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 دور المصارف اإلسالمية في دعم و تطوير أسواق رأس المال العربية 

 

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

 
 الملخص

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

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

اد اإلسالمي في العصر الحديث  ي لالقتصلالرغم من الفترة القصيرة للتطبيق العم  فعلى  والبنوك التقليدية،

منتشرة  مؤسسة    284التي كانت من نتائجها بلوغ عددها أكثر من    اإلسالمية  من خالل المؤسسات المالية

إلى نش،   دولة  50في أكثر من   التعامل باألدوات االستثمارية اإلسالمية  اباإلضافة  األسواق    فيط حركة 

 .األسواق والبورصات العالمية  وحتىلدول اإلسالمية، لالمالية 

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

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

 

 مقدمـة: 
والدولية تطوراً هائالً في الصههناعة المصههرفية اإلسههالمية    ةتشهههد السههاحة المصههرفية المحلية واإلقليمي    

سههواف في لههكل إنشههاف مصههارف إسههالمية جديدة مثل بنك بوبيان بالكويت وبنك البالد بالسههعودية والبنك  

بعض البنوك إلى العمل المصهههرفي  ، أوفى لهههكل تحول  2005اإلسهههالمي البريطاني بانجلترا خالل عا  

، باإلضهافة إلى تقديم  2005والبنك العقاري الكويتي عا   2004اإلسهالمي مثل بنك الشهارقة باإلمارات عا  

العديد من البنوك المحلية والدولية للخدمات المصهههرفية اإلسهههالمية إلى جانت خدمات المصهههرف التقليدي  

التي    UBS،  HSBC  و   Barclaysو    HSBCو  City Bank مثههل   بفتا نوافههذ ودوائر   و  قههامههت 

 .ُمتخصصة لالستثمار والعمل المصرفي اإلسالمي

فقد بلغ   2004ووفقاً آلخر إحصائية صادرة من المجلس العا  للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية عا      

إلى     %15 نمو يقدر بهه  مصرفاً إسالمياً بمعدل  284عدد المؤسسات المالية اإلسالمية على مستوى العالم  

فضههال عن حجم   مليار دوالر 500إلى  مليار دوالر 200بين ما صههول تتراو   و أفضههال سههنويا    20%

بنكاً تقليدياً يقد  عمليات مصرفية إسالمية    310مليار دوالر ، باإلضافة إلى أكثر من   261أعمال يزيد عن  

 مليار دوالر. 200بحجم أعمال يصل إلى أكثر من 

وقد صهاحت هذا التطور في السهوق المصهرفي اإلسهالمي تطوراً ممافالً في وسهائل االسهتثمار اإلسهالمية      

وسههيلة اسههتثمارية مسههتخدمة بالبنوك   20المقدمة للعمالف في البنوك اإلسههالمية لتصههل حالياً إلى أكثر من 

 اإلسالمية.

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

ال المالية العربية باعتبارها أحد أهم  التي تستوعت سيولتها الفائضة ، و تمدها األسواق  منافذ اإلستثمارية 

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

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

 الغاية؟ 

 و لتحقيق الهدف من الدراسة فإن خطة الدراسة ستشمل المحاور التالية: 
 مقدمة عامة حول المصارف اإلسالمية؛  -

 التصور اإلسالمي ألسواق رأس المال؛  -

 دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المال؛ -

 ؛ المالرأس  في أسواق العربية  بعض النماذج العملية للمصارف اإلسالمية  عرض  -
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 التحديات الراهنة التي تواجه المصارف اإلسالمية.  -

 

 -I  :مقدمة عامة عن المصارف اإلسالمية 

بالفوائد  إ        التعامل  علي  نشأتها  منذ  البنوك  ،  أ عتمدت  وعطاف  االقتصاد   لذا خذا  علماف  من  عدد  فكر 

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

العلماف  و   الكثير من  المفكرين  باجتهادات  التي تقو  بدور  ظهرت فكرة المصارف اإلسالمية    المسلمينو 

الفوائد   إلي  اللجوف  دون  المالي   اَل أالوسيط  بَا  الر ِ يَأْكُلُوَن  }الَِّذيَن  الكريمة  اآلية  من  وانطالقاً  وعطاًف  خذاً 

اْلبَيْ  إِنََّما  قَالُواْ  بِأَنَُّهْم  الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمس ِ ذَِلَك  الَِّذي يَتََخبَّطُهُ  يَقُوُ   َكَما  إِالَّ  اْلبَْيَع    عُ يَقُوُموَن   ُ بَا َوأََحلَّ ّللا  الر ِ ِمثُْل 

ِ َوَمْن َعادَ فَ  ب ِِه فَانتََهَى فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى ّللا  ن رَّ بَا فََمن َجافهُ َمْوِعَظةٌ م ِ َ  الر ِ أُْولَهئَِك أَْصَحاُب النَّاِر َوَحرَّ

{البقرة َخاِلدُوَن  فِيَها  اإلس  275هُْم  البنوك  فكرة  الخراج  وبنيت  بمبدأ  واألخذ  بالغر   الغنم  مبدأ  المية علي 

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

 وخسارة وأخيراً تقو  علي أن الربا وقاية لرأس المال .

 

 تعريف البنوك اإلسالمية: -1

إمداد  إن المصرف هو مؤسسة ما        المال و  لية تقو  بجمع الودائع و قبولها فم إقراضها قصد توظيف 

، أما من المنظور اإلسالمي فالمصرف هو مؤسسة مالية ومصرفية و تنموية و  1المشاريع بمصادر األموال

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

 2تقد   فإن الركائز األساسية التي يقو  عليها العمل المصرفي اإلسالمي تتمثل فيما يلي: ونتيجةً لما

 أن مصدر المال و توظيفه ال بد أن يكون حالال؛ •

 أن توظيف المال ال بد أن يكون بعيدا بعيدا عن لبهة الربا؛ •

 إدارته و توظيفه؛أن توزيع العوائد و المخاطر يتم بين أرباب المال و القائمين على  •

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

 أن للمحتاجين حا في أموال القادرين عن طريق فريضة الزكاة؛ •

 ؛التمسك بقاعدة الحالل والحرا  في الشريعة اإلسالمية والتوجهات اإلسالمية األخرى •

 ؛نبين الروحي واألخالقيعد  الفصل بين الجانت المادي والجا •

 ؛الملكية المزدوجة )الخاصة والعامة( •

 ؛الحرية االقتصادية المقيدة •

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

في  إن        بدأت  قد  كانت  والتي  اإلسالميون  االقتصاديون  أظهرها  التي  المختلفة  والنماذج  الدراسات 

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

   ع مبادئ الشريعة نظا  االدخار الذي يتوافق م  ىمبني عل و ال  1963في عا   بمصر  وهو بنك ميت غمر  نجار  

 3.اإلسالمية 

بسبت عد  وجود الكوادر المؤهلة من العاملين، إال أنها عكست    هذه التجربةوبالرغم من عد  نجا   

إيجاد البد  الُمسلمين في  التي كانت قائمة آنذاك، لذلك لهدت بداية    يلرغبة  الربوية  للمؤسسات المصرفية 

 4السبعينات من القرن الماضي انطالقة جديدة لفكرة إنشاف المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية:

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

ليتأسس بعده    1975سنة  دبي    مصرف، تاله  1974سنة    ( في مدينة جدة بالسعودية )كمصرف إسالمي دولي

فم توالت في االنتشار في باقي الدول العربية واإلسالمية من   ،  1977مصرف فيصل اإلسالمي بمصر سنة  

 بأمريكا .  او انتهاف  أقصى لرق آسيا  واستراليا مروراً بإفريقيا وأوربا

 

 :انتشار البنوك اإلسالمية علىالعوامل التي ساعدت   -2
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هناك مجموعة من العوامل والمزايا التي جعلت البنوك اإلسهههالمية تنتشهههر بصهههورة سهههريعة في أنحاف      

 5العالم حيث أنها امتازت باآلتي:

ال ✓ أن  اآلسيوية  األزمة  أفبتت  وقد  المالية  األزمات  إدارة  من  تمكنها  عالية  كفافة   مصارفذات 

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

وهو للمخاطر مع العمالف وعد  تحملها لوحدها مخاطر األعمال المصرفية )أي تقاسم المخاطر(  

 ؛ يجعلها أقل عُرضة للمخاطر  الناجمة عن األزمات االقتصادية والماليةما 

على تطوير األدوات واآلليهات والمنتجهات المصههههرفيهة اإلسههههالميهة ممها أدى إلى   بهأن لهها القهدرة ✓

انتشهارها بسهرعة، وتشهير التجربة إلى أن صهيغ التمويل اإلسهالمية تتميز بمرونة كبيرة مما يجعل 

 ؛من الممكن تطويرها وابتكار صيغ أخرى مناسبة لكل حالة من حاالت التمويل

اطر المصههرفية وذلك ألن منهجية العمل المصههرفي اإلسههالمي أكثر مقدرة ومرونة في إدارة المخ ✓

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

 مليار  1.3وجود جاليات إسهالمية كبيرة في جميع أنحاف العالم وارتفا  عدد المسهلمين إلى أكثر من  ✓

 ؛خمس سكان العالمأي مسلم 

زيههادة حجههم الفههوائض الماليههة فههي الههدول اإلسههالمية سههواف كههان ذلههك علههى ُمسههتوى األفههراد أ   ✓

 على ُمستوى المؤسسات والحكومات.

 

 : يةفلسفة عمل المصارف اإلسالم -3

 6 تقو  فلسفة عمل المصارف اإلسالمية على عدد من القواعد واألسس من أهمها:        

 ؛ منع التعامل بالفائدة )الربا( أخذاً أو إعطافً  •

 ؛ مبدأ الغنم بالغر ، أي الُمشاركة بالربا والخسارة •

ُمعرضاً للمخاطر، وفي ضوف مبدأ أن النقود ال تنمو إال  بفعل استثمارها، وأن هذا االستثمار يكون  •

 ؛ ذلك فإن نتيجة االستثمار قد تكون ربحاً أو خسارة

التعامل بصيغ التمويل اإلسالمية من ُمشاركة، ُمضاربة، ُمرابحة، بيع السلم، وغيرها من صيغ   •

 برفع لعار العمل أساس الكست؛  التمويل.

 ؛ االقتصادية واالجتماعيةتوجيه المدخرات إلى المجاالت التي تخد  التنمية  •

ربط أهداف التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية وأن للمصرف اإلسالمي دور في تحقيق هذه   •

 التنمية. 

أخذاً   )الربا(  بالفائدة  التعامل  عد   على  يقو   اإلسالمي  المصرف  عمل  أساس  فإن  ذلك  على  بناًف 

ْؤِمنِيَن فَإِن لَّْم تَْفعَلُواْ  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ لقوله تعالى   وإعطاًف،   بَا إِن كُنتُم مُّ َ َوذَُرواْ َما بَِقَي ِمَن الر ِ واْ اتَّقُواْ ّللا 

ِ َوَرسُوِلِه َوإِن تُْبتُْم فَلَكُْم ُرُؤوُس أَْمَواِلكُْم اَل تَْظِلُموَن َواَل تُْظلَُمونَ  َن ّللا  كما    279  - 278البقرة  {  فَأْذَنُواْ بَِحْرٍب م ِ

يلتز  بعد  االستثمار أو  يلتز المختلفة بقواعد الشريعة اإلسالمية، وبالتالي    في نواحي نشاطه ومعامالته 

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

األع بممارسة  اإلسالمي  المصرف  قيا   إلى  باإلضافة  هذا  المجتمع،  والتجارية  مصلحة  االستثمارية  مال 

ُمبالرةً على عكس ما هو مسمو  للمصارف التقليدية القيا  به، حيث يحذر عليها غالباً ُممارسة األعمال 

 التجارية. 

إن اإلقتصاد الحديث يعتبر النقود سلعة كباقي السلع وهو ما أفر على اقتصاديات بعض الدول من خالل     

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

، األلياف  لقيم  ومقياس  للتبادل  من   7وسيط  العديد  رفضه  فقد  التجارية  المعامالت  في  الفائدة  نظا   أما 

ير صحيحة  "الفائدة ظاهرة غاإلقتصاديين الغربيين فقد ذكر هارود في كتابه "نحو ديناميكية اقتصادية" أن  
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تسربت إلى عقول الغافلين فأصبحت و كأنها الحقيقة التي ال مفر منها و الملجأ الذي البد منه في المجاالت  

"إن مجتمعاتنا  أما أوليفيه جسكار دستان المدير العا  للبنك الفرنسي للتجارة الخارجية فيقول  اإلقتصادية"،  

امكانياتها، ففي ظل ظروف تنعدم فيها العدالة أخفق    مريضة بالتقلبات اإلقتصادية الحادة، فهي تعيش فوق

في تقديم الحلول للمشاكل المطروحة و سيتم تهديم هذين    - الرأسمالية و اإلشتراكية  - النظامين المسيطرين

 8". النظامين إما بالصراع القائم أو بالرفض لعقائدهما

يم للنقد تكلفة أكثر من ناتج استخدامه و ترفع  أما الصناعة المالية اإلسالمية فترتكز على مبادئ عمل ال تق   

معدل اإلدخار و ال تهدر الموارد وتقيم تطابقا واضحا بين النشاطين اإلقتصادي و المالي، و تحقق ربطا بين 

 9البعد التمويلي و البعد التنموي وتوازنا  بين المنفعة الجزئية و الكلية.

 

 الخدمات المصرفية اإلسالمية:  -4

كافة الخدمات المصههرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات  فيقد   المصههرف اإلسههالمي   يقد      

المصههههرفية التي تتعارض مع أحكا  الشههههريعة اإلسههههالمية والتي تسههههتخد  أسههههعار الفائدة في تنفيذ تلك  

 10ومن هذه الخدمات ما يلي:  الخدمات.

 تقاصها وتحصيل األوراق التجارية ؛فتا الحسابات الجارية و تأدية الشيكات و -

 ؛تحويل األموال في الداخل و الخارج -

 ؛فتا اإلعتمادات المستندية و لراف و بيع الشيكات السياحية و غير ذلك من الخدمات -

إعداد الدراسههات الالزمة لحسههاب المتعاملين مع المصههرف و تقديم المعلومات و اإلسههتشههارات   -

 ؛المختلفة

 ؛المصرفية كنو  من التسهيالت المصرفية الضمانخطابات إصدار   -

القيا  بدور الوكيل في لههراف و بيع األسهههم و لهههادات اإلسههتثمار وما في حكمها من أوراق مالية   -

 ؛صادرة على غير أساس الربا

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

 ات في مراحل التأسيس وزيادة رأس المال؛ تلقي اكتتابات الشرك -

 تأجير الصناديق الحديدية و إدارة الممتلكات القابلة لإلدارة؛ -

 التعامل بالبطاقات المصرفية وفق ضوابط لرعية خاصة بذلك؛ -

باإلضهههافة إلى ذلك فإن المصهههارف اإلسهههالمية تقد  من الخدمات اإلجتماعية للمواطنين ما يقوي   -

قهديمهها قروض حسههههنهة ألغراض إنتهاجيهة أو العتبهارات اجتمهاعيهة أو تقهديم  روابطهم وتجمعهاتهم كت

 تمويل بأسعار مخففة بسبت االعتبارات السابقة.

 

 - IIالتصور اإلسالمي ألسواق رأس المال 

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

 النموذج االقتصادي اإلسالمي: -1

اإلسههال  أسههلوب لههامل للحياة ال فيما يتعلق بأمور الدين فحسههت، وإنما أيضههاً في األمور االقتصههادية،     

 11 ويقو  النموذج االقتصادي اإلسالمي على األسس التالية:

 ؛نصاف والعدل في التعامل مع أموال الغيراإل  •

 ؛كست الربا باستخدا  وسائل عادلة •

 ؛كشف جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة •

 ؛احترا  المشرو  الحر والملكية الخاصة •

 احترا  حقوق اآلخرين في المجتمع وخاصة الفقراف والمحرومين. •
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ملك هلل سبحانه وتعالى، إال  أنه استخلف فيها البشر ومن تعاليم اإلسال  أن كل عوامل اإلنتاج إنما هي      

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

ومن جهة أخرى يؤكد اإلسال   ،  من األركان األساسية التي يشترطها اإلسال  لمزاولة أي نشاط اقتصادي

 . عادل بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفردعلى التوازن ال

الحرية  هناك  ويتضا مما سبق أن   الحر، فيما عدا مبدأ  بين االقتصاد اإلسالمي ومفهو  االقتصاد  تشابهاً 

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

تأ النظر عن  بغض ِ  لاف،  االقتصادية  إذا  المبادئ  تقرها  ال  الممارسات  هذه  فمثل  المجتمع،  ذلك على  فير 

 اإلسالمية. 
 

 :  ياألسواق المالية من منظور النظام االقتصادي اإلسالم -2

تتضهههها أهمية األسههههواق المالية في العمل كحلقة وصههههل بين اإلدخار و اإلسههههتثمار من أهمية عملية      

اإلسهتثمار )تكوين رأس  المال( في تحقيق النمو اإلقتصهادي ألن اإلسهثمار عامل مهم في رفع انتاجية العمل 

إدخهارات األفراد وتحويلهها إلى  و زيهادة اإلمكهانيهات اإلنتهاجيهة، وهنها يبرز دور األسههههواق المهاليهة في تجميع  

  12استثمارات فعلية تؤدي إلى زيادة اإلنتاج و الدخل و استخدا  القوى العاملة.

 13ولقيا  هذه السوق المالية وفق أسس الشريعة اإلسالمية يجت توفر مجموعة من المبادئ أهمها:

 ؛المنافسة الحرة والعادلة •

 ؛آلية العرض والطلت تحديد األسعار بناف على قوى السوق من خالل •

وال سهيما  بصهددها توافر معلومات كاملة للمشهترين والبائعين عن مختلف جوانت المعاملة التي هم •

إذا كانت تلك المعلومات تؤفر على سههعر السههلعة وهو ما يطابق مفهو  كفافة السههوق في األسههواق  

 ؛المعاصرة

 ؛بالتعامل في السوق تجنباً لالستغالل االحتكاريةعد  السما  للقوى  •

العمل قدر المسهتطا  على تجنت "الوسهاطة" في المعامالت إال  إذا كانوا يؤدون بحسهن نية خدمات   •

 ؛تساعد على سالمة التعامل في السوق

عد  السهما  للمضهاربات بتجاوز دورها االقتصهادي في الترجيا من حيث الوقت والمكان ويصهبا  •

وبالتالي تصهبا العملية كلها لعبة ح  تضهر باالسهتثمار الحقيقي وحيث يتم بسهببها  غاية في حد ذاته 

 تجميد موارد ضخمة بعيداً عن األنشطة االقتصادية المفيدة للمجتمع.

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

ق كي تؤدي دورها في تحديد األسعار في حالة االستقرار، أما إذا ظهرت في السوق  تترك الحرية لقوى السو

تأفيرات احتكارية يحتمل أن تؤدي إلى تشويه آلية التحديد الحر لألسعار فإنه يجوز للدولة أن تتدخل حتى  

 تعيد العدل إلى السوق. 

أو عمالئها الذين يودعون أموالهم  ونظراً للطابع الخاص للتمويل اإلسهالمي الذي يقتضهي من المؤسهسهة      

لدى البنك أن يتحملوا المخاطر التجارية لألعمال التي يسههههتثمر فيها البنك أمواله فإنه ينبغي للبنك أن يتخذ  

بعض التدابير اإلضهافية للتحكم في عناصهر المخاطرة حتى يحتف  بمكانته في األسهواق ويكفل للمسهتثمرين  

 األمان والحصول على عائد مناست.
 

 اإلسالمية:  ق الماليةاسوالمالية المتداولة في األ  وراقأنواع األ   -3

العادي مقبول      الشراف ، فالسهم  المالية عن طريق البيع و  المالية هي سوق لتداول األوراق  إن السوق 

للتداول من وجهة النظر اإلسالمية ألنه ال يعدو أن يكون لهادة بملكية ووسيلة إفبات لها، لكن اإلسال  يمانع  

ئر إذا وجدت وتحميلها ألصحاب األسهم  من الخسا  هاأصحاب أساس حمايةقو  على ي في السهم الممتاز الذي

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

المجمع الفقهي السابع: ال يجوز تخصيص األسهم الممتازة بأولوية في الربا في جميع األحوال، أو أولوية  

 االسترداد عند التصفية. 
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صهدر بفائدة دورية على السهندات التي تجميع أنوا   لسهند فهو لههادة بدين القرض الربوي، و بالتالي فأما ا

 .تداولها  وأرأس المال هي محر  إصدارها 

تبقى حصهص التأسهيس و حصهص األربا  وهما عبارة عن حصهة من الربا بنسهبة معينة بصهفة دائمة أو 

عبئا اسهتغالليا على المسهاهمين و اإلسهال  يرفضهها  مؤقتة تعطى على لهكل هبة فهي حصهص مجاملة تمثل

 14و يخرجها من نطاق التداول في سوق المال.

 

 الضوابط الشرعية لألوراق المالية -4

 15حتى تصبا الورقة المالية إسالمية يمكن التعامل فيها يجت أن تتوفر فيها مجموعة لروط هي:    

في نص واضهها كامل ال يقبل التأويل وذلك على   اإللتزا  بشههرط المشههاركة في الربا أو الخسههارة •

أسهاس القواعد الشهرعية المعمول بها في عقود المضهاربة و الشهركات ، و هذا حتى تصهبا الورقة 

المالية المصههههدرة إسههههالمية في مجال التطبيق و من أجل تفادي الحرج الواقع في بعض األوراق 

 المالية المصدرة مع أنها إسالمية؛

الموارد المعبأة عن طريق األوراق المالية التي أصهههدرت على أسهههاس التخلي عن    أن ال يعاد دفق •

لهرط الفائدة الربوية إلى مؤسهسهات تعمل وفق الشهريعة اإلسهالمية ، لهركات تتعامل بنظا  الفائدة  

 في أنشطتها؛

  اسهتثمار الموارد التمويلية لألوراق المالية في مشهروعات لها أولويات واضهحة في مجال المصهلحة •

العامة للمجتمع اإلسهالمي فال يصها اسهتثمار الموارد المعبئة عن طريق األوراق المالية اإلسهالمية  

في مشههروعات لدى دول أجنبية غير إسههالمية بحجة أن اإلسههتثمار أكثر أمانا وربحية ألنها تعني  

 التبعية و هي ال تقل جرما عن الربا.

ضمان اإلصدارات )التغطية ( وهو مرتبط بتعهد من الملتز  باالكتتاب في كل ما تبقي من الطر    •

إعداد   مثل  التغطية  غير  أعمال   من  يؤديه  لما  مقابل  علي  الملتز   حصول  تجويز  تم  كما  العا  

 . الدراسات أو تسويق األسهم 

يتحدد سههههعر الورقة المالية في سههههوق رأس المال تبعا للعائد المحقق أو المتوقع و درجة المخاطرة و      

الفترة المتبقية على اسههتحقاق رصههيد الورقة ، و سههيختلف العائد المحقق و المتوقع من تلك األوراق : فقد 

ألصههل المسههتثمر فيه، و بين يتراو  بين العائد الثابت خالل المدى القصههير أو المتوسههط كنتيجة لطبيعة ا

 16العائد المرتفع المرتبط بالمخاطر العالية مثل صكوك تمويل التنقيت ، أو البحوث و التطوير.

 

 الضوابط الشرعية لعمل األسواق المالية اإلسالمية:  -5

ق  هناك مجموعة من الشروط التي تضبط العمل في سوق األوراق المالية من أجل تحقيق أهداف األسوا     

 17المالية اإلسالمية منها :

أن تكون الشهريعة اإلسهالمية مصهدر القوانين و اللوائا التنظيمية التي تنظم و تدير نشهاط األسهواق   •

الثهانويهة و تراقبهها و تفرض األحكها  التهأديبيهة الالزمهة مع االسههههتفهادة ببعض القوانين و اللوائا  

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

اإللتزا  بمبدأ حرية الدخول إلى السههههوق وحرية المعامالت فيها وهو مبدأ إسههههالمي قديم معروف  •

بالنسهبة ألسهواق السهلع، وعلى ذلك ال يصها فرض أية قيود تمنع حق ممارسهة أعمال السهمسهرة  أو 

ت والتكتالت وهو ما يؤدي إلى قيا   البيع أو الشههراف في السههوق ألن هذا المبدأ يمنع قيا  االحتكارا

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

منع تهداول أيهة أوراق مهاليهة إال بعهد التهأكهد من خلوهها من الربها و أنهها ال تسههههتخهد  في تمويهل  •

 مشروعات محرمة أو ضارة بالمسلمين و الناس؛

د قواعد و لوائا تنظيمية كفيلة بتحقيق سهههالمة معامالت التداول المالي من الجهالة و الغ  و وجو •

 الغبن و الغدر وحماية السوق من المضاربة السعرية غير الشرعية؛

 منع التعامل الصوري و المضاربة على ارتفا  األسعار وكذا منع البيع اإلئتماني. •



 7 

المال يضههع أصههول وقواعد اإلفصهها  الكامل فهو يحول دون  إن التصههور اإلسههالمي ألسههواق رأس      

اسهههتفادة أي طرف متعامل من المعلومات بشهههكل ال يتيسهههر لغيره، و يمنع اإلحتكار و الغ  و الخدا  و 

يحصهر التعامالت في  المبادالت الحقيقية المنتجة وتنحاز إلى السهلوك الرلهيد ضهد المضهاربة ، فهو يهدف 

ية عامل اسههتقرار و أداة تنمية ووسههيلة لتجميع المدخرات وتمويل المشههاريع ال أن ألن يجعل األسههواق المال

 يكون السبت وراف عد  استقرار النشاط اإلقتصادي و إحداث اإلنهيارات و األزمات المالية .

بأن تتوخى   –لهأنها لهأن المؤسهسهات التقليدية   –والواقع أن المؤسهسهات اإلسهالمية ليسهت مطالبة فحسهت 

يما يتعلق بمعايير االسههتثمار بل إنها يجت عليها أن تتأكد أيضههاً من عد  اإلخالل في أي وقت من الحيطة ف

األوقات بتعهدها بااللتزا  بأحكا  الشهههريعة اإلسهههالمية، ولذا كان من الضهههروري القيا  بمتابعة مسهههتمرة 

المؤسههسههات المالية  لضههمان االلتزا  التا  بالشههريعة وتحمل مسههئولياتها في هذا الصههدد ومن هنا تخضههع 

دية من جانت مراقبي ااإلسهالمية لمراجعة إضهافية من جانت هيئة الرقابة الشهرعية فضهالً عن المراجعة الع

 الحسابات الخارجيين.

 

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

تقو  الصههناعة المالية اإلسههالمية على أسههس داعمة لتنمية أسههواق رأس المال من خالل إسههتثماراتها       

المبنية على أسهههاس المشهههاركة في الربا و الخسهههارة ، وكذا تحريك السهههياسهههة النقدية الغير مرتكزة على 

لرقابة على المؤسهسهات و الفائدة،  كما تتفق الصهناعة المالية اإلسهالمية مع غيرها بضهرورة اإللهراف و ا

عمليات أسهواق رأس المال باسهتبعاد عمليات اإلسهتثمار المشهوهة السهتقرار األسهواق المالية مثل عمليات 

الشههههراف و البيع اآلجل على التغطيهة بدون أي نيهة للتقهابض الفعلي ، و العمليهات المبنيهة على الح  المرتبط  

إلى خيارات لهرائية أو بيعية تسهما بالتحوط بمبلغ صهغير   بتقلبات بعض المؤلهرات و كذا العمليات المسهندة

 18من مخاطر عمليات مضاربة متهورة وغيرها...

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

موال بواسطة مختلف أنشطتها  يمكن أن تضخه أو تستوعبه المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية من أ

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

تضيف كمية ال بأس بها وتنويعا في محتوى و ألكال األوعية اإلدخارية و القنوات اإلستثمارية التي  لرعية  

 19 من أهمها : لمصرفي التقليدي السائدتستخدمها و التي تعتبر خروجا متميزا عن النمط ا

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

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

   ؛الطروحات الخاصة / الشهادات االستثمارية  -

 السوق الثانوي للتداول  -

 بطاقات االئتمان اإلسالمية   -

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

 مليار دوالر حست بيانات المجلس العا  للبنوك اإلسالمية.  200 اله   2005اإلسالمية في عا  

 أساسية تتعلق بأسواق رأس المال وهي :ويمكن اإللارة في هذا الجانت على فالفة مجاالت 
 

 تطبيق مفهوم المصارف الشاملة : -1

فرضههههت البنوك اإلسههههالمية واقعاً جديداً على السههههوق المصههههرفية العالمية واقتحمت مصههههطلحات       

" و"التكافل" قواميس البنوك الغربية، واسههتطاعت البنوك اإلسههالمية أن تطر   الصههكوك"المشههاركة" و"

اً في التعامالت المصههرفية، وليس أدل على ذلك من سههعي العديد من البنوك العالمية إلنشههاف مفهوماً جديد

أقسها  إسهالمية لتلبية الطلت المتزايد لعمالئها المسهلمين على الخدمات البنكية التي تتوافق وتعاليم الشهريعة  

 اإلسالمية.

ويالح  أن تجنت   ،المقا  األولالوسههههاطة في دور   يتخذ  تدخل المؤسههههسههههات في األسههههواق الماليةإن     

المؤسهسهات المالية اإلسهالمية الواضها للفائدة قد حد من أنشهطتها ووظائفها في األسهواق التقليدية المعاصهرة  

ومن ذلك الحصهههص واألسههههم في رؤوس   وجعلها تقصهههر معامالتها على عدد محدود من األدوات المالية
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البلدان الصههناعية والتي تعمل وفقاً لمبادئ اقتسهها  األربا   ال الشههركات المدرجة في البورصههات في وأم

والخسههههائر، مع وجود سههههوق جيهدة تقو  على مبهادئ العرض والطلهت وغيرهها. ويتوخى المسههههتثمرون  

المسهههلمون الحرص الشهههديد فيما يتعلق بأنشهههطة تلك البلدان وعالقتها بالفائدة )دفع فوائد على القروض أو 

موال(. ومن المجاالت األخرى التي تسهتطيع المؤسهسهات اإلسهالمية المشهاركة  تقاضهي فوائد على فوائض األ 

فيها عمليات لراف السلع المادية فم إعادة بيعها أو توزيعها، ولراف بعض الشركات الصغيرة أو المتوسطة  

عات وإعادة تشهكيل هياكلها التمويلية بما يتفق مع المبادئ اإلسهالمية، والمشهاركة في رؤوس أموال المشهرو

وتكوين  ،الجهديهدة واالسههههتثمهارات العقهاريهة الممولهة بهالكهامهل بمسههههاهمهات نقهديهة دون اللجوف إلى االقتراض 

لههركات لالسههتثمار المشههترك بناًف على اسههتثمارات مشههروعة من وجهة النظر اإلسههالمية مع إدراجها في 

نوك بتملك األصهههول و إعداد دراسهههات الجدوى و الدخول في لهههراكات مع الب البورصهههات والتعامل فيها

 20 .المالية فم التنازل التدريجي عنها لمستثمرين جدد 

وتزايد اإلقبال العالمي عليه يرجع إلى عوامل مرتبطة  إن النمو المتسار  للقطا  المصرفي اإلسالمي    

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

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

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

سسات اإلسالمية أن تطر  في األسواق المالية  وعلى الرغم من أنه يمكن للمؤ  21برنامجاً.  26هذه البنوك  

المعاصرة عدداً من األدوات المالية اإلسالمية القابلة للتسويق بل والراك بعض المؤسسات التقليدية فيها،  

فإنه من األهمية بمكان أن تكون المؤسسات اإلسالمية على وعي تا  بالفرص والمخاطر التي ينطوي عليها  

 األسواق. التعامل بنشاط في تلك  

وربما يجدر بنا أن نركز على صناديق اإلستثمار باعتبارها أداة مالية ووعاف استثماري جديد له تأفير     

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

نشاطات أعمالها و  تطوير  اإلستثمارية و  اإلسالمية  الصناديق في مجاالتها  الشريعة  أحكا   يتفق مع  ها بما 

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

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

لمضارب فتتولى تجميع حصيلة اإلكتتاب التي تمثل رأس مال المضاربة ، و تدفع  الصندوق التي تمثل دور ا

باستثماره   اإلدارة  تقو   الذي  المال  في رأس  لائعة  منهم حصة  لكل  تمثل  معينة  بقيمة  للمكتتبين صكوكا 

بطريق مبالر في مشروعات حقيقية مختلفة، أو بطريق غير مبالر كبيع و لراف أصول مالية و أوراق  

ة مقبولة لرعا ، و توز  األربا  المحققة حست نشرة اإلكتتاب الملتز  بها من كال الطرفين و إن حدفت  مالي

خسارة تقع على المكتتبين بصفتهم أصحاب المال ما لم تفرط إدارة الصندوق بصفتها المضارب، فإن فرطت  

 22يقع الغر  عليها ".

مليار دوالر، بينما   1.3إسالمية بقيمة   كوك إيجارعلى سبيل المثال ص  2004سنة  أصدرت البحرين  فقد      

اإلسالمية الصادرة في    الصكوكدوالر. ووصلت قيمة   مليون  700أصدرت قطر صكوكاً إسالمية بقيمة  

الخليج   وفقاً   4دول  دوالر،  هاملينز مليارات  اند  "تاورز   "Towers and Hamlins" "لتقرير لركة 

 23.الدولية

 

 في األسواق المالية:زيادة الطلب و العرض  - 2

مليار دوالر ، في   200لقد نجحت البنوك اإلسالمية في حشد مبالغ كبيرة ، فلديها قاعدة ودائع تزيد عن    

مليار دوالر،   400، ومحفظة استثمارات مالية تفوق    %  25إلى     %  20حين تنمو سنويا بنسبة تقدر به  

أن تكون المصارف اإلسالمية ع  مليار دوالر أمريكي ، كما يتوق  14وقاعدة رأسمالية يبلغ مقدارها حوالي  

مدخرات العالم اإلسالمي خالل السنوات العشر   % من إجمالي  50إلى      %40مسؤولة عن إدارة ما بين  

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

، كما أفبتت الدراسات أن المؤسسات  24صارف اإلسالميةتزايد الطلت على خدمات الم بعض العمالف مع

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

 من الموارد النقدية على أفضل االستخدامات ألغراض التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية كما أنها تساهم  
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 25في عدالة توزيع الدخل القومي و ذلك على عكس المؤسسات المصرفية األخرى. بشكل مبالر

 180ومع أن المؤسسات المالية اإلسالمية سوف تضيف إلى سوق رأس المال أسهم و أوراق أكثر من     

مؤسسة عالمية إال أنها ظلت تشكو من عد  وجود منافذ استثمارية كافية تستوعت سيولتها الفائضة و تمدها 

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

 الدولية المكان المناست لتحقيق تلك المصالا. 

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

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

 المالية اإلسالمية  وكذلك مجمو  السندات و لهادات االستثمار بمختلف آجالها و أنواعها. 

أما في جانت الطلت فإن محاف  البنوك اإلسالمية تضم عددا مهما من أسهم كبرى الشركات العالمية هذا    

 26افة إلى إنشاف صناديق خاصة باألسهم الدولية و العالمية و أسهم األسواق النالئة.باإلض

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

 ألسواق رأس المال خصوصا العربية منها في جانت عرض و طلت األدوات المالية. 
 

 التوجهات الحكومية نحو التخصيص:/ دعم 2

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

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

ذ  لركات  إلى  العا   القطا   مؤسسات  أسهم  تحول  لدراسة    - ات  إعدادها  و  اإلستشاري  دورها  من خالل 

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

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

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

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

 27العالمية.

 

-VI   المالرأس في أسواق  العربية بعض النماذج العملية للمصارف اإلسالمية عرض  : 

في أسواق رأس المال يجت أن نشير  العربية قبل أن نعرض بعض النماذج العملية للمصارف اإلسالمية     

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

األسهم والصكوك فقط وفق عمليات  المرتبطة باألنشطة المختلفة وتركز علي العقود المبنية علي بيع ولراف  

نظا  البيو  العاجلة التي تنتهي بدفع القيمة وقبض لهادات األسهم  أو الصكوك   ىالبيع والشراف  التي تتم عل

ف المشتقات األخرى  الخيارات  والمستقبليات  وغيرها من  بعقود  أما ما يسمي  الحال  قيد  إفي  نها الزالت 

وهذا ما حد حالياً من نشاط المصارف اإلسالمية وجعله جزئيا في أسواق  البحث والدراسة ولم تجاز لرعياً  

التوريق في   المال . علما بان المصارف اإلسالمية اآلن تحدث فورة كبيرة وتغييرات مؤفرة في عمليات 

 . السوق األولى 

% في اعلي  20% إلى 5إن االستثمارات المبالرة للمصارف اإلسالمية في أسواق المال تتراو  ما بين    

   28درجاتها في السوقين األولى والثانوي علي التوالي.
 

 التجربة السودانية :  .1

 47البد من ذكر أن السودان لديه سوق أوراق مالية تعمل فقط وفق الشريعة اإلسالمية علماً بان هناك  

يسمي بشهادات  صناديق استثمارية وبعض اإلصدارات الحكومية وهي ما    5لركة مدرجة باإلضافة إلي  

 المشاركة الحكومية )لهامة ( وصكوك التمويل الحكومي. 

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

 صل من أسس وصيغ وفكر التمويل المصرفي اإلسالمي .أو
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الني يصإن   البنك  السياسات التمويلية بمنشوراتها المتنوعة  السودان مع قانون  المركزي في  البنك  درها 

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

 االستثمار كلها منصبة في التعامل وفق القواعد الشرعية المجازة . 

سهم لركات المساهمة  أاالستثمار في  نها لجعت بقدر كبير التعامل في االستثمار المبالر خاصة  أكما      

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

وبالفعل ولكبر العائد من االستثمار في األوراق المالية خاصة  .  لهادات لهامة وصكوك التمويل الحكومي  

كثر من أات ولما تتوقعه من أربا  عالية تصل في المتوسط إلى  إصدارات الحكومة لما تتمتع به من ضمان

نجد أن المصارف اإلسالمية في السودان كان لها دوراً كبيرا في عمليات سوق األوراق  ،  % سنوياً    20

% من إصدارات السوق  35المالية المحلي حيث لكلت نسبة تعامالت البنوك اإلسالمية في السودان حوالي  

% من التعامالت في السوق الثانوية باستثناف الصناديق االستثمارية والتي تشكل نسبة   25األولى وحوالي 

 % . 70البنوك اإلسالمية في التعامالت فيها نسبة عالية تصل إلى 

تكاد تكون منعدمة فأما فيما يخص بتعامالت المصارف اإلسالمية في السودان في أسواق المال العالمية  

 مليون دوالر . 400مليار دينار أي ما يقارب ال  100رات لهامة في العا  تصل تماماً علماً بان إصدا

 التجربة البحرينية :  . 2

كثر من فالفمائة مؤسسة مصرفية أبكل التأكيد تعتبر البحرين مركزاً مالياً كبيرا ومتطوراً ويكفي أن      

  1987اإلسالمي كأول مصرف إسالمي وأنشئ عا   ومالية تعمل اآلن بالبحرين ونذكر منها بنك البحرين  

مين اإلسالمية في  أحجم ونشاط البنوك اإلسالمية في البحرين والمؤسسات المالية ولركات الت   فومن بعد بد

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

بي   27إلى   البقية نجد منها    4نها  مؤسسة اسالمية  من  بينما  مصارف إسالمية     7مصارف تجارية كبيرة 

 وبنوك أخرى أوف لور .

وقد كانت وسائل وصيغ التمويل اإلسالمي المتبعة في البحرين متنوعة تنوعاً كبيراً حيث نجد المرابحة     

والسل  ، السلع  ومرابحة   ) بالتمليك  )المنتهية  اإلجارة   ، المشاركة   ، المضاربة  الموازي    م  ،  والسلم 

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

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

الصكوك  رواج  ىعلما ساعد  ن  أمليون دوالر و  25الواحد منها   البحرين أ   هذه  بسوق  للتداول  قابلة  نها 

كما أن قيا  سوق المال اإلسالمي العالمي بالبحرين وإنشاف ما يسمي بمركز إدارة السيولة    ،لألوراق المالية 

مليون دوالر أمريكي مدفو  بالكامل بواسطة بنك التنمية اإلسالمي ، بيت التمويل    200المالية برأسمال بلغ  

اإلسالمي   دبي  وبنك  اإلسالميالكويتي  البحرين  والحركة    ،ومصرف  التمويل  تسهيل  ألغراض  وذلك 

للتمويل القصير والمتوسط مدعوماً بالصكوك   االستثمارية بين البنوك اإلسالمية ولتخلق وتطور مصدراً 

ن تكون أن هذه المؤسسة قد توقعت بأدراجها وتداولها في األسواق علماً بإوغيرها من األدوات التي يمكن 

بليون دوالر    270  ه% من أجمالي األصول المقدرة ب30% إلى    25ات القصيرة المنفقة في حدود  االستثمار

. 

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

والر بجانت عدة  مليون د  150ن االستثمار في صندوق اإليجاره بلغ  أمليون دوالر  و  300حجمه ما يعادل  

 صناديق أخرى تحت الدراسة . 

 التجربة الماليزية : . 3

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

في تطور مستمر من حيث الهياكل التنظيمية نجدها في ماليزيا تقريباً مكتملة مقارنة بالدول األخرى وكل 

الخبرات والمهارات التي اكتسبها الماليزيون في مجال المصارف اإلسالمية وأسواق    من خالللك قد تحقق  ذ

 . حيث تم إنشاف العديد من الصناديق االستثمارية الضخمة  ، المال اإلسالمية 
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خارجية   تعتبر التجربة الماليزية في األوراق المالية هي  الوحيدة التي عبرت الحدود إلي أسواق مالية    

الي  12بنسبة تراوحت بين   % ويكفي أن أصول المصارف اإلسالمية في االستثمارات المختلفة    %15 

ن  أبليون دوالر و  25أقطار بلغت    6ن حجم الصكوك اإلسالمية موزعة في  أبليون دوالر و  602بلغت  

وتجربة   ،صندوق  110بليون دوالر أكثر من   3.3حجم الصناديق االستثمارية اإلسالمية المشتركة بلغت  

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

% كما هو واضا فان األدوات المالية المستخدمة هي صكوك الصناديق  25كثر من  أبنسبة عالية تصل إلي  

االستثمارية المتنوعة وهي نفس الصيغ اإلسالمية التي نجدها في كل من الدول اإلسالمية األخرى )مرابحة 

 مضاربة ... الخ ( .  ،مشاركة  ،

V -  التي تواجه المصارف اإلسالمية الراهنة التحديات : 

ه الصناعة المصرفية اإلسالمية في الوقت الراهن جملة من التحديات التي تساعد على دعم أسواق  تواج     

 29رأس المال العربية إذا ما تم تذليلها أهمها:

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

ال ✓ في  التطوير  وضعف  التكنولوجية  المالية  الفجوة  بالصناعة  مقارنة  اإلسالمية  المالية  صناعة 

 التقليدية؛ 

مال كال منها اقل من   % من البنوك اإلسالمية يبلغ رأس  75قرابة    - ضآلة أحجا  البنوك اإلسالمية   ✓

 و ضعف التنسيق و العمل المشترك بينها على المستوى الدولي؛   - مليون دوالر  25

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

في السوقين المالي والنقدي، وعد  قدرة المصارف اإلسالمية على االستفادة من السندات الحكومية  

الستثمار الفوائض المالية لدى  التي تصدرها المصارف المركزية والتي غالباً ما تشكل مجااًل رحباً  

 ؛المصارف

في   ✓ تعمل  التي  اإلسالمية  المصارف  عمل  لخصوصية  المركزية  المصارف  بعض  مراعاة  عد  

نطاقها، إذ أن ُمعظم القوانين واألنظمة الُمتعلقة بالعمل المصرفي جافت لتناست أعمال المصارف 

ية اإلسالمية لمعايير و ضوابط ال تتفق  لخضو  المؤسسات المال  باإلضافة  التقليدية بالدرجة األولى

 مع طبيعة عملها على المستوى الدولي؛ 

 30كما يمكننا أن نضيف التحديات التالية:

يق السوق من حيث عد  وجود عدد كافي من المصارف اإلسالمية في كل دولة من الدول التي ض ✓

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

الخدمات   تنو   فم  ومن  الُمنافسة  حدة  زيادة  في  يُساعد  إسالمية  مصارف  عدة  وجود  أن  حيث 

    ؛والُمنتجات المصرفية الُمقدمة

المصرف  ✓ يؤديها  التي  الوظائف  بسبت  كفايته  و  المال  زيادة رأس  و  المالية  المالفة  إلى  الحاجة 

 (؛ ل الكفافة المالية والجدارة االئتمانية لقاعدة عمالئهالقدرة على تحمل المخاطر من خال  اإلسالمي )

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

 السيولة عند الحاجة إليها أو عند وجود فائض منها ؛  

اإلسالمي ✓ المصرفي  العمل  في  المؤهلة  البشرية  الكوادر  م  قلة  تمكنها  التي  مستوى  ن  و  تحسين 

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

 .  البنوك التقليدية

وجود مشاكل ُمحاسبية نتيجة االختالفات بين محاسبة المصارف اإلسالمية ومحاسبة المصارف  ✓

 ؛ التقليدية

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

 بلد. 

 خاتمة: 
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بدأت تهتم في استثماراتها بالجانت الذي يختص المصارف اإلسالمية من منجزات    مما سبق يتبين أن

ولكن وبالرغم من أن استثماراتها في هذا المجال  في تزايد مستمر  إال إنها الزالت  ،  المال  رأس  بأسواق  

تستثمر بنست منخفضة لحد ما وال زالت استثماراتها مرتبطة في معظمها بأسواق  المال المحلية بالرغم من 

ل منها تحقيق المزيد من    ،  وجود مؤلرات خاصة بالتعامل اإلسالمي في أسواق المال العالمية إال أنه يؤم 

المال العربية و اإلسالمية و ذلك  دعم و تطوير أسواق رأس  زات ، وخاصة فيما يتعلق بمساهمتها في  انجاإل 

 من خالل هذه ما يلي: 

تطوير و تحديث األدوات المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية خصوصا صناديق اإلستثمار   •

باعتبارها أداة مالية مقبولة لرعا ووعاف استثماري جديد له تأفير كبير في جذب المدخرات  

 . طروتوظيف السيولة الفائضة لديها وتقليل المخا 

زيادة المصارف اإلسالمية للطلت و العرض في سوق أوراق المال بسبت حجم ودائعها و   •

 موجوداتها الكبيرة التي تحتاج إلى استثمار  

التخصيص  من خالل   • التوجه نحو عمليات  التي تريد  اإلسالمية  الدول  مساندتها لعدد من 

 . بالمؤسسات المعنيةدورها اإلستشاري و إعدادها لدراسة الجدوى الخاصة 
 

ضوف التحديات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي فإن األمر يتطلت إعادة هندسة لاملة للقطا     أما في   

المصرفي اإلسالمي على الُمستويين القطري والعالمي بما يُعزز تنافسيته ويجعله قادراً على تلبية احتياجات  

رف عليها إقليمياً وعالمياً، وأيضاً أكثر  العمالف، وأكثر تطبيقاً للمعايير المالية والمحاسبية اإلسالمية المتعا

زيادة نطاق التعاون والتنسيق  استيعاباً للتطورات التكنولوجية المصرفية الحديثة، وهذا ال يتم إال  من خالل  

الُمشترك بين المصارف اإلسالمية ذاتها وبين تلك المصارف والمصارف المركزية )السلطات النقدية( التي  

 األطر التنظيمية والتشريعية والفقهية الُمالئمة لعمل المصارف اإلسالمية. يقع على عاتقها وضع 
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