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تعتبر تجربة ممارسة المصارؾ التقليديةة للعمةا المصةرفال امسةالمي مةن خةالا
نو افذ أو فروع اسالمية  ،تجربة ناجحة نظرا لما ترتب عليهةا مةن نتةابي ايجابيةة ملموسةة
تمثلت فال نمو العما المصرفال امسالمال بمعدا سنوى يقدره الباحثون بـ  %53سةنويا ،
وفال التزايد المستمر لعدد المصارؾ الممارسة لهذا العما وانتشارها فال كا أنحةا العةالم
 ،ومع التزايد المستمر أيضا فال حجم األمواا التال تقوم بادارتها.
و برؼم تعدد المداخا التال تبنتها المصارؾ التقليدية فةال ولوجهةا ميةدان الصةيرفة
اإلسالمية فإن التجربة المميزة للبنك األهلةي التجةارا السةعودى فةال تبنيةل مةدخا التحةوا
التةةدريجي لتطةةوير وتنميةةة العمةةا المصةةرفي اإلسةةالمي فيةةل تعتبةةر خيةةر مثةةاا علةةال نجةةا
العما المصرفال اإلسالمال من خالا بنك تقليدا .وهال تجربة تختلؾ فال الواقع في كثير
من جوانبها عن فلسفة عما الفروع والنوافذ امسالمية فةي المصةارؾ التقليديةة امخةرى.
فهال استهدفت فال المقام األوا خدمة قطاع األفراد  ،دون امقتصار علال قطاع الشةركات
الةةذى كةةا ن فةةال الؽالةةب محةةا اهتمةةام البنةةوك التقليديةةة األخةةرى .كمةةا أنهةةا تجربةةة لةةم تكةةن
تستهدؾ فال األسةا مجةرد تعببةة مزيةد مةن الودابةع أو اإلسةتثمارات مةن خةالا ختةرا
شريحة أخرى من شةراب العمةال فةي السةو  ،و نمةا كةان الهةدؾ هةو السةعال الحةريص
والمدرو نحو التوسع في العما المصرفي اإلسةالمي وتطةويره بؽيةر سةقوؾ أو حةدود.
وم شك أن نجا هذه التجربة  ،يجعلهةا محةط أنظةار و نتبةاه المصةرفيين والمتخصصةين
لمتابعة نجازاتها والنظر اليها كحالة مصرفية تستوجب اإلستيعاب والدراسة .ومن ثم فقد
تم يال هذه التجربة هتماما خاصا فال هذا البحث.
ومن ثم  ،وبرؼم من عتراضات البعض  ،فإن الباحث فال الواقع م يةرى ؼبةارا
علال ممارسة العمةا المصةرفال اإلسةالمال مةن خةالا بنةوك تقليديةة طالمةا كةان اإلنضةباط
الشرعال هو عنوان هةذه الممارسةة .فالممارسةة المنضةبطة للعمةا المصةرفال اإلسةالمي ،
بؽض النظر عن الشكا الذى تأخذه هذه الممارسةة  ،سةتكون هةال الضةمان لسةالمة العمةا
و ستمراريتل.
 .1مقدمة
ترجةةع بةةدايات الصةةيرفة اإلسةةالمية بمفهومهةةا الواسةةع لةةي األيةةام األولةةال للتشةةريع
اإلسالمي وقيام الدولة اإلسالمية ،أا منذ القرن السابع الميالدا .ؼيةر أنةل بإنحسةار فتةرة
المد اإلسالمي و نكسار دولة الخالفة  ،والدخوا فةي العصةور اإلسةتعمارية ومةا صةاحبها
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مةةةن نظةةةم سياسةةةية و قتصةةةادية ؼربيةةةة  ،خفتةةةت شةةةعلة اإلهتمةةةام بالتطبيقةةةات اإلقتصةةةادية
ا
فاسةحة المجةاا إلنتشةار الةنظم اإلقتصةادية الؽربيةة وعلةال رأسةها
اإلسالمية في مجملهةا ،
النظام المصرفي الربوا المتعارؾ عليل في البنوك التقليدية.
م أنةةل منةةذ أربعةةة عقةةود تقريبةةا نشةةط المفكةةرون واإلقتصةةاديون اإلسةةالميون فةةي
عادة النشاط لي الفكر اإلقتصادا اإلسالمي بمفرداتل ومكوناتل الجزبية والكليةة  ،األمةر
الةةذا نةةتي عنةةل ظهةةور النظةةام المصةةرفي اإلسةةالمي فةةي شةةكلل المعاصةةر منةةذ منتصةةؾ
السةةبعينات تقريبةةا .ولةةم يقتصةةر تقةةديم الخةةدمات المصةةرفية اإلسةةالمية علةةال المصةةارؾ
اإلسالمية وحدها و نمةا سةارعت لةي ذلةك أيضةا وبأشةكاا مختلفةة الكثيةر مةن المصةارؾ
التقليدية علال المستويين المحلال والدولي.
أى أن أهم ما يميز المرحلة الماضية مةن تطةور العمةا المصةرفي اإلسةالمي هةو
حداثة العهد بالصيرفة اإلسالمية فال شكلها المعاصر وكونها م تزاا تشكا أرضا خصبة
لمزيد من التطور واإلنتشار مةن ناحيةة  ،وتعةدد مةداخا المصةارؾ التقليديةة وصةوم لةي
حلبة هذا العما المصرفي  ،مع ختالؾ مدلومت و نعكاسات كا مدخا منها  ،من ناحية
أخرى.
ومن هنا تأتي أهمية ما نقوم بل من ستعراض لهذه المداخا المتعددة و خضةاعها
للمرا جعة والتقويم بؽرض التعرؾ علال ما صاحبها من تحديات ومصاعب ليمكن تةذليلها
في المرحلة القادمة حتال تأتال العملية التطويرية المنشودة في مكانها وزمانها الصحيحين.
ولذلك فإن مجاا البحث في هذه الورقة كمةا يةدا عليهةا عنوانهةا هةو تقةويم تطةور العمةا
المصةةرفي اإلسةةالمي مةةن خةةالا نشةةا فةةروع أو نوافةةذ سةةالمية فةةي البنةةوك التجاريةةة
التقليدية .آخذين في اإلعتبار أن محاولة التقييم هنا م تمتد بأى حاا من األحواا لي تقييم
العما المصرفي اإلسالمي نفسةل و نمةا تنسةحب فقةط علةال تقيةيم المةداخا لةي تقديمةل مةن
خالا نوافذ او فروع سالمية لمصارؾ تقليدية بطبيعة نشأتها األولال.
ولكي تأتال عمليةة المراجعةة والتقيةيم صةحيحة مبةد لنةا مةن أن نعةرض فيمةا يلةي
ملخصا سريعا لنشأة الصيرفة اإلسالمية في شكلها المعاصر.
 .2العمل الصٌرفة اإلسالمٌة  :خلفٌة تارٌخٌة
نشأة الصٌرفة اإلسالمٌة
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الصةةيرفة اإلسةةالمية فةةي شةةكلها المعاصةةر ليسةةت م حيةةا ا وتجديةةدا لجانةةب مةةن
جوانب النظام اإلقتصادا اإلسالمي الذا نشأ مع الدولة اإلسالمية منةذ أيامهةا األولةال ،
والذا هو جز م يتجزأ من العقيدة اإلسالمية ذاتها .ومن ثم فالصيرفة اإلسالمية ليسةت
ظاهرة حديثةة كمةا يعتقةد الكثيةرون خاصةة فةي العةالم الؽربةي  ،و نمةا هةي نظةام عقيةدا
ومنظومة حيةاة لهةا جةذورها فةي التةاري وفةي النفةو علةال حةد سةوا  .ولةذلك لةم يكةن
ؼريبا لنا ان نلحظ هذا اإلنتشار السريع للعما المصرفي اإلسالمي ونموه بمعدمت هابلة
منذ منتصؾ السبعينيات  ،حيث يقدَر عدد المؤسسات المالية والصيرفة اإلسالمية بحو لي
 032مؤسسة ت نتشر وتتوزع عبر القارات األربع الربيسية فةي العةالم  ،ضةافة لةي قيةام
أكبر المؤسسات المالية والصيرفة التقليدية علال مستوى العالم بتقديم العديةد مةن الخةدمات
المصرفية اإلسالمية خاصة في مجإلي التمويا واإلستثمار  ،وذلةك فةي تطةور متسةارع
علال أشكاا ومستويات مختلفة نوجزها في الجز التالي من هذا البحث.
وألن لكةةا شةةال سةةبب يحدثةةل  ،فقلةةد رتبطةةت عمليةةة حيةةا النظةةام المصةةرفي
اإلسالمي  ،بظاهرتين مميزتين تمثلت حداهما في بداية الصحوة اإلسالمية المعاصرة في
أعقةةةاب حصةةةوا الكثيةةةر مةةةن الةةةدوا العربيةةةة واإلسةةةالمية علةةةال سةةةتقاللها السياسةةةال منةةةذ
الخ مسينيات من القرن الماضال  ،بينما تمثلت الثانية في ظاهرة الطفرة النفطية خالا عقد
السةةةبعينيات وماصةةةاحبها مةةةن نتعةةةام اقتصةةةادا  ،مةةةع تعةةةاظم الثةةةروات لةةةدى األفةةةراد
والمؤسسات في المنطقة .وبترافة هةاتين الظةاهرتين بةرزت الرؼبةة والحاجةة لةي حيةا
ثقافتنةةا وتراثنةةا اإلسةةالمي  ،فتتا بعةةت الخطةةوات مةةن اإلحيةةا النظةةرى للنظةةام اإلقتصةةادى
اإلسالمي لةي التطبية العملةال لهةذا النظةام متمةثال فةي نظامةل المصةرفي الالربةوى فةي
المقةةةام األوا .ومةةةا أن بةةةدأت العجلةةةة تةةةدور حتةةةي تسةةةارعت فةةةي دورانهةةةا فتزايةةةد عةةةدد
المصارؾ والمؤسسات المالية اإلسالمية و تسعت السو  ،كما سبقت اإلشةارة  ،وأصةب
العمةةةا المصةةةرفي اإلسةةةالمي جةةةز ا ميسةةةتهان بةةةل بةةةا م يمكةةةن تجاهلةةةل فةةةي الصةةةناعة
المصرفية والمالية العالمية.
تصنٌف مؤسسات الصٌرفة اإلسالمٌة

كةةان مةةن الطبيعةةي ان تتعةةدد المسةةتويات التةةي تةةم علةةال أساسةةها تطبي ة الصةةيرفة
اإلسةةالمية بحسةةب الظةةروؾ الزمانيةةة والمكانيةةة لكةةا حالةةة علةةال حةةدة  ،وهةةو األمةةر الةةذا
يمكن معل تصنيؾ هذه المؤسسات بشال من التبسيط لي األنواع الخم التالية :
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مبادرات رٌادٌة
كان من بين المبادرات المبكرة والتي كان أهم مةا يميزهةا أنهةا كانةت ذات طةابع
محلةةال نجةةد تجةةربتين حةةداهما ذات طةةابع جتمةةاعال واألخةةرى ذات طةةابع تجةةارى .امةةا
التجربةةةة األولةةةال ذات الطةةةابع اإلجتمةةةاعي فكانةةةت فةةةي مصةةةر حيةةةث ظهةةةر بنةةةك ناصةةةر
اإلجتماعال الذا انشال في عام 5741م والذا يشةار ليةل أحيانةا بانةل اوا بنةك سةالمال
نظرا لعدم تعاملل بالربا .م أن الكثيةرين يعترضةون علةال هةذا الوصةؾ ويفضةلون منحةل
لمصرؾ دبال اإلسالمي الذا أنشال في عام 5753م علال أس مصرفية تجارية.
مبادرات جماعٌة حكومٌة
وتتمثا هذه في نشا بنك التنمية اإلسالمي الذا أنشا في عام 5753م بمشاركة
عةدد مةن الةدوا اإلسةالمية  ،بؽةرض المسةاهمة فةي بةرامي التنميةة امقتصةادية فةي الةةدوا
األعضا وتشجيع العما المصرفي اإلسالمي فيها.
مبادرات خاصة ذات طابع دولً
مةةةن أهةةةم هةةةذه المبةةةادرات نشةةةا مجمةةةوعتي دلةةةة البركةةةة  )5747ودار المةةةاا
اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمي
 ، )5765حيث قامت مجموعة دلة البركة بتأسي شركة دلة لالستثمار والتنمية في عام
 5760م كذراع مالي لها  ،مارست أنشطتها في العديةد مةن الةدوا األخةرى مثةا الوميةات
المتحدة األمريكية.
أمةةا مجموعةةة دار المةةاا اإلسةةالمي  ،والتةةي اتخةةذت مةةن سويسةةرا مقةةراا لمكتةةب
األمنا المشرفين علال أنشطة فروعها المنتشرة في العديد من دوا العالم  ،فإن هتماماتها
م تقتصةةر علةةال ممارسةةة وتطةةوير العمةةا المصةةرفال اإلسةةالمال و نمةةا تمتةةد لتشةةما مجمةةا
العمةةا المةةالال اإلسةةالمال شةةاملة خةةدمات اإلسةةتثمار اإلسةةالمية علةةال خةةتالؾ أشةةكالها ،
وأنشطة التأمين التكافا) المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
وفي هذا الصدد لعلنا نتف مع القابلين بأن أنشطة هاتين المجموعتين دلة البركةة
ودار الماا اإلسالمي) اضافل لي الجهود الحميةدة التةي يقةوم بهةا البنةك اإلسةالمي للتنميةة
كان لها األثر الكبير في انتشار العما المصرفي اإلسالمي علال المستوى الدولي.1
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مبادرات قطرٌة
تشما هذه المبادرات ثنتان من الدوا اإلسالمية التةي اختةارت أ أسةلمة أ مجمةا
القطاع المالي والمصرفي فيهةا وهةي السةودان و يةران .األمةر الةذا أصةبحت معةل جميةع
البنةةوك العاملةةة فةةي هةةاتين الةةدولتين مطالبةةة نظاميةةا ا وقانوني ةا ا بةةاملتزام بممارسةةة العمةةا
المصرفي اإلسالمي في كا أنشطتها .ومن المعةروؾ أن الباكسةتان كانةت قةد أعلنةت منةذ
الثمانينات عن رؼبتها أيضا فال تباع نف النهي  ،م أنل من المالحظ انها لم تتمكن حتال
اآلن من ترجمة هذه الرؼبة لال واقع عملي يعيشةل النظةام المصةرفي الباكسةتانال .وتشةير
المعلومات 2لال أنةل رؼبةة مةن البنةك المركةزى الباكسةتانال فةال ضةمان سةالمة التطبية ،
وبعد الكثير من البحث والتشاور خالا عامال 0220-0225م  ،فإنل قام بإصدار تعليمات
جديدة تسم بممارسة نظام مصرفي مزدوج يجمع بين الصيرفة اإلسالمية والتقليدية معا
 ،مةع وضةةع القواعةةد التنظيميةةة والرقابيةةة الالزمةةة لضةةمان سةةالمة تطبية نظةةام الصةةيرفة
اإلسالمية سوا كان ذلك من خالا نشا بنوك سالمية كاملة أو شقيقة لبنوك تقليدية  ،أو
مجرد فت فروع سالمية لبنوك تقليدية.
استجابات تجارٌة لمصارف تقلٌدٌة
كان من الطبيعي أن تلحةظ المصةارؾ التقليديةة  ،المحليةة منهةا والعالميةة  ،النمةو
المتسارع لفرص العما المصرفي اإلسالمي .وهو النمو الذى لم يكن قاصرا علةال الةدوا
العربية و نما متد أيضا لال الكثير من الدوا األخرى وخاصة الدوا اإلسةالمية .ؼيةر أن
معد مت هذا النمو فال الدوا الخليجية تحديدا كانةت أكبةر منهةا فةال الةدوا األخةرى  .وهةو
األمر الذى يمكن رجاعةل لةال الظةروؾ اإلقتصةادية المواتيةة التةال أفرزتهةا فتةرة الطفةرة
البتروليةةة فةةال هةةذه الةةدوا ومةةا صةةاحبها مةةن صةةحوة سةةالمية نتشةةرت سةةريعا بةةين دوا
المنطقة .فلقد أفرزت هذه التطورات شريحة سوقية كبيرة ومتنامية من العمةال الةراؼبين
في يداع أموالهم في البنوك دون أخذ الفوابد الربوية عليها  ،في وقت لم يكن هناك الكثير
من المصارؾ اإلسالمية او لم تكن الثقة في كفا تها قد كتملت بعد .األمر الذا فت شهية
هةةذه المصةةارؾ التقليديةةة مسةةتؽالا هةةذه الف ةرص السةةوقية الواعةةدة بأربةةا هابلةةة نظةةراا
لضةةخامة األمةةواا المتاحةةة فةةي هةةذه األسةةوا وانخفةةاض كلفتهةةا .ومةةن ثةةم أقةةدمت هةةذه
المصةةارؾ علةةال ممارسةةة العمةةا المصةةرفي اإلسةةالمي بأشةةكاا مختلفةةة مةةع التركيةةز علةةال
أصحاب الثروات الكبيرة في المنطقة العربية.
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وتشةةما هةةذه الفبةةة مةةن المصةةارؾ التقليديةةة أكبرهةةا علةةال المسةةتوى العةةالمي مثةةا
 Citibankاألمريكةةةةةةي  ABN-Amro،الهولنةةةةةةدا  ،ومجموعةةةةةةة  ANZاألسةةةةةةترالية
النيوزيلندية وؼيرها مةن المصةارؾ اإلنجليزيةة والسويسةرية  ،والتةي وجةدت جميعهةا أن
األمواا المتاحة لألفراد والشركات والمؤسسةات الراؼبةة فةي العمةا المصةرفي اإلسةالمي
مةةن الضةةخ امة بحيةةث م يمكةةن تجاهلهةةا  ،فقامةةت بإنشةةا فةةروع سةةالمية لهةةا فةةي المنطقةةة
العربية أو أنها فتحت نوافذ سالمية في مقارها الربيسية في بالدها.
وفي هذا الصدد لعلنا نشير هنا لي أن دخوا هذه المصةارؾ العالميةة لةي ميةدان
الصيرفة اإلسالمية كان لل جانب ايجابي تمثةا فةي امضةافة لةي سةرعة انتشةار وتطةوير
العما المصرفي اإلسالمي علال المستوى العالمي.
 .3المصارف التقلٌدٌة والصٌرفة اإلسالمٌة
 الصٌرفة اإلسالمٌة بٌن المبدأ والتسوٌق
لعلل من الجةدير بالةذكر بةادى ذى بةد القةوا أنةل بخةالؾ المصةارؾ اإلسةالمية
التةةي تسةةعال لةةي المةةزج بةةين الهةةدفين العقابةدا والتجةةارا معةةا  ،فةةإن دخةةوا المصةةارؾ
التقليديةةة  ،خاصةةة المصةةارؾ العالميةةة  ،لةةي ميةةدان العمةةا المصةةرفي اإلسةةالمي لةةم يكةةن
بطبيعة الحاا دخوم عقابديا برؼبة تنمية العما المصرفي اإلسالمي وتطبيقاتل الشرعية ،
و نمةةا كةةان إلعتبةةارات تجاريةةة وحسةةب .فلقةةد وجةةدت أمامهةةا أسةةواقا ا كبيةةرة ومتناميةةة بهةةا
موارد مالية ضخمة في منطقة م يوجد فيها الكثير من الفرص امستثمارية المربحة و لةم
يكةةن يوجةةد فيهةةا  ،قبةةا عقةةدين مةةن الةةزمن  ،المؤسسةةات المصةةرفية الحديثةةة التةةي يمكةةن
مقارنتها بالمصارؾ التقليدية العمالقة في العالم الؽربي .لذلك كلل راحت هةذه المصةارؾ
تسعال حثيثا ا مجتذاب وتعببة هذه الموارد من خالا تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية ،
كا بطريقتل وباألسلوب الذى يتناسب مع ستراتيجية عملل وأهدافل .وهو األمر الذا كان
لةل نعكاسةاتل لةةي فقةط علةال طبيعةةة وشةكا المةدخا الةةذا عتمةده كةا مصةةرؾ منهةا فةةي
دخولةةل لةةي مجةةاا الصةةيرفة اإلسةةالم ية  ،و نمةةا أيضةةا علةةال مواقةةؾ الكثيةةرين مةةن علمةةا
الشريعة والمصرفيين اإلسالميين  ،والكثير من الجمهور والعمال المحتملين أيضا.
ؼير أنل من اإلنصاؾ القوا بأن هنالك من البنوك التقليدية  ،خاصةة فةي منطقةة
الخلةةيي  ،مةةن أراد الةةدخوا لةةي ميةةادين العمةةا المصةةرفي اإلسةةالمي فةةي األسةةا لةةي
إلعتبارات تجارية وحسب و نما بؽرض عقابدا أيضا  ،ولكةن بطريقةة تدريجيةة يةتم مةن
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خاللها التدرج في أأسلمةأ كا أنشطة المصرؾ طبقا لخطة موضوعة سلفا  ،كمةا سةنبين
بعد قليا.
هذا التعدد في المداخا ومواقؾ اآلخرين منها يقع في صلب محاولتنةا هنةا ونحةن
نتتبع تطور العما المصرفي اإلسالمي وتقييم آدابل خالا المرحلة الماضية.
 المداخل المختلفة للصٌرفة اإلسالمٌة
كان من الطبيعي أن تختلؾ المصارؾ التقليدية في مداخلها لي العما المصةرفي
اإلسةةالمي  ،فلكةةا مصةةرؾ خططةةل وأهدافةةل التةةي قةةد تتف ة وقةةد تختلةةؾ مةةع ؼيةةره مةةن
المصارؾ حسب ظروفل وحسب األسوا التةي يريةد أن يخةدمها .فمنهةا مةن أنشةأ فروعةا
سالمية متخصصة  ،ومنها من كان قد عقد العزم علال تحويا فروعل تدريجيا لي فروع
سالمية  ،ومنها من ختار تحويا األنشطة تدريجيا بدم من تحويةا الفةروع  ،ومنهةا مةن
فتةةت أنوافةةذ سةةالميةأ فةةي فروعةةل كلهةةا أو بعضةةها ومنهةةا مةةن كةةان يقةةوم ببيةةع منتجاتةةل
اإلسالمية جنبا لي جنب مع منتجاتل التقليدية .وفيما يلي نستعرض معا كا مدخا من هذه
المداخا علال حده.
 مصارف تبٌع منتجات إسالمٌة
م شك أن هذه هةي أبسةط وأسةرع مةدخا لةي العمةا المصةرفي اإلسةالمي لجةأت
ليل المصارؾ التقليدية التي كان هدفها في األسا تجاريا صرفا ا  ،حيةث رأت فةي تقةديم
المنتجةةات والخةةدمات المصةةرفية اإلسةةالمية مجةةرد ضةةافة لةةي تشةةكيلة منتجاتهةةا تتةةي لهةةا
ستؽالا الفرص السوقية المتاحة بين العمال الراؼبين في التعاما المصةرفي اإلسةالمي.
ويقع ضمن هذه الفبة الكثير من المصارؾ التقليديةة علةال المسةتويين اإلقليمةي والةدولي ،
التال بدأت بتطوير بعض صنادي اإلستثمار اإلسةالمية أو تقةديم عمليةات تمويةا سةالمية
كبيرة الحجم  ،ثم تلك التي لجأت فيما بعد لي فت نوافذ او وحدات متخصصة فةي العمةا
المصرفي اإلسالمي.
ؼيةةر أن هةةذه اإلزدواجيةةة فةةي تقةةديم الخةةدمات المصةةرفية قةةد قوبلةةت بةةالكثير م ةن
اإلنتقادات والشك من قبةا المهتمةين بالعمةا المصةرفي اإلسةالمي ومةن العمةال علةال حةد
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سوا  ،فلم يكن هناك من الضوابط العملية والعملياتية ما يبعث علال اإلطمبنان فةي التقيةد
باألحكةةام الشةةرعية لتقةةديم هةةذه المنتجةةات والخةةدمات اإلسةةالمية ضةةمن هةةذه اإلزدواجيةةة
المفتوحة وؼير المقيدة بالضوابط المطلوب مراعاتها شرعا في هذا الخصوص.
3
 مصارف فتحت لها نوافذ إسالمٌة
نظرا لضعؾ مصةداقية اإلزدواجيةة المفتوحةة ؼيةر المقيةدة) فةي تقةديم الخةدمات
المصةةرفية اإلسةةالمية جنبةةا لةةي جنةةب مةةع الخةةدمات المصةةرفية التقليديةةة  ،ومةةا يكةةون قةةد
صاحب ذلك من ضعؾ نسبال في تحقي اإلختراقةات السةوقية التةي سةتهدفتها المصةارؾ
التي تبنت هذا المدخا  ،لجأت مصارؾ اخرى لي معالجةة هةذا القصةور بإفتتةا نوافةذ /
وحدات سالمية  ،في فروعها التقليدية أو في مقارها الربيسية  ،تكون متخصصة في بيع
المنتجات والخدمات اإلسالمية دون ؼيرها .ومةن األمثلةة علةال هةذه الفبةة مةن المصةارؾ
نذكر :
 مصرؾ درسدنر كالينوورت بنسن  ،الذى أس وحدة متخصصةة للصةيرفةاإلسالمية 5762م)
 مجموعةةة  ANZاألسةةترالية النيوزيلنديةةة التةةي أنشةةأت قسةةما خاصةةا بالتمويةةااإلسالمي
 مصرؾ  Citibankالذى أس وحدة تمويا سةالمية متخصصةة 5762م)قبا أن يفت فرعا سالميا برأ ماا مستقا في دولة البحرين في عام 5774م
 البنك السعودى البريطانال الذى أنشا دارة شبل مستقلة للصيرفة اإلسالميةالبنك السعودى األمريكال الذى أنشأ محدة مستقلة للتمويا اإلسالمال
 بنك الكويت المتحد  UBKالذى انشأ وحةدة متخصصةة لتسةتثمار اإلسةالمي5775م)
 البنك العربال الوطنال فال المملكة العربية السعودية  ،وؼيره من البنوك.ولتحقي مزيةد مةن المصةداقية قامةت بعةض هةذه المصةارؾ والمؤسسةات الماليةة
بتعيين مراقب أو هيبة رقابة شرعية لمراقبة سالمة التطبية وتوافقةل مةع أحكةام الشةريعة
اإلسالمية .وبطبيعة الحاا كان في ذلك خطوة طيبة لي األمام لدعم التوسع فةي الصةيرفة
اإلسالمية  ،خاصة أن البعض منها يعد من أكبر المصارؾ والمؤسسةات الماليةة التقليديةة
علال المستوى اإلقليمال والدولال.
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 مصااارف قاماات بتحوٌاال فااروة تقلٌدٌااة إلااً فااروة إسااالمٌة وأنشااأت فااروة
إسالمٌة جدٌدة
في مقابا المدخلين السابقين واللذان كان دافعهما تجاريا بحتا  ،كانت هناك بعض
المصةةارؾ التقليديةةة التةةال أراد القةةابمون عليهةةا أسةةلمة مجمةةا أعمالهةةا متجةةاوزين بةةذلك
األهداؾ التجارية البحتة .وكان مدخا هذه الفبة من المصارؾ لتحقي هدفها هو الةدخوا
فال عملية تحوا تدريجية من خالا نشةا دارة مسةتقلة للخةدمات المصةرفية اإلسةالمية ،
يةةةديرها خبةةةرا ومتخصصةةةون فةةةي الصةةةيرفة اإلسةةةالمية  ،كةةةإدارة ربيسةةةية مةةةن دارات
المصةةرؾ .ومةةن ثةةم أخةةذت هةةذه اإلدارة علةةال عاتقهةةا مهمةةة وضةةع الخطةةط اإلسةةتراتيجية
للعما مبتدبة بتحويا بعض الفةروع التقليديةة لةي فةروع سةالمية كاملةة مةع نشةا فةروع
سالمية جديدة فةي مواقةع مختةارة بعنايةة لضةمان أكبةر قةدر مةن فةرص النجةا فةي ظةا
زدواجية أمقننةأ لتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية والتقليدية معا .ومن أجا مزيد من
الضةةمان لسةةالمة التطبي ة و كتسةةاب المزيةةد مةةن ثقةةة الجمهةةور  ،قامةةت دارات الصةةيرفة
اإلسالمية فال هذه المصارؾ بتشكيا هيبات مستقلة للرقابةة الشةرعية علةال أعمالهةا تضةم
بةةين أعضةةابها عةةددا مةةن كبةةار العلمةةا الةةذين يجمعةةون بةةين المعرفةةة الشةةرعية والمعرفةةة
اإلقتصادية  ،األمر الذى كان لل آثار محمودة علال سرعة نمو العما المصرفي اإلسالمي
وقدرتل علال التناف التجارى مع العما المصرفي التقليدا .ومن األمثلةة علةال هةذه الفبةة
من المصارؾ نجد ما يلي :
 البنةةك األهلةةال التجةةارى السةةعودى الةةذى يعتبةةر مةةن أكبةةر البنةةوك العاملةةة فةةيمنطقة الخليي العربال والشر األوسط.
 بنك مصر الذى فتت فروعا سالمية ولكن لي بؽرض التحوا الكاما نحةوالصيرفة اإلسالمية لباقال فروعل أو أعمالل
ولقد بدأت العديد مةن المصةارؾ فةال كةا مةن ماليزيةا والباكسةتان ومصةر باألخةذ
بهذا التوجل نحو فتتا فروع سالمية لها ‘ كما ان هناك مطالبة قويةة بتبنةال هةذا المةدخا
فال دولة الكويت وؼيرها من الدوا.
 مصارف شقت طرٌقها إلى التحول دفعة واحدة
هذه الفبة من المصارؾ رؼبت فال التحوا لةال الصةيرفة اإلسةالمية دفعةة واحةدة
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يمانا منها بأن هذا الطري هو الطري األصوب واألسرع واألكثةر جةدارة إلكتسةاب ثقةة
العمال فال سالمة التطبي  .ولعلل مما ساعد هذه المصارؾ علال تحقية أهةدافها فةال هةذا
الخصوص هو الصؽر النسبال لحجمها السوقال وما صاحب ذلك مةن سةهولة نسةبية أيضةا
فال عادة تاهيا العاملين بها لقيادة دفة العما فال شكلل الجديد .ومن األمثلة علال هذه الفبة
من المصارؾ نذكر ما يلال :
 بنك الشارقة الوطنال  ،فال دولة اإلمارات العربية المتحةدة  ،الةذى أتةم بالفعةاعملية التحوا المنشودة
 بنك الجزيرة فال المملكة العربية السعودية  ،الذى قطع شوطا طيبا فةال تجةاهالتحوا
ومن الجدير بالذكر أنل قد صاحب نتشار الصيرفة اإلسالمية تزايدا مطردا في
الحركة الفكرية المرتبطة بها تجسدت بوضو في نشا أقسام ومراكز بحوث في
اإلقتصاد اإلسالمي في بعض الجامعات العربية واألوروبية واألمريكية وفي تعدد
المؤتمرات والدوريات العلمية المتخصصة ذات الصلة .كما أنشبت العديد من الهيبات
والتنظيمات والمؤسسات بؽرض توفير الدعم الالزم للنظام المصرفال اإلسالمال وسالمة
تطبيقل  ،نذكر منها التالال:
 هيبةةة المحاسةةبة والمراجعةةة للمؤسسةةات الماليةةة اإلسةةالمية  AAOIFIوالتةةال
أنشبت فال مار  5775بؽرض وضع معايير تضمن سالمة العما المصرفال اإلسةالمال
متماشية مع مثيالتها فال تفاقية بازا للمصارؾ التقليدية  -البحرين
 سةةو المةةاا أإلسةةالمي الةةدولال International Islamic Financial
 Marketالذى يهدؾ لال زيادة فعالية مجما العما المصرفال اإلسالمال – البحرين
 المجل العام للبنوك والمؤسسةات الماليةة اإلسةالمية الةذى يهةدؾ لةال تطةوير
الممارسةةات العمليةةة فةةال المصةةارؾ اإلسةةالمية ضةةافة لةةال نشةةا قاعةةدة معلومةةات كاملةةة
ودقيقة حوا أنشطة هذه المصارؾ والمؤسسات المالية اإلسالمية
 هيبة التصنيؾ للبنوك اإلسالمية – البحرين
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 مركةةةةز دارة السةةةةيولة Management Center
المصارؾ اإلسالمية فال دارة سيولتها  -البحرين
 مجل الخدمات المالية اإلسالمية – ماليزيا
 البنةةك اإلسةةالمال للتنميةةة ومةةا يقدمةةل مةةن خةةدمات بحثيةةة وعمليةةة للمصةةارؾ
اإلسالمية  -السعودية
وحيةةث أن المةةدخا الخةةاص بإفتتةةا نوافةةذ وفةةروع سةةالمية هةةو المةةدخا األكثةةر
شةةيوعا و نتشةةارا  ،كمةةا انةةل المةةدخا الةةذى أثةةار الكثيةةر مةةن النقةةام بةةين المهتمةةين بالعمةةا
المصرفال اإلسالمال  ،فإننا سةنفرد الفصةا التةالال لبيةان مختصةر ألوجةل هةذا النقةام بةين
المؤيدون لل والمعترضون عليل.
 Liqidityلمسةةةةاعدة

 .4النوافذ والفروة اإلسالمٌة بٌن التأٌٌد والمعارضة
علال الةرؼم مةن أن فكةرة نشةا فةروع أو نوافةذ سةالمية للمصةارؾ التقليديةة قةد
مقت قدرا كبيرا من التأييد بين القابمين والمشةجعين علةال العمةا المصةرفي اإلسةالمي ،
م أنهةةا قةةد مقةةت أيضةةا قةةدرا مةةن المعارضةةة مةةن شةةريحة أخةةرى مةةن المهتمةةين أيضةةا
بالصيرفة اإلسالمية .وبطبيعة الحاا فان لكا جانب منهما أسبابل الوجيهة فةي التأييةد كمةا
في المعارضة  ،وهو ما سنتناولل بإختصار فيما يلال :
أوال  :وجهة النظر المؤٌدة إلنشاء فروة  /نوافذ إسالمٌة للمصارف التجارٌة
أقةةام المؤيةةدون وجهةةة نظةةرهم علةةال أسةةا أن قيةةام المصةةارؾ التجاريةةة بإفتتةةا
فروع  /نوافذ سالمية لها سيكون بمثابة :
 عتراؾ منها بالجدوى اإلقتصادية للعما المصرفي اإلسالمي.
 عتراؾ منها بواقعية التطبيقات العملية لنماذج العما المصرفي اإلسةالمي ،
وأن الفكرة تتجاوز مجرد رفع الشعارات أو دؼدؼة المشاعر.
 تاحةةة الفرصةةة لتسةةتفادة مةةن خبةةرات هةةذه المصةةارؾ التجاريةةة فةةي تطةةوير
منتجات سالمية وكوادر بشرية ينتفع بها العما المصرفي اإلسالمي بصفة عامة.
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 خطوة أولال نحو أأسلمةأ أى من هذه المصارؾ او بعضا منها.
 فت كبيةر للعمةا المصةرفي اإلسةالمي فةي حالةة تحةوا مصةرؾ تجةارى لةي
مصرؾ سالمال خاصة ذا ما كان هذا المصرؾ من المصارؾ التجاريةة الكبيةرة حجمةا
و نتشارا.
 التشجيع علال التعا يم المشترك بين النظامين المصةرفيين بةدم مةن المواجهةة
بينهما.
ثانٌااا  :وجهااة النظااار المعارضااة إلنشااااء فااروة  /نوافاااذ إسااالمٌة للمصاااارف
التجارٌة
أقام المعارضون وجهة نظرهم علال األسباب التالية :
 التخوؾ من أن يؤدى ذلةك لةي الةـ أتشةويمأ علةال نقةا التطبية فةي أذهةان
العاملين والعمال علال حد سوا
 التخوؾ من أن تؤدى صعوبة التعايم بين نظامين مصرفيين مختلفةين تحةت
سقؾ واحد لي فشاا التوجل تطبيقيا
 التخوؾ من أن يؤدى ذلك لي تأخر نشا مصارؾ سالمية جديدة
()4
 .5متطلبات النجاح
مةةةن أجةةةا تقيةةةيم آدا أالنوافةةةذ اإلسةةةالمية للمصةةةارؾ التجاريةةةة التقليديةةةةأ خةةةالا
المرحلة الماضية من تطور العما المصرفي اإلسةالمي  ،مبةد لنةا مةن أن نسةتعرض معةا
ماهيةةة المتطلبةةات الالزمةةة لنجةةا العمةةا المصةةرفي اإلسةةالمي ومةةدى توفرهةةا فةةي ظةةا
المةةداخا المختلفةةة التةةي تبعتهةةا المصةةارؾ التقليديةةة فةةي نشةةا هةةذه النوافةةذ خةةالا هةةذه
المرحلة.
نحن نعتقد أن نجا العما المصرفي اإلسةالمي فةي أى شةكا مةن أشةكالل يتوقةؾ
علال مدى التقيد بتطبي المبادى الربيسية التالية :
التخطيط العلمال

اإللتزام الشرعي

اإلعداد المناسب للكوادر البشرية
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تطوير النظم والسياسات المناسبة

الموا مة مع دارات البنك األخرى واإلختيار المناسب للفروع ومواقعهةا

فال حالة ختيار مدخا الصيرفة المزدوجة
والتي نتناوا كا منها بشال من اإليجاز كالتالي :
أ) التخطٌط العلمى
مما م شك فيل أن نجا اى عما مصرفي أو ؼير مصةرفي  ،تجةارى او خيةرا
 ،يتوقؾ فةي الدرجةة األولةال علةال مةدى التخطةيط لةل بطريقةة علميةة سةليمة .ويةزداد هةذا
اإلعتبار أهميةة فةي حالةة مةا ذا كةان الةرب هةو معيةار النجةا فيةل  ،كمةا هةو الحةاا عنةد
ممارسة العما المصرفي اإلسالمي من خالا مصرؾ تقليدا قام في األسا علال هةدؾ
تحقي أربا تجارية .فتحقي الرب في مثا هذه الحامت سيكون بمثابة شرط ضرورى
إلستمرار هذه المصارؾ التقليدية في تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية .فةإلي أى مةدى
نجحت هذه المصارؾ في التخطيط لصيرفتها اإلسالمية ؟
م شك أن معظم المصارؾ التقليدية التي أقةدمت علةال تقةديم الصةيرفة اإلسةالمية
مةةن خةةالا فتتةةا نوافةةذ سةةالمية لةةم تكةةن لتقةةدم علةةال مثةةا هةةذه الخطةةوة مةةن ؼيةةر تخطةةيط
ودراسة جيدة  ،خاصة أن ؼالبية هذه المصارؾ كانت من بةين اكبةر المصةارؾ التقليديةة
علةةال المسةةتويين المحلةةال والعةةالمي .فباإلضةةافة لةةي جةةرا الةةالزم مةةن البحةةوث المكتبيةةة
واإلستفادة من الكثير من األبحاث والدراسات المنشورة  ،قةام الكثيةر مةن هةذه المصةارؾ
بتكليؾ جهات بحثية مستقلة بإجرا العديد من أبحاث التسوي الميدانية لتضةطالع علةال
آرا الجمهةةور والعمةةال المحتملةةين للصةةيرفة اإلسةةالمية .تلةةك الدراسةةات التةةي أثبتةةت بةةان
يقةدر معةدا النمةو السةنوا بةـ )%53
أسوا العما المصرفي اإلسالمي كبيرة ومتناميةة
َ
وأنها م تزاا .
ولعلنةةا نشةةير فةةي هةةذا الخصةةوص لةةي التجربةةة المشةةهورة ألحةةد أكبةةر المصةةارؾ
العربية وهو البنك األهلي التجارا في المملكة العربية السعودية  ،حيةث لةم تقتصةر النيةة
في األصا) علال دخاا الصيرفة اإلسالمية في البنك علةال مجةرد الرؼبةة و نمةا دعمتهةا
أيضا الدراسات واألبحاث واإلستشارات  ،وخاصة ان الرؼبة لم تكن تتوقةؾ عنةد مجةرد
فتتةةا نوافةةذ سةةالمية و نمةةا كانةةت النيةةة منعقةةدة علةةال أسةةلمة مجمةةا البنةةك طبقةةا لخطةةة
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تدريجيةةة .ولةةذلك قةةام البنةةك بإنشةةا دارة مسةةتقلة للخةةدمات المصةةرفية اإلسةةالمية فةةي عةةام
 5771م أسند ليهةا مهمةة تحقية هةذا الهةدؾ للبنةك .ومنةذ نشةا هةذه اإلدارة التةي شةرؾ
الكاتب بإدارتها واإلشةراؾ علةال أعمالهةا منةذ نشةاتها حتةي عةام 0222م  ،كةان التخطةيط
العلمةي هةةو أسةةلوب العمةةا ف يهةةا مةةدعوما بالعديةةد مةةن األبحةةاث والدراسةةات الميدانيةةة التةةال
أجريت لدراسة السو وتحديد الشراب المكونة لل و حتياجات كةا شةريحة منهةا  ،وحجةم
ونوعية المنافسين القابمين والمحتملين في السو  .وهال الدراسةات التةي علةي أساسةها تةم
وضةةع خطةةة سةةتراتيجية للعمةةا يهتةةدا بهةةا العةةاملون ف ةي اإلدارة وفروعهةةا وتتوحةةد مةةن
خاللها جهودهم لتحقي النجا المطلةوب .وهةو األمةر الةذا تحقة بالفعةا حيةث أظهةرت
النتابي المالية لتدارة تقدما ونموا عاما بعد عام في ظا لتزام تام بتطبي الشريعة في كا
المعامالت  ،وذلك رؼم توقع البعض بؽير ذلك نظرا لطبيعة العما ضمن بنك تقليدا في
األسا .
وحتي وقتنا هذا تشير المعلومات لي التزايد المستمر في حصة العما المصةرفي
اإلسةالمي فةةي البنةةك لةةي مجمةةا أعمالةةل وكةةذلك لةةي مجمةةا أرباحةةل  ،مةةع تزايةةد فةةي عةةدد
الفةروع اإلسةةالمية التةي أصةةبحت اآلن  52فرعةةا تنتشةر فةةي أنحةةا مختلفةة مةةن المملكةةة ،
شاملة جميع فروع مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحديدا.
ب) اإللتزام الشرعً
لعا اإللتزام الشرعي التام بسالمة التطبي يعتبر أهةم عناصةر النجةا ألا عمةا
مصةةةرفي سةةةالمي وضةةةمانا إلسةةةتمراريتل .وتشةةةير المعلومةةةات لةةةال حقيقةةةة تقيةةةد معظةةةم
المصارؾ التقليديةة الكبيةرة التةي أقةدمت علةال فةت نوافةذ سةالمية بةاإللتزام الشةرعي فةي
تقديمها للخةدمات والمنتجةات اإلسةالمية  ،فقامةت بتعيةين هيبةات مسةتقلة للرقابةة الشةرعية
أسند ليها مسؤولية اإلفتا فال والتثبت من سالمة األعماا المصةرفية اإلسةالمية فيهةا مةن
حيث تصميم المنتجات وأسلوب تقديمها وصياؼة عقودها واإلعةالن عنهةا والتةرويي لهةا.
ولقد ظهر هذا التوجل أكثر وضوحا فال المصارؾ الكبيرة التي سةعت جاهةدة لةال ظهةار
مصداقيتها فال التطبي .
ومرة أخرى نشير هنا بالتحديد لي تجربة البنك األهلي التجارا السةعودا بحكةم
الصلة الوثيقة بين هذه التجربة وبين الباحث شخصيا كمةا سةبقت اإلشةارة .وهةال التجربةة
التةةي يسةةعدني العةةودة لتشةةارة ليهةةا بالنسةةبة لكةةا عنصةةر مةةن عناصةةر النجةةا المطلةةوب

تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي :النوافذ اإلسالمية للمصارؾ التقليدية

57

توفرهةةا إلنجةةا عمليةةة فتتةةا نوافةةذ سةةالمية فةةال البنةةوك التقليديةةة بإعتبارهةةا مةةثال يمكةةن
اإلحتذا بل في هذا المضمار  ،با وفال مكانية اإلستفادة منل في مجاا أأسلمةأ مصةرؾ
قابم بتحويلل كامال من مصرؾ تقليدا لال مصرؾ سالمي طبقا لخطة موضوعة تنةتهي
التدرج في التطبي دون التضحية باإلتزام الشرعي.
ففي هذه التجربة كان أهم مايشؽا تفكير القةابمين علةال دارة الخةدمات اإلسةالمية
م نذ البداية هو ضرورة قناع العاملين في البنك من اإلدارة والموظفين  ،والمتعاملين معل
من العمال والجمهور بأن العما في اإلدارة وفروعها وسياساتها وأموالها كلها تقوم علال
مبادى الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها بكةا دقةة ووضةو  ،ولقةد تحقة ذلةك لةتدارة مةن
خالا عدد من اإلجرا ات نوردها فيما يلال :
 ضمان اإلستقاللية المالية والمحاسبية لتدارة
 اإللتةةةزام الكامةةةا بالشةةةريعة اإلسةةةالمية فةةةي كةةةا أنشةةةطة اإلدارة ومنتجاتهةةةا
وسياسةةاتها وبةةرامي تةةدريب موظفيهةةا مةةن خةةالا التعاقةةد والتعةةاون مةةع عةةدد مةةن المراكةةز
اإلستشارية المتخصصة
 نشا هيبة شرعية مستقلة لمراقبة التطبي  ،تجتمةع بصةفة دوريةة مةرة كةا
شهر للنظر فال ما يعن لها من موضوعات ووضع التوصيات الالزمة للتنفيذ
 تعيين مراقب شرعي داخلي لمتابعة التطبي العملي بصورة يومية.
هةةذه األمةةور جميعةةا كةةان لهةةا مردودهةةا اإليجةةابي والسةةريع فةةي خلةة الصةةورة
اإلنطباعية الصحيحة عن العما المصرفي اإلسةالمي الةذا تةم تقديمةل مةن خةالا الفةروع
اإلسالمية لهذا البنك التقليدا.
ج) اإلعداد المناسب للكوادر البشرٌة
م شك أن توفر العنصر البشرا المناسب  ،جنبا لي جنب مع التقنية المتطورة ،
يعتبر أحد أهم عناصر النجا ألا عما كان .والعما المصرفي اإلسةالمي لةي سةتثنا اا
من ذلةك .فةإلال أا مةدى أظهةرت المرحلةة الماضةية تةوفر هةذا العنصةر للعمةا المصةرفي
اإلسالمي من خالا نوافذ سالمية لمصارؾ تقليدية ؟
عودة مرة أخرى لال تجربة البنك األهلال التجارى السةعودى كتجربةة بةارزة فةي
هةةذا المضةةةمار  ،نقةةوا أن تةةةوفير وتةةةدريب الكةةوادر البشةةةرية المناسةةبة لممارسةةةة العمةةةا
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المصرفي اإلسالمي كةان يمثةا أحةد الشةواؼا الربيسةية لةتدارة خاصةة وأن العةاملين فةي
الفةروع التةي كةان يةتم تحويلهةةا لةال العمةا المصةرفي اإلسةةالمي كةانوا فةي معظمهةم ؼيةةر
مؤهلين لذلك .األمر الةذا تطلةب جهةدا ووقتةا كبيةرين إلعةداد البةرامي التدريبيةة المناسةبة
ووضع الخطط الالزمة لتدريب كا العةاملين فةي اإلدارة والفةروع علةال مراحةا ودورات
مختلفة المحتوى والمستوى.
وفةةال هةةذا الخصةةوص كةةان التةةدريب يأخةةذ أشةةكام متعةةددة فبينمةةا كةةان بعضةةل يةةتم
داخليةةا كةةةان الةةبعض اآلخةةةر يةةتم خارجيةةةا  ،أمةةا البةةةرامي التدريبيةةة الداخليةةةة فكانةةت تةةةتم
باإلستعانة بالقدرات التدريبية المتاحة ذاتيا للبنك مةن خةالا العةاملين فةي اإلدارة ومراكةز
التدريب التابعة للبنك حيث تم نشا وحةدة مسةتقلة للتةدريب المصةرفي اإلسةالمي)  ،أو
باإلستعانة بمكاتب ستشارية أو مراكز تةدريب متخصصةة تربطهةا بالبنةك عالقةات عمةا
وثيقة .أما التدريب الخارجي فكان يتم ما من خالا رساا المتدربين لي مراكةز تةدريب
خارجية أو رسالهم للتدريب العملي في بنوك سالمية شقيقة.
ومن أجا زيادة فعالية التدريب في ظا المتا من الوقت والموارد فلقةد خضةعت
العملية التدريبية لسلم محدد من األولويات جا علال الشكا التالي :
أوم  :القيادات اإلدارية
ثانيا  :مدرا الفروع
ثالثا  :موظفي خدمات العمال والصرافين
وبطبيعة الحاا فإن التدريب عمليةة مسةتمرة ومتواصةلة وم يمكةن لهةا أن تتوقةؾ
عنةةد حةةد .ومةةن اإلنصةةاؾ أن نقةةوا بةةان العمةةا اإلسةةالمي م زاا يعةةانال مةةن عةةدم كفايةةة
الكوادر البشرية المناسبة خاصة علي المستوا اإلدارا وفةال المجةاا التطةويرا  ،األمةر
الذا يشير لال الحاجة لال بذا المزيد من الجهد لتؽطية هذا العجز.
د) تطوٌر النظم والسٌاسات المالئمة
نظةةرا لتخةةتالؾ بةةين قواعةةد العمةةا المصةةرفي التقليةةدا وتلةةك الخاصةةة بالعمةةا
المصةةرفي اإلسةةالمي فةةإن األمةةر يقتضةةال تطةةوير السياسةةات واإلجةةرا ات والةةنظم الفنيةةة
والمحاسبية الالزمة والمناسبة لطبيعة العمةا المصةرفي اإلسةالمي ومنتجاتةل .وهةو األمةر
الذا م يقا ضرورة عن ؼيره من األمةور سةوا ا كةان ذلةك مةن الناحيةة الشةرعية أو مةن

تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي :النوافذ اإلسالمية للمصارؾ التقليدية

05

ناحية تحليا البيانات وقيا اآلدا ضمانا إلنجا العما المصرفي اإلسالمي.
وتشير التجربة لال أن تحقي هذا العنصر لةي بةاألمر السةها و نمةا هةو يتطلةب
الكثير من الوقت والجهد خاصة من حيث تطةوير الةنظم والبةرامي الفنيةة الالزمةة لتشةؽيا
الفروع و عداد البيانات المالية والمعلومات اإلدارية .وهال عملية تةزداد صةعوبة فةي ظةا
نظام مصرفي ثنابي أو مزدوج كما كان عليل الحاا في المثاا الذا نحن بصدده.

هـ) المواءمة مع ادارات البنك األخرى واإلختٌار المناسب للفروة ومواقعها
علال الرؼم من أن التجربة قد أظهرت عدم بروز مشاكا أو تناقضات بةين تقةديم
العما المصرفي اإلسالمي من خالا نوافذ سالمية تحت سقؾ واحد مع العما المصرفي
التقليدا  ،م أننا م نستطيع القوا بنف الشال في حالة تقديم العما المصرفي اإلسالمي
من خالا فروع مستقلة و دارة مستقلة أيضا ضمن مصرؾ نشأ في األسا تقليةديا .فلقةد
أظهرت التجربة أن هذا الوضع يصاحبل عادة نوعين من المشاكا نذكرهما فيما يلي :
 مشكلة الحساسية التال تنشأ بين منسوبي البنةك بشةقية اإلسةالمي والتقليةدا،
نظرا لما كانت تعنيل فكرة تحويةا بنةك تقليةدى لةي بنةك سةالمي مةن شةعور الةبعض مةن
منسوبي القطاع المصرؾ التقليدا بعةدم اإلطمبنةان مقارنةة باإلرتيةا الةي كةان يشةعر بةل
اآلخرون في قطاع الصيرفة اإلسالمية .األمر الةذا كةان يةؤدى أحيانةا لةي الشةعور بعةدم
وجةةود أرضةةية مشةةتركة تجمةةع الجميةةع فةةي بوتقةةة واحةةدة .وعلةةال الجانةةب اآلخةةر لةةم يكةةن
العاملون فةي قطةاع الصةيرفة اإلسةالمية متحةررون تمامةا مةن القلة الةذا كةان يسةاورهم
بحكم كةونهم األقةا عةددا مةن حيةث األفةراد واألقةا حجمةا مةن حيةث نسةبة مسةاهمتهم فةال
مجما أعماا البنك.
 أمةةا المشةةكلة األخةةرى فكانةةت تسةةويقية  ،أساسةةها اإلحتكةةاك المتكةةرر بةةين
مسؤولي التسةوي فةي الفةروع اإلسةالمية والتقليديةة الةذين كةانوا ؼالبةا مةا يتنافسةون علةال
جتةةذاب نفة العمةةال مةةع خةةتالؾ الرسةةالة التسةةويقية مةةن ناحيةةة  ،ومةةع ربةةط تقيةةيم آدا
الفروع بمدى النجا فال جتذاب العمال وتعببة الودابع فال كا فرع.
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فإلال أا مدى نجحت تجربة البنك األهلي في التؽلب علال هاتين المشكلتين ؟
م شك أن هذه الصعوبات كانت من بةين األمةور الشةابكة فةي بدايةة األمةر  ،ؼيةر
أنةةل مةةن أجةةا تقلةةيص فةةرص حةةدوث مثةةا هةةذه المشةةاكا قامةةت اإلدارة المعنيةةة فةةال البنةةك
بالكثير من الخطوات والمبادرات لتحقي هذا الهدؾ  ،نذكر منها :
أ) بالنسبة للموظفٌن
 بذا الكثير من الجهد لتلتقا والتحاور مع كا المسؤولين في البنةك مةن أجةابنا جسور الثقة معهم.
 وضع األس والمعايير التي يةتم علةال أساسةها عطةا األولويةة للتوظةؾ فةيدارة الخدمات المصرفية اإلسالمية للراؼبين في ذلك من دارات البنك األخرى
 وضع الخطط الالزمة لتدريب كا منسوبي البنك علال أس العما المصةرفياإلسالمي.
ب) بالنسبة لألمور التسوٌقٌة
 تحديد المناط الجؽرافية التي يةتم خةدمتها بواسةطة كةا فةرع تحديةدا واضةحاواإللتزام بل من الجميع
 خل فرص للتكاما بين الفروع في خدمةة العمةال بةدم مةن التنةاف علةيهم ،مع وضع ميكانيكية محددة للتعاما مع هذا اإلحتماا فةي حالةة وقوعةل  ،وذلةك مةن خةالا
عقد جتماعات دورية لمعالجة كا موقؾ علال حده.
 اإلختيار المناسب للفروع التال يتم تحويلها أو لمواقع الفروع التال يتم نشةابهابحيث تحق التوازن بين التؽطية السوقية المناسةبة مةع تقلةيص حتمةامت نشةو المشةاكا
التسويقية واإلدارية مع فروع اخرى للبنك.

 .6مؤشرات نجاح الصٌرفة اإلسالمٌة
تطور حجم السوق
نظةةرا لصةةعوبة الفصةةا بةةين العمةةا المصةةرفي اإلسةةالمي الةةذى نشةةأ مةةن النوافةةذ
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والفروع اإلسالمية لمصارؾ تقليدية وبين ذلك الذى نشا من مصارؾ سالمية خالصةة ،
فإننةةا سةةنعرض هنةةا لتطةةور الصةةناعة المصةةرفية اإلسةةالمية للبنةةوك والمؤسسةةات الماليةةة
اإلسالمية فقط ،معتمدين فال ذلك علال البيانات التال قام اإلتحةاد الةدولي للبنةوك اإلسةالمية
بتجميعها حتال عام 5775م ، 5حيث توقؾ تجميع هذه البيانات منذ ذلك التةاري وتةم حةا
هذا اإلتحاد وأنشال مكانل أالمجل

العام للمصارؾ والمؤسسةات الماليةة اإلسةالميةأ فةال

عام 0225م  ،ومقره مملكة البحرين  ،وهو المجل

الذى تعكؾ أجهزتل حاليا علال عادة

تجميع هذه البيانات من جديد.
لقد شهد سو العما المصرفي اإلسالمال علال مستوى العةالم تطةورا هةابال عامةا
بعد عام منذ منتصؾ السبعينات حتال يومنا هذا  ،بؽض النظةر عةن المعيةار الةذى يةتم بةل
قيةةا

هةةذا التطةةور .والجةةدوا التةةالال يشةةير بإيجةةاز لةةال هةةذا التطةةور فةةال قفةةزة واحةةدة مةةن

5771م لال عام 5775م  ،مصحوبة بتقدير لما وصا ليل الوضع فال عام 0225م.

البٌان

3993م

عدد المصارف والمؤسساات المالٌاة 522

3991م
554

تقااااااااااااااااااااااادٌر –
6
2003م
032
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اإلسالمٌة
رأس المال (بلٌون دوالر)
إجمالى الموجودات (بلٌون دوالر)
أموال تحت اإلدارة (بلٌون دوالر)
صافى األرباح

0.2
32
25
غ.م.

5.1
526
551
5.0

50.5
042
022
0.5

وهو األمر الذى يشير لال نمو صةناعة الصةيرفة اإلسةالمية بالمعةدمت التقريبيةة
التالية خالا الفترتين المذكورتين :
متوسط معدل النمو السنوى
3991 -3993م 2003 -3991م
البٌان
%6
عااااادد المصاااااارف والمؤسساااااات المالٌاااااة %53
اإلسالمٌة
%53
%25
رأس المال (بلٌون دوالر)
%53
%13
إجمالى الموجودات (بلٌون دوالر)
%53
%13
أموال تحت اإلدارة (بلٌون دوالر)
%53
غ.م.
صافى األرباح
وهذه معدمت تفو بكثير مثيالتها للصناعة المصةرفية التقليديةة علةال المسةتويين
المحلةةةال والةةةدولال رؼةةةم اإلنخفةةةاض الملحةةةوظ فةةةال الةةةوعال المصةةةرفال فةةةال معظةةةم الةةةدوا
اإلسالمية التال تصنؾ ؼالبيتها ضمن دوا العالم الثالث.
 .7أهم المعوقات والتحدٌات التً واجهت الصٌرفة اإلسالمٌة
تنقسم المعوقات لي نوعين ؛ فمنها ما يخةص تجربةة النوافةذ والفةروع امسةالمية
ومنها ما هو عام يخص المصارؾ اإلسالمية جميعا  ،نتناوا كا منها بشال من التفصيا
فيما يلال:
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أوال  :المعوقات التى تخص النوافذ والفروة االسالمٌة
تتفاوت هذه المعوقات بحسب الحالة من مصرؾ الال آخر كما أنها تتفاوت أيضةا
في درجة أهميتها فيما بين المصارؾ التال تختار مجرد افتتا نوافةذ اسةالمية وتلةك التةال
تختار تحويا فروع تقليدية الال فروع اسالمية خاصة ذا ما كان الهدؾ هةو خدمةة قطةاع
األفراد الذى يتطلب التوسع فال شبكة هةذه الفةروع المحوة لةة وربمةا افتتةا فةروع اسةالمية
جديةةدة .لةةذلك لعلةةل يكةةون مفيةةدا أن نستعرضةةها جميعةةا فةةي هةةذا المقةةام تسةةجيال للتجربةةة ،
وتعميمةةا للمعرفةةة  ،خاصةةة فيمةةا يتعل ة بتحويةةا الفةةروع لتسةةتفادة منهةةا فةةال المصةةارؾ
الراؼبة في اتباع نف النهي فال تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية مستقبال .وتتمثا هذه
المعوقات في التإلي :
 معوقات إدارٌة
عةةدم وضةةو الرؤيةةة علةةال مسةةتوى البنةةك ككةةا عةةن خطةةط اإلدارة فيمةةا يتعل ة
بإقدامها علال تقديم الصيرفة اإلسالمية  ،خاصة فال حالة الرؼبة فال التوسع التدريجال فال
هةةذا التوجةةل مسةةتقبال .األمةةر الةةذى قةةد يةةؤدى ال ةال ؼيةةاب أو محدوديةةة مشةةاركة اإلدارات
األخرى في صياؼة هذا التوجل .األمر الذى يؤدى بدوره الال بروز السلبيات التالية :
 تواضةةةع القناعةةةات الشخصةةةية عنةةةد بعةةةض المسةةةؤولين بسةةةالمة هةةةذا التوجةةةلالمزدوج للبنك
 ظهور احتكاكات عملية تمتد  ،كما سبقت امشارة  ،لتشما التنافبين القابمين علال ادارة الفروع بشقيها امسالمي والتقليدا.

ؼير البنا

 ضةةعؾ اإلسةةتعداد لةةدى دارات البنةةك األخةةرى للمسةةاعدة فةةال تطةةوير بةةداباسالمية لمنتجاتها.
 معوقات ذات صلة بالموارد البشرٌة
هذه النوعية مةن المعوقةات تةزداد ظهةورا فةال حالةة تحويةا الفةروع وكلمةا زادت
ضةةبابية الرؤيةةة نحةةو األسةةباب الحقيقيةةة لتقةةديم العمةةا المصةةرفال امسةةالمي فةةال البنةةك.
فبامضةةافة الةةال محدوديةةة الكةةوادر البشةةرية ذات الخبةةرة فةةي أدوات الخزينةةة وخةةدمات
اإلستثمار والتمويا  ،نجد أن هذه الضبابية فال الرؤية قد تؤدى الةال حالةة مةن عةدم التأكةد
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لةةدى العةةاملين فةةال المصةةرؾ وشةةيوع أامشةةاعاتأ وتةةدنال الةةرو المعنويةةة بيةةنهم .كمةةا
تةةنعك هةةذه الرؤيةةة ؼيةةر الواضةةحة فةةال محدوديةةة المةةوارد الماليةةة التةةال يةةتم تخصيصةةها
لتدريب العاملين فال المصةرؾ علةال طبيعةة وأدوات العمةا المصةرفال امسةالمي  ،فتنشةأ
فجوة بين األهداؾ والوسابا مما يضيؾ الال الشعور بالحيرة وعدم التأكد.

 معوقات ذات صلة بالنظم والسٌاسات
تشةةير التجربةةة الةةال أن الكثيةةر مةةن المصةةارؾ التةةال رؼبةةت فةةال تقةةديم الصةةيرفة
امسالمية فيها جنبا الال جنب مع الصيرفة التقليدية م تعطال انتباها كافيا لألمرين التاليين
:
 عةةدم مالبمةةة النظةةام المحاسةةبال المعمةةوا بةةل والقةةابم علةةال أس ة تقليديةةة مةةعمتطلبات العما المصرفي اإلسالمي
 التبةةاطؤ أحيانةةا فةةي تلبيةةة حتياجةةات التطبي ة المصةةرفي اإلسةةالمي مةةن نظةةمو جةةرا ات فنيةةة  ،األمةةر الةةذى يةةنعك علةةال العمةةا نفسةةل فةةال صةةورة طالةةة وتعقيةةد فةةي
اإلجرا ات والضعؾ النسبال لمستوى خدمة العمال
 معوقات ذات صلة بتطوٌر المنتجات
لمةةا كانةةت المرحلةةة الماضةةية بمثابةةة مرحلةةة أالةةومدةأ الجديةةدة للعمةةا المصةةرفال
امسالمي ،فانل كؽيره من كا جديد  ،عانال من نقص هنا أو هنةاك .ولقةد كانةت محدوديةة
المنتجات امسالمية من األمور التال كثر الحديث عنها خالا هذه المرحلة األوة لية ،ولعلال
أشير هنا الال أن هذا النقص تجلال أكثر ما يكون فال مجاا أعماا الخزينة وأدواتها ،وهو
األمر الذى أعتقد أنل م يزاا قابما حتال يومنا هذا.
 معوقات ذات صلة بتطوٌر األسواق
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تجلت هذه المعوقات فال األمور التالية :
 محاولة خدمة جميع القطاعات والشراب السوقية دون التركيز علال قطاعات أوشراب بعينها  ،خاصة فال تلك المصارؾ التال استهدفت خدمة قطاع األفراد فال أسواقها
 تحفظ بعض العمال علال التعاما مع بنك يقدم خدمات مزدوجة التزايد المستمر لحدة المنافسة خاصة من المصارؾ األجنبية الكبيرة صعوبة اإلعالن والدعاية المباشرة عن المنتجات اإلسالمية أحياناثانٌا  :التحدٌات التً تواجه المصارف اإلسالمٌة عامة

7

واجةل العمةةا المصةةرفال امسةالمي خةةالا المرحلةةة الماضةية العديةةد مةةن التحةةديات
الصعبة التي كان مبد لل من مواجهتها والتؽلةب عليهةا لتبقةال علةال مصةداقيتها و سةتمرار
ربحيتها ونموها  ،وهال التحديات التي نورد أهمها فيما يلال :
غٌاب النظم الرقابٌة المناسبة لطبٌعة النشاط المصرفً اإلسالمً
عدم وضو أو ربمةا عةدم وجةود عالقةة بةين المصةارؾ اإلسةالمية أو الممارسةة
للعما المصرفال امسالمي والمصارؾ المركزية المنظمة للصناعة المصةرفية والمراقبةة
عليها .ففيما عدا حا مت قليلة نجد أن المصةارؾ المركزيةة لةديها نظةام واحةد للتعامةا مةع
المصةةةارؾ العاملةةةة فةةةي دولهةةةا  ،دون تفرقةةةة بةةةين العمةةةا المصةةةرفي امسةةةالمي والعمةةةا
المصرفي التقليدا  ،األمر الذى يرجع في حقيقتل لي أن بعض هذه الدوا م تسم نظاما
بالترخيص للبنوك فيهةا بتسةمية نفسةها بنوكةا سةالمية .كمةا م تةوفر لهةا األدوات المقبولةة
سالميا لتستفادة من التسهيالت المصرفية التي تتيحها عادة للبنوك التقليدية  ،وهو األمر
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الذى يضع المصارؾ اإلسالمية في وضع م يسةم لهةا بالتنةاف

علةال قةدم المسةاواة مةع

المصارؾ التقليدية.
ضعف وندرة الموارد البشرٌة
أن توفر العنصةر البشةرى المناسةب يمثةا أحةد أهةم أسةباب النجةا ألى منشةأة أو
مؤسسةةةة خاصةةةة مةةةع التقةةةدم التقنةةةال الكبيةةةر القةةةابم حاليةةةا والقةةةادم مسةةةتقبال  ،والمصةةةارؾ
اإلسالمية ليست ستثنا ا من ذلك  ،فنجاحهةا فةي رسةالتها سةوؾ يتوقةؾ كثيةرا علةال مةدى
نجاحها في ستقطاب الكةوادر المؤهلةة والمدربةة للعمةا فيهةا لةي فقةط مةن الناحيةة الفنيةة
للعما ولكن أيضا من حيث صد القناعة لديها بالعمةا المصةرفي اإلسةالمي .صةحي أن
المصارؾ اإلسالمية م تدخر جهدا في تحقي ذلك ولكن الواقع يشير لي الةنقص النسةبال
في المعروض منها مقارنة بالطلب عليها.
إختالف معاٌٌر تطبٌق المنتجات االسالمٌة
في الوقت الذا تم فيل الال حد كبير معالجة مشكلة محدودية المنتجةات اإلسةالمية
من خالا تطوير العديد من منتجات التمويا وامسةتثمار امسةالميين فانةل م تةزاا تواجةل
المصارؾ الممارسة للعما المصرفال امسالمي صعوبة أخةرى م تقةا أهميةة  ،أم وهةال
مشكلة تعدد طةر وقواعةد تطبيقهةا فةال الواقةع العملةي .فمةع تعةدد المصةارؾ اإلسةالمية
و ستخدامها لعدد من صيػ التمويا اإلسالمية  ،فإنها لم تتمكن حتي اآلن من توحيد قواعد
تطبيقها  ،فنجد بنوكا مختلفة تقدم نف صيؽة التمويا ولكن بطر مختلفة .األمر الذى قد
يؤدى لي كثير من البلبلة والشك في أذهان المتعاملين مع المصارؾ اإلسالمية من حيةث
سةةالمة التطبية ومصةةداقيتل .ولعةةا هةةذا اإلخةةتالؾ يرجةةع فةةال المقةةام األوا لةةال األسةةباب
التالية :
 .5ختالؾ هيبات الرقابة الشرعية فال المصارؾ اإلسالمية وما قد يصاحبل من
تفسيرات مختلفة لبعض األحكام الشرعية الفرعية تبعةا لتخةتالؾ القةابم بخصوصةها بةين
المدار الفقهية األربعة الربيسية.
 .0حقيقةةة أن فتةةاوى هيبةةات الرقابةةة الشةةرعية تنبنةةال أساسةةا علةةال كيفيةةة وكفايةةة
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المعلومةةات المقدمةةة لهةةا بخصةةوص المنةةتي موضةةوع الفتةةوى .وتةةزداد أهميةةة هةةذه الحقيقةةة
عندما يتعل األمر بالمصارؾ التقليدية خاصة فال الدوا ؼير اإلسالمية
وذلةةك فةةال الوقةةت الةةذى تفةةرض فيةةل متطلبةةات السةةو ضةةرورة قيةةام المصةةارؾ
اإلسالمية بتطوير البدابا الشرعية للمنتجات المصرفية التقليدية  ،و جتهادها المستمر فال
هذا الخصوص تلبية لحاجة العمال ومواجهة لمتطلبات المنافسةة التةال تةزداد حةدتها يومةا
بعد يوم .وخير مثةاا علةال ذلةك قيةام بعةض المصةارؾ اإلسةالمية بتقةديم منةتي أالتةور أ
بؽرض تةوفير السةيولة النقديةة للعمةال كبةديا للقةروض الشخصةية التقليديةة .وهةو المنةتي
الذى لم يل القبوا من الجميع ولةم يسةتقر بعةد لةي

بسةبب عةدم مشةروعيتل ولكةن بسةبب

عدم اإلتفةا علةال كيفيةة تطبيقةل .والمثةاا اآلخةر علةال خةتالؾ التطبية هةو تقةديم بطاقةة
اإلبتمان اإلسالمية .ومما يضيؾ لال أهمية هذا الموضوع ان هذين المنتجين أالتور أ و
أبطاقة اإلبتمان اإلسالميةأ يعتبةران مةن المنتجةات المصةرفية الحيويةة لنجةا المصةارؾ
اإلسةةالمية فةةال خدمةةة قطةةاع األفةةراد تحديةةدا  ،وهةةو القطةةاع الةةذى أصةةب األكثةةر أهميةةة
للمصارؾ التجارية عامة .األمر الذى يتطلب معالجة سةريعة مةن قبةا الهيبةات المركزيةة
والمنظمةةة للعمةةا المصةةرفال اإلسةةالمال بمةةا يحق ة التةةوازن بةةين اإللتةةزام التةةام باألحكةةام
الشرعية والحاجة الماسة لتطوير العما المصرفال اإلسالمال و ستمراريتل.
ضعف إلمام المراجعٌن الشرعٌٌن بالمنتجات المصرفٌة التقلٌدٌة
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بينما يكون للنص الشرعي الذى تةوفره هيبةات الرقابةة الشةرعية فةي المصةارؾ
اإلسةةالمية دورا حيويةةا لضةةمان سةةالمة التطبية  ،م أن ذلةةك يجةةب أم ينفةةي أن المعرفةةة
الجيدة ألعضةا هةذه الهيبةات الشةرعية بةدقاب األدوات واألسةوا الماليةة الحديثةة م يقةا
أهمية عن معرفتهم بالجوانب الفقهية للتعاما خاصة في ظا التداخا والتشابك الكبير بةين
أ سوا الماا الدولية  ،ومن هنا تأتال أهمية مدى كفاية وكفا ة الرقابة والمراجعة الشرعية
في معرفة كا األبعاد ذات الصلة بالعما المصرفي اإلسالمي ولي الجانةب الفقهةال منهةا
فقةط .وهةو األمةر الةةذى قةد يصةعب تةةوفره فةي معظةم الحةامت فةةي الوقةت الحاضةر نظةةرا
للحداثةةة النسةةبية للعمةةا المصةةرفي اإلسةةالمي فةةي طةةوره المعاصةةر .ن مثةةا هةةذا القصةةور
سيترك ظاللل علال مسيرة وسالمة العما المصرفي اإلسالمي بصفة عامة.
ضعف أو عدم وجود أسواق مال متطورة
أن عدم وجود أسوا مةاا متطةورة فةي الكثيةر مةن الةدوا اإلسةالمية يمثةا عابقةا
كبيرا أمام المصارؾ اإلسالمية إلستثمار اموالها في ستثمارات طويلة األجا تسةاعد فةي
التنميةة اإلقتصةةادية واإلجتماعيةة فةةي هةذه الةةدوا .فاإلسةتثمارات الطويلةةة األجةا يمكةةن أن
تسةةبب مشةةكلة سةةيولة لهةةذه المصةةارؾ ذا لةةم تةةتمكن مةةن تحويلهةةا لةةي أورا ماليةةة يمكةةن
تسييلها عند الحاجل .ومن ثم فإن عدم وجود أسةوا ماليةة متطةورة فةي الكثيةر مةن الةدوا
اإلسةالمية يشةكا بحةةد ذاتةل تحةةديا كبيةرا أمةام المصةةارؾ اإلسةالمية .أن تطةةوير مثةا هةةذه
األسوا يعتبر شرطا ضروريا لقيةام المصةارؾ اإلسةالمية بةدورها فةي تجميةع مةدخرات
المسلمين و ستثمارها في المشاريع المتوسطة والطويلة األجا التي تحتاجها عملية التنمية
اإلقتصادية في الدوا اإلسالمية.
م شك أن الجهود التال بذلت من أجا تأسي

مركز دارة السيولة  ،والشروع فال

تنظيم و نشا السةو الماليةة اإلسةالمية وهيبةة التصةنيؾ للبنةوك اإلسةالمية والتةال مقرهةا
جميعا مملكة البحرين كما سبقت اإلشارة  ،سيكون لها نشا هللا األثر المحمود فال التؽلب
علال هذه الصعوبة والمساهمة الفعالة فال تطوير مجما العما المصرفال اإلسالمال.
التخوف من عدم توفر الشفافٌة
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فةي صةناعة الصةيرفة اإلسةالمية ،

فإن ذلك يستتبع بالضةرورة أن يقةوم التعامةا بةين كةا األطةراؾ المشةاركة فةي المشةروع
علال أ س

واضحة لتفصا والشفافية عن النتابي المالية لهذا المشروع محةا المشةاركة.

فقد يكون هناك نوع من التخوؾ أن يلجأ أالمضاربأ مثال في عقد المضةاربة اإلسةالمية
بممارسة نوع من األنشطة ؼير المقبولة من صاحب رأ

الماا أرب المااأ .أو أن يقوم

أالمضاربأ بعدم اإلفصا السليم عن حجم األربا التي يحققهةا المشةروع وهةو السةلوك
الذى سيؤدى بالضرورة لي تخفيض ربحية البنك اإلسةالمي أرب المةااأ و لةي ضةعاؾ
الثقة في النظام ككا.
و دراكةةا ألهميةةة هةةذه المشةةكلة  ،عنةةدما يتعلة األمةةر بالمصةةرؾ كمضةةارب  ،تةةم
تأسةةي

هيبةةة المحاسةةبة والمراجعةةة للمؤسسةةات الماليةةة اإلسةةالمية  AAOIFIفةةال مملكةةة

البحةةرين بؽةةةرض وضةةةع المعةةةايير المحاسةةةبية الالزمةةة لضةةةمان سةةةالمة ممارسةةةة العمةةةا
المصرفال اإلسالمال وشفافيتل مقارنة بمثيالتها فال أ تفاقية بازاأ للبنوك التقليدية .ولحسن
الطالع أخذت مؤسسة نقد البحرين وعدد من المصارؾ الممارسة للصيرفة اإلسالمية فةال
الدوا األخرى بتطبي هذه المعايير.
البطء فى توحٌد المعاٌٌر المحاسبٌة
ن تطوير نظام محاسبال مناسب للعما المصرفي اإلسالمي تتف عليل المصارؾ
اإلسالمية يعتبر أمرا هاما من الناحية العملية لضمان سالمة كا من نظم الرقابة الداخليةة
داخا البنك) والرقابة الخارجية المصارؾ المركزية) .وعلال الرؼم من قيام بنك التنمية
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اإلسالمي بالمشاركة مع عدد من المؤسسات المهنية والمؤسسات المالية اإلسالمية بإنشا
أهيبة المحاسبة والمراجعة للمؤسسةات الماليةة اإلسةالميةأ التةي مقرهةا البحةرين  ،وعلةال
الرؼم من قيام مؤسسة النقد في دولة البحرين بتطوير نظةام محاسةبال خةاص بالمصةارؾ
اإلسالمية فيها  ،فإنل يبدو أنل م يوجد حتي امن ستعداد كةاؾ مةن المصةارؾ اإلسةالمية
لتبنال مثا هذا النظام الموحد والعما بمقتضاه.
صغر حجم المصارف اإلسالمٌة
م شك ان صؽر حجم المصارؾ والوحدات الممارسة للعما المصرفال اإلسالمال
يعتبةةر مةةن المعوقةةات الربيسةةية لنموهةةا والحةةد مةةن كفا تهةةا التشةةؽيلية .فمةةن المعةةروؾ فةةال
األدبيات المصرفية أن هناك حدا ادنةال لحجةم المصةرؾ يةتم بعةده جنةال ثمةار مةا أصةطل
علال تسميتل قتصاديا بـ أوفورات الحجمأ .وهال الوفورات التةال تحةدث آثارهةا اإليجابيةة
علال كفا ة التشؽيا وبالتالال علال مسةتوى ربحيةة المصةرؾ  ،ومةن ثةم علةال قدرتةل علةال
توفير اإلستثمارات الالزمة لتنمية موارده البشةرية وتقنياتةل المصةرفية .وهمةا العنصةران
اللذان م ؼنال عنهما للمصارؾ اإلسالمية لمواجهة المنافسة القادمة م محالةة مةن البنةوك
األجنبية فال ظا ما أصب يعرؾ بنظام العولمة الجديد.
األمر الذى يفةرض علةال المصةارؾ اإلسةالمية اإلسةراع بالةدخوا فةال نةدماجات
مدروسة تعالي بها مشكلة صؽر أحجامهةا وتحسةين كفا اتهةا التشةؽيلية والتسةويقية عامةة.
كما أننا نرى أن يكون للجهات الرقابيةة البنةوك المركزيةة ومةا شةابهها) دور فةال تشةجيع
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وتحفيز المصارؾ اإلسالمية لألخذ بهذا التوجل الذى أصب ضروريا وملحاا.
 .8خالصة
لكةةا تجربةةة مهمةةا كةةان نوعهةةا جوانبهةةا اإليجابيةةة كمةةا أن لهةةا سةةلبياتها  ،وليسةةت
تجربة ممارسة البنوك التقليدية للعمةا المصةرفي اإلسةالمي سةتثنا ا مةن ذلةك .وفيمةا يلةي
نورد أهم يجابيات وسلبيات هذه الممارسة :
أوال  :العناصر اإلٌجابٌة
 أظهرت التجربة نجاحا ا طيبا ا في تحقي أهدافها من حيث نمو عدد المصةارؾالتقليدية التال أقدمت علال ممارسة العما المصةرفال امسةالمي علةال المسةتويين امقليمةي
والدولي وسوا ا من خالا نوافذ أو فروع اسالمية متخصصة.
 تشير تجربة تحويا الفةروع التةي تمياةز بهةا البنةك األهلةال التجةارى السةعودىبأنل علال الرؼم من أن عدداا من الفروع التي تم تحويلها كان يقع في مناط نابية وكانت
تحق خسابر مالية قبا التحويا  ،فإنل بحمد هللا تم تحويلها جميعا ا مةن فةروع خاسةرة لةي
فروع مربحة وذلك علال الرؼم من صِ َؽر حجمها وحجم نشاطها في هذه المناط النابيةة.
وف ال رأينا يرجةع ذلةك لةال رؼبةة العمةال فةال هةذه المواقةع للتعامةا مةع فةروع سةالمية ،
ضافة لال حسن اإلدارة وجودة الخدمة.
 -كان للتجربة دور كبير في توسيع رقعة العما المصرفي اإلسالمي من خالا
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تحفيةةز المصةةارؾ التقليديةةة المنافسةةة لةةي تقةةديم الخدمةةة  ،ومةةن خةةالا تنميةةة التعةةاون مةةع
المصارؾ والمؤسسات المالية الدولية التي سعت من جانبها لي تطوير منتجات سةالمية
جديدة .كما كان لهذه التجربة ضافة ميمكن ؼفالها في تنمية الوعال والمعرفةة بالخةدمات
المصرفية اإلسالمية علال المستوى الدولال لي جانةب مةاتقوم بةل المصةارؾ والمؤسسةات
المالية اإلسالمية األخرى.
 أظهرت التجربة ان هناك شراب عريضة من فبات المجتمع المختلفةة ترؼةببا وتبحث عن البديا اإلسالمي للعما المصرفي التقليدا  ،األمةر الةذا اثبتتةل الدراسةات
الميدانية مةن ناحيةة ونمةو أعةداد عمةال الفةروع اإلسةالمية وودابعهةم مةن ناحيةة أخةرى ،
واقباا الكثير من المصارؾ التقليدية فال المنطقةة العربيةة علةال امسةراع بتقةديم الصةيرفة
امسالمية لعمالبها بؽرض المحافظة عليهم.
 تشةةير البيانةةات الةةال أن صةةنادي امسةةتثمار امسةةالمية آخةةذة فةةال التزايةةد عةةدداوقيمةةة .بةةا أصةةبحت هةةذه الصةةنادي تمثةةا حةةوالال ثلثةةال اجمةةالال الصةةنادي علةةال مسةةتوى
المملكة العربية السعودية علال سبيا المثاا.
 أظهرت التجربة أيضا حقيقة التحدى القابم أمام المصارؾ اإلسالمية لتطةويرمنتجاتهةةا وتقنياتهةةا ومواردهةةا البشةةرية  ،وأسةةاليب التنسةةي بينهةةا  ،والشةةروع فةةال تكبيةةر
أحجامها من خةالا الةدخوا فةال نةدماجات مدروسةة أو الةدخوا فةال شةراكات سةتراتيجية
تستفيد منها فال مواجهة ظروؾ تنافسية يتوقع لها أن تكون حادة وحامية.
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ثانٌا ً  :عناصر سلبٌة او تحدٌات
 الشكوك التال ربمةا م تةزاا تسةاور بعةض العمةال فةي مةدى مصةداقية العمةاالمصرفي اإلسالمي من خالا فروع سالمية لبنك تقليدا.
 قد يةرى الةبعض أن فةي تقةديم الخةدمات المصةرفية اإلسةالمية مةن خةالا بنةكتقليدى تشويل للعما المصرفي اإلسالمي  ،أو أنةل يمثةا تهديةدا للبنةوك اإلسةالمية  ،أو أن
فيةةةل عاقةةةة إلقامةةةة بنةةةوك سةةةالمية متخصصةةةة .فهةةةم يرونةةةل أأداة لركةةةوب الموجةةةلأ ،
ويفترضون أن التوجل لي

بدافع يمانال.

 .9خاتمة:
علال الرؼم من أن البعض ينظر لال الصيرفة اإلسالمية بإعتبارها ظاهرة حديثة
نشأت خالا الثالثون عامةا الماضةية  ،م أن نشةأة العمةا المصةرفال اإلسةالمال تعةود فةال
الواقع لال األيام األولال للدولة اإلسالمية .ولعا مما ساعد علال حيا الصيرفة اإلسالمية
المعاصرة تةوافر الظةروؾ اإلقتصةادية المناسةبة التةال صةاحبت فتةرة الطفةرة النفطيةة فةال
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السةةبعينيات مةةن القةةرن الماضةةال ومةةا رافقهةةا مةةن صةةحوة سةةالمية نتشةةرت فةةال الةةدوا
اإلسالمية عامة وفال المنطقة العربية خاصة .فبينمةا سةاعدت الطفةرة النفطيةة علةال تةراكم
الثةةروات تطلبةةت الصةةحوة اإلسةةالمية ضةةرورة العةةودة لةةال النظةةام المصةةرفال اإلسةةالمال.
األمةةر الةةذى أدى لةةال ظهةةو ر أسةةوا واسةةعة وعمةةال أثريةةا يريةةدون النةةأى بأنفسةةهم عةةن
التعاما المصرفال الربوى  ،بما ترتب عليل مةن أفةت شةهيةأ المصةارؾ التقليديةة للسةعال
الحثيث نحو جذب هذه األمواا المتاحة وؼير المكلفة .فأقدمت الكثير من البنةوك التقليديةة
علةةال المسةةتويين المحلةةال والةةدولال علةةال الولةةوج لةةال عةةالم الصةةيرفة اإلسةةالمية مةةن خةةالا
مداخا تعةددت أشةكالها واهةدافها .فمنهةا مةن بةدات يتقةديم خةدمات الصةنادي اإلسةتثمارية
المتوافقة مع الشريعة اإلسةالمية ومنهةا مةن قةام بتةوفير منتجةات مصةرفية سةالمية بيعةت
جنبا لةال جنةب مةع المنتجةات التقليديةة  ،ومنهةا مةن فةت نوافةذ سةالمية  ،ومنهةا مةن فةت
فةةروع و/أو دارات متخصصةةة فةةال العمةةا المصةةرفال اإلسةةالمال  ،ومنهةةا مةةن رؼبةةت فةةال
التحوا التدريجال لال الصيرفة اإلسالمية  ،ومنها من رؼبت فال التحوا مرة واحدة .كما
أن منهةةا مةةن تخصةةص فةةال تقةةديم الخةةدمات اإلسةةتثمارية واخةةرى تخصصةةت فةةال خةةدمات
التمويةا اإلسةالمال  ،وفبةة سةةتهدفت قطةاع الشةركات وأخةةرى سةتهدفت قطةاع األفةةراد ..
وهلم جرا .ومن هنةا تعةددت المةداخا والطرابة التةال سةلكتها البنةوك التقليديةة فةال سةعيها
للدخوا لال عالم الصيرفة اإلسالمية.
ويرى الباحث هنا أنل علال الرؼم من تعدد المداخا فإن الهةدؾ يبقةال واحةدا  ،أم
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وهو رؼبة هذه البنوك التقليديةة فةال تقةديم الخةدمات المصةرفية اإلسةالمية للةراؼبين فيهةا.
األمر الذى نراه قد ساعد بصورة يجابية علال زيادة الوعال بالعمةا المصةرفال اإلسةالمال
و نتشاره ونموه بمعدمت تفو مثيالتها للعما المصرفال التقليدا .ساعد علال ذلك ان من
بةةين البنةةوك التقليديةةة التةةال حرصةةت علةةال الةةدخوا لةةال عةةالم الصةةيرفة اإلسةةالمية بنوكةةا
ومؤسسات مالية تعتبر هةال األكبةر علةال المسةتوى العةالمال .وفةال رأينةا أن يجابيةات هةذا
التوجةةل م تقتصةةر فقةةط علةةال زيةةادة الةةوعال واإلنتشةةار و نمةةا متةةد أيضةةا ليشةةما جوانةةب
التطوير واإلبتكار  ،مما ساعد علال تحوا مصةارؾ تقليديةة لةال مصةارؾ سةالمية و/أو
نشةةا مصةةارؾ سةةالمية بتةةدا اا .وهةةذا م يعنةةال البتةةل أن تقةةوم البنةةوك بتقةةديم خةةدماتها
اإلسةةةالمية كيفمةةةا كةةةان او دون شةةةروط وضةةةوابط معينةةةة .فالعمةةةا المصةةةرفال امسةةةالمال
باعتبةةاره عمةةال عقابةةديا بالدرجةةة األولةةي) يتطلةةب بالضةةرورة التمسةةك الواض ة بتةةوفر
مجموعة من الضوابط الشرعية أوم ثم مجموعة اخرى من الضوابط العملية التةال تحقة
لل النجا واإلستمرار .وتتمثا هذه الشروط والضوابط فال ضرورة اإللتزام الكاما والتام
بالتطبي الشرعي لكا المعامالت والعمليات المصرفية التةي تةتم مةن خةالا المصةرؾ ،
مع ضرورة تشكيا هيبة للرقابة الشرعية من علما الشةريعة تشةرؾ علةال هةذه العمليةات
وتراقب تنفيذها وتقر مسبقا ما يتم تطويره من منتجات جديدة .ومن الناحية العملية يتطلب
األمر فال رأينا التدرج في التطبية وسةالمة التخطةيط لةل خاصةة بالنسةبة للبنةوك السةاعية
للتحوا كلية لال العما المصرفال اإلسالمال .ثم بعد ذلك اعطا األهمية المناسةبة لتعةداد
السليم للعناصةر البشةرية المنةوط بهةا هةذا العمةا  ،والفصةا المةالي والمحاسةبال واإلدارى

16

المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم القرى

لكا ما يخص العما المصرفال امسالمال عن ؼيره من أعماا البنك األخرى  ،مع انتهاج
منهي علمال فال التنفيذ مةن حيةث عةداد الدراسةات والتحلةيالت الالزمةة عةن حجةم السةو
وشرابحل و حتياجاتهم من المنتجات المصرفية اإلسالمية  ،ثم التعاما مع الضوابط الفنية
المتعلقةةة بتطةةوير الةةنظم والسياسةةات واإلجةةرا ات الالزمةةة للعمةةا و نضةةباطل وتوافقةةل مةةع
األحكام الشرعية.
وفال هذا الصدد يرى الباحث أن ؼالبية البنوك التال سعت لال ممارسةة الصةيرفة
اإلسةةالمية قةةد حافظةةت علةةال تط بي ة هةةذه الشةةروط والضةةوابط  ،األمةةر الةةذى يةةدفعنا لةةال
اإلعتقاد بةأن تجربةة ممارسةة المصةارؾ التقليديةة للعمةا المصةرفال امسةالمي مةن خةالا
نوافةةذ أو فةةروع اسةةالمية تعتبةةر تجربةةة ناجحةةة .فلقةةد أثمةةرت هةةذه التجربةةة نتةةابي ايجابيةةة
ملموسة تمثلت فال نمو العما المصرفال امسالمال  ،وفال التزايد المستمر لعدد المصارؾ
الممارسة لهذا العما وانتشارها فال كا أنحةا العةالم  ،وذلةك علةال الةرؼم مةن الصةعوبات
والمعوقات التي صادفت بعض هةذه المصةارؾ فةال ممارسةة العمةا المصةرفال اإلسةالمال
من خالا بيبة مصرفية تقليدية.
وباهلل التوفي ،،،،

الحواشي والتعليقات
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 -1د .سعيد بن سةعد المرطةان :أ الفةروع والنوافةذ اإلسةالمية فةال المصةارؾ التقليديةةأ ،
ندوة حوا التطبيقات اإلقتصادية اإلسالمية المعاصرة  ،الدار البيضا  ،مايو 5767م
 -2د .سعيد بن سعد المرطان  :أضوابط تقديم الخدمات المصرفية اإلسةالمية فةال البنةوك
التقليدية  :تجربة البنك األهلال التجارى السعودىأ  ،ندوة من عداد اللجنة اإلستشارية
العليا للعما علال ستكماا تطبي أحكام الشريعة اإلسالمية  ،اللجنة اإلقتصادية  ،دولة
الكويت  ،مايو 5777م
 -3دليةةا المصةةارؾ والمؤسسةةات الماليةةة اإلسةةالمية –  ، 5775اإلتحةةاد الةةدولي للبنةةوك
اإلسالمية
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 -5منور قباا  :أ التحةديات التةال تواجةل العمةا المصةرفال اإلسةالمالأ  ،ورقةة عرضةية
رقم أ0أ،
المعهد اإلسالمال للبحوث والتدريب  ،البنك اإلسالمال للتنمية  ،الطبعة األولال 5766م.
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المصارؾ التقليديةأ ،ندوة حوا التطبيقات امقتصادية اإلسالمية المعاصرة  ،الةدار
البيضةةا  ،مةةايو  5776م  ،تحةةت اإلعةةداد للنشةةر كورقةةة مةةن األورا العلميةةة التةةي
يصدرها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب في البنك اإلسالمي للتنمية.
 -1د .سعيد بن سعد المرطان  ،ورقة بحثية بعنةوان أ ضةوابط تقةديم الخةدمات المصةرفية
اإلسالمية فال البنوك التقليدية  :تجربة البنك األهلال التجارى السعودىأ  ،نةدوة مةن
عةةةداد اللجنةةةة اإلستشةةةارية العليةةةا للعمةةةا علةةةال سةةةكتماا تطبيةةة أحكةةةام الشةةةريعة
اإلسالمية ،اللجنة اإلقتصادية  ،دولة الكويت  ،مايو 5777م.
 -2منةةور قبةةاا وآخةةرين  ،أالتحةةديات التةةي تواجةةل العمةةا المصةةرفي اإلسةالميأ ،ورقةةة
عرضية رقم أ0أ  ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  ،البنك اإلسالمي للتنميةة ،
الطبعة األولي 5776 ،م.
5- Philip Moore, Islamic Finance: A Partnership For Growth. London:
Euromoney Publications, 1997.
6- Strengthening Islamic Banking in Pakistan : Looking Ahead, an article
on the Internet (IBF Netversity).

