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يتنػػػاوؿ هػػػذا المصػػػاؿ فػػػرص وتحػػػديات التمويػػػؿ اإلسػػػالمي فػػػي . المسػػػت مص

بريطانيػػػا مػػػف  ػػػػالؿ الويػػػااؽ الرسػػػمية، والتصػػػػارير الصػػػادرة عػػػف مؤسسػػػػات 
(، IFSLاستشػػػارية مت صصػػػة كمؤسسػػػة لنػػػدف العالميػػػة لم ػػػدمات الماليػػػة )

اسػػات ااكاديميػػة التػػػي اهتمػػت بهػػػذا المو ػػوع. وقػػد حػػػدد المصػػاؿ أهػػـػ والدر 
العوااػػػؽ التػػػي قػػػد تعرقػػػؿ نمػػػو وتطػػػور التمويػػػؿ اإلسػػػالمي فػػػي هػػػذا البمػػػد، 
وتناوؿ ما وصؿ إليه أمر تذليؿ تمؾ العراقيؿ مف منجزات مف قبػؿ الجهػات 
المعنيػػة. ومػػف جهػػة أ ػػرل، وقػػؼ المصػػاؿ عمػػ  عػػدد مػػف الفػػرص التػػي قػػد 

 .لسوؽ البريطانية لمتمويؿ اإلسالميتتيحها ا
و مص المصاؿ بعد ذلؾ إل  عدد مف النتااج التي يأمؿ أف تستفيد منها 

في بالد أ رل، والمهتموف  المالي جهات م تمفة؛ كهياات اإلشراؼ
بصناعة التمويؿ اإلسالمي، باإل افة إل  الجهات ااكاديمية والبحيية 

صية عم  واقع التمويؿ اإلسالمي التي ييري برامجها تصديـ أميمة تطبي
 في أماكف م تمفة.

 التمويؿ اإلسالمي، اإلشراؼ المالي، بريطانيا. :ةمفتاحيالكممات ال

                                                 
والتي كاف بيف يدي هذا المصاؿ نتوجه بالشكر والتصدير لممحكميف عم  الممحوظات التي أبداها  )*(

المصاؿ وتبص  مع ذلؾ مسؤوليتنا كاممة لما يرد في لها ااير في تحسيف بعض جوانب الورقة، 
 .غيرهـيس وجهة نظر المحكميف أو ا ولنمف آراء والتي تميؿ وجهة نظر 
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 مقدمة -1
اتسع نطػاؽ عمػؿ المؤسسػات التمويميػة اإلسػالمية بشػكؿ الفػت فػي السػنيف اا يػرة، 

درجػػة كبيػرة مػػف  ممػا جعمػػه ينتصػؿ مػػف البياػات العربيػػة واإلسػالمية إلػػ  بياػات عالميػػة عمػ 
ومػػف الػػدوؿ التػػي لهػػا ح ػػور بػػارز فػػي هػػذا المجػػاؿ المممكػػة المتحػػدة؛  .المنافسػػة والتطػػور

ػ إلنشػاء  مسػة مصػارؼ  افهي الدولة الوحيػدة مػف بػيف الػدوؿ الةربيػة التػي منحػت تر يص 
إسػػالمية حتػػ  اكف، كمػػا أنهػػا سػػمحت لعػػدد مػػف المصػػارؼ التصميديػػة بتصػػديـ  ػػدمات ماليػػة 

لمتمويػؿ  اعالمي ػ اع أحكاـ الشريعة اإلسالمية"، وحكومتهػا تسػع  اف تكػوف مركػز  "متوافصة م
 .اإلسالمي  ارج البالد العربية واإلسالمية

مػػػف التسػػػاؤالت التػػػي  اهػػػذا الواقػػػع الػػػذي عميػػػه الحػػػاؿ فػػػي بريطانيػػػا فػػػرض عػػػدد  
ر يحاوؿ هذا المصاؿ معالجتها بالدراسة والتحميؿ؛ تسػاؤالت مػف قبيػؿ: مػا حصيصػة تطػو 

لػػػػ  أي مسػػػػتول وصػػػػؿ؟ ومػػػػا هػػػػي الفػػػػرص  التمويػػػػؿ اإلسػػػػالمي فػػػػي هػػػػذا البمػػػػد؟ واا
والتحػػديات التػػي يفر ػػها تواجػػد هػػذا النػػوع مػػف التمويػػؿ فػػي بياػػة ماليػػة عالميػػة عمػػ  

 مستول عاؿ مف التطور والتعصيد؟

إف المصػػػاؿ يطسػػػمط ال ػػػوء عمػػػ  التسػػػاؤالت السػػػابصة بةػػػرض الوقػػػوؼ عمػػػ  أهػػػـ 
يحهػػػػا السػػػػوؽ البريطػػػػاني لمتمويػػػػؿ اإلسػػػػالمي مػػػػف أجػػػػؿ الفػػػػرص والتحػػػػديات التػػػػي يت
 قساـعممية. وقد انتظـ المصاؿ في ااالعممية و الهمية ااالتوصؿ لبعض النتااج ذات 

التالية: الدراسػات السػابصة،  والمنهجيػة، وتطػور التمويػؿ اإلسػالمي فػي بريطانيػا، يػـ 
المصػػػاؿ نػػود التنبيػػػه  ال الصػػة والنتػػااج. وبػػػيف يػػدي هػػذا االفػػرص والتحػػديات، وأ يػػػر  

 عم  النصاط التالية: 

نعت المصػارؼ أو المنتجػات باإلسػالمية فػي السػوؽ البريطانيػة ال يعنػي  -2
إصػدار حكػػـ شػػرعي عميهػا مػػف طرفنػػا بصػدر مػػا هػػو نصػؿ لمواقػػع كمػػا يوصػؼ بػػه مػػف 

 قبؿ أصحابه أو المهتميف به.
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ة مػػف المصػػادر التػػي اعتمػػد عميهػػا البحػػث بشػػكؿ راػػيس الويػػااؽ الصػػادر  -3
عػػف الحكومػػة البريطانيػػة باعتبارهػػا المحػػرؾ ااساسػػي لهػػذا الممػػؼ؛ وقػػد ات ػػ  ذلػػؾ 

ـ 3111مػػف  ػػالؿ الفعاليػػات التػػي قامػػت بهػػا أو شػػاركت فيهػػا الحكومػػة منػػذ عػػػاـ 
لػػػ  حػػػد اكف. إف االعتمػػػاد عمػػػ  هػػػذي الويػػػااؽ ال يعنػػػي بحػػػاؿ اتفاقنػػػا الكامػػػؿ مػػػع  واا

ة، كمػػا ال يعنػػي أف مػػا قامػػت بػػه هػػو اإلجػػراءات التػػي تصػػـو بهػػا الحكومػػة البريطانيػػ
 .يةتصميدالطريصة الميم  لمتعامؿ مع مسألة إدراج التمويؿ اإلسالمي في الصوانيف ال

الوكالػػة، أو غيرهػػا و  اإلجػػارة،و  اسػػت داـ بعػػض المصػػطمحات ميػػؿ المرابحػػة، -4
لوصػػػؼ بعػػػض المنتجػػػات أو المعػػػامالت كمػػػا ورد فػػػي الدراسػػػات والويػػػااؽ أو النشػػػرات 

 أحكػػػػاـ الصػػػػادرة عػػػػف المؤسسػػػػات المصدمػػػػة لم ػػػػدمات التمويميػػػػة المتوافصػػػػة مػػػػعالتعريفيػػػػة 
 .الشريعة ال يعني بال رورة أف هذي الم اميف متفصة مع ما هو سااد في كتب الفصه

ا تيػػار التجربػػة البريطانيػػة و صػػها بالدراسػػة والتمحػػيص جػػاء بنػػاء عمػػ   -5
يؿ اإلسالمي فػي هػذا عدد مف االعتبارات مف أهمها التطور الحاصؿ في نمو التمو 

الدراسػات العمميػة بالمةػة العربيػة التػي تصػـو بدراسػة  ،إف لػـ يكػف انعػداـ ،البمد مع قمة
 ،يجابياتػػهاا ياته و بتنصػػؿ الواقػع كمػػا هػػو بكػؿ سػػم ،وتحميػؿ هػػذا التطػػور بكػؿ مو ػػوعية

ومػػػف يػػػـ ت ػػػع االسػػػتنتاجات والتطػػػورات بنػػػاء عمػػػ  ذلػػػؾ ولػػػيس بنػػػاء عمػػػ  مواقػػػؼ 
وينيػػة" مسػػبصة. ومػػف جهػػة أ ػػرل فػػحف التطػػور الحاصػػؿ فػػي السػػوؽ "تهويميػػة" أو "ته

ال يمايمه التطور الحاصؿ في أي  -كما سيت   مف  الؿ المعطيات –البريطاني 
بمػػد متصػػدـ آ ػػر و اصػػة البمػػداف ااوربيػػة. كمػػا أف عػػدـ تناولنػػا لتجػػارب أ ػػرل ميػػؿ 

ه بعػد اسػتكماؿ هػذي الفرنسية لعممنا بوجود دراسات مشابهة يصوـ بها زمالء لنا، ولعم
التػػي  اإلسػػتراتيجيةالدراسػػات يستحسػػف المصارنػػة بينهػػا السػػت الص بعػػض التوجهػػات 

ربية واإلسالمية بطريصة قد تفيد عممية انتشار التمويؿ اإلسالمي في البياات غير الع
 وليس بطريصة عفوية أو ارتجالية. م طط لها
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 الدراسات السابقة -2
ت الصػػمة المباشػػرة بالمو ػػوع الػػذي يتطػػرؽ فيمػػا يمػػي اسػػتعراض لمدراسػػات ذا

 إليه هذا المصاؿ:

(Wilson, 1999)ـ :::2دراسػػػػة رودنػػػػي ولسػػػػف عػػػػاـ  -2
، والتػػػػي جػػػػاءت (2)

فػػػرص المصػػػرفية والتمويػػػؿ اإلسػػػالمي فػػػي الةػػػرب: تجربػػػة و  تحػػػت عنػػػواف "تحػػػديات
المممكػػػػػة المتحػػػػػدة"، وقػػػػػد أولػػػػػت الدراسػػػػػة عنايػػػػػة كبيػػػػػرة ل صػػػػػااص السػػػػػوؽ الماليػػػػػة 

ية، وتطور التمويؿ اإلسالمي فيهػا منػذ بدايػة اليمانينيػات وحتػ  التسػعينيات البريطان
مف الصرف الما ي، أما جانب الفرص والتحديات فصد ذطكر بشػكؿ مصت ػب فػي ينايػا 
الدراسػػػػة، ولػػػػـ تطفػػػػرد لػػػػه فصػػػػرات م صصػػػػة لتحميمػػػػه بشػػػػكؿ موسػػػػع، عػػػػالوة عمػػػػ  أف 

 . يمعطيات الدراسة توقفت عند حدود تسعينيات الصرف الما

(Dar, 2002)ـ 3113دراسة هومػايوف دار عػاـ  -3
عػف شػراء المنػازؿ فػي  (3)

بريطانيػػا بواسػػطة عصػػود التمويػػؿ اإلسػػالمي، والدراسػػة كمػػا هػػو وا ػػ  مػػف عنوانهػػا 
ومف م مونها كذلؾ، أنها تتناوؿ جزاية واحدة تتعمؽ بتمويؿ المنازؿ بالنسبة افراد 

ؽ التػػي تحػػوؿ دوف اإلقبػػاؿ عميهػػا بشػػكؿ الجاليػػة المسػػممة؛ حجػػـ هػػذي السػػوؽ والعوااػػ
كبيػػر مػػف قبػػؿ أفػػراد الجاليػػة، و مصػػت الدراسػػة إلػػ  أف مػػف أهػػـ العوااػػؽ فػػي ذلػػؾ 
"فشؿ" الصااميف عم  الصناعة في التسويؽ بتصديـ المعمومات الكافيػة عػف المنتجػات 

ذا مػػػا  هػػػذا اامػػػر، فػػػحف الدراسػػػة ت مػػػص إلػػػ  فػػػي تحسػػػف  حػػػدثالتػػػي يعر ػػػونها، واا
اإلسػػالمي" فػػي بريطانيػػا بشػػكؿ كبيػػر. وهكػػذا،  العصػػاري طػػور سػػوؽ "الػػرهفإمكانيػػة ت

 .يالحظ أف البحث ركز عم  جزاية واحدة وعم  ما ارتبط بها مف عوااؽ

                                                 
(2)Wilson, R. (1999) "Challenges and Opportunities for Islamic Banking and Finance 

in the West: The United Kingdom Experience".                                                             

(3) Dar, H.A. (2002) "Islamic Housing Financing in the United Kingdom: Problems, 

Challenges and Prospects".                                                                                            
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(Mathews et al., 2003) ـ3114دراسػة روبػػيف مػاييو وآ ػػريف، عػاـ  -4
(4) ،
مية. عػػػف التطػػػورات اا يػػػرة فػػػي سػػػوؽ العصػػػار الممػػػوؿ مػػػف  ػػػالؿ المنتجػػػات اإلسػػػال

نهػػا تركػػز عمػػ  التمويػػؿ العصػػاري إوالدراسػػة شػػبيهة فػػي مو ػػوعها بػػالتي سػػبصتها حيػػث 
المصدـ مف قبؿ المؤسسات التمويمية اإلسالمية مع رصد آ ر التطورات في ذلػؾ. وقػد 
تناولػت الدراسػػة منتجػات المرابحػػة واإلجػارة، وقامػػت بعػرض تجربػػة التمويػؿ اإلسػػالمي 

مصػػػي أو ا (Ethical finance)ا القيػػػاتي مػػػف  ػػػالؿ التمويػػػؿ ال ط
الػػػذي بػػػات يحتػػػؿ  (5)

 إلػ  في أوساط بريطانيا وغيرهػا مػف الػدوؿ ااوروبيػة، وانتهػت الدراسػة امتزايد   ااهتمام  
مصػي بشػكؿ عػاـ فػي  بعض النتػااج تتعمػؽ بػدور التمويػؿ اإلسػالمي بشػكؿ  ػاص، وال ط

 .إزالة الفوارؽ االجتماعية وعدـ االستصرار في السوؽ
(Wilson, 2003) ـ3114سػػػػة رودنػػػػي ولسػػػػف عػػػػاـ درا -5 

والتػػػػي ناقشػػػػت  (6)
ق ايا تتعمؽ بأسواؽ الماؿ والمنتجات وال دمات المالية اإلسالمية بشػكؿ عػاـ، ولػـ 

. ومف يـ فصػد المػس نطػاؽ اتذكر التحديات فيما يتعمؽ بالسوؽ البريطانية إال عر   
لمتحػديات  اـ يكػف تتبع ػاهتماـ الدراسة مو وع البحث بطريؽ عػاـ وغيػر مباشػر، ولػ
 ال اصة بالبياة البريطانية مع التدقيؽ والتفصيؿ في ذلؾ.

                                                 

(4) Mathews, R., Tlemsani, I., and Siddiqui, A. (2003) "Recent Developments in the 

Market for Islamic Mortgages: Theory and Practice".                                          

اادبيات الةربية تفرؽ بيف إل   رورة اإلشارة إل  أف  ،مشكور ا ،لفت نظرنا أحد المحكميف( 5)
مصي وكاف زميمنا الدكتور  ؛ وقد اقترح اإلشارة إل (moral)و (ethical)لفظتي  ااوؿ بال ط

بمعباس قد تناوؿ هذي المسألة بالنسبة لمتمويؿ اإلسالمي واست دـ لفظة الصااـ عم  
فحنه ال إشكاؿ في ترجمته إل  اا الؽ.  (moral)اا القياتي، أما الياني  اا القيات أو

النسبية واإلطالؽ. و صدر، ومرد هذي التفرقة إل  عدد مف العوامؿ منها؛ البعد الديني، والم
مصي ليس مف باب الترجي   (ethical)وبناء عميه فحننا عبرنا في هذا المصاؿ عف لفظة  بال ط

نما مف باب المنهجية والتبسيط كي ال نشوش عم  الصارئ. لمزيد مف التفصيؿ حوؿ  واا
 التمويؿ اإلسالمي بيف اا الؽ" ـ(3121) بمعباس سعيد عبدالرزاق المو وع يراجع:

 .581-:53 :"، ص صواا القيات

(6) Wilson, R.J.A. (2003) "Regulatory Challenges posed by Islamic Capital Market 

Products and Services".                                                                                             

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3069025
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(Wilson, 2007) ـ3118دراسػػػة رودنػػػػي ولسػػػف كػػػػذلؾ عػػػاـ  -6
، وجػػػػاءت (7)

بعنواف "التمويؿ اإلسالمي فػي أوروبػا"، وهػي دراسػة يةمػب عميهػا الجانػب العمػومي، 
يتعمػػؽ بحصػػدار الصػػكوؾ، مػػع إشػػارات عػػف تجػػارب بعػػض الػػدوؿ ميػػؿ ألمانيػػا فيمػػا 

وبريطانيا فيما يتعمؽ بالتر يص لممصارؼ اإلسالمية والتصميدية لتصديـ  دمات مالية 
"متوافصػػػة مػػػع أحكػػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػالمية"، وكػػػذا دراسػػػة الحكومػػػة البريطانيػػػة لمسػػػألة 

إسػػػالمية، مػػػع اإلشػػػارة إلػػػ  العوامػػػؿ  (Sovereign Sukuk)إصػػػدار صػػػكوؾ سػػػيادية 
انيا تتصدـ عم  نظيراتها ااوروبية في هذا المجاؿ، كما أف الدراسة التي جعمت بريط

أشػػارت إلػػ  حساسػػية المو ػػوع بالنسػػبة لحوروبيػػيف؛ حيػػث يعتبػػري الػػبعض )اليمػػيف( 
مػػػد ال  "اسػػػػممة" أوروبػػػػا أو الجوانػػػػب الصانونيػػػػة فيهػػػػا عمػػػػ  أقػػػػؿ تصػػػػدير، بينمػػػػا يػػػػرل 

تصػػػديـ  ػػػدمات إسػػػالمية عمػػػ  أف  (Wilson)الػػػبعض اك ػػػر ومػػػنهـ ااسػػػتاذ ولسػػػف 
متوافصػػة مػػع أحكػػاـ الشػػريعة يجػػب أف ينظػػر إليػػه عمػػ  أنػػه وسػػيمة لتوسػػيع ال يػػارات 
مصػي. وهكػذا نجػد أف مسػألة الفػرص  بالنسبة لمزبػااف، و اصػة المهتمػيف بالتمويػؿ ال ط
والتحػػػديات لػػػـ تنػػػؿ حظهػػػا مػػػف الدراسػػػة والتمحػػػيص إال بالصػػػدر الػػػذي يتماشػػػ  مػػػع 

 ة.الطبيعة العامة لمدراس

(Ainley et al., 2007) ـ3118دراسػة عػدد مػف البػاحييف فػي نهايػة عػاـ  -7
(8) ،

وجػػاءت بعنػػواف "التمويػػؿ اإلسػػالمي فػػي المممكػػة المتحػػدة: التصنػػيف والتحػػديات" والتػػي 
، ومػػف  ػػالؿ (Financial Services Authority)نشػػرتها سػػمطة ال ػػدمات الماليػػة 

تركيزهػػػػػا منصػػػػػب عمػػػػػ  الجوانػػػػػب الجهػػػػػة التػػػػػي قامػػػػػت بنشػػػػػر الدراسػػػػػة، يت ػػػػػ  أف 
التشػػريعية والصانونيػػة التػػي تعتػػرض سػػبيؿ إقامػػة مؤسسػػات ماليػػة إسػػالمية مػػع ذكػػر 
سػػػػبؿ التةمػػػػب عميهػػػػا مػػػػف  ػػػػالؿ تجربػػػػة السػػػػمطة فػػػػي التػػػػر يص لمبنػػػػؾ اإلسػػػػالمي 

                                                 
Wilson, R. J.A. (2007) "Islamic Finance in Europe". (7)                                  

(7)Ainley M.L; Mashayekhi A.; Hicks R.; Rahman A. and Ravalia A. (2007)            

 "Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges". 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3069025



 :                                  التمويؿ اإلسالمي في بريطانيا: الفرص والتحديات

 

وقػػػد تعر ػػػت الدراسػػػة بشػػػكؿ م تصػػػر لتطػػػور التمويػػػؿ اإلسػػػالمي فػػػي  .البريطػػػاني
التػػػي تصػػػؼ  مػػػؼ ذلػػػؾ، وال شػػػؾ فػػػي أف هػػػذي  بريطانيػػػا، مػػػع تعػػػداد بعػػػض العوامػػػؿ

الدراسػػػة تميػػػؿ أحػػػد المصػػػادر الهامػػػة فػػػي مو ػػػوع البحػػػث فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتحػػػديات 
 الصانونية والتشريعية.

، وهػػػػػػػي رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير بعنػػػػػػػواف (Langah, 2008)دراسػػػػػػػة وسػػػػػػػيـ النجػػػػػػػا  -8
بر عػػاـ "المصػػرفية اإلسػػالمية فػػي بريطانيػػا: الفػػرص والتحػػديات" والتػػي نوقشػػت فػػي أكتػػو 

، وعنػػػواف الدراسػػػة ومو ػػػوعها عمػػػ  صػػػمة كبيػػػرة بمو ػػػوع بحينػػػا. ويتميػػػؿ (9)ـ3119
فػػػػي إجػػػػراء تسػػػػع مصػػػػابالت ش صػػػػية مػػػػع أطػػػػراؼ ذات عالقػػػػة  الجانػػػػب اإليجػػػػابي فيهػػػػا

بالتمويؿ اإلسالمي في بريطانيا، إال أف عميها بعض المالحظات؛ مػف ذلػؾ عمػ  سػبيؿ 
ؿ: بػػػأف  ػػػدمات التمويػػػؿ اإلسػػػالمي لػػـػ الميػػػاؿ عػػػدـ الدقػػػة فػػػي بعػػػض المػػػواطف، كػػػالصو 

، أو أف سػػػػػمطة ال ػػػػػدمات الماليػػػػػة (:)ـ3111تعرفهػػػػػا السػػػػػوؽ البريطانيػػػػػة إال بعػػػػػد عػػػػػاـ 
، أو الحػػػػػديث (21)بالتمويػػػػػؿ اإلسػػػػػالمي  (Recommended)أوصػػػػػت  (FSA)البريطانيػػػػة 

عف تحصؽ الشرعية بالنسبة لمعامالت المؤسسات التمويمية اإلسالمية بوجػود هياػة رقابػة 
 Personal)،  أو وصؼ التمويػؿ الش صػي الصػااـ عمػ  التػورؽ بالنظريػة (22)دد معيفبع

loan based on the theory of Tawarruq)
، وااهػـ مػف ذلػؾ اإلحاطػة والتعمػؽ (23)

مع الوقوؼ عم  آ ر ما جرل مف تطورات  اصة بعد في تناوؿ الفرص والتحديات 
صػفحات مػػف  7ات نوقشػت فػي ـ كمػا سيت ػ  معنػا فػي المصػػاؿ؛ فالتحػدي3114عػاـ 

ػػ ، ومنهػػا كػػذلؾ أف مراجعػػة اادبيػػات كانػػت االبحػػث، أمػػا الفػػرص فمػػـ تػػذكر إال عر  
                                                 

(9)Langah, W. A. (2008) "Islamic Banking in the United Kingdom: Opportunities and 

Challenges", MSc Dissertation, Kingston Business School, Kingston University, 

October 2008.                                                                                                                 

(:) Ibid, p.10. 

(21) Ibid, p. 40. 

(22)Ibid, p. 45.  
(23) Ibid, p. 23. 
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عػػػودة لمصػػػادر عامػػػة فػػػي التمويػػػؿ اإلسػػػالمي ولػػػـ تكػػػف مصػػػادر ذات صػػػمة مباشػػػرة 
بالمو ػػوع كػػالتي أوردناهػػا فػػي مسػػحنا اادبػػي هػػذا، ولهػػذا السػػبب  مػػت الرسػػالة مػػف 

(IFSL) رير مؤسسػة لنػػدف لم ػدمات الماليػػة العالميػػةبعػض المصػػادر الهامػة كتصػػا
(24) ،

منػػذ يونيػػو وذلػؾ  لمصيػػاـ بػذات ااغػػراض (TheCityUK)مؤسسػػة  هػامحم تحمػػالتػي و 
 .(25)ـ3121عاـ 

ـ، 3119البريطانيػػة فػػي ديسػػمبر  وزارة الماليػػةوييصػػة رسػػمية صػػادرة عػػف  -9
جهػة نظػر الحكومػة وحممت عنواف "تطور التمويؿ اإلسالمي في المممكة المتحدة: و 

(HM Treasury, 2008) البريطانيػػة"
، وهػػي دراسػػة كمػػا هػػو وا ػػ  مػػف عنوانهػػا (26)

ومحتواها تركز الطرح فيها عمػ  الػدور الػذي يصػوـ بػه أحػد ااطػراؼ ااساسػييف فػي 
مػػف العوااػػؽ  اأال وهػػو الحكومػػة البريطانيػػة. وقػػد رصػػدت الوييصػػة عػػدد   ؛هػػذا الممػػؼ

مويػػؿ اإلسػػالمي فػػي سػػوؽ المػػاؿ البريطانيػػة، والػػدور التػػي قػػد تحػػوؿ دوف تطػػور الت
الػػذي قامػػت وتصػػوـ بػػه الحكومػػة فػػي هػػذا الشػػأف، كمػػا أف الوييصػػة ت ػػمنت ااهػػداؼ 
التي تسع  الحكومة البريطانية إل  تحصيصها مف  الؿ فس  المجاؿ لهػذا الػنمط مػف 

 يميػؿة وال شػؾ فػي أف مػا ت ػمنته الوييصػ ،التمويؿ والمؤسسات الصاامػة عمػ  أساسػه
 أحد المصادر الهامة التي اعتمدت عميها دراستنا.

(Masood et al., 2009) ـ:311دراسػػة عمػػر مسػػعود وآ ػػروف عػػاـ  -:
(27) 

، تتنػػاوؿ الدراسػػة عػػف دور التمويػػؿ اإلسػػالمي فػػي قطػػاع السػػكف فػػي المممكػػة المتحػػدة
هػػػذا المو ػػػوع بةػػػرض الوقػػػوؼ عمػػػ  عػػػدد مػػػف الحصػػػااؽ منهػػػا دور هياػػػات الرقابػػػة 

رعية، والحوكمػػة فػػي عمػػؿ المصػػارؼ اإلسػػالمية التػػي تػػزاوؿ عممهػػا فػػي المممكػػة الشػػ
                                                 

(24 ) International Financial Services London (IFSL).                                                      

(25) TheCityUK (2011) “Islamic Finance May 2011”, p. 2.                                            

(26) HM Treasury (2008) "Development of Islamic Finance in the UK: Government's 

Perspective".                                                                                                                 

(27) Masood, Omar, Chichti Jamel E., Mansour Walid, Amin Qazi Awais (2009) 

"Role of Islamic mortgage in UK".                                                                                    
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المتحػػػدة، ومنهػػػا كػػػذلؾ معرفػػػة هػػػؿ عمػػػؿ المصػػػارؼ اإلسػػػالمية قػػػااـ عمػػػ  مبػػػادئ 
االقتصػاد اإلسػالمي، أـ أنػػه مجػرد تصميػػد ومحاكػاة لمتمويػؿ التصميػػدي؟ وهكػذا، نالحػػظ 

اإلسػػػالمي، وهػػػو ذاؾ أف هػػػذي الدراسػػػة تركػػػز عمػػػ  عنصػػػر مػػػف عناصػػػر التمويػػػؿ 
المػػرتبط بتمويػػػؿ قطػػػاع اإلسػػكاف، ومػػػف جهػػػة أ ػػرل لػػػـ تكػػػف أهػػدافها منصػػػبة عمػػػ  

ابعاد أ رل لها أهميتها الكبرل فيما  اتحديد الفرص والتحديات بصدر ما كاف متوجه  
 يتعمؽ بتطور التمويؿ في بريطانيا.

مػػػف  ػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ استعرا ػػػه مػػػف أدبيػػػات يمكػػػف ال مػػػوص إلػػػ  أف المصػػػاؿ 
يحػػاوؿ اإل ػػافة عػػف الدراسػػات السػػابصة بتنػػاوؿ آ ػػر التطػػورات التػػي عرفهػػا التمويػػؿ 
اإلسػػػالمي فػػػي السػػػنوات اا يػػػرة والتػػػي تشػػػمؿ سػػػنوات اازمػػػة الماليػػػة ال انصػػػة التػػػي 

ال يزاؿ، وكذا تناوؿ جوانب لـ تتطرؽ إليها الدراسػات و  عان  منها االقتصاد العالمي
انػب تطرقػت إليهػا تمػؾ الدراسػات بشػكؿ ال يفػي السابصة أو التوسػع واإل ػافة فػي جو 

ومػف  .بةرض إعطاء صورة كافية عف حصيصة التحدي أو الفرصة وماذا أنجػز بشػأنه
يعػد المصػاؿ أوؿ دراسػة عمميػة مػف نوعهػا تصػدر  (في حدود عممنػا)جهة أ رل فحنه 

 بالمةة العربية في المو وع.
 المنهجية -3

صرااي والوصػؼ التحميمػي، وذلػؾ بتنػاوؿ است دمنا في هػذا المصػاؿ المػنهج االسػت
، اسػػػتناد ا إلػػػ  اظػػػاهرة نمػػػو وتطػػػور التمويػػػؿ اإلسػػػالمي فػػػي بريطانيػػػا تحمػػػيال  وتفسػػػير  

، (FSA) ال دمات المالية سمطةال طابات والتصارير والمحا ر الرسمية الواردة عف 
، (IFSL) ، ومؤسسػػػػػػة لنػػػػػػدف العالميػػػػػػة لم ػػػػػػدمات الماليػػػػػػة(Treasury) وزارة الماليػػػػػػةو 

المكمفة بتعزيز تنافسية حي المػاؿ فػي لنػدف، كمػا تمػت االسػتفادة مػف تصػارير وأوراؽ 
الػػذي  (Rodney Wilson) عمميػػة أ ػػرل صػػادرة مػػف أكػػاديمييف ميػػؿ رودنػػي ول سػػف

ػػ بمو ػػوع التمويػػؿ اإلسػػالمي، وكػػذلؾ  ايعتبػػر مػػف أكيػػر الش صػػيات إنتاجػػا واهتمام 
 وع، وذلؾ بةرض الوقوؼ عم  واقػع بعض الرسااؿ العممية التي تناولت هذا المو 
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اإلسالمي ببريطانيا في الفترة الراهنػة، والفػرص المتاحػة والتحػديات الصاامػة،  التمويؿ
كمػا تمػػت االسػتفادة ممػػا ورد فػي أعمػػاؿ عمميػة أو رسػػمية تتعمػؽ بالمو ػػوع صػػادرة 
مػػػػف بمػػػػداف أ ػػػػرل، أو مؤسسػػػػات ماليػػػػة عالميػػػػة، وقػػػػد حاولنػػػػا قػػػػدر اإلمكػػػػاف اتبػػػػاع 

 ت التالية عند مناقشة التحديات:ال طوا
 ماذا يميؿ التحدي؟  (2

 ماذا أنجز بشأنه مف قبؿ ااطراؼ ذات الصمة  اصة الحكومة؟ (3

 ما هي المسااؿ التي ستناقش في المستصبؿ الصريب؟ (4

 تطور التمويل اإلسالمي في بريطانيا -4
تعػػػػػود تجربػػػػػة التمويػػػػػؿ اإلسػػػػػالمي فػػػػػي السػػػػػوؽ الماليػػػػػة البريطانيػػػػػة إلػػػػػ  أوا ػػػػػر 

( وبدايػػة اليمانينيػػات مػػف الصػػرف الما ػػي بالسػػماح لعػػدة ـ:2:89/2:8سػػبعينيات )ال
شػػركات اسػػتيمار إسػػالمية بالعمػػؿ مػػف  ػػالؿ مكاتػػب أو نوافػػذ فػػي مدينػػة لنػػدف؛ منهػػا 

 (Islamic Banking Systemشػػػػركة االسػػػػتيمار اإلسػػػػالمية الدوليػػػػة الصاب ػػػػة 

(International Holding وبيػػت التمويػػؿ اإلسػػالمي ،(Islamic Finance House) 
، والبنػػػؾ اإلسػػػػالمي الػػػدولي الػػػػدانماركي (Luxemburg)المتمركػػػزتيف فػػػي لوكسػػػػمبورج 

(Islamic Bank International of Denmark)  وكػػػذلؾ شػػػركة تكافػػػؿ لوكسػػػمبرج
(Takafol S.A. Luxemburg) ودار المػاؿ اإلسػالمي، سويسػرا ،(Dar Al-Mal Al-Islami) ،
فػػػي سػػػوؽ المعػػػادف فػػػي لنػػػدف لتػػػوفير السػػػيولة لممؤسسػػػػات ومػػػف  ػػػالؿ المرابحػػػات 

مصػرؼ  . ومػف  ػالؿ(28)التمويمية الشػرؽ أوسػطية، ولممسػتيمريف مػف تمػؾ المنػاطؽ
الػػذي قػػاـ بشػػراء شػػركة هػػارجريؼ  (Al-Baraka International Bank) البركػػة الػػدولي
بػوؿ ر صػة مزاولػة قـ الحاصػمة عمػ  2:93عاـ  (Hargrave Securities)سكيوريتيز 

الودااػػع مػػف قبػػؿ بنػػؾ انجمتػػرا، غيػػر أف المصػػرؼ لػـػ يباشػػر العمػػؿ باسػػمه إال فػػي عػػاـ 
                                                 

(28) Ainley, M., et al., (2007) "Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges", p. 6. 
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ـ، حيػػث قػػاـ بػػحغالؽ عممياتػػه والت مػػي 4::2، واسػػتمر فػػي ذلػػؾ إلػػ  عػػاـ (29)ـ2:98
بنػاء عمػ   -البنؾ المركػزي البريطػاني-عف الر صة التي منحت له مف مصرؼ انجمترا

، وذلؾ بعػد أف شػدد بنػؾ انجمتػرا (Banking Act 1987)ـ 2:98قانوف المصارؼ لعاـ 
عممياتػػػػه الرقابيػػػػة عمػػػػ  المصػػػػارؼ ااجنبيػػػػة إيػػػػر انهيػػػػار مصػػػػرؼ االعتمػػػػاد والتجػػػػارة 

 .ـ2::2عاـ  (BCCI)الدولي 

وقػػد اسػػتمرت مجموعػػة البركػػة فػػي العمػػؿ كشػػركة اسػػتيمارية بعػػد إعػػادة ترتيػػب 
 فتػػرة عممػػػه  ػػالؿ حصػػػؽ مصػػرؼ البركػػةو  .(:2)ـ4::2أعمالهػػا فػػي لنػػدف منػػذ عػػاـ 

نػػه اسػػتطاع توسػػيع قاعػػدة المتعػػامميف معػػه مػػف زبػػااف زوار إتطػػورات هاامػػة، حيػػث 
قػػدموا مػػف ال مػػيج بشػػكؿ راػػيس إلػػ  زبػػااف محميػػيف مػػف أفػػراد الجاليػػة المسػػممة، وقػػد 

فػػػي مدينػػػػة  فػػػي لنػػػدف، وفػػػي فػػػت  فػػػرع   3إلػػػػ   2تميػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي عػػػدد الفػػػروع مػػػف 
حيػػػث عػػػدد السػػػكاف، وبهػػػذا تطػػػور حجػػػـ  برمنجهػػػاـ؛ المدينػػػة اليانيػػػة بعػػػد لنػػػدف مػػػف

مميػػػوف جنيػػػه عػػػاـ  265ـ إلػػػ  2:94مميػػػوف جنيػػػه عػػػاـ  34الودااػػػع مػػػف مسػػػتول 
ـ، كمػػا أف المصػػرؼ حصػػؽ نتػػااج ماليػػة جيػػدة  ػػالؿ فتػػرة عممػػه، وبعػػد انتهػػاء 2::2

 . (31)العمؿ قاـ بحعادة أمواؿ المودعيف بدوف إشكاالت أو عراقيؿ تذكر

ل  جانب مصرؼ البركة الد ولي، الذي كاف يعمؿ كمصرؼ تجزاة واا
متكامؿ كانت هناؾ مصارؼ ومؤسسات تمويمية  (Retail Islamic Bank) إسالمي

ـ. 2:94عالمية تصدـ  دمات مالية إسالمية عبر نوافذ م صصة لذلؾ منذ عاـ 
مف نوع آ ر تميؿ في قياـ  اـ عرؼ السوؽ البريطاني تطور  8::2ومع حموؿ عاـ 

بحنشاء وحدة تابعة له عرفت بالمنزؿ  (UAB)ي الكويتي المصرؼ المتحد ااهم
(Manzil)  لتصديـ تمويالت لمجالية المسممة لشراء المنازؿ(Islamic Mortgage)  مف

                                                 
(29) Wilson, R. (1999) "Challenges and Opportunities for Islamic Banking and 

Finance in the West: The United Kingdom Experience", p. 426.                                    

(2:)  Ibid, p. 427. 

(31)  Ibid, pp: 426-428. 
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، يـ تبعه في (Ijara Plan)، واإلجارة (Murabaha Plan) الؿ برنامجي المرابحة 
ابعة ـ، ومؤسسة البراؽ الت3114عاـ  (HSBC)ذلؾ مصرؼ اتش اس بي سي 
(ABC International)لمصرؼ إي بي سي العالمي 

يـ السماح في عاـ ، (32)
 ، وهو المصرؼ اإلسالمي البريطانيـ بحنشاء أوؿ مصرؼ تجزاة إسالمي3115

(Islamic Bank of Britain) ، يـ أتبع بأربعة مصارؼ استيمارية وشركة تكافؿ واحدة
، (The European Islamic Investment Bank) بنؾ االستيمار اإلسالمي ااوروبي :هيو 
بنؾ غيت هاوس و  ،(Bank of London and Middle East)بنؾ لندف والشرؽ ااوسط و 

(Gatehouse Bank) ، بيت التمويؿ ااوروبيو (European Finance House) وشركة ،
 . (Salaam Halal Insurance)السالـ لمتأميف الحالؿ 

تػػي وصػؿ إليهػػا التمويػػؿ اإلسػػالمي فػػي هػػذا ولمعرفػة حجػػـ التطػػورات اا يػػرة ال
 البمد يمكف ذكر المؤشرات التالية:

عػػػدد المؤسسػػػات  بمػػػ  عددددد الماسسدددات والنوافدددي التمويميدددة اإلسدددالمية  -2
التمويميػػػػػة اإلسػػػػػالمية المصػػػػػرح لهػػػػػا بتصػػػػػديـ  ػػػػػدمات متوافصػػػػػة مػػػػػع أحكػػػػػاـ الشػػػػػريعة 

. (34)احػػدة(وشػػركة تكافػػؿ )تػػأميف( و  (33)اإلسػػالمية سػػتة مؤسسػػات ) مسػػة مصػػارؼ
أما المؤسسات التصميدية التي تصدـ  دمات تمويمية متوافصة مع الشريعة فيصدر عددها 

، وبهػذا تحتػؿ بريطانيػا الصػدارة  ػمف الػدوؿ غيػر العربيػػة (35)بسػبعة عشػر مؤسسػة
 ( التالي يو   ذلؾ.2) شكؿواإلسالمية في هذا المجاؿ، ال

                                                 

(32) Leach, K. (2009) "Islamic Banking Developments in the Domestic UK Market",  p.13. 

 .( في ذلؾ2لمزيد معمومات حوؿ هذي المصارؼ؛ كتاريخ النشأة أو غيري يراجع الممحؽ )( 33)

(34) Raza, M.F. (2008) "The European Opportunity",  p. 44. 

(35)  IFSL (2010) "Islamic Finance 2010", p.3. 
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 المصدر 
IFSL, Islamic Finance, 2010, p.3 Raza, M.F., "The European Opportunity", p. 44. 

City & UK, Islamic Finance, May 2011, p.5. 

 .( عدد الماسسات والنوافي التمويمية اإلسالمية في بعض الدول الغربية وغيرها1)شكل 

 
ا ة في هذواحد، المتحجم األصول المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية -2

 ػػالؿ السػػنوات بػػيف ( 3الشػػكؿ رقػػـ )ذلػػؾ يو ػػ  و البمػػد آ ػػذة فػػي الزيػػادة والنمػػو. 
 ـ.3121و 3117
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 .IFSL, Islamic Finance 2010, p.3 & BMB Islamic, 2011, “GIFR 2011”, p. 35 المصدر 

سددوق البريطانيدددة ( تطددور حجددم األصددول االمتوافقددةا مدددع الشددريعة اإلسددالمية فددي ال2) شددكل
 .بمميارات الدوالرات

أعػالي أف حجػـ تمػؾ ااصػوؿ نمػا بشػكؿ متواصػؿ وبمعػدالت  شػكؿيالحظ مػف ال
 الؿ الفترة المرصودة. وهذا ما جعؿ ( %34.8)و( %8.6)نمو معتبرة تراوحت بيف 

مرتبػػػػػة بريطانيػػػػػا تصفػػػػػز مػػػػػف المركػػػػػز العاشػػػػػر  ػػػػػمف تصػػػػػنيفات مجمػػػػػة ذي بػػػػػانكر 
(The Banker)  ـ، 3119التاسع منذ عػاـ المركز إل  المركز اليامف و  ـ3118عاـ

اكبر الدوؿ المستصطبة لهذا النوع مف التمويؿ في جهازها المالي. ومف جهػة أ ػرل 
فصػػػد نمػػػا حجػػػـ الودااػػػع التػػػي اسػػػتصطبها البنػػػؾ اإلسػػػالمي البريطػػػاني  ػػػالؿ السػػػنوات 

 .(4) شكؿاليو   ذلؾ اليالث ااول  مف نشأته بشكؿ كبير، 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3069025



 28                                  التمويؿ اإلسالمي في بريطانيا: الفرص والتحديات

 

 

 UK Trade & Investment Services, 2007, "The City- UK Excellence in Islamicالمصدر 

Finance", p. 10.  
( تطددور حجددم ودالددع المصددر  اإلسددالمي البريطدداني بماليددين الجنيهددات بددين عددامي 3) شددكل

 .م2007و 2004

تصػدـ  (full-fledged)رفة والجدير بالذكر أف المؤسسات التمويمية اإلسالمية الصػ
مؤسسة يػأتي عمػ   28إل  جنب مع المؤسسات التصميدية التي تصدر بػ ا دماتها جنب  

رأسػػػػػػػػػػها نافػػػػػػػػػػذة اامانػػػػػػػػػػة التابعػػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػػرؼ اتػػػػػػػػػػش اس بػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػروؼ 
(HSBC Amanah)  مػػف إجمػػالي حجػػـ ااصػػوؿ المتوافصػػة ( %96)وهػػو الػػذي يمتمػػؾ

. وهذا (36)ـ:311أعالي حسب إحصاايات  (3) الفصرةمع الشريعة المشار إليها في 
ػ لهػذا الةػرض  ايعني أف حجػـ المؤسسػات التمويميػة اإلسػالمية التػي أنشػات  صيص 

ال يػػزاؿ  ػػايال ، وأف الػػذي يػػدير معظػػـ ااصػػوؿ نوافػػذ المؤسسػػات الماليػػة التصميديػػة. 
مػػػػف المنتجػػػػات لتمبيػػػػة احتياجػػػػات السػػػػوؽ  اوهػػػػذي المؤسسػػػػات مػػػػع غيرهػػػػا تصػػػػدـ عػػػػدد  

 .(37)المحمية
                                                 

(36)  IFSL Resarch (2010) "Islamic Finance 2010", p. 3.                                                 

 ( حوؿ معمومات تفصيمية عف بعض هذي المنتجات.3انظر الممحؽ )( 37)
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حسػػػػػب  عددددددد الماسسدددددات التعميميدددددة والتدريبيدددددة وال دميدددددة األ دددددر   -3
المعطيات المتاحة تظهر بريطانيا أنها راادة في هذا المجاؿ، متصدمػة فػي ذلػؾ عمػ  

، ومف (5) شكؿالمراكز العربية واإلسالمية الرايسة لمتمويؿ اإلسالمي كما يو   ال
سات التمويمية اإلسالمية إل  التحكػيـ لمجوء العديد مف المؤس اجهة أ رل، فحنه نظر  

فػػػػي فػػػػض النزاعػػػػات إلػػػػ  الصػػػػانوف اإلنجميػػػػزي، عػػػػالوة عمػػػػ  أف تصػػػػميـ كييػػػػر مػػػػف 
منتجاتهػػا يػػتـ فػػي السػػوؽ البريطانيػػة مػػع اسػػت داـ سػػعر مرجعػػي لهػػا مػػرتبط بسػػعر 

، وحسػػب آ ػػر اإلحصػػاايات فصػػد وصػػؿ (LIBOR)اإلقػػراض بػػيف المصػػارؼ بمنػػدف 
 .  (38)ستشارات قانونية إل  يالث وعشريف شركةعدد الشركات التي تصدـ ا

 
 IFSL, Islamic Finance 2009, p. 6  المصدر 

 .( عدد الماسسات التعميمية والتدريبية التي تقدم برامج عن التمويل اإلسالمي4) شكل

                                                 

(38)TheCityUK (2011) "Islamic Finance May 2011", p. 8.  
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ات مف الجامعات البريطانية تمن  درج اوعم  المستول ااكاديمي نجد أف عدد  
وبع ػػها يصػػدـ بػػرامج  ،فػػي التمويػػؿ اإلسػػالمي (الماجسػػتير والػػدكتوراي)عمميػػة عاليػػة 

 . (39)أ رل
لدد   -4 تطددور عدددد الدراسددات العمميددة وغيرهددا التددي تمددت منددي السددبعينيات وا 
مػػف قبػػؿ غيػػر المسػػمميف، حيػػث يالحػػظ غمبػػة المو ػػوعات المتعمصػػة  م2008عددام 

 ػػرل مػػف فػػروع االقتصػػاد اإلسػػالمي. بص ػػايا التمويػػؿ عمػػ  غيرهػػا مػػف الجوانػػب اا
دراسػػػة التػػػي  414أنػػػه مػػػف بػػػيف الػػػػ  (:3)(ـ3119فعمػػػ  سػػػبيؿ الميػػػاؿ وجػػػد بمػػػوافي )
مػػػف ( %77)وهػػػو مػػػا يميػػػؿ نسػػػبة  - سػػػةدرا 311رصػػػدها البحػػػث الػػػذي قػػػاـ بػػػه أف 

تناولػػػت جانػػػب التمويػػػؿ والمصػػػرفية اإلسػػػالمية مػػػف زوايػػػا  -مجمػػػوع تمػػػؾ الدراسػػػات
 .ث أف وتيػػرة الدراسػػات آ ػػذة فػػي الزيػػادة مػػع مػػرور اايػػاـم تمفػػة. كمػػا ورصػػد الباحػػ

 .(6) شكؿاليو   ذلؾ و 

 
 .696، ص ـ3119بموافي، المصدر  

لدد   ( تطددور5)لشددكل ا عدددد الدراسددات عددن االاتصدداد اإلسددالمي فددي بريطانيددا منددي السددبعينيات وا 
 .م2008عام 

                                                 

( حػػػػوؿ معمومػػػػات تفصػػػػيمية عػػػػف الجامعػػػػات البريطانيػػػػة وبعػػػػض المؤسسػػػػات 4انظػػػػر الممحػػػػؽ )( 39)
 تعميمية اا رل التي تصدـ برامج في ذلؾ.ال

- ـ3119 -2:87كتابػات غيػر المسػمميف عػف االقتصػاد اإلسػالمي: " (3119)بمدوافي  أحمد( :3)
 ."- بريطانيا نموذجا 
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أنػه تػـ رصػد  آنفػاراسػة المشػار إليهػا أنػه فػي نفػس الد اومما يزيد اامر و وح  
أربعػػيف أطروحػػة عمميػػة مػػف قبػػؿ مسػػمميف وغيػػرهـ نوقشػػت فػػي الجامعػػات البريطانيػػة 

مػػف ( %83)وهػػو مػػا يميػػؿ  - منهػػا :3ـ، وجػػد أف 3117ـ و2:93فػػي الفتػػرة بػػيف 
. ومػف (41)تناولػت مو ػوعات تتعمػؽ بالتمويػؿ اإلسػالمي -إجمالي تمؾ ااطروحات
امعػػات البريطانيػػة والمعاهػػد المت صصػػة ومػػدارس تعمػػيـ المةػػة جهػػة أ ػػرل، فػػحف الج

هاامػػة مػػف الدارسػػيف المسػػمميف، و اصػػة مػػف الػػدوؿ اكسػػيوية ودوؿ  اتجتػػذب أعػػداد  
 .(42)ال ميج

إف التطورات السابصة لـ تكف لتحصؿ لػوال تػوفر عػدد مػف العوامػؿ التػي مهػدت 
يمكػف ذكرهػا فػي هػذا الصػدد  السبيؿ لتهياة البياة المناسبة لذلؾ. ومف العوامؿ التػي

 :(43)ما يمي

الطريصة البراغماتية، وطبيعة النموذج الرأسمالي الذي اتبعته بريطانيا ( 2
ة في التعامؿ مع رؤوس اامواؿ واالستيمارات ااجنبية تبر عموالذي يتي  مرونة 

لتحصيؽ أكبر المكاسب االقتصادية، مع وجود نظاـ مالي متطور وعريؽ يعمؿ 
تطورات ومراجعات لمتكيؼ مع التةيرات التي  شهدتنونية وتنظيمية  مف أطر قا

أصب  السجاؿ التجاري  لتيشهدتها الساحة العالمية بعد سصوط جدار برليف، وا
 . اأهـ معالمه مفواالقتصادي بيف أقطاب النظاـ الرأسمالي 

                                                 

  .717-715 :المرجع السابؽ، ص ص( 41)

 مسػػة عشػػر ببريطانيػػا  فػػي د الطمبػػة السػػعودييف الػػذي يدرسػػوفعمػػ  سػػبيؿ الميػػاؿ يصػػدر عػػد( 42)
 ألؼ( طالب: 26ألؼ )

Ramkumer, K.S. (2010) "London remains centre for education, Finance: Lord Mayor". 

 لمزيد مف التفصيؿ يراجع: ( 43)
 .لماذا تطور التمويؿ اإلسالمي في بريطانيا أكير مف غيرها؟"" (ـ3121) أحمد بموافي      

Belouafi, A. (2011) “Islamic Finance outside the Muslim World: the United Kingdom 

Experiment”,  pp. 7-9. 
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دور الحكومة الفاعؿ في هذا المجاؿ، وقد تميؿ ذلؾ في االهتماـ  (3
مف قبؿ  (commitment)والتعامؿ معه وفؽ مبادئ محددة؛ كااللتزاـ بالمو وع 

الحكومة بترقية هذا النوع مف التمويؿ في سوؽ الماؿ البريطاني، والتعاوف 
(collaboration) المعنية، واالنسجاـ مع الصواعد المتبعة  مع ااطراؼ(Fairness) 

مف التمويؿ، ويتـ ذلؾ كمه  ؽ اي نوع و لتفادي المعاممة التف يمية أو تمؾ التي تع
 مف أهداؼ محددة تتميؿ في: أوال : تعزيز قدرة بريطانيا التنافسية كمركز مالي 

لمتمويؿ  اعالمي   اعالمي، وذلؾ بالعمؿ عم  أف يكوف حي الماؿ في لندف مركز  
: العمؿ عم  عدـ استبعاد أي مواطف بريطاني، بةض النظر عف ااإلسالمي. ياني  
 ية، مف عدـ االستفادة مف ال دمات التي يصدمها الجهاز المالي.معتصداته الدين

وجود جالية مسممة واعية ونشيطة وحريصة عم  العيش في كنؼ مبادئ  (4
الشريعة في مجاالت الحياة الم تمفة ومنها المعامالت المالية. وقد تجم  ذلؾ مف 

أميمة ذلؾ  الؿ اادوار التي تصوـ بها بعض مؤسساتها في هذا المجاؿ؛ ومف 
الذي أنشأي المجمس اإلسالمي البريطاني  (IFEG)فريؽ العمؿ ال اص 

(Muslim Council of Britain)  لمتابعة تطور التمويؿ اإلسالمي بالتنسيؽ والتشاور
مع الجهات الحكومية المساولة عف هذا الممؼ، ومجمس التمويؿ اإلسالمي 

(IFCUK)    ية التمويؿ اإلسالمي، والتعريؼ به له لترق االذي يت ذ مف اسكتمندا مصر
التي  (The Islamic Foundation)دا ؿ بريطانيا و ارجها. أما المؤسسة اإلسالمية 

ـ فتعتبر مف المؤسسات العريصة والراادة في ميداف االقتصاد 2:84أنشات عاـ 
والتمويؿ اإلسالمي، ليس عم  مستول بريطانيا فحسب، بؿ عم  المستول 

 .(44)العالمي

                                                 

وتصػػػدير ا لهػػػذي الجهػػػود فصػػػد حصػػػمت المؤسسػػػة عمػػػ  جػػػاازة البنػػػؾ اإلسػػػالمي لمتنميػػػة السػػػنوية لعػػػاـ ( 44)
 ـ(.3122هػ )2543
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ف جهة أ ػرل الشػؾ أف بريطانيػا تواجػه منافسػة مػف قبػؿ دوؿ أ ػرل أوربيػة وم
، (45)فورة، بػػؿ وحتػػ  ماليزيػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالجوانػػب الصانونيػػةاكفرنسػػا، وغيرهػػا كسػػنة

ف أمر تعزيز مكانة لندف مػف عدمػه متوقػؼ عمػ  اسػتيمار هػذي العناصػر حومف يـ ف
 لريادة.وااللتفات لةيرها إذا أرادت لندف االستمرار في ا

 حة لمتمويل اإلسالمي في بريطانياالفرص المتا -5
 :(46)مف الفرص التي قد تتيحها السوؽ البريطانية لمتمويؿ اإلسالمي ما يمي

 توسيع ااعدة الزبالن وزيادة حصة السوق 5-1
مػػػػف المفتػػػػرض أف تتػػػػي  عمميػػػػة إقامػػػػة مؤسسػػػػات تمويميػػػػة إسػػػػالمية فػػػػي السػػػػوؽ 

الزبػػااف لهػػذي المؤسسػػات مػػع زيػػادة حصػػة السػػوؽ. توسػػيع قاعػػدة لالبريطانيػػة فرصػػة 
والزبااف الذيف يمكف أف يستفيدوا مف ذلؾ ينصسموف إل  قسميف: مواطنػوف محميػوف، 
ومسػػتيمروف أجانػػب يرغبػػوف فػػي أف تكػػوف ااصػػوؿ التػػي يسػػت دموف فيهػػا أمػػوالهـ 
متوافصػػػة مػػػع أحكػػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػالمية. وقػػػد مػػػر معنػػػا فيمػػػا م ػػػ  أف المؤسسػػػات 

؛ اينتػاف موجهتػاف (47)فس  لها مجاؿ العمؿ ستة وكمهػا حدييػة النشػأةأمويمية التي الت
ل دمػػة الزبػػااف المحميػػيف مػػف  ػػالؿ التركيػػز عمػػ   ػػدمات التجزاػػة وهمػػا المصػػرؼ 

ف فهػػي مصػػارؼ و اإلسػػالمي البريطػػاني، وشػػركة سػػالـ لمتػػأميف، أمػػا ااربعػػة اك ػػر 
يف كبار، الذيف يكونػوف فػي الةالػب استيمارية موجهة لتصديـ  دمات الجممة لمستيمر 

أجانػػب. عػػالوة عمػػ  ذلػػؾ هنػػاؾ بطبيعػػة الحػػاؿ نوافػػذ المؤسسػػات التمويميػػة التصميديػػة 
مػػف أكبرهػػا كمػػا  (HSBC Amanah)والتػػي تعتبػػر نافػػذة مصػػرؼ اتػػش اس بػػي سػػي 

 مر معنا. 
                                                 

(45) Belouafi A. and Belabes, A. (2011) “Islamic Finance and the Regulatory 

Challenge: The European Case”, 16-18.                                                                 

هنػػاؾ عػػدد مػػف المصػػادر تناولػػت بعػػض هػػذي الفػػرص بشػػكؿ مباشػػر عمػػ  السػػوؽ البريطػػاني أو ( 46)
 غير المباشر مف  الؿ ما يمكف أف يتيحه سوؽ شبيه بالسوؽ البريطاني:

Arab Banker (2007) "Islamic Finance Opportunities and Prospects in Europe",  pp. 51-52.  

Wilson, R. (2007) "Regulatory Challenges Facing the Islamic Finance Industry". 

The Australian Trade Commission (Austrade) (2010) "Islamic Finance". 

 نوات، وهو المصرؼ اإلسالمي البريطاني.لـ يمض عم  أقدمها نشأة أكير مف ست س( 47)
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ذا قارنػػا مسػػتول الحجػػـ الػػذي وصػػؿ إليػػه التمويػػؿ اإلسػػالمي بجميػػع أشػػكاله،  واا
مويػػػؿ التصميػػػدي المصػػػدـ لصطػػػاع واحػػػد وهػػػو قطػػػاع العصػػػار لوجػػػدنا أف الحجػػػـ بحجػػػـ الت

. والو ػػػػع فػػػي ميػػػػؿ هػػػػذي (48)اشاسػػػع جػػػػد   بينهمػػػػا الفػػػػرؽوأف ؛ ا ػػػايؿ و ػػػػايؿ جػػػد  
المرحمة التي تميؿ بداية االنطالقة بالنسبة لمتمويؿ لإلسالمي، والن ج والبمػوغ فيمػا 

يف االينػيف مػػف هػوة كبيػرة لػػيس ي ػص التمويػؿ التصميػدي لمػػا لفػارؽ العمػر والرسػػوخ بػ
بمستةرب، يبص  السؤاؿ بعد ذلؾ هؿ نمو التمويؿ اإلسالمي يسير بوتيرة تشػير إلػ  

؛ أي دا ػػؿ السػػوؽ البريطانيػػة و ارجيػػا عمػػ  افػػي عممياتػػه دا مي ػػ اأنػػه سيشػػهد توسػػع  
المسػػػػتول ااوربػػػػي؟ عمػػػػ  المسػػػػتول المحمػػػػي تشػػػػير بعػػػػض الدراسػػػػات التػػػػي اهتمػػػػت 

مب عم  المنتجات المالية اإلسالمية المصدمة لتمويؿ المساكف إل  بتحميؿ جانب الط
لصمػػة وعػػي أفػػراد الجاليػػة المسػػممة  ا، وذلػػؾ نظػػر  (49)اأف اإلقبػػاؿ عميهػػا ال يػػزاؿ  ػػعيف  

 بشػػكؿ  ػػاص، وأفػػراد المجتمػػع اك ػػريف بطبيعػػة المنتجػػات المعرو ػػة فػػي السػػوؽ،
                                                 

بمػػػ  حجػػػـ التمويػػػؿ اإلسػػػالمي المصػػػدـ لشػػػراء عمػػػ  سػػػبيؿ الميػػػاؿ ـ 3118ففػػػي نهايػػػة عػػػاـ ( 48)
وقػػػدر عػػػدد الزبػػػػااف  ،مميػػػوف جنيػػػػه 811مميػػػوف جنيػػػه، وهػػػػو يصػػػدر اكف بػػػػ  611المنػػػازؿ 

تريميػوف  2,2 إلػ  بب عة آالؼ، في حيف أف إجمالي حجـ التمويؿ في هذا الصطاع وصػؿ
 :مميوف 23دوالر، وقدر عدد الزبااف بػ

The Financial Services Authority (2007)"Speech by Clive Briault, Managing 

director, Retail Markets, FSA", &  Wilson, R.J.A. (2009) "Islamic Finance 

in Europe". 

UK Trade & Investment Services (2010) "Supportive Legislation Boosts 

UK's World-Leading Islamic Finance Industry". 

ـ مػػػف قبػػػؿ مؤسسػػػة البحػػػث وااسػػػواؽ 3116ومػػػف اادلػػػة عمػػػ  ذلػػػؾ أف تصريػػػر ا أعػػػد فػػػي عػػػاـ ( 49)
(Research and Markets)  توقػػع أف ينمػػو حجػـػ هػػذا التمويػػؿ بمعػػدالت كبيػػرة وأف يصػػؿ حجػـػ

مميػار جنيػه، والواقػع  2.5 ـ إلػ :311المنػازؿ بحمػوؿ عػاـ التمويالت اإلسػالمية المصدمػة لشػراء 
كمػا ذكرنػا ال يػزاؿ بعيػد ا عػػف االقتػراب مػف هػذا الػرقـ، انظػػر تفصػيالت هػذا وغيػري فػي المصػػادر 

 التالية: 
"UK Islamic Mortgages Worth Billions", www.islamicmortgages.co.uk. 

Januja, N. (2010) " Is the Islamic Mortgage market dying a slow death?". 

Mathews, R., Tlemsani, I. and Siddiqui, A. (2003) "Recent Developments in 

the Market for Islamic Mortgages: Theory and Practice". 

Dar, H. A. (2002) "Islamic Housing Financing in the United Kingdom: 

Problems, Challenges and Prospects". 

Wilson, R. (2009a) "Islamic Finance in Europe". 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3069025



 شاشي حسيف  بموافي وعبدالصادرمهدي أحمد                                 35

 

ض عمػ  الصػناعة والمهتمػيف ، وهذا ما يفػر (:4)ولمحدودية د وؿ أفراد الجالية كذلؾ
بػػأمر توسػػع عممياتهػػا الصيػػاـ بأعمػػاؿ التعريػػؼ والدعايػػة المطمػػوبيف. هػػذا مػػف جهػػة، 
ومف جهة أ رل هناؾ عامؿ "اليصة" وهو ااهـ، ويتميؿ في مدل قناعػة اافػراد بػأف 

هناؾ   ا، وأ ير  (51)المعروض مف  دمات يتوافؽ مع أحكاـ الشريعة حصيصة ال صورة
ف أسػػػػعار هػػػػذي المنتجػػػػات أكبػػػػر مػػػػف نظيرتهػػػػا التصميديػػػػة، وأف إحيػػػػث جانػػػػب الكمفػػػػة 

المنتجػػات التػػي تصػػدـ مػػف  ػػالؿ نوافػػذ المؤسسػػات التصميديػػة أقػػؿ كمفػػة مػػف تمػػؾ التػػي 
 تصدمها المؤسسات اإلسالمية الصرفة. 

وفي ما يتعمؽ بالجانب ال ارجي فهناؾ إمكانية التوسع عمػ  المسػتول ااوروبػي 
(European passport)جواز ااوروبػػػي مػػػف  ػػػالؿ مػػػا يعػػػرؼ "بػػػال

" لحعمػػػاؿ الػػػذي (52)
يؤهػػؿ اافػػراد والمؤسسػػات التجاريػػة أو ال دميػػة المسػػجمة فػػي إحػػدل الػػدوؿ ااوروبيػػة 

بمزاولػػة العمػػؿ  (European Economic Area) من ػػمة لمنطصػػة االقتصػػاد ااوروبيػػةال
إداريػػػة دوف الحاجػػػة إلػػػ  إصػػػدار تػػػر يص  ػػػاص ومػػػا يترتػػػب عميػػػه مػػػف إجػػػراءات 

وقانونيػػة قػػد تواجػػه بػػالرفض، وهنػػا ستتسػػع قاعػػدة الزبػػااف لتشػػمؿ المسػػمميف المصيمػػيف 
عمػػػ  مسػػػتول الصػػػارة ااوروبيػػػة والػػػذيف يصػػػدر عػػػددهـ بمػػػا يتػػػراوح بػػػيف  مسػػػة عشػػػر 

. وفػػػي هػػػذا (53)ـ3136ويتوقػػػع أف يت ػػػاعؼ العػػػدد بحمػػػوؿ عػػػاـ  ،اوعشػػػريف مميون ػػػ
 تصػػديـ طمػػب لسػػاحة بػػاريس أوروب (Gate House)الصػػدد قػػاـ مصػػرؼ جيػػت هػػاوس 

                                                 

(4:) Wilson, R. (2009a) "Islamic Finance in Europe".                                                      

لمسنا ذلؾ مف  الؿ اانشطة التي كانت تصاـ لهذا الةرض والتي شاركنا فػي بع ػها مػف  ػالؿ ( 51)
مة التػػػػي تػػػػرد عمػػػػ  المنتجػػػػات المتاحػػػػة فػػػػي السػػػػوؽ كػػػػالتورؽ لمتمويػػػػؿ الش صػػػػي وبرنػػػػامج ااسػػػػا

المرابحػػػة لشػػػراء المنػػػازؿ. كمػػػا لمسػػػه غيرنػػػا مػػػف المهتمػػػيف بػػػالتعريؼ بالتمويػػػؿ اإلسػػػالمي دا ػػػؿ 
 بريطانيا، وتساءؿ ذلؾ الةير عف مدل "إسالمية" المعروض مف منتجات:

Shaikh, O. (2010) "Development of Islamic Finance in the UK & Europe", p. 9. 

 ـ:3115هناؾ قانوف  اص لهذا الةرض صادر في عاـ ( 52)
"Subsidiary legislation 371.11: European passports rights for Credit 

institutions", docs.justice.gov.mt. 

(53) Open Society Institute (2009) "Muslims in Europe: A Report on 11 EU Cities", p. 22.  
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ـ لتصػػػػػػػػػديـ  دماتػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػي اارا ػػػػػػػػػي :311عػػػػػػػػػاـ  (Paris Euro-plus) (54)بػػػػػػػػػالس
، وذلػػػػؾ بعػػػػد االهتمػػػػاـ المتػػػػأ ر الػػػػذي أبدتػػػػه الحكومػػػػة الفرنسػػػػية حيػػػػاؿ (55)الفرنسػػػػية

 التمويؿ اإلسالمي.
ممػػػا سػػػبؽ ذكػػػري يت ػػػ  أنػػػه فػػػي الوقػػػت الػػػذي يشػػػير فيػػػه الواقػػػع النظػػػري إلػػػ  

 (Economies of scope)التمويؿ اإلسالمي مف اقتصاديات النطػاؽ  إمكانية استفادة
باقتحاـ أسواؽ جديدة، فحف الواقع العممػي عمػ  مسػتول السػوؽ البريطػاني يشػير إلػ  
أف تحصيؽ ذلؾ ليس باامر الهػيف، اف حجػـ التمويػؿ ال يػزاؿ  ػايال ، ومنتجاتػه ال 

التمويميػة اإلسػالمية الصػرفة  تزاؿ مرتفعة التكاليؼ، عالوة عم  ما تمص  المؤسسػات
(full-fledged)  ،مػػػػػف منافسػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػػؿ النوافػػػػػذ اإلسػػػػػالمية لممؤسسػػػػػات التصميديػػػػػػة

ػػ اباإل ػػافة إلػػ  عامػػػؿ اليصػػة الػػذي يميػػػؿ عنصػػر   فػػػي المعػػامالت المبنيػػة عمػػػ   اهام 
 أساس الدِّيف.

ابتكددددار منتجددددات جديدددددة باالسددددتفادة مددددن المهددددارات المهنيددددة القانونيددددة  6-2
 بية.والمحاس

لما لمندف وسوقها المالي مف عراقة وتطور، ولما لهػا مػف صػالت تجاريػة  انظر  
واقتصػػادية مػػع الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية،  اصػػة ال ميجيػػة منهػػا واكسػػيوية، ولمػػا 

، (56)لشركاتها االستشػارية والصانونيػة مػف مهػارات فنيػة و بػرة عمػ  المسػتول العػالمي
 جعيػػة فػػي تصػػميـ العديػػد مػػف المنتجػػات والعصػػود،ولمػػا لصانونهػػا العػػاـ مػػف مكانػػة مر 
                                                 

 هكذا تنطؽ بالفرنسية أما باإلنجميزية فتنطؽ يورو.( 54)

(55)  Parker, M. (2009) "UK Islamic Finance gets foothold in France".                          

المتحػدة مكػة مـ" الصػادر مػف قبػؿ مؤسسػة الحػي لمم3122يذكر تصرير "التمويػؿ اإلسػالمي مػايو ( 56)
(TheCityUK)  أف يالي ػػػا وعشػػػريف شػػػركة قانونيػػػة تصػػػػدـ استشػػػارات فػػػي مجػػػاؿ  ػػػدمات التمويػػػػؿ

اإلسالمي، وأف عدد ا مف الشػركات المهنيػة المت صصػة تصػدـ  ػدمات استشػارية عامػة فػي نفػس 
 المجاؿ:  

 TheCityUK (2011) "Islamic Finance May 2011", p.10. 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3069025



 شاشي حسيف  بموافي وعبدالصادرمهدي أحمد                                 37

 

، فحف (57)وكذا فض النزاعات حيث يعتبر الصانوف اإلنجميزي المرجع الرايس في ذلؾ
تصػػديـ  ػػدمات تمويميػػة إسػػالمية فػػي هػػذي السػػوؽ قػػد يتػػي  لمتمويػػؿ اإلسػػالمي فرصػػة 
 تطػػػوير وهندسػػػة منتجػػػات ماليػػػة جديػػػدة لتمبيػػػة الحاجػػػات المتعػػػددة لمزبػػػااف فػػػي ظػػػؿ

 و ع سوقي شديد التنافس.
وهنػػػا يمكػػػف اإلشػػػارة إلػػػ  بعػػػض المجػػػاالت التػػػي تحتػػػاج إلػػػ  تطػػػوير منتجػػػات 

ب رؤوس اامػػواؿ ذلتمبيػػة طمبػػات الزبػػااف عميهػػا؛ منتجػػات ومحػػافظ مت صصػػة  لجػػ
(private equity)مػػػف  ػػػالؿ حصػػػوؽ الممكيػػػة ال اصػػػة 

دارة اليػػػروات ال اصػػػة (58) ، واا
(private wealth management)
، (Treasury services)، و ػػػػػػػػػػػدمات ال زينػػػػػػػػػػػة (59)

وهػػػػي المنتجػػػػػات التػػػػي تت صػػػػػص فيهػػػػا بنػػػػػوؾ وصػػػػناديؽ االسػػػػػتيمار، وال شػػػػػؾ أف 
ت صػػػص أربعػػػة مصػػػارؼ إسػػػالمية سػػػم  لهػػػا بالعمػػػؿ فػػػي لنػػػدف مػػػف أصػػػؿ  مسػػػة 

 يهدؼ إل  االستفادة مف هذا. 
 ومػع إقػرار أهميػة مػا سػبؽ، فػحف اامػػر ال ي مػو مػف م ػاطر ترافػؽ أمػر تنفيػػذي
فػػػػي ميػػػػؿ السػػػػوؽ البريطانيػػػػة وذلػػػػؾ اف معظػػػػـ "المهندسػػػػيف المػػػػالييف"، والصػػػػانونييف 
والمحػػاميف اعتػػػادوا عمػػػ  مسػػػمكيات البياػػػة التصميديػػة التػػػي يةمػػػب عميهػػػا أدوات الػػػد ي ف 
الصااـ عم  الفاادة )الربا(، ومف أهـ تمؾ الم ػاطر السػالمة الشػرعية لممنػتج، ودرجػة 

وهػػػػي أمػػػػور تسػػػػاهـ فػػػػي التػػػػأيير عمػػػػ  السػػػػمعة وت ػػػػر التعصيػػػػد، وانعػػػػداـ الشػػػػفافية، 
 بالصناعة في حا رها ومستصبمها.
                                                 

إ فاؽ/إعسػػار بعػػض إصػػدارات الصػػكوؾ: " ـ(3121) سددالمي لمتنميددةإدارة ال زانددة بالبندد  اإل( 57)
 .426-3:2:"، ااسباب واكيار

ويصصػػد بهػػذا االسػػتيمار فػػي شػػركات غيػػر مدرجػػة فػػي أسػػواؽ المػػاؿ، وعػػادة مػػا يتطمػػب المشػػاركة ( 58)
ر فيهػػا رؤوس أمػػواؿ كبيػػرة ولمػػدة زمنيػػة طويمػػة، ولهػػذا ال يصبػػؿ عمػػ  هػػذا النػػوع إال اايريػػاء الكبػػا

         والشركات اف م اطر  سارة رأس الماؿ عالية.

(59)  IFSL Research (2010) "Islamic Finance 2010", p. 3.                                               
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 (:5)تطوير سوق ثانوية لألوراق المالية اإلسالمية 5-3
ف كػػاف الو ػػع الحػػالي يشػػير إلػػ   ػػ لة ومحدوديػػة هػػذا اامػػر  اصػػة بعػػد  واا
عزوؼ بريطانيا عف إصدار صكوؾ سيادية، وتردد الدوؿ اا رل في ذلؾ لكػف إذا 

طػػػػور سػػػػوؽ الصػػػػكوؾ فػػػػي السػػػػنوات الصادمػػػػة بالشػػػػكؿ الػػػػذي تتحػػػػدث عنػػػػه بعػػػػض ت
 التصارير، فحف إمكانية تطوير ذلؾ واردة.

تعزيددز مكاندددة وأهميددة األ دددالق والقدديم فدددي المعددامالت الماليدددة والصدددفقات  5-4
 التجارية

والصػػػيـ يمصػػػ   او ػػػحناي سػػػابص  ألصػػػد بػػػات الحػػػديث عػػػف اا ػػػالؽ بػػػالمفهـو الػػػذي 
ػػ فػػي اادبيػػات الماليػػة والتجاريػػة، وازداد أمػػر االهتمػػاـ بشػػكؿ أكبػػر فػػي  اكبيػػر   ااهتمام 

 ػػوء اازمػػة الماليػػة العالميػػة، بعػػد أف ات ػػ  أف غيػػاب هػػذي الجوانػػب فػػي منظومػػة 
الماؿ وااعماؿ تزيد مف م اطر عدـ االستصرار، ليس فصط عم  مسػتول المتعػامميف 

ؿ وعمػػ  مسػػتول النظػػاـ المحمػػي "، بػػهاالمباشػػريف لػػحدوات والمنتجػػات التػػي "تهندسػػ
ا. وارتباط التمويؿ اإلسالمي بالدِّيف وارتكػاز مباداػه وأسسػه عمػ  ذلػؾ والعالمي أي   

مػػف شػػػأنها أف تعػػزز ذلػػػؾ،  اصػػة أف معظػػػـ  افاق ػػػآيزيػػد مػػف هػػػذا اامػػر، بػػػؿ يفػػت  
مبػػادئ التمويػػؿ اإلسػػالمي كتحػػريـ الربػػا والصمػػار، أمػػر مشػػترؾ بينػػه وبػػيف الػػديانات 

ة اا ػػػػرل، بػػػػؿ ويتصػػػػاطع فػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػع الػػػػديانات اا ػػػػرل، كمػػػػا أف أدواتػػػػه السػػػػماوي
ومنتجاتػػه ليسػػت مصتصػػرة عمػػ  المسػػمميف، وقػػد أشػػارت التصػػارير الرسػػمية البريطانيػػة 
لهػػػذي الحصيصػػػة لمتأكيػػػد عمػػػ  أف التمويػػػؿ اإلسػػػالمي يوسػػػع قاعػػػدة  يػػػارات المنتجػػػات 

 .(61)مميف فحسبوال دمات المالية لزبااف النظاـ بشكؿ عاـ وليس لممس

                                                 

(5:)  Wilson, R. (2007) "Regulatory Challenges Facing the Islamic Finance Industry", p.4. 

 ـ:3119عم  سبيؿ المياؿ التصرير الصادر في ديسمبر  ( مف ذلؾ61)
HM Treasury (2008) "Development of Islamic Finance in the UK: Government's 

Perspective", p. 7. 
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عػػػف أهميػػػة مبػػػادئ التمويػػػؿ  (62)ففػػػي ظػػػؿ اازمػػػة كتػػػب اقتصػػػادياف بريطانيػػػاف
اإلسػػالمي فػػي تحصيػػؽ العدالػػة فػػي المعػػامالت الماليػػة، وأهميػػة االسػػتفادة مػػف االلتػػزاـ 
بمتطمبػػػات مبػػػدأ بيػػػع اإلنسػػػاف مػػػا ال يممػػػؾ، ومػػػف أميمتػػػه الوا ػػػحة التػػػي بػػػرزت فػػػي 

(Naked Derivatives)شػػػتصات العاريػػػة اازمػػػة اا يػػػرة مػػػا بػػػات ينعػػػت بالم
إلػػػ   (63)

 ػػرورة فػػت  نصػػاش جػػاد لمتوصػػؿ إلػػ   (Buiter, 2009a)الحػػد الػػذي ذكػػر فيػػه بػػويتر 
حرمػػػة هػػػذا النػػػوع مػػػف المنتجػػػات.  كمػػػا أشػػػارت تمػػػؾ المصػػػاالت إلػػػ  أهميػػػة مبػػػادئ 

حػػداث نػػوع مػػف االسػػتصرار  ،التمويػػؿ اإلسػػالمي فػػي إعػػادة الفاعميػػة لمسياسػػة النصديػػة واا
ي النظػػػاـ المػػػالي فػػػي ظػػػؿ فشػػػؿ سياسػػػات التوسػػػع النصػػػدي التػػػي انتهجػػػت الحتػػػواء فػػػ

وغيػرهـ  (64)تطبيصييفو  اازمة والتةمب عم  آيارها. ميؿ هذي الكتابات مف أكاديمييف
مػػع تواجػػد تمويػػؿ إسػػالمي فػػي بعػػض البياػػات مػػف شػػأنه أف يعػػزز موقػػؼ المهتمػػيف 

مصػػػي، والمنػػػاديف ب ػػػرورة إعػػػادة الصػػػي ـ لمجػػػاؿ المػػػاؿ وااعمػػػاؿ، وتصػػػديـ بالتمويػػػؿ ال ط
 .التمويؿ اإلسالمي المياؿ في التطبيصات سيكوف له أبم  ااير

 والبن  التحتية والطااة المتجددةاالستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة  7-5

إف انتصػػاؿ التمويػػؿ اإلسػػالمي لبياػػات جديػػدة مػػف شػػأنه أف يفػػت  فرصػػة التفكيػػر 
ػػفػػي المشػػاركة فػػي تمويػػؿ م فػػي وسػػط هػػذي البياػػات لمػػا  اكبيػػر   اشػػروعات تمصػػ  اهتمام 

                                                 

 :(Willem Buiter) بويتر م  ل  وو  ، (Rodney Wilson) رودني ولسن( وهما 62)
Wilson, R. (2009b) "Why Islamic Banking Is successful?".   

Buiter, W. (2009a) "Should you be able to sell what you do not own?". 

Buiter, W. (2009b) "Islamic finance principles to restore policy effectiveness". 

التػي تسػت دـ عمػ   (Credit Default Swaps)( إشارة إلػ  سػندات مبادلػة اإلعسػار االاتمػاني 63)
التػػي بهػػا بااصػػوؿ  ةواسػػع فػػي المجازفػػات الجانبيػػة التػػي ال صػػمة لحطػػراؼ المصػػامر  نطػػاؽ

 .د إليها هذي اادواتتنست

 مف أميمة التطبيصييف:( 64)
Thomas, R. (2010) "Islamic finance may "return to roots"". 

Birch, T. (2010) "Islamic Finance Offshore: Present and Past".  

Gavin, J. (2010) "Islamic Insurers Eye global Market". 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3069025
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يتوقػػع منهػػا مػػف آيػػار اقتصػػادية عمػػ  البمػػد، ولمػػا قػػد تػػدري مػػف عااػػد أف ػػؿ مػػف ذاؾ 
الػػػػذي تصدمػػػػػه المنتجػػػػػات واادوات الماليػػػػػة، ومػػػػف أميمػػػػػة ذلػػػػػؾ المشػػػػػاريع المتوسػػػػػطة 

ي ميػػؿ هػػذي والصػػةيرة، ومشػػاريع البنػػ  التحتيػػة، والطاقػػة المتجػػددة. ومػػف الممكػػف فػػ
الحاالت أف يكوف هناؾ تعاوف بيف التمويؿ اإلسالمي مع نظيػري التصميػدي إذا كانػت 

أف  حصيصػة االستيمارات واعدة واامر مجد لمطرفيف بطبيعة الحاؿ، وهذا ما قد يعػزز
"، وال هو م تص بفاة لوحدها، بؿ إنه متاح لمجميع االتمويؿ اإلسالمي ليس "انعزالي  

 ؽ والدِّيف.بةض النظر عف العر 

 التحديات والعقبات التي تواجه تطور التمويل اإلسالمي في بريطانيا -6

يالحظ مف  الؿ الدراسات التي تػـ استعرا ػها أف هػذا اامػر تػول  لػه عنايػة 
، وذلػػػؾ راجػػػع فػػػي تصػػػديرينا إلػػػ  اال ػػػتالؼ الجػػػوهري مػػػف حيػػػث (65)أكيػػػر مػػػف غيػػػري

اإلسالمي وتمؾ التي يصوـ عميها نظيري  المبادئ بيف الفمسفة التي يصوـ عميها التمويؿ
التصميػػػدي، ومػػػف جهػػػة أ ػػػرل فػػػحف  لممو ػػػوع حساسػػػيته اليصافيػػػة والدينيػػػة، بحكػػػـ أف 
السػػماح لمتمويػػؿ اإلسػػالمي بمزاولػػة العمػػؿ فػػي البياػػات الةربيػػة ولػػدت معػػه نصاشػػات 

عمػػػ  الواقػػػع الصػػػانوني واليصػػػافي لتمػػػؾ الػػػدوؿ؛ نصاشػػػات تركػػػزت  لػػػؾحػػػوؿ انعكاسػػػات ذ
سػػؤاليف مهمػػيف وهمػػا: هػػؿ يعنػػي ذلػػؾ إد ػػاؿ قػػوانيف إسػػالمية  ػػمف الصػػوانيف حػػوؿ 

العامػػة الحاكمػػة لهػػذي البياػػات؟ أـ أنػػه ال يعػػدو أف يكػػوف مجػػرد أمػػر إجرااػػي يسػػع  
لتوفير اار ية المناسػبة إلدراج هػذا النػوع مػف التمويػؿ  ػمف المنظومػة التشػريعية 

  (66)واإلشرافية الصاامة؟

                                                 

ـ عػػػف "التمويػػػؿ 3119ميػػػاؿ ذلػػػؾ الوييصػػػة التػػػي صػػػدرت عػػػف الحكومػػػة البريطانيػػػة فػػػي نهايػػػة عػػػاـ ( 65)
اإلسػػالمي فػػي المممكػػة المتحػػدة: وجهػػة نظػػر الحكومػػة البريطانيػػة" فصػػد شػػكمت التحػػديات أهػـػ فصػػؿ 

 تي حوت المباحث الرايسة لموييصة.صفحة ال 38صفحة مف أصؿ  24فيها، حيث احتؿ 

(66) Wilson, R. (2007) "Islamic Finance in Europe", p.1. and Wilson, R. (2007) 

"Islamic banking – Opportunity or Threat?".                                                               
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هػػػـ التحػػػديات والتػػػي اسػػػت دمنا فػػػي بع ػػػها المنهجيػػػة وفيمػػا يمػػػي اسػػػتعراض ا
التاليػػػة فػػػي المعالجػػػػة: فيمػػػا يتميػػػؿ التحػػػػدي؟ مػػػا الػػػذي تحصػػػػؽ حتػػػ  اكف مػػػف قبػػػػؿ 

 (67)في المستصبؿ الصريب؟ اااطراؼ ذات الصمة؟ ما الص ايا التي يمكف مناقشته
 (68)(Identity loss & Reputation riskفقدان الهوية وم اطر السمعة ) 6-1

ف أكبػػػر عنصػػػر يميػػػز التمويػػػؿ اإلسػػػالمي عػػػف نظيػػػري التصميػػػدي هػػػو الجانػػػب إ
 - الشرعي، الذي عبرنا عنه بالهوية ها هنا، ونصصد بذلؾ االلتزاـ بالجانب الشرعي

في جميع ااعماؿ التي تزاوؿ مف قبؿ المؤسسػات واافػراد الػذيف  -حصيصة ال صورة 
ؿ التػػػي تصػػػـو بهػػػا. وقػػػد عبػػػر لمؤسسػػػاتهـ وااعمػػػا اات ػػػذوا مػػػف هػػػذا المسػػػم  وصػػػف  

ال بػػػراء والمتمرسػػػوف فػػػي الصػػػناعة عػػػف هػػػذا اامػػػر باسػػػت داـ نفػػػس المصػػػطم  أو 
بتعبيػػرات قريبػػة منػػه، ففػػػي النػػدوة التاسػػعة والعشػػريف لمجموعػػػة البركػػة، عمػػ  سػػػبيؿ 

عػػف حيييػػات المراجعػػة  االميػػاؿ قػػاؿ الشػػيخ صػػال  كامػػؿ فػػي كممػػة االفتتػػاح متحػػدي  
"العػودة إلػ  الحػؽ  ػرورة، ويجػب  الصػادرة عػف المجموعػة: لبعض الفتاول الصديمة

أال نظػػػػػؿ نصمػػػػػد البنػػػػػوؾ الةربيػػػػػة، وأف تكػػػػػوف لنػػػػػا هويػػػػػة  اصػػػػػة تنبػػػػػع مػػػػػف شػػػػػريعتنا 
 .  (69)اإلسالمية"

                                                 

ـ وذلػؾ 3119صادرة عػف الحكومػة البريطانيػة فػي نهايػة عػاـ استصينا هذي المنهجية مف الوييصة ال( 67)
بةرض الوقوؼ عم  التحديات مف  الؿ الواقع الذي تواجهه ااطراؼ المعنيػة،  اصػة الجهػات 

 اإلشرافية لما لطبيعة عممها مف متطمبات في التدقيؽ والمساءلة.

صرفية اإلسالمية بصفة هذا التحدي ينطبؽ عم  الممارسة الم أف أشار أحد المحكميف إل ( 68)
الدوؿ ااوربية وحدها، ونحف نتفؽ معه في ذلؾ وقد أحببنا التأكيد عم  اامر نظر ا  في عامة ال

لمحيييات التي ذكرناها في ينايا المصاؿ. ومف جهة أ رل فحننا نتفؽ مع المحكـ اك ر الذي 
جدؿ حوؿ دور هياات أشار إل  أهمية التعمؽ والدراسة في هذا اامر و اصة ما يييري مف 

 الرقابة الشرعية وحساسيات العمؿ في بياة مترقبة لمصواب وال طأ عم  حد سواء. 

( "المشػػاركوف فػػي نػػدوة البركػػة يؤكػػدوف  ػػرورة مراجعػػة الصػػرارات هػػػ:253) عبدددالوهاا الطويددل (69)
إلسػػػالمي، بنػػػؾ دبػػػي اهػػػػ، :253رم ػػػاف ( 441)العػػػدد والفتػػػاول السػػػابصة لتصػػػحي  المسػػػيرة، 

. ومػػف الفتػػاول التػػي نالتهػػا المراجعػػة فػػي النػػدوة تمػػؾ المتعمصػػة "ب ػػماف العربيػػة المتحػػدة مػػاراتإلا
رأس المػػاؿ المػػودع بسػػبب الصػػوانيف اكمػػرة غفػػي الػػبالد غيػػر اإلسػػالمية "، وذلػػؾ عنػػدما كػػاف بنػػؾ 

بحػػػوث نػػػدوة البركػػػة ، "ـ3119البركػػػة يػػػزاوؿ عممػػػه فػػػي بريطانيػػػا. مجموعػػػة البركػػػة المصػػػرفية، 
 .79-68:"، اسعة والعشروف لالقتصاد اإلسالميالت
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فهػػؿ وجػػود هػػذا النػػوع مػػف التمويػػؿ فػػي بياػػة تصميديػػة عريصػػة كالسػػوؽ البريطانيػػة 
ـ نػر أنهػا نالػت حظهػا وال مف شأنه أف يعزز هذي ال اصية أـ يػذيبها؟ هػذي مسػألة لػ

أفرد لها جزء  اص بها في الدراسات والويااؽ التي اطمعنػا عميهػا، فكػؿ مػا ورد هػو 
تباعهػػا بالجانػػب ال ػػريبي، فينػػاقش اا يػػر بشػػيء مػػف اذكػػر المسػػألة الصانونيػػة يػػـ 

التفصػػػيؿ ويسػػػتعرض ااوؿ بسػػػرد عػػػدد مػػػف اإلشػػػكاالت التػػػي ال يػػػزاؿ التعامػػػؿ مػػػع 
، لكػف لػـ نػر أف أسػاس اإلشػكاؿ -ا سيمر معنػا فػي الفصػرة التاليػةكم – ابع ها قاام  

عطػػاء، بصػورة مباشػػرة أو بطريػػؽ التحايػػؿ والمعػػامالت  اوهػو التعامػػؿ بالفااػػدة أ ػػذ   واا
الصػػورية قػػد نػػوقش بكػػؿ صػػراحة وو ػػوح، وذلػػؾ اف جميػػع الدراسػػات فػػي حػػدييها 

اػػػدة، لكػػػف كيػػػؼ عػػػف التمويػػػؿ اإلسػػػالمي تػػػذكر  ػػػمف المبػػػادئ تحػػػريـ التعامػػػؿ بالفا
يتػػرجـ ذلػػؾ  ػػمف الصػػوانيف السػػاادة، هػػذا ممػػا لػػـ نعيػػر عمػػ  مناقشػػة مستفي ػػة لػػه، 
 ناهيؾ عف الحصوؿ عم  جواب واؼ في الدراسات التي تمكنا مف االطالع عميها.
هػػذا فيمػػا يتعمػػؽ بالدراسػػات بشػػكؿ عػػاـ، أمػػا فيمػػا ي ػػص التصػػارير وال طابػػات 

المسػؤولة عػػف ممػؼ التمويػػؿ اإلسػالمي فػػي والويػااؽ الرسػمية الصػػادرة عػف الجهػػات 
الحكومػػػػة البريطانيػػػػة، فحنػػػػه ورد ذكػػػػر الجانػػػػب الشػػػػرعي وأهميتػػػػه بالنسػػػػبة لمجهػػػػات 
اإلشػػرافية كػػي ال يتػػدا ؿ عمػػؿ هياػػات الرقابػػة الشػػرعية مػػع عمػػؿ المجػػالس اإلداريػػة 

لمزبػااف مػف جهػة  (misleading)والتنفيذية مف جهة، وكي ال يصع الت ػميؿ وال ػداع 
ل؛ اف مػػف اامػػور التػػي يجػػب االلتػػزاـ بهػػا بالنسػػبة لممؤسسػػات التػػي تمػػن  لهػػا أ ػػر 

ترا يص مزاولة النشاط المالي في بريطانيا أف تصدـ المعمومات الكافية وبكؿ شفافية 
لمزبػػوف كػػي يت ػػذ قػػرار شػػراء ال دمػػة مػػف عدمػػه، وفػػؽ معطيػػات وا ػػحة تمكنػػه مػػف 

صاصػػػػها التأكػػػػد مػػػػف السػػػػالمة ذلػػػػؾ، لكػػػػف تمػػػػؾ التصػػػػارير ذكػػػػرت أنػػػػه لػػػػيس مػػػػف ا ت
، انها جهة إشراؼ عممانية، ومػف يػـ فمػف تعمػد إلػ  تشػكيؿ هياػة رقابػة (:6)الشرعية

                                                 

ونحف نتفػؽ معػه إال أنػه يجػب عمػ  جهػات اإلشػراؼ أف تعػي  ف  سط ل  وهذا أمر صحي  كما يصوؿ و   (:6)
 مالامػػػة مػػػا هػػػي متطمبػػػات الصػػػانوف اإلسػػػالمي فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ، وأف تتأكػػػد مػػػف وجػػػود إجػػػراءات

و ػػوابط الحوكمػػة التػػي أ ػػػحت  ت ػػمف تحصيػػؽ ذلػػؾ ويمكػػف االسػػتفادة فػػي هػػػذا مػػف إجػػراءات
 تطبؽ عم  نطاؽ واسع  اصة في ميؿ هذي الحاالت:

Wilson, R.J.A. (2003) "Regulatory challenges posed by Islamic capital market 

products and services", p.1.  
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شرعية مركزية  مف جهاز اإلشراؼ عم  الصطاع المالي، وألصت بهذي المهمػة عمػ  
عػػػاتؽ المؤسسػػػات التمويميػػػة التػػػي تصػػػدـ  ػػػدمات ماليػػػة متوافصػػػة مػػػع أحكػػػاـ الشػػػريعة 

الكيفيػػػػة التػػػػي ت ػػػػمف لهػػػػا تحصػػػػؽ هػػػػذا اامػػػػر، وقػػػػد ارتػػػػأت هػػػػذي  اإلسػػػػالمية لت تػػػػار
ع ػػػػاء تمػػػػؾ المؤسسػػػات تعيػػػػيف هياػػػات لمرقابػػػػة الشػػػػرعية تابعػػػة لهػػػػا وردت أسػػػماء أ

لكترونيػػػػة لهػػػػا، وفػػػػي بعػػػػض الويػػػػااؽ ال اصػػػػة بالسػػػػالمة الهياػػػػات عمػػػػ  المواقػػػػع اإل
 الشرعية لممنتجات. 

اكف  حتػ لشػرعي ارتػبط ف تحصيؽ الهوية أو االن ػباط اإومف يـ يمكف الصوؿ 
بهياات الرقابة الشرعية التي تتبع لهذي المؤسسات، وقد كير اا ذ والرد حوؿ الدور 
الػػذي تصػػوـ بػػه هػػذي الهياػػات فػػي تحصيػػؽ السػػالمة الشػػرعية لمتمويػػؿ اإلسػػالمي، ومػػف 

مػػف  ػػالؿ سػػيطرة عػػدد معػػيف عمػػ   (71)ذلػػؾ مػػا أطمػػؽ عميػػه الػػبعض احتكػػار الصمػػة
ا مػػا يػػنعكس بال ػػرورة عمػػ  كفػػاءة العمػػؿ فػػي التػػدقيؽ فػػي وهػػذ (72)معظػػـ الهياػػات

، لكػف (73)تفصيالته والتأكد مف السػالمة  ػالؿ جميػع المراحػؿ التػي يمػر بهػا المنػتج
هػو توقيػع أع ػاء  ف الذي وجدنا توفريإممكف في ظؿ هذي الو عية حيث  هذا غير

تحصػػػػؽ تمػػػػؾ الهياػػػػات عمػػػػ  أف الويػػػػااؽ والمسػػػػتندات المصدمػػػػة فػػػػي تصػػػػميـ المنػػػػتج 
ال ػػوابط الشػػرعية، أمػػا بعػػد ذلػػؾ فمػػـ نعيػػر عمػػ  مػػا يؤكػػد عمػػ  المتابعػػة مػػف  ػػالؿ 
التطبيػػؽ إمػػا بالسػػمب أو اإليجػػاب، وهػػذي عمميػػة مهمػػة فػػي تصػػديرنا لسػػد أي بػػاب قػػد 

                                                 
ابػػػة د. أبػػػو زيػػػد: احتكػػػار الرق"  (ـ3121) المجمدددس العدددام لمماسسدددات والمصدددار  اإلسدددالمية( 71)

 www.cibafi.org"، الشػػػػػػػػػػرعية المصػػػػػػػػػػػرفية يسػػػػػػػػػػيء إلػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػػالمية وحاكميتهػػػػػػػػػػػا
ـ. وفػي نظرنػػا أف اامػػر يعػػود ربمػػا لمتطمبػات السػػوؽ التػػي فر ػػت وجػػود الو ػػع 35/4/3121

 بهذا الشكؿ مف حيث الكـ والكيؼ.

لػػه حػػوؿ ، حسػب آ ػػر إصػػدار (Funds@work)ذكػر تصريػػر مؤسسػػة فانػػدز آت ورؾ االستشػػارية ( 72)
عمػػػؿ هياػػػات الرقابػػػة، أف ال مسػػػة أع ػػػاء ااوااػػػؿ مػػػف حيػػػث عػػػدد الهياػػػات التػػػي يعممػػػوف بهػػػا 

ع ػػوية لمهياػػات عمػػ  مسػػتول العػػالـ. وبةػػض النظػػر عػػف  67:مػػف إجمػػالي ( %41)يشػػكموف 
مدل دقة هذا التصرير والةرض الذي نشر اجمه فحف عممية تكرار أسماء عدد معػيف مػف أع ػاء 

ح  مػػف اامػػور التػػي يمكػػف أف يكتشػػفها اإلنسػػاف مػػف  ػػالؿ االطػػالع عمػػ  هياػػات الرقابػػة أ ػػ
أسػماء أع ػاء هياػػات الرقابػة فػػي المؤسسػات التػػي تعمػف عػف ذلػػؾ فػي تصاريرهػػا أو مواقعهػا، وقػػد 

 وقفنا عم  ذلؾ في التجربة البريطانية:
Ünal, M. (2010) "Shariah Scholars – A Network Analytical Perspective". 

(73) Ainley, M., et al, (2007) "Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges", p. 17. 
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واامػػر اك ػػر الػػذي بػػدأ  .يسػػتةؿ فػػي سػػبيؿ إيػػارة الشػػكوؾ حػػوؿ عمػػؿ هػػذي الهياػػات
ت ػارب المصػال  وتحصيػؽ االسػتصاللية الحديث عنه يتعمؽ بما يمكف وصفه بمسألة 

. ولهػذا (74)لهذي الهياات التي تتمص  مكاف تها مف الجهػات التػي تصػوـ بمراجعػة عممهػا
ف المطمػوب منهػا إفصد أشػارت السػمطات البريطانيػة إلػ  بعػض هػذي المسػااؿ، حيػث 

كػػاف أ كجهػػة إشػػراؼ أف تكػػوف حصيصػػة المنػػتج متطابصػػة مػػع مػػا ادعػػاي عار ػػوي سػػواء  
وفيمػا يتعمػؽ بهػذا اا يػر، فصػد أشػارت تمػؾ التصػارير  .اأو إسػالمي   اويال  تصميػدي  ذلؾ تم

إلػػ  أف شػػةؿ الع ػػو الواحػػد لعػػدد مػػف المناصػػب فػػي مؤسسػػات م تمفػػة يػػؤير عمػػ  
لصمػػة الكفػػاءات المت صصػػة  االكفػػاءة، إال أف اامػػر مصبػػوؿ فػػي الظػػرؼ الحػػالي نظػػر  

 ، كما تذكر تمؾ التصارير.(75)في هذا المجاؿ
التحػػػػدي فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالبياػػػػات إف مػػػػف االنعكاسػػػػات التػػػػي قػػػػد تنػػػػتج عػػػػف هػػػػذا 

ػػ والةربيػػة منهػػا عمػػ  وجػػه ال صػػوص هػػو أف تسػػود التطبيصػػات غيػػر  االتصميديػػة عموم 
الصػػحيحة مػػف  ػػػالؿ االعتػػراؼ بهػػا مػػػف قبػػؿ الجهػػات التشػػػريعية،  اصػػة أنػػه مػػػع 

 (76)لمتحايػؿ عمػ  الربػاالتطور الحاصؿ في الهندسة المالية يمكف هيكمة أية معاممػة 
مػػف  ػػالؿ التركيػػز عمػػ  الجوانػػب الشػػكمية التػػي قػػد تحصػػؽ المبنػػ  وال تفػػي بالمصصػػد 
والمعنػػػػ ، وقػػػػد تجمػػػػت بعػػػػض معػػػػالـ هػػػػذا اامػػػػر مػػػػف  ػػػػالؿ مػػػػا حػػػػدث لشػػػػركة دار 

التصػػري  الػػذي  الالسػػتيمار ومػػف  ػػالؿ التعيػػر الػػذي عرفتػػه بعػػض الصػػكوؾ، وأ يػػر  
مػػف أف معظػػـ المنتجػػات المتداولػػة تحػػت  (77)عةذكػػري أحػػد النافػػذيف فػػي هػػذي الصػػنا

                                                 

(74) HM Treasury (2008) "The Development of Islamic Finance in the UK: the 

Government's Perspective", p. 26.                                                                               

(75) Ibid, p. 25.  

 بيػػػػػر ا فػػػػػي المصػػػػرفية اإلسػػػػػالمية يؤكػػػػدوف رغػػػػـػ اعتػػػػػرافهـ  26" ـ(:311)الفكدددددي عبدددددالعزيز ( 76)
بالتحػػػديات المسػػػتصبمية: اازمػػػة الماليػػػة لػػـػ تكػػػف لتحػػػدث فػػػي ظػػػؿ نظػػػاـ مػػػالي إسػػػالمي"، جريػػػدة 

 ـ(.:37/23/311) هػ2542محـر  :، 6:31االقتصادية العدد 

ذكػػر ذلػػؾ الشػػيخ صػػال  كامػػؿ بمناسػػبة انعصػػاد االجتمػػاع ااوؿ لمهياػػة الشػػرعية لتصػػنيؼ ورقابػػة ( 77)
صػال  كامػػؿ: أغمػػب منتجػػات البنػػوؾ اإلسػػالمية " (ـ3121)مهدددي والددل المصػارؼ اإلسػػالمية. 

 www.arabianbusiness.com.ـ:  3121أبريؿ  39""،  االينيف غير "إسالمية
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مسم  اإلسالمية ليسػت كػذلؾ، ممػا تطمػب العمػؿ عمػ  إيجػاد هياػة شػرعية لممراقبػة 
والتصنيؼ. ولهذا فحف مسؤولية الصااميف عم  الصناعة مف تطبيصيف وهياات لمرقابػة 

 في العمؿ عمػ  إزالػة الكييػر مػف الةمػوض الػذي يكتنػؼ هػذا المجػاؿ بتو ػي  ةر يكب
حصيصػػػة المنتجػػػات، والعصبػػػات التػػػي تعتػػػرض سػػػبيؿ التطبيػػػؽ السػػػميـ وال طػػػوات التػػػي 
تت ػػػذ، ومػػػف ذلػػػؾ العمػػػؿ الجػػػاد عمػػػ  إعطػػػاء دور فعػػػاؿ لصػػػرارات المجػػػامع الفصهيػػػة، 
ولممعػػػايير التػػػي صػػػدرت عػػػف الهياػػػات الم تصػػػة كهياػػػة المحاسػػػبة والمراجعػػػة فػػػي 

معػػػايير كفايػػػة رأس المػػػاؿ، البحػػػريف، أو مجمػػػس ال ػػػدمات فػػػي ماليزيػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ ب
دارة الم اطر، اف منطمؽ وأساس العمؿ لهػذي المؤسسػات مػرتبط بهػذا؛  والحوكمة واا
أي الهويػػػة والسػػػمعة واإل ػػػالؿ  بػػػه سػػػيعرض الصػػػناعة لم ػػػاطر السػػػمعة التػػػي لهػػػا 
آيارها وأبعادها عم  الحا ر والمستصبؿ. ومف جهة أ رل فحف االبتعاد عف المبادئ 

لتصميػػػد والمحاكػػػاة قػػػد يعػػػرض الصػػػناعة ومؤسسػػػاتها لػػػنفس مػػػا وااسػػػس مػػػف  ػػػالؿ ا
 .(78)تعرض له التمويؿ التصميدي مف أزمات وكوارث

 (and Taxation Issues Regulatoryالمسالل القانونية والضريبية ) 6-2
تعتبػػػػر الص ػػػػايا الصانونيػػػػة وال ػػػػريبية مػػػػف أهػػػػـ التحػػػػديات التػػػػي تواجػػػػه إقامػػػػة 

بياػػات التصميديػػة، وذلػػؾ لعػػدـ تعامػػؿ السػػمطات مػػع مؤسسػػات تمويميػػة إسػػالمية فػػي ال
 -ات تمػؼ كمػا ذكرنػا سػابص   -هػذا النػوع مػف التمويػؿ الػذي يصػوـ عمػ  مبػادئ وأسػس 

مػػػع عمػػػؿ الجهػػػاز المػػػالي التصميػػػدي، الػػػذي اعتػػػاد عمػػػ  تسػػػيير هػػػذا  اجوهري ػػػ اا تالف ػػػ
دارته مػف  ػالؿ آليػة الفااػدة بم تمػؼ أدواتهػا وأشػكالها. إف هػذي اإلشػكالية  الجهاز واا

طرحت تساؤليف غاية في ااهمية وهما؛ ااوؿ: هؿ الصوانيف العممانية السػاادة عمػ  
استعداد الحت اف تمويػؿ قػااـ عمػ  أسػاس دينػي؟ واليػاني: هػؿ ت  ػع المؤسسػات 

مية اإلسالمية لنفس الصواعػد االحترازيػة التػي ت  ػع لهػا نظيرتهػا التصميديػة؟ أـ يالتمو 
  (79)؟اأو أقؿ تشدد   أنها ت  ع لمعايير أشد

                                                 

(78) Thomas, R. (2010) "Islamic finance may "return to roots"". 

(79)  Hesse, et al., (2008) “Trends and Challenges in Islamic Finance”, p. 179. 
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ة، وتشػػريعية، يػػف مػػف مسػػااؿ ذات أبعػػاد قانوناف السػػابصالتسػػاؤال هلمػػا يطرحػػ اونظػػر  
ويصافية بالنسبة لجهات اإلشراؼ التصميديػة لهػذا يالحػظ أف اهتمػاـ السػمطات البريطانيػة 

، إال أف الشػػروع فػػي التعامػػؿ مػػع بعػػض مسػػاامه الصانونيػػة (:7)بالتمويػػؿ اإلسػػالمي قػػديـ
مف  الؿ مجمس ال بػراء الػذي تشػكؿ لهػذا الةػرض  ابية لـ يشرع فيه إال مؤ ر  وال ري

، ومصػػػػػػمحة (Treasury) وزارة الماليػػػػػػةومػػػػػػف  ػػػػػػالؿ الجهػػػػػػات الحكوميػػػػػػة المسػػػػػػؤولة؛ 
، وقػػػػػد أبػػػػػدت هػػػػػذي (Customs & Duties) ، والجمػػػػػارؾ(Inland Revenue)ال ػػػػرااب 

السػػػػػنوات اليمانيػػػػػة الجهػػػػػات اسػػػػػتعدادها لمسػػػػػماح بتطػػػػػور التمويػػػػػؿ اإلسػػػػػالمي عبػػػػػر 
الهػدؼ مػف و الما ية مف  ػالؿ التةييػر فػي بعػض التشػريعات المتعمصػة بال ػرااب. 

هػػذي التةييػػػرات هػػػو مسػػػاعدة التمويػػػؿ اإلسػػػالمي عمػػػ  التطػػػور والنمػػػو، وذلػػػؾ بحزالػػػة 
مػػػػف نوايػػػػا هػػػػذي الجهػػػػات، بالموازنػػػػة وفػػػػؽ مبػػػػدأ  (Uncertainty)حالػػػػة عػػػػدـ اليصػػػػيف 

(fairness)ة االنسجاـ مع الصواعد المعمول
تباع أسموب عدـ التف يؿ ) رااب اب (81)
، وبمػػػا أف اكليػػػة السػػػاادة فػػػي الصطػػػاع (82)من ف ػػػة(، أو اإلعاقػػػة ) ػػػرااب باهظػػػة(

التصميدي لجذب واست داـ اامواؿ هي الفاادة فحف صي  التمويؿ اإلسالمي ومنتجاته 
 as if it were interest based)عوممػت كمػا لػو كانػت قاامػة عمػ  أسػاس الفااػدة 

instruments) وقػػػػػد استرشػػػػػدت الحكومػػػػػة البريطانيػػػػػة فػػػػػي تعاممهػػػػػا ال ػػػػػريبي مػػػػػع .
 :(83)المنتجات التمويمية اإلسالمية بالمبادئ التالية

                                                 

االهتمػػاـ ااوؿ يعػػود إلػػ  نهايػػة السػػبعينيات مػػف الصػػرف الما ػػي، أمػػا اليػػاني فيعػػود إلػػ  منتصػػؼ ( :7)
 .لتمويؿ اإلسالمي في بريطانياتسعينيات ذات الصرف كما مر معنا في فصرة تطور ا

أف سياسػػة الحكومػػة تصػػـو  عمػػ  وهػػو أحػػد المبػػادئ التػػي نصػػت الويػػااؽ الرسػػمية البريطانيػػة (81)
عميها في تعاممها مع ممؼ إدراج التمويؿ اإلسالمي في السوؽ البريطانية. المبدآف اك راف 

 : (Collaboration)، والتعاوف (Commitment)هما؛ االلتزاـ 
HM Treasury (2008) "The Development of Islamic Finance in the UK: the 

Government's Perspective", p. 5. 
(82)  "No obstacles, but no special favors". 

(83) HM Treasury (2008) "The Development of Islamic Finance in the UK: the 

Government's Perspective", p. 15.                                                                                
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  بنػػاء المعالجػػة عمػػ  الةػػرض أو الجػػوهر االقتصػػادي(Economic substance) 
هػا ااهميػة لمعممية بدؿ التركيز عم  النواحي اإلجرااية أو الشكمية التػي تػول  ل

 في التعامؿ الصانوني.

  المعالجػػة يجػػب أف تػػتـ عمػػ  نفػػس ااسػػاس الػػذي عوممػػت بػػه اادوات التصميديػػة
 .(interest)الممايمة الصاامة عم  الفاادة 

   اتطبيؽ الصواعد ال ريبية الساادة مت  ما كاف ذلؾ ممكن. 

  متوقعة مرغوب فيها أو غيرالصواعد التي ينجـ عف تطبيصها نتااج غير تعديؿ. 

 ما اليي تحقق حت  اآلن؟ 
عمػػ  الػػرغـ مػػف أف تصػػديـ منتجػػات متوافصػػة مػػع ااحكػػاـ الشػػرعية بػػدأ منػػذ عػػاـ 

ـ في مرحمته اليانية مف قبؿ البنؾ ااهمي الكويتي مف  ػالؿ برنػامج المنػزؿ 8::2
الذي اعتمد صيةتي المرابحة واإلجارة، إال أف التةييرات ال ريبية لـ يشرع فيهػا إال 

ـ، ومف  الؿ قانوف الماليػة الصػادر لػذلؾ العػاـ والػذي ألةػ  3114تداء مف عاـ اب
ال ػػػػريبة المزدوجػػػػة عمػػػػ  اافػػػػراد فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بصػػػػي  الهػػػػامش اليابػػػػت )المرابحػػػػة 

عنػد شػرااهـ المنػػازؿ، يػـ توالػت التةييػرات اا ػػرل بصػفة تدريجيػة مػػف  (84)واإلجػارة(
لػػ  اكف تمػؾ التةييػرات يت ػػ  أنهػا كانػػت . ومػف  ػالؿ اسػػتعراض (85)ذلػؾ الوقػت واا

  ريبية أكير منها قانونية.
وممػػا يع ػػػد ذلػػػؾ أنػػه بحكػػػـ أف الصػػػانوف اإلنجميػػػزي مسػػت دـ عمػػػ  نطػػػاؽ واسػػػع 
كمرجػػػع لفػػػض المنازعػػػات الماليػػػة والتجاريػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتمويػػػؿ اإلسػػػالمي، فحنػػػه 

                                                 

مف المعمـو أف عممية تصديـ التمويؿ المتوافؽ مػع أحكػاـ الشػريعة تتطمػب شػراء المنػزؿ مػف طػرؼ ( 84)
الناحيػػػة  المؤسسػػػة المانحػػػة لمتمويػػػؿ كالمصػػػرؼ يػػـػ تبيعػػػه لمزبػػػوف مػػػرة أ ػػػرل، وهػػػي عمميػػػة مػػػف

عمػػػ  عمميػػػة بيػػػع وشػػػراء مزدوجػػػة ممػػػا يسػػػتوجب معهػػػا فػػػرض  ػػػريبة الدمةػػػة  يو طػػػاإلجراايػػػة تن
(SDLT)  أو التسػػجيؿ(Registration tax)  ـ ألةػػ  هػػذا 3114مػػرتيف، لكػػف قػػانوف الماليػػة لعػػاـ

اامػػػر ونظػػػر إلػػػ  الوظيفػػػة االقتصػػػادية لمعمميػػػة فوجػػػدها متطابصػػػة مػػػف حيػػػث الهػػػدؼ مػػػع تصػػػديـ 
 منزؿ في التمويؿ التصميدي.الصرض عم  أساس الفاادة لشراء ال

 حول رصد ا اهـ تمؾ التةييرات.ي( الذي 5انظر الممحؽ )( 85)
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ف  لػػوحظ مػػف  ػػالؿ الص ػػايا التػػي عر ػػت أف الص ػػاء يرجػػع لمصػػانوف اإلنجميػػزي واا
ت ػػمف العصػػد الرجػػوع لمشػػريعة، أو بمػػا ال يتعػػارض معهػػا. ومػػف أميمػػة ذلػػؾ أنػػه إذا 

وعطػاء ، وكػذلؾ غرامػات التػأ ير فػال يتوقػع أف  اكاف الصانوف يأ ذ بمبدأ الفاادة أ ػذ  
 .(86)يمتـز الصا ي بشرط تطبيؽ الشريعة اإلسالمية المنصوص عميها في العصد

  مة ذكرت أنها:فحف الحكو بالمستقبل  وفيما يتعمؽ

  ،)ستواصػػػػػؿ مراقبػػػػػة التطػػػػػور فػػػػػي قطاعػػػػػات التكافػػػػػؿ )التػػػػػأميف اإلسػػػػػالمي
فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالتكافػػػػؿ فػػػػحف الوييصػػػػة الصػػػػادرة فػػػػي نهايػػػػة عػػػػاـ و  ؛والصػػػػكوؾ
المطبصػػة  (Mutual Insurance)ـ ذكػػرت أف قػػوانيف التػػأميف التبػػادلي 3119

 كافية لتصنيف نشاطات التأميف اإلسالمي.

  ػػػػػػػػػػالؿ الجهػػػػػػػػػػات االستشػػػػػػػػػارية الرسػػػػػػػػػػمية ميػػػػػػػػػػؿمواصػػػػػػػػػمة العمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف  
(Tax Technical Working Group)  إلزالػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػض العراقيػػػػػػػػػؿ المتعمصػػػػػػػػػة
 (Capitalرأس مػػػاؿ الصػػػكوؾ  أربػػػاحبالمنتجػػػات اا ػػػرل، ميػػػؿ  ػػػريبة 

(Gains on Sukuk كمػػا أف الحكومػػة سػػتعمؿ عمػػ  مواصػػمة النظػػر فػػي .
د يف العػػػاـ لتنويػػػع صػػػكوؾ سػػػيادية مػػػف قبػػػؿ مكتػػػب إدارة الػػػ إصػػػدارإمكانيػػػة 

مصادر االقتراض والتصميؿ مػف تكاليفهػا،  وسػتعيد النظػر فػي تصػديـ  ػدمات 
التجزاة في السوؽ البريطانية مت  ما قامػت بحصػدار الصػكوؾ السػيادية أو 

 .(87)ـ3119مف صدور وييصة ديسمبر  ابعد يمانية عشر شهر  

                                                 

، ربيػػع اك ػػر 12العدددد ، مجمػػة المصػػرفية اإلسػػالمية"مصابمػػة"،  ـ(3121) ال ويمدددي عبدالسددتار( 86)
ـ(. وقػد ذكػرت الوييصػة الصػادرة عػف سػمطة اإلشػراؼ المػالي أف هػذا هػو 3121هػ )إبريؿ 2542
ف جػاء ذكرهػا المتو  قع، حيث أنه ال ينتظر مػف محكمػة بريطانيػة أف تحػتكـ إلػ  قواعػد الشػريعة واا

ـ فػي نزاعػه مػع 3115في العصد واستشهدت فػي هػذا بمػا حصػؿ لبنػؾ الشػامؿ فػي البحػريف عػاـ 
 شركة بيكسيمكو لحدوية: 

Ainley, M., et al., (2007) "Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges", p. 17. 

(87) HM Treasury (2008) "The Development of Islamic Finance in the UK: the 

Government's Perspective", p. 12.                                                                                
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 (Lack of Standardization) غياا المعايير الموحدة 6-3
ف غياب معايير عامة مصبولة فيما يتعمؽ بالمنتجػات والتطبيصػات العمميػة ايػة إ

تطورهػػػا، وذلػػػؾ بتػػػأييري عمػػػ  قػػػدرتها التنافسػػػية وزيػػػادة  عػػػوؽصػػػناعة مػػػف شػػػأنه أف ي
ف إ. وهػػػذا مػػػا ينطبػػػؽ عمػػػ  صػػػناعة حدييػػػة كالتمويػػػؿ اإلسػػػالمي حيػػػث (88)تكاليفهػػػا

ؽ عميهػػا مػػف جميػػع الجهػػات، أي غيػػاب المعػػايير الشػػرعية والمحاسػػبية العامػػة والمتفػػ
عالميػػة، كمػػا هػػو الشػػأف فػػي التمويػػؿ التصميػػدي يػػؤير مػػف غيػػر شػػؾ عمػػ  انتشػػارها ال

الشػػػؾ أف هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف و  وسػػػهولة تعامػػػؿ السػػػمطات الرقابيػػػة واإلشػػػرافية معهػػػا.
اإلسػػالمية  لممؤسسػػات الماليػػة المبػػادرات فػػي هػػذا الشػػأف كهياػػة المحاسػػبة والمراجعػػة

(AAOIFI)  البحريف، أو مجمس ال دمات اإلسالمية في(IFSB)  في ماليزيا،  وكػذا
(IIFM)مبادرة سوؽ الماؿ اإلسالمية العالمية 

بتعػاوف البنػوؾ المركزيػة لكػؿ مػف  (89)
، أو تجربػػػة السػػػوداف حيػػػث (:8)ماليزيػػػا، والسػػػوداف، واندونيسػػػيا، والبحػػػريف، وبرونػػػاي

 ا فيهػػػا الهياػػػة الشػػػرعيةيشػػػرؼ المصػػػرؼ المركػػػزي مػػػف  ػػػالؿ هيااتػػػه الم تمفػػػة بمػػػ
أنهػا  يمف االنسجاـ. إال أف اإلشكالية في هذي المبػادرات هػ امما يحصؽ قدر   الموحدة

غير ممزمة، ومف يـ فحنها قد تطبؽ عم  مستول دولة أو جهة لكنها ال تطبؽ عمػ  
مسػػتول أوسػػع، بػػؿ إنػػه حتػػ  فيمػػا يتعمػػؽ بالفتػػاول الشػػرعية التػػي يمعػػب فيهػػا مجمػػع 

ػػ ابجػػدة دور  الفصػػه الػػدولي  حيػػث أف معظػػـ أع ػػاء هياػػات الرقابػػة الشػػرعية هػػـ  اهام 
أع ػػػاء فػػػي المجمػػػع كػػػذلؾ، إال أنهػػػـ فػػػي التطبيػػػؽ العممػػػي بالنسػػػبة لمفتػػػاول التػػػي 

ذا كػػاف هػػذا هػػو الو ػػع (91)يصػػدرونها ال تنطبػػؽ بال ػػرورة مػػع قػػرارات المجمػػع . واا
مية، فػػػػحف الو ػػػػع بالنسػػػػبة لمراكػػػػز التمويػػػػؿ اإلسػػػػالمي فػػػػي الػػػػبالد العربيػػػػة واإلسػػػػال

 بالنسبة لمبالد غير اإلسالمية قد يكوف أعصد.
                                                 

(88)  Ibid, p. 19. 

(89) International Islamic Financial Markets (IIFM). 

(8:)  HM Treasury (2008) "The Development of Islamic Finance in the UK: the 

Government's Perspective", p. 20.                                                                               

ورد بعػػض أع ػػاء هياػػات الرقابػػة عمػػ   قػػرار المجمػػع بشػػأف التػػورؽ المػػنظـ مػػف أميمػػة ذلػػؾ( 91)
 .ذلؾ الصرار
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 ما اليي تحقق حت  اآلن؟ 
بنػػاء عمػػ  مػػا سػػبؽ عر ػػه مػػف و ػػع، فػػحف الحكومػػة البريطانيػػة تركػػت أمػػر 

بشػكؿ  ااا ذ بالمعايير الشرعية والمحاسبية الصػادرة عػف هػذي الجهػة أو تمػؾ منوط ػ
ريطانية ولـ تر أف تتد ؿ بشكؿ مركػزي فردي بالمؤسسات التي تعمؿ في السوؽ الب

أف طريصػػػة المعالجػػػة مػػػف قبػػػؿ بعػػػض بػػػ -عمػػػ  سػػػبيؿ الميػػػاؿ -فػػػي ذلػػػؾ لصناعتهػػػا 
الجهات ميؿ ماليزيا حيث تد مت الحكومة في إلزاـ جميػع العػامميف بمعػايير موحػدة  

الحكومػػػة البريطانيػػػة العمػػػؿ بهػػػا فػػػي هػػػذي المرحمػػػة عمػػػ  أقػػػؿ تصػػػدير، وذلػػػؾ  لال تػػػر 
 :(92)تاليةلحسباب ال
 الهياات الصانونية في بريطانيا عممانية وليست دينية.  (2
انتهػػػػاج هػػػػذا ااسػػػػموب يمكػػػػف أف يػػػػؤدي إلػػػػ  ظهػػػػور نمػػػػاذج إقميميػػػػة )آسػػػػيوية،  (3

 .وأوروبية، و ميجية(، و اصة في ظؿ اال تالفات الفصهية بيف المدارس المعروفة
، والصطاع ال يزاؿ في طور النمػو يمكػف (4 أف يحػد  إتباع نظاـ معايير صاـر

 مف عممية اإلبداع والتطور في المنتجات وطرااؽ العمؿ.
وال يعني هذا أف تصدـ تمؾ المؤسسات بياناتها المالية بالطريصػة التػي تشػاء، بػؿ 
البػػػد مػػػف تػػػوفر قػػػدر معػػػيف مػػػف الو ػػػوح والشػػػفافية التػػػي تسػػػم  بػػػالصراءة الصػػػحيحة 

وؽ التػػي تتعامػػؿ لو ػػعية المؤسسػػة ليسػػم  لهػػا ذلػػؾ بكسػػب مزيػػد مػػف اليصػػة فػػي السػػ
فيها، مف أجؿ ذلؾ تبنػت الحكومػة فػي المرحمػة الحاليػة أف تبصػ  عمػ  صػمة بجميػع 
الهياػػػات الموجػػػػودة بةػػػػرض المزيػػػػد مػػػػف التشػػػػاور واالسػػػػتفادة مػػػػف ال بػػػػرة البريطانيػػػػة 
الطويمة حت  يصؿ الصطاع إل  معايير عالمية متفؽ عميها إل  حد كبير. وفي هػذا 

هػػا حصصػػت بعػػض التصػػدـ بطريػػؽ غيػػر مباشػػر أو رسػػمي اإلطػػار فػػحف الحكومػػة تػػرل أن
الممارسػػات اإلسػػالمية  (minimal adaptation)مػػف  ػػالؿ الحػػد اادنػػ  مػػف تكيػػؼ 

 .(93)مع الممارسات التصميدية الساادة في السوؽ
                                                 

(92) HM Treasury (2008) "The Development of Islamic Finance in the UK: the 

Government's Perspective", pp. 19-20.                                                                        

(93)  Ibid, p.21. 
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فحف المعطيات تشػير إلػ  اسػتمرار الحكومػة وااطػراؼ بالمستقبل  وفيما يتعمؽ
صويػة المزيػد مػف الصػالت مػع الجهػات المعنيػة ذات الصمة باامر فػي العمػؿ عمػ  ت

كانت إسالمية أو غيرها ميؿ بنؾ التسػويات الدوليػة، وصػندوؽ النصػد الػدولي، أ سواء  
والبنػػػؾ الػػػدولي، وهػػػي الجهػػػات التػػػي ينسػػػؽ معهػػػا مجمػػػس ال ػػػدمات اإلسػػػالمية فػػػي 
 ماليزيا في سبيؿ تطوير معايير و وابط تتعمؽ بكفاية رأس الماؿ، والحوكمػة. وفػي
سبيؿ الوصوؿ إل  معػايير عالميػة فحنػه مػف ااهميػة بمكػاف أف تكػوف تمػؾ المعػايير 
متاحة لكؿ مف يريد االسترشاد بهػا، وتػرل الحكومػة البريطانيػة أنػه مػف أجػؿ تحصيػؽ 

التػي تت ػمف ال طػوات  (Term sheet) ذلؾ، فحنه يستحسػف تصػميـ بطاقػة الشػروط
 ت الم تمفة.اإلرشادية لكيفية تطبيؽ المعايير في الحاال

 (Lack of Awareness)امة الوعي والتعري  بال دمات والمنتجات  6-4
أي منػػػػتج أو مصػػػػدـ ل ػػػػدمات فػػػػي أي قطػػػػاع يجػػػػب عميػػػػه أف يعػػػػرؼ بمنتجاتػػػػه 
وطبيعتها لمفت انتباي الزبااف لإلقبػاؿ عميهػا، ففػي بريطانيػا عمػ  سػبيؿ الميػاؿ بمةػت 

. وفيمػا يتعمػؽ بالتمويػؿ (94)جنيػهمميػار  :2ـ 3118تكاليؼ الدعاية واإلعػالف عػاـ 
اإلسػػػالمي فحنػػػه مػػػف ااهميػػػة بمكػػػاف أف يتعػػػرؼ الزبػػػااف والمسػػػتيمروف عمػػػ  حصيصػػػة 
المنتجات المصدمة والفوااد التي يمكػف أف يجنوهػا مػف تعػاممهـ بهػا. عػالوة عمػ  هػذا 
هناؾ أمر إ افي فيما يتعمؽ بالتمويؿ اإلسالمي ويتميؿ في مهمػة بعػث اليصػة لػدل 

فػػي أف المنتجػػات المعرو ػػة شػػرعية، وأف المؤسسػػات التػػي تصػػدـ هػػذا النػػوع  الزبػػااف
مف ال دمات تتمص  نفس الدعـ مف الجهات الرقابية وتستفيد مف الترتيبات الموجودة 

لػػػدل المصػػػارؼ فػػػي حػػػاؿ تعر ػػػها ازمػػػة سػػػيولة أو  (95)كبرنػػػامج  ػػػماف الودااػػػع
 غيرها.

                                                 
(94) Ibid, p. 21. 

(95)  The Financial Services Compensation Scheme (FSCS). 
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ة الدعايػػػة لمنػػػدف كمركػػػز ومػػػف جهػػػة أ ػػػرل تؤكػػػد الويػػػااؽ الرسػػػمية عمػػػ  أهميػػػ
لمتمويػػؿ اإلسػػالمي فػػي إطػػار التعريػػؼ بالمنتجػػات وال ػػدمات التػػي يصػػدمها التمويػػػؿ 

 اإلسالمي في السوؽ البريطانية.
 ما اليي تحقق حت  اآلن؟ 

قامػػػػت بهػػػػا بعػػػػض الجهػػػػات اإلسػػػػالمية فػػػػي  جػػػػد ا هنػػػػاؾ مبػػػػادرات متصدمػػػػة •
مػػس التمويػػؿ اإلسػػالمي مجو ، (MCB)بريطانيػػا، ميػػؿ المجمػػس اإلسػػالمي البريطػػاني 

ـ بةرض التعريؼ والدعايػة لمتمويػؿ 3116الذي أنشئ عاـ  (IFCUK)في اسكتمندا 
العديػػد مػػف اانشػػطة ميػػؿ تنظػػيـ مػػؤتمرات أو  اا يػػر اإلسػػالمي. وقػػد نظػػـ المجمػػس

ورش عمػػؿ موجهػػة لفاػػات م تمفػػة مػػف أفػػراد الجاليػػة المسػػممة أو المجتمػػع كااامػػة، 
أع ػػاء البرلمػػاف وغيػػرهـ، ممػػا سػػم  لػػه بحقامػػة صػػالت  والمهنيػػيف، والرسػػمييف مػػف

ف حكومػػػة اسػػػكتمندا عمػػػ  سػػػبيؿ الميػػػاؿ عينػػػت إقويػػػة مػػػع الجهػػػات الرسػػػمية؛ حيػػػث 
المجمػػػس كهياػػػة استشػػػارية لهػػػا، وفػػػي انجمتػػػرا تعػػػاوف المجمػػػس مػػػع مؤسسػػػة التجػػػارة 
ـ و ػػدمات االسػػتيمار ببػػرامج منهػػا عمػػ  سػػبيؿ الميػػاؿ البرنػػامج الشػػامؿ لتأهيػػؿ العػػال

(Scholar)
؛ أي تأهيػػػؿ مػػػف يتولػػػوف مهمػػػة الرقابػػػة الشػػػرعية بفهػػػـ قطػػػاع التمويػػػؿ (96)

 التصميدي في السوؽ البريطانية.

بػػػروز مزيػػػد مػػػف التعػػػاوف والتنسػػػيؽ بػػػيف هػػػذي الجهػػػات وااطػػػراؼ اا ػػػرل  •
 المعنية بالتمويؿ اإلسالمي في المجتمع.

ـ فػػي لنػػدف دور الحكومػػة فػػي ح ػػور العديػػد مػػف الفعاليػػات التػػي تصػػاتميػػؿ  •
وغيرها، كما أنها تصـو عبر جهاز الرقابة عم  الصطاع المالي؛ أي مف  ػالؿ سػمطة 

بتوعيػػة المػػواطف بػػبعض المنتجػػات مػػف  ػػالؿ موقػػع عمػػ   (FSA)الماليػػة   ػػدماتال
                                                 

مف الجهات الداعمة لهذا البرنامج بنؾ البحريف المركزي، والبنؾ المركزي الماليزي مف ( 96)
 :(ISRA) الؿ مؤسسة إسرا البحيية 

TheCityUK (2011) "Islamic Finance May 2011", p. 9. 
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(Money Made Clear Website)االنترنت 
(97). 

  يمكف اإلشارة إل  ما يميبالمستقبل  وفيما يتعمؽ

عػاوف بػيف قطػاع التمويػؿ اإلسػالمي، والجاليػة المسػممة، تحصيؽ مزيػد مػف الت •
ػػػ ا، أي الصطػػػاع ال يػػػري الػػػذي يمعػػػب دور  (Third Sector)والصطػػػاع اليالػػػث  فػػػي  اهام 

 تصديـ  دمات ال تستطيع مؤسسات السوؽ تصديمها.

 التواصؿ مع قادة الجالية والمؤيريف فيها. •

افيػػة، ومػػا يظهػػر اسػت داـ اإلعػػالـ الشػػعبي مهػػـ انػػه ليسػت هنػػاؾ تةطيػػة ك •
في هذا النوع مف اإلعالـ غير دقيؽ وسمبي، ومف اامور التي قد يفكر في إقامتهػا 
مػػؤتمر  ػػاص لإلعالميػػيف،  اصػػة المشػػتةميف فػػي اإلعػػالـ الشػػعبي الػػذي لػػه تػػأيير 

 بال  عم  عواـ الناس.

أهمية االستناد إل  المعمومات الدقيصة والحديية التي تعػرض فػي المناسػبات  •
ميػػػؿ المحا ػػػرات، والنػػػدوات وورش العمػػػؿ التػػػي تػػػنظـ ب صػػػوص التعريػػػؼ العامػػػة 

 بالتمويؿ اإلسالمي ومنتجاته.

 نصاا  مويوقة مف قبؿ الجهات الرقابية لزبااف التمويؿ اإلسالمي. •

التػػزاـ الحكومػػة ودعمهػػا لتطػػور هػػذا الصطػػاع مػػف  ػػالؿ اانشػػطة الم تمفػػة  •
لحكومػػة والمسػػتول الػػذي وصػػؿ ومنهػػا إصػػدار تصػػارير وويػػااؽ دوريػػة تشػػرح أهػػداؼ ا
 إليه تطور التمويؿ اإلسالمي بشأف بعض الص ايا.

                                                 

سمطة اإلشراؼ المالي لمتعريؼ بال دمات المالية المصدمػة فػي السػوؽ  وهي مؤسسة أنشأتها( 97)
دراؾ بحصيصػة المنتجػات التػي يتعػامموف معهػا، وقػد  البريطاني لكي يكوف الزبااف عم  وعي واا
أصبحت هذي المهمػة إحػدل الوظػااؼ التػي أوكمػت لسػمطة اإلشػراؼ المػالي التػي اسػتحديت 

 www.moneymadeclear.org.uk. ـ، كما مر معنا سابص ا:8::2عاـ 
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امددة الطااددات البشددرية الماهمددة بالمهددارات المناسددبة والمنتجددات المتنوعددة  6-5
(Lack of appropriate human skills and product diversification) 

هػذا التحػػدي لػه ارتبػػاط كبيػر بالتحػػدي ااوؿ الػذي نػػوقش فػي هػػذي الفصػرة حيػػث 
والصػػادرة عمػػ   دمػػة المؤسسػػات التمويميػػة  اف تػػوفر الطاقػػات المؤهمػػة تػػأهيال  مناسػػب  إ

اإلسػػالمية مػػف ااهميػػة بمكػػاف، وذلػػؾ أف معظػػـ الكػػوادر البشػػرية التػػي تعتمػػد عميهػػا 
إف لػػـ  اوينهػػا الشػػرعي فهػػو  ػػعيؼ جػػد  هػػذي المؤسسػػات ذات تكػػويف تصميػػدي، أمػػا تك

ايكػػف م ، (98). وبعػػد م ػػي هػػذي المػػدة مػػف الػػزمف مػػف عمػػر التمويػػؿ اإلسػػالميعػػدوم 
وبعد المبادرات المتعددة مف  ػالؿ بػرامج التػدريب والبػرامج التعميميػة عمػ  المسػتول 
الجػػامعي أو عمػػ  مسػػتول مؤسسػػات مهنيػػة مت صصػػة فػػحف الص ػػية ال تػػزاؿ تػػؤرؽ 

ة والمهتميف بتطورها التطور الصحي  الػذي يصػدـ ال ػدمات بكفػاءة أصحاب الصناع
 .(99)ويحافظ عم  الهوية ال اصة لهذا التمويؿ

ـ أنػه 3119فيما يتعمؽ بالسوؽ البريطانية ذكرت الوييصة الصادرة في ديسػمبر 
ػػػػػ فػػػػػي الكػػػػػوادر البشػػػػػرية فػػػػػي الوقػػػػػت الحػػػػػالي تعػػػػػاني منػػػػػه  اال يبػػػػػدو أف هنػػػػػاؾ نصص 

التي تصدـ ال دمات المالية المتوافصة مػع أحكػاـ الشػريعة، ويبػدو  المؤسسات التمويمية
لػػـ تنظػػر مػػف جانػػب النػػوع، فصػػد ال حظنػػا مػػف و  أف الوييصػػة نظػػرت مػػف جانػػب الكػػـ

 ػػالؿ معاينػػة بعػػض الفػػروع التػػي تصػػدـ هػػذا النػػوع مػػف التمويػػؿ أنػػه عنػػدما كنػػا نسػػأؿ 
                                                 

 سنة عم  أكير تصدير. 46( 98)

انظػػر عمػػ  سػػبيؿ الميػػاؿ مػػا ذكػػري عبػػدالباري مشػػعؿ بشػػأف المو ػػوع حيػػث أشػػار فػػي عػػاـ ( 99)
كما نصمت عنػه جريػدة االقتصػادية السػعودية إلػ  أف "الكػوادر البشػرية غيػر مؤهمػة  ـ،:311

يفة نصػؿ عنػه أف "البنػوؾ اإلسػالمية ـ ومف  الؿ نفس الصػح3121تأهيال  كافي ا"، وفي عاـ 
 صػػحيفة االقتصػػاديةؽ تطبيػػؽ االقتصػػاد اإلسػػالمي". و تسػػتصطب الصيػػادات "الربويػػة" التػػي تعػػ

،  7158ـ(، والعػػػػػػػػػػػدد :2/3/311هػػػػػػػػػػػ )2541صػػػػػػػػػػفر  6، 5592 ، العػػػػػػػػػػددلكترونيػػػػػػػػػػةاإل
كمػػػا ينظػػػر مػػػا نصػػػؿ عػػػف موسػػػ  مصػػػطف   ـ(.3/6/3121هػػػػ )2542جمػػػادل ااولػػػ  29

مجمػػػػة التنفيػػػػذي لهياػػػػة الرقابػػػػة الشػػػػرعية فػػػػي شػػػػركة البركػػػػة لمتكافػػػػؿ، فػػػػي الص ػػػػاة، الع ػػػػو 
 .ـ(2/4/3121هػ )26/4/2542، 22، العدد المصرفية اإلسالمية
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المسػؤوؿ الفالنػػي عػف الجوانػب الشػرعية فػحف أقصػ  مػػا يزودنػا بػه الموظػؼ هػو أف 
ذا انتصمنػػا إلػػ  السػػؤاؿ عػػف جانػػب الكمفػػة والحسػػابات  أو هياػػة الرقابػػة  تصػػوـ بػػذلؾ، واا
المادية فحننا نجد المعمومات والبرامج الوافية فػي ذلػؾ، وهػذا لػيس بػاامر المسػتةرب 
إذا نظرنػػا إلػػ  الظػػاهرة فػػي إطارهػػا الكمػػي كمػػا نصػػؿ المصػػيصوف بالصػػناعة مػػف  ػػالؿ 

ف كػػاف هنػػاؾ مػػف نصػػص حسػػب الويػػااؽ الرسػػمية المسػػؤوليات ال تػػي يصومػػوف بهػػا. واا
البريطانية فحنه واقع عم  مستول عمماء الشريعة الذيف يجمعوف بيف عممػي التمويػؿ 

مػػػػػنهـ فصػػػػػط هػػػػػـ  23) 211والفصػػػػػه اإلسػػػػػالمي، حيػػػػػث ذكػػػػػرت الوييصػػػػػة أف عػػػػػددهـ 
. (:9)؛ أي الػػذيف تتكػػرر أسػػماؤهـ فػػي معظػػـ الهياػػات(“المسػػت دموف بشػػكؿ مكيػػؼ”

وفػػي تصػػديـ الص ػػية وا تزالهػػا بهػػذا الشػػكؿ نظػػر حيػػث أشػػرنا فػػي التحػػدي ااوؿ إلػػ  
عدد مف المسااؿ تتعمػؽ بهػذي الجزايػة مػع محاولػة الػبعض تصػديـ تفسػيرات لهػا فكػاف 

قػػانوف "العممػػة الردايػػة تطػرد العممػػة الجيػػدة"، وذلػػؾ و  أف أشػير إلػػ  مسػػألة االحتكػار،
ػػ ف المػػراقبيف وهػػـ المتسػػاهموف أو "الميبراليػػوف" كمػػا مػػ امعين ػػ ااف السػػوؽ يطمػػب نوع 

 .(1:)يصفهـ البعض
 ما اليي تحقق حت  اآلن؟

والػذي يسػع  إلػػ   (Leitch Review of Skills)هنػاؾ برنػامج مػف الحكومػػة  •
ـ، يمكػػػف أف 3131عالميػػػا فػػػي ميػػػداف المهػػػارات بحمػػػوؿ عػػػاـ  اجعػػػؿ بريطانيػػػا رااػػػد  

 ر الويااؽ الرسمية.يستفيد منه التمويؿ اإلسالمي كما تذك
                                                 

(9:) HM Treasury (2008) "The Development of Islamic Finance in the UK: the           

Government's Perspective", p. 26.                                                                                

مف الالفت لمنظر في هذا الشأف أف غير المسمميف يشيروف لهذا اامر ونحف هنا ال نتكمـ ( 1:)
عم  المتابعيف لممؼ تطور التمويؿ اإلسالمي منذ أمد ميؿ رودني ولسف ببريطانيا، 

باب، مياؿ ذلؾ المصاؿ التالي مف طالبة رومانية، لمانيا، بؿ بعض الشأوفولكر نينهاوس ب
حيث شبهت الطالبة  و ع مصممي المنتجات الذيف يبحيوف عف "الموافصة الشرعية" 
بالتنصؿ مف عالـ ك ر لها بو ع المصرفييف الةربييف الذيف ينتصموف مف بياة  ريبية إل  

 :لية""تساهال " أو "ليبراوااكير  "تشدد ا"أ رل بحي ا عف ااقؿ 
Sorina Aioanei (2007) “European Challenges for Islamic Banks”, p. 13. 
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لمتػػػػدريب أهميػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي سػػػػد بعػػػػض اليةػػػػرات فػػػػي هػػػػذا البػػػػاب وبعػػػػض  •
المؤسسػػػات البريطانيػػػة تصػػػوـ بػػػدور كبيػػػر فػػػي هػػػذا. كمػػػا أف الحكومػػػة قامػػػت بطػػػرح 

ـ، مػػػف  ػػػالؿ مؤهػػػؿ 3117برنػػػامج بالتعػػػاوف مػػػع معهػػػد ااعمػػػاؿ فػػػي لبنػػػاف عػػػاـ 
، وبعػض الجهػات اإلسػػالمية (Islamic Finance Qualification)التمويػؿ اإلسػالمي 

تصوـ بدور هاـ كػذلؾ. كمػا أف الجهػات ااكاديميػة تصػـو بجهػود ومػف  ػالؿ التنسػيؽ 
مػػع بمػػداف لهػػا سػػبؽ فػػي هػػذا المجػػاؿ ميػػؿ ماليزيػػا التػػي أنشػػأت جامعػػة مت صصػػة 

، يمكػف أف يتحصػؽ بعػض التصػدـ (2:)لمتمويؿ اإلسالمي برعاية البنؾ المركز المػاليزي
 في هذا المجاؿ.

تؤكد الويااؽ الرسمية أف المسؤولية الكبػرل ب صػوص بالمستقبل  يما يتعمؽوف
هػػػذا التحػػػدي تصػػػع عمػػػ  قطػػػاع الصػػػناعة اإلسػػػالمي بشػػػكؿ راػػػيس، ولكػػػف الحكومػػػة 
ستساعد مف  الؿ ما لديها مف برامج عامة فيما يتعمؽ بالتمويػؿ، أو بػرامج  اصػة 

 فيما يتعمؽ بالتمويؿ اإلسالمي.
 Lack of modes and markets forإدارة السديولة )امدة أدوات وأسدواق  6-6

liquidity management.) 
تميػػؿ إدارة السػػيولة أحػػد أهػػـ العناصػػر التػػي تػػول  لهػػا عنايػػة  اصػػة مػػف قبػػؿ 
المؤسسات التمويمية بشكؿ عاـ، والمصرفية بشكؿ  اص، كما أف هذا اامر يشكؿ 

ف آيػار عمػ  اسػتصرار النظػاـ مصدر قمؽ  بالنسبة لهياات الرقابة واإلشراؼ لما له مػ
المصػػرفي والمػػالي. وهػػذا اامػػر ينطبػػؽ عمػػ  المؤسسػػات التمويميػػة اإلسػػالمية، بػػؿ 

بحكػػـ  -ف هػػذي المؤسسػػات ال تسػػتطيعإالمو ػػوع يميػػؿ مصػػدر إشػػكاؿ كبيػػر حيػػث 
توظيؼ أموالها في اادوات التصميدية ذات السيولة العالية  -المبادئ التي تصوـ عميها

ة، أو السندات قصيرة ااجؿ، أو االعتمػاد عمػ  آليػات إعػادة الشػراء كأذونات ال زان
                                                 

مػػػع مركػػػز  (Reading University)تجسػػػد هػػػذا مػػػف  ػػػالؿ التعػػػاوف الػػػذي أقامتػػػه جامعػػػة ريػػػدين  ( 2:)
 (The Global University ofالتػػابع لمجامعػػة الشػػاممة لمتمويػػؿ اإلسػػالمي  (INCEIF)انسػػيؼ 

(Islamic Finance ـ.:311عاـ  منذ يطرح برنامج ماجستير في التمويؿ اإلسالمي 
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(repo)  التػػي تتػػي  لممصػػارؼ إمكانيػػة االقتػػراض لمػػدة يػػـو أو ليمػػة، عػػالوة عمػػ  أف
الجهػػاز المصػػرفي التصميػػدي يتمتػػع بسػػوؽ إقػػراض بػػيف المصػػارؼ غايػػة فػػي التطػػور 

 والكبر مف حيث الحجـ والمرونة مف حيث اكليات.
نهػػا إف  يػػارات المصػػارؼ اإلسػػالمية فػػي هػػذا المجػػاؿ محػػدودة حيػػث ولهػػذا فػػح

تعمػػػػد إلػػػػ  االحتفػػػػاظ بأرصػػػػدة كبيػػػػرة أو احتياطيػػػػات معتبػػػػرة، وهنػػػػا تظهػػػػر إشػػػػكالية 
الفرصة ال ااعة حيث أف إيداع هذي اامػواؿ فػي المصػارؼ التصميديػة سػيجعؿ منهػا 

ت وعمميػػػػات أكبػػػػر مسػػػػتفيد مػػػػف العمميػػػػة. أو أنهػػػػا تحصػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػف  ػػػػالؿ المرابحػػػػا
، وهذي العمميػات تيػور حولهػا الكييػر مػف الشػكوؾ انهػا صػورية. ولمتصميػؿ (3:)التورؽ

إال  (4:)مػػف حػػدة هػػذا اامػػر، هنػػاؾ بعػػض المبػػادرات عمػػ  مسػػتول ماليزيػػا والبحػػريف
أنهػػا محػػدودة وال يمكػػف لمؤسسػػات تعمػػؿ فػػي لنػػدف أف تسػػتفيد منهػػا، كمػػا أنػػه حصػػؿ 

ػػتطػػور فػػي جانػػب الصػػكوؾ التػػي بمػػ  عػػ مػػف أنػػواع  ادد المتػػداوؿ منهػػا عشػػروف نوع 
، وبمةت قيمتها ب عة مميػارات مػف الػدوالرات إال (5:)الصكوؾ في سوؽ الماؿ بمندف

ف تبعػػػػات هػػػػذا التحػػػػدي إ. ومػػػػف يػػػػـ يمكػػػػف الصػػػػوؿ اأف التعامػػػػؿ بهػػػػا ال يػػػػزاؿ محػػػػدود  
وتكاليفػػػه فػػػي المحظػػػة الراهنػػػة تصػػػع بشػػػكؿ راػػػيس عمػػػ  كاهػػػؿ المؤسسػػػات التمويميػػػة 

ػػػاإلسػػػال ػػػ امية. ولهػػػذا فػػػحف المو ػػػوع ال يػػػزاؿ يمصػػػ  اهتمام  مػػػف قبػػػؿ الصػػػناعة  ا اص 
والمؤسسػػػات الداعمػػػة لهػػػا، مػػػف أميمػػػة ذلػػػؾ البرنػػػامج ال ػػػاص الػػػذي نظمػػػه المنتػػػدل 

بالتعاوف مع المجمس العاـ لممؤسسػات  العالمي لمتمويؿ اإلسالمي في لصااه السادس
سػػػادس والياليػػػيف لمجمػػػس والمصػػػارؼ اإلسػػػالمية عمػػػ  هػػػامش االجتمػػػاع السػػػنوي ال

محػػافظي مجموعػػة البنػػؾ اإلسػػالمي لمتنميػػة لمناقشػػة مػػاذا يمكػػف أف يصػػدـ مػػف حمػػوؿ 
 . (6:)ومصترحات في هذا الصدد

                                                 
(:3) Ainley, M., et al., (2007) "Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges", p. 18. 
(:4)Wilson, R. J.A. (2003) "Regulatory challenges posed by Islamic capital market 

products and services", p.5.                                                                                             
(:5) UK Trade & Investment Services (2010) "Supportive Legislation Boosts UK's 

World-Leading Islamic Finance Industry".                                                                                 

ـ( في فندؽ هيمتوف بجدة 3122يونيو  38هػ )2543رجب  36عصد هذا الممتص  يـو االينيف ( 6:)
 وشارؾ فيه مجموعة مف ال براء المحمييف والعالمييف.
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دارة الم دداطر 6-7  االلتددزام بالمعددايير الدوليددة فيمددا يتعمددق بمتطمبددات كفايددة رأس المددال وا 
Meeting the International Standards for capital adequacy requirements 

and risk management. 
تميؿ المعايير الدولية التي و عتها لجنة بازؿ فيمػا يتعمػؽ بكفايػة رأس المػاؿ، 
دارة الم اطر مف اامػور التػي تػول  لهػا أهميػة مػف قبػؿ جهػات الرقابػة واإلشػراؼ  واا
عم  مستول الػدوؿ فيمػا يتعمػؽ بعمػؿ المؤسسػات التػي تعمػؿ فػي ف ػااها الصػانوني، 

مػػػػف المػػػػد ؿ الػػػػذي اتبعتػػػػه سػػػػمطة اإلشػػػػراؼ المػػػػالي البريطانيػػػػة مػػػػف عػػػػدـ  انطالق ػػػػوا
نمػػػا يػػػتـ  اسػػػتحدايها قػػػوانيف  اصػػػة تػػػنظـ عمػػػؿ المؤسسػػػات التمويميػػػة اإلسػػػالمية، واا
التعامػػؿ مػػف  ػػالؿ المنظومػػة الصانونيػػة واإلشػػرافية الصاامػػة فػػحف نفػػس المعػػايير فيمػػا 

دارة الم ػػػػػاطر سػػػػػت ،يتعمػػػػػؽ بكفايػػػػػة رأس المػػػػػاؿ طبؽ عمػػػػػ  المؤسسػػػػػات التمويميػػػػػة واا
 اإلسػالمية، ومػػف يػـ فػػحف السػػؤاؿ الػذي يطػػرح نفسػه مػػف  ػػالؿ انتهػاج هػػذا ااسػػموب

هػػؿ يميػػؿ تطبيػػؽ هػػذي المعػػايير وبػػنفس الطريصػػة السػػاادة فػػي التمويػػؿ التصميػػدي  هػػو:
لػػدعـ يصػػػة الجمهػػور ولػػػدعـ  انػػػه يميػػؿ  ػػػمان  إعمػػػ  عمػػؿ هػػػذي المؤسسػػات؟ أـ  اقيػػد  

ي فػػي النظػػاـ؟ أسػػامة يصػػعب اإلجابػػة عميهػػا هاهنػػا إال أف مػػا يمكػػف االسػػتصرار المػػال
تصريػػػري هػػػو أنػػػه إجػػػراء ال يمكػػػف تفاديػػػه فػػػي الوقػػػت الحػػػالي،  اصػػػة فػػػي ظػػػؿ أجػػػواء 

مػػا يمكػػف أف تعمػػؿ عميػػه المؤسسػػات التمويميػػة اإلسػػالمية و اازمػػة الماليػػة العالميػػة، 
اف بالمعايير التػي طورهػا هو محاولة إقناع سمطة اإلشراؼ المالي باا ذ قدر اإلمك

بالتنسػيؽ مػع لجنػة بػازؿ فيمػا يتعمػؽ بكفايػة رأس  ةاإلسػالميالمالية مجمس ال دمات 
 الماؿ والتي أ ذ فيها بعيف االعتبار  صوصية التمويؿ اإلسالمي في هذا المجاؿ.

 ال الصة والنتالج -7
ها سػػمطت الورقػػة ال ػػوء فػػي الفصػػرات السػػابصة عمػػ  أهػػـ التطػػورات التػػي شػػهد 

هػػا بنصػػاش وتحميػػؿ مسػػتفيض تنمػػو التمويػػؿ اإلسػػالمي فػػي السػػوؽ البريطانيػػة، وأتبع
هذا النوع مف التمويؿ في بياة تصميديػة عريصػة وعمػ  درجػة  وجودلمفرض والتحديات ل

ومػػف  ػػالؿ مػػا سػػبؽ يمكػػف  ةعاليػػة مػػف التطػػور والتعصيػػد فػػي تركيبػػة جهازهػػا الماليػػ
 تسجيؿ النتااج التالية:
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نيا بالتمويػؿ اإلسػالمي قػديـ، وهػو مػرتبط بأهػداؼ إسػتراتيجية اهتماـ بريطا  (2
حػػددتها الحكومػػة بتعزيػػز مكانػػة لنػػدف كمركػػز مػػالي عػػالمي، ولػػيس لهػػذي التطػػورات 
صػػمة بأشػػياء ظرفيػػة كاازمػػة الماليػػة، أو قناعػػة مبنيػػة عمػػ  دراسػػات توصػػمت فيهػػا 

أدلة ذلؾ امتنػاع  الحكومة إل  أف مية التمويؿ اإلسالمي عم  نظيري التصميدي، ومف
ـ بعػد أف بػدأت فػي دراسػة المو ػوع 3119لندف عف إصدار صكوؾ إسالمية عاـ 

 ـ. 3118في عاـ 

، مػػػػف حيػػػػث الحجػػػػـ اكبيػػػػر   االتمويػػػػؿ اإلسػػػػالمي فػػػػي بريطانيػػػػا شػػػػوط  قطػػػػع  (3
والمؤشرات الكمية اا رل التي أشرنا إليها، إذا ما قورف بما هو موجود ببالد أ رل 

حتػػ  إسػػالمية، وذلػػؾ راجػػع لعػػدد مػػف العوامػػؿ يصػػؼ عمػػ   غيػػر إسػػالمية، بػػؿ ربمػػا
رأسػػػػػها الػػػػػدور الهػػػػػاـ الػػػػػذي قامػػػػػت بػػػػػه الحكومػػػػػة البريطانيػػػػػة، يػػػػػـ الجهػػػػػات اا ػػػػػرل 

 كمؤسسات الجالية المسممة.

سار تطور التمويؿ اإلسػالمي فػي بريطانيػا وفػؽ أهػداؼ إسػتراتيجية محػددة،  (4
راء فػػػي ت صصػػػات ووفػػػؽ  طػػػط مدروسػػػة اسػػػتعانت فيهػػػا الحكومػػػة بعػػػدد مػػػف ال بػػػ

التدرج في التعامػؿ مػع الصػي ،  في هذا المجاؿ م تمفة. ومف ااساليب التي اعتمدت
، وأهميتػػه اوتركيب ػػ اوهػذا مػػنهج لػه وجاهتػػه مػف حيػػث التعامػؿ مػػع اايسػر وااقػػؿ تعصيػد  

 .اشامال  ودقيص   افي السماح لمجهات اإلشرافية والرقابية بفهـ كؿ منتج وأداة فهم  

الػذي يحػدد هويػة  (Banking Act)يرات تتعمؽ بصانوف المصػارؼ لـ تحدث تةي (5
المؤسسػػػات المصدمػػػة لم ػػػدمات الماليػػػة كصبػػػوؿ الودااػػػع التػػػي يجػػػب أف تكػػػوف م ػػػمونة 
بةض النظر عف است داماتها الم تمفة؛ تحت الطمب أـ لالسػتيمار، الػذي مسػه التةييػر 

ل ريبية التػي كانػت تجعػؿ الذي أزاؿ بعض العصبات ا (Finance Act)هو قانوف المالية 
 .مف منتجات التمويؿ اإلسالمي أكير كمفة مف نظيرتها التصميدية

مفتاحػػػػػاف رايسػػػػػياف لتعامػػػػػؿ سػػػػػمطة اإلشػػػػػراؼ البريطانيػػػػػة مػػػػػع ممػػػػػؼ إدراج  (6
صػػػطم  عميػػػه االتمويػػػؿ اإلسػػػالمي فػػػي النظػػػاـ الصػػػااـ وهمػػػا: ااوؿ ويتميػػػؿ فػػػي مػػػا 
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(Level playing field) ر اار ػية المناسػبة لالعبػيف فػي وهو مفهـو يصصد به توفي
حصؿ معيف ل ماف تكافؤ الفرص فػي مجػاؿ التنػافس، وفيمػا يتعمػؽ بمو ػوعنا فحنػه 
يراد به ال  ػوع لػنفس الصػوانيف مػف حيػث وجػوب الحصػوؿ عمػ  التػر يص لمزاولػة 
 العمػػػػػػػؿ مػػػػػػػع ال  ػػػػػػػوع لػػػػػػػنفس المسػػػػػػػتول مػػػػػػػف ال ػػػػػػػرااب، واليػػػػػػػاني ويتميػػػػػػػؿ فػػػػػػػي

(as if it were interest) معاممة أدوات التمويؿ اإلسالمي كما لػو كانػت أدوات ؛ أي
ف العااد الػذي تػدري أدوات التمويػؿ اإلسػالمي يعامػؿ إتصميدية مبنية عم  الفاادة، أي 

 معاممة الفاادة مف الناحية ال ريبية.

التحدي ااكبر الذي يواجه انتشار التمويؿ اإلسالمي فػي البياػات التصميديػة  (7
يتميؿ في الحفاظ عمػ   ،ا بشكؿ أ ص كالبياة البريطانيةبشكؿ عاـ، والمتطورة منه

الهويػػة ال اصػػة والمميػػزة لهػػذا التمويػػؿ، بحيػػث يتطػػور التمويػػؿ اإلسػػالمي بالطريصػػة 
الصحيحة السميمة المرتبطة بأصوؿ االقتصاد اإلسالمي، بػدؿ التطػور المبنػي عمػ  

لػػه فػػي  اااـ ومصمػػد  بالتمويػػؿ الصػػ االمعػػامالت الصػػورية والحيػػؿ التػػي تجعػػؿ منػػه مرتبط ػػ
 هندسة بعض منتجاته وأدواته.

عمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف أف السػػػػمطات البريطانيػػػػة أو ػػػػحت أنهػػػػا ال تتػػػػد ؿ فػػػػي  (8
المسااؿ الشرعة إال أنها أكدت عم  مسألة الشفافية والو وح في جميػع المعػامالت 
والمعمومػػات المصدمػػة مػػف قبػػؿ المؤسسػػات الماليػػة لكػػي يكػػوف الزبػػوف عمػػ  بينػػة مػػف 

 عـ اليصة في الجهاز المالي.أمري ولد

“ بػديؿ”التعامؿ مع التمويػؿ اإلسػالمي مػف قبػؿ الجهػات المسػؤولة كتمويػؿ  (9
، رات وفػرص أ ػرل لممػواطف البريطػاني، بديؿ هنا بمعن  إ افة  يػااوليس إسالمي  

 وليس بديال بمعن  أنه سيحؿ محؿ التمويؿ التصميدي.

ريطانيػػة تبعػػث برسػػااؿ مػػف  ػػالؿ الويػػااؽ الرسػػمية يالحػػظ أف الحكومػػة الب (:
تطمػيف لممػواطف البريطػاني العػادي بػأف الحكومػػة لػف تعمػد إلػ  اسػتحداث تشػػريعات 
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كػاف ذلػؾ متصػال  بالمعػامالت الماليػة مو ػوع أ  اصة فيما يتعمػؽ بالمسػمميف سػواء  
وهػي ال تػالـ فػي ذلػؾ لمػا  .دراستنا بشكؿ  اص، أو ااحواؿ الش صية بشكؿ أعػـ

صافيػػة وسياسػػية تظهػػر بعػػض معالمهػػا مػػف  ػػالؿ بػػروز لهػػذا الممػػؼ مػػف حساسػػية ي
تيػػارات اليمػػيف التػػي تنػػاهض وجػػود ااجانػػب بشػػكؿ عػػاـ والمسػػمميف بشػػكؿ  ػػاص. 

أي البرلماف والجهات المعنية  ،كما أف استحداث قوانيف مف  الؿ الجهاز التشريعي
بم ػػاطر عػػدـ  اقػػد يكػػوف محفوف ػػو  طريػػؽ شػػاؽ وطويػػؿ ،اا ػػرل كمجمػػس المػػوردات

 ور والتجربة الفرنسية مياؿ عم  ذلؾ.المر 

 المراجع
 المراجع العربيةأواًل  

"إ فاؽ/إعسػػػار بعػػػض إصػػػدارات الصػػػكوؾ:  (ـ3121) إدارة ال زاندددة بالبنددد  اإلسدددالمي لمتنميدددة
نػػدوة "الصػػكوؾ اإلسػػالمية: عػػرض وتصػػويـ" المنعصػػدة فػػي رحػػاب ااسػػباب واكيػػار"، أوراؽ 

 37-35هػػػ )2542جمػػادل اك ػػرة  23-21تػػرة ، فػػي الفجامعػػة الممػػؾ عبػػدالعزيز بجػػدة
ـ( مػػػػػف قبػػػػػؿ مجمػػػػػع الفصػػػػػه الػػػػػدولي بالتعػػػػػاوف مػػػػػع مركػػػػػز أبحػػػػػاث االقتصػػػػػاد 3121مػػػػايو 

 .426-3:2 :اإلسالمي، والمعهد اإلسالمي لمبحوث والتدريب

حػوار "التمويػؿ اإلسػالمي بػيف اا ػالؽ واا القيػات"، فػي كتػاب " ـ(3121) بمعباس، عبدالرزاق
ـ("، مركز النشر العممي، جامعة الممؾ 3121/:311) هػ2541/2542مي ااربعاء العم

 .581-:53 :عبدالعزيز، جدة

- 3119  – 2:87"كتابات غير المسمميف عف االقتصاد اإلسػالمي:  (ـ3119) بموافي، أحمد
أوراؽ المػػؤتمر العػػالمي السػػابع لالقتصػػاد اإلسػػالمي، المنعصػػد بتػػاريخ "، -بريطانيػػا  نموذجػػا

، الثددددانيـ، الجػػػػزء 3119أبريػػػػؿ )نيسػػػاف(  4-2الموافػػػؽ  هػػػػػ:253ع ااوؿ ربيػػػ 35-37
 .718-:68 :جامعة الممؾ عبدالعزيز

وجهػػة نظػػر الحكومػػة  ؿ اإلسػػالمي فػػي المممكػػة المتحػػدة:" تطػػور التمويػػ (ـ:311) بمددوافي، أحمددد
حػػوار ااربعػػاء البريطانيػػة"، مركػػز أبحػػاث االقتصػػاد اإلسػػالمي، جامعػػة الممػػؾ عبػػدالعزيز، 

 ـ(. :311يناير  25هػ )2541محـر   28،  العممي
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موقػػع  "لمػػاذا تطػػور التمويػػؿ اإلسػػالمي فػػي بريطانيػػا أكيػػر مػػف غيرهػػا؟"، (ـ3121) بمددوافي، أحمددد
 ـ.32/15/3121المجمس العاـ لممصارؼ والمؤسسات اإلسالمية، 

 لدوليا اإلسالمي الفصه مجمع في ال بير مشعؿ "عبدالباري( ـ3121) حبتور، عبدالهادي
عاقة «الربوية» الصيادات باستصطاب متهمة اإلسالمية البنوؾ ":االقتصادية"لػػ  تطبيؽ واا

 2542 ااوؿ جمادل 29، لكترونيةصحيفة االقتصادية اإلاإلسالمي"،  االقتصاد مفاهيـ
 . 7158 العدد ـ(،3121 مايو 3هػ)

، ربيع اك ر 12العدد  ،مجمة المصرفية اإلسالمية"مصابمة"،  ـ(3121) ال ويمدي عبدالستار
 ـ(.3121هػ )إبريؿ 2542

هػ( "المشاركوف في ندوة البركة يؤكدوف  رورة مراجعة الصرارات والفتاول :253) عبدالوهاا الطويل
بنؾ دبي اإلسالمي، اإلمارات هػ، :253رم اف ( 441)العدد السابصة لتصحي  المسيرة، 

 .العربية المتحدة
 بيػػػػػرا فػػػػػي المصػػػػػرفية اإلسػػػػػالمية يؤكػػػػػدوف رغػػػػػـ اعتػػػػػرافهـ  26" ـ(:311) الفكدددددي، عبددددددالعزيز

جريػدة بالتحديات المستصبمية: اازمة المالية لـ تكف لتحدث في ظؿ نظػاـ مػالي إسػالمي"، 
 ـ(.:37/23/311هػ )2542محـر  :، 5920العدد  ،االقتصادية

 الكوادر :ليالدو  اإلسالمي الفصه مجمع في ال بير مشعؿ عبدالباري. "د( ـ:311) كنة، معاوية
،  صحيفة االقتصادية اإللكترونيةكافيا ،  تأهيال مؤهمة غير اإلسالمية البنوؾ في البشرية

 .66:3 العدد ـ(،:311 فبراير 2) هػ2541 صفر 6
احتكػػػار الرقابػػػػة "د. أبػػػو زيػػػد:   ـ(3121) المجمدددس العدددام لمماسسدددات والمصددددار  اإلسدددالمية

، www.cibafi.org"، مية وحاكميتهػػػػاالشػػػػرعية المصػػػػرفية يسػػػػيء إلػػػػ  الشػػػػريعة اإلسػػػػال
 ـ.24/03/2010

بحػػػػػوث نػػػػػدوة البركػػػػػة التاسػػػػػعة والعشػػػػػروف لالقتصػػػػػاد " ـ(3119) مجموعدددددة البركدددددة المصدددددرفية
 ـ(.3119/:/8-7هػ ):253رم اف  8-7"، جدة هيمتوف اإلسالمي

يف "صال  كامؿ: أغمب منتجات البنوؾ اإلسالمية غيػر "إسػالمية""، االينػ ـ(3121) مهدي، والل
 www.arabianbusiness.com.ـ، 3121أبريؿ  39
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 (1) رام ممحق
 لمعمل في بريطانيا. المحة عن الماسسات التمويمية اإلسالمية التي منحت تر يصً 

تاريخ  لمصر اسم ا
 النشأة

عدد 
 الفروع 

عدد 
 الزبالن

 طبيعة العمل المساهمون

البنؾ اإلسالمي 
 البريطاني

(Islamic 

Bank of 

Britain ) 

مف أهـ  ألؼ 61 9 ـ3115
المساهميف 
رجاؿ أعماؿ 
 قطريوف

وهو مصرؼ التجزاة 
الوحيد الذي من  

مف قبؿ سمطة  اتر يص  
 (FSA)اإلشراؼ المالي 
المالية  لتصديـ ال دمات

المصرفية المعتادة 
لحفراد والشركات في 
 السوؽ البريطانية.

بنؾ االستيمار 
اإلسالمي 
 Theااوروبي )

European 

Islamic 

Investment 

Bank) 

مصرؼ استيماري   -- -- ـ3117
 كذلؾ

بنؾ لندف 
والشرؽ ااوسط 

(Bank of 

London and 

Middle East) 

مصرؼ  -- -- ـ3118
بوبياف 
ي، الكويت

وبحكـ انتصاؿ 
ممكية هذا 
المصرؼ 

لمبنؾ 
الوطني 

الكويتي، فصد 

وهو مصرؼ استيماري 
يركز عم  الجوانب 
دارة  االستيمارية واا
اليروات وااصوؿ 

 لممستيمريف لممؤسسات
 اايرياء الكبارو 
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أصب  
مصرؼ 
 الندف تابع  

 له.

بنؾ غيت 
هاوس 

(Gatehouse 

Bank) 

مصرؼ استيمار   -- -- ـ3119
ي إدارة مت صص ف

دارة  ااصوؿ، واا
اليروات ال اصة لرجاؿ 

 ااعماؿ 

بيت التمويؿ 
ااوروبي 

(European 

Finance 

House) 

فرع تابع  -- -- 3119
لمصرؼ 
قطر 
  اإلسالمي

مصرؼ استيماري 
 كذلؾ

شركة السالـ 
لمتأميف الحالؿ 

(Salaam 

Halal 

insurance) 

فرع مف  -- -- ـ3119
شركة 
برنسيبؿ 
لمتأميف 

(Principle 

Insurance) 

توفير  دمة التأميف 
7:عم  السيارات

 

 .IFSL, Islamic Finance 2010, p. 3; Wilson 2009a, IBB, Website المصدر 

                                                 

(:7) Asia Times (2008) "Halal insurance company launches in the UK", 

www.theasiannews.co.uk July 30 (2008) accessed May 3, 2010. 
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  (2) رام ممحق
 تعري  ببعض المنتجات المالية اإلسالمية المقدمة في السوق البريطانية.

 الماسسة المقدمة لممنتج  االست دام اسم المنتج

ديعة محدد حساب و 
 Fixed Termااجؿ )

Deposit Account) 

لجذب مد رات اافراد لةرض 
 االستيمار بأجؿ محدد.

المصرؼ اإلسالمي 
 البريطاني

تمويؿ العصار 
التجاري 

(Commercial 

Property Finance) 

وهو منتج مبني عم  عصد المشاركة 
المتناقصة المنتهية بالتمميؾ 
(Diminishing Musharaka) اء ، لشر
عادة تمويؿ العصار التجاري.  واا

المصرؼ اإلسالمي 
 البريطاني

حساب جاري 
(Current Account) 

كالحساب الجاري في المصارؼ 
 التصميدية

المصرؼ اإلسالمي 
 البريطاني

الحساب اإلسالمي 
(Islamic Account) 

لجذب مد رات اافراد واست دامها 
وفؽ الصواعد الشرعية كما وافصت عميها 

 ة الشرعية لممصرؼالهيا

مصرؼ لويدس تي اس بي 
(Lloyds TSB) 

الحساب اإلسالمي 
 Islamicلمطالب 

Student Account 

ميؿ الحساب المذكور أعالي إال أنه 
يوفر  اصية قرض بدوف فاادة بصيمة 

جنيه كما جاء  2,611قد تصؿ إل  
 في صفحة المصرؼ عم  االنترنت.

 مصرؼ لويدس تي اس بي 
 

كارد  قرطبة ماستر
(Master Card) 

مجموعة مف المستيمريف في  بطاقة ااتماف مسبصة الدفع
 بريطانيا وبأمواؿ محمية

برنامج المرابحة 
(Murabaha Plan) 

التابع لمبنؾ  –فرع المنزؿ  لشراء المنازؿ
 (UAB)المتحد الكويتي 

برنامج اإلجارة 
(Ijara Plan) 

التابع لمبنؾ  –فرع المنزؿ  لشراء المنازؿ
 (UAB)لمتحد الكويتي ا

مؤسسة البراؽ التابعة لجذب مد رات اافراد بما ال يصؿ عف لحساب برنامج البراؽ 
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االد ار المتوافؽ مع 
 The) الشريعة

alburaq Shariah 

Compliant Savings 

Plan) 

لممؤسسة العربية المصرفية   مسمااة جنيه لمدة  مس سنوات
(ABC Bank plc) 

فؽ منتج البراؽ المتوا
مع أحكاـ الشريعة 

 لشراء المنازؿ
(alburaq Shariah 

compliant home 

finance) 

وهو منتج مبني عم  عصد المشاركة 
المتناقصة المنتهية بالتمميؾ 
(Diminishing Musharaka) 

مؤسسة البراؽ التابعة 
لممؤسسة العربية المصرفية 

(ABC Bank plc)  +
المصرؼ اإلسالمي 
 البريطاني باالتفاؽ 
 مع شركة البراؽ

لكترونيػػػػػػػػة لممؤسسػػػػػػػات المشػػػػػػػػار إليهػػػػػػػا فػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ، تػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػارة، المواقػػػػػػػع اإل المصددددددددر 
 ـ.9/16/3121
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 ( 3) رام ممحق
 تقدم برامج في التمويل اإلسالمي ماسسات تعميمية بريطانية عميا

اسم الماسسة 
 التعميمية

 ممحوظات  اسم البرنامج اليي تقدمه
 )بالتعاون مع أو توا (

جامعة لفبرة 
(Loughborough 

University) 

ماجستير في التمويؿ اإلسالمي، 
 .وبرامج لمدكتوراي

بالتعاوف مع المؤسسة اإلسالمية 
 في التسعينيات لكنه توقؼ.

جامعة داـر 
(Durham 

University) 

ماجستير في التمويؿ اإلسالمي + 
برامج لمدكتوراي + برنامج تدريبي 

 .مكيؼ في فترة الصيؼ

مف  الؿ برنامج  اص صمـ 
لهذا الةرض وهو برنامج جامعة 

 Durhamداـر لمتمويؿ اإلسالمي )

Islamic Finance Program 

(DIFP)) 

جامعة بانجور 
(Bangor 

University) 

برنامج لمماجستير ودبمـو في التمويؿ 
اإلسالمي + الت طيط إلنشاء 

ماجستير إدارة ااعماؿ في التمويؿ 
 .ميةوالمصرفية اإلسال

 

جامعة حي الماؿ 
(City Univesity) 

ماجستير إدارة ااعماؿ في 
 التمويؿ والمصرفية اإلسالمية

يصدـ البرنامج في الفرع التابع 
 .لمجامعة بدبي

جامعة ريدين  
(Reading 

University) 

ماجستير في االستيمار المصرفي 
 .والتمويؿ اإلسالمي

بالتعاوف مع مركز انسيؼ 
(INCEIFالتا )ةبع لمجامعة العالمي 
 Theمتمويؿ اإلسالمي بماليزيا )ل

Global University of Islamic 

Finance). 

معهد ماركفيميد 
لمتعميـ العالي 

(Markfield 

Institute for 

Higher 

شهادة في المصارؼ اإلسالمية + 
ماجستير في المصارؼ اإلسالمية 

 .والتمويؿ واإلدارة

سة اإلسالمية معهد تابع لممؤس
(The Islamic Foundation) 
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Education) 

جامعة أبرديف في 
اسكتمندا 

(Aberdeen 

University) 

ماجستير إدارة ااعماؿ في 
 التمويؿ والمصرفية اإلسالمية.

 

جامعة نيوكاسؿ 
(Newcastle 

University) 

ماجستير في التمويؿ والصانوف 
 .والتمويؿ اإلسالمي

 

جامعة آستوف 
(Aston 

University )
 ببرمنجهاـ

ماجستير في التمويؿ اإلسالمي 
(Msc) ـ، يـ 3121أكتوبر

ماجستير في إدارة ااعماؿ 
(MBA) وكذا 3122، أكتوبر ،

ورش  ،يـ مؤتمرات ،برامج لمدكتوراي
 عمؿ.

إنشاء مركز  اص تابع لكمية إدارة 
ااعماؿ، وهو مركز الشعراني 
لمتمويؿ اإلسالمي وااعماؿ 

(EIBF)  ـ، 3121في يناير عاـ
مميوف جنيه مف  2.6بتبرع بصيمة 

قبؿ الشعراني، رجؿ ااعماؿ في 
دبي. ويسع  المركز إل  أف تكوف 

 امدينة برمنجهاـ ببريطانيا مركز  
لمتمويؿ اإلسالمي لموقعها 
الجةرافي، ولكيافة التواجد 

 اإلسالمي بها.

ـ، أمػا كميػة ااعمػاؿ 3119عػاـ  اوفيما يتعمؽ بالكراسي العممية فحف جامعة داـر أنشأت واحػد  
 ، فحنها تعتـز إنشاء واحد كذلؾ.(Aston University)بجامعة آستوف ببرمنجهاـ 
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 ( 4) رام ممحق
 م.2010م إل  عام 2003رصد ألهم التغييرات الضريبية مني عام 

اانون 
 المالية لعام

 التغيير اليي أد ل

أو التسػػػجيؿ  (Stamp Duty Land Tax (SDLT))إلةػػػاء  ػػػريبة الدمةػػػة  ـ3114
(registration tax)  المزدوجة التي كانت تفرض عند الشراء مف قبػؿ البنػؾ، يػـ

البيػػػع لممنػػػػازؿ مػػػف قبػػػػؿ البنػػػػؾ لحفػػػراد وفػػػػؽ صػػػػي  المرابحػػػة واإلجػػػػارة )صػػػػي  
 الهامش اليابت(.

توسػيع نطػػاؽ الصػي  ليشػػمؿ تمػػؾ الصاامػة عمػػ  المشػػاركة ميػؿ المشػػاركة المتناقصػػة  ـ3116
+ معاممػة حسػابات الم ػاربة كمػا  (Diminishing Musharakah)لتمميؾ المنتهية با

 .(Deposit or Investment Accounts)لو كانت ودااع استيمارية 

توسػػػيع نطػػػاؽ الفاػػػات المسػػػتفيدة وتميػػػؿ فػػػي الشػػػركات التػػػي ترغػػػب فػػػي شػػػراء  ـ3117
 المنازؿ بهذي الصي .

أداة تمويػؿ تصميديػة، ومػع ذلػػؾ  صػكوؾ )التمويػؿ البػديؿ(، تعامػؿ كمػا لػو كانػت ـ3118
ظمت بعض المسااؿ عالصة + ال زينة طمبت مػف مؤسسػة االسػتيمار واالد ػار 
الحكوميػػػة النظػػػر فػػػي تصػػػديـ  ػػػدمات التجزاػػػة المصػػػرفية )كحسػػػابات االد ػػػار( 
المتوافصػػة مػػع الشػػريعة فػػي السػػوؽ البريطانيػػة، إال أف المؤسسػػة انتهػػت إلػػ  أف 

 العممية غير مجدية اقتصاديا.

معالجة بعض المسػااؿ المتعمصػة بعمميػة إصػدار الصػكوؾ، والتوصػؿ إلػ  قػرار  ـ3119
 بعدـ إصدارها في الوقت الراهف.

قيػػػاـ ال زينػػػة بعػػػرض اإلجػػػراءات عمػػػ  البرلمػػػاف التػػػي تمهػػػد السػػػبيؿ إلصػػػدار  ـ:311
( في اارا ي البريطانية، وفي تصرير ما Corporate Sukukصكوؾ الشركات )

ـ  مف وزير ال زانة إجراءات تسم  بمعاممة :311العامة لعاـ  قبؿ الميزانية
ميػؿ التمويػػؿ  ا( العصػػار بالطريصػة اإلسػالمية  ػػريبي  Refinancingإعػادة تمويػؿ )

 التصميدي.
 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3069025



 شاشي حسيف  بموافي وعبدالصادرمهدي أحمد                                 73

 

ـ الػػػػػذي أدرج  ػػػػػمف قػػػػػانوف ال ػػػػػدمات الماليػػػػػة وااسػػػػػواؽ لعػػػػػاـ 3121اامػػػػر  3121
يف المنظمػة ادوات ـ، ويسم  هذا اإلجراء بعدـ   وع الصكوؾ لمصوان3111

(، ومعاممتهػػا كمػػا لػػو Collective Investment Schemeاالسػػتيمار الجماعيػػة )
 مظمػػػػػة سػػػػػندات االسػػػػػتيمار الماليػػػػػة البديمػػػػػة تحػػػػػت كانػػػػػت أدوات ديػػػػػف تصميديػػػػػة

(Alternative finance investment bonds (AFIBs). 

 www.ukinvest.gov.uk &  www.hm-treasury.gov.uk المصدر: 
 

، ولػػػـ (Finance Act)حػػػظ مػػػف التةييػػػرات السػػػابصة أنهػػػا مسػػػت قػػػانوف الماليػػػة يال
ف عمميػػػػة  ػػػػماف الصيمػػػػة االسػػػػمية إ، حيػػػػث (Banking Act)تطػػػػؿ قػػػػانوف المصػػػػارؼ 

بةض النظر عف اسػت داماتها سيسػري مفعولهػا عمػ  المؤسسػات  (Deposits)لمودااع 
وف الماليػػة ابتػػداء مػػف عػػاـ التمويميػػة التػػي تصػػدـ هػػذا النػػوع مػػف ال ػػدمات. كمػػا أف قػػان

استبدؿ المصػطمحات ال اصػة بالتمويػؿ اإلسػالمي كالمرابحػة والم ػاربة  (8:)ـ3116
ي أيػػػػة ، وذلػػػؾ لتالفػػػػ(Alternative financing)والصػػػكوؾ بمصػػػػطم  التمويػػػؿ البػػػػديؿ 

؛ ولمتحوط ربمػا مػف مطالبػة اتبػاع الػديانات اا ػرل حساسية قد تنجـ عف المو وع
 لمعاممة شبيهة.

                                                 

(:8) The Muslim Council of Britain (2009) "London and Islamic Finance: Briefing 

Paper for Mayor of London", p. 7.                                                                             
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Abstract. This article examines the opportunities and challenges 

of Islamic finance in the UK through official documents, reports 

from consultancy firms such as the International Financial 

Services London (IFSL), and academic studies which have 

focused on this matter. The article listed the most important 

obstacles that may impede the growth and development of 

Islamic finance in this country and enlisted some of the 

achievements attained by the authorities concerned to overcome 

these obstacles. On the other hand, the article identifies a 

number of opportunities that may be offered by the British 

market for Islamic finance.  

The article concluded with a number of results which may 

benefit different entities; regulatory authorities in other 

countries, Islamic finance industry, as well as academia and 

research institutions whose programmes are enriched by the 

provision of practical examples of the reality of Islamic finance 

in different regions. 
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