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 دور المصارف اإلسالمية في دعم و تطوير أسواق رأس المال العربية

 

 .عبد الرزاق خليل ،  أستاذ محاضر، جامعة األغواط.د
 . أستاذ مساعد ، جامعة األغواط عادل عاشور،. أ 

 
 الملخص

بل تعد ظاهرة البنوك اإلسالمية الحدث األبرز على صعيد الساحة المصرفية العربية واإلسالمية،       

كل من البنوك  والدولية في ربع القرن األخير وذلك للفرق الجوهري في األساس الذي تستند عليه

ي لالقتصاد اإلسالمي في لالرغم من الفترة القصيرة للتطبيق العم فعلى اإلسالمية والبنوك التقليدية،

 482غ عددها أكثر من التي كانت من نتائجها بلو اإلسالمية العصر الحديث من خالل المؤسسات المالية

ط حركة التعامل باألدوات االستثمارية اإلسالمية اباإلضافة إلى نش،  دولة 05منتشرة في أكثر من مؤسسة 

 .األسواق والبورصات العالمية وحتىلدول اإلسالمية، لاألسواق المالية  في

اإلسالمية من أجل دعم  الدور الذي يمكن أن تقدمه المصارفو تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على      

من خالل تطويرها و تحديثها ألدواتها المالية، فضال عن قدرتها  و تطوير أسواق رأس المال العربية
  .على زيادة الطلب و العرض في األسواق المالية

 

 :مقدمـة
سهالمية والدوليهة تطهوراه ههائاله فهي الصهناعة المصهرفية اإل ةتشههد السهاحة المصهرفية المحليهة واإلقليميه    

سواء فهي كهكل إنشهاء مصهارف إسهالمية جديهدة مثهل بنهك بوبيهان بالكويهت وبنهك الهبالد بالسهعودية والبنهك 

، أوفهى كهكل تحهول بعهب البنهوك إلهى العمهل المصهرفي  4550اإلسالمي البريطاني بهانجلترا خهالل عها  

، باإلضافة إلى تقديم 4550والبنك العقاري الكويتي عا   4552اإلسالمي مثل بنك الشارقة باإلمارات عا  

العديد من البنوك المحلية والدولية للخدمات المصرفية اإلسالمية إلى جانب خدمات المصرف التقليدي مثل 

 City Bank وHSBC  وBarclays  و UBS، HSBC  قامت بفهت  نوافهذ ودوائهر مصتخصصهة  و التي

 .لالستثمار والعمل المصرفي اإلسالمي

فقهد  4552ئية صادرة من المجلس العها  للبنهوك والمؤسسهات الماليهة اإلسهالمية عها  ووفقاه آلخر إحصا    

   %50 مصرفاه إسالمياه بمعدل نمو يقهدر به   482بلغ عدد المؤسسات المالية اإلسالمية على مستوى العالم 

حجهم فضال عن  مليار دوالر 055إلى  مليار دوالر 455بين ما صول تتراوح و أفضال سنويا   %45إلى 

بنكههاه تقليههدياه يقههد  عمليههات مصههرفية  055مليههار دوالر ، باإلضههافة إلههى أكثههر مههن  465أعمههال يديههد عههن 

 .مليار دوالر 455إسالمية بحجم أعمال يصل إلى أكثر من 

وقد صاحب هذا التطور في السوق المصرفي اإلسالمي تطوراه مماثاله في وسائل االستثمار اإلسهالمية      

وسهيلة اسهتثمارية مسهتخدمة بهالبنوك  45ء في البنهوك اإلسهالمية لتصهل حاليهاه إلهى أكثهر مهن المقدمة للعمال

 .اإلسالمية

الضرورة إلى إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف اإلسالمية في دعم و تطوير  ومن هنا جاءت    

عب سيولتها الفائضة ، و تمدها منافذ اإلستثمارية التي تستواألسواق المالية العربية باعتبارها أحد أهم ال

و لكن هل ستساهم المصارف اإلسالمية  بالسيولة الالزمة عند الحاجة، و تمول مشروعاتها و أفكارها

بشكل فعال في تطوير ودعم األسواق المالية العربية ؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهها من أجل 

 تحقيق هذه الغاية؟

 :ن خطة الدراسة ستشمل المحاور التاليةو لتحقيق الهدف من الدراسة فإ
 مقدمة عامة حول المصارف اإلسالمية؛ -

 التصور اإلسالمي ألسواق رأس المال؛ -

 دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المال؛ -
 ؛المالرأس في أسواق العربية بعب النماذج العملية للمصارف اإلسالمية عرض  -
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 .المصارف اإلسالميةالتحديات الراهنة التي تواجه  -

 

 -I مقدمة عامة عن المصارف اإلسالمية: 

فكر عدد من علماء االقتصاد  لذاخذا وعطاء ، أعتمدت البنوك منذ نشأتها علي التعامل بالفوائد إ       

 ( .الربا)والشريعة المسلمون أن ال يكون هناك حرمان من التنمية واالستثمار بسبب حرمة الفوائد 

ظهرت فكرة المصارف اإلسالمية التي تقو  بدور  المسلمينو المفكرين لكثير من العلماء باجتهادات او 

بَا الَ }خذاه وعطاءه وانطالقاه من اآلية الكريمة أالوسيط المالي  دون اللجوء إلي الفوائد  لصوَن الرِّ الَِّذيَن يَأْكص

ْيطَ  ص اْلبَيَْع يَقصومصوَن إاِلَّ َكَما يَقصو ص الَِّذي يَتََخبَّطصهص الشَّ بَا َوأََحلَّ ّللاه انص ِمَن اْلَمسِّ َذلَِك بِأَنَّهصْم قَالصوْا إِنََّما اْلبَْيعص ِمْثلص الرِّ

ِ َوَمْن َعاَد فَ  هص إِلَى ّللاه بِِّه فَانتَهََى فَلَهص َما َسلََف َوأَْمرص ن رَّ بَا فََمن َجاءهص َمْوِعظَةٌ مِّ َ  الرِّ النَّاِر أصْولَ ئَِك أَْصَحابص َوَحرَّ

وبنيت فكرة البنوك اإلسالمية علي مبدأ الغنم بالغر  واألخذ بمبدأ الخراج  470البقرة{هصْم فِيهَا َخالِدصوَن 

نما تنمو بفعل استثمارها والمشاركة في تحمل المخاطر ربحاه إمبدأ أن النقود ال تلد نقوداه  و ىبالضمان وعل

 .س المال وخسارة وأخيراه تقو  علي أن الرب  وقاية لرأ

 

 :تعريف البنوك اإلسالمية -1

إن المصرف هو مؤسسة مالية تقو  بجمع الودائع و قبولها ثم إقراضها قصد توظيف المال و إمداد       

المشاريع بمصادر األموال
5

، أما من المنظور اإلسالمي فالمصرف هو مؤسسة مالية ومصرفية و تنموية 

 .الشريعة اإلسالمية وهو ما يميدها عن غيرها من المصارف و اجتماعية تستمد منطلقها العقيدي من

:ونتيجةه لما تقده  فإن الركائد األساسية التي يقو  عليها العمل المصرفي اإلسالمي تتمثل فيما يلي
4

 

 أن مصدر المال و توظيفه ال بد أن يكون حالال؛ 

 أن توظيف المال ال بد أن يكون بعيدا بعيدا عن كبهة الربا؛ 

 ع العوائد و المخاطر يتم بين أرباب المال و القائمين على إدارته و توظيفه؛أن توزي 

 أن الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة و الرقابة في عمل المصارف اإلسالمية؛ 

 أن للمحتاجين حا في أموال القادرين عن طريق فريضة الدكاة؛ 

 ؛هات اإلسالمية األخرىالتمسك بقاعدة الحالل والحرا  في الشريعة اإلسالمية والتوج 

 ؛عد  الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي واألخالقي 

  ؛(الخاصة والعامة)الملكية المددوجة 

 ؛الحرية االقتصادية المقيدة 

  (.مسلمون وغير مسلمين)التكامل االجتماعي وتحقيق التوازن في المجتمع اإلنساني 

ظهرها االقتصاديون اإلسالميون والتي كانت قد بدأت في الدراسات والنماذج المختلفة التي أإن      

على يد الدكتور األربعينات والخمسينات من القرن الماضي تحولت إلي واقع بظهور أول بنك إسالمي  

نظا  االدخار الذي يتوافق مع مبادئ  ىمبني علو ال 5660في عا  بمصر وهو بنك ميت غمر أحمد نجار 

.اإلسالمية   الشريعة
0 

بسبب عد  وجود الكوادر المؤهلة من العاملين، إال أنها عكست  هذه التجربةلرغم من عد  نجاح وبا

للمؤسسات المصرفية الربوية التي كانت قائمة آنذاك، لذلك كهدت بداية  يلرغبة المصسلمين في إيجاد البد

:لية اإلسالميةالسبعينات من القرن الماضي انطالقة جديدة لفكرة إنشاء المصارف والمؤسسات الما
2 

المصرف اإلسالمي للتنمية فأنشأ في عقد السبعينات توالت ظهور البنوك اإلسالمية للوجود 

ليتأسس  5670سنة دبي  مصرف، تاله 5672سنة  في مدينة جدة بالسعودية( كمصرف إسالمي دولي)

العربية ثم توالت في االنتشار في باقي الدول  ، 5677بعده مصرف فيصل اإلسالمي بمصر سنة 

 .بأمريكا  او انتهاء واإلسالمية من أقصى كرق آسيا  واستراليا مروراه بإفريقيا وأوربا

 

 :انتشار البنوك اإلسالمية علىالعوامل التي ساعدت  -2
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هناك مجموعة مهن العوامهل والمدايها التهي جعلهت البنهوك اإلسهالمية تنتشهر بصهورة سهريعة فهي أنحهاء     

:اآلتيالعالم حيث أنها امتازت ب
0 

 مصارفذات كفاءة عالية تمكنها من إدارة األزمات المالية وقد أثبتت األزمة اآلسيوية أن ال 

بيعة عمل المصارف اإلسالمية من حيث ، وهذا راجع لط اإلسالمية أقل تأثراه بالصدمات

أي تقاسم )مصشاركتها للمخاطر مع العمالء وعد  تحملها لوحدها مخاطر األعمال المصرفية 

 ؛يجعلها أقل عصرضة للمخاطر  الناجمة عن األزمات االقتصادية والماليةوهو ما ( اطرالمخ

  بههأن لههها القههدرة علههى تطههوير األدوات واآلليههات والمنتجههات المصههرفية اإلسههالمية ممهها أدى إلههى

انتشارها بسرعة، وتشير التجربة إلى أن صيغ التمويل اإلسالمية تتميد بمرونة كبيهرة ممها يجعهل 

 ؛ن تطويرها وابتكار صيغ أخرى مناسبة لكل حالة من حاالت التمويلمن الممك

  أكثر مقدرة ومرونة في إدارة المخاطر المصهرفية وذلهك ألن منهجيهة العمهل المصهرفي اإلسهالمي

 ؛وليس اإلقراض واالقتراض( أي اقتسا  المخاطر)تبنى على أساس المشاركة 

 مليار  5.0م وارتفاع عدد المسلمين إلى أكثر من وجود جاليات إسالمية كبيرة في جميع أنحاء العال 

 ؛خمس سكان العالمأي مسلم 

   سهههتوى األفهههراد أ زيهههادة حجهههم الفهههوائب الماليهههة فهههي الهههدول اإلسهههالمية سهههواء كهههان ذلهههك علهههى مص

 .على مصستوى المؤسسات والحكومات

 

 :فلسفة عمل المصارف اإلسالمية -3

:على عدد من القواعد واألسس من أهمهاتقو  فلسفة عمل المصارف اإلسالمية         
 6 

  ؛أخذاه أو إعطاءه ( الربا)منع التعامل بالفائدة 

 ؛مبدأ الغنم بالغر ، أي المصشاركة بالرب  والخسارة 

  مبدأ أن النقود ال تنمو إاله بفعل استثمارها، وأن هذا االستثمار يكون مصعرضاه للمخاطر، وفي ضوء

 ؛ربحاه أو خسارة ذلك فإن نتيجة االستثمار قد تكون

  رابحة، بيع السلم، وغيرها من صيغ التعامل بصيغ التمويل اإلسالمية من مصشاركة، مصضاربة، مص

 برفع كعار العمل أساس الكسب؛ .التمويل

 ؛توجيه المدخرات إلى المجاالت التي تخد  التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ية وأن للمصرف اإلسالمي دور في تحقيق هذه ربط أهداف التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماع

 .التنمية

أخذاه ( الربا)بناءه على ذلك فإن أساس عمل المصرف اإلسالمي يقو  على عد  التعامل بالفائدة 

 ، نتصم مُّ }لقوله تعالى  وإعطاءه بَا إِن كص وْا َما بَقَِي ِمَن الرِّ َ َوَذرص ْؤِمنِيَن فَإِن لَّْم تَْفَعلصوْا يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنصوْا اتَّقصوْا ّللاه

وَن َوالَ تصْظلَمصونَ  ْم الَ تَْظلِمص وسص أَْمَوالِكص ؤص ْم رص ِ َوَرسصولِِه َوإِن تصْبتصْم فَلَكص َن ّللاه  476 -478البقرة { فَأَْذنصوْا بَِحْرٍب مِّ

يلتد  بعد  االستثمار  كما يلتد  في نواحي نشاطه ومعامالته المختلفة بقواعد الشريعة اإلسالمية، وبالتالي

فضل استخدامات ممكنة بما أأو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة، وبتوجيه ما لديه من موارد مالية إلى 

يحقق مصلحة المجتمع، هذا باإلضافة إلى قيا  المصرف اإلسالمي بممارسة األعمال االستثمارية 

باكرةه على عكس ما هو مسموح للمصارف التقليد مارسة والتجارية مص ية القيا  به، حيث يحذر عليها غالباه مص

 .األعمال التجارية

إن اإلقتصاد الحديث يعتبر النقود سلعة كباقي السلع وهو ما أثر على اقتصاديات بعب الدول من خالل     

فهي المضاربة في أسعار عمالتها ، فال يمكننا أن نعتبرها سلعة في حد ذاتها ألن النقود ال تولد نقود بذاتها 

وسيط للتبادل ومقياس لقيم األكياء ،
7

أما نظا  الفائدة في المعامالت التجارية فقد رفضه العديد من  

الفائدة ظاهرة غير "أن " نحو ديناميكية اقتصادية"اإلقتصاديين الغربيين فقد ذكر هارود في كتابه 
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ها و الملجأ الذي البد منه صحيحة تسربت إلى عقول الغافلين فأصبحت و كأنها الحقيقة التي ال مفر من

أما أوليفيه جسكار دستان المدير العا  للبنك الفرنسي للتجارة الخارجية فيقول ، "في المجاالت اإلقتصادية

إن مجتمعاتنا مريضة بالتقلبات اإلقتصادية الحادة، فهي تعيش فوق امكانياتها، ففي ظل ظروف تنعدم "

في تقديم الحلول للمشاكل المطروحة  -لرأسمالية و اإلشتراكيةا -فيها العدالة أخفق النظامين المسيطرين

". و سيتم تهديم هذين النظامين إما بالصراع القائم أو بالرفض لعقائدهما
8 

أما الصناعة المالية اإلسالمية فترتكد على مبادئ عمل ال تقيم للنقد تكلفة أكثر من ناتج استخدامه و    

وارد وتقيم تطابقا واضحا بين النشاطين اإلقتصادي و المالي، و تحقق ترفع معدل اإلدخار و ال تهدر الم

.ربطا بين البعد التمويلي و البعد التنموي وتوازنا  بين المنفعة الجدئية و الكلية
6 

 

 :الخدمات المصرفية اإلسالمية -4

فيمها عهدا الخهدمات  كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنهك التقليهديفيقد  المصرف اإلسالمي  يقد      

المصههرفية التههي تتعههارض مههع أحكهها  الشههريعة اإلسههالمية والتههي تسههتخد  أسههعار الفائههدة فههي تنفيههذ تلههك 

: ومن هذه الخدمات ما يلي .الخدمات
55 

 فت  الحسابات الجارية و تأدية الشيكات وتقاصها وتحصيل األوراق التجارية ؛ -

 ؛تحويل األموال في الداخل و الخارج -

 ؛مادات المستندية و كراء و بيع الشيكات السياحية و غير ذلك من الخدماتفت  اإلعت -

إعههداد الدراسههات الالزمههة لحسههاب المتعههاملين مههع المصههرف و تقههديم المعلومههات و اإلستشههارات  -

 ؛المختلفة

 ؛المصرفية كنوع من التسهيالت المصرفية خطابات الضمانإصدار   -

و كههادات اإلسهتثمار ومها فهي حكمهها مهن أوراق ماليهة  القيا  بدور الوكيل في كراء و بيع األسهم -

 ؛صادرة على غير أساس الربا

 ؛كراء و بيع العمالت األجنبية على أساس السعر الحاضر و إصدار الشيكات بهذه العمالت -

 تلقي اكتتابات الشركات في مراحل التأسيس وزيادة رأس المال؛  -

 قابلة لإلدارة؛تأجير الصناديق الحديدية و إدارة الممتلكات ال -

 التعامل بالبطاقات المصرفية وفق ضوابط كرعية خاصة بذلك؛ -

باإلضافة إلى ذلهك فهإن المصهارف اإلسهالمية تقهد  مهن الخهدمات اإلجتماعيهة للمهواطنين مها يقهوي  -

روابطهم وتجمعاتهم كتقديمها قهروض حسهنة ألغهراض إنتاجيهة أو العتبهارات اجتماعيهة أو تقهديم 

 .سبب االعتبارات السابقةتمويل بأسعار مخففة ب

 

 - IIالتصور اإلسالمي ألسواق رأس المال 

 : يمكننا أن نبرز جملة من المعالم حول التصور اإلسالمي ألسواق رأس المال
 

 :النموذج االقتصادي اإلسالمي -1

دية، اإلسال  أسلوب كهامل للحيهاة ال فيمها يتعلهق بهأمور الهدين فحسهب، وإنمها أيضهاه فهي األمهور االقتصها    

:ويقو  النموذج االقتصادي اإلسالمي على األسس التالية
 55 

 ؛اإلنصاف والعدل في التعامل مع أموال الغير 

 ؛كسب الرب  باستخدا  وسائل عادلة 

 ؛كشف جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة 

 ؛احترا  المشروع الحر والملكية الخاصة 

 المحروميناحترا  حقوق اآلخرين في المجتمع وخاصة الفقراء و. 
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ومن تعاليم اإلسال  أن كل عوامل اإلنتاج إنما هي ملك هلل سبحانه وتعالى، إاله أنه استخلف فيها البشر     

ليتمتعوا بمنافعها كما يعتبر الكشف عن كل ما يتصل بالمعاملة واألمانة واالستقامة في التعامل مع 

ومن جهة أخرى يؤكد ، اولة أي نشاط اقتصادياآلخرين من األركان األساسية التي يشترطها اإلسال  لمد

 .اإلسال  على التوازن العادل بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد

تشابهاه بين االقتصاد اإلسالمي ومفهو  االقتصاد الحر، فيما عدا مبدأ الحرية هناك ويتض  مما سبق أن 

موارد إنتاجية أن يتركها دون استغالل المطلقة الذي تأخذ به المجتمعات الرأسمالية والذي يجيد لمن يملك 

إذا كاء، بغبِّ النظر عن تأثير ذلك على المجتمع، فمثل هذه الممارسات ال تقرها المبادئ االقتصادية 

 .اإلسالمية
 

 : ياألسواق المالية من منظور النظام االقتصادي اإلسالم -2

دخههار و اإلسههتثمار مههن أهميههة عمليههة تتضهه  أهميههة األسههواق الماليههة فههي العمههل كحلقههة وصههل بههين اإل     

في تحقيق النمو اإلقتصادي ألن اإلسثمار عامل مهم في رفع انتاجية العمل ( تكوين رأس  المال)اإلستثمار 

و زيادة اإلمكانيات اإلنتاجية، وهنا يبرز دور األسواق الماليهة فهي تجميهع إدخهارات األفهراد وتحويلهها إلهى 

.ة اإلنتاج و الدخل و استخدا  القوى العاملةاستثمارات فعلية تؤدي إلى زياد
54
  

:ولقيا  هذه السوق المالية وفق أسس الشريعة اإلسالمية يجب توفر مجموعة من المبادئ أهمها
50 

 ؛المنافسة الحرة والعادلة 

 ؛تحديد األسعار بناء على قوى السوق من خالل آلية العرض والطلب 

 وال سهيما  بصهددها عن مختلف جوانب المعاملة التي هم توافر معلومات كاملة للمشترين والبائعين

إذا كانت تلك المعلومات تؤثر على سعر السلعة وهو ما يطهابق مفههو  كفهاءة السهوق فهي األسهواق 

 ؛المعاصرة

  ؛بالتعامل في السوق تجنباه لالستغالل االحتكاريةعد  السماح للقوى 

  ت إاله إذا كانوا يؤدون بحسن نية خهدمات في المعامال" الوساطة"العمل قدر المستطاع على تجنب

 ؛تساعد على سالمة التعامل في السوق

   عد  السماح للمضاربات بتجاوز دورها االقتصادي في الترجي  من حيث الوقت والمكان ويصهب

غاية في حد ذاته وبالتالي تصب  العملية كلها لعبة حظ تضر باالستثمار الحقيقي وحيث يتم بسهببها 

 .ضخمة بعيداه عن األنشطة االقتصادية المفيدة للمجتمع تجميد موارد

ويالحظ أن هذه المبادئ نفسها تطبق في تنظيم األسواق المالية المعاصرة ففي السوق االقتصادية 

اإلسالمية تترك الحرية لقوى السوق كي تؤدي دورها في تحديد األسعار في حالة االستقرار، أما إذا 

كارية يحتمل أن تؤدي إلى تشويه آلية التحديد الحر لألسعار فإنه يجوز ظهرت في السوق تأثيرات احت

 .للدولة أن تتدخل حتى تعيد العدل إلى السوق

ونظراه للطابع الخاص للتمويل اإلسالمي الذي يقتضي من المؤسسة أو عمالئها الهذين يودعهون أمهوالهم     

تثمر فيها البنك أموالهه فإنهه ينبغهي للبنهك أن يتخهذ لدى البنك أن يتحملوا المخاطر التجارية لألعمال التي يس

بعب التدابير اإلضافية للتحكم في عناصر المخاطرة حتى يحتفظ بمكانته في األسواق ويكفهل للمسهتثمرين 

 .األمان والحصول على عائد مناسب
 

 :اإلسالمية ق الماليةاسوالمالية المتداولة في األ وراقأنواع األ   -3

الية هي سوق لتداول األوراق المالية عن طريق البيع و الشراء ، فالسهم العادي مقبول إن السوق الم    

للتداول من وجهة النظر اإلسالمية ألنه ال يعدو أن يكون كهادة بملكية ووسيلة إثبات لها، لكن اإلسال  

يلها ألصحاب من الخسائر إذا وجدت وتحم هاأصحاب أساس حمايةقو  على ي يمانع في السهم الممتاز الذي

والى هذا ذهب وهذا يخل بقاعدة المساواة بين األسهم فليس مال أولى من مال في اإلسال ،  األسهم العادية

ال يجوز تخصيص األسهم الممتازة بأولوية في الرب  في جميع األحوال، أو : اجتهاد المجمع الفقهي السابع

 .أولوية االسترداد عند التصفية



 6 

صهدر بفائهدة دوريهة علهى السندات التي تجميع أنواع دين القرض الربوي، و بالتالي فأما السند فهو كهادة ب

 .تداولها  وأرأس المال هي محر  إصدارها 

تبقى حصص التأسيس و حصص األرباح وهما عبارة عن حصة مهن الهرب  بنسهبة معينهة بصهفة دائمهة أو 

على المسهاهمين و اإلسهال  يرفضهها مؤقتة تعطى على ككل هبة فهي حصص مجاملة تمثل عبئا استغالليا 

.و يخرجها من نطاق التداول في سوق المال
52 

 

 الضوابط الشرعية لألوراق المالية -4

:حتى تصب  الورقة المالية إسالمية يمكن التعامل فيها يجب أن تتوفر فيها مجموعة كروط هي    
50 

 ال يقبهل التأويهل وذلهك علهى  اإللتدا  بشرط المشاركة في الرب  أو الخسارة في نهص واضه  كامهل

أساس القواعد الشرعية المعمول بها في عقود المضاربة و الشركات ، و هذا حتهى تصهب  الورقهة 

المالية المصدرة إسالمية فهي مجهال التطبيهق و مهن أجهل تفهادي الحهرج الواقهع فهي بعهب األوراق 

 المالية المصدرة مع أنها إسالمية؛

 عن طريق األوراق المالية التهي أصهدرت علهى أسهاس التخلهي عهن  أن ال يعاد دفق الموارد المعبأة

كرط الفائدة الربوية إلى مؤسسات تعمل وفق الشهريعة اإلسهالمية ، كهركات تتعامهل بنظها  الفائهدة 

 في أنشطتها؛

  استثمار الموارد التمويلية لألوراق المالية في مشروعات لها أولويات واضحة في مجال المصلحة

اإلسالمي فال يص  استثمار الموارد المعبئة عن طريق األوراق الماليهة اإلسهالمية العامة للمجتمع 

في مشروعات لدى دول أجنبية غير إسالمية بحجهة أن اإلسهتثمار أكثهر أمانها وربحيهة ألنهها تعنهي 

 .التبعية و هي ال تقل جرما عن الربا

  ب في كل ما تبقي من الطرح وهو مرتبط بتعهد من الملتد  باالكتتا( التغطية )ضمان اإلصدارات

العا  كما تم تجويد حصول الملتد  علي مقابل لما يؤديه من أعمال  غير التغطية مثل إعداد 

 .الدراسات أو تسويق األسهم 

يتحدد سعر الورقهة الماليهة فهي سهوق رأس المهال تبعها للعائهد المحقهق أو المتوقهع و درجهة المخهاطرة و      

فقهد : اق رصيد الورقهة ، و سهيختلف العائهد المحقهق و المتوقهع مهن تلهك األوراق الفترة المتبقية على استحق

يتراوح بين العائد الثابهت خهالل المهدى القصهير أو المتوسهط كنتيجهة لطبيعهة األصهل المسهتثمر فيهه، و بهين 

.العائد المرتفع المرتبط بالمخاطر العالية مثل صكوك تمويل التنقيب ، أو البحوث و التطوير
56 

 

 :الضوابط الشرعية لعمل األسواق المالية اإلسالمية  -5

هنههاك مجموعههة مههن الشههروط التههي تضههبط العمههل فههي سههوق األوراق الماليههة مههن أجههل تحقيههق أهههداف     

:األسواق المالية اإلسالمية منها 
57 

 اق أن تكون الشريعة اإلسالمية مصدر القوانين و اللوائ  التنظيمية التي تنظم و تهدير نشهاط األسهو

الثانويههة و تراقبههها و تفههرض األحكهها  التأديبيههة الالزمههة مههع االسههتفادة بههبعب القههوانين و اللههوائ  

 المنظمة لبعب الدول إذا تم التأكد من عد  تعارضها مع قواعد الشريعة اإلسالمية؛

  اإللتدا  بمبدأ حرية الدخول إلى السهوق وحريهة المعهامالت فيهها وههو مبهدأ إسهالمي قهديم معهروف

نسبة ألسواق السلع، وعلى ذلك ال يص  فرض أية قيود تمنع حق ممارسهة أعمهال السمسهرة  أو بال

البيع أو الشراء في السوق ألن هذا المبدأ يمنع قيا  االحتكارات والتكتالت وهو مها يهؤدي إلهى قيها  

 ق المالية؛المنافسة الحرة التي تعمل على إزالة الفجوة بين أسعار التبادل و القيم الحقيقية لألورا

  منههع تههداول أيههة أوراق ماليههة إال بعههد التأكههد مههن خلوههها مههن الربهها و أنههها ال تسههتخد  فههي تمويههل

 مشروعات محرمة أو ضارة بالمسلمين و الناس؛

  وجود قواعد و لوائ  تنظيمية كفيلة بتحقيق سالمة معامالت التداول المالي من الجهالهة و الغهو و

 المضاربة السعرية غير الشرعية؛الغبن و الغدر وحماية السوق من 

 منع التعامل الصوري و المضاربة على ارتفاع األسعار وكذا منع البيع اإلئتماني. 
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إن التصههور اإلسههالمي ألسههواق رأس المههال يضههع أصههول وقواعههد اإلفصههاح الكامههل فهههو يحههول دون      

حتكههار و الغههو و الخههداع و اسههتفادة أي طههرف متعامههل مههن المعلومههات بشههكل ال يتيسههر لغيههره، و يمنههع اإل

يحصر التعامالت في  المبادالت الحقيقية المنتجة وتنحاز إلى السلوك الركيد ضد المضهاربة ، فههو يههدف 

ألن يجعل األسواق المالية عامل استقرار و أداة تنمية ووسهيلة لتجميهع المهدخرات وتمويهل المشهاريع ال أن 

 .دي و إحداث اإلنهيارات و األزمات المالية يكون السبب وراء عد  استقرار النشاط اإلقتصا

بهأن تتهوخى  –كهأنها كهأن المؤسسهات التقليديهة  –والواقع أن المؤسسهات اإلسهالمية ليسهت مطالبهة فحسهب 

الحيطة فيما يتعلق بمعايير االستثمار بل إنها يجب عليها أن تتأكد أيضاه من عد  اإلخهالل فهي أي وقهت مهن 

أحكهها  الشههريعة اإلسههالمية، ولههذا كههان مههن الضههروري القيهها  بمتابعههة مسههتمرة األوقههات بتعهههدها بههااللتدا  ب

لضههمان االلتههدا  التهها  بالشههريعة وتحمههل مسههئولياتها فههي هههذا الصههدد ومههن هنهها تخضههع المؤسسههات الماليههة 

دية من جانب مراقبهي ااإلسالمية لمراجعة إضافية من جانب هيئة الرقابة الشرعية فضاله عن المراجعة الع

 .ابات الخارجيينالحس

 

III- دور المصارف اإلسالمية في دعم و تطوير أسواق رأس المال: 

تقهو  الصههناعة الماليهة اإلسههالمية علهى أسههس داعمهة لتنميههة أسهواق رأس المههال مهن خههالل إسههتثماراتها      

علههى المبنيههة علههى أسههاس المشههاركة فههي الههرب  و الخسههارة ، وكههذا تحريههك السياسههة النقديههة الغيههر مرتكههدة 

الفائدة،  كما تتفق الصناعة المالية اإلسالمية مهع غيرهها بضهرورة اإلكهراف و الرقابهة علهى المؤسسهات و 

عمليات أسواق رأس المال باستبعاد عمليهات اإلسهتثمار المشهوهة السهتقرار األسهواق الماليهة مثهل عمليهات 

لعمليهات المبنيهة علهى الحهظ المهرتبط الشراء و البيع اآلجل على التغطية بدون أي نية للتقابب الفعلهي ، و ا

بتقلبات بعب المؤكرات و كذا العمليات المسندة إلى خيارات كرائية أو بيعية تسم  بالتحوط بمبلغ صغير 

...من مخاطر عمليات مضاربة متهورة وغيرها
58 

الكمي  إن الدعم الذي يمكن أن تقدمه المصارف اإلسالمية ألسواق رأس المال يتمثل أساسا في الحجم   

لما يمكن أن تضخه أو تستوعبه المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية من أموال بواسطة مختلف 

نجحت المصارف اإلسالمية في ابتكار أدوات مصرفية تقو  على أنشطتها اإلستثمارية و التمويلية، حيث 

رية و القنوات تضيف كمية ال بأس بها وتنويعا في محتوى و أككال األوعية اإلدخاأسس كرعية 

:من أهمها  اإلستثمارية التي تستخدمها و التي تعتبر خروجا متميدا عن النمط المصرفي التقليدي السائد
 56 

   ؛...(اإلجارة  –األسهم  –العقار ) صناديق االستثمار  -

 ؛( السلم  –االنتفاع  –الحسن القرض  –اإلجارة ) صكوك االستثمار  -

  ؛الستثمارية الشهادات ا/ الطروحات الخاصة  -

 السوق الثانوي للتداول  -

 بطاقات االئتمان اإلسالمية  -

وكان لألدوات المالية السابقة دورا في جذب مدخرات العالم اإلسالمي حيث تجاوزت ودائع المصارف 

 .مليار دوالر حسب بيانات المجلس العا  للبنوك اإلسالمية 455 ال    4550اإلسالمية في عا  

 :هذا الجانب على ثالثة مجاالت أساسية تتعلق بأسواق رأس المال وهي ويمكن اإلكارة في 
 

 :تطبيق مفهوم المصارف الشاملة  -1

فرضهههت البنهههوك اإلسهههالمية واقعهههاه جديهههداه علهههى السهههوق المصهههرفية العالميهههة واقتحمهههت مصهههطلحات      

سهالمية أن تطهرح قهواميس البنهوك الغربيهة، واسهتطاعت البنهوك اإل" التكافهل"و" الصهكوك"و" المشاركة"

مفهوماه جديداه في التعامالت المصرفية، وليس أدل علهى ذلهك مهن سهعي العديهد مهن البنهوك العالميهة إلنشهاء 

أقسا  إسالمية لتلبية الطلب المتدايد لعمالئها المسلمين على الخدمات البنكية التهي تتوافهق وتعهاليم الشهريعة 

 .اإلسالمية

ويالحههظ أن تجنههب  ،الوسههاطة فههي المقهها  األولدور  يتخههذ الماليههةتههدخل المؤسسههات فههي األسههواق إن     

المؤسسات المالية اإلسالمية الواض  للفائدة قد حد من أنشطتها ووظائفها في األسهواق التقليديهة المعاصهرة 

ومهن ذلهك الحصهص واألسههم فهي رؤوس  وجعلها تقصر معامالتها على عهدد محهدود مهن األدوات الماليهة



 8 

مدرجهة فهي البورصهات فهي البلهدان الصهناعية والتهي تعمهل وفقهاه لمبهادئ اقتسها  األربهاح ال الشركات الوأم

ويتههوخى المسههتثمرون . والخسههائر، مههع وجههود سههوق جيههدة تقههو  علههى مبههادئ العههرض والطلههب وغيرههها

دفهع فوائهد علهى القهروض أو )المسلمون الحرص الشديد فيما يتعلق بأنشهطة تلهك البلهدان وعالقتهها بالفائهدة 

ومن المجاالت األخرى التي تستطيع المؤسسات اإلسالمية المشاركة (. ضي فوائد على فوائب األموالتقا

فيها عمليات كراء السلع المادية ثم إعادة بيعها أو توزيعها، وكراء بعب الشركات الصغيرة أو المتوسطة 

في رؤوس أموال المشروعات  وإعادة تشكيل هياكلها التمويلية بما يتفق مع المبادئ اإلسالمية، والمشاركة

وتكههوين  ،الجديههدة واالسههتثمارات العقاريههة الممولههة بالكامههل بمسههاهمات نقديههة دون اللجههوء إلههى االقتههراض

كركات لالستثمار المشترك بناءه على اسهتثمارات مشهروعة مهن وجههة النظهر اإلسهالمية مهع إدراجهها فهي 

دخول فههي كههراكات مهع البنههوك بتملههك األصههول و إعهداد دراسههات الجههدوى و اله البورصهات والتعامههل فيههها

.المالية ثم التنازل التدريجي عنها لمستثمرين جدد 
 45 

وتدايد اإلقبال العالمي عليه يرجع إلى عوامل مرتبطة  إن النمو المتسارع للقطاع المصرفي اإلسالمي    

اإلسالمية إلى تأسيس ومن هذه العوامل اتجاه معظم المصارف  بأسلوب عمل البنوك اإلسالمية ذاتها،

وصناديق استثمار في األسهم العالمية مما أدى إلى توسع قاعدة السوق أما  هذه  محافظ استثمارية محلية

اإلسالمي التي  وازدياد الخدمات المالية واالستثمارية التي تقدمها، حتى بلغ عدد برامج التمويل المصارف

.برنامجاه  46تقدمها مثل هذه البنوك 
45

لرغم من أنه يمكن للمؤسسات اإلسالمية أن تطرح في وعلى ا 

األسواق المالية المعاصرة عدداه من األدوات المالية اإلسالمية القابلة للتسويق بل واكراك بعب 

المؤسسات التقليدية فيها، فإنه من األهمية بمكان أن تكون المؤسسات اإلسالمية على وعي تا  بالفرص 

 .التعامل بنشاط في تلك األسواقوالمخاطر التي ينطوي عليها 

وربما يجدر بنا أن نركد على صناديق اإلستثمار باعتبارها أداة مالية ووعاء استثماري جديد له تأثير     

كبير في جذب المدخرات و تشجيع اإلستثمار، و التي قامت المؤسسات المالية اإلسالمية باستخدا  هذه 

طوير أعمالها و نشاطاتها بما يتفق مع أحكا  الشريعة اإلسالمية الصناديق في مجاالتها اإلستثمارية و ت

عقد كركة مضاربة بين إدارة الصندوق التي تقو  "ويمكن تعريف صناديق اإلستثمار اإلسالمية بأنها 

بالعمل فقط و بين المكتتبين فيه الذين يمثلون في مجموعهم أصحاب المال، فيدفعون مبالغ نقدية معينة إلى 

صندوق التي تمثل دور المضارب فتتولى تجميع حصيلة اإلكتتاب التي تمثل رأس مال المضاربة ، إدارة ال

و تدفع للمكتتبين صكوكا بقيمة معينة تمثل لكل منهم حصة كائعة في رأس المال الذي تقو  اإلدارة 

ول مالية باستثماره بطريق مباكر في مشروعات حقيقية مختلفة، أو بطريق غير مباكر كبيع و كراء أص

و أوراق مالية مقبولة كرعا ، و توزع األرباح المحققة حسب نشرة اإلكتتاب الملتد  بها من كال الطرفين 

و إن حدثت خسارة تقع على المكتتبين بصفتهم أصحاب المال ما لم تفرط إدارة الصندوق بصفتها 

".المضارب، فإن فرطت يقع الغر  عليها 
44 

مليار دوالر،  5.0إسالمية بقيمة  على سبيل المثال صكوك إيجار 4552سنة أصدرت البحرين فقد     

اإلسالمية الصادرة  الصكوكووصلت قيمة . دوالر مليون 755بينما أصدرت قطر صكوكاه إسالمية بقيمة 

 "Towers and Hamlins" "تاورز اند هامليند"لتقرير كركة  مليارات دوالر، وفقاه  2في دول الخليج 

.الدولية
40 

 

 :زيادة الطلب و العرض في األسواق المالية -4

مليار دوالر ، في  455لقد نجحت البنوك اإلسالمية في حشد مبالغ كبيرة ، فلديها قاعدة ودائع تديد عن    

مليار دوالر،  255، ومحفظة استثمارات مالية تفوق  % 40إلى   % 45حين تنمو سنويا بنسبة تقدر ب  

أن تكون المصارف اإلسالمية مليار دوالر أمريكي ، كما يتوقع  52ها حوالي وقاعدة رأسمالية يبلغ مقدار

مدخرات العالم اإلسالمي خالل السنوات العشر  من إجمالي%  05إلى   %25مسؤولة عن إدارة ما بين 

 المصارف التقليدية العريقة لفت  فروع أو نوافذ إسالمية حتى ال تخسر المقبلة، خاصة بعد اتجاه العديد من

تدايد الطلب على خدمات المصارف اإلسالمية بعب العمالء مع
42

، كما أثبتت الدراسات أن المؤسسات 

المالية اإلسالمية أكثر قدرة على تجميع األرصدة النقدية القابلة لإلستثمار، و أكثر قدرة على توزيع المتاح 

 ة و اإلجتماعية كما أنها تساهم من الموارد النقدية على أفضل االستخدامات ألغراض التنمية اإلقتصادي
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.بشكل مباكر في عدالة توزيع الدخل القومي و ذلك على عكس المؤسسات المصرفية األخرى
40 

 585ومع أن المؤسسات المالية اإلسالمية سوف تضيف إلى سوق رأس المال أسهم و أوراق أكثر من    

رية كافية تستوعب سيولتها الفائضة و تمدها مؤسسة عالمية إال أنها ظلت تشكو من عد  وجود منافذ استثما

و التي تعتبر أسواق رأس المال المحلية و . بالسيولة الالزمة عند الحاجة، و تمول مشروعاتها و أفكارها

 .الدولية المكان المناسب لتحقيق تلك المصال 

األسواق المالية  إن هذه التقديرات بال كك ستساهم بشكل كبير في زيادة عرض األوراق المالية داخل  

المحلية و العالمية ، هذا باإلضافة إلى دور وحجم صناديق االستثمار و اإلصدارات التي تديرها 

 .المؤسسات المالية اإلسالمية  وكذلك مجموع السندات و كهادات االستثمار بمختلف آجالها و أنواعها

ا من أسهم كبرى الشركات العالمية هذا أما في جانب الطلب فإن محافظ البنوك اإلسالمية تضم عددا مهم  

.باإلضافة إلى إنشاء صناديق خاصة باألسهم الدولية و العالمية و أسهم األسواق الناكئة
46 

إن هذه المعطيات تؤكد الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية اإلسالمية في دعمها و تطويرها     

 .انب عرض و طلب األدوات الماليةألسواق رأس المال خصوصا العربية منها في ج
 

 :دعم التوجهات الحكومية نحو التخصيص/ 2

إن من بين األنشطة التي يمكن أن تساهم من خاللها المصارف اإلسالمية و التي لها عالقة مباكرة       

أي  -بأسواق رأس المال هو مساندتها لعدد من الدول اإلسالمية التي تريد التوجه نحو عمليات التخصيص 

من خالل دورها اإلستشاري و إعدادها لدراسة  -تحول مؤسسات القطاع العا  إلى كركات ذات أسهم 

الجدوى الخاصة بالمؤسسات المعنية ، وتقييمها للموجودات وتحديدها عدد األسهم التي يمكن إصدارها إلى 

ألسهم الشركات المراد  جانب الدور التمويلي الكبير الذي يمكن أن تقدمه المصارف اإلسالمية بشرائها

تخصيصها و إدخالها ضمن حافظتها اإلستثمارية أو محافظ عمالئها و بيعها بعد ذلك بالتدريج لجمهور 

المكتتبين أو لصناديق اإلستثمار أو القيا  بتداولها في البورصات بعد إدراجها في األسواق المحلية أو 

.العالمية
47 

 

-VI   المال رأس في أسواق العربية رف اإلسالمية بعض النماذج العملية للمصاعرض: 

في أسواق رأس المال يجب أن العربية قبل أن نعرض بعب النماذج العملية للمصارف اإلسالمية     

نشير إلى أن حجم تعامالت المصارف اإلسالمية في أنشطة أسواق المال المتنوعة ال تغطي إال  سدس  

وتركد علي العقود المبنية علي بيع وكراء األسهم والصكوك فقط العمليات المرتبطة باألنشطة المختلفة 

نظا  البيوع العاجلة التي تنتهي بدفع القيمة وقبب كهادات  ىوفق عمليات البيع والشراء  التي تتم عل

األسهم  أو الصكوك في الحال أما ما يسمي بعقود الخيارات  والمستقبليات  وغيرها من المشتقات األخرى 

الت قيد البحث والدراسة ولم تجاز كرعياه وهذا ما حد حالياه من نشاط المصارف اإلسالمية نها الزإف

علما بان المصارف اإلسالمية اآلن تحدث ثورة كبيرة وتغييرات مؤثرة . وجعله جدئيا في أسواق المال 

 .في عمليات التوريق في السوق األولى 

في % 45إلى % 0في أسواق المال تتراوح ما بين إن االستثمارات المباكرة للمصارف اإلسالمية    

.اعلي درجاتها في السوقين األولى والثانوي علي التوالي
48 

 
 

 :التجربة السودانية  .1

 27البد من ذكر أن السودان لديه سوق أوراق مالية تعمل فقط وفق الشريعة اإلسالمية علماه بان هناك 

وبعب اإلصدارات الحكومية وهي ما يسمي بشهادات صناديق استثمارية  0كركة مدرجة باإلضافة إلي 

 .وصكوك التمويل الحكومي( كهامة )المشاركة الحكومية 

إن المصارف السودانية العاملة كلها تعمل وفق النظا  المصرفي اإلسالمي كما أن البنك المركدي قد 

 .صل من أسس وصيغ وفكر التمويل المصرفي اإلسالمي أعمق و
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لية بمنشوراتها المتنوعة الني يصدرها البنك المركدي في السودان مع قانون البنك السياسات التمويإن 

المركدي وقانون سوق الخرطو  لألوراق  المالية وقانون صكوك التمويل وقانون الشركات وقانون 

 . االستثمار كلها منصبة في التعامل وفق القواعد الشرعية المجازة 

سهم كركات أعامل في االستثمار المباكر خاصة االستثمار في نها كجعت بقدر كبير التأكما     

المساهمة العامة القائمة وحديثة التكوين والصناديق االستثمارية باإلضافة إلى إصدارات حكومة السودان 

وبالفعل ولكبر العائد من االستثمار في األوراق . خاصة كهادات كهامة وصكوك التمويل الحكومي 

ات الحكومة لما تتمتع به من ضمانات ولما تتوقعه من أرباح عالية تصل في المالية خاصة إصدار

نجد أن المصارف اإلسالمية في السودان كان لها دوراه كبيرا في ، سنوياه %  45كثر من أالمتوسط إلى 

عمليات سوق األوراق المالية المحلي حيث ككلت نسبة تعامالت البنوك اإلسالمية في السودان حوالي 

من التعامالت في السوق الثانوية باستثناء الصناديق %  40ن إصدارات السوق األولى وحوالي م% 00

 % . 75االستثمارية والتي تشكل نسبة البنوك اإلسالمية في التعامالت فيها نسبة عالية تصل إلى 

ون منعدمة تكاد تكفأما فيما يخص بتعامالت المصارف اإلسالمية في السودان في أسواق المال العالمية 

 .مليون دوالر  255مليار دينار أي ما يقارب ال  555تماماه علماه بان إصدارات كهامة في العا  تصل 

 : التجربة البحرينية . 2

كثر من ثالثمائة مؤسسة مصرفية أبكل التأكيد تعتبر البحرين مركداه مالياه كبيرا ومتطوراه ويكفي أن     

 5687منها بنك البحرين اإلسالمي كأول مصرف إسالمي وأنشئ عا   ومالية تعمل اآلن بالبحرين ونذكر

مين اإلسالمية أحجم ونشاط البنوك اإلسالمية في البحرين والمؤسسات المالية وكركات الت ءومن بعد بد

وبدأت المصارف اإلسالمية في التدايد إلى أن  ،في االنتشار باإلضافة إلى عدة صناديق استثمارية 

مصارف  7مصارف تجارية كبيرة بينما البقية نجد منها  2سسة اسالمية  من بينها مؤ 47وصلت إلى 

 .إسالمية  وبنوك أخرى أوف كور 

وقد كانت وسائل وصيغ التمويل اإلسالمي المتبعة في البحرين متنوعة تنوعاه كبيراه حيث نجد    

والسلم الموازي  ابحة السلع ، والسلم ومر( المنتهية بالتمليك )المرابحة ، المضاربة ، المشاركة ، اإلجارة 

ت بالبحرين بنيت موهذه ما تهمنا هنا في هذا األمر حيث أن عدة مشروعات قا، واإلستصناع والصكوك 

فكرة الصناديق االستثمارية وإصدارات صكوكها المختلفة ويكفي أن عدة صناديق قد وصلت قيمة  ىعل

أنها قابلة للتداول بسوق البحرين  هذه الصكوك رواج ىعلما ساعد ن أمليون دوالر و 40الواحد منها 

كما أن قيا  سوق المال اإلسالمي العالمي بالبحرين وإنشاء ما يسمي بمركد إدارة  ،لألوراق المالية

مليون دوالر أمريكي مدفوع بالكامل بواسطة بنك التنمية اإلسالمي ،  455السيولة المالية برأسمال بلغ 

وذلك ألغراض تسهيل التمويل  ،وبنك دبي اإلسالمي ومصرف البحرين اإلسالميبيت التمويل الكويتي 

والحركة االستثمارية بين البنوك اإلسالمية ولتخلق وتطور مصدراه للتمويل القصير والمتوسط مدعوماه 

ن هذه المؤسسة قد أدراجها وتداولها في األسواق علماه بإبالصكوك وغيرها من األدوات التي يمكن 

من أجمالي األصول المقدرة % 05إلى %  40ن تكون االستثمارات القصيرة المنفقة في حدود أبتوقعت 

 .بليون دوالر  475  ب

بلغ فقد ( وهو صندوق مفتوح خاص بالشركات االستثمارية )صندوق التمويالت الرأسمالية بالبحرين  أما

مليون دوالر بجانب  505ره بلغ ن االستثمار في صندوق اإليجاأمليون دوالر  و 055حجمه ما يعادل 

 .عدة صناديق أخرى تحت الدراسة 

 :التجربة الماليزية . 3

ن التجربة الماليدية الخاصة بالمصارف اإلسالمية واألدوات اإلسالمية المستخدمة في أسواق المال إ    

الدول األخرى وكل في تطور مستمر من حيث الهياكل التنظيمية نجدها في ماليديا تقريباه مكتملة مقارنة ب

الخبرات والمهارات التي اكتسبها الماليديون في مجال المصارف اإلسالمية  من خاللذلك قد تحقق 

 .حيث تم إنشاء العديد من الصناديق االستثمارية الضخمة  ، وأسواق المال اإلسالمية
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ود إلي أسواق مالية خارجية تعتبر التجربة الماليدية في األوراق المالية هي  الوحيدة التي عبرت الحد    

ويكفي أن أصول المصارف اإلسالمية في االستثمارات المختلفة %  50الي%  54بنسبة تراوحت بين 

ن أبليون دوالر و 40أقطار بلغت  6ن حجم الصكوك اإلسالمية موزعة في أبليون دوالر و 654بلغت 

وتجربة  ،صندوق 555ن دوالر أكثر من بليو 0.0حجم الصناديق االستثمارية اإلسالمية المشتركة بلغت 

ن المصارف اإلسالمية الماليدية تساهم فيها أسوق المال الماليدية من حيث الحجم تعتبر كبيرة للغاية و

كما هو واض  فان األدوات المالية المستخدمة هي صكوك % 40كثر من أبنسبة عالية تصل إلي 

إلسالمية التي نجدها في كل من الدول اإلسالمية الصناديق االستثمارية المتنوعة وهي نفس الصيغ ا

 ( .الخ ... مضاربة  ،مشاركة  ،مرابحة )األخرى 

V-  التي تواجه المصارف اإلسالمية الراهنة التحديات: 

تواجه الصناعة المصرفية اإلسالمية في الوقت الراهن جملة من التحديات التي تساعد على دعم      

:ذا ما تم تذليلها أهمهاأسواق رأس المال العربية إ
46 

 تحرير و عولمة الخدمات المصرفية خاصة بعد تطبيق اتفاقية التجارة الدولية و تحرير الخدمات؛ 

  الفجوة التكنولوجية وضعف التطوير في الصناعة المالية اإلسالمية مقارنة بالصناعة المالية

 التقليدية؛

  مال كال منها اقل  نوك اإلسالمية يبلغ رأسمن الب%  70قرابة  -ضآلة أحجا  البنوك اإلسالمية

 و ضعف التنسيق و العمل المشترك بينها على المستوى الدولي؛  -مليون دوالر  40من 

  نشطة تتعامل بأدوات االستثمار اإلسالمية محلية و دولية عد  وجود أسواق مالية ونقدية

سالمية على االستفادة من المصستخدمة في السوقين المالي والنقدي، وعد  قدرة المصارف اإل

السندات الحكومية التي تصدرها المصارف المركدية والتي غالباه ما تشكل مجااله رحباه الستثمار 

 ؛الفوائب المالية لدى المصارف

  عد  مراعاة بعب المصارف المركدية لخصوصية عمل المصارف اإلسالمية التي تعمل في

تعلقة بالعمل المصرفي جاءت لتناسب أعمال المصارف نطاقها، إذ أن مصعظم القوانين واألنظمة  المص

لخضوع المؤسسات المالية اإلسالمية لمعايير و ضوابط ال  باإلضافة التقليدية بالدرجة األولى

 تتفق مع طبيعة عملها على المستوى الدولي؛

:كما يمكننا أن نضيف التحديات التالية
05 

 مصارف اإلسالمية في كل دولة من الدول التي يق السوق من حيث عد  وجود عدد كافي من الض

تعمل فيها هذه المصارف، األمر الذي يحرمها من تكوين سوق نشط للعمل المصرفي اإلسالمي، 

نافسة ومن ثم تنوع الخدمات  حيث أن وجود عدة مصارف إسالمية يصساعد في زيادة حدة المص

قدمة نتجات المصرفية المص    ؛والمص

 مالية و زيادة رأس المال و كفايته بسبب الوظائف التي يؤديها المصرف الحاجة إلى المالءة ال

القدرة على تحمل المخاطر من خالل الكفاءة المالية والجدارة االئتمانية لقاعدة  )اإلسالمي 

 ؛(عمالئه

  عد  تطوير األدوات المالية في أسواق رأس المال العربية و الدولية من أجل مواجهة ظروف

 حاجة إليها أو عند وجود فائب منها ؛ السيولة عند ال

 تحسين مستوى و التي تمكنها من  قلة الكوادر البشرية المؤهلة في العمل المصرفي اإلسالمي

و قدرتها على  تعظيم مهارتها في الهندسة المالية اإلسالميةو بالتالي  إدارتها وعملياتها الفنية

 . منافسة البنوك التقليدية

  نتيجة االختالفات بين محاسبة المصارف اإلسالمية ومحاسبة المصارف وجود مشاكل مصحاسبية

 ؛التقليدية

  ضعف التنسيق بين الهيئات الشرعية في المصارف اإلسالمية و توحيد المرجعية الشرعية في كل

 .بلد
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 :خاتمة

بدأت تهتم في استثماراتها بالجانب الذي المصارف اإلسالمية من منجدات  مما سبق يتبين أن

ولكن وبالرغم من أن استثماراتها في هذا المجال  في تدايد مستمر  إال إنها ، المال رأس بأسواق  يختص

الزالت تستثمر بنسب منخفضة لحد ما وال زالت استثماراتها مرتبطة في معظمها بأسواق  المال المحلية 

ال أنه يؤمهل منها تحقيق إ ، بالرغم من وجود مؤكرات خاصة بالتعامل اإلسالمي في أسواق المال العالمية

دعم و تطوير أسواق رأس المال العربية و زات ، وخاصة فيما يتعلق بمساهمتها في انجالمديد من اإل

 :اإلسالمية و ذلك من خالل هذه ما يلي

  تطوير و تحديث األدوات المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية خصوصا صناديق اإلستثمار

ة كرعا ووعاء استثماري جديد له تأثير كبير في جذب المدخرات باعتبارها أداة مالية مقبول

 . وتوظيف السيولة الفائضة لديها وتقليل المخاطر

  زيادة المصارف اإلسالمية للطلب و العرض في سوق أوراق المال بسبب حجم ودائعها و

 موجوداتها الكبيرة التي تحتاج إلى استثمار 

 تي تريد التوجه نحو عمليات التخصيص  من خالل مساندتها لعدد من الدول اإلسالمية ال

 .دورها اإلستشاري و إعدادها لدراسة الجدوى الخاصة بالمؤسسات المعنية
 

ضوء التحديات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي فإن األمر يتطلب إعادة هندسة كاملة  أما في   

بما يصعدز تنافسيته ويجعله قادراه على تلبية للقطاع المصرفي اإلسالمي على المصستويين القطري والعالمي 

احتياجات العمالء، وأكثر تطبيقاه للمعايير المالية والمحاسبية اإلسالمية المتعارف عليها إقليمياه وعالمياه، 

زيادة نطاق وأيضاه أكثر استيعاباه للتطورات التكنولوجية المصرفية الحديثة، وهذا ال يتم إاله من خالل 

نسيق المصشترك بين المصارف اإلسالمية ذاتها وبين تلك المصارف والمصارف المركدية التعاون والت

التي يقع على عاتقها وضع األطر التنظيمية والتشريعية والفقهية المصالئمة لعمل ( السلطات النقدية)

 .المصارف اإلسالمية
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