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 البحث لخصُم

حفز عملية  يفَتلعبه املصارف اإلسالمية  الذىإىل الدور اهلام  االقتصاديةُتشري األدبيات 

  (Financial liaison)من خالل األداء الُكفء ملَهام الوساطة املالية االقتصاديالنمو 

املختلفة؛ وتوفري آليات إدارة املخاطر وتسوية املُعامالت. هذا؛ وُتواجه املرصفية  االقتصادية

 Financial )ظل العوملة املالية  يفواملخاطر   (Challenges)اإلسالمية العديد من التحديات

globalization )يفطر اظل هذه التحديات؛ الُبد من تفعيل املبادئ اإلرشادية إلدارة املخ يف. و 

َنحو  واالجتاه ،بَِشكل فعال املايلالشمول  اسرتاتيجيةباإلضافة إىل التَحُول إىل  ،املصارف اإلسالمية

 )ديثة جمال التكنولوجيا املالية احل يفوالدخول  ،أدوات وصيغ مالية حديثة وابتكار ،ُمتنِوع اقتصاد

Modern financial technology )، االصطناعيالذكاء  أي (Artificial 

intelligence)،  مبادئ حوكمة  واعتامد ،الرقمي واالقتصادوتفعيل أدوات اهلندسة املالية

آخذًا  يوتنمو واجتامعي اقتصاديوالتَحُول إىل مؤسسات مرصفية ذات ُبعد  ،املصارف اإلسالمية

 عمالً بأحكام الرشيعة اإلسالمية.  االجتامعيةُبعد املسئولية  االعتبار يف

 ،يةالعوملة املال ،الوساطة املالية ،االقتصاديالنمو  ،املصارف اإلسالمية { :ت املفتاحيةالكلما

 ،الرقمي صاداالقت ،اهلندسة املالية ،االصطناعيالذكاء  ،التكنولوجيا املالية احلديثة ،املايلالشمول 

 . } االجتامعيةاملسئولية  ،احلوكمة
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Abstract 

    Economic Literature indicates the important role of Islamic 

banks in stimulating the process of economic growth through the 

efficient performance of the functions of the various economic 

financial intermediation and risk management; and provide 

mechanisms for the settlement of transactions. This; Islamic 

Banking faces many challenges and risks in the financial 

globalization. In light of these challenges; must be the guiding 

principles of risk management in Islamic banks، as well as the 

transition to the financial inclusion strategy effectively، the trend 

toward a diversified economy، and inventing modern financial tools 

and formulas، and engage in the field of modern financial 

technology : { Artificial Intelligence } ، activating the financial 

engineering tools and the digital economy، and the adoption of 

principles of corporate governance for Islamic banks، and banking 

institutions with economic and social development after taking into 

account social responsibility pursuant to the provisions of the sharia.  
 

 

Key Words: { Islamic Banks، Economic growth، financial liaison،  

Financial globalization، Financial Inclusion، Modern financial 

technology،  Artificial intelligence، Financial Engineering، Digital 

Economy، Governance، Social Responsibility }.  
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 املقدمة:

اسخة رفة اإلسالمية أصبحت صناعة مالية تشري األدبيات االقتصادية إىل أن صناعة الصري

صعيدين العريب والدويل وتُ  ائدة ومتميزة ر مصررررررر    عد جتربة ومتطورة وهلا دورها التنموي عىل ال

   حيث شكككلت قطباً مالياً جاذباً للمصككارف العاملية يف أنحاء العا  من خالل دور الوسككاطة املالية

financial liaison.حيث تقوم به املصارف بشكل فعال بام يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية 

 موضوع الدراسة: اختيارأسباب 

صيغ متويل املشاركة واملضاربة  Islamic Banking أفرزت الصناعة املرصفية اإلسالمية

سالمية العديد من  رصفية اإل صناع... وغريها، هذا وتواجه امل ست لم واال سَّ واإلجارة واملرابحة وال

عة من الضككوابت التي  كم  ملايل اإلسككالمي عىل جممو ظام ا خاطر، كام يقوم الن يات وامل حد الت

سها ُ   سا سات واالسرتاتيجيات، لذلك تُ دد األهداف وااملعامالت املالية وعىل أ سيا اخلطت  وضعل

واالسرتاتيجيات ملواجهة املخاطر، باإلضافة إىل اختاذ القرارات الالزمة لتطوير األداء وفقاً ألحكام 

 ومبادئ الرشيعة اإلسالمية.

 أهمية الدراسة:

و ليل  ياإلسالمتواجه صيغ التمويل  التيَتنُْبع أمهية الدراسة من أهنا ُتوضح وُ دد املخاطر 

األسواق العاملية  يفية اإلسالم املصرررر    ظل الدور املتزايد األمهية الذى تلعبه  يفعواملها املختلفة 

ضع  سرتاتيجياتوجتاوزها للكثري من املخاطر والتحديات العاملية وأمهية و لب عليها مالئمة للتغ ا

صري ستقبل من أجل دعم ال سب مع  ديات امل سات تتنا سيا ضع  ز النمو فة اإلسالمية و فيمع و

وأمهية دعم القدرة التنافسككية للبنوا اإلسككالمية من خالل آليات احلوكمة  التنمويوتعزيز األداء 

س (R&D)والبحث والتطوير  شاملة لتح صريفة ال ساطة املالية وتعزيز الدور نيوال  مؤارات الو

 .يفللقطاع املرص التنموي

 

 



 

 

 

 أهداف الدراسة:

  يفمويل ملعاجلة خماطر صككيغ الت اسككرتاتيجياتهتدف هذه الدراسككة إىل تطبيق آليات ومعايري وتبن  

 :التايلعدة حماور رئيسية عىل النحو  استعراضاإلسالمية ويتمثل هذا من خالل  املصارف

ضوء عىل  ● صارفإلقاء ال صية العمل  امل صو سالمية وخ سالمي يفاملصررررررررر اإل وأهم  اإل

 تواجهها. التي واملخاطرالتحديات 

 إمكانية تفعيل دور السلطات اإلارافية يف جمال القرابة عىل املصارف اإلسالمية. ●

سرتاتيجيةوضع  ● ة اإلسالمية من خالل املعايري الدولية إلدار املصارف يفملعاجلة املخاطر  ا

  .اإلسالمي يفالعمل املرص يفاملخاطر 

سات املقرتحة لتعزيز الدور سيا سة ال ضح الدرا صارف التنموي كام تو سالمية للم مع  اإل

واالبتكار  وجيالتكنولاسترشاف آفاق املستقبل للصناعة املرصفية اإلسالمية عن طريق التحديث 

سة إىل وضع آليات وأدوات اهلندسة املالية واحلوكمة املرصفية الفعالة والتأكيد  .املايل وهتدف الدرا

 .املايلوتعزيز اسرتاتيجية الشمول  املايلعىل رضورة تطوير وتفعيل السوق 

 إشكالية الدراسة:

سع  شاطات  يفأدى التو صارفن ىل ظهور بعض إ املصرررررررر    اإلسالمية وتنوع اخلدمات  امل

لذلك  ،ظل زيادة املخاطر الناجتة عن التطورات املرصفية يفتدور إشكالية البحث  وبالتايلاملخاطر، 

 تية:توضح الدراسة اإلجابة عىل التساؤالت اآل

 اإلسالمية؟ املصارفتواجه  التيطبيعة املخاطر والتحديات  هيما  -

 وسائل التغلب عىل خماطر صيغ التمويل؟ هيما  -

 فروض الدراسة:

سية  يف - صارفظل البيئة التناف سالمية ختتلف وتتنوع املخاطر  للم لبنوا اإلسالمية ا يفاإل

 تبعًا لنوع صيغة التمويل اإلسالمية املستخدمة.

 .يفالقطاع املرص يفللتطورات احلديثة  يفخصوصية العمل املرص استجابة -



 

 

 

لتغلب عىل املخاطر وتوافقها مع املعايري الدولية يتوقف ل اإلسككالمية املصككارفمدى قدرة  -

 .يفاملرص املايلونجاح اجلهاز  واستقرارعىل تطور 

 حمددات الدراسة:

 ثر تطبيقًا.البنوا اإلسالمية واألك يفتنحرص تلك الدراسة بالرتكيز عىل أهم صيغ التمويل املعارصة 

لم ،اإلجارة ،االستصناع ،املرابحة ،املشاركة ،تلك الصيغ اآلتية )املضاربة وهي  (.السَّ

 منهجية الدراسة:

 .الستقرائياواملنهج  فيمنهجية الدراسة ومها املنهج الوص يف العلميتعتمد الدراسة عىل أسلوبني للبحث 

ص :فياملنهج الوص  صيغ التمويل  فيحيث ُيقدم ذلك املنهج الو صورة العامة ملخاطر   يفال

سالمية وأنواعها وعرض  سرتاتيجيةالبنوا اإل سات املقرتحة  ا سيا سبل معاجلتها وكذلك عرض ال

 لتطور الصريفة اإلسالمية.

تستند الدراسة إىل الرجوع لبعض الكتابات والدراسات السابقة واألدبيات  :االستقرائياملنهج  

  ،ا اإلسككالميةالبنو يفتتضككمن املبادئ اإلرشككادية واملعايري الدولية ملعاجلة خماطر صككيغ التمويل  التي

 تتضمن اآلفاق املستقبلية للصناعة املرصفية اإلسالمية. التيعىل بعض املصادر  واالطالع

 :اندونيسيا( -)ماليزيا عينة الدراسة

 أقسام الدراسة:

 :اإلطار النظري للمصارف االسالمية. القسم األول 

 :االسالمية. املصارفاسرتاتيجية معاجلة املخاطر يف  القسم الثاين 

 :السياسات املقرتحة لدعم القدرة التنافسية للمصارف اإلسالمية  القسم الثالث

 يف مواجهة التحديات الراهنة وكآلية للحد من املخاطر.



 

 

 

 اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية

وأصككبح التمويل  ،شككهدت الصككناعة املرصككفية اإلسككالمية تطوراً ملحوظاً ونمواً متزايداً 

 .(1)الدويلوواقعًا ملموسًا تسع  إليه العديد من مؤسسات التمويل عىل املستوى املحىل  اإلسالمي

صبح التمويل  سلوباً مهامً وقيمة مُ  اإلسالميلقد أ حيث تركزت  ،يالعامل املصررررررررر يفضافة للكيان أ

سات النظرية  ص املصرررررررررر     يفالدرا صيغ التمويل اإلسالمية ومدى توافق تلك ال يغ مع اإلسالمية عىل 

 . (2) يةالتقليد للمصارفُتعد بمثابة األدوات االفرتاضية  وهيمة لألعامل املرصفية، القوانني املُنَظ  

 :(3) إلسالميةاأواًل: السمات األساسية للمصارف 

اهتا من املجتمع اإلسالمي فهي تستمد مقوماملصارف اإلسالمية حدثاً متميزاً وحديثاً يف تعترب 

ىل جتميع إلسككالمي ألهنا تعمل عالعقيدة اإلسككالمية وبالتايل فهي التطبيق العمل لفكر االقتصككاد ا

ساأل رشيعة اإل سم ل اإلسالمي، لالمية بام خيدم بناء جمتمع التكافموال وتوظيفها يف نطاق ال ذلك تت

 ها عىل النحو التايل:املصارف اإلسالمية بعدة سامت يمكن ذكر

 .جتميع األموال وتوظيفها بام يتفق مع مقاصد الرشيعة اإلسالمية 

  ُ(4) لربح واخلسارة(م )ارْ م بالغُ نْ التمسك بقاعدة الغ. 

                                           

سالمية( جملس اخلدمات املالية 1) سالمية": IFSB اإل صناعة اخلدمات املالية اإل ستقرار  سنوي ال  ،"التقرير ال

 .1، ص 2112االصدار اخلامس، كواملبور، ماليزيا، 

العربية،  ، ا اد املصارف"املرصف التقليديدور املرصف اإلسالمي باملقارنة مع " "( هشام حمي الدين املساخلي2)

 .2، ص 2112النرشة املرصفية، الفصل األول، بريوت، لبنان، 

عدد ، جملة دراسات،           ال"اخلصائص املميزة للمصارف اإلسالمية وأثرها عىل عمليات التمويل"( أمحد فايز: 3)

 .152-141، ص 2112، اجلزائر، 22

شئ تكون عىل من َينتفع به ارعاً  ُتعرف )قاعدة الُغنم )4( سارة الت  َ ُدث من ال حيث  ،بالُغرم(؛ بأن التَكاليف واخلُ

جرة كتابة كام أن أ ،إن َمن ينال َنفع شككئ َبب أن َيتحمل رضره مثل )نفقه العارية عىل املُسككتعري ألن منفعتها له



 

 

 

 ل االجتامعي وعدالة التوزيع.العمل عىل  قيق التكاف 

  َض  -اتاجياحلَ  - ورياتترتيب األولويات وفق مقاصد الرشيعة اإلسالمية )ال

 .(1)حسينات(التَ 

                                           

شرتى صيل  ،سند املُبايعة ُتلزم امُل سند تعود عليه ال عىل البائع(. وللمزيد من التفا سياق  يفألن منفعة ال هذا ال

 -يمكن الرجوع إىل:

 بداجلواد عويس مد ع بالُغرم  " ،د. حممود حم عدة الُغنم  قا فاظ عىل  يفآثر تطبيق    االسككتقراراحل

 ،الفيوم ،جامعة الفيوم ،كلية اآلداب ،(12العدد ) ،جملة كلية اآلداب ،" املُجتمعات يف االقتصككادي

 . 224 – 244صكك  ،2112 ،يناير ،القاهرة

 هي وأمقاصد الترشيع اإلسالمي،  آخراحلياة وحفظ النفس من اهلالا، وهي  ةاستمراريما يتوصل به إىل ( بأهنا الضورياتُتعرف )( 1)

صالح:  لتيا صالح الدنيا عىل الدين، الدنيا ((، بحيث إذا فقدت   جَتُ  ((الُبد منها يف قيام م ساد، هتارج، فوت إر م ستقامة بل عىل: )) ف

لتوسككعة كل ما يؤدي إىل ا ( بأهنااحلاجيات.... بينام ُتعرف ) حياة ((، ويف اآلخرة: )) فوت النجاة، النعيم، الرجوع باخلرسككان املبني ((

 شقةامل، احلرج))  ،إن   تراع دخل عىل املكلفني احلملة والتي ؛شقة الالحقة بفوت املطلوب ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج وامل

ساد العادي املتوقع يف املصالح العامة شباعها مباارة فهي مُ  ،((، ولكنه ال يبلغ مبلغ الف ساعد عىل إ  وأكملة لألولويات الضورية، وت

سعة، اليرسبطريقة غري مباارة، وتؤدي إىل كالً من: ))  شاق التكليف احتامل، ال األخذ بام يليق  هنا( بأالتحسيناتبينام ُتعرف )(( ...  م

وهي أمور راجعة إىل حماسككن زائدة عىل أصككل األولويات الضككورية  ؛من حماسككن العادات وجتنب املدنسككات التي تأنفها العقول الراجحة

هذا  يف.... وللمزيد من التفاصككيل  حاجي، وإنام جرت جمرى التحسككني والتزيني أورضوري  أوبأمر خمل ليس واحلاجية، كام أن فقداهنا 

 -السياق يمكن الرجوع إىل:

  ،1دار املعرفة، اجلزء الثالث، بريوت، لبنان، )  ،" املوافقات يف أصككول الرشككيعة "اإلمام الشككاطبي   /

 . 14صكك  ،( 242

  ،11صكك  ،املرجع السابق ،" املوافقات يف أصول الرشيعة "اإلمام الشاطبي . 

  ،كككككرها عككلكك   "د. عككككبداهلل عبد العزيز عابد ككككي اإلسالم وأث كككحاجات ف مكككفكهكوم ال

 العلمي، املؤمتر " اإلسالمي االقتصاد يفدراسات  "، حول مككؤتككككمر "الكنكمكو االقكتككصكككادي

اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي،  لالقتصادالدويل الثاين 

، 1125( جدة، اململكة العربية السككعودية،  2(، العدد )  1جملة أبحاث االقتصكاد اإلسككالمي، املجلد ) 

 .  31 – 22صكككككك 



 

 

 

ضاربة صيغ متويل: امل رصفية اإلسالمية  صناعة امل شاركة -كام أفرزت ال وعقود  اإلجارة -امل

لم واالستصناع وغريها، لذلك حرصت املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية  بيع املرابحة والسَّ

رصفية وفق أحدث و صال سعىل مواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة وتقديم خدماهتا امل ائل االت

 املتقدمة وشبكات املعلومات املتطورة.

 :(4)يثانيًا: خصوصية العمل املصريف اإلسالم

خرات أحد أهم األهداف السككياسككية للمصككارف اإلسككالمية التي  ُيعد جذب األموال واملُدَّ

ستند التي قامت عليها ل الشرررررر    قدمت آلية وأوعية جلذب املدخرات تتناسب مع القواعد  ذلك ت

 خصوصية العمل املرصيف اإلسالمي إىل عدة نقاط أساسية ويمكن توضيحها عىل النحو التايل:

 :املرجعية الشرعية 

صارف اإلسالمية باعتامد    ساس العام الذي قامت عليه امل إلسالمية ا الشرررررررر    يتمثل األ

ضمن عدم االنحراف  ساً جلميع التطبيقات واختاذها مرجعاً لذلك، وهي بمثابة املرجعية التي ت سا أ

 عن احلدود الرشعية.

 

                                           

  :صريفة اإلسالمية عىل إدارة "د. هبة عبداملنعم صناعة ال سات تنامي  سة النقدية يف الدانعكا سيا ول ال

، االمارات، أغسككطس،                   AMF ، صككندوق النقد العريب35، جملة دراسككات اقتصككادية، العدد "العربية

 .11-1ص 

  ،12صكك  ،مرجع سبق ذكره ،" املوافقات يف أصول الرشيعة "اإلمام الشاطبي . 

االسككالمي من أجل تعزيز الدور التنموي للجهاز  التحول نحو النموذج املرصككيف"( د. ماجدة أمحد شككلبي: 1)

رصيف سالمي: احلاجة إىل التطبيق ورضورات "امل صاد اإل رشون،  ت عنوان االقت ، املؤمتر الدويل الثالث والع

 .5، ص 2115مايو  12-11التحول، جامعة االمارات العربية املتحدة، كلية القانون، خالل الفرتة من 

نان، ، ا اد املصارف العربية، بريوت، لب"أصوله وصيغه و دياته -رصيف اإلسالميالعمل امل"د. أمحد سفر:  

 .211، ص 2114



 

 

 

 التعامل بالفائدة: استبعاد 

صفة متُ  املصرررررر  د فرَّ تَ  خذاً يزه عن غريه من املصارف حيث ال يتعامل بالفائدة أاإلسالمي ب

رشعية التي بُ وعطاًء، التباعه القاعدة  ضافة إىل طبيعة التقنياتال سالمي باإل رصف اإل  ني عليها امل

 التمويلية التي يطبقها من جهة أخرى.

 :قاعدة الُغْنم بالُغرْم 

ستثامراتهطبيعة العمل املرصيف اإلسالمي والتي تقوم غالبية  اقتضت الربح  شاركة يفعىل امل ا

 اشرتاط الربح أو ضامنه من استثامراته عمالً بالقواعدملرصف اإلسالمي واخلسارة، لذلك فال بوز با

عن "صىل اهلل عليه وسلم  رسول اهلل  نهى، إضافة إىل "بالضامن اخلراج"، "مرْ م بالغُ نْ الغُ "ية هالفق

 .(1)"ربح ما   يضمن

                                           

َضامن اإلنسان 1) َضامنه ،حال َتلفه يف( ُيعرف )اخلَراج بالَضامن( بأنه ُكل ما كان من  ستحق َغلته بُمقابل  له لو  فإنه َي

يارة وَقبضككها اشككرتىَتلف، فلو أنه  ثم َبانت َمعيبة، فله َحق الَرد بالَعيب، وليس للَبائع أن ُيطالبه باألجرة  ،سككَ

شرتى، وال َرجعة له يفكانت  التيهبا خالل الفرتة  االنتفاعُمقابل  َضامن املُ  َيده، إذ لو َتلفت َقبل الَرد لكانت من 

 -يمكن الرجوع إىل: هذا السياق يفعىل الَبائع، فَجعل هذا ُمقابل هذا ... وللمزيد من التفاصيل 

 قاعدة اخلراج بالضككامن وآثرها عىل  " ،عزات عبداهلادى الغنايم يفد. قذا ،د. محزة سككالمة هنار الغرير

العدد  ،(42املجلد ) ،جملة دراسات علوم الرشيعة والقانون ،" املصارف اإلسالمية يفاحلسابات اجلارية 

 . 341 – 321صكك  ،2111 ،األردن ،عامن ،اجلامعة األردنية ،العلميعامدة البحث  ،(1)

 الة دكتوراهرس ،" الفقه اإلسالم  يفقاعدة اخلراج بالضامن وتطبيقاهتا  " ،حممد نوح عىل سلامن معابدة، 

 .  322 – 1صكك  ،1112 ،األردن ،عامن ،اجلامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا

  :1234البيوع، اجلزء الثالث، حديث رقم ، كتاب "باب كراهية بيع ما ليس عندا"سككنن الرتمذي ،

 .532اسناده صحيح، ص 



 

 

 

  (:1)إلسالمية ااملسئولية االجتماعية للمصارف 

شاركة يف اإلسالمي بالبعد االجتامعي، وكذلك املتشري املسئولية االجتامعية إىل التزام املرصيف 

ألفراد عي لامعية هبدف رفع الوعي االجتامبعض األنشطة والربامج املجتمعية لتلبية املتطلبات االجت

 . Comprehensive development  و قيق التنمية الشاملة

صارف اإلسالمية بدورها االجتامعي من خالل التقنيات  ضطلع امل لتي واالبتكارات الذلك ت

صدرت عدداً من املعايري التي تعالج تُ  سالمية والتي أ صارف اإل سات الداعمة للم س صدرها املؤ

ام لقيضافة إىل سعي املصارف اإلسالمية ل، باإل(2) ديات املسئولية االجتامعية للمصارف اإلسالمية

 امعية.االقتصادية واالجتبدور الوساطة املالية بني املدخرين واملستثمرين لتحقيق التنمية 

ساً عىل ذلك: بب متويل  سي ضافة للقطاع اإلنتاجية احلقيقية و قيق ق املشررررررر     وتأ يمة م

االقتصادي، ورضورة تبني املصارف اإلسالمية منظومة متنوعة وشاملة من الربامج االجتامعية يف 

جتمع لذلك متطلبات امل تؤسككس وتعمق ثقافة املسككئولية االجتامعية تتواكب مع اسككرتاتيجيةإطار 

                                           

 ،"املسئولية االجتامعية والتنموية للبنوا اإلسالمية ودورها يف دعم املرشوعات الصغرية"( د. رمضان الرشاح: 1)

املسككئولية االجتامعية "دراسككة ُقدمت لورشككة العمل اخلامسككة ملركز الكويت لالقتصككاد االسككالمي بعنوان: 

 . 1، ص 2114نوفمرب  5-4، الكويت، يومي "والتنموية للبنوا اإلسالمية

، 451ا اد املصككارف العربية، العدد  "املسككئولية االجتامعية للمصككارف اإلسككالمية"(  حسككني ابراهيم كامل: 2)

 .52، ص 2112بريوت، لبنان، حزيران/ يونيو، 

سة مؤسسة نفطال"رمحون رزيقة:   سئولية االجتامعية يف  سني أداء املؤسسات: درا  -دور مبادئ احلوكمة وامل

، جامعة 52، العدد 11، جملة مركز صككالح عبداهلل كامل لالقتصككاد اإلسككالمي، املجلد "اجلزائرية -بسكككرة

 .24، ص 2115لالقتصاد اإلسالمي، مرص، األزهر، مركز صالح كامل 

سئولية االجتامعية يف البنوا اإلسالمية بني األسس واملامرسات"بن احلسن اهلواري، مهدي ميلود:   سة  -امل درا

، امللتق  الثالث حول: منظامت األعامل واملسككئولية االجتامعية، معهد العلوم "حالة البنك اإلسككالمي األردين

 .5-2،   ص 2112فرباير  15-14سيري، اجلزائر، وذلك يومي االقتصادية وعلوم الت



 

 

 

يتعني عىل املصارف اإلسالمية  ديد اإلطار العمل للمسئولية االجتامعية وتطوير جماالت استثامرها 

صادية واالجتامعية و قيق املركز التنافيس لتلك  يف مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات االقت

 املصارف.

 فية اإلسالمية:ملصرثالثًا: التحديات اليت تواجه الصناعة ا

شهدت األسواق العاملية يف السنوات األخرية العديد من التحوالت والتغريات واملستجدات 

جمال االتصكككاالت  قدم التكنولوجي املتالحق يف  جتاه نحو الت ملة، واال ظل العو يات يف  حد والت

صريفة االلكرتونية ومعايري جلنة بازل  املصرررررر    للمالءة  I  II  III وتكنولوجيا املعلومات وال

 وكفاية رأس املال ودعائم الصد، ووضع ضوابت دولية للحد من املخاطر.

 وتتناول هذه الدراسة التحديات الدولية واملحلية التي تواجه الصناعة املرصفية اإلسالمية.

 :Standards Basel معايري جلنة بازل -1

ت جلنة بازل بالعمل املرصيف، وقد تكلفتعدد املخاطر املتعلقة تشري أدبيات العمل املرصيف إىل 

ومن املقرر  ،التسويات الدولية بوضع املعايري والضوابت الالزمة لضبت أداء العمل املرصيف يف بنك

لتقوية قدرات املصككارف يف إدارة املخاطر ودعم قدراهتا التنافسككية.  IIIأن يتم االعداد لتطبيق بازل 

ستقرار املايل  ستحدثة يف  املصررررررررررررر يفوتعزيز ركائز اال ستخدام أدوات مالية م العمل  وتطوير ا

 .(1)املرصيف

فرصككة و دياً يف آن واحد بالنسككبة للصككناعة   II   IIIوبالرغم من ذلك يشكككل  اتفاق بازل 

 املرصفية اإلسالمية، ذلك أن التحديات التي يطرحها أكرب من الفرص التي حيققها.

                                           

ية دراسة تطبيق -وإدارة املخاطر االئتامنية يف العمل املرصيف IIبازل  اتفاقية"(  د. نجوى سمك، د. سامي السيد: 1)

  س، سلسلة أوراق بحثية، قسم االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مرص، أغسط"عىل احلالة املرصية

 .21، ص 2114



 

 

 

ساؤل حول الرؤية  ستقبلية لنجاح املؤسسات املرصفية اإلسالمية يف مواجهة هذا ويثور الت امل

 مة مع هذه املعايري اجلديدة لبازل.ءاحدي ومدى قدرهتا عىل التكيف واملوالت

 د صعوبات و ديات أمام املصارف اإلسالمية وتتمثل هذه التحديات فيام يل:توجِ وهذه املعايري َس 

 صارف، ح صنيفات االئتامنية للم صاتدين الت رف يث تقع الغالبية العظم  من امل

صول عىل املوارد املالية م ارتفاعضمن الدول ذات املخاطر املرتفعة مما يؤدي إىل  ن تكلفة احل

 .(1)األسواق الدولية

 املصككارف اإلسككالمية إىل احتجاز نسككبة عالية من األرباح هبدف زيادة رؤوس  اضككطرار

 أمواهلا لتحسني نسبة كفاية رأس املال، وهذا يعني عدم توزيع نسبة من األرباح عىل املسامهني. 

 صية العمل املرصكيف اإلسكالمي مما يزيد أعباء  هذه املعايري   تراع طبيعة وخصكو

 أوزان املخاطر.

  املخصككصككة  ربحية املصككارف اإلسككالمية نظراً لزيادة حجم األموالانخفاض

 لتطوير التقنية املعلوماتية، وإعداد الكوادر البرشية للوفاء بمتطلبات هذه االتفاقية.

إىل جعل ممارسككات إدارة املخاطر يف صككلب  عمدْ لذلك يتعني عىل املؤسككسككات املالية اإلسككالمية أن تَ 

وأن يتم  نشطتهاأوتوسيع قاعدة  تنويععىل نامذج إدارة املخاطر لدهيا والعمل إسرتاتيجياهتا و ديث وتطوير 

 Securitizationته، خاصة وأن عمليات التوريق ي ديد موقف الفقهاء من التورق املرصيف ومدى ارع

operations (2)تعد أداة حيوية لتقليل املخاطر يف سياق تطبيق املعايري املرصفية. 

                                           

دراسككة أثر تطبيق معايري جلنة بازل عىل  سككني األداء املرصككيف بالتطبيق عىل املصككارف "(  محزة عىل صككبحي: 1)

 .41، ص 2115جامعة القاهرة،  -، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة"اإلسالمية

دروس من  -عىل اخلدمات املرصككفية اإلسككالمية IIIالتقلبات الدورية ومدى تأثري مقررات بازل "حممد هاديان:  

 .41-34، ص 2112، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد الثاين، السعودية،  يوليو "التجربة اإليرانية

، رسالة "استخدام تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية"(  حممد عبداحلميد عبد احلي: 2)

 .121، ص 2114ة، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوريا، دكتوراه غري منشور



 

 

 

 مية:اط املصريف يف املصارف اإلسالوإعادة هيكلة النشالتطور املؤسسي  -2

يتطلب إعادة هيكلة النشاط بام يتواكب مع تطورات الصناعة املرصفية الدولية اختاذ عدد من 

ات يف املؤسس الكفءاإلجراءات واالصالحات الالزم اختاذها من أجل تعزيز نظام احلكم املؤسيس 

 املرصفية اإلسالمية ومنها:

 ية عمليات اإلاراف والرقابة. سني وتقو 

 (1)التطوير والتحديث التكنولوجي لنظم املعلومات. 

 .تبادل اخلربات يف جمال اعداد وتطوير شبكات املعلوماتية 

 .قيق االستقرار السيايس واملناخ االقتصادي والتنافيس  

  والشفافية وحوكمة قطاع األعامل. باإلفصاحتدعيم التوجهات اخلاصة 

 :(2)ية يف املصارف اإلسالميةوتطوير أنشطة الرقابة الشرعاحلوكمة  -3

قيق االستقرار املايل اإلسالمي   املصرررر يفداخل النظام  الشرررر    ينتج عن حوكمة الرقابة 

سالمية من خالل رقابة  صارف اإل سني إدارة املخاطر، و قيق النمو،  مصررررررررر    للم ضل و  أف

 و سني القدرة التنافسية وكذلك النفاذ إىل األسواق االقليمية والدولية.

 

                                           

شمري: 1) شد ال صادق را صارف من جراء الديون املتعثرة"(    "أثر احلوكمة يف معاجلة املخاطر التي تتعرض هلا امل

 .43، ص 2111ا اد املصارف العربية، النرشة املرصفية العربية، الفصل األول، بريوت، لبنان، مارس، 

إدارة املعرفة ودورها يف تطوير األداء املؤسككيسكك ملراكز تكنولوجيا املعلومات من منظور "د سككالمة: (  أمل حمم2)

 .125-145، ص 2112، مرص، 51، جملة اخلدمة االجتامعية، العدد "طريق تنظيم املجتمع

 ،"سالميةإلاحلوكمة كمدخل لتنظيم وتطوير أنشطة الرقابة الرشعية يف البنوا ا"أ. حسني عبداملطلب األرسج:  

 .21، ص 2114ا اد املصارف العربية، النرشة املرصفية العربية، الفصل الثاين، بريوت، لبنان، يونيو 



 

 

 

 (:1)اإللكرتونية حتديد الصريفة -4

ية اإلسالمية الصناعة املرصف تواجه متثل  ديات الصريفة اإللكرتونية من أهم التحديات التي

ة وقد لوجيا احلديثة مما يشكل عائقاً للعديد من املصارف خاصوظل التكلفة املرتفعة ملواكبة التكن يف

 أصبح العمل املرصيف يعتمد بشكل متزايد عىل التحويل اإللكرتوين لألموال.

 منظمة: (2)ىل وجود سوق مالية إسالميةاملؤسسات املالية اإلسالمية إ افتقار -5

ساعد حيث يعد ذلك من أهم التحديات، سات املالية  ي س سالمي املؤ سوق املايل اإل تفعيل ال

اإلسككالمية عىل االسككتخدام األمثل للموارد املالية، ويسككاعدها يف نفس الوقت عىل تعبئة األموال 

ضافر اجلهود ملواجهة هذا الت سواق وعن طريق اإللذلك يتعني ت صدارات العامة حدي من خالل األ

 للصكوا اإلسالمية.

 :R&D والتطوير التكنولوجية واالفتقار للبحوثالفجوة  -2

سية ليعد التطور التكنولوجي  سا سالمي كام أن اإل املصررررررررررر يفلنهوض بالعمل الركيزة األ

يات البحوث والتطوير  يارات التي تن R&Dعمل قة مل ية العمال لدول نات ا يا ها الك فق علي

 القي نفس االهتامم لدى املصارف اإلسالمية.الدوالرات ال تُ 

 

                                           

متطلبات الصككريفة اإللكرتونية يف البنوا اجلزائرية من وجهة نظر عامهلا: دراسككة عىل عينة "(  بلهادي عبدالقادر: 1)

 .451-442، ص 2112، اجلزائر، 11ملجلد ، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، ا"من البنوا

بدالرمحن:   بائن"قردي ع ية يف اجلزائر من وجهة نظر الز مل املؤثرة يف تبني الصككريفة اإللكرتون نة  -العوا مدي

 .221-221، ص 2112، فلسطني، 43، جملة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد "قائمة

شعل:   سوق: "عبدالباري م سةإدارة ال سالمي العاملية، املجلس العام للبنوا "معايري املناف صاد اإل ، جملة االقت

 .22-24، ص 2112واملؤسسات املالية اإلسالمية، ماليزيا، 

ية"(  أمحد رشككاد مرداس: 2) ية اإلسككالم ملال لدراسككات،                 "اروط إنشككاء السككوق ا ، جملة رماح للبحوث وا

 .215-115، ص 2112املوارد البرشية، األردن، ، مركز البحث وتطوير 22



 

 

 

 تها:ري وضوابط ال تتفق مع طبيعخضوع املؤسسات املالية اإلسالمية ملعاي -7

د من توسعها بعض املعوقات ومن أمهها غياب تعرتض مسرية تطور املصارف اإلسالمية وُ ِ 

التي  كم  التشرررر      والقوانني املالئمة لطبيعة عملها، ويرجع السبب إىل القوانني  التشرررر     

 العمل املرصيف للبنوا اإلسالمية قد وضعت باألساس لتنظيم عمل املصارف التقليدية.

 :(4)اإلسالمية رايعًا: خماطر صيغ التمويل يف املصارف

سالمي يف  شتمل التمويل اإل صارفي صيغ امل سالمية عىل عدة  ش اإل ضاربة، امل اركة مثل امل

لم، االستصناع وغريواملرابحة لآلمر بالرشاء، اإلجارة،  ة أو املنتهية بالتمليكاملتناقص ها ويرتتب السَّ

  -ئتامنيةاال املخاطر–عىل استخدام تلك الصيغ العديد من املخاطر منها خماطر عدم التوافق الرشعي 

 .قانونية خماطر -التشغيل خماطر -السوق خماطر -السيولة خماطر

رشعي: (أ) سية  خماطر عدم التوافق ال سمة الرئي صارفتتمثل ال سالمية يف اال للم لتزام اإل

يغ اإلسالمية ض الصر  هتا، ولكن توجد عدة عوامل قد ُتعاإلسالمية يف كل معامال الش    بأحكام 

رشعية أمهها خماطر  ني ، عدم وجود متخصصاملصرررررررررر  ثقة املتعاملني مع  انخفاضللمخاطر ال

 ارعيني، تعدد اآلراء الفقهية.

شأ نتيجة التأخر  االئتامنية:املخاطر  (ب) صارف اإلسالمية للمخاطر االئتامنية وتن تتعرض امل

 عن السداد يف الوقت املحدد عىل النحو املتفق عليه تعاقديًا.

تعني عدم توفر السككيولة الكافية لدى البنك للوفاء بالتزاماته جتاه  (:خماطر السككيولة) (ج)

                                           

التحول نحو النموذج املرصككيف اإلسككالمي من أجل تعزيز الدور التنموي للجهاز "(  د. ماجدة أمحد شككلبي: 1)

 .11، مرجع سبق ذكره، ص "املرصيف املرصي

شويات: 2) سامة العاين، د. حممود ال سال"(  د. أ صارف اإل سيولة النقدية يف امل متر ، بحث قدم إىل املؤ"ميةإدارة ال

رشيعة، جامعة  صارف اإلسالمية، كلية ال سيولة يف امل رصفية اإلسالمية بعنوان: إدارة ال الدويل الثاين للاملية وامل

 .2، ص 2115عجلون الوطنية، األردن، 



 

 

 

صارف اإل .العمالء سيولة يف امل شأ خماطر ال ك قرض أخري هلا نظراً ألن البنسالمية لعدم وجود مُ وتن

 املركزي يعمل باملبادئ التقليدية لتلك البنوا.

ُتعرف املخاطر التشككغيلية بأهنا خماطر  مل خسككائر تنتج عن عدم  املخاطر التشككغيلية: (د)

رشي نجاح العمليات رص الب ساألنظمة واألحداث اخلارجية إ -الداخلية مثل العن  ائرضافة إىل اخل

 النامجة عن عدم التقيد بمبادئ الرشيعة اإلسالمية.

يف اخلسككائر التي يتكبدها  risk Market وتتمثل خماطر السككوق  (:خماطر السككوق) (ه)

سوق سوقية وتظهر خماطر ال  Market املرصف اإلسالمي نتيجة للتغريات املعاكسة لألسعار ال

risk  يف املصارف اإلسالمية يف األدوات التمويلية اإلسالمية من خالل متلك املرصف لألصل سواء

 كان أصاًل حقيقيًا )سلعة( أو أصاًل ماليًا )أسهم(.

ضع التنفيذ أو  املخاطر القانونية: (و) ضع العقود املالية مو وهي املخاطر التي ترتبت بعدم و

ستندات العقود هب التزامالتي  كم   التشررررررر     التي ترتبت بالنظام األسايس  ا أو لعدم كفاية امل

ضوابت  .القانونية ضمن املخاطر القانونية: عدم االلتزام بال دم االلتزام باملعايري ع -الشرررررر    وتت

 .الدولية

 مية:خماطر مرتبطة يطبيعة صيغ التمويل اإلسال 

 -املرابحة -املشككاركة -املضككاربةتوجد عدد من املخاطر املرتبطة بطبيعة صككيغ التمويل اإلسككالمي:   

 :االستصناع، وفيام يل سيتم القاء الضوء عىل طبيعة املخاطر لكل صيغة من الصيغ -لمالسَّ 

 

                                           

إدارية، و اقتصادية، جملة أبحاث "إدارة املخاطر السوقية يف املصارف اإلسالمية"(  جرودى رندة، إيامن يوسفي: 1)

 .24، ص 2112العدد الثاين والعرشون، اجلزائر، ديسمرب 



 

 

 

 :(1) اربةضخماطر صيغة املشاركة وصيغة امُل -1

 لذلك ،مانة التي ال يتطلب الرهن والضككامناتد املضككاربة واملشككاركة من عقود األعد عقيُ  

سداد، ومع ذلك فإن  احتاملتتعرض ملخاطر مرتفعة نتيجة  صي ابتعادعدم ال صارف عن هذه ال غة امل

وصيغة  ة املشاركةصيغاطر يف يفقدها االستفادة من ميزة تنويع املحفظة االستثامرية، لذلك تنشأ املخ

 اربة من عدة مشكالت يمكن إبازها عىل النحو التايل:املض

  مشكككلة األخالق املعنوية Moral Hazard يام العميل ناجتة عن ق : وهي 

 بإخفاء املعلومات عن املرصف القائم بالتمويل.

                                           

يغة امُلضككاربة( بأهنا 1) ه يف وَيبُذل اآلخر جهده وَنشككاط ،حيث َيبُذل أحدمها فيه ماله ،بني َطرفني اتفاق( ُتعرف )صككِ

شرتطان  سب ما َي صف اإلجتار والعمل هبذا املال، عىل أن يكون ِربح ذلك َبينهام عىل َح الُربع  أو الثُلث أومن النِ

 -هذا السياق يمكن الرجوع إىل: يف.... وللمزيد من التفاصيل .

  :سود شة األ سالمية"عائ صارف اإل شاركة يف امل صيغة امل ستري غري"خماطر التمويل ب سالة ماج  ، ر

 .52، ص 2115اجلزائر،  -منشورة، كلية العلوم االجتامعية واالنسانية

 لم واإلسككتصككناع  يفالتَمويل باملُضككاربة  " ،غدة د. حسككن عبدالغن  أبو املُعامالت املالية املُعارصة: عقد السككُ

ية املعارصة ،" َنموذجاً  عدد ) ،(21املجلد ) ،جملة البحوث الفقه ية ،(25ال بة السككعود كة العرب   ،مايو ،اململ

 . 111 – 2صكك  ،2111

 وء القانون رقم  يفعقد املُضككاربة: ِدراسككة َنقدية َتأصككيلية  " ،د. جواد مريد وَمنشككور وإىل َبنك  12. 113ضككُ

 ،(العامري زكرياالناار )أ/  ،(11العدد ) ،(2املجلد ) ،التجاريجملة القضككاء  ،" 12/ و /  1املغرب رقم 

 . 31 – 2صكك  ،2111 ،املغرب

 دراسككة من -التمويلخماطر صككيغ التمويل اإلسككالمي وأثرها عىل قرار "عبدالوهاب امحد عبداهلل، هالل يوسككف صككالح:  

 .121، ص 2112، العدد األول، العراق، 11، جملة العلوم االقتصادية، املجلد "املصارف اإلسالمية اليمنية

Noraini Mohd. Ariffin "Somissmes on Murabahah Practices"، Journal of Islamic 

Economics، Banking and Finance، 7002.  

سالمية"عبدالكريم أمحد قندوز:   صناعة املالية اإل سة املالية -إدارة املخاطر بال مية جملة األكادي ،"مدخل اهلند

 .15، ص 2113للدراسات االجتامعية واالنسانية، العدد التاسع، اجلزائر، 



 

 

 

 مشكلة سوء االنتقاء Bad selection وهي ناجتة عن تباين املعلومات املتاحة :

 للمرصف عن العمالء.

 فة اروط التمويل خمال : هي Violation of funding terms مشكككلة 

ية يف غري أهدافها املوارد املال بإنفاقنتيجة قيام العميل  املصرررررر  املخاطر التي يتعرض هلا 

 املخصصة هلا.

 قانوين طار ال لة اإل طار The legal framework مشككك ياب اإل : تعني غ

 الترشيعي والقانوين لتنظيم عالقة املرصف اإلسالمي بالعميل.

 :(4) خماطر صيغة املراحبة -2

المي صيغة املرابحة يف التمويل اإلس استخداموهي املخاطر التي يتعرض هلا املرصف نتيجة 

سبب عدم االلتزام بالعقد مثل ا صورة أخرى وتمع العميل ب رشاء أو بأي  شأ املخالوعد بال طر يف ن

 صيغة املرابحة من عدة مصادر نوجزها فيام يل:

 :تنشككأ هذه املخاطر من عدم وفاء العميل بالتزامه بدفع  التخلف عن السككداد

 األقساط املحددة يف مواعيدها.

                                           

 داعتاممكن ويُ  ،ُتعرف )ِصيغة املُرابحة( بأهنا؛ َعقد بيع حُيدد فيه َثمن الِسلعة ُمتضمناً َهامش ربح ُمتفقاً عليه (1)

املَادة  املُستوردة، وال َيتم الرِشاء إال َبعد أن حُيدد املُتعامل أواملُتاجرة بك )الِسلع( سواًء كانت املَحلية  يف)املُرابحة( 

 -هذا السياق يمكن الرجوع إىل: يفَيطُلبها واملُصدر لِذلك .... وللمزيد من التفاصيل  التي

 Noraini Mohd. Ariffin "Somissmes on Murabahah Practices"، Journal of 

Islamic Economics، Banking and Finance، 7002. 

   :ق ، مرجع سب"مدخل اهلندسة املالية -إدارة املخاطر بالصناعة املالية اإلسالمية"عبدالكريم أمحد قندوز

 .15ذكره، ص 

 جملة جامعة غرب  ،" اإلسالميالفقه  يف االقتصاديةِصيغة املُرابحة: َتطبيقاهتا وآثارها  " ،د. عبداهلل الزين النور

 – 121صكك  ،2112 ،ديسمرب ،السودان ،جامعة غرب كردفان ،(12العدد ) ،كردفان للعلوم واإلنسانيات

151 . 



 

 

 

 :ويعترب من املخاطر يف حالة األخذ برأي عدم إلزام العميل تنفيذ  االلتزام بالوعد

 وعده برشاء السلعة.

 بالعيب اخلفي فهو يعتمد عىل طبيعة  عدم مطابقة السككلعة للمواصككفات والرد 

 يف السلعة بعد حصول العميل عليها.السلعة وتظهر 

 :(4) اإلجارةخماطر صيغة  -3

أحد أطراف اإلجارة سواء املرصف أو العميل لذلك تنشأ وهي املخاطر التي يتعرض هلا 

 املخاطر يف صيغة اإلجارة من عدة مصادر نوجزها فيام يل:

  شاء الستثامري ا املشررررر     مل املؤجر كل أعباء املخاطر: يتحمل املؤجر عند ان

وعند اراء العني لتأجريها كل األعباء ومنها ضككامن العني اململوكة و مل خماطر القرار 

 االستثامري.

  شبه مرتفعة عىل صيغ اإلجارة خماطر  ستأجر: يمثل هذا النوع من  توقف أعامل امل

 املؤجر، خاصة يف االستئجار التشغيل ويتوقف عند استعامل األصل ويعيده مرة أخرى.

                                           

ِصيغة اإلجارة( بأهنا؛  (2) الكها ل مَ بعلوم من قِ ني( مَ صل )عِ علومة أِل ليك َمنفعة مَ وجبه متَ مُ تم بِ قد يَ عَ ُتعرف )

بأهنا   (نانون األردُ رفها )القَ علومة(. وقد عَ دة مَ مُ كككك )من( معلوم لوض )ثَ قابل عَ رف آخر( مُ طَ كككك )ل

... .علوم قابل َثمن مَ علومة مُ دة مَ امُلؤجر مُ  ءالشككقصككودة من نفعة مَ امُلسككتاجر( مَ ككككك )ؤجر لليك املُ متَ 

 -هذا السياق يمكن الرجوع إىل: يفوللمزيد من التفاصيل 

 Sayed Abbas: "Operational Models for Ijarah Istisna"، Culture& Research 

Institution، 7002. 

  اإلسالمي صاداالقتجملة  ،" اإلجارة املُنتهية بالتَمليك: ِصيغة إستثامرية ُمعارصة " ،حممد الرشيف عوايلد. بن 

ك  ،2112 ،يونيو ،سوريا ،املجلس العام للبنوا واملؤسسات املالية اإلسالمية ،(21العدد ) ،العاملية  – 41صك

52 . 



 

 

 

 ل ل إىل مؤجر األص: فمخاطر ملكية األصل ُ وَّ تامل تقادم األصل تكنولوجيااح

 يقوم بإجارة خاصة يف التأجري التمويل.الذي 

 :(4)خماطر صيغة السَّلم -1

شأ املخاطر يف  صعوبة تطبيقها وتن ّسلم نادرة التطبيق نظراً الرتفاع املخاطر و صيغة ال تعترب 

لم من عدة مصادر نوجزها   فيام يل:صيغة السَّ

 .الكوارث الطبيعية: يعترب النشاط الزراعي بطبيعته ذو خماطر كارثية بسبب التغريات املناخية 

  عر السائد سم فيه عن اللَّ يتغري سعر السوق وقت تسليم املستذبذب األسعار: وذلك بأن

 وقت إبرام العقد.

  َّوهذا يرجع إىل مماطلة العميل وتعمده يف إضاعة  م فيه عند حلول األجل:تعذر تسلم املسل

 انخفاض حجم اإلنتاج الزراعي ألسباب خارجة عن إرادة العميل. -حقوق البنك

 .ًستقبال سعارها م سلعته ال يمكن التنبؤ بأ سب ويعد ت رغبة البنك بأن تؤول إليه  قبلها ح

 ظروف العرض والطلب.

                                           

ق وهو ما َيتف ،)الِذمة( إىل )أجل َمعلوم( بككك )َثمن ُمعجل( يف(  ُتعرف )ِصيغة الُسلم( بأهنا؛ َبيع َعوض َموصوف 1)

يه كاًل من )احلَنفية ما َذهب إل لم( ،مع  قد السككُ ته عىل عنارص )َع مولي لة( لِشككِ ناب وُخلوه من النَقص......  ،احلَ

 -هذا السياق يمكن الرجوع إىل: يفمن التفاصيل  وللمزيد

  :لم املوازي ومتطلبات تطبيقها يف املصارف "عبداهلل عناد عبداهلل سَّ لم وال سَّ اإلجراءات املحاسبية لبيع ال

 .132، ص 2114، العراق، 115، العدد 32، جملة تنمية الرافدين، املجلد "العراقية

 جملة اجلمعية  ،" الُسلم: ِدراسة فِقهية مع التَطبيقات املُعارصة " ،د. صالح بن أمحد بن عبدالعزيز الوشيل

 ،جامعة اإلمام حممد بن سككعود اإلسككالمية ،اجلمعية الفقهية السككعودية ،(22العدد ) ،الفقهية السككعودية

 . 212 – 231صكك  ،2115 ،اململكة العربية السعودية



 

 

 

 :(4)ستصناعخماطر صيغة اإل -5

فق عليه مع تالتي يتعرض هلا البنك نتيجة التمويل بصيغة االستصناع ملرشوع يُ وتعني املخاطر 

 العميل، وتنشأ خماطر صيغة االستصناع من عدة مصادر نوجزها فيام يل:

 .فشل تسليم السلعة املستصنعة يف املوعد املحدد 

 .تراجع العميل عن امتام العقد 

  املحدد وعدم مراعاة الصانع بالبعد عدم الوفاء بااللتزام للطرف الصانع بالوقت

 األخالقي.

  صيغة املرابحة حيث تنتهي سداد وهو عىل غرار ما حيدث يف  ختلف العميل عن ال

 صيغة االستصناع باملداينة.

 

  

                                           

، املؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي "اإلسالميةإدارة املخاطر يف البنوا "(  د. خدبة خالدي: 1)

شاملة من املنظور اإلسالمي، الدوحة، خالل الفرتة من  صادية ال ستدام والتنمية االقت  21-12بعنوان: النمو امل

 .14، ص 2111ديسمرب 

سسات املالية اإلسالمية   سبة واملراجعة للمؤ س": AAOIFIهيئة املحا صناع  11بي رقم املعيار املحا لالست

 .213، ص 2111واالستصناع املوازي، البحرين، 



 

 

 

 اإلسالمية اسرتاتيجية معاجلة املخاطر يف املصارف

م عىل املصارف واملؤسسات املالية االهتام بهم العمليات التي يتوجإدارة املخاطر من أ تعترب

هبا، وإدارة املخاطر هي جزء أسككايس يف اإلدارة االسككرتاتيجية وهي بمثابة االجراءات التي تتبعها 

شكل منظم ملواجهة املخاطر، وبب أن تتعامل إدارة املخاطر بطريقة منهجية مع  سات املالية ب س املؤ

 ، لتلك االسرتاتيجية من خالل اآليت:الضوءلذلك سوف يتم القاء ، (1)مجيع املخاطر

 (1الشكل )

 مكونات نظام إدارة المخاطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

الرقابة والضككبت املؤسككيسكك إلدارة فعالة للمخاطر املرتبطة باملصككارف ": IFSBجملس اخلدمات املالية  )1 (

لبحرين، ا، املنتدى التنفيذي رفيع املسككتوى ملجلس اخلدمات املالية اإلسككالمية، املركز االعالمي، "اإلسككالمية

 .1، ص 2112

حنو منوذج متكامل إلدارة املخاطر

بيئة مواتية إلدارة املخاطر تهيئة

احلفاظ على أسلوب مناسب لقياس 

خاطرامل
إجراء عملية رقابة داخلية  

مالئمة

إدارة اإلجراءات املناسبة إلدارة املخاطر

املخاطرإنشاء شعبة لتحديد 

العمل على مراقبة هذه املخاطر  
الرقابة الشرعيةوالسيطرة عليها 

وضع اللوائح واإلجراءات واإلرشادات اخلاصة 
بنظام إدارة املخاطر

حساب نسبة كفاية رأس املال بشكل 
دورى

حتديد األجال الزمنية إلستحقاق  
املوارد لتجنب فجوة السيولة

ل املخاطر إجياد نظام مستمر لتسجي
وإدارتها وإفادة اإلدارة العليا بها

تنويع حمفظة اإلستثمارات

العمل على تقييم األنواع املختلفة 
للمخاطر

إجياد ُنظم معلومات كافية ُتغطى  
كافة وحدات املؤسسة

تطبيق سياسة مناسبة تتعلق 
باملراجعة الداخلية ملراحل النشاط  

املصرفى

عن املخاطرإصدار تقارير منتظمة 



 

 

 

 تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر يف استخدام: أمحد عبد احل : املصدر

رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوريا،  ،املصارف اإلسالمية

 21، ص2114

 ة:اإلسالمياطر يف املصارف أواًل: املبادئ االرشادية إلدارة املخ

رصفية التي تقدم خدمات مالية  هتدف   سات امل س ضبت أداء املؤ شادية إىل  هذه املبادئ االر

 ل اللجنة الرشعية بالبنك اإلسالمي للتنمية.بَ إسالمية كام  ددها السلطات اإلارافية من قِ 

 :(1)املبادئ اخلاصة بإدارة االئتمان -1

  ل:تمثل فيام يتلقد حدد معيار املبادئ االرشادية إلدارة املخاطر أربعة مبادئ إلدارة خماطر االئتامن 

 بب أن يكون لدى مؤسسات اخلدمات املالية اسرتاتيجية للتمويل: املبدأ األول :

 ومتفقة مع الرشيعة اإلسالمية.وذلك باستخدام أدوات متويل متنوعة 

  تكون لدى املؤسكسكات املرصككفية املنهجيات املالئمة لقياس املبدأ الثاين: بب أن

 ن التعرض ملخاطر االئتامن النامجة عن كل أداة متويل إسالمي وإعداد التقارير عنها.واطِ مَ 

  سة احلرص الواجب فيام يتعلق املبدأ الثالث: بب أن تقوم املؤسسات املالية بدرا

 .(2)أداة التمويل اإلسالمية املالئمة اختيارهاباألطراف املتعامل معها قبل 

  

                                           
( 1 ) Definition and profiles of credit Risk، "Guiding principles of Risk 

Management for Institutions (other than Insurance Institutions) offering 

only Islamic financial services". IFSB، 7002، P 11-11.  

(7)Principle 7.1 (Credit Risk). "Guiding principles of Risk Management for 

Institutions (other than Insurance Institutions) offering only Islamic 

financial services"، IFSB، 7002، P 11-11. 



 

 

 

 (:1)مبخاطر االستثماراملبادئ اخلاصة  -2

التشككغيل ضككمن ثالث مبادئ تشكككل املبادئ  اعتباراتلقد حدد معيار املبادئ االرشككادية 

  األساسية إلدارة خماطر االستثامر:

  املالية االسككالمية اسككرتاتيجيات مالئمة  ؤسككسككاتاملاملبدأ األول: بب أن يكون لدى

 وإجراءات إلدارة املخاطر وإعداد التقارير بشأن خصائص االستثامر بصيغ املضاربة واملشاركة.

 سالمية بأن منهج سات اخلدمات املالية اإل س صة اهتياملبدأ الثاين: بب أن تتأكد مؤ ا اخلا

 ها. ملحتملة لكيفية حساب األرباح وتوزيعبالتقييم مالئمة ومتناسقة، وأن تقوم بتقييم اآلثار ا

   ُ ع ضككدد وتاملبدأ الثالث: بب عىل مؤسككسككات اخلدمات املالية اإلسككالمية أن

سرتاتيجيات سرتداد  ا ستثامراتمتديد وا ضع ذلا ا شاركة عىل أن خي ضاربة وامل ملوافقة هيئة  كمل

 الرقابة الرشعية.

 :(2)السوق املبدأ اخلاص العتبارات التشغيل مبخاطر -3

سوق  سرتاتيجية ملخاطر ال ضع ا سالمية أن تقوم بو سات اخلدمات املالية اإل س بب عىل مؤ

مراعاة االتفاقيات التعاقدية وأن تضككع إجراءات سككليمة  تشككمل خماطر السككوق املقبولة عىل أن يتم

 شاملة إلدارة خماطر السوق.

                                           
(1) Principle 7.1 (Credit Risk). "Guiding principles of Risk Management for 

Institutions (other than Insurance Institutions) offering only Islamic 

financial services"، IFSB، 7002، P.71. 

( 7 ) Definition and profiles of credit Risk، "Guiding principles of Risk 

Management for Institutions (other than Insurance Institutions) offering 

only Islamic financial services". IFSB، 7002، P.71-72. 

ري منشورة ، رسالة ماجستري غ"دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري -إدارة خماطر السيولة يف البنوا اإلسالمية"بوضياف جهاد:  -

 .22، ص 2115يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، 

، الدورة "دراسككة  ليلية نقدية -إدارة السككيولة يف املصككارف اإلسككالمية" :IFA)(جممع الفقه اإلسككالمي  -

ديسككمرب،  21 -25، مكة املكرمة، السككعودية، خالل الفرتة من (IFA)العرشكون، املجمع الفقهي اإلسككالمي 

 .2، ص 2111



 

 

 

 يل:املبادئ االرشادية ملعاجلة خماطر التشغ -4

شامل لتطوير وتنفيذ بيئة  بب عىل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن تضع إطار عمل 

سسات املالية أن  احرتازيةرقابية  شطتها، وكذلك بب عىل املؤ شئة عن أن شغيل النا إلدارة خماطر الت

-بالرشككيعة)عدم االلتزام  جتري مراجعات دورية الكتشككاف أوجه اخللل وكيفية معاجلتها ومنها

 االئتامنية(. ملخاطرا

 ة:املبادئ االرشادية إلدارة خماطر السيول -5

 لقد حدد معيار املبادئ االرشادية إلدارة املخاطر مبدأين إلدارة خماطر السيولة.

  املبدأ األول: بب أن يكون لدى املؤسككسككات املالية إطار مالئم إلدارة السككيولة

 احتامالت تعرضها ملخاطر السيولة.وإعداد التقارير عنها مع األخذ باالعتبار 

 سسات املالية اإلسالمية سب مع قدرهت تلتزم املؤ سيولة بام يتنا  ابتحمل خماطر ال

س عىل صكوا االسالمية وغريها من األدوات امل صدار ال حدثة تتوفري املوارد املالية من خالل إ

 سالمية السمحاء.التي تتوافق مع الرشيعة اإل

 :(4)إلسالميةجمال الرقاية على املصارف ا تطوير دور البنك املركزي يف ثانيًا:

يلعب البنك املركزي دورًا هامًا يف تقديم القروض للبنوا اخلاضككعة لرقابته عندما يتطلب 

للمصككارف ، وهو بمثابة جهاز الوقاية Bank of Bankوذلك باعتباره بنك البنوا  ،األمر كذلك

البنوا املركزية فوائد حمددة سككلفاً عن هذه القروض، ويف هذا األطار يمكن ، وتتقاىض االهنيارمن 

                                           

شلبي:  )1 ( سوق والتحديات ا"د. ماجدة أمحد  صاديات ال صناعة املرصفية االسالمية يف ظل اقت ، جملة "ةلدوليال

 .124، ص 2112، مرص، 421مرص املعارصة، العدد 

رصكك جملة م، "دراسككة تطبيقية عىل مرصكك -عالقة البنك املركزي بالبنوا االسككالمية"د. أارف حممد دوابة:  

 .125، ص 2111 ، مرص، يناير413املعارصة، العدد 

عرض  -بني البنك املركزي والبنوا اإلسالمية دور األوراق املالية االسالمية يف تطوير العالقة"السعيد خامرة:  

 .35-31، ص 2112، املجلة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد الثالث، السودان، يونيو "التجربة السودانية



 

 

 

صارف اإلسالمية عند  صارف اإلسالمية من خالل إقراض امل للبنك املركزي مراعاة خصوصية امل

سنة بدون فائدة مُ  ضاً ح سيولة قرو قابل أن ُتقرض هذه البنوا ذات القرض بنفس القيمة حاجتها لل

زي من أهم وسائل دعم الرقابة املرصفية للبنك املركللبنك املركزي بدون فائدة و الحقاً وبنفس املدة 

 ملصارف اإلسالمية:عىل ا

 املالية: تشريعات مالئمة خاصة باملؤسسات إصدار (أ)

هذه  نشككاط مسككتوىهبدف إباد معايري خاصككة هبا لتحديد وقياس يتم إصككدار الترشككيعات 

 املؤسسات باعتبارها مستقلة متامًا عن املعايري التقليدية للبنوا التجارية.

 :ل املصريف اإلسالميوخصوصية العم وسائل تفرضها طبيعة (ب)

ستلزم اباد امللجأ   Financial deficitسالمية للعجز املايلاملصارف اإلعندما تتعرض  ي

سالمية والتي يمكن  صارف اال سب مع طبيعتها، وإباد البدائل التي تتوافق مع امل األخري الذي يتنا

 االشارة اليها عىل النحو التايل:

 سالمية عىل أساس عقد املضاربة.تقديم التمويل للمصارف اإل 

 سالمية عىل أساس عقد املشاركة.صارف اإلتقديم التمويل للم 

 سالمية كقرض حسن.يم التمويل للمصارف اإلتقد 

 .يتم ختصيص نسبة مناسبة من أرصدة حسابات االستثامر 

صارف  سبق يمكن القول بأنه يتعني عىل البنوا تطوير الدور الرقايب عىل امل ساً عىل ما  سي وتأ

 االسالمية واستيعاب خصوصية العمل املرصيف االسالمي واألدوات التمويلية املستخدمة وكذلك

ية لتحقيق تطبيق أسكككال عال ية أكثر ف قاب ملايل  االسككتقراريب ر ، ألهنا Financial Stability ا

ضاربة مما  شاركة وامل سالمية عىل تفعيل األدوات التمويلية املعتمدة عىل امل صارف اال ساعد امل ست

 مما يعكس الدور التنموي للمصارف اإلسالمية. (M)يؤدي إىل السيطرة عىل املعروض النقدي 



 

 

 

 :(4)ية على املصارف اإلسالميةالرقاية الشرع ثالثًا: تفعيل دور

 تعترب الرقابة الرشككعية من أهم األجهزة الرقابية املسككتحدثة، وهي بمثابة الركيزة األسككاسككية

ملعرفة مدى التزام تلك املؤسسات باألحكام الرشعية، لذلك متثل الرقابة الرشعية  للمؤسسات املالية

 صامم األمان يف املصارف االسالمية، ومن مهام هيئة الرقابة الرشعية:

 قان ية ون املرصككف اإلسككالمي واللوائح واإلمراجعة وفحص  لداخل جراءات ا

 ت من كوهنا مطابقة للرشيعة االسالمية.ثبُ للتَّ 

  تنفيذ العقود واملعامالت للتأكد من االلتزام بتنفيذها دون خمالفة للمعايري متابعة

 الرشعية.

 الرشعية. حكامت املالية التقليدية املخالفة لألتقديم البدائل الرشعية للمنتجا 

  إعداد املقرتحات اخلاصة باجلوانب الرشعية حول األمور الفقهية ألعامل املصارف

 اإلسالمية.

بة  وبالرغم من ذلك، ئة الرقا ال تزال هناا العديد من التحديات والعقبات التي تواجه هي

 الرشعية يف أداء مهامها، ومن بينها:

 ثة.رسات املالية احلدياممعرفة وفهم علامء الرشيعة أو املراقب الرشعي للم افتقار 

                                           

املؤمتر السادس عرش للهيئات الرشعية ": AAOIFIهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية   )1 (

 .1، ص 2112، "الية اإلسالميةللمؤسسات امل

 وللمزيد من التفاصيل يف ذات السياق راجع:

الصكوا: املؤمتر السادس عرش للهيئات الرشعية للمؤسسات  إلصداراتاحلوكمة الرشعية "سعيد بوهراوة:  

 .225، ص 2112ابريل  1-2، البحرين، وذلك يومي "املالية اإلسالمية

ساحة، ابراهيم   رصيف االسالمي"بلحمري: حممد األخض بو رشعية يف االبتكار امل ، جملة "تفعيل دور الرقابة ال

 .111، ص 2112وإدارية، العدد التاسع، اجلزائر، يونيه،  اقتصاديهأبحاث 



 

 

 

 اد أدوات وإب ،التطور املتسككارع يف عملية االبتكار واالبداع يف تطوير املنتجات

 مالية مستحدثة إسالمية.

 .التوفيق بني املتطلبات الرشعية والتنظيمية والقانونية واملالية 

  ِل املصارف مما يصعب  ري العمليات املالية احلقيقية.بَ غياب الشفافية من ق 

  فجوة املعرفة بني الكوادر العاملة يف املصارف وعلامء الرشيعة يف األمور الرشعية

 للمعامالت املرصفية.

  االختالف يف اآلراء والفتاوي الصككادرة من هيئات الرقابة الرشككعية يف خمتلف

 دول العا .

 م العمل املرصككيف لدعم احلصككةقوانني تنظ اسككتصككدارب العمل عىل وبناًء عىل ما سككبق، ب

رشيعة االسالمية، وأن تتمتع هيئة الر صارف االسالمية وفقاً ألحكام ال سوقية للم رشع قابةال ة يال

ألنه من صلب خصائصها مع مراعاة التوجه الفقهي ألعضائها باإلضافة إىل  نظراً  املايل باالستقالل

خرباهتم التخصيصية يف املعامالت املرصفية، كام بب تأهيل الكوادر البرشية للمصارف عن طريق 

سبة واملراجعة للمؤسسات املالية  ساهم يف تعزيAAOIFIهيئة املحا ز معاجلة املخاطر ودعم ، بام ي

 القدرة التنافسية للمصارف اإلسالمية.

 :يف العمل املصريف اإلسالمي رايعًا: سبل معاجلة املخاطر األخالقية

تعترب املخاطر األخالقية من التحديات التي تواجه صيغ التمويل يف املصارف اإلسالمية نظراً 

باملصككارف اإلسككالمية االبتعاد عن الصككيغ لكون املخاطر األخالقية من أبرز األسككباب التي أدت 

 .(1)التمويلية القائمة عىل مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة

                                           

 .51، ص 2112أكتوبر  -لبنان -بريوت -431العدد  -ا اد املصارف العربية (1)



 

 

 

رشعية وبالنظر إىل طبيعة صكيغ التمويل اإل صيغة ال ضاربة حيث تعد ال صة امل سالمية وخا

تزام األخالقي يف عقود املضاربة اىل عدم االل (1)املالئمة الستثامر األموال، وتكمن املخاطر األخالقية

  ةللمسككتثمر إىل إمداد املرصككف االسككالمي بمعلومات غري صككحيحة عن خربته وكفاءته يف إدار

وأن يقوم املضككارب باالحتيال والتزوير يف احلسككابات املالية اخلاصككة عن عوائد ضككعيفة  االسككتثامر

 لالستثامر باألرباح.

 اإلسالمية:املصارف  اآلثار املرتتبة على املخاطر األخالقية يف (أ)

  إجتناب صيغ التمويل التي تعتمد عىل مبدأ املشاركة الفعلية يف الربح واخلسارة والتوجه إىل

 هه بالديون )املرابحة(.يأداة التمويل الشب

 .االعتامد عىل االستثامرات قصرية األجل 

 إلسالمية:معاجلة املخاطر األخالقية يف املصارف ا (ب)

 سيتم تقديم بعض احللول للحد من آثارها:القية من أجل تاليف املخاطر اخل

  تفعيل دور املضاربة واملشاركة: من خالل معاجلة مشكلة الوكالة عن طريق تقوية

سككتثمر ل املبَ موقف البنك إزاء املسككتثمر من خالل املعاقبة القانونية ملخالفة العقد من قِ 

ضوح نطاق القيود التي يمكن للبنك أن ي ضها عىلوينبغي للقانون أن حيدد بو ستثمر  فر امل

ليحقق التوازن بني حقوق الطرفني، ويمنح البنك احلوافز عىل التوسككع يف جمال املضككاربة 

 واملشاركة.

                                           

العدد  ، جملة جامعة املدينة العاملية،"الوسككاطة املالية املرصككفية العاملية"أمني أمحد عبداهلل، خالد حممد عبداهلل:  )1(

 .1، ص 2112، ماليزيا، يوليو 12

 .21، ص 2112بريوت، لبنان، ابريل  -425العدد  -ا اد املصارف العربية 

غسطس، ، ا44، ا اد املصارف العربية، العدد "املصارف اإلسالمية والتمويل األخالقي"د. غسان الطالب:  

 .51، ص 2112بريوت، لبنان 



 

 

 

  :مل األالضككامنات والرهونات ثل الضككامنات أهم عوا نة يفمت املامرسكككات  ما

 نلذلك كانت املعاجلة االسالمية للمخاطر يف املعامالت املرصفية م .واملعامالت املرصفية

 خالل الضامنات الرشعية وذلك عىل النحو التايل:

 اختيار العميل املناسب. 

 لتقييم.نظام للمعلومات لوضع  

 .(1)ضامنات طرف ثالث لنجاح عملية املضاربة 

 تكمن أمهية دراسات اجلدوى االقتصادية يف كوهنا (2)دراسة اجلدوى االقتصادية :

املخاطر و مل اخلسائر، ومن ثم دراسة  أداة عملية جتنب املرصف االسالمي االنزالق اىل

سبق اختاذ القرار االستثامري، فإذا أسفرت الدراسة عن وجود خماطر حمتملة، يف  اجلدوى ت

ديل تجه اىل البحث عن بهذه احلالة يتخىل املرصككف االسككالمي عن الفكرة االسككتثامرية وي

ستثامري آ اقتصادية، ومن املؤكد أن دراسة اجلدوى االقتصادية جتعل  دراسةرى له خر جُتْ ا

عمليات اختاذ القرارات االستثامرية عملية متكاملة األبعاد تأخذ يف اعتبارها كافة العوامل 

 مكن أن تؤثر عىل أداء املرشككوع وهو ما بعل عملية حسككاب املخاطر عملية دقيقةيالتي 

ألهنا  R&D هتامم بعمليات البحث والتطويروهذا األمر يتطلب اال ،وبأقل درجة ممكنة

 حدث االمكانات املتاحة.مية باستخدام ألقائمة عىل أسس ع

 

                                           

 الدويلمللتق  ا ،"مشكلة اخلطر األخالقي يف البنوا اإلسالمية )طبيعتها، أثارها، سبل معاجلتها("طارق بلحاح:  )1(

رهانات و -الواقع -األول ملعهد العلوم االقتصككادية والتجارية وعلوم التسككيري، بعنوان: االقتصككاد اإلسككالمي

 .2111فرباير  24املستقبل، اجلزائر، 

، رسككالة ماجسككتري غري منشككورة، كلية "دور دراسككة اجلدوى املالية يف اختاذ القرار االسككتثامري"حفظة زيرار: )2(

 .3، ص 2113تجارية، اجلزائر، العلوم االقتصادية وال



 

 

 

 يف هيكل التمويل اإلسالمي:وققت نـجاحاً يف مؤشرات األداء ح خامسًا: التجارب الدولية اليت

تطور نظام التمويل االسالمي خالل العقود األربعة املاضية ليصبح نظاماً مالياً شامالً انطالقاً 

 ةتقدر جمموع األصككول املالية العاملية يف صككناعلذلك من اخلدمات املرصككفية اىل قطاعات التكافل، 

هاية عام تريليون دوالر بن 3 يصككلتريليون دوالر، عىل أن  2 بكككك 2112التمويل االسككالمي لعام 

2112(1) . 

 (  2 شكل رقم )

 (7012 - 7002مجموع أصول التمويل اإلسالمي )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطور أصول التمويل االسالمي،  (Emest& young):املصدر: إرنست اند يونغ 

 www.mifc.com                                           .2112بريطانيا، لندن، 

  

                                           

 .2112يناير،  15، "التنمية يف األسواق اجلديدة -التمويل االسالمي"بنك نيجار املاليزي:  )1 (

- www.Mifc.com  

- World`s Islamic Finance Market Report 7011. 

http://www.mifc.com/
http://www.mifc.com/


 

 

 

 يا:جترية املصارف االسالمية يف ماليز (4)

أضح  النظام املايل االسالمي يف ماليزيا النموذج األمثل لالقتصاد االسالمي املتطور وساعده عىل 

، حيث تعد ماليزيا من أهم (1)هذا التنامي االقتصككادي تواجده يف بيئة تتصككف بمزيد من احلرية والتنافس

هذه الدولة يف العقود األربعة املاضككية أن  قق  اسككتطاعتالدول االسككالمية يف الرشككق األسككيوي، وقد 

زيا ضمن جمموعة يقفزات هائلة يف التنمية البرشية واالقتصادية، وقد أدى التطور االقتصادي الرسيع ملال

بمجال  هتامماً االيزيا من أكثر الدول االسالمية حيث تعترب مة دفعاً قوياً للتطور االسالمي يالنمور األسيو

سالمية، ومن  صريفة اال سيايس أو الدعم احلكومي أال ساعدهتا عىل ذلك هي التحفيز ال هم العوامل التي 

 طر املالية والترشيعية والقانونية.من خالل األُ 

 املالي الكلي: مكانة التمويل االسالمي يف النظام 

ص رشوع ال شهدت أعط  م سالمي يف ماليزيا، حيث  سالمية دفعاً قوياً للتمويل اال ريفة اال

ماً يف تعزيز اهتطوراً  2113عديًا، حيث شككهد عام حركة العمل املرصككيف االسككالمي اجتاهاً تصككا

ية اإل ملال قانون اخلدمات ا باعتامد  ماليزيا  ية االسككالمية يف  ملال طار التنظيمي والرقايب للصككناعة ا

، وكان اهلدف من هذا القانون متهيد الطريق لوضككع إطار لالمتثال الرشككعي IFSAاالسككالمية 

ة سالمية يف ماليزيا، وبذلك تعد ماليزيا رائدة يف الصناعة العامليتكامل لعمل املؤسسات املالية اإلامل

صكوا. وهو ما يمثل أكثر من صدار ال سالمي من حيث التنظيم والتوحيد وإ صف ن للتمويل اال

  . (2)2115ملي لعام االصدار العا

  

                                           

-2112يف ماليزيا: تقييم اداء املصككارف االسككالمية للفرتة  جتربة املرصككفية االسككالمية"د. ابتسككام سككاعد:  )1(

 .343، ص 2112، اجلزائر، 31جملة العلوم االنسانية واالجتامعية، العدد  ،"2115

(7)  Norma Md. Saad & All، "Macro Economic Application in South Esat 

Asian Countries"، International Islamic University of Malaysia Press، 

Kuala Lumpur، 7001، P27.    



 

 

 

 وارد النظام املصريف:دور املصارف االسالمية يف ختصيص م 

يف ماليزيا  قيق قدرة النظام املايل املاليزي عىل ( 1) 2121من بني األهداف التي وضككعتها رؤية 

ملايل يلعب دورًا أكثر يف جمال  ية وكفاءة، جلعل القطاع ا ية بفعال ملال التخصككيص األمثل للموارد ا

 طاراإلالوسككاطة املالية يف املنطقة، ويف سككبيل ذلك دعمت الدولة التمويل االسككالمي من خالل 

 .الترشيعي وهتيئة بيئة مواتية

 (1)اجلدول رقم 

 الي األصول والتمويلمساهمة املصارف اإلسالمية يف ماليزيا من إمج

 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2111 2112 الوحدة )%(

أصول 

املصارف 

اإلسالمية/ 

جمموع 

أصول 

النظام 

 املرصيف

12،4 11،2 21،2 22،4 23،2 25،1 25،5 22،2 

التمويل 

املرصيف 

اإلسالمي/ 

إمجايل 

التمويل 

 املرصيف

12،1 21،2 22،2 24،3 25،2 22،5 21،2 31،3 

معدل رأس 

املال املرجح 

 باملخاطر

14 15،2 15،5 15 14،3 - - - 

Source: Bank Negara Malaysia، Annual Reports (7002، 

7011، 7011، 7012). 

                                           
(1)  Bank Negara Malaysia، "Financial Sector Blueprint 7011-7070"، P101.  



 

 

 

 ملاليزي:المية يف النظام املصريف اسلمصارف اإلداء العام لاأل 

ضح  رصيف حت  هناية عام 1اجلدول رقم )يو سبي للنظام امل حيث ارتفعت  2115( االداء الن

ية إىل  حصكككة ية للبنوا  %22،2موجودات البنوا اإلسككالم عدد الفروع االسككالم لك بلغ  كذ و

وقد حفز وجود البنوا االسككالمية أيضككاً جهود الوسككاطة  (1) فرعاً  2212االسككالمية والتقليدية اىل 

 %31،3اىل  2112عام  %12،1احلصككة السككوقية من التمويالت االسككالمية من  ازدادتاملالية، كام 

من التمويل االسككالمي من جمموع التمويل بحلول عام  %41شكككل ومن املتوقع أن تُ  2115عام 

2121(2). 

ساً عىل ذلك سي صبحت جتربة رائدة من خالل  ،وتأ سالمية يف ماليزيا أ رصفية اال نجد أن امل

الني ة من ناحية اجلوانب االارافية والرقابية عن طريق تطوير جميسياستها الرشيدة ونظرهتا املستقبل

وإطار البنية  ،2113ة االسككالمية عام ي مها اإلطار القانوين بإصككدار قانون اخلدمات املالنيأسككاسككي

سالمية، وهذا األتية املوا رصفية اال نها بأن تكون يف مصكاف الدول الرائدة يف جمال مر الذي مكَّ للم

 الصريفة االسالمية. 

 :ندونيسياإجترية املصارف االسالمية يف  (2)

لتمويل نسبياً متميزاً يف هيكل ا أظهرت أداءً  إندونيسياىل أن دولة تشري الدراسات االقتصادية إ

صككيغ املضككاربة واملشككاركة بنسككبة مرتفعة، ورغم أن التجربة  اسككتخداماإلسككالمي من خالل 

سية سبيًا، إال أن  اإلندوني سالمية حديثة ن رصفية اإل سيايف امل عىل معظم  نجحت يف التغلب إندوني

يس، ومن أهم مزايا النموذج (3)املالئمة ب لتشرررررررررررر     التحديات  سبة كبرية من وجود ن اإلندوني

                                           
(1)  Bank Negara، "Financial Stability and payment systems report"، op.cit، 

Annex، P2. 

ساعد، د. رابح خوين:  )2 ( سام  صارف االسالمية للفرتة "د. ابت جتربة املرصفية االسالمية يف ماليزيا: تقييم أداء امل

 .342مرجع سبق ذكره، ص  ،"2112-2115

(1)Bank Indonesia، (7002): Indonesian Islamic Banking Outlook 7010. Bank 

Indonesia.   



 

 

 

 (1)من إمجايل التمويل االسالمي %54حيث بلغ متويل هذه املرشوعات  ،سالمياً املرشوعات املمولة إ

، وقد سككاندت الدولة النظام االسككالمي بقاعدة ترشككيعية نتج عنها قانون 2111عام  إندونيسكيايف 

ساعد عىل   2112املرصفية االسالمية عام  شكل تام، و  انطالقلينظم العمل املرصيف االسالمي ب

سهولة إصناعة املرصفية نمو ال جراءات الرتخيص للبنوا االسالمية، حيث أكد القانون االسالمية 

عىل أمهية جدوى املرشككوعات املمولة من البنوا االسككالمية وهذا األمر سككاعد عىل رفع الكفاءة 

عىل خمالفة قواعد الرشككيعة من العامة للمرشككوعات وخفض معدالت اخلسككارة كام يعاقب القانون 

سالميةبَ قِ  سالمية ل البنوا اال صارف اال سيا، حيث تقدر موجودات امل مليار دوالر  14،4 بإندوني

 .(2)اإلندونيسيةمن امجايل املوجودات املرصفية  %4ما يعادل  أي 2111عام 

لذكر: با جلدير  ية للصككريفة ت اإلندونييسككحيث أعلن الرئيس  وا أسككيس اللجنة الوطن

وتذليل الصككعوبات واملعوقات أمام تطوير سككالمية من أجل تعزيز قطاع الصككريفة االسككالمية اإل

صريفة  صلة بال سات ذات ال شارت اللجنة إىل تعزيز األبحاث والدرا سالمية، حيث أ صريفة اال ال

 .اإلندونييساالسالمية لدى العميل  االسالمية والتوعية الالزمة لثقافة الصريفة

سوق املال يف  ضافة إىل ذلك أعلنت اجلهة املنظمة ل سياباإل سرتاتيجية  2115عام  إندوني عن ا

سوق التمويل  شجيع  سالمي، وهتدف كذلك اىل ت صناعة التمويل اال سنوات لتطوير  مدهتا مخس 

والتي ختلفت عن األسككواق املامثلة يف دول أخرى، هذا وقد تم وضككع  إندونيسككيااالسككالمي يف 

الية انون األوراق املالقواعد وااللتزامات املتعلقة بالسندات االسالمية )الصكوا( وإعداد مسودة ق

                                           
(1) Abdulah، M. and M.A. Omar: "Does Islamic Bank Promote Economic 

Growth and Poverty Reduction in Indonesia? An ARDL Bound Testing 

Approach": International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance 

and Management (7010). 

 2112أغسطس  1املوافق  ،الوطنية للصريفة اإلسالمية أندونيسيا تعلن تأسيس اللجنة: UNAجملة  )2 (

 .WkJJ7022212http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=

iNIjTIU 

http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=208951#.WkJJiNIjTIU
http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=208951#.WkJJiNIjTIU
http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=208951#.WkJJiNIjTIU


 

 

 

سالمية بنهاية عام  سلطات 2112اال سية، وتطمح ال سال اإلندوني صة البنوا اال من  ميةأن تبلغ ح

 .2123فية بحلول من السوق املرص %15اىل  5%

نموذج البنك الريفي االسككالمي، حيث تعمل البنوا  اإلندونيسككيةومن أهم معا  التجربة 

هة مشكككلة ملواج اإلندونيسككيةبجانب البنوا التجارية، كام قامت احلكومة  إندونيسككياالريفية يف 

السيولة بتأسيس سوق إسالمية للنقد بني البنوا )االنرتبنك( وسوق اسالمية للامل تقوم عىل فكرة 

 .(1)املشاركة يف الربح واخلسارة

سامهت يف دعم الصريفة االسالمية يف  اإلضافة ، بإندونيسياكام تم إصدار صكوا إسالمية 

 .(2)إىل مسامهتها يف تسييل األصول االسالمية والتغلب عىل خماطر السيولة

  

 

  

                                           

، املركز "التنمية من خالل النظام املرصككيف القائم عىل املشككاركة يف الربح واخلسككارةسككبل  قيق "د. طارق الغمراوي:  )1( 

 .31، ص 2112(، القاهرة، مرص، يوليو، 121، ورقة عمل رقم )EcEsاملرصي للدراسات االقتصادية 

التحول نحو النموذج املرصككيف اإلسككالمي من أجل تعزيز الدور التنموي يف اجلهاز "د. ماجدة أمحد شككلبي:  )2( 

 مرجع سبق ذكره.، "املرصيف املرصي



 

 

 

 سية للمصارف اإلسالمية السياسات املقرتحة لدعم القدرة التناف

 ة للحد من املخاطرت الراهنة كآلييف مواجهة التحديا

من األدبيات أن املرصككفية االسككالمية لدهيا القدرة واالمكانات التي تدعم قدرهتا  أشككارت الكثري

سية، نظراً لتمتعها بالعديد من األهداف صبح أداة فعالة للتنمك  التنموية التي متُ  التناف صة وأن نها كي ت ية خا

سالمية يقاس بمدى قدرهتا عىل  قيق عملية التنمية  رشيعة اال سوف يتمعيار التزامها بال ضوء و م القاء ال

 عىل بعض السياسات التي تدعم من كفاءة العمل املرصيف عىل النحو التايل:

 :(1)املصارف اإلسالمية أواًل: تفعيل مبادئ وقواعد احلوكمة يف

ذلك النظام الذي ُتدار به "يمكن تعريف مصككطلح احلوكمة يف املصككارف االسككالمية بأنه 

الية والشفافية يف عرض التقارير واملعلومات امل باإلفصاحاملصارف االسالمية كإدارة رشيدة تتسم 

صا سامهني مع مراعاة االلتزام للتحقيق األهداف املرجوة ل رصف وامل رش بأحكامح عمالء امل يعة ال

 سالمية.اال

شك أن تطبيق أدوات احلوكمة يف  اإلطار الرشعي الذي تعمل يف إطاره املؤسسات املالية وال 

سالمية يعمل رف بمفهوم ععىل تاليف الكثري من العيوب اهليكلية التي ترتبت ارتباطاً جوهرياً بام يُ  اال

لرشعي االلتزام ا احلوكمة املؤسسية وكذلك يعمل عىل تاليف الكثري من جوانب الضعف من جوانب

ذلك من تزايد االهتامم بكل من دور الرقابة الرشككعية ورضورة  ويتأت يف املصككارف االسككالمية 

تطويرها، وتعد أسككس ومبادئ وآليات احلوكمة من املفاهيم احلديثة عىل املسككتوى العاملي، لذلك 

 تقوم عليها الوحدات االقتصادية. أصبحت احلوكمة من الركائز األساسية التي

                                           

سطة يف الدول النامية "رنا مكرم عبدالتواب:  )1(  صغرية واملتو شآت ال سالمية يف متويل ونمو املن دور البنوا اال

ستري غري منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مرص رسالة ماج )دراسة حالة البنوا االسالمية يف مرص(،

 .21، ص 2112



 

 

 

 :(1)هذا وتعمل أمهية احلوكمة يف املصارف االسالمية عىل  قيق اآليت

 .تعظيم القيمة السوقية حلملة األسهم ودعم القدرة التنافسية للمصارف 

 .التخصيص األمثل للموارد املالية 

  أسواق املال لدى املؤسسات املالية اإلسالمية. واستقراردعم 

  ُضع االنظمة الكفيلة التي ت صالح من خالل الوعي قلص و ضارب امل ساد وت الف

 الثقايف للحوكمة.

  سالمية عىل تطبيق صارف اال شجيع امل سرتاتيجياتت صة آلليات احل ا وكمة خا

 ضمن هياكلها التنظيمية.

سية يف  ستدعم من قدرهتا التناف سالمية  صارف اال ضح أن حوكمة امل سبق يت ومن خالل ما 

تسهم يل التخصيص األمثل للموارد ولشفافية واالفصاح إمة يف ظل ااألسواق الدولية وتدفع احلوك

امعي بام التنمية املستدامة القائمة عىل الكفاءة التشغيلية والعمل اجل اسرتاتيجيةبشكل فعال يف تنفيذ 

 حيقق الرفاهة االقتصادية ألفراد املجتمع.

  

                                           

 https://www.imf.org.: التمويل االسالمي ودور صندوق النقد الدويل.IMFصندوق النقد الدويل  )1 (

سالمية   صاح ملنتجات املبادئ  - 11املعيار رقم ": IFSBجملس اخلدمات املالية اال شادية ملتطلبات االف االر

 .11-2، ص 2112ابريل  ، ماليزيا،"الصكوا وبرامج االستثامر اجلامعي -سوق رأس املال االسالمي

ارف العاملة دراسة تطبيقية عىل املص -أثر احلوكمة عىل األداء املايل يف املصارف االسالمية"أمحد يارس النعساين:  

، ص 2112، اجلزائر 12املجلة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسككية، العدد  ،"1421اليمن  -يف حمافظة احلديدة

222. 

https://www.imf.org/
https://www.imf.org/


 

 

 

 :(4)إلسالميةثانيًا: التحديث التكنولوجي للمصارف ا

التكنولوجي دوراً حيوياً يف كافة املناحي االقتصككادية والقانونية والثقافية، حيث يلعب التطور 

سوق املعلوماتية واالتصاالت، ويعد التقدم التكنولوجي من أهم شهد دول العا  تطوراً مذهالً يف   ت

املتغريات التي سككامهت يف إحداث  ول جذري يف أنامط العمل املرصككيف، حيث اهتمت املصككارف 

ستفادة من أكبرياً بتك اهتامماة الدولي خدمات  بتكاراحدث تقنية املعلومات وتطويعها هبدف ثيف اال

س ساليب تقديمها بام يكفل ان ستحدثة وتطوير أ صيمرصفية م رف اىل ااب اخلدمات املرصفية من امل

 :العمالء بدقة وسهولة ويرس

 صارف االسالمية:أهداف استخدام التكنولوجيا احلديثة للم 

  التكنولوجيا احلديثة عىل  سني نوعية اخلدمات املرصفية.تساعد 

 .تعمل التكنولوجيا احلديثة عىل تذليل الصعوبات املرتبطة بتقديم اخلدمات املرصفية 

 .تطوير تطبيقات جديدة للخدمات املرصفية 

 .تساعد التكنولوجيا املالية عىل  سني عالقات العميل مع البنك 

سالمية من صارف اال ستخداموراء  وهتدف امل التكنولوجيا إىل  قيق أهداف متعددة ومنها  ا

ستمر يف تكاليف اخلدمة املرصفية املقدمة، باإلضافة  اجتذاب املزيد من العمالء اجلدد والتخفيض امل

إىل ذلك فإن إستخدام قواعد البيانات املركزية تعمل بشكل جوهري عىل حل مشكلة الكثافة العاملية 

 اد اهلائلة من حسابات العمالء.يف التعامل مع األعد

                                           

التكنولوجيا الرقمية بني مكافحة اجلريمة املالية وتطوير املرشوعات الصغرية واملتوسطة "د. وسام حسن فتوح:  )1(

 .5ص  ،2112، بريوت، لبنان، 442، ا اد املصارف العربية، العدد "أفضل اقتصادمن أجل 

 وللمزيد من التفاصيل حول دور التكنولوجيا يف تطوير املنتجات املرصفية راجع:

 .42، ص 2112بريوت، لبنان، يوليو/ متوز  -441العدد  -ا اد املصارف العربية 

سامي عديل ابراهيم:   شاردور تكنولوجيا املعلومات يف "امحد  رصفية انت رص -"املنتجات امل املعهد ي، البنك املركزي امل

 .11، ص 2112املرصيف، سلسلة أبحاث املسابقة البحثية السادسة للمعهد املرصيف املرصي، القاهرة، 



 

 

 

سالمية  صناعة املالية اال صعوبة مواكبة ال وبناء عليه يمكن القول بأن الفجوة التكنولوجية و

 ة املالية التقليدية متثل  دياً كبرياً للصناعة املرصفية االسالمية، ذلك أن التسارع يف التغرياتللصناع

وير ألفراد واملؤسككسككات البد أن يتبعه تسككارعاً يف التطوالتعقد يف االحتياجات املالية واملرصككفية ل

ي من اىل االهتامم بالعنرصكك البرشكك باإلضككافة ،والتحديث يف النظم واخلدمات واملنتجات املرصككفية

حيث التدريب وإعداد الكوادر املؤهلة علمياً وعملياً للتعامل مع أحدث التقنيات العرصككية وهذا 

سات املالية  س سة املتوقعة من املؤ صارف االسكالمية ملواجهة التحديات واملناف يعد أمراً حتمياً للم

 .املالية اخلدمات العاملية والتقدم التكنولوجي والتنوع اهلائل يف

وتأسككيسككاً عىل ذلك يمكن القول بأن التقدم التكنولوجي الدعامة األسككاسككية للمصككارف 

سالمية لذلك يتطلب االهتامم بعمليات ستوى اخلدمات،   R&Dالبحث والتطوير اال سني م لتح

التنظيمي وباإلضافة إىل دعم البنية التحتية للخدمات املرصفية االلكرتونية وتوافر االطار الترشيعي 

لسككلطات ن امك  والرقايب الذي يسككمح بتطوير وتشككغيل نامذج أعامل التكنولوجيا املالية، والذي يُ 

ة ياىل دعم و سني قدراهتا التنافسية مع احلفاظ عىل السالمة املال باإلضافة ،الرقابية احلد من املخاطر

 واالستقرار االقتصادي واالجتامعي.

 :لصريفة االسالميةة املالية والذكاء االصطناعي لاهلندسثالثًا: استخدام تقنيات 

 باد حلولإهام يف تعترب اهلندسككة املالية من املتطلبات اهلامة يف الوقت الراهن ملا هلا من دور 

مبتكرة ملخاطر التمويل، ولعل من أبرز اجلوانب يف جمال اهلندسككة املالية هو تناوهلا ملوضككوع إدارة 

ومن هنا يظهر الدور  (1)املخاطر ملا تلعبه من دور بارز يف احلد من اآلثار السككلبية للمخاطر املختلفة

                                           

، رسالة "استخدام تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية"أمحد عبداحلميد عبداحلي:  )1 (

 .22، ص 2114 دكتوراه غري منشورة، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوريا،

 حول اهلندسة املالية وآثارها عىل املصارف االسالمية. راجع: التفاصيلللمزيد من 



 

 

 

 املايل والذي يمثل الركيزة األساسية هلا قد أحدث تغيريات فاإلبداعاهلام الذي تلعبه اهلندسة املالية 

صميم  ة وتنفيذ منتجات جديد وابتكارجذرية يف األدوات والعمليات املالية من خالل الرتكيز عىل ت

صبحت أكثر تعقيداً  شاكل املالية التي أ ص ،حلول أكثر فعالية للم سة املالية متثل ع شاط فاهلند ب الن

 االقتصادي.

 ندسة املالية:أهمية اهل (أ)

 بداع املايل  فيز عمليات اإلFinancial Creativity. 

  وق.كافة املتعاملني يف الس احتياجاتتصميم منتجات مالية جديدة تتناسب مع 

 .تقديم حلول إبداعية ملشاكل التمويل 

 .تقديم نامذج كمية إلدارة املخاطر والوقاية منها 

اً االسالمية تلعب اهلندسة املالية يف هذا اإلطار دوروفيام خيص إدارة االستثامرات يف املصارف 

 أساسيًا يف دعم عملية تصميم وتطوير أدوات استثامرية جديدة.

عليه فإن دور اهلندسككة املالية يف إدارة املخاطر يتمثل يف تأمني اإلطار املنهجي املناسككب  وبناءً 

 رة األصول واخلصوم.لتصميم تقنيات إدارة مناسبة للمخاطر املالية بحيث تتضمن إدا

 خصائص اهلندسة املالية اإلسالمية: (ب)

مالية جتمع بني املصككداقية  هتدف الصككناعة املالية االسككالمية إىل إباد منتجات وأدوات 

صادية:  رشع والكفاءة االقت سالمية لل رشعية. أي توافق املنتجات اال نوع يف االبتكار والت أن أيال

 قيًا وليس صوريًا كام يف أدوات اهلندسة املالية التقليدية.تنوعًا حقي يكون املنتجات االسالمية

 

                                           

اديات املال ، جملة اقتصكك"اهلندسككة املالية كآلية لتوفري التمويل املرصككيف"مرداس أمحد رشككاد، بوطبة صككربينة:  

 .43، ص 2112، اجلزائر، يونيو 41، العدد GFBEواألعامل 

سهام:  اد االسالمي ، جملة االقتص" ديات تطبيق اهلندسة املالية يف املؤسسات املالية االسالمية" د. عيساوي 

 .52، ماليزيا، ص 22العاملية، املجلس العام للبنوا واملؤسسات املالية اإلسالمية، العدد 



 

 

 

 ملصرفية:دور اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر ا (ج)

ها  نب التي تغطي مًا، ويعترب من أبرز اجلوا ها ية يف إدارة املخاطر دورًا  ملال متارس اهلندسكككة ا

ساس نتجات جديدة، م ابتكارتني تتمثل يف يعمليات اهلندسة املالية، ويقوم هذا الدور عىل دعامتني أ

 وبناء نامذج مناسبة ملواجهة املخاطر التي ترتتب عىل العمل املرصيف.

 مزايا تطبيق اهلندسة االسالمية باملصارف االسالمية: (د)

 .زيادة القدرة التنافسية من خالل هندسة وتصميم ومتويالت خاصة باملرشوعات 

  لك كذ كار وتطوير أدوات للتحوط، و مة إبت يات املالئ يات واالسككرتاتيج باد التقن إ

 للتعامل مع خماطر املؤسسات املالية االسالمية.

 .إباد حلول مبتكرة وأدوات مالية حديثة جتمع بني املصداقية الرشعية والكفاءة االقتصادية 

 (: 1)ذكاء االصطناعي أهمية استخدام التكنولوجيا املالية وال (ه)

ركائز مستقبل القطاع املايل واملرصيف، حيث يتجه العمالء بشكل يعد التطور الرقمي من أهم 

ر يتمتع امتزايد نحو تنفيذ معامالهتم املرصككفية من خالل التطبيقات االلكرتونية وضككمن هذا االط

 Financial والتكنولوجيا املالية  Artificial intelligenceكل من الذكاء االصككطناعي

Technology خدام تقنيات اسككت بينام ،املالية التقليدية بقدرة حقيقية عىل تغيري هيكل اخلدمات

الذكاء االصطناعي فمن شانه خيفض التكلفة التشغيلية وحُيسن أداء املؤسسات املالية، ومن املتوقع 

 .2131عام  ليون دوالر من االقتصاد العاملييتر 1552أن يساهم الذكاء االصطناعي بنحو 

السككمة األهم يف الذكاء االصككطناعي أال وهي القضككاء عىل األعامل  إىلاالشككارة  والبد من

بة  ثا ية وهو بم كاراتالروتين حداث نامذج عمل ابت ها اسككت يا يمكن خدام التكنولوج باسككت ية                        مال

 .أو تطبيقات هلا أثر مادي ملموس عىل تقديم اخلدمات املالية من خالل التطور التكنولوجي

 

                                           

 .41-32، ص 2112بريوت، لبنان، أيلول/ سبتمرب  -454العدد  -ا اد املصارف العربية  (1)



 

 

 

 ف اإلسالمية:تعزيز الدور التنموي للمصار رايعًا: إقامة السوق املالي وآثاره يف

يشككهد العا  يف ظل العوملة تغريات هائلة ومتسككارعة يف االقتصككادات العاملية، ويف ظل هذه 

هلا  ية يف النمو ليتسككن   بدأت املصكككارف االسككالم هلا، ووضككع احتاللالتغريات   املوقع املالئم 

اسرتاتيجية علمية للصناعة املالية االسالمية والعمل عىل توفري نظم متويلية كفؤه وفاعله تتوافر فيها 

سوق مايل دويل  سالمية اىل وجود  سات املالية اال س سالمية، لذلك  تاج املؤ رشيعة اال متطلبات ال

ستخدام األمُ  سالمية عىل اال صارف اال ساعد امل ساعد يف الوقت ذاته نظم ي مثل للموارد املالية، وي

وعن طريق االصدارات العامة للصكوا االسالمية وتكمن  ،عىل تعبئة األموال من خالل األسواق

ستثامر فوائض  سيلة املثىل ال سالمية يف أنه الو صارف اال سبة للم سالمي بالن سوق املايل اال أمهية ال

فإن السوق املايل يعد إحدى الوسائل اهلامة لتجميع األموال  األموال املرتاكمة لدهيا، إضافة إىل ذلك

 من خالل أسواقه املتعددة إلعادة ضخها يف القنوات االستثامرية والتمويلية املالئمة هلا.

 :(1) المياالسأسباب إقامة السوق املالي  (أ)

  وق املايل التقليدي.السيعد تفعيل صيغ االستثامر االسالمي يف السوق املايل أكثر فاعلية من مثيالهتا يف 

 .متثل األسواق املالية االسالمية البديل األمثل لتداول رؤوس األموال 

 خماطر االستثامر نظراً لتنوع صيغ االستثامر االسالمي ال سيام صيغة املشاركة. يعمل عىل احلد من 

 لسمحاء.ا يبحث املستثمرون عن القنوات االستثامرية التي تنسجم مع أحكام الرشيعة االسالمية 

 لذلك يتعني عىل املصارف االسالمية أن تعمل عىل إنشاء مؤسسات مالية جديدة مثل:

                                           

رص العوملة"وليد هويمل عوجان:  )1 ( سالمية يف ع سات املالية اال س رص املعارصة، العدد رقم "أداء املؤ ، جملة م

 .152، ص 2115، القاهرة، 421

سواق رأس املال االسالمية": IFSBجملس اخلدمات املالية االسالمية   ، اجتامع قمة جملس اخلدمات املالية، "أ

 .1، ص 2112بر أكتو 25اجللسة الرابعة، ماليزيا، 

تعزيز التنمية االقتصككادية وتقوية مرونة القطاع املايل: دور أدوات ": IFSBجملس اخلدمات املالية االسككالمية  

 .1، ص 2112نوفمرب  13، منتدى جملس اخلدمات املالية، ديب، االمارات،  "سوق رأس املال االسالمي



 

 

 

 التوسع يف إنشاء اركات التأجري التمويل. -

 انشاء مصارف اسالمية متخصصة يف املجاالت املختلفة. -

 التوسع يف انشاء اركات التأمني االسالمية. -

ضها البعض  شرتا مع بع صارف ت سائل واألهداف إال هذا ومع أن امل يف وحدة األسس والو

أنه   تستطع هذه املصارف إباد قاعدة قوية ومنظمة للتعاون فيام بينها، لذلك فإن استغالل الفوائض 

يع ت والتنسككيق فيام بينها لتمويل املشككاررف االسككالمية يتطلب التعاون النشككاملالية لدى املصككا

 للمرشوعات االنتاجية. االستثامرية طويلة االجل، وإعطاء األولوية

ونتيجة لعدم وجود اسككرتاتيجية عملية ودائمة للتعاون فيام بني املصككارف ال تزال تعاين من 

ملصككارف من ا بعض املشككاكل خاصككة فيام يتعلق بعدم توفر فرص االسككتثامر، كام يتطلب أيضككاً 

اً شككاريع ضككامنها وتكريس ما متتلكه من خربات فنية إلدارة مثل هذه املاالسككالمية توحيد جهود

لنجاحها وقد أدى ذلك إىل أن تكون هذه املصارف حذرة للغاية يف عملياهتا االستثامرية والرتكيز عىل 

االستثامر بصيغة املرابحة، وتأسيساً عىل ذلك يتضح رضورة إقامة السوق املايل االسالمي عن طريق 

صيص واالسكتخدام األمثل للفوائض املالية املرت امرية ضككخها يف القنوات االسكتثكمة وإعادة االتخ

سالمي مانعاً  سوق املايل اال سالمي، ويعترب نجاح ال رصيف اال املالئمة هلا، ويعد ذلك متيزاً للعمل امل

 قويًا يف مواجهة التحديات واملخاطر لدى البنوا االسالمية.

  



 

 

 

 :(4) مياالسالالعمل املصريف  خامسًا: الشمول املالي ودوره يف تطوير

لعا ، ولعل ا تعزيز الشمول املايل بأمهية متزايدة يف السنوات األخرية لدى خمتلف  ظ  قضايا

صما يربز أ شمول املايل االح سمة من  2 اىل أن هناا  2114ت الدولية عام ءاامهية تعزيز ال مليار ن

سبة  صلون عىل اخلدمات املالية، وأن ن سكان يف الدو %21سكان العا  البالغني ال حي ل من هؤالء ال

ويمتلك نحو  2112عام  %21-21النامية، حيث   تتجاوز نسككبة الشككمول املايل يف الوسككت العريب 

 فقت من السكان البالغني معرفة مالية مناسبة. 31%

 مفهوم الشمول املالي: (أ)

هو عملية متكني مجيع األفراد واملنشككآت من احلصككول عىل جمموعة متكاملة من اخلدمات املالية 

 خالل تطبيق األساليب املبتكرة التي صممت خصيصًا لذلك.اجليدة وذلك من 

 أهداف الشمول املالي: (ب)

  تطوير إدارة املخاطر يف املصككارف بام يتوافق مع متطلبات التوسككع واالنتشككار النامجة عن

 سياسات الشمول املايل.

 .تعزيز االفصاح والشفافية يف املعامالت املرصفية 

  املالية هبدف تقديم خدمات مبتكرة.تنويع وتطوير املنتجات واخلدمات 

 .إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن سجالت البيانات االئتامنية 

                                           

 وللمزيد من التفاصيل حول الشمول املايل راجع:  (1)

شمول املايل مع ": Bank Worldبنك الدويل ال  ضطرد يف ال شف التزايد امل شمول املايل يك املؤار العاملي لل

 .1، ص 2112ابريل  11، جمموعة البنك الدويل "استمرار الفجوات

صادية   سات االقت رصي للدرا شمول املايل ": ECESاملركزي امل سيك، دول نموذجية لل صني، املك رص، ال م

 .1، ص 2112، أغسطس 225 ، العدد"العاملي

 .1، ص 2112سبتمرب  -روسيا -مدينة سوتش -املؤمتر العاار للتحالف الدويل للشمول املايل 

 .24، ص 2112بريوت، لبنان، يناير  -422العدد  -ا اد املصارف العربية 



 

 

 

 .تعزيز وتطوير منظومة التعلم والتثقيف املايل 

 .تعظيم االستفادة من التطور الكبري يف اخلدمات واملنتجات املالية املبتكرة 

 اآلثار االجيابية للشمول املالي: (ج)

 ملايل.تعزيز االستقرار ا 

 .تنويع األصول املرصفية و قيق االستقرار يف الودائع واحلد من خماطر السيولة 

 .املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية 

 .إمكانية طرح منتجات جديدة الستقطاب عمالء جدد 

وبناء عليه يؤدي تطوير الصككريفة االسككالمية من خالل التوسككع يف اخلدمات املالية املبتكرة 

جذ ية والتي تو ملال يد من التحويالت ا ملايل من ب املز ي الل تبنخسكككاهم يف تعزيز الشككمول ا

سرتاتيجيات ستهلكي اخلدمات ا ضامن حقوق م  قومية للتثقيف والتعليم املايل مع هتيئة بيئة مواتيه ل

صول  سني فرص الو ساهم يف   ستهلك املايل، بام ي ضوابت واألطر الالزمة حلامية امل ضع ال املالية بو

ادة من إىل االسككتف باإلضككافةللتمويل واخلدمات املالية هبدف  سككني فرص النمو واالسككتقرار، 

اتيجية الشمول املايل من خالل تقديم حوافز سوقية لتوفر سبل احلصول عىل التمويل املستدام، اسرت

 وتشجيع االبتكار التكنولوجي واتباع سياسات تعزز املنافسة.

  



 

 

 

 الخاتمة

سالمية رغم النجاح الذ صارف اال ضح أن جتربة امل سة، يت سابق للدرا ستعراض ال  يمن اال

لت بحاجة إىل مزيد  ما زا كًا للطبيعةمن التفهم لحققته  ية منهجها، وإدرا  يف التنموية لخصككوصكك

انب املخاطر جو لوجه املأمول، وتم التعرف عىل بعضعمليات التنمية االقتصادية واالجتامعية عىل ا

ساً فعلياً افن تكون منذا يفرض عىل املصارف االسالمية بأهحديات املختلفة وسبل معاجلتها، ووالت

عىل السككاحة املرصككفية، لذلك يتطلب منها مزيدًا من االسككتعداد والتأهب والتنبؤ ملواجهة خماطر 

 الدولية. املاليةاملستجدات 

ضها  ستعرا سة إىل بعض النتائج والتوصيات وتأكيد الفروض، والتي يمكن ا توصلت الدرا

 عىل النحو التايل:

 :أواًل: النتائج

تركيز البنوا اإلسككالمية عىل عقود املرابحة وإمهال الصككيغ األخرى له عديد من اآلثار  -1

ن البنك  التيالسلبية   من  قيق أهدافه االستثامرية والتنموية. اإلسالميال مُتك 

للبنوا اإلسككالمية يتطلب بناء نظام يسككتند إىل ضككوابت وأحكام  املايل قيق االسككتقرار  -2

أن يقوم هذا النظام عىل عالقات الرشككاكة مع البنوا اإلسككالمية األخرى و ،الرشككيعة اإلسككالمية

 األساليب املالية اإلسالمية املتاحة. باستخدام

ضمن  -3 شكل الذى ي سني وتطوير أداء أجهزهتا وفروعها بال سالمية إىل   سع  البنوا اإل ت

وذلك  ،لبات العمالءتقديم خدماهتا بأعىل درجة من اجلودة والكفاءة بالشكككل الذى يتوافق مع متط

 واسككتخدامانحو تقديم اخلدمات األكثر تطورًا  والسككعياألسككاليب العلمية  انتهاجمن خالل 

 قق متطلبات العمالء احلالية  التي R&D للتقنيات املبتكرة من خالل منظومة البحوث والتطوير

 واملستقبلية.

 االفتقار إىل الكوادر البرشية املؤهلة للعمل املرصيف اإلسالمي.  -4



 

 

 

احلد من املخاطر فالتعامل مع البنوا اإلسككالمية قائم  يفتلعب الرقابة الرشككعية دوراً هاماً  -5

 عىل الثقة ووجود هيئة الرقابة الرشعية يزيد من درجة عمق الثقة وُيَدعم قدرهتا التنافسية. 

بتوزيع املخاطرة وجتنَّب بيع الديون وإلغاء التعامالت الربوية  اإلسككالمييتسككم التمويل  -2

 .احلقيقيوتشجيع العقود املرتبطة باالقتصاد 

 ثانيًا: التوصيات:

رص الوعيالعمل عىل زيادة  -1 سالمي يفامل سالمية وزيادة  اإل رصفية اإل وتطوير األدوات امل

شاط املرص رش واالجتاه يفرؤوس األموال وتنويع الن شتقات املالية املتوافقة مع ال يعة للتعامل يف امل

 اإلسالمية السمحاء.

ستقاللوجوب  قيق  -2 سالمية عن طريق  ا رشعية عن جمالس إدارات البنوا اإل اهليئات ال

 أعضائها بالرتشح والتصويت من ِقَبل محلة األسهم واملستثمرين. اختيار

خدمات جديدة هبدف  قيق مستوى ومنتجات و ابتكاراتدعوة املصارف اإلسالمية إىل  -3

 خدمة التنمية واملجتمع. يفعاٍل من اجلودة التنافسية 

بب عىل البنوا اإلسالمية التوسع بصيغ املضاربة واملشاركة والتقليل من املرابحات ألن  -4

لتمويل ُيعد من ا يفالعمليات االستثامرية وإعطاء األفضلية للمرشوعات الطويلة األجل  يفالتنويع 

 تواجه البنوا اإلسالمية. التيحديات اهلامة الت

التأكيد عىل دور املسئولية االجتامعية الذى تقوم به املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية  -5

 ،يفاهتامتويالهتا وتوظ يفالتحسينات(  -احلاجيات -وذلك من خالل ُسلَّم األولويات )الضوريات

 ض احلسن.وأيضًا إنشاء صناديق التكافل وصناديق القر

 يف مياإلسككال يفالقطاع املرصكك يف والذكاء االصككطناعي التأكيد عىل أمهية اهلندسككة املالية -2

تكفل  ول املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية لتكون قادرة عىل املبادأة وتوقع  التياالجتاهات 



 

 

 

العمالء وأكثر تنافسية وأكثر تطبيقاً للمعايري املالية واملحاسبية اإلسالمية املتعارف عليها  احتياجات

 للتكنولوجيا احلديثة. استيعاباوأيضًا أكثر  ،إقليميًا وعاملياً 

سيخ نموها يتطلب بالضورة أن  -2 سيع نطاقها وتر سالمية وتو سوق مالية إ إمكانية تطوير 

سالمية عىل د صارف اإل سواق رأس املال من خالل تعمل امل شيت ودفع حركة أ  اابتكاراهتعم وتن

تطوير  يفتسككتطيع بموجبها إطالق أدوات مالية إسككالمية جديدة هلا دورها  التيوإبداعاهتا املالية 

 األسواق املالية. يفالطلب والعرض  جانبي

يف جمال العمل املرصككيف االسككالمي  R&D تأسككيس إدارة مركزية للبحوث والتطوير -2

 وهتدف إىل تطوير و ليل األبحاث التطبيقية لرفع كفاءة املؤسسات املالية اإلسالمية.

حيث هيدف إىل دعم الصناعة املالية االسالمية وتطوير  "املركز املايل االسالمي"تأسيس  -1

 رأس املال الفكري لقطاع التمويل االسالمي.

 ختاذايف البنوا االسككالمية كي جتعل عملية  "إدارة اجلدوى االقتصككادية"تفعيل  -11

ثر كافة العوامل التي يمكن أن تؤ اعتبارهاالقرارات االسككتثامرية عملية متكاملة األبعاد تأخذ يف 

 عىل أداء املرشوع وهو ما بعل عملية حساب املخاطر عملية أكثر دقة.

جية للبنوا االسككالمية وتطوير أنشككطتها من مواكبة أحدث التطورات التكنولو -11

بداع  كار  Creativityخالل االعتامد عىل اال بام  Qualityواجلودة    Innovationواالبت

 يتوافق مع أحكام الرشيعة االسالمية مما ُيسهم  يف دعم  القدرة التنافسية للبنوا االسالمية.

 

 ثالثًا: تأكيد الفروض:

 الفرضية األوىل:

ظل التحوالت االقتصادية واملستجدات الدولية املتالحقة بأن املصارف  يفأثبتت الدراسة أنه 

عًا لنوع صككيغة التمويل املسككتخدمة س هذا وقد أقر جمل ،اإلسككالمية ختتلف وتتنوع خماطرها تب



 

 

 

وم من خالل املعايري واملبادئ اإلرشككادية إلدارة املخاطر بأن تق IFSBاخلدمات املالية اإلسككالمية 

سب  سالمية بإعداد منهجيات مالئمة لقياس املخاطر وإعداد تقارير عنها تتنا سات املالية اإل س املؤ

وأن تقوم  ،مع كل صككيغة من صككيغ التمويل اإلسككالمية هبدف إدارة خماطر األطراف املتعامل معها

سالمية للحد من املخاطر بام يتالءم مع رشيعة اإل سبة املتفقة مع ال ضع األُطر املنا ل أداة متويل ك بو

 .إسالمي

 الفرضية الثانية:

 السككنوات القليلة املاضككية باإلضككافة إىل تغيري يفأثبتت املصككارف اإلسككالمية تعاظم دورها 

ة جيدة من رضورة متابع استدع مما  يف،جمال العمل املرص يفطبيعتها وخاصًة مع التطورات الشاملة 

  يفمسككتجدات القطاع املرصكك يفجانب اجلهات الرقابية هلذه التطورات والتفاعل معها واالندماج 

ستفادة من التطورات احلديثة  العاملي ام يتالءم مع ب يفاملصرررررررررررر جمال العمل  يفوذلك من خالل اال

ُمالئم  يسمؤسوإطار  يتنظيمللبنوا اإلسالمية عن طريق توافر هيكل  يفخصوصية العمل املرص

سبل املالئمة لتطوير منتجات جديدة  ضافة إىل تقديم ال كانيات ممن خالل توفري القدرات واإلباإل

واملوارد املالية والتسككويقية والتكنولوجية ووضككع قواعد إرشككادية ُتتَّبع عند تنفيذ السككياسككات 

 التطويرية للبنك.

 الفرضية الثالثة:

سة عىل  سرتاتيجيأكدت الدرا سة تأثري  يفمواجهة املخاطر  ةا سالمية من خالل درا البنوا اإل

لتلك  ملايلااملختلفة املقدمة من البنوا اإلسككالمية عىل االسككتقرار  اإلسككالميخماطر صككيغ التمويل 

 متتلك من تعزيز القدرة التنافسية للبنوا اإلسالمية بام يفالبنوا وسبل معاجلتها بالشكل الذى ُيسهم 

سبية ألدوات وصكيغ التمويل  املتوافقة مع أحكام الرشكيعة اإلسكالمية ولكن    اإلسكالميامليزة الن

يوجد هناا آلية واضككحة لتوافق معايري كفاية رأس املال للبنوا اإلسككالمية الصككادرة عن هيئة 

سات ا س سبة واملراجعة للمؤ سالمية املحا سالمية  AAOIFIملالية اإل وجملس اخلدمات املالية اإل

IFSB مع متطلبات كفاية رأس املال بازل II، III . 



 

 

 

صيغ التمويل  سبل معاجلة خماطر  سة أن  قف عىل البنوا اإلسالمية يتو يفوكذلك أثبتت الدرا

ملايلنجاح اجلهاز  واسككتقرارتطور  فة ي للصككريوذلك من خالل التحديث التكنولوج يفاملرصكك ا

التغلب عىل العديد من املخاطر واالهتامم  يف املايلاإلسككالمية باإلضككافة إىل تعزيز دور الشككمول 

صاح واعتامد مبدأ  شفافية واإلف ضوابت لتفعيل آليات ال ضع أطر و سالمية وو بآليات احلوكمة اإل

 لتنموياتعزيز القدرة التنافسية لتلك البنوا بام حُيقق الدور  يفاجلودة الشاملة بام ُيساهم بشكل فعال 

 للبنوا اإلسالمية.
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ككنولوجيا املعلومات يف إنتشار املنتجات املرصفية "أمحد سامي عديل ابراهيم :  -1  -دور ت

ة للمعهد املرصيف ادس، املعهد املرصيف، سلسلة أبحاث املسابقة البحثية الس" البنك املركزي املرصي

 . 2112املرصي، القاهرة، 



 

 

 

د ، إ ا" أصككوله وصككيغه و دياته -العمل املرصككيف اإلسككالمي "أمحد سككفر :  -11

 . 2114املصارف العربية، بريوت، لبنان،  

كرها عكىل عمليات  "أمحد فايز :  -11 كية وأث اخلصائص املميزة للكمصارف اإلسكالم

 . 2112، اجلزائر، (222، جملة دراسات، العدد )" التمويل

 -أثر احلوكمة عىل األداء املايل يف املصككارف االسككالمية "أمحد يارس النعسككاين :  -12

، املجلة الدولية للعلوم " 2114اليمن  -دراسككة تطبيقية عىل املصككارف العاملة يف حمافظة احلديدة

 . 2112 ،(، اجلزائر22الرتبوية والنفسية، العدد )

سامة العاين، حممود الشويات -13 سيولة النقدية يف املصارف اإلسالمية ":  أ  إدارة ال

يولة يف إدارة السكك "، بحث ُقدم إىل املؤمتر الدويل الثاين للاملية واملرصككفية اإلسككالمية بعنوان "

 . 2115، كلية الرشيعة، جامعة عجلون الوطنية، األردن، " املصارف اإلسالمية

سالميةعالقة البنك املركزي بالبن "أارف حممد دوابة :  -14 سة تطبي -وا اال قية درا

 . 2111 ،يناير ،(، مرص413، جملة مرص املعارصة، العدد )" عىل مرص

إدارة املعرفة ودورها يف تطوير األداء املؤسككيسكك ملراكز  "أمل حممد سككالمة :  -15

عدد )" تكنولوجيا املعلومات من منظور طريق تنظيم املجتمع خلدمة االجتامعية، ال (، 51، جملة ا

 . 2112مرص، 

، جملة " الوساطة املالية املرصفية العاملية "أمني أمحد عبداهلل، خالد حممد عبداهلل :  -12

 . 2112 ،(، ماليزيا، يوليو12جامعة املدينة العاملية، العدد )

قادر :  -12 هادي عبدال ية يف البنوا اجلزائرية من  "بل بات الصككريفة اإللكرتون ُمتطل

(، 11، جملة احلقوق والعلوم اإلنسككانية، املجلد )" بنواوجهة نظر عامهلا: دراسككة عىل عينة من ال

 . 2112 ،اجلزائر



 

 

 

 املسئولية االجتامعية يف البنوا اإلسالمية بني "بن احلسن اهلواري، مهدي ميلود :  -12

سات سس واملامر سالمي األردين -األ سة حالة البنك اإل امت منظ "، امللتق  الثالث حول : " درا

سئولية  سيري، اجلزائر، يومي )" االجتامعيةاألعامل وامل صادية وعلوم الت   - 14، معهد العلوم االقت

 . 2112 ،فرباير ،(15

رشيف عوايلبن  -11 ستثامرية ُمعارصة " ،حممد ال ِصيغة إ   اإلجارة امُلنتهية بالتَمليك: 

املجلس العام للبنوا واملؤسككسككات املالية  ،(21العدد ) ،العاملية اإلسككالمي االقتصككادجملة  ،"

 . 2112 ،يونيو ،سوريا ،إلسالميةا

كمي للشمول املايل يكشف التزايد املُطرد يف  "البنك الدويل :  -21 كال كر الع كمؤش ال

 . 2112 ،إبريل 11 ،، جمموعة البنك الدويل" الشمول املايل مع استمرار الفجوات

سالمي "بنك نيجار املاليزي :  -21 سواق اجلديدة -التمويل اال  15، " التنمية يف األ

 .2112يناير، 

سفي :  -22 سالمية "جرودى رندة، إيامن يو صارف اإل سوقية يف امل  إدارة املخاطر ال

 . 2112 ،، جملة أبحاث إقتصادية وإدارية، العدد الثاين والعرشون، اجلزائر، ديسمرب"

سة َنقدية َتأصيلية  " ،جواد مريد -23 ضاربة: ِدرا .  113ُضوء القانون رقم  يفعقد امُل

العدد  ،(2املجلد ) ،جملة القضككاء التجارى ،" 12/ و /  1وإىل َبنك املغرب رقم  وَمنشككور 12

 . 2111 ،املغرب ،الناار )أ/ زكرياء العامرى( ،(11)

عقد  امُلعامالت املالية املُعارصة: يفالَتمويل باملُضاربة  " ،حسن عبدالغن  أبو غدة -24

اململكة  ،(25العدد ) ،(21املجلد ) ،جملة البحوث الفقهية املعارصة ،"الُسلم واإلستصناع َنموذجاً 

 .  2111 ،مايو ،العرببة السعودية

اد إ  ،" املسككئولية االجتامعية للمصككارف اإلسككالمية "حسككني ابراهيم كامل :  -25

 . 2112(، بريوت، لبنان، حزيران /  يونيو، 451املصارف العربية، العدد )



 

 

 

احلوكمة كمدخل لتنظيم وتطوير أنشككطة الرقابة  "حسككني عبداملطلب األرسج :  -22

سالمية رشعية يف البنوا اإل صل الث ا اد، " ال رصفية العربية، الف رشة امل صارف العربية، الن اين، امل

 .  2114 ،بريوت، لبنان، يونيو

قاعدة اخلراج بالضككامن  " ،عزات عبداهلادى الغنايم يفقذا ،محزة سككالمة هنار الغرير -22

املجلد  ،جملة دراسكات علوم الرشككيعة والقانون ،" املصككارف اإلسككالمية يفوآثرها عىل احلسككابات اجلارية 

 . 2111 ،األردن ،عامن ،اجلامعة األردنية ،عامدة البحث العلم  ،(1العدد ) ،(42)

كبنكوا اإلسكالمية "خدبة خالدي :  -22 ، املؤمتر العاملي " إدارة الكمخاطكر فكي ال

ك "الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي بعنوان  كلة م كشام ن النمو املستدام والتنمية االقتصادية ال

 . 2111 ،ديسمرب ،(21 - 12، الدوحة، خالل الفرتة )" املنظور اإلسالمي

قة :  -21 ية يف  سككني أداء  "رمحون رزي ية االجتامع بادئ احلوكمة واملسككئول دور م

، جملة مركز صككالح عبداهلل كامل " اجلزائرية -بسكككرة -: دراسككة مؤسككسككة نفطال املؤسككسككات

(، جامعة األزهر، مركز صككالح كامل لالقتصككاد 52(، العدد )11لالقتصككاد اإلسككالمي، املجلد )

 . 2115اإلسالمي، مرص، 

املسئولية االجتامعية والتنموية للبنوا اإلسالمية ودورها يف  "رمضان الرشاح :  -31

، دراسككة ُقدمت لورشككة العمل اخلامسككة ملركز الكويت لالقتصككاد " رشككوعات الصككغريةدعم امل

سالمي بعنوان :  سالمية "اال سئولية االجتامعية والتنموية للبنوا اإل   - 4مي )، الكويت، يو" امل

 . 2114 ،نوفمرب ،(5

 احلوكمة الرشعية الصدارات الصكوا: املؤمتر السادس عرش للهيئات "سعيد بوهراوة :  -31

 . 2112 ،إبريل ،(1 - 2، البحرين، يومي )" الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية



 

 

 

دور األوراق املالية االسككالمية يف تطوير العالقة بني البنك  "السككعيد خامرة :  -32

ة، ، املجلة اجلزائرية للتنمية االقتصككادي" عرض التجربة السككودانية -املركزي والبنوا اإلسككالمية

 . 2112 ،العدد الثالث، السودان، يونيو

شد الشمري :  -33 أثككككر احلككككوكمة يف معاجلة املخاطر التي تتعرض هلا  "صادق را

صارف من جراء الديون املتعثرة صل  ،" امل رصفية العربية، الف رشة امل صارف العربية، الن ا اد امل

 . 2111مارس،  ،لبنان ،األول، بريوت

لم: ِدراسككة فِقهية مع التَطبيقات  " ،صككالح بن أمحد بن عبدالعزيز الوشككيل -34 السككُ

سعودية ،" امُلعارصة سعودية ،(22العدد ) ،جملة اجلمعية الفقهية ال جامعة اإلمام  ،اجلمعية الفقهية ال

 .2115 ،اململكة العربية السعودية ،حممد بن سعود اإلسالمية

بل  قيق التنمية من خالل النظام املرصككيف القائم عىل سككُ  "طارق الغمراوي :  -35

سارة شاركة يف الربح واخل صادية، ورقة عمل رقم )" امل سات االقت رصي للدرا (، 121، املركز امل

 . 2112القاهرة، يوليو، 

جملة  ،" إدارة السوق : معايري املنافسة "عبدالباري مشعل بن حممد عىل مشعل :  -32

سالمي العامل صاد اإل سالمية ،(22العدد ) ،يةاالقت سات املالية اإل س  ،املجلس العام للبنوا واملؤ

 .  2112 ،يناير ،سوريا

رصفية وتأهيل  "عبدالعزيز خنفوس :  -32 صناعة امل شاملة كآلية  ديث ال صريفة ال نحو ال

 . 2112 ،(، اجلزائر، مايو13، جملة الثروة للدراسات القانونية، العدد )" املصارف اجلزائرية

ة مدخل اهلندس -إدارة املخاطر بالصناعة املالية اإلسالمية "عبدالكريم أمحد قندوز :  -32

 .2113ة، العدد التاسع، اجلزائر، ، جملة األكاديمية للدراسات االجتامعية واإلنساني" املالية



 

 

 

يغة امُلرابحة: َتطبيقاهتا وآثارها اإلقتصككادية  " ،عبداهلل الزين النور -31 الفقه  يفصككِ

 ،جامعة غرب كردفان ،(12العدد ) ،جملة جامعة غرب كردفان للعلوم واإلنسانيات ،" اإلسالم 

 . 2112 ،ديسمرب ،السودان

كبداهلل عبد العزيز عابد،  -41 ك ك ك ك "ع ك كي اإلسالم م ك ك ك كحاجات ف ك ك كوم ال كه كف

اإلقتصاد  يفدراسات  "، حول مككؤتككككمر "وأثكككككرها عككلكك  الكنكمكو االقكتككصكككادي

، املؤمتر العلم  الدويل الثاين لإلقتصككاد اإلسككالمي، جامعة امللك عبد العزيز، املركز " اإلسككالم 

صاد اإلسالمي، املجلد )  صاد اإلسالمي، جملة أبحاث االقت ( 2)(، العدد  1العاملي ألبحاث االقت

 . 1125جدة، اململكة العربية السعودية، 

لم املوازي اإلج "عبداهلل عناد عبداهلل :  -41 لم والسككَّ ية لبيع السككَّ راءات املحاسككب

(، 115(، العدد )32، جملة تنمية الرافدين، املجلد )" ومتطلبات تطبيقها يف املصككارف العراقية

 . 2114العراق، 

مكخكاطككر صكيكغ الكتمويكل  "عبدالوهاب امحد عبداهلل، هالل يوسف صالح :  -42

كل :  كوي كتم كرار ال م ، جملة العلو" دراسة من املصارف اإلسالمية اليمنيةاإلسالمي وأثرها عىل ق

 . 2112(، العدد األول، العراق، 11، املجلد )االقتصادية

يد :  -43 جاسككم عب ملال  "عىل  ناء رأس ا تأثرها يف ب يات إدارة املعرفة ومدى  عمل

ة ي، جامعة الكوفة، جملة الكلية االسككالم" دراسككة تطبيقية يف كلية اإلدارة واالقتصككاد -الفكري

 . 2112(، العراق، 42للجامعة، العدد )

 ديات تطبيق اهلندسككة املالية يف املؤسككسككات املالية  "عيسككاوي سككهام :  -44

 .  2112 ،(، ماليزيا22االسالمي العاملية، العدد ) االقتصاد، جملة "االسالمية

سان الطالب :  -45 صارف اإلسالمية والتمويل األخالقي "غ صارف " امل ، إ اد امل

 . 2112 ،(، أغسطس، بريوت، لبنان44العربية، العدد )



 

 

 

صريفة اإللكرتونية يف اجلزائر من  "قردي عبدالرمحن :  -42 العوامل املؤثرة يف تبني ال

، جملة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسككات، العدد " مدينة قائمة -وجهة نظر الزبائن

 . 2112(، فلسطني، 43)

شلبي : ماجدة أ -42 سالمي من أجل تعزيز  "محد  رصيف اال التحول نحو النموذج امل

كككتكككصاد االق "، املؤمتر الدويل الثالث والعرشون،  ت عنوان " الدور التنموي للجهاز املرصيف

، جامعة االمارات العربية املتحدة، كلية " اإلسكككككككالمي : احلاجة إىل التطبيق ورضورات التحول

 . 2115 ،مايو ،(12 - 11القانون، يوم  )

شلبي :  -42 سوق  "ماجدة أمحد  صاديات ال صناعة املرصفية االسالمية يف ظل اقت ال

 . 2112(، مرص، 421، جملة مرص املعارصة، العدد )" والتحديات الدولية

سيس اللجنة الوطنية للصريفة اإلسالمية "( :  UNAجملة ) -41 سيا تعلن تأ   إندوني

 . 2112 ،أغسطس 1املوافق  ،"

الرقابة والضككبت املؤسككيسكك إلدارة فككككعالة  ":  IFSBدمات املالية جملس اخل -51

الية ، املنتدى التنفيذي رفيع املستوى ملجلس اخلدمات امل" للمخاطر املرتبطة باملصارف اإلسالمية

 . 2112اإلسالمية، املركز االعالمي، البحرين، 

سنوي  ":  IFSBجملس اخلدمات املالية اإلسالمية  -51 صناعة التقرير ال الستقرار 

 . 2112، االصدار اخلامس، كواملبور، ماليزيا، " اخلدمات املالية اإلسالمية

املبادئ االرشادية - 11املعيار رقم  ":  IFSBجملس اخلدمات املالية االسالمية  -52

سوق رأس املال االسالمي ، " الصكوا وبرامج االستثامر اجلامعي -ملتطلبات االفصاح ملنتجات 

 . 2112 ،يلماليزيا، إبر

سالمية  -53 سالمية ":  IFSBجملس اخلدمات املالية اال سواق رأس املال اال ، " أ

 . 2112 ،أكتوبر 25قمة جملس اخلدمات املالية، اجللسة الرابعة، ماليزيا،  اجتامع



 

 

 

تعزيز التنمية االقتصككادية وتقوية  ":  IFSBجملس اخلدمات املالية االسككالمية  -54

، منتدى جملس اخلدمات املالية، ديب، " ات سوق رأس املال االسالميمرونة القطاع املايل: دور أدو

 . 2112 ،نوفمرب 13االمارات، 

دراسة  -إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية ":  IFA)(جممع الفقه اإلسالمي  -55

، مكة املكرمة، السككعودية، IFA)(، الدورة العرشككون، املجمع الفقهي اإلسككالمي "  ليلية نقدية

 . 2111ديسمرب،  ،(21 - 25الفرتة )خالل 

تفعيل دور الرقابة الرشككعية يف االبتكار  "حممد األخضكك بوسككاحة، ابراهيم بلحمري :  -52

 . 2112وإدارية، العدد التاسع، اجلزائر، يونيه،  اقتصادية، جملة أبحاث " املرصيف االسالمي

عىل اخلدمات  IIIالتقلبات الدورية ومدى تأثري مقررات بازل  "حممد هاديان :  -52

، اإلسككالمي، العدد الثاين االقتصككاد، جملة " دروس من التجربة اإليرانية -املرصككفية اإلسككالمية

 . 2112 ،السعودية، يوليو

بالُغرم  " ،حممود حممد عبداجلواد عويس -52 قاعدة الُغنم  عىل  احلفاظ يفآثر تطبيق 

جامعة  ،كلية اآلداب ،(12العدد ) ،جملة كلية اآلداب ،" املُجتمعات يف االقتصككادي االسككتقرار

 . 2112 ،يناير ،القاهرة ،الفيوم ،الفيوم

اهلندسككة املالية كآلية لتوفري التمويل  "مرداس أمحد رشككاد، بوطبة صككربينة :  -51

 . 2112 ،(، اجلزائر، يونيو41، العدد )GFBE، جملة إقتصاديات املال واألعامل " املرصيف

مرص، الصني، املكسيك، دول نموذجية  "املركز املرصي للدراسات االقتصادية :  -21

 . 2112 ،(، أغسطس225، العدد )" للشمول املايل العاملي

شمول املايل "املؤمتر العاار لكككك  -21 سوتش ،" التحاُلف الدويل لل س ،مدينة   ،يارو

 . 2112 ،سبتمرب



 

 

 

ة املخاطر االئتامنية يف وإدار IIبازل  اتفاقية "نجوى سككمك، سككامي السككيد :  -22

سة تطبيقية عىل احلالة املرصية -العمل املرصيف سم االقتص" درا سلة أوراق بحثية، ق سل اد، كلية ، 

 . 2114 ،االقتصاد والعلوم السياسية، مرص، أغسطس

انعكاسككات تنامي صككناعة الصككريفة اإلسككالمية عىل إدارة  "هبة عبداملنعم :  -23
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