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تقرير جديد يوضح اإلجراءات الرامية إلى االستفادة من
التمويل اإلسالمي في التنمية
أصدرت مجموعة البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية أول تقرير عاملي عن التمويل اإلسالمي يتناول بالتفصيل
آفاق صناعة التمويل اإلسالمي العاملي واإلمكانيات التي يمتلكها للمساعدة في الحد من التفاوت في مستويات
الدخل في جميع أنحاء العالم ،وتعزيز الرخاء املشترك ،وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ويقدم التقرير ،الذي صدر بعنوان فرعي "حافز لتحقيق الرخاء املشترك" ،عرضا عاما عن اتجاهات التمويل
اإلسالمي ،ويحدد التحديات الرئيسية التي تعوق نمو هذه الصناعة ،ويوصي بإجراءات تدخلية على صعيد
السياسات لالستفادة من التمويل اإلسالمي بغية تشجيع الرخاء املشترك.
يدعو التمويل اإلسالمي إلى املساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة .ومن خالل ارتباطه الوثيق باالقتصاد
الحقيقي وتقاسم مخاطر التمويل ،يمكن للتمويل اإلسالمي أن يساعد في زيادة استقرار القطاع املالي ،كما يمكنه
أن يجذب إلى النظام املالي الرسمي أناسا مستبعدين منه حاليا ألسباب ثقافية أو دينية .وخالفا للتمويل التقليدي،
يقوم التمويل اإلسالمي على التمويل الذي يشارك في تحمل املخاطر والتمويل بضمان األصول .وبإسناد امللكية
املباشرة إلى األفراد في القطاع الحقيقي من االقتصاد ،فإنه يقلص عزوفهم عن املخاطر.
يستعرض التقرير إطارا نظريا لتحليل االقتصاد والتمويل اإلسالمي بناء على أربع ركائز أساسية:
· إطار مؤسسي وسياسات عامة
· اإلدارة الرشيدة والقيادة الخاضعة للمساءلة
· تشجيع االقتصاد القائم على املشاركة في تحمل املخاطر وريادة األعمال
· تعميم الخدمات املالية واالجتماعية للجميع
ومع هذا ،ينوه التقرير إلى املجاالت التي تقتضي التدخل على صعيد السياسات لتطوير فعالية التمويل اإلسالمي
وتفعيل إمكانياته في املساعدة على تقليص التفاوت وعدم املساواة .وتشمل هذه اإلجراءات التدخلية:
· تعزيز االنسجام بني اللوائح التنظيمية وتطبيقها وفرضها.
· إنشاء مؤسسات تقدم املعلومات االئتمانية وغيرها لدعم التمويل املستند إلى أسهم رأس املال ،السيما مؤسسات
األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة.
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· تطوير منتجات أسواق رأس املال والصكوك للمساعدة في تمويل املشاريع الكبيرة في مجال البنية األساسية
· توفير االعتماد الرسمي ملنتجات تأتي من بلدان أخرى لتوسيع األسواق من خالل املعامالت العابرة للحدود
ما هو املطلوب للتغلب على هذه التحديات؟
إن صناعة التمويل اإلسالمي في حاجة إلى التوسع خارج نطاق املعامالت البنكية التي تهيمن حاليا على التمويل
اإلسالمي وتشكل أكثر من ثالثة أرباع مكونات هذه الصناعة.
ومع هذا ،بالنسبة لقطاع البنوك ،يوصي التقرير بتوفير مناخ تنظيمي وإشرافي مالئم يتصدى ملخاطر النظام املالي
بني البلدان املختلفة؛ وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمل املخاطر ،بدال من محاكاة املنتجات
التقليدية التي تلقي باملخاطر على أطراف أخرى؛ وتوحيد قواعد وأحكام الشريعة املتعلقة بالتمويل اإلسالمي في
جميع البالد؛ وتعزيز سبل الحصول على التمويل اإلسالمي؛ وتدعيم رأس املال البشري للتمويل اإلسالمي
والتوعية به.
وثمة مجال آخر للتنمية هو أسواق رأس املال اإلسالمي .ورغم أن هذه األسواق مازالت حديثة العهد نسبيا ،فإنها
يمكن أن توفر الفرص لبناء األصول ،ولكن من خالل التمويل القائم على أسهم رأس املال واألصول .وتُعد أسواق
الصكوك )السندات اإلسالمية( مناسبة بشكل خاص لتمويل البنية األساسية وتشجيع ريادة األعمال .ووفقا
للتقرير ،فإن استخدام الصكوك السيادية لتدبير التمويل هو عامل أساسي لتطوير هذه السوق ،وأيضا لتشجيع
شفافية وكفاءة تسعير األصول.
كما يشير التقرير أيضا إلى أن واضعي السياسات ينبغي أن يعطوا األولوية لتطوير املؤسسات املالية غير البنكية
التي تعاني حاليا من عدم التطور وعدم االستغالل الكامل .فعلى سبيل املثال ،يمكن للتأمني اإلسالمي "التكافل" أن
يوفر مزايا مهمة لألسر والشركات ،مما يؤدي إلى تحسني سبل حصولهم على الخدمات املالية.
وفي النهاية ،يشير التقرير إلى أن استخدام التمويل االجتماعي اإلسالمي يمكن أن يخفف حدة الفقر ويخلق شبكة
أمان اجتماعي ملن يعيشون في فقر مدقع ،نظرا ألن هذه املؤسسات واألدوات )القرض الحسن ،والزكاة،
والصدقات ،والوقف( تضرب بجذورها في إعادة توزيع الثروة والعمل الخيري .ويوصي التقرير بإنشاء نظم حوكمة
لدعم العمل املنظم لقطاع التمويل االجتماعي اإلسالمي.
وباالستفادة من إمكانيات مؤسسات كالزكاة واألوقاف ،يرى التقرير أن من املمكن تلبية احتياجات املوارد ألشد
الفئات حرمانا في أغلب بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
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