االفراد في ویتمیز ھذا المص, 1977وباشر البنك االسالمي للتنمیة نشاطھ عام 

. النواحي المصرفیة
لیقدم جمیع 1975جاء بنك دبي االسالمي كاول مصرف اسالمي متكامل یتعامل طبقا الحكام الشریعة االسالمیة عام 

. الخدمات المصرفیة واالستثماریة لالفراد
اذ شھدت الساحة المصرفیة الدولیة والمحلیة انتشارا وتوسعا كبیرا في الولوج الى ھذه الصناعة سواء كان في انتشاء 
مصارف تعمل وفقا لحكم الشریعة االسالمیة اي التتعاطى بالفائدة ال اخذا والعطاءا او تحول بعض المصارف التقلیدیة 

في انتشار تشیر الى ان المصارف االسالمیة 2010احصائیة ظھرت عام الى نشاط الصیرفة االسالمیة مع العلم ان اخر
من المصارف االسالمیة ودول الخلیج % 65دولة موزعة على خمس قارات یضم الشرق االوسط 53جغرافي كبیر في 

:كما تظھر في ادناه % 3وافریقیا % 7واوربا وامریكا % 41وجنوب شرق اسیا % 81العربي 

كما ان ھناك % 30–24ترلیون دوالر وبنسبة نمو 2لتصبح بحدود 2014ومن المتوقع ان ینمو حجم اعمالھا مطلع 
تصورا ان تكون لندن مركزا للتعامالت االسالمیة ویوجد حالیا صیرفة اسالمیة في بریطانیا وامریكا وفرنسا علما انھ تم 

كما ان الخزانة االمریكیة تفكر باصدار , 2008ي ایطالیا بدایة علم مؤخرا تاسیس مصرف اسالمي في بریطانیا وكذلك ف
سندات اسالمیة وھذا ان دل على شي فانما یدل على ارتفاع الطلب على المنتجات االسالمیة من قبل العمالء الى جانب 

فة الى ان ھناك مصارف ارتفاع ارباح الصیرفة االسالمیة كونھا اكثر مخاطرة وكلما ارتفعت المخاطر زادت العوائد اضا
ملیار دوالر امریكي وھذا ان دل 400تقلیدیة تقدم من خالل نوافذھا منتجات مصرفیة اسالمیة بحجم اعمال وصلت الى 

على شي فانما یدل على التوسع الھائل والكبیر منذ بدایة نشاتھا في بدایة السبعینات من القرن الماضي وان المؤشرات 
امكانیاتھا ونشاطاتھا المالیة ینعكس ایجابا على اقتصاد الدولة بشكل عام وعلى االفراد بشكل تشیر الى انھ كلما زادت

على اعتبار ان المصارف تعد حلقة من حلقات التطور االقتصادي والمالي ألي بلد وانعكاسا النظمتھ االقتصادیة , خاص 
طور بدون وجود نظام مصرفي معافى وآمن وذلك لما والمالیة باعتبارھا عماد االقتصاد ومحوره وال تتقدم الدول او تت

یوفره من امكانات من خالل انشطتھ وعملھ وعلیھ فانھا احتلت اھمیة جوھریة وقد وصفھا البعض كالقلب في الجسم 
اما سمات الصیرفة االسالمیة في اعلى , لیضخ الدماء الى اوعیة الجسم المختلفة حتى یستمر جسم االنسان في الحیاة 

م تحقیق قیم تربویة وانسانیة وتحقیق توازن اجتماعي من خالل العالقة التكافلیة او نظام للتكافل االجتماعي وفق مبدا الھر
من خالل العدل باقامة التوازن بین طرف العقد والتي جعلت , التضامن ومساعدة الغیر والدعم والحمایة والخراج بالضمان

اذ ان مبدا الُغنم بالُغرم ھو مبدا اساسي في اقرار العدل ) الخسارة(تحق الُغرم والُغرم على مس) لمتحمل الضمان(الخراج 
لذلك فان , على الطرف االخر ) الخسارة(ویلقي الُغرم ) ربحا(في المعامالت حیث الیصح ان یضمن االنسان لنفسھ مغنما 

فان المدخرین یعیشون على عوائد ) یةالربو(ھذا المبدا یكون في المعامالت الشرعیة اما الظلم في انظمة المعامالت 
وعندھا فانھم , مدخراتھم دون ان یتحملوا ایة خسائر جراء توظیفھا او استثمارھا اذ انھم الیقومون بتقدیم اي عمل او جھد 

اجمالي حجم اجمالي حجم التمویللي االصولاجماعدد المصارف
الودائع

عدد المصارف 
السالمیة في 

العراق
مصرفا بعد ان 400

ن عشر مصارف اك
بدایة السبعینات

بلیون دوالر550
%37بنسبة نمو 

بلیون دوالر400
%40وبنسبة نمو 

بلیون دوالر370
%45نمو بنسبة

2مصارف 9
فروع حكومیة و 

فروع اجنبیة3
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من خالل التوظیف او االستثمار اذا كان ) مغانم (ان الحصول على ارباح ).الخسارة(دون مُغرم ) الربح(یكسبوا المغنم 
اذ ان العمل المخاطر یمتاز بكون المستثمر , دون مخاطر فانھ الیحقق النمو والقیم االجتماعیة واالنسانیة واالقتصادیة ب

علما ان استعداد المستثمر لتحمل المخاطر عن استثماراتھ ) ربحا او خسارة) (غُنما او ُغرما(یتحمل نتائج توظیفھ الموالھ 
في ایة عملیة یمكن للمستثمران یستثمر بھا ) او المغنم(حیة الشرعیة حتى یطیب الربح یعد امرا غایة في االھمیة من النا

.  اموالھ

سمات الصیرفة االسالمیة وحصتھا السوقیة) 1(شكل 
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تعریف المصرف األسالمي

البعض عرفھ بانھ مؤسسة مالیة اسالمیة تؤدي اعمال وانشطة مصرفیة , وردت تعاریف كثیرة عن المصرف االسالمي
المصرف االسالمي ھو المصرف الذي یلتزم بتطبیق أحكام الشریعة مایھمنا ان نتفق على ان ,مختلفة وفقا لحكم الشریعة

من خالل تطبیق مفھوم الوساطة المالیة القائم على مبدأ المشاركة , اإلسالمیة في جمیع معامالتھ المصرفیة واالستثماریة 
وحسب مفھوم الخراج بالضمان ٌغنمًا او ُغرمًا " (ومن خالل إطار الوكالة بنوعیھا العامة والخاصة, في الربح أو الخسارة 

.السابق ذكره 
, وفي تعریف أھداف المصارف اإلسالمیة یجب أن نشیر إلى أن األھداف تنبع من مشكالت قائمة بالفعل في المجتمع 

والتوصل ألسباب إشباع ھذه الحاجة ھو الحل , فالمشكلة تعبر عن حاجة أو رغبة قائمة بحیث تكون الحاجة ھي الھدف
وقد كانت من أھم حاجات المجتمعات اإلسالمیة وجود جھاز , ان التعرف وتحدید المشكلة یعد نصف الحل على أعتبار

باإلضافة إلى توفیر التمویل الالزم , مصرفي یعمل طبقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة ویقوم بحفظ أموالھ واستثمارھا
.للمستثمرین بعیدًا عن شبھة الربا

.یة في المجتمعات اإلسالمیة تكون قد أوجدت حًال لھذه المشكلة وبإنتشار المصارف اإلسالم

اھمیة المصارف األسالمیة
.أوجدت المصارف اإلسالمیة نوعًا من التعامل المصرفي لم یكن موجودًا قبل ذلك في القطاع المصرفي التقلیدي

المشاركة في األرباح والخسائر فقد أدخلت المصارف اإلسالمیة أسس  للتعامل بین المصرف والمتعامل تعتمد على 
بدًال من أسس التعامل التقلیدي القائم على مبدأ المدیونیة , باإلضافة إلى المشاركة في الجھد من قبل المصرف والمتعامل

او الفائدة والذي یتمثل في الزیادة ) الربا(واعتبره , وتقدیم األموال فقط دون المشاركة في العمل ) الدائن/ المدین(
وطة والمحددة سلفا في اصل راس المال سواء اكان نقدا او عرضا نضیر الزیادة في االجل او االنتظار اي مبادلة المشر

مال بمال وزیادة بدون وساطة سلعة ویختلف عن الربح الحالل الذي ھو نتیجة عملیات بیع مشروع والذي یتمثل في 
طر المختلفة خالل دورتھ اي الربح الذي یكون وفقا لمبدا الزیادة في اصل المال نظیر تقلیبھ وتحریكھ وتعرضھ للمخا

).اي قاعدة الُغنم بالُغرم( الشراكة في الربح وبخسارة 
ربا دیون (مع العلم ان كافة انواع الربا محرمة شرعا بانواعھا المختلفة , وھذا ھو الفرق بین الربح الحالل والربا الخبیث 

الن اهللا تعالى حرم الربا لما فیھ من اثار نفسیة واخالقیة ) وربا قروض انتاجیة,او ربا قروض استھالكیة, ربا بیوع , 
وشر ومضار وحرب على االنسانیة (واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ولھذا اضحى ضارا ولھ اثار سلبیة لذا ٌعد الربا 

. النھ ینشر الحقد والبغضاء والحسد والكراھیة) جمعاء
" من اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ) " ص(وعن الرسول الكریم ) بك الى ما الیریبكدع مایری(عن الرسول الكریم 

كما أوجدت المصارف اإلسالمیة أنظمة للتعامل االستثماري في جمیع القطاعات االقتصادیة وھي صیغ االستثمار 
ر ذلك من أنواع صیغ االستثمار التي إلى غی/ ........) التأجیر/ اإلستصناع /المضاربة / المشاركة / المرابحة(اإلسالمیة 

.تصلح لالستخدام في كافة األنشطة
:وترجع أھمیة وجود المصارف اإلسالمیة إلى ما یلي

.تلبیة رغبة المجتمعات اإلسالمیة في إیجاد قنوات للتعامل المصرفي بعیدة عن استخدام أسعار الفائدة-1
...).من اتقى الشبھات فقد أستبرأ لدینھ (المصرفیة إیجاد محل لتطبیق فقة المعامالت في األنشطة -2
من خالل الربط بین المال والعمل والجھد , تعد المصارف اإلسالمیة التطبیق العملي ألسس االقتصاد اإلسالمي -3

.والعلم 

رسالة المصارف األسالمیة
, لمصرفي واالستثماري بعیدا عن شبھة الرباانطالقًا من حاجة المجتمع االسالمي والفرد المسلم الى ان یجد مالذا للتعامل ا

فان رسالة المصارف االسالمیة ھي مصارف تنمیة ورسالتھا في تنمیة وتطویر المجتمعات واالفراد اي تسعى الى 
: الجمھور بغض النظر عن دینھم وأعراقھم وضمن بیاناتھم المحتلفة كي تساھم في تنمیة وتطویر ھذِه البیئات 

) .مصرفیة واالستثماریة  في ضوء احكام الشریعة االسالمیةتقدیم الخدمات ال(

اھداف المصارف األسالمیة
في سبیل تحقیق رسالة المصرف االسالمي فان ھناك العدید من االھداف التي تودي الى تحقیق تلك الرسالة وتحقیق 

المتعاملین مع المصرف والعاملین منھ وتجاه المساھمین لتحقیق أرباح عن ( المسؤولیة االجتماعیة مع االطراف كافة 
ن فرص عمل لشرائح واسعة من المجتمع من خالل برامج لدعم أستثماراتھم من خالل نظام حوكمة سلیم وایضًا بتأمی

: االسر الفقیرة وذات الدخل المحدود بغض النظر عن الدین والعرق

اھداف المصارف االسالمیة: خامسا 
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)3(شكل 
عدنان رزق. د: المصدر *

وبتصرف من الباحث

خصائص المصارف األسالمیة

البلدان الغربیة وامریكا أثر االزمات المالیة المتكررة بدأ ان الوضع االقتصادي والمصرفي والمالي الذي نعیشھ وعاشتھ 
كل ھذا ما فرض على ھذِه , وآخرھا أزمة السیولة او ما تسمى أزمة الرھن العقاري 1929من أزمة الكساد العظیم عام 

بشتى ) بیع البترولمعظمھا نتیجة ارتفاع اسعار (البلدان ممارسة نوع من أستقطاب الثروات الضخمة من البلدان االسالمیة 
السبل والوسائل ومن ضمنھا التمویل االسالمي والذي قامت من خاللھ بمعالجة حاالت الجفاف في منابع االئتمان عن 
طریق اعادة رسملة للعدید من المصارف االوربیة بھذِه السیولة االسالمیة الضخمة والتي شھدت نموًا مطردًا وھذا نتیجة 

یات واستراتیجیات لتوجیھ واستثمار وتوطین ھذِه االموال  في البلدان العربیة واالسالمیة لغیاب دراسات وبحوث ومرجع
وكان باالمكان توظیفھا في مجال أصدار صكوك اسالمیة او في تمویل مشروعات , بدًال من توظیفھا في بلدان أخرى 

.التعلیم والصحة ضمن المسؤولیة االجتماعیة الملقاة على ھذِه البلدان 
وبناء علیھ وطالما أن الصیرفة االسالمیة بدأت باالنتشار الجغرافي في جمیع دول  العالم علیھ ینبغي ان ال یكون ھذا 

لذلك فأن القائمین والمختصین بالصیرفة االسالمیة ان یتم تركیزھم على التطویر في , االنتشار والتوسع على حساب النوع 
لیس االنتشار فقط حتى تكون تجربة الصیرفة االسالمیة في العالم قابلة للتحقیق تقدیم الخدمة االفضل والمنتج الجید و

حسب حجم االعمال ) التقلیدیة(والنجاح والنمو مع ضرورة ابراز الفروقات بین الصیرفة االسالمیة والصیرفة التجاریة 
ع الذي تعمل بھ وتثبیت وتبرز الجانب وجودة الموجودات وجودة االئتمان ونوعیة المنتج بما یخدم شرائح واسعة من المجتم

االیجابي للصیرفة االسالمیة بربط المال بالجھد والعمل والعلم على أعتبا ران العلم ھو النور الذي یضيء الطریق امام 
العاملین والعمل یعد كالعجالت التي توصل االنسان الى ھدفھ من بناء وتطور وتدریب الكوادر بحیث تكون مؤمنھ 

.السالمیة من الناحیة الفنیة والشرعیة بالصیرفة ا
لذلك یمكن أن نحدد بعضًا من الخصائص التي تمیزت بھا الصیرفة االسالمیة بـ 

لكونھا من المحرمات او الموبقات السبع وعلى ) اخذا اوعطاءا(من نشاطھا نھائیا )الفائدة(انھا استبعدت الربا .1
) الربا(كما وردت كلمة , اعتباره كسب حرام ودنس وقذارة وشح وبخل وان اهللا تعالى قد نھى عنھ في اربع سور كریمة 

. ومؤكلھ, ورسولھ حربا على اكل الرباوقد شن اهللا" البقرة–ال عمران –النساء –سورة الروم . " ثمان مرات في القران
. كما سبق ذكره
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ان المال الیلد المال وانما یلد المال العمل فھذا بمالھ وھذا بجھده ربحًا او خسارة و " ان النظریة االسالمیة تقول.2
تعتبر وقایة وعلى اعتبار ان االرباح والعوائد... " واخرون یضربون في االرض یبتغون من فضل اهللا " االیة الكریمة 

. لراس المال في مشروع المضاربة ومكنتھا من نشر فقھ المعامالت والكسب الحالل عن طریق فقھ الصیرفة االسالمیة
) مصادر التمویل(على تجمیع االرصدة النقدیة واالموال القابلة لالستثمار اصبحت اكثر مقدرة وكفاءة متمیزة.3

ي بشكل لم یسبق لھ مثیل كما ان ارتفاع اداء المصارف االسالمیة وامكانیتھا بما جعلھا ان تطور النظام المالي االسالم
العالیة في ادارة االموال واستثمارھا وھذا ان دل على شي فانما یدل على قیادة مسیرة التطویر واالزدھار في العملیات 

المضاربة –المشاركة –ل الصكوك مث( االقتصادیة من خالل تحقیقھا فرص نجاح وضخامة المعامالت المالیة االسالمیة 
یؤكد قدرتھا العالیة على ادارة االصدارات المالیة الكبرى وفسح المجال واسعا امام المستثمرین والمشاریع ....) 

االستثماریة لالسنفادة من اصحاب روؤس االموال االسالمیة التي تخشى من التعامل مع المصارف التقلیدیة كونھا تلبي 
عمالء وترفع من نوعیة ھذه الخدمات والمنتجات المالیة التي تطرحھا المصارف وعندھا سیكون العمیل ھو حاجات جمیع ال

.... المستفید االول واالخیر 
على توزیع المتاح من االرصدة النقدیة واالموال على افضل االستخدامات لھا القدرة والكفاءة العالیة والمتمیزة.4

... یة االقتصادیة واالجتماعیة وتنمیة وتطویر الموارد البشریة وتحسین كفاءتھالغرض استخدامھا في اعمال التنم
لكي تساھم ) االنتاجیة والكفاءة االنتاجیة (على اسس اصبح لھا من المقدرة العالیة في توزیع الموارد المالیة.5

. ة اجتماعیة كفوءة وعادلةبشكل مباشر في توزیع الدخل القومي واعادة توزیع الثروة على نحو عادل من خالل تنمی
من خالل الكفاءات المتاحة والمتمیزة في ادارة االزمات لھذه الصناعة من االمكانات والمقدرة العالیة والمتمیزة.6

المالیة التي حدثت وتحدث والمثال على ذلك عندما حدثت ازمة جنوب شرق اسیا واالزمة االخیرة في وول ستریت لم 
كما انھا , ثلما تاثرت بھا المصارف التقلیدیة اي ان المصارف االسالمیة كانت اقل صدمة وتاثرا تتاثر بھا ھذه المصارف م

حصلت على تقدیر المؤسسات المالیة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن خالل امكاناتھا فانھا اخترقت االسواق 
. الغربیةوتغلغلت بھا عن طریق اصدار الصكوك االسالمیة في كثیر من البلدان

وخالل عمرھا القلیل نجحت بصورة فائقة في تطویر منتجات وخدمات والیات ان الصناعة المصرفیة االسالمیة.7
مصرفیة تعمل وفقا الحكام الشریعة وھذا مما جعلھا تتمیز بسرعة انتشارھا وتطورھا وتكیفھا لمنتجات جدیدة وان تتغلغل 

من % 50–40ى او استطاعت ان تستحوذ عل% 20وان تحقق نموا سنویا زاد , في السوق المصرفیة العالمیة 
من زبائن المصارف التقلیدیة من خالل انتقالھم الى التعامل % 30المدخالت االسالمیة العالمیة وتحول مایزید عن 

400بلیون دوالر امریكي وبعدد موسسات زاد عن 370بمعامالت التشوبھا شبھة الربا واصبح حجم ودائعھا یزید 
ة مصرفیة جدیدة  على اساس التطور واالبتكار وبداءت تنافس المصارف لكونھا اوجدت ثقاف, مصرفا وموسسة مالیة 

. دولة موزعة على خمس قارات53المحلیة واالجنبیة في تقدیم المنتجات المتوافقة مع حكم الشریعة وفي 
ة لدفع النشاط االنتاجي نحو النمو باعلى معدالت ممكنلھا القدرة واالمكانیات والكفاءة العالیة والمتمیزة.8

العتمادھا على النوایا الصادقة والحرص الواجب وباالخص من القائمین علیھا من خالل تمسكھا باحكام الشریعة بما جعلھا 
وكذلك من ... وذلك من خالل دخولھ كمشارك او كمضارب ) R.M(اكثر مقدرة ومرونة في ادارة المخاطر المصرفیة 

تھ على دراسة المشاریع المستھدفة وذات النفع العام والتي تجعلھ ان خالل صیغ المرابحة وبیع السلم واالستصناع ومقدر
یكون بعیدا كل البعد عن المخاطر المختلفة التي تتعرض لھا المؤسسات المالیة والصیرفة التقلیدیة كما تتضمن بعدا 

والعدید من انظمة التكافل اجتماعیا وانسانیا واقتصادیا للمعامالت المالیة االستثماریة من خالل الزكاة والقرض الحسن 
من خالل ایجاد موسسات استراتیجیة داعمة النشطتھا مثل ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات , االجتماعي واالنساني

المالیة االسالمیة ومجلس الخدمات المالیة االسالمیة في مالیزیا والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة االسالمیة في 
. المؤسسات المالیة االسالمیة والمصارف بما یحقق دورھا االساس في تحقیق التكامل المصرفي االسالميالبحرین وھذه 

ملیار والنصف 1,5في جمیع ارجاء العالم حیث بلغ بحدود كما ان االنتشار الكبیر والواسع العداد المسلمین.9
ھم الرغبة الشدیدة والملحة على ان تكون عوائدھم من ملیار مسلم او خمس سكان العالم باالضافة الى ان الكثیرین منھم لدی

والتزامھا بتحقیق مقاصد الشریعة في , "من اتقى الشبھات فقد استبرا لدینھ"طرق مشروعة وبعیدة كل البعد عن شبھة الربا 
معامالت وتحقیق الضروریات من جمیع ال, الكسب الحالل وعدم تركز الثروة باید فئة قلیلة منعا الستغالل االخرین 

. والتصرفات بعیدا عن شبھة اكل اموال الناس بالباطل وبالتالي ابتغاء اقصى كفاءة في اداء االعمال
في العالم وباالخص بعد التحدیات الكبیرة اثر احداث ھناك ضغوط كثیرة واجھتھا الصناعة المصرفیة االسالمیة.10

فقھاء من ان یطوروا ویكیفوا قوانین خاصة بالمنتجات وال. ایلول وھذا مما حفز القائمین على المصارف االسالمیة 
حیث تكون ھذه المنتجات بعیدة عن ... ) وسندات القروض ... والصكوك االسالمیة , كالصنادیق االسالمیة(االسالمیة 
... شبھة الربا 

ر عنھا وبما تسمى  واالھتمام الواسع والكبیر بتوسع الدخول التي تد)اجرة عمل(التاكید على العمولة باعتبارھا .11
وكذلك تعففھا او ابتعادھا عن فائدة القرض اخذا او عطاءااو التعامل بھا بكل شكل باعتبارھا ) على اساس العموالت (
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ونستخلص من كل ذلك بان بدات شریحة كبیرة من المتعاملین تزداد وعیا بالصیرفة االسالمیة من ) اجرة عن راس المال(
. قدمتھا وتترك التعامل مع المصارف التقلیدیةخالل الصیغ والمنتجات التي

التحدیات التي تقف عائقًا امام تطور الصناعة المصرفیة األسالمیة

أن عالقة البنوك المركزیة بالمصارف االسالمیة ھي باالساس عالقة رقابة واشراف ودعم عند الضرورة أذ أن البنوك 
) المودعین والمستثمر(دي دورھا االساس في حمایة اموال الجمھور المركزیة علیھا واجب اخالقي واقتصادي ھو ان تؤ

في السوید لحد االن في اصدار النقود والمحافظ على 1656وأن وظائف البنوك المركزیة كثیرة ومنذ ان بدأت من 
دعین استقرار سعر صرف العملة والمحافظة على قیمتھا ومراقبة الیات العمل المصرفي والمحافظة على حقوق المو

ومستشار الحكومة ویفرض الحكومة ) من الذھب والعملة االجنبیة(والمساھمین والمتعاملین واالحتفاظ باحتیاطات الدولة 
... عند الحاجة من خالل سندات خزینة وادارة المدفوعات واجراءاتھا واصدار المعلومات عن الحالة االقتصادیة والمالیة 

.الخ
جھتھا الصناعة المصرفیة االسالمیة ھو  في صعوبة تعدیل أنظمة رأسمالیة كي تناسب عمل ان من اكبر التحدیات التي وا

الصیرفة االسالمیة ومن ھذا المنطلق یمكن حصر بعض ھذِه التحدیات إضافة الى االزمات المالیة التي تعرضت لھا الكثیر 
.من دول العالم وخاصة الدول االوربیة وامریكا 

ان تضع عوائق كثیرة أمام أنتشار وتوسع الصناعة المصرفیة االسالمیة في محاولة منھا في ان حكومات كثیرة حاولت
حتى تبقى الغلبة , عدم االضرار بالمصارف التقلیدیة وعدم فسح المجال أمام المصارف االسالمیة بالتوسع واالنتشار اكثر 

.دولة 53قارات ضمن ومع ھذا أنتشرت في خمس )  التقلیدیة(واالنتشار للمصارف التجاریة 
:ومن ھذِه المقدمة نستطیع ان نحصر بعضًا من ھذِه التحدیات في 

حیث نالحظ ان ھناك تناقض حاد وشدید للفتاوى –في اختالف االجتھادات والفتاوى الشرعیة من النواحي التشریعیة-1
لدى ھیئات الرقابة الشرعیة في المصارف االسالمیة مع تعددھا وبین تلك الھیئات الشرعیة وعلماء المسلمین من خالل 

ة والحیاة االقتصادیة وما بین متمسك باالصل ھیئات الرقابة الشرعیة ما بین فتوى نظریة وفتاوى تالمس الحاجة المصرفی
الشرعي وتطویع المسائل الفقھیة بما یتناسب مع اعمالھا الى درجة التساھل والتفریط بدافع الحرص على المسیرة 

كما عكست االختالف في التطبیق وادت الى تنوع نماذج وعقود التمویل وھذا ما جعل القائمین , الصیرفة االسالمیة 
.للمصرفیة االسالمیة ان یواجھوا تحدیات في اصدار قوانین خاصة بانشاء مصارف قائمة على حكم الشریعة االوائل 

حیث نالحظ ان البنوك المركزیة لن تعترف بالمصارف االسالمیة في اغلب الدول التي تعمل –من الناحیة القانونیة-2
في نطاقھا ذلك ان معظم القوانین قد وضعت وصممت وفق النمط التقلیدي وتحتوي احكامًا ال تناسب انشطة العمل 

.یة في الدول االسالمیة كما انفردت بعض الدول الكبرى وھیمنت على االنشطة المصرف, المصرفي االسالمي 
حیث ان القوانین الصادرة من البنوك المركزیة قد منعت المؤسسات المالیة –اما التحدیات من النواحي االقتصادیة-3

المصرفیة من ممارسة اعمال التجارة وتملك المعدات والعقارات واستثمارھا وتأجیرھا مع ان تلك االعمال من صمیم 
.یعفي فیھ رسامیل وفوائد المصارف التقلیدیة انشطتھا في الوقت الذي

ان البنوك المركزیة تلزم جمیع المصارف بضرورة االحتفاظ –كما انھ نالحظ ھناك تحدیات من الناحیة التشغیلیة-4
من ودائعھا لدى البنك المركزي وان المصارف تقوم بدورھا باقراض ھذِه المبالغ بفائدة % 15بنسبة من ودائعھا بحدود 

.وھو ماال یتفق مع منھجھا االسالمي 
وبعد , الدارة وتنوع وزیادة ادوات االستثمار لدى المصارف االسالمیة وان ھناك عدم توفر المورد البشري الكفوء-5

اكثر من ثالث عقود من عمر الصیرفة االسالمیة ولم تقم البنوك المركزیة باصدار ایة تعلمیات من قوانین واضحة وشفافة 
فیة االسالمیة وباالخص بتقدیم بدائل في انشطة السوق المفتوحة او الخصم او المقرض االخیر والتي تستفاد من للمصر

ھذِه التسھیالت منھا المصارف التقلیدیة اما الصیرفة االسالمیة فانھا بحكم ابتعادھا عن التعاطي بالفائدة فان قوانینھا تحرم 
.علیھا تلك التسھیالت 

اعتبار ان المصارف االسالمیة تفتقر الى تحدید اجراءات التأسیس على.. تحدیات من الناحیة االداریة وایضًا ھناك -6
وقواعد المراقبة والتفتیش وسقوف االئتمان ومشاكل نسب االحتیاطیات والسیولة والتنسیق فیما بین االدارات وبین 

.المصارف االسالمیة 
وذلك عندما دخلت المصارف التقلیدیة العربیة والغربیة زیادة حدة التنافسواخیرًا ھناك تحدیات خارجیة عن طریق -7

الى السوق الصیرفة االسالمیة بما تملكھ من امكانات ھائلة وخبرات وذلك من خالل اتساع نشاط القطاع المالي الغربي 
.عمومًا واالوربي بوجھ خاص واتجاه المؤسسات المالیة العالمیة نحو االندماج والتعلیق 

وتحدیات االلتزام بتعلیمات ھیئات الرقابة الشرعیة وایضًا ,ھناك تحدي اخر وھو االلتزام بتعلیمات البنوك المركزیة -8
, لمواجھة المخاطر االئتمانیة والسوقیة ومخاطر التشغیل ) الصادرة عن لجنة بازل(االلتزام بمعاییر الرقابة المصرفیة 
مة والتي تھدف الى وجود نظام تدقیق داخلي وشرعي ونظام حدیث للمخاطر یوفر اضافة الى االلتزام بمعاییر الحوك
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امكانیة مساءلة االدارة التنفیذیة والتأكد من قدرة مجلس االدارة على حمل االمانة بكل حیادیة عالیة واالبتعاد عن 
.المحسوبیة واالمباالة 

والعمل على الشراكة ) االندماج والتكامل(م تحدیات العولمة ولذلك فانھ على الصیرفة االسالمیة ان تعمل جادة للوقوف اما
المتعددة االستثمارات باشراف ھیئة عامة ومجلس اعلى یربط االمور ببعضھا لكون ان مقاصد الشریعة ھي المحافظة 

الجماعة على الدین والمال بالدرجة االساس للمحافظة على مال المجتمع االسالمي وانفسھم وعقولھم وتوجھاتھم لخدمة
.ولیس الى استخدام الوسائل لمجرد االحتیال للوصول الى الربا المحرم 

)4( شكل 

عالقة البنوك المركزیة بالمصارف األسالمیة

نظرًا لعدم أستعادة المصارف االسالمیة من بنوكھا المركزیة على اعتبارھا المالذ االخیر وذلك لتأمین سیولة كافیة عند 
تلجأ المصارف االسالمیة الى االحتفاظ بنسبة سیولة عالیة لدیھا في خزائن المصرف وھذا ما ینعكس سلبًا , حاجتھا الیھا 

.على ربحیة ھذِه المصارف وعلى ارباح اصحاب حسابات االستثمار 
لمدة محدودة جدًا ) دةبدون فائ(لذلك ینبغي على البنوك المركزیة ان تلجأ الى منح المصارف االسالمیة قروض حسنھ 

یعادل ما لدى المصرف من احتیاطیات نقدیة ویكون ھذا االجراءعندما یحتاج المصرف الى سیولة او یصار الى اقامة 
صندوق تشترك فیھ المصارف االسالمیة لدى البنوك المركزیة اي تساھم بقدر محدود من نسبة ودائعھا یتبع ذلك ان یكون 

ذا الصندوق من غیر فرض فوائدشریطة ان یكون االستخدام الصافي لھذِه التسھیالت صفرًا لھا الحق في االقتراض من ھ
)التكافلي(خالل فترة زمنیة محددة ویمكن ان ینظر لھذا االجراء على أنھ أحد أشكال التأمین التعادلي 

ھذا المقترح وضعھ الدكتور عمر شابز والدكتور حبیب احمد
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الوعي المصرفي في العالم             
العربي ضعیف والیرقى الى الطموح 

ة وعدم اھتمامھا بالمشروعات الصغیر
والمتناھیة الصغر

انخفاض الثقة بالمصارف التجاریة 
من خالل عدم اھتمامھا )  التقلیدیة(

بالفقراء والسعي لخدمة االغنیاء          

السیولة الضخمة التي تراكمت                                
لدى الدول النفطیة وخصوصا 
بعد ارتفاع اسعارارتفاع اسعار 
البترول ومعاییر الصدق 

واالمانة والشفافیة 

بایداع نسبة معینة من مجموع ودائعھا على شكل نقد لدى البنوك المركزیةارف جمیعھاان البنوك المركزیة تلزم المص ,
علما ان % 15وفي االردن % 15فمثال في العراق , للمحافظة على المركز المالي للمصارف مع حمایة اموال المودعین 

.ھذه النسبة ستخرج من الوعاء االستثماري للمصارف
وطالما انھا بفائدة فان المصارف , وبفائدة سنویة لتمویل عجز معینا باصدار سندات دینتقوم البنوك المركزیة احیان

. االسالمیة التستطیع ان تتعامل بھا باعتبارھا بعیدة عن نشاطھا على اعتبار انھا فائدة
ا المصارف عندما  تلجا الیھ, كمالذ اخیر اقراض المصارف مقابل فائدةوھناك اداة اخرى ایضا باعتبار البنوك المركزیة

, لذلك فان المصارف االسالمیة التستطیع االستفادة منھا لكونھا مقابل فائدة تدفع للبنوك المركزیة, تحتاج الى سیولة
تتطلب (باالمكان البنوك المركزیة ان تعین المصارف االسالمیة في حالة حاجتھا الى سیولة مؤقتة ان تمولھا وبدون فائدة 

). تشریع معین
على اموال المودعین  وبالتالي السیطرة على سیاسات منح االئتمان في بنوك المركزیة من خالل عملھا في المحافظةان ال

حاالت التضخم او االنكماش فانھا تقوم بتحدید سقوف ائتمانیة للمصارف في مدة معینة  بھدف تقلیل المخاطر التي قد 
تمیز بین المصرف االسالمي والمصرف التقلیدي علما ان تتعرض لھا المصارف وحمایة اموال المودعین حیث ال

. المصرف االسالمي یتعامل بانشطة تمویلیة استثماریة وفقا لمبدا الربح والخسارة ولیس االقراض
نسبة كفایة ر اس المال اي نسبة راس المال الى كافة الودائع وذلك تلزم البنوك المركزیة المصارف كافة عن طریق تحدید

حیث لم یتم التفریق بین المصرف االسالمي والمصرف % 12حیث الزمت المصارف بنسبة 2حسب متطلبات بازل 
ن التقلیدي في حساب مدى تغطیة راس المال المصرف للمخاطر االئتمانیة باستثناء الحسابات الجاریة بالنوعین م

المصروفات حیث التعتبر الودائع قرضا على المصارف االسالمیة وانما ھي اموال مساندة ومعززة لحقوق الملكیة 
. وتشترك معھا بالربح والخسارة لذلك ینبغي ان تستثنى المصارف االسالمیة من ھذا المؤشر

...شركات لھا أسس وقواعد تقوم بھا

وشركات التمویل واإلستثمار المتخصصة والمصارف اإلستثماریة وصنادیق –یستلزم البدء بشركات رأس المال المخاطر 
.اإلستثمار المتخصصة والمصارف اإلستثماریة وصنادیق اإلستثمار وأخیرًا المصارف التجاریة 

.كل ھذه المؤشرات شجعت على إرتفاع نسبة النمو في األخذ بعملیات التمویل اإلسالمي 
اإلسالمیة حیث تبنى على جوھر القواعد المالیة والمصرفیة اإلسالمیة وھذا مما أدى الى تعمیق أسس وجذور المصرفیة 

وتؤدي الى خدمة اإلقتصاد والتنمیة والرفاھیة ال أن تستثمر كمعامالت صوریة أو غیر مباشرة للمنتجات المالیة 
ة او من حیث أرتفاع والمصرفیة التقلیدیة الغربیة كي ال تتعرض في فترة مستقبلیة ألزمة ثقة من حیث مصداقیتھا الشرعی

.تكلفتھا بشكل ال یعكس كفاءة أعلى في معامالتھا 
أسباب األزمات المالیة تعود الى قیام المؤسسات المالیة والمصارف بتقدیم معامالت تعتمد على صور متعدد من الضرر -

.والغبن والتدلیس إضافة إلى قیامھا على الربا فیما تتبناه من عقود وإستثمارات مالیة 
بأن البنوك اإلسالمیة أكثر أمانًا ومحافظھا محمیة بأصول حقیقیة وعملیاتھا ذات مردود (ذكر رئیس وزراء بریطانیا -

) .جید على االقتصاد ومربوطة بمشاریع رصینة وقویة
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وسندات الشركات ذات اسھم 
انشطة غیر محرمة

مصادر اموال المصارف األسالمیة
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التوصیات

وعلى رغم ما حققتھ المصارف اإلسالمیة من منجزات اال أنھ یؤمل منھا تحقیق المزید من المنجزات ، وخاصة فیما 
یتعلق بدورھا التنموي ومساھمتھا في عالج المشكالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة للشعوب اإلسالمیة وعلیھ فان الجمیع 

رفي عامة والقطاع المصرفي االسالمي خاصة عن طریق مدعو من اجل رفع وتاھیل وتحدیث القطاع المالي والمص
جملة من العوامل اھمھا تحقیق االستقرار االقتصادي الكلي وتوفیر االطار التشریعي والرقابي مع تنویع الخدمات وابتكار 

رة اعادة وادخال تقنیات حدیثة وفي مختلف المجاالت المالیة والمصرفیة اضافة الى ضرو, خدمات متطورة تالئم الجمیع 
: تاھیل المورد البشري بغرض تحقیق فرص النمو والتطور ومواجھة التحدیات وبناء علیھ ینبغي العمل على 

التوسع في صیغ التمویل طویلة األجل وتطویر األدوات المالیة الحالیة بدال من التركیز على المرابحة واعتبارھا .1
.كمصدر مامون للدخل 

من خالل تشجیع الضعفاء والفقراء وذوي الدخول المحدودة الى الدخول الى , حرفیة دعم المشروعات الصغیرة وال.2
باعتبار ذلك ھو الحل االمثل لتمویل ونجاح مثل ھذه المشروعات وخاصة ... الدورة االقتصادیة من خالل المضاربة 

.المتناھیة الصغر
, )والتبرعات واألوقاف والقروض الحسنة موارد الزكاة والصدقات الجاریة ( التوسع في التمویل اإلجتماعي .3

باعتبار ان فریضة الزكاة لھا انعكاسات كثیرة على التنمیة االقتصادیة واالنتاجیة واالجتماعیة وذلك من خالل القضاء 
على الفقر وتقلیص الفجوة بین الفقیر والغني وقتل الشح والبخل لدى االغنیاء ومحو الحسد والبغض لدى الطرف 

مایجعل من ضرورة اعداد برامج لتحویل الفقراء الى منتجین من خالل امدادھم بالقروض الحسنة ومن االخر وھذا
.موارد الزكاة حتى الیقعوا في براثن الدیون الربویة

دعم المصارف اإلسالمیة من قبل الحكومات باصدارھا قوانین وتشریعات تالءم عملھا المصرفي وخصوصًا قانون .4
.وھذا مایجعل انتشارھا اوسع واكثر جذبا واستقراراالمصارف االسالمیة 

.تعزیز التعاون المشترك بین المؤسسات المالیة اإلسالمیة .5
مع ضرورة ان تكون ثمة استقاللیة واضحة , تعزیز التعاون فیما بین المصارف اإلسالمیة والبنوك المركزیة .6

د نمط رقابي یتفق وطبیعة عمل المصارف االسالمیة لكونھا للسیاسة النقدیة المتمثلة بالبنك المركزي من خالل ایجا
تخضع لنفس االدوات الرقابیة للمصارف التجاریة التي یطبقھا البنك المركزي وخاصة مایتعلق فیھا باالحتیاطي 

.والسقوف االئتمانیة وعملیات السوق المفتوحة وسندات الدین والمقرض االخیر, القانوني وسعر الخصم 
.س األموال وتوسیع قاعدة المساھمین وتطبیق سیاسة اإلندماج لتعزیز قدرتھا التنافسیة زیادة رؤو.7
تكوین ھیئة شرعیة علیا لجمیع المصارف اإلسالمیة للرجوع الیھا وتوحید الفتاوى مع ضرورة التنسیق والتناغم بین .8

ت واختالفھا مما یربك العمل المھني بدال من كثرة االجتھادا) اي ضرورة وجود مرجعیة(الھیئات الشرعیة المختلفة 
مع ضرورة توفر كوادر كفوءة قادرة على االفتاء وذات خبرة ) ویفقد مصداقیتھا(وبالتالي یربك جمھور المتعاملین 

.مصرفیة
).مضاربة او مشاركة او اجارة او مرابحة(ضرورة وضع تشریعات خاصة باصدار صكوك .9

وتشجیع المصارف االسالمیة على اقامة او تاسیس سوق بین المصارف ضرورة قیام البنوك المركزیة على تحفیز.10
االسالمیة وتطویره وتوفیر الیة مالئمة للسیولة تسھل عملیة ادراة السیولة بین المصارف االسالمیة على ان یكون 

عدم توفر وذلك لكونھ من ابرز التحدیات التي تواجھھا المصارف االسالمیة ھي في , قائما وفقا لحكم الشریعة 
اما اذا كانت ھنالك فوائض في السیولة یمكن تعبئتھا لغرض *) او التنضیض* التقلیب(السیولة حال الحاجة الیھا 

.تمویل االستثمارات وتمویل مختلف انواع المشروعات
تبني ثقافة التمییز المھني اذ البد للمصارف االسالمیة ان تستثمر في المورد البشري سواء الموظفین او االنظمة .11

لیكون مھنیا وحرفیا بالعمل المصرفي االسالمي بعد ان یكون (وتقییم الموظفین لضمان استمراریتھم وتطویرھم 
طالما ان الصیرفة , لى الخدمات المصرفیة اإلسالمیة مؤمنا بذلك العمل مع ضرورة تأسیس معاھد خاصة للتدریب ع

االسالمیة ومنتجاتھا اصبحت العمود الفقري في اصالح االنظمة االقتصادیة وخصوصا ذالعربیة االسالمیة لذلك البد 
ة من تاھیل المورد البشري بالمزید من االھتمام بالتدریب من اجل تاھیلھم تاھیال مھنیا وحرفیا لیكونوا على درای

.كاملة 
____________________

النقص في ) (یقابل الحصول على سیولة(ھو تحویل الموجودات السلعیة الى اثمان من الدنانیر والدراھم : التنضیض* 
).السیولة
من السلعة المبیعة في سلعة اخرىعندما یكون لدیھ فائض في السیولة یقوم بشراء سلع بالنقود ثم بیعھا ووضع ث: التقلیب

اي عندما یكون عجز سیولة او نقص في السیولة یمكن عن طریق التنضیض ومعالجة , وھویقابل توظیف السیولة
.فائض السیولة عن طریق التقلیب
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ضرورة تطویر منظومة ادارة المخاطر بالتنسیق مع السلطة الرقابیة الشراكھ بما یناسب عمل المؤسسات المصرفیة .12
اذ ان الكثیر منھم یكتفي بشراء برامج وانظمة كومبیوتریة وحلول الدارة المخاطر من دون ان تتالئم مع , االسالمیة

وكذلك تطویر االنظمة ) بیع سلم, اجارة , في المضاربات ومرابحات (طبیعة العمل المصرفي االسالمي ومنتجاتھ 
.والمقاصة االلكترونیة, المصرفیة كنظام المدفوعات 

رورة وضع اطار حوكمة المصارف والیاتھا ونظم ادارة المخاطر والضوابط الداخلیة وتنفیذھا وبما یتطلب ض.13
لتطویر انظمة الرقابة والتدقیق الداخلي والشرعي وعمل ھیئات الرقابة الشرعیة وبالتالي تفعیل وتنشیط العمل 

. الي تحقیق مقاصد الشریعةالمصرفي االسالمي من خالل مبادى الصدق والشفافیة واالمانة وبالت
بصورة كافیة وتحویلھا الى قناة استثماریة مقبولة من وجھة النظر ) غیر المستغلة(ینبغي توظیف الموارد المالیة .14

وھذا مایستوجب بالمصارف من استخدام وسائل وادوات حیویة , االسالمیة من اجل تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة 
اذ ان , )لكي یتفادوا الربا(ال من المسلمین بدال من ترك مدخراتھم دون الحصول على عوائد تجذب واستثمار ھذه االمو

تسعى ) الربویة(الكثیر منھم الزال یفضل ادخار اموالھ دون قبول اي عوائد السیما اذا علمنا بان المصارف التقلیدیة 
جعل االغنیاء اكثر غنى ) اي بما معناه (یاء والفقر وتبقى الفجوة كبیرة مابین االغن, جاھدة الستغالل ھذه االموال لدیھا

. والفقراء اشد تعاسة وفقرا
لذلك ینبغي ان یكون العمل المصرفي االسالمي بحاجة الى االجتھاد المستمر من خالل نشر الوعي المصرفي .15

الدراسة الثانویة وانتھاء وخاصة في الصیرفة االسالمیة ومنتجاتھا وتقدیم مناھج تدریبیة في الجتمعات والمعاھد بدا من
اضافة الى تاھیل الدعم الحكومي لفتح ھذه المعاھد والجامعات المختصة بتقدیم , بالدراسة الجامعیة والمعاھد العالیة 

. الصیرفة االسالمیة ومنتجاتھا
تمویل االقتصاد كسوق بغداد لالوراق المالیة واالستفادة من نتائجھا ل(تاھیل وتطویر المؤسسات الداعمة والمساعدة .16

. الوطني وبالتالي ایجاد المعالجة المناسبة لحاالت العجز او الفوائض في السیولة
ضرورة تحویل امصارف الحكومیة الى مصارف خارجیة لغرض تفعیل وخلق المنافسة وبالتالي تحقیق االصالح .17

. ل الصیرفة االسالمیةالبنیوي لالقتصاد وھذا مایخلق اندماجا مع التجارب العالمیة الرائدة في مجا
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Islamic banking success factors
Dr. S.R.Alshammary*

Abstract

Although the banking experience is youth, we can’t denied its success in country
wise or international wise which was effected on the huge amount of assets run by
this banks which reached (550) billion dollars and expected to reach in the year
2014 to reach 2 trillion dollars with growth percentage 24 – 30 %.

____________________

* Islamic National Bank


