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اإلهداء

المقدمة

~ اإلهداء ~
ون
َو ُق ِل اعْ َم ُلوا َف َس ٌَ َرى هَّللا ُ َع َم َل ُك ْم َو َرسُو ُل ُه َوا ْلم ُْإ ِم ُن َ
صدق َّللا العظٌم..

إلهً ال ٌطٌب اللٌل إال بشكرك ..وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك ..وال تطٌب اللحظاتإال بذكرك ..وال تطٌب اآلخرة إال بعفوك ..وال تطٌب الجنة إال برإٌتك..
اللهمّ اجعل عملً خالص ًا لوجهك الكرٌم..
إلى من ب ّلػ الرسالة وأ ّدى األمانة ونصح األمّة إلى نبً الرحمة ونور العالمٌن إلىمنارة العلم واإلمام المصطفى إلى األم ًّ الذي ع ّلم المعلمٌن إلى سٌد الخلق رسولنا
الكرٌم.
سٌدنا محمّد ص ّلى َّللا علٌه وسلم..

إلى الٌنبوع الذي ال ٌمل العطاء إلى من حاكت سعادتً بخٌوط منسوجة من دفا قلبهاإلى الشمعة التً تذوب لتنٌر دربً إلى التً تشاركنً فرحتً وتمسح دمعتً.
إلى ٌنبوع المحبة الذي ال ٌنبض الى بحر الحنان المترامً األطراؾ إلى القلب الكبٌر
والحضن الدافا.
إلى المدرسة األولى التً تلقٌت فٌها دروسً..
إلى تلك الشجرة الوارفة الظالل والتً نتفٌؤ تحتها مطمؤنٌن ساكنٌن..
إلى من جعلت الحٌاة جمٌلة وٌسٌرة..
إلى عنوان الفرح واألمل ..إلى نور العٌون وراحة القلب..
إلى مالذي وقت الؽضب ومهرجان عرسً وقت الفرح وبٌت أسراري..

أمًّ الحبٌبة..

إلى المخلصٌن الذٌن ٌمضون معً على دروب الحٌاة وٌقاسمونً لحظاتها بحلوهاومرّها..
إلى من ٌفرحون لفرحً وٌحزنون لحزنً ...إلى من حبّهم ٌجري فً عروقً وٌلهج
بذكرهم فإادي..
إخوتً..

إلى من سرنا سوٌ ًا ونحن نشق الطرٌق مع ًا نحو النجاح واإلبداع..إلى من تكاتفنا ٌد ًا بٌد ونحن نقطؾ زهرة تعلمنا ..إلى من كانوا نجوم ًا نثرها القدر فً
سمابً ..إلى إخوتً الذي لم تلدهم أمً..
أصدقابً..

إلى من ع ّلمونا حروف ًا من ذهب ..وكلمات من درر ..وعبارات من أسمى وأجلىعبارات فً العالم ..إلى من صاؼوا لنا علمهم حروف ًا ومن فكرهم منارة تنٌر لنا مسٌرة
العلم والنجاح..
أساتذتً الكرام..

إلى مشرفة هذا المشروع التً أعطتنا من وقتها وجهدها الكثٌر ودعمتنا وساندتنا حتىالنهاٌة ورسمت بمالحظاتها وتوجٌهاتها خط ًا سرنا علٌها حتى خرجنا بهذا العمل
بالشكل المطلوب..
فإن كان هذا العمل زهرة فمشرفته هً عبقها وعطرها..

المدرسة :سوزان هارون..

بدأنا بؤكثر من ٌد ..وقاسٌنا أكثر من هم ..وعانٌنا الكثٌر من الصعوبات ..وها نحن الٌوم
والحمد هلل نطوي سهر اللٌالً وتعب األٌام و خالصة مشوارنا بٌن دفت ًّ هذا المشروع
المتواضع.......

المقدمة:
تعد المصارؾ عصب االقتصاد ومحركه ألنها تحفظ األموال وتحركها وتنمٌها وتسهل
تداولها ,ونظراً للدور الكبٌر الذي تقوم به تم ظهور مصارؾ ال تتعارض مع مبادئ
الشرٌعة اإلسالمٌة ,وهً المصارؾ اإلسالمٌة التً أصبحت ركٌزة أساسٌة فً السوق
المالٌة والعالمٌة والعربٌة.
إنّ عجز االنتشار الواسع للمصارؾ التقلٌدٌة عن جذب جمٌع مدخرات األفراد بسبب
مخالفتها ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة التً تحرم الربا بكل أشكاله .قال تعالى" :الذٌن
ٌؤكلون الربا ال ٌقومون إال كما ٌقوم الذي ٌتخبطه الشٌطان من المس"(سورة البقرة-اآلٌة
 ,)275ونظراً ألهمٌة جمٌع المدخرات وتوجٌهها نحو القنوات االستثمارٌة التً تساهم
فً تطوٌر المجتمعات ورفع مستوى معٌشة األفراد ,كان ال بد من إنشاء المصارؾ
اإلسالمٌة التً تستقطب شرٌحة واسعة من المدخرٌن الذٌن ال ٌقبلون التعامل مع
المصارؾ التقلٌدٌة ,فمن خالل الدور االٌجابً الذي ٌلعبه النشاط المصرفً فً التموٌل,
أدرك العلماء والفقهاء واالقتصادٌون ضرورة االستفادة من النشاط المصرفً بشكل
ٌنسجم مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ,كما شهد القطاع المصرفً السوري تطوراً كبٌراً
بفضل اهتمام الجهات المختصة بتطوٌر العمل فً هذا القطاع مما دفع بالصناعة
المصرفٌة إلى األمام ,وآخر هذه التطورات هو دخول المصارؾ اإلسالمٌة إلى السوق
المصرفٌة السورٌة ,هذه المصارؾ التً تتمٌز عن المصارؾ التقلٌدٌة بقدرتها على
توجٌه األموال إلى القنوات االستثمارٌة التً تساهم فً تحقٌق التطور االقتصادي
واالجتماعً.
من هذا المنطلق كان االختٌار لهذا الموضوع لتوضٌح أهمٌة وآلٌة عمل المصارؾ
اإلسالمٌة ,وتوضٌح دورها فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ,من خالل إبراز
أهدافها التً تسعى إلى خدمة المدخرٌن والمستثمرٌن المجتمع بؤكمله.
وشهد الربع األخٌر من القرن الماضً انطالقة مسٌرة المصارؾ اإلسالمٌة وانتشارها
فً مختلؾ أرجاء العالم .وقد عملت المصارؾ المذكورة على بناء مإسساتها وتثبٌت
دعابمها وارتٌاد مختلؾ آفاق العمل المصرفً المتوافق مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة
وحققت نجاحا ً ملموسا ً فً نجاح عملها من خالل تقدٌم العمل المصرفً اإلسالمً بصٌػ
بعٌدة عن قاعدة الدٌون والربا التً تمارسها المصارؾ التقلٌدٌة.
وبذلك استطاعت مواجهة وتجاوز آثار األزمة المالٌة العالمٌة.
وٌركز هذا البحث على مناقشة وتحلٌل أسباب األزمة المالٌة العالمٌة التً بدأت فً عام
 2008وكذلك تداعٌات وتؤثٌرات تلك األزمة على أسواق المال العالمٌة وعلى االقتصاد

العالمً فً مرحلة الحقة .كما ٌركز البحث أٌضا ً على تحلٌل تؤثٌرات األزمة المذكورة
على المصارؾ اإلسالمٌة وكٌؾ استطاعت هذه المصارؾ تجاوز التؤثٌرات السلبٌة
الناجمة عن األزمة ,وخصوصا ً فً بداٌة األزمة بالمقارنة مع المصارؾ التقلٌدٌة التً
تؤثرت كثٌراً من خالل الخسابر المالٌة الكبٌرة وبعدها ٌتم إجراء نقد لواقع المصارؾ
اإلسالمٌة وكذلك التحدٌات التً تواجه المصارؾ المذكورة .ومن المناسب ,ابتداءً ,تقدٌم
نبذة عن ماهٌة ووظابؾ وخصابص المصارؾ اإلسالمٌة وتطورها خالل العقود الثالثة
الماضٌة وكذلك أوجه اختالؾ هذه المصارؾ عن المصارؾ التقلٌدٌة.
وفً الختام ٌتم اقتراح عدد من التوصٌات التً ٌمكن أن تساهم فً تعزٌز مسٌرة
المصارؾ اإلسالمٌة وتطورها وتذلٌل العقبات والصعوبات التً تواجهها.

الباب الثانً
مراجعة األدبٌات
أوالً :المصارؾ اإلسالمٌة (تطورها -وظابفها -خصابصها).
ثانٌاً :األزمة المالٌة – أسبابها وتداعٌاتها.
ثالثاً :هل استطاعت المصارؾ اإلسالمٌة تجنب آثار األزمة
المالٌة.
رابعاً :نقد الواقع المصارؾ اإلسالمٌة (السلبٌات والمعوقات).
خامساً :نشؤة المصرؾ الدولً اإلسالمً ومقوّ مات نجاح
المصارؾ اإلسالمٌة فً سورٌة.

أو ًال :المصارف اإلسالمٌة
تعرٌفها وتطورها ووظائفها وخصائصها:
التعرٌفٌ:مكن تعرٌؾ المصارؾ اإلسالمٌة بؤنها عبارة عن منشآت مالٌة تقدم األعمال
المصرفٌة فً إطار الشرٌعة اإلسالمٌة وتعتمد على منافذ مشروعة للحصول على
األموال واستثمارها بالطرق الشرعٌة من خالل وسابل المضاربة والمرابحة وبٌع السلع
واإلجارة وؼٌرها ,وهناك تعرٌؾ آخر أكثر شموالً وهو أن المصارؾ اإلسالمٌة
مإسسات مالٌة استثمارٌة ذات رسالة تنموٌة وإنسانٌة واجتماعٌة تستهدؾ تجمٌع
األموال وتحقٌق اإلستخدام األمثل للموارد بموجب قواعد وأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة
لبناء مجتمع التكافل اإلسالمً  ,أن الرسالة األساسٌة لهذه المصارؾ تستند إلى حاجة
المجتمع اإلسالمً ألن ٌجد مالذاً فً التعامل المصرفً اإلستثماري بعٌداً عن شبهة
التعامل بالربا(الفابدة) وٌنطلق من قاعدة (الؽنم بالؽرم)أي ال تكون هناك أرباحا ً بدون
تحمل خسارة  ,وكذلك مقولة أن األموال ال تلد أمواالً وإنما تستثمر فً صٌػ متعددة مثل
المشاركة والمرابحة ...إلخ.
وقد أصبحت المصارؾ اإلسالمٌة فً ظل متطلبات العصر ضرورة اقتصادٌة لكل
مجتمع إسالمً ٌرفض التعامل بالربا وٌرؼب فً تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة وذلك
بهدؾ تٌسٌر التبادل والمعلومات وتٌسٌر عملٌة اإلنتاج  .كما أن المصارؾ المذكورة
وسٌلة لمحاربة ظاهرة اإلكتناز وتشجٌع اإلستثمار الحقٌقً بإقامة المشروعات
اإلقتصادٌة .
النشوء والتطور  :تعود البداٌة األولى لنشؤة المصارؾ اإلسالمٌة إلى عام 1940
عندما نشؤت فً مالٌزٌا صنادٌق لإلدخار تعمل بدون فابدة .وفً عام  1950بدأ التفكٌر
المنهجً المنظم ٌظهر فً الباكستان بوضع أسالٌب تموٌل تلتزم بؤحكام الشرٌعة
اإلسالمٌة .إال أن المحاوالت الجادة فً العصر الحدٌث للتخلص من المعامالت
المصرفٌة الربوٌة بدأت عام 1963عندما أنشؤت مصارؾ اإلدخار المحلٌة فً الدقهلٌة
فً مصر  ,وهً بمثابة صنادٌق إدخار لصؽار الفالحٌن ثم تبعها إنشاء بنك ناصر
اإلجتماعً عام  1971بالقاهرة لؽرض جمع وصرؾ الزكاة والقرض الحسن  ,ثم تلتها
محاوالت عدٌدة منها فً الباكستان ثم جاء البنك اإلسالمً بالسعودٌة فً عام 1974
وتاله بنك دبً اإلسالمً فً  1975ثم بنك فٌصل (السودانً) فً  1977وبعدها
الكوٌت ومصر واألردن إلخ....

وبعدها انتشرت البنوك اإلسالمٌة فً جمٌع أنحاء العالم  ,حتى أن البنوك التقلٌدٌة فتحت
نوافذ أو فروع أو بنوك إسالمٌة مثل سٌتً بنك ولوٌدز وؼٌرها.
وٌعود نمو وإنتشار المصارؾ اإلسالمٌة إلى جملة من العوامل وفً مقدمتها:
1.عدم الرضا عن أداء ونتابج القطاع النقدي والمالً فً العالم منذ نهاٌة الحرب
العالمٌة الثانٌة ,وكذلك خٌبة االمل مع المقاربة ؼٌر االخالقٌة لمسؤلة التموٌل التقلٌدي.
.2ظهور الحركة المالٌة االسالمٌة كجزء من نهوض الشعوب االسالمٌة.
.3المقاربة االسالمٌة للنقود والصٌرفة والتموٌل والتً تختلؾ عن المقاربة التقلٌدٌة.
فالتموٌل االسالمً ٌخلق ترابطا ً مع االقتصاد الحقٌقً (االنتاجً) الذي ٌولد قٌمة
مضافة,وال ٌسمح بخلق مخاطر جدٌدة من اجل الحصول على الربح.
وتبٌن االحصابٌات ادناه ما وصلت الٌه المصارؾ االسالمٌة من نمو وتطور:
.1بلػ عدد المصارؾ االسالمٌة فً عام  2009اكثر من  270مصرفا اسالمٌا فً
العالم وقد ٌكون قد وصل العدد اآلن الى .300
.2بلػ حجم الودابع المصرفٌة لدى المصارؾ االسالمٌة اكثر من  200ملٌار دوالر.
.3بلػ اجمالً حجم االصول للمصارؾ االسالمٌة مجتمعة اكثر من  265ملٌار دوالر
.4بلػ حجم االستثمارات فً المصارؾ المذكورة نحو ملٌار دوالر.
.5بلػ معدل نمو االستثمارات لدى المصارؾ االسالمٌة نحو  %23سنوٌاً.
.6بلػ حجم التموٌل االسالمً اكثر من  750ملٌار دوالر.
.7بلػ عدد النوافذ االسالمٌة للمصارؾ التجارٌة التقلٌدٌة نحو  300نافذة.
.8وفً منطقة الخلٌج العربً وحدها تتولى المصارؾ اإلسالمٌة إدارة مدخرات بقٌمة
 60ملٌار دوالر.
ومن هنا نرى ان التموٌل االسالمً ٌتمٌز بنموه السرٌع ضمن صناعة التموٌل العالمٌة,
وان مثل هذا النمو,سواء فً البلدان المتقدمة او النامٌة  ,دلٌل على القبول الدولً لفكرة
العمل المصرفً اإلسالمً.

الخصائص:
رؼم أن المصارؾ اإلسالمٌة تلعب دوراً مشابها ً الى حد ما لدور المصارؾ التقلٌدٌة اال
ان هناك اختالفات اساسٌة بٌن النموذجٌن اهمها:
.1التزام المصارؾ االسالمٌة بؤحكام الشرٌعة االسالمٌةفً اعمالها على عكس الحال
فً المصارؾ التقلٌدٌة  ,فاالولى مإسسة استثمارٌة ذات رسالة تنموٌة وانسانٌة
واجتماعٌة تستهدؾ تحقٌق االستخدام االمثل للموارد فً حٌن ان الثانٌة مإسسة مالٌة
تتعامل بالدٌن واالبتمان (أي االستدانة).
.2اختالؾ وظابؾ المصارؾ االسالمٌة من حٌث تحرٌم الربا واعتبار النقود وسٌلة
للتبادل وللقٌمة وللوفاء بااللتزامات  ,وانها لٌست سلعة ولٌس لها قٌمة زمنٌة اال من
خالل ارتباطها بالتعامل بالسلع بشروطها الشرعٌة.
.3وهناك اختالفات فٌما ٌخص الوساطة المالٌة ,حٌث تستند الوساطة التقلٌدٌة على الدٌن
وتسمح بتحوٌل المخاطر فً حٌن ان الوساطة االسالمٌة تستند على االصول ()assets
وترتكز على تقاسم المخاطر وتتحملها بالرؼم من السعً لتقلٌلها.
.4ومن االختالفات الربٌسٌة بٌن النموذجٌن ان النموذج االسالمً الٌسمح باالستثمار او
تموٌل ذلك النوع من االدوات المالٌة التً اثرت سلبا ً على المصارؾ التقلٌدٌة وكانت
سببا ً فً ظهور االزمة المالٌة العالمٌة فً عام  2008وهذه االدوات ٌسمٌها البعض
االصول الفاسدة( )toxic assetsوالمشتقات المالٌة واالدوات المالٌة التقلٌدٌة.
.5ان العالقة بٌن المصارؾ االسالمٌة واصحاب الودابع لٌست قابمة على اساس دابن
ومدٌن (كما هو الحال فً المصارؾ التقلٌدٌة) بل عالقة مشاركة ومتاجرة ضمن
عملٌات البٌع والشراء.
ومن هنا ٌتبٌن ان العمل المصرفً االسالمً له فلسفة مختلفة تماما ً عن فلسفة
المصارؾ التقلٌدٌة ذلك ان االخٌرة تتاجر بالنقود عن طرٌق بٌع وشراء االبتمان
والتكسب من الفرق,فهً قابمة على الربا ولٌس على التعامل فً السلع والخدمات
,بإستثناء الخدمات المصرفٌة الخالٌة من المخاطرة.وبالمقابل فإن المصارؾ االسالمٌة
تتقٌد بوظٌفة النقود التً هً تسهٌل انتقال السلع والخدمات وتجنب الربا وتحل محله
المشاركة سواء بٌن مال ومال (شركات االموال) او بٌن جهد ومال (المضاربة
الشرعٌة).

الوظائف:
تشتمل وظابؾ المصارؾ االسالمٌة االمور اآلتٌة:
.1اجتذاب المدخرات من اجل استثمارها فً القطاعات المختلفة.
.2ادارة استثمارات أموال الؽٌر ,حٌث ٌكون المصرؾ مضاربا ً لقاء نسبة من ناتج
االستثمار فً حالة تحقٌق الربح فقط واذا تحققت الخسارة فإنه المصرؾ ٌخسر جهده
ووقته وٌتحمل صاحب المال الخسارة المالٌة.
.3استثمار األموال ,حٌث ٌقوم المصرؾ بتوظٌؾ األموال المتاحة من مصادر ذاتٌة مع
حسابات االستثمار التً ٌتلقاها بصفته مضاربا ً عن طرٌق تؤسٌس منشآت او االسهام فً
منشآت قابمة.
.4تقدٌم الخدمات المصرفٌة مقابل اجر محدد مثل الحواالت والشٌكات وفتح االعتمادات
واصدار خطابات الضمان وتقدٌم الخدمات االستشارٌة..الخ ,وهً تماثل الخدمات
المقدمة من المصارؾ التقلٌدٌة.
.5تقدٌم الخدمات االجتماعٌة من خالل االقراض او من صندوق القرض او صندوق
الزكاة والصدقات وذلك لتحقٌق أهداؾ سٌاسٌة او حزبٌة معٌنة.
.6االتجار المباشر واالستثمار المباشر فً المصارؾ اإلسالمٌة  ,وذلك من خالل بٌع
ما سبق ان اشترته المصارؾ المذكورة من السلع بثمنه االصلً مع اضافة هامش ربح
علٌه ,وكذلك من خالل القٌام بتؤسٌس مشروعات جدٌدة او المشاركة فً آخر قابمة.
.7ضمان األموال سواء كانت حسابات جارٌة او حسابات استثمار او اموال الودابع
...الخ
و هناك العدٌد من ادوات التموٌل فً المصارف االسالمٌة وأهمها:
.1المضاربة (تموٌل رأس المال مع تقاسم الربح)ٌ :قوم المصرؾ بتهٌبة رأس المال فٌما
ٌقوم العمٌل بإدارة المشروع وهو هنا ٌسمى مضارب ,اما العابد الكلً من المشروع
فٌقسم طبقا ً لنسبة متفق علٌها.وتعد المضاربة نظام من شؤنهان ٌسهل عملٌة االستثمار
على أساس تعاقدي بٌن من ٌملك المال (المصرؾ) وبٌن المستثمر (المضارب).
وٌتوجب ان ٌكون هناك تحدٌد لنصٌب كل طرؾ من الربح عند التعاقد.

.2المشاركة :وهً شراكة بٌن المصرؾ والعمٌل ٌتم بموجبها تقاسم االرباح على أسس
متفق علٌها سلفا ً  ,لكن الخسابر تقسم بناء على نسب المشاركة فً الملكٌة .وٌمكن لهذه
الشراكة أن ٌدٌرها المصرؾ او العمٌل او كالهما او طرؾ ثالث .وٌتقاسم كل من
المصرؾ او العمٌل بنسبة متساوٌة أو متباٌنة من أجل إنشاء مشروع جدٌد أو تبنً
مشروع قابم بحٌث ٌصبح كل واحد منهما مالكا ً لرأس المال ومستحقا ً لنصٌب من
االرباح ,وتقسم الخسارة اٌضا ً على قدر حصة كل منهما فً رأس المال.
 .3المرابحة :هً شكل من التموٌل ٌستخدم ؼالبا ً لتموٌل شراء اصول او القراض
العمالء .وهنا ٌقوم المصرؾ بشراء مادة وبٌعها الى العمٌل بؤسعار اعلى بدفع اجل.
وهنا فإن الفابدة التً تدفع عاد ًة من قبل العمٌل فً القرض التقلٌدي (والتً تمثل ربح
المصرؾ) تستبدل بالفرق بٌن سعر الشراء وسعر البٌع.
.4االستصناع :وبمثابة عقد شراء بٌن المصرؾ والعمٌل حٌث ٌقوم العمٌل بتحدٌد سلع
ٌتم صنعها ,وبعد ان ٌتم صنع السلع او تشحن ٌقوم المصرؾ ببٌع هذه السلع الى العمٌل
بموجب اتفاقٌة مسبقة .ان هذا الشكل من التموٌل ٌعمل على نفس مبدأ المرابحة مع
استثناء مهم هو ان المادة التً تشٌر لٌست موجودة بعد.
.5االجارة :وهً عبارة عن عقد ٌقوم بموجبه المصرؾ بتؤجٌر معدات الى العمٌل بؤجر
متفق علٌه وفً نهاٌة االٌجار ٌقوم العمٌل بشراء المعدات بسعر متفق علٌه مع
المصرؾ ,واالجر المدفوع هنا ٌكون جز ًء من السعر ٌحتفظ مالك المعدات المإجرة
ببعض المخاطر والعوابد المرتبطة بالملكٌة المإجرة.
.6السلم (شراء بتسلٌم الحق) :وهو عقد شراء ٌكون فٌه السعر مدفوعا ً مقدما ً من قبل
المصرؾ وتسلم الحقا ً من قبل العمٌل الى شخص محدد .بتارٌخ محدد الٌجارة المبلػ
المقترض ,وبإمكان المصرؾ منح مثل هذا القرض لزبابنه المشاركٌن فً عملٌات
التموٌل المحلٌة كالمضاربة والمشاركة لتقدٌم تسهٌالت معٌنة تحفٌزاً لهم.
.7قرض حسن (قرض بدون فابدة)ٌ :قدم لدوافع خٌرٌة وهنا ٌلتزم المقترض بإعادة
المبلػ المقترض بتارٌخ محمد وبإمكان المصرؾ منح مثل هذا القرض لزبابنه
المشاركٌن فً عملٌات التموٌل المختلفة كالمضاربة والمشاركة لتقدٌم تسهٌالت معٌنة
تحفٌزاً لهم.
.8رهن :وهو عبارة عن اتفاقٌة لتوفٌر ضمانة للمصرؾ وتودع االلتفاقٌة لدى المصرؾ
او لدى العمٌل وهذا شكل آخر من أشكال االقتراض.

هذا وانتشرت المصارؾ االسالمٌة عربٌا ً وعالمٌاً ,حٌث بلؽت قٌمة االستثمارات طبقا ً
للشرٌعة االسالمٌة عام  2005على الصعٌد العالمً حوالً  270ملٌار دوالر لتتجاوز
ال  450ملٌار دوالر عام  ,2013بعد ان كانت  201ملٌار دوالر عام .2004
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الشكل رقم (ٌ )1وضح حجم اإلستثمارات حسب الشرٌعة اإلسالمٌة على مستوى العالم

ومن خالل ما تم سرده نالحظ بوضوح االنتشار الواسع للمصارؾ االسالمٌة على
مستوى العالم واالقبال الشدٌد من قبل المودعٌن على هذه المصارؾ بسبب توافقها مع
أحكام الشرٌعة االسالمٌة من ناحٌة ,وبسبب حجم االرباح ومعدالت النمو المتزاٌدة التً
تحققها من عام الى آخر ,من ناحٌة أخرى فمثالً بنك أبو ظبً االسالمً حقق أرباحا ً
عام  2006قدرت ب  571ملٌون درهماً ,وبمعدل نمو  %66مقارنة بعام .2005
كما حقق المصرؾ االسالمً االردنً ربحا ً صافٌا ً عام  2007بمقدار  34.4ملٌون
دٌنار بزٌادة مقدارها  11ملٌون دٌنار من عام .2006
كما تم التؤكٌد على ان أصول الصٌرفة االسالمٌة والموجودات فً الدول االسالمٌة ما
عدا اٌران وصل نحو  450ملٌار دوالر عام  ,2008والمتوقع ان تصل (ترٌلٌون) فً
عام  2015كما انه من المتوقع ان تكون المصارؾ االسالمٌة مسإولة عن إدارة ما بٌن
 40و  %50من اجمالً مدخرات العالم االسالمً خالل السنوات العشر المقبلة ,بعد
اتجاه العدٌد من المصارؾ التقلٌدٌة الى فتح فروع اسالمٌة.

وفٌما ٌلً نورد ودابع المتعاملٌن وحجم أرباح بنك دبً االسالمً لعدة سنوات:

الجدول رقم (ٌ )1وضح أرباح بنك دبً اإلسالمً وأرباح المودعٌن فٌهِ .ألف درهم
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الشكل رقم (ٌ )2وضح نمو أرباح بنك دبً اإلسالمً

وحصة المصرف من اإلستثمارات .ألف درهم
حصة المودعٌن من األرباح
ّ
الجدول رقم (ٌ )2وضح ّ
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الشكل رقم (ٌ )2وضح نمو أرباح بنك دبً اإلسالمً

من خالل االطالع على أرقام الجدول ( )1و( ,)2نالحظ بوضوح نمو االرباح والودابع
مما ٌوضح اإلقبال الشدٌد لألفراد على المصارؾ االسالمٌة ,وٌعكس الرؼبة الحقٌقٌة
لألفراد بإستثمار أموالهم فً هذه المصارؾ  ,كما نالحظ األرباح المتزاٌدة من عام إلى
آخر  ,وهذا ٌعكس قدرة المصرؾ االسالمً فً دبً على اختٌار القنوات االستثمارٌة
التً تدر أكبر ربحٌة ممكنة مما ٌعكس اٌجابا ً على الزبون والمصرؾ معاً.
أما فً سورٌة فلم تعد المصارؾ االسالمٌة فكرة مطروحة ,بل تحولت هذه الفكرة الى
واقع بصدور المرسوم التشرٌعً رقم  35عام  , 2005والمتعلق بإحداث مصارؾ
اسالمٌة فً سورٌة ,وقد أحدثت وباشرت عملها بشكل فعلً  ,منها المصرؾ الدولً
االسالمً وبنك الشام ,باالضافة إلى عدد من المصارؾ التً ستحدث بطرقة تنسجم مع
أحكام الشرٌعة االسالمٌة.

ثانٌاُ :األزمة المالٌة العالمٌة  :اسبابها وتداعٌاتها
أسباب األزمة:
تعد األزمة المالٌة العالمٌة التً حدثت فً عام  2008من قبل العدٌد من االقتصادٌٌن
االسوأ بٌن األزمات المالٌة منذ الكساد الكبٌر فً ثالثٌنٌات القرن الماضً .وقد بدأت
مظاهر األزمة من خالل شح السٌولة فً النظام المصرفً فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة وانهٌار المإسسات المالٌة الكبٌرة وهبوط أسعار االسهم والسندات وفشل
العدٌد من شركات االعمال الربٌسة.
وما لبثت ان امتدت تؤثٌرات االزمة المالٌة الى أوروبا وبعض الدول اآلسٌوٌة وؼٌرها
من البلدان ,ومن ثم تحولت الى ازمة اقتصادٌة اي انتقال تؤثٌرها من قطاع المال الى
قطاعات االنتاج .وبرى البعض بؤن االزمة المالٌة العالمٌة تمثل حالة فشل لألٌدٌولوجٌة
الرأسمالٌة وهزٌمة لتلك المدرسة الفكرٌة.
ومن التعلٌقات المهمة والرسمٌة على األزمة المالٌة العالمٌة والتً تلقً الضوء على
األسباب ما ورد فً التقرٌر الذي عرؾ بتقرٌر) (Lievin-Cobwinحٌث ذكر بؤن
األزمة لم تكن كارثة طبٌعٌة بل نتٌجة للمخاطر الكبٌرة ومنتجات مالٌة معقدة وتضارب
مصالح لم ٌكشؾ عنها وفشل الضوابط ) (Regulatorsوهٌبات تقدٌر االبتمان
وتؤثٌرات السوق المالٌة ) . (Wall Streetكما ان مجلس التحقٌق عن االزمة المالٌة
الذي شكل فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وجد فً عام  2011بؤن االزمة كان ٌمكن
تجنبها وان سببها هو الفشل الواسع فً االجراءات المالٌة ,بما فٌها بنك االحتٌاط
الفٌدرالً االمرٌكً لكبح جماح التٌار القوي للرهون الفاسدة.
إضافة الى ذلك فإن انهٌار الحوكمة ( )Governanceلدى الشركات ومٌلها المفرط
لتحمل المخاطر الكبٌرة ,وعدم تهٌا واضعً السٌاسات لمواجهة األزمة ,وضعؾ الفهم
الكافً للنظام المالً عند الذٌن ٌشرفون علٌه ,وتجاوز قواعد المحاسبة
( )accountabilityوالجوانب األخالقٌة على كل المستوٌات.
وإذا أرٌد تقصً األسباب الربٌسٌة المباشرة لالزمة المالٌة العالمٌة فٌمكن اجمالها
بالعوامل التالٌة:
.1ازمة الرهون العقارٌة ,وهً تعتبر نتٌجة وسبب فً آن واحد.
.2التوسع الجنونً فً اصدار االصول المالٌة وزٌادة حجم المدٌونٌة.

.3ضعؾ او انعدام الرقابة لكل من العوامل المذكورة اعاله.
.1أزمة الرهون العقارٌة:
إن فوابد هذه األزمة هً أن األفراد ٌشترون العقارات من خالل الحصول على
القروض من المصارؾ ,وعندما تزداد اسعار العقارات ٌحصل المالك للعقار على
قرض ثانً جدٌد مقابل رهن جدٌد من الدرجة الثانٌة ,وهذه تعد رهون اقل جودة
ومعرضة للمخاطر بشكل اكبر وخاصة اذا انخفضت قٌمة العقارات .والمشكلة االخرى
هً ان المصارؾ استخدمت المشتقات المالٌة لتولٌد مصادر للتموبل والتوسع فً
االقراض.
وعندما تتجمع لدى المصرؾ محفظة كبٌرة من الرهون العقارٌة ٌلجؤ الى استخدامها
الصدار اوراق مالٌة جدٌدة ٌقترض بموجبها من المإسسات المالٌة بضمان المحفظة,
وهذا ما ٌعرؾ بالتورٌق او التسنٌد ( )securitizationوتستمر العملٌة موجة بعد
موجة بحٌث ٌولد العقار الواحد طبقات متتابعة من االقراض مما ٌولد زٌادة المخاطر.
وقد ساهمت عملٌة التورٌق هذه وكذلك التعامالت المستقبلٌة فً زٌادة حجم المشكلة.
إن تضافر عاملً سهولة االبتمان وتدفق األموال األجنبٌة إلى الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة ساهما فً خلق ما ٌسمى بـ فقاعة اإلسكان (.)housing bubble
.2التوسع الجنونً فً اصدار االصول المالٌة وزٌادة حجم المدٌونٌة:
ان المبادئ السلٌمة للمحاسبة المالٌة تربط بٌن حدود التوسع فً االقتراض وتوفر حد
ادنى من االصول المملوكة وتجدر االشارة هنا الى ان اتفاقٌة بازل للرقابة على
المصارؾ حددت التوسع فً االقراض من قبل المصارؾ بؤن ال تتجاوز نسبة معٌنة
من رأس المال المملوك.
ورؼم مراقبة المصرؾ المركزي (بنك االحتٌاط الفٌدرالً ) للمصارؾ التجارٌة فإن
مصارؾ االستثمار فً الوالٌات المتحدة ال تخضع للرقابة من قبل المصرؾ المركزي
ولهذا توسعت بعض المصارؾ فً االقراض الكثر من ستٌن ضعفا ً من حجم رإوس
اموالها.
ومعلوم ان الزٌادة فً االقراض تعنً مزٌداً من االرباح وفً نفس الوقت هً زٌادة فً
المخاطر ....وقد استند التوسع فً اإلقراض إلى اختراع جدٌد لزٌادة اإلقراض اسمه
المشتقات المالٌة ( )derivatives financialالتً ٌمكن عن طرٌقها تولٌد موجات
متتالٌة من األصول المالٌة.

.3ضعؾ او انعدام الرقابة واالشراؾ:
وخاصة بالنسبة الى مصارؾ االستثمار وسماسرة الرهون العقارٌة والرقابة على
المشتقات المالٌة والرقابة على الهٌبات المالٌة التً تصدر شهادات الجدارة االبتمانٌة
وبالتالً تشجع المستثمرٌن على االقبال على االوراق المالٌة .وفضالً عما سبق فإن
توسع وانتشار صنادٌق التحوط ادى الى خلق سٌولة نقدٌة هابلة وتحقٌق مكاسب
سرٌعة.
ان هذه الصنادٌق هً بمثابة مإسسات مالٌة لٌست مفتوحة للشعب بل لألثرٌاء فقط,
وكل صندوق ٌستوعب نحو  500مستثمر ,والصنادٌق المذكورة ؼٌر مسجلة وال
تخضع للرقابة وتعمل هذه الصنادٌق على االقتراض من مإسسات مالٌة بؤسعار فابدة
منخفضة ثم تستمر هذه االموال مقابل فوابد مرتفعة وبذلك تحقق ارباحا ً من الفروقات
وهذا ٌسمى بالرفع المالً ,وهو بمثابة استثمار فً االوراق المالٌة او مشتقات االبتمان
وهً عملٌة تحوٌل القروض المختلفة (مثل قرض الرهن العقاري وؼٌره) الى سندات
ٌمكن تداولها فً االسواق المالٌة.
وهكذا نرى بؤن ضعؾ الرقابة واالشراؾ ٌمثل العامل اآلخر الذي شجع على التوسع
فً المدٌونٌة.
واضافة الى ماسبق هناك العدٌد من األسباب األخرى لالزمة المالٌة العالمٌة وأهمها:
.1سوء سلوكٌات مإسسات الوساطة المالٌة التً تقوم بإؼراء محتاجً القروض
والتدلٌس علٌهم وكذلك طمعهم وجشعهم.
.2التعامالت المستقبلٌة والتً تتضمن قٌام مستثمر ببٌع سلعة ؼٌر موجودة حالٌا ً اعتماداً
على توقع انخفاض سعرها الحقا ً وبالتالً جنً االرباح.
.3التجارة بالعمالت الورقٌة واالوراق المالٌة دون ان ٌكون هناك رابط ما بٌن عملٌة
االنتاج والنظام المالً.
.4التطور الهابل فً االسواق المالٌة وجعلها بالؽة التعقٌد ,االمر الذي خلق فرصا ً كثٌرة
وزاد فً حجم المخاطر.
وهكذا نرى بؤن االزمة المالٌة العالمٌة هً نتٌجة توسع ؼٌر منضبط فً القطاع المالً
فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ومن ورابه دول العالم المتقدم ,وهذه فً الواقع جزء من
ازمات النظام الرأسمالً .وقد اثبتت االزمة حقٌقة االقتصاد االمرٌكً فً السعً لجنً

االرباح الهابلة والسرٌعة لٌس على اساس االنتاج الحقٌقً وانما الحصول على االرباح
التً اساسها المقامرة فً اسواق المال.

تداعٌات االزمة:
لقد كان من نتابج االزمة المالٌة العالمٌة ,كما مر سابقاً ,تساقط المإسسات المالٌة
والمصارؾ الواحدة تلو االخرى وذلك على اثر هبوط اسعار العقارات واسعار االسهم
فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  ,ثم انتقلت آثار االزمة تدرٌجٌا ً الى البلدان االخرى فً
اوروبا وآسٌا وبلدان اخرى وذلك الرتباطها بؤسواق المال االمرٌكٌة والعالمٌة .وفً
مرحلة الحقة انتقلت آثار االزمة المالٌة الى النشاط االقتصادي ,اذ توسعت البطالٌة
وحل الركود وانخفضت اسعار النفط وتؤثر االنتاج السلعً سلبا ً فً الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة ومن ثم الى البلدان الرأسمالٌة الؽربٌة االخرى والبلدان اآلسٌوٌة التً ترتبط
ارتباطا ً عضوٌا ً باالسواق المالٌة االمرٌكٌة وبالتجارة العالمٌة.
وقد نتجت عن االزمة المالٌة العالمٌة تؤثٌرات عدٌدة انعكست على الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة وعلى معظم بلدان العالم المختلفة واهمها:
.1انخفاض سعر النفط العالمً من حوالً  150دوالر للبرمٌل الى حوالً  77دوالر
وذلك بإنخفاض بلؽت نسبته حولً  %50كما خسرت البلدان التً تمتلك صنادٌق
سٌادٌة ومنها دول الخلٌج االعربً التً تستثمر فً امرٌكا واوروبا.
.2حدوث خسابر فً اصول المصارؾ الخاصة المتعلقة بالقروض واالستثمارات
وسندات الرهن العقاري وانخفاض اسعار االسهم.
.3حدوث انكماش وكساد اقتصادي خطٌر وتباطإ معدالت النمو وتقلص حجم االنتاج
والدخل وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض الطلب على النفط وانخفاض اسعاره.وبالتالً
تقلص المساعدات المقدمة للبلدان النامٌة.
وقد دفعت االزمة المالٌة العالمٌة الى اللجوء لعدد من االجراءات أهمها:
.1قٌام السلطات المختصة االمرٌكٌة بضخ حولً  700ملٌار دوالر فً السوق المالٌة
لشراء القروض الردٌبة من المصارؾ وشركات التموٌل العقاري.
.2تدخل الدولة فً االقتصاد وذلك من خالل التؤمٌم واالشراؾ والرقابة بالضد من
المبادئ الرأسمالٌة.

 .3المطالبة بإعادة النظر فً النظام المالً والنقدي والرأسمالً وتعدٌله لٌكون فً خدمة
االنتاج والتنمٌة.
وعلى صعٌد المنطقة العربٌة فإن انخفاض اسعار النفط العالمٌة ادى الى حدوث خسابر
بالنسبة الى الدول المنتجة للنفط وتقلص النشاط االقتصادي.
ان مدى تؤثر البلدان العربٌة ٌتناسب مع حجم عالقتها االقتصادٌة والمالٌة مع العالم
الخارجً .وتقدر خسابر دول الخلٌج من جراء االزمة المالٌة العالمٌة نحو  500ملٌار
دوالر.

ثالثاً :هل استطاعت المصارف االسالمٌة تجنب آثار االزمة المالٌة
العالمٌة ؟
منذ بداٌة االزمة المالٌة العالمٌة ظهرت العدٌد من الدراسات والتقارٌر التً تبٌن بؤن
المصارؾ االسالمٌة لم تتؤثر سلبا ً باالزمة المالٌة العالمٌة كما هو الحال فً المصارؾ
التقلٌدٌة وخصوصا ً فً الفترة االولى لالزمة  .وٌعود السبب فً ذلك طبقا ً لتلك
الدراسات والتقارٌر الى ان المصارؾ االسالمٌة لم تتعامل بالفابدة وال تتاجر بالدٌن
وهذا ما ٌعطٌها مٌزة عن المصارؾ التقلٌدٌة ,النها ال تتاجر بما تملك فعالً من اصول
مادٌة وهذا ما ٌجعلها بمنؤى عن تؤثٌرات االزمات المالٌة العالمٌة.اال ان المصارؾ
لٌست محمٌة بالكامل .فحٌنما تتحول االزمة المالٌة الى ازمة اقتصادٌة ٌنخفض النشاط
االقتصادي فً جانبه السلعً ( االنتاجً ) مما ٌنعكس على نشاط المصارؾ االسالمٌة.
اال انه رؼم ان هذه المصارؾ تخسر بعض الشًء من جراء تقلص نشاطها لكنها ال
تفقد كل شًء ,كما ٌقول مدٌر مصرؾ استثمار ٌونٌكورن فً البحرٌن ماجد الرفاعً.
وقد اشارت دراسة اجراها صندوق النقد الدولً بؤن المصارؾ االسالمٌة اظهرت قدرة
اكبر على تجاوز آثار االزمة المالٌة العالمٌة .ففً تلك الدراسة (التً قام بها اقتصادٌان
من الصندوق) تمت مقارنة تؤثٌرات االزمة على الربحٌة واالقراض ونمو االصول
المالٌة فً المصارؾ االسالمٌة والمصارؾ التقلٌدٌة .وتإكد الدراسة بؤن المصارؾ
االسالمٌة كانت افضل من المصارؾ التقلٌدٌة فً تحمل آثار االزمة المالٌة العالمٌة,
وان تلك االزمة لم تإثر سلبا ً على ربحٌتها فً عام  2008كما هو الحال فً المصارؾ
التقلٌدٌة .وبشكل خاص فإن محافظها االستثمارٌة االصؽر والرافعة المالٌة االدنى
والتمسك بمبادئ الشرٌعة االسالمٌة (والذي ٌمنعها من التموٌل او االستثمار فً نوع
االدوات المالٌة التً اثرت سلبا ً على منافسٌها من المصارؾ التقلٌدٌة) قد ساعدتها على
تحجٌم التؤثٌر السلبً لالزمة على المصارؾ االسالمٌة.

ان نمو االبتمان وحجم االصول لدى المصارؾ االسالمٌة كان على اقل تقدٌر ضعؾ
مثٌله لدى المصارؾ التقلٌدٌة .وتفسر الورقة هذا النمو بحالة المالءة المالٌة
( )solvencyللمصارؾ المذكورة وبؤن العدٌد من المصارؾ االسالمٌة اقرضوا الجزء
االكبر من محفظتهم الى قطاع االستهالك والذي لم ٌتؤثر كثٌراً باألزمة المالٌة كما هو
الحال فً القطاعات األخرى.
وهكذا ساهمت المصارؾ اإلسالمٌة فً تعزٌز االستقرار المالً واألقتصادي خالل
فترة األزمة وفً هذا الصدد ٌإكد ( )Yves Merschصانع السٌاسات فً المصرؾ
المركزي األوربً بؤن طبٌعة منتجات التموٌل اإلسالمً ٌمكن أن تعزز استقرار النظام
المالً.
ذلك ألن محدودٌة تعرضها إلى األصوال المعقدة وؼٌر الشفافة وكذلك ؼٌاب الرافعة
المالٌة المفرطة سوؾ ٌحمٌها من الوقوع فً األزمات ,وأن اعتمادها على الودابع أكثر
من اعتمادها على التموٌل ٌضٌؾ لها قدراً اضافٌا ً من االستقرار.
وقد أٌدت دراسة أخرى لصندوق النقد الدولً أفضلٌة المصارؾ اإلسالمٌة على مقاومة
اآلثار السلبٌة لألزمة المالٌة العالمٌة والذي عزته إلى الحجم األكبر الحتٌاطٌات رأس
المال والسٌولة بالمقارنة مع المصارؾ التقلٌدٌة ,إضافة إلى دور تقاسم المخاطر فً
العقود المطابقة للشرٌعة والتً تعزز الحماٌة لدى المصارؾ اإلسالمٌة ألنها قادرة على
تمرٌر الخسابر إلى المستثمرٌن.
وإضافة إلى ماسبق فإن مسحا ً مشتركا ً أجراه المصرؾ البرٌطانً  HSBCومجلة
( )The Banker Magazineفً عام  2009أظهر بؤن األصول العابدة للمصارؾ
اإلسالمٌة وكذلك المصارؾ التقلٌدٌة التً لدٌها منافذ إسالمٌة قد ارتفعت بنسبة %29
لتصل قٌمتها إلى  822ملٌار دوالر فً عام  ,2009بعد أن كانت  639ملٌار دوالر فً
عام  , 2008وهذا مختلؾ كثٌراً عن حال المصارؾ التقلٌدٌة التً لم تتجاوز نسبة
الزٌادة فً أصولها  . %6.8وتإكد الدراسة المذكورة بؤن المقاربة المحافظة للمخاطر
والصلة الوثٌقة بٌن قطاع التموٌل واألصول الحقٌقٌة ساعدت على حماٌة القطاع المالً
اإلسالمً من اآلثار السلبٌة ألزمة اإلبتمان العالمٌة.
وتإكد النتٌجة أعاله ورقة العمل التً نشرها صندوق النقد الدولً بعنوان (آثار األزمة
المالٌة العالمٌة على المصارؾ اإلسالمٌة والتقلٌدٌة) التً قام بها كل من Maher
 Hasanو  Jemma Didiوالتً أشارت إلً أن المصارؾ اإلسالمٌة كانت أفضل
من المصارؾ التقلٌدٌة خالل فترة األزمة ,حٌث عانت المصارؾ التقلٌدٌة من خسابر
كبٌرة فً أوروبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من جراء األزمة المالٌة العالمٌة .فً حٌن

أن المصارؾ اإلسالمٌة لم تتؤثر كثٌراً ألنها ؼٌر مسموح لها باإلستثمار فً المشثقات
المضرة والخطرة ( )Pernicious derivativesوالتً كانت مسإولة عن تفجٌر
األزمة ,وأنها مرتبطة ارتباطا ً شدٌداً مع اإلقتصاد الحقٌقً الذي ٌبعدها عن إمكانٌة
مساهمتها فً التجاوزات والمشكالت.
وفضالً عما سبق فإن من ممٌزات المصارؾ اإلسالمٌة اإلٌجابٌة األخرى أنها تستهدؾ
منح الخدمات المالٌة إلى جماعات قد ال تستطٌع الحصول علٌها من المصارؾ التقلٌدٌة,
كما أنها تساعد المنتجٌن الصؽار والمستهلكٌن للحصول على التموٌل وهذا ٌمثل جانبا ً
اجتماعٌا ً لدى المصارؾ المذكورة.
لكن الدراسة المذكورة وجدت أٌضا ً بؤن المصارؾ اإلسالمٌة واجهت هً األخرى
خسابر أكبر من خسابر المصارؾ التقلٌدٌة عندما بدأت تؤثٌرات األزمة تنتقل إلى
االقتصاد الحقٌقً.
ذلك ألن هبوط وتٌرة النشاط االقتصادي ٌإثر مباشرة على نشاط المصارؾ اإلسالمٌة
المرتبطة بالنشاط االقتصادي اإلنتاجً .وفً السنة الالحقة ( )2009فؤن مظاهر
الضعؾ فً إدارة المخاطر فً بعض المصارؾ اإلسالمٌة قادت إلى انخفاض كبٌر فً
الربحٌة بالمقارنة مع المصارؾ التقلٌدٌة.

رابعاً  :نقد لواقع المصارف اإلسالمٌة :
السلبٌات والمعوقات:
لقد رأٌنا سابقا ً أن الدراسات والتحلٌالت المختلفة ,وخاصة دراسات صندوق النقد الدولً
قد أكدت بؤن المصارؾ اإلسالمٌة كانت فً وضع أفضل فً مواجهة الضؽوط التً
نتجت عن األزمة المالٌة العالمٌة ولم تتؤثر سلبا ً كما هو الحال مع المصارؾ التقلٌدٌة,
وخاصة فً الفترة األولى وذلك لألسباب والعوامل المذكورة آنفا ً مما جعلها مصدراً
لالستقرار المالً واالقتصادي خالل األزمة وذلك من خالل ربط التموٌل بالعمل
والمشارٌع االستثمارٌة مما ٌإدي إلى تدفقات نقدٌة وسلعٌة متوازنة ( بدالً من بٌع النقد
بالنقد مقابل فوابد) مما ٌحقق الموازنة بٌن العرض والطلب وٌحقق االستقرار
االقتصادي وتقلٌص مخاطر التضخم .
إال أنه رؼم الدور اإلٌجابً والتقٌٌم الذي حظً به قطاع المصارؾ االسالمٌة فً مجال
التموٌل واالستثمار والصٌرفة فقد ظهرت بعض اآلراء واالنتقادات لعمل وممارسات
المصارؾ المذكورة  ,سواء على مستوى اإلطار الفكري أو على مستوى الممارسة
واآللٌات .

وندرج أدناه أبرز االنتقادات:
.1بخصوص األساس األخالقً لالقتصاد اإلسالمً ٌشٌر البعض إلى أنه رؼم أن النمو
الكبٌر الذي حققته المصارؾ اإلسالمٌة فً نشاطاتها فً مجال التموٌل كان الفتا ً إال أن
النظرة الفاحصة لهذه التطورات تبٌن بؤن ذلك النشاط الٌشاطر تطلعات وادعاءات
االقتصاد اإلسالمً األخالقً .وٌقول هإالء المنتقدون بؤن استجابة المصارؾ اإلسالمٌة
لحقابق النظام المالً العالمً جعلها تتوافق مع الفكر التقلٌدي إلدارة الثروة ما أدى إلى
حدوث تواترات مع األسس األخالقٌة التً استند علٌها النظام المالً اإلسالمً .ولهذا
فإن المنتقدٌن ٌعتقدون بؤن هوٌة المصارؾ اإلسالمٌة قد تقلصت إلى مجرد التخلص من
الربا.
.2استهدؾ االقتصاد اإلسالمً رسم استراتٌجٌة تنموٌة أساسها إنسانً من خالل توفٌر
قاعدة أساسٌة تمكن من إنجاز النشاط التموٌلً واالقتصادي وذلك استناداً إلى عناصر
تشمل التوجٌه واالختٌار والمسإولٌة والربوٌة والتزكٌة والخالفة .وضمن هذا اإلطار
فإن مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة هً أن تقود هذه اآللٌات إلى الرفاهٌه اإلنسانٌة .لكن
بعض المتتبعٌن لمسٌرة المصارؾ اإلسالمٌة ٌقولون أنه رؼم توسع حجم التموٌل
وزٌادة حجم األصول التً تمتلكها المصارؾ المذكورة منذ الثمانٌنات فإن حٌاة
المسلمٌن لم تتؤثر كثٌراً ألن البعد اإلجتماعً فً االقتصاد اإلسالمً على الزكاة التً
ٌعتبرونها أنها تنفً التنمٌة االقتصادٌة النظامٌة.
وفً ندوة عقدت فً لندن حول التموٌل اإلسالمً فً عام  2007تم اقتراح بعض القٌم
التً تندرج ضمن أهداؾ التموٌل المصرفً اإلسالمً وهً :تقاسم الربح والخسارة
وتقاسم المخاطر وخلق القٌمة المضافة والصٌرفة المجتمعٌة التً تخدم المجتمع (ولٌس
األسواق) والتموٌل المسإول الذي ٌعزز االستثمار لتنمٌة االقتصاد اإلنتاجً الذي ٌحقق
االستقرار من خالل ربط الخدمات المالٌة باالقتصاد الحقٌقً (اإلنتاجً)  ,إلى جانب
تحقٌق التطلعات واآلمال فً توسٌع قاعدة الملكٌة فً المجتمع .لكن النظرة الموضوعٌة
لهذه األهداؾ تبٌن بؤن الوقابع الفعلٌة بعٌدة عن تحقٌق األهداؾ المذكورة.
.3وفٌما ٌخص الموقؾ اإلسالمً من تفضٌل نمط التموٌل المستند إلى الملكٌة وتقاسم
المخاطرعلى نمط تموٌل الدٌن الذي تقوم به المصارؾ التقلٌدٌة ٌظهر بؤن نسبة كل من
المضاربة والمشاركة فً اجمالً التموٌل فً مصرؾ دبً االسالمً كانت متدنٌة جداً
ولم تتجاوز  %1.7و  %9.3على التوالً خالل المدة  , 2006 _ 1984فً حٌن ان
نسبة المرابحة كانت مرتفعة حٌث بلؽت بحدود  %67.3فً المصرؾ المذكور خالل
المدة نفسها .وتكاد الصورة هذه تتكرر فً مصرؾ مالٌزٌا.

وتجدر االشارة الى ان وسٌلة المضاربة والمشاركة فً تموٌل المشروعات االستثمارٌة
هً افضل بكثٌر من وسٌلة المرابحة ,فاالولى توزع المخاطر بٌن اصحاب الودابع
والمضاربٌن من خالل المشاركة فً الربح او تحمل الخسارة التً قد تنجم عن
االستثمارات ,كما انها تستند الى قاعدة الملكٌة واالنتاج فً حٌن ان الثانٌة تقتصر على
التموٌل مقابل عابد وهذا ٌقترب من نمط التموٌل الذي تتبعه المصارؾ التقلٌدٌة .فمن
خالل صبؽة التموٌل بالمرابحة ٌكون للمصرؾ االسالمً فابدة معتبرة بحجم رأس
المال وزمن القرض فً شكل نسبة مبوٌة ٌدفعها المقترض للمصرؾ االسالمً على انه
ربح بصرؾ النظر عن نتابج الصفقة التً تمول من اجلها سواء ربحت أم خسرت.
وبذلك ٌإكد البعض بؤن المصارؾ االسالمٌة ادارت ظهرها لقاعدة الؽنم بالؽرام.
.4ان نسبة االقراض االجتماعً ( القرض الحسن ) الى اجمالً ادوات التموٌل ضبٌلة
جداً فً المصارؾ االسالمٌة مما ٌفقدها احدى مزاٌاها االٌجابٌة .ورؼم انها اتبعت
لنفسها وظٌفة تقدٌم الخدمات االجتماعٌة والثقافٌة لكن ذلك استخدم لتحقٌق اهداؾ
سٌاسٌة وحزبٌة معٌنة ,وفً مقدمة هذه الخدمات جمع وتوزٌع أموال الزكاة والصدقات
التطوعٌة فً مصارفها.
.5ان النمط السابد فً التموٌل لدى المصارؾ االسالمٌة فً معظمه ٌتركز فً
مشروعات قصٌرة االمد ( أقل من سنة ) وهو موجه باألساس نحو تجارة المفرد فً
حٌن ان نمط التموٌل طوٌل األمد هو األكثر مالبمة لالستثمار فً القطاعات الصناعٌة
والزراعٌة والسكنٌة.
.6أما مسؤلة ارتباط التموٌل االسالمً باإلقتصاد الحقٌقً فإن مثل هذا االدعاء فس نظر
البعض ؼٌر مقنع .فالتموٌل االسالمً ال ٌظهر النتابج المترتبة على هذا التموٌل على
االقتصاد الكلً ,سٌما وان التموٌل المفضل لدى المصارؾ االسالمٌة هو تموٌل الدٌن
بدالً من التموٌل من اجل تحقٌق الملكٌة .ولهذا من الصعوبة االدعاء بؤن الصٌرفة
االسالمٌة ترتبط باالقتصاد الحقٌقً اكثر مما ترتبط بتموٌل أسواق التجزبة ( أي
الصٌرفة التجارٌة ) .وعلٌه فإن القٌمة المضافة المترتبة لالقتصاد المحلً متدنٌة وان
مساهمة الصٌرفة االسالمٌة فً التنمٌة االقتصادٌة من خالل دورها فً االقتصاد
الحقٌقً كانت ؼٌر واضحة أو ملموسة .فً هذا الصدد ٌنتقد بعض الصٌرفة االسالمٌة
بؤنها لم تتمكن من تحقٌق التصنٌع المطلوب بشكل كامل فً البلدان االسالمٌة رؼم
وجود التموٌل االسالمً والصٌرفة االسالمٌة ,ولم تحقق هذه البلدان ما حققته البلدان
الؽربٌة فً مجال التصنٌع لذلك فهو ٌدعو الى تبنً الصٌرفة االسالمٌة مهمة تحقٌق
عملٌة التصنٌع فً البلدان االسالمٌة.

ٌ.7إاخذ البعض الصٌرفة االسالمٌة بؤنها لٌست اسالمٌة فً واقع الحال وٌبررون ذلك
بالقول بؤن المصارؾ المذكورة تقوم بااللتفاؾ على مسؤلة تحرٌم الربا من خالل لعبة
معٌنة تتضمن تجزبة عقد المرابحة الى ثالثة عقود كل واحد منها ٌعتبر مسموحا ً به
دٌنٌا ً لكنها مجتمعة تعطً نسبة ثابتة من العابد منذ البداٌة وهذا ما ٌشبه الربا فً نظر
البعض .وباالضافة الى ذلك هناك فقرة اضافٌة فً العقد تستخدم لتؤمٌن ان المصرؾ ال
ٌخسر نقوداً من جراء الصفقة فً حالة حدوث ؼش من طرؾ المستفٌد ,ولهذا ٌتساءل
البعض هل ان هذا هو تقاسم للربح ؟ وقد اعترؾ احد مدراء تموٌل التجارة االسالمً
بؤنه ال فرق بٌن اعمال المرابحة التً تمارسها المصارؾ االسالمٌة وبٌن خطاب
الضمان التقلٌدي ,والفرق فقط فً التسمٌات.
وٌإكد آخرون بؤن ثمرة تحرٌم الفابدة هً ان اخذت المصارؾ االسالمٌة على عاتقها
فً التموٌل ادوات بدٌلة للفابدة المصرفٌة .لكنه وبعد مضً سنوات قلٌلة على تجربة
التطبٌق تخلت المصارؾ المذكورة عن صٌؽة التموٌل بالمضاربة والمشاركة
واستعاضت عنهما بالعودة الى نظام الفابدة المستورة تحت اسم جدٌد هو بٌع المرابحة
لألمر بالشراء وبذلك فقدت المصارؾ االسالمٌة مشروعٌتها الدٌنٌة اٌضا ً فً وظٌفة
تموٌل االستثمارات.
.8وأخٌراً فإن المصارؾ االسالمٌة التً تستهدؾ تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
وكذلك التكافل والتكامل لم تنجح فً تحقٌق هذا الهدؾ بالشكل المطلوب ,حٌث ان واقع
المال ٌشٌر الى عجز هذه المصارؾ عن القٌام بدور جدٌر باالعتبار فً نقل الفوابض
من الدول العربٌة واالسالمٌة الؽنٌة الى حٌز تموٌل التنمٌة فً الدول الفقٌرة.
الى جانب ذلك فهناك العدٌد من التحدٌات والمعوقات التً تواجه المصارؾ االسالمٌة
فً مجال عملها ومن اهمها االطار القانونً المطلوب لممارسة عملها لكً تجعل
الصٌرفة التً ال تستند على الفابدة مقبولة ,وهذا ما ٌجعل أمر التوسٌع فً الصٌرفة
االسالمٌة ٌسٌر ببطء.
ومن جملة التحدٌات التً تواجه المصارؾ المذكورة:
.1الدعم القانونً :ال توجد قوانٌن مناسبة لتطبٌق الصٌرفة االسالمٌة والعقود المالٌة اذ
ان عقود الصٌرفة االسالمٌة تعامل كشراء وبٌع للثروات والممتلكات ,ولهذا ٌتم
اخضاعها للضرٌبة مرتٌن .أما القوانٌن التجارٌة وقوانٌن الشركات فإنها تحتوي على
مواد معرفة بشكل دقٌق مما ٌستدعً وضع قوانٌن خاصة لعمل المصارؾ االسالمٌة.
ان االطار القانونً للمصارؾ االسالمٌة والتموٌل قد ٌتضمن اآلتً:

أ.محاكم مصرفٌة اسالمٌة.
ب.تعدٌالت للقوانٌن النافذة :ان قضاٌا المنازعات فً المصارؾ االسالمٌة تخضع الى
النظام القانونً السابد نفسه ,فً حٌن ان طبٌعة النظام القانونً فً االسالم مختلؾ
تماماً ,ولضمان االسراع والدعم للنظام القانونً االسالمً ٌتعٌن اجراء تعدٌالت فً
القوانٌن النافذة.
ج.قانون الصٌرفة االسالمٌة :فً ضوء ؼٌاب قوانٌن المصارؾ االسالمٌة فإن تطبٌق
االتفاقات فً المحاكم قد ٌتطلب جهوداً اضافٌة وتكالٌؾ .وعلٌه فإن قوانٌن الشركات فً
العدٌد من البلدان بحاجة الى تعدٌالت مناسبة لتسوٌة االرضٌة للمصارؾ االسالمٌة.
د.الودابع فً المصارؾ االسالمٌة :تعتمد الودابع على مبدأ الربح والخسارة ( المشاركة
والمرابحة ) واذا حصل شًء ٌتحمل المصرؾ الخسارة وعندها ٌتم تحوٌلها الى المودع
مباشرة .ان الخوؾ من احتمال الخسارة هو العابق االكبر أمام تحرٌك الودابع فً
المصارؾ االسالمٌة.
ه.اختالؾ االجتهادات والفتاوي الشرعٌة.
و.ان البنوك المركزٌة لم تعترؾ بالمصارؾ االسالمٌة فً اؼلب الدول الن معظم
القوانٌن وضعت على وفق النمط التقلٌدي.
ز.ان المصارؾ االسالمٌة تتلكؤ فً الدخول فً الصفقات طوٌلة االمد بسبب عدم وجود
امكانٌة الحصول على السٌولة من خالل السوق الثانوٌة.
ح.ان المصارؾ االسالمٌة ال تتعامل بالسندات التً تحمل فابدة ولهذا فإن حاجتها الى
اسواق حقوق الملكٌة اكبر ,كما ان معظم المنتجات فً المصارؾ االسالمٌة تستند على
السلع بٌنما االسعار واسعار صرؾ العمالت ترتفع وتنخفض من وقت آلخر مما ٌخلق
مخاطر كبٌرة.

خامساً :نشأة المصرف الدولً االسالمً ومقومات نجاح المصارف
االسالمٌة فً سورٌة:
بصدور قرار رقم  2006 /67المتعلق بالترخٌص للمساهمٌن فً بنك قطر الدولً
االسالمً وشركة البروق االسالمٌة القطرٌة والمساهمٌن السورٌٌن من االشخاص
الطبٌعٌٌن ,تؤسس مصرؾ اسالمً خاص على شكل مساهمة مؽفلة بإسم بنك سورٌة
الدولً االسالمً ,بفرعٌه فً دمشق الذي باشر اعماله فً  2007/5/24وحلب الذي
افتتح بتارٌخ  , 2007/11/20وٌعمل هذا المصرؾ وفق االنظمة التً ٌحددها مجلس

النقد والتسلٌؾ والشرٌعة االسالمٌة فً سورٌة ,وتؤسس هذا المصرؾ برأسمال 5
ملٌارات لٌرة سورٌة 10( ,ملٌون سهم بقٌمة  500ل.س للسهم العادي الواحد ) ,وبنسبة
 %30من اجمالً رأس المال تعود لبنك قطر الدولً االسالمً بعدد أسهم قدرها 3
ملٌون سهم و  %19من اجمالً رأس المال لمجموعة من المستثمرٌن القطرٌٌن
ومعظمهم من العابلة الحاكمة الذٌن لدٌهم عالقات وثٌقة مع سورٌة ,وبذلك تكون
مساهمة الجانب القطري  %49برأس مال قدره ملٌارٌن و  450ملٌون ل.س من
اجمالً رأس المال و  %51برأسمال وقدره  2ملٌار و 550ملٌون ل.س للمستثمرٌن
السورٌٌن .ولكن السإال الهام والواجب طرحه هو :هل سٌلقى المصرؾ فً سورٌة
االقبال من قبل المستثمر السوري ,ونحن بدورنا نإكد انه سٌلقى قبوالً ورؼبة شدٌدة من
قبل المستثمرٌن ولدٌنا دلٌالن على ذلك:
األول :عند طرح اسهم بنك سورٌة الدولً لالكتتاب بها تجاوزت مساهمات
المستثمرٌن السورٌٌن ال  8ملٌارات و 50ملٌوناً ,واخذ المصرؾ المبلػ المطلوب الذي
ٌؽطً نصٌب الرأسمال السوري واعاد للمستثمرٌن حوالً  6ملٌارات ل.س وهذا
مإشر اكٌد وقوي على رؼبة المستثمر السوري باالستثمار فً المصارؾ االسالمٌة.
الثانً :لقد بلػ حجم المبالػ المودعة فً المصرؾ الدولً االسالمً وحسب احصابٌات
المصرؾ لعام  ,2008ب  12ملٌار ل.س اي اكثر من ضعفً رأسمال المصرؾ خالل
فترة زمنٌة قصٌرة من مباشرته العماله.
كما تجاوز اجمالً التوظٌفات والتموٌالت حسب صٌػ التموٌل االسالمً  6ملٌارات
ل.س منها  3ملٌارات ل.س منحت للشركات والمإسسات واالفراد .و 3ملٌارات ل.س
بالوكالة حسب احكام الشرٌعة االسالمٌة ,وهذا ٌعكس بوضوح مدى االقبال الشدٌد
والتوجه نحو التعامل مع بنك سورٌة الدولً االسالمً الذي صاغ لنفسه اهدافا ً
واستراتٌجٌات وخطط عمل مدروسة .كما تعكس هذه النتابج الثقة المحلٌة والعربٌة
والدولٌة والسمعة الجٌدة التً ٌتمتع بها مإسسو المصرؾ.
والسإال األهم هو :هل ستالقً المصارؾ االسالمٌة فً سورٌة بشكل عام
والمصرؾ الدولً بشكل خاص نجاحا ً واستقراراً واستمراراً مستقبالً ؟ ونحن نإكد انه
من المتوقع انها ستنجح ولكن مع ضمان توافر عوامل نجاح هذه المصارؾ التً سنؤتً
على ذكرها فً الفترة الالحقة.

مقومات ومتطلبات نجاح المصارف االسالمٌة فً سورٌة:

.1ضرورة توافر كوادر متخصصة بالناحٌتٌن الشرعٌة والمصرفٌة ,والقادرة على ادارة
العملٌات المصرفٌة وفق االسس والمفاهٌم المصرفٌة الحدٌثة العالمٌة وخبٌرة بؤسالٌب
العمل المصرفً ,وكٌفٌة اٌصال اهداؾ المصرؾ الى العمٌل ,مع القدرة على تحقٌق
اهداؾ العمٌل بالسرعة الممكنة وضمن الشرعٌة ,علما ً انه ٌجب ان ٌتوفر فً الكادر
العامل فً المصرؾ االٌمان بالرسالة االساسٌة التً ٌسعى الٌها .الن ما ٌعٌق عمل
المصرؾ هو عدم توفر العناصر البشرٌة المإهلة والمإمنة برسالة المصرؾ والقادرة
على نقلها ,ومدى فهمها السالٌب العمل المصرفً وقدرتها على تنفٌذ العمل فً ظل
الشرعٌة .وكبداٌة ٌمكن االستعانة بخبرات وكوادر ادارٌة من خارج الدولة رٌثما تتوفر
الكوادر بالمإهالت والخبرة المطلوبة.
.2اعداد العاملٌن وتدرٌبهم :فً الفقرة السابقة أكدنا على ضرورة توافر كوادر
ً
بداٌة ٌجب اختٌار العناصر المإهلة المختصة ومن
متخصصة ,ولكن هذا ال ٌكفً الته
ثم البد من اخضاعهم لدورات تدرٌبٌة تكسبهم المهارة الفنٌة المطلوبة بكٌفٌة التعامل مع
زبابن المصرؾ ,ولرفع مستوى ادابهم الى المستوى المخطط له ,ولٌنجزوا مهامهم
المصرفٌة وفق قواعد الشرٌعة ,وهذا ٌحتاج الى جهد مكثؾ لتمكٌن الكوادر البشرٌة
العاملة فً المصرؾ وٌمكن انشاء معاهد ومإسسات تعلٌمٌة لتؤهٌل الكوادر البشرٌة
المطلوبة.
.3ضرورة التؤكد من شرعٌة انجاز المعامالت فً المصرؾ من اجل المحافظة على
الهدؾ االساسً الذي من اجله وجدت المصارؾ والمتمثل فً تطبٌق وتنفٌذ االحكام
المالٌة فً ظل الشرع وتحوٌله الى واقع عملً تلتزم به المصارؾ وتعمل ضمنه ,لذلك
ٌجب أن تتفق جمٌع انشطة ومجاالت استثمار المصرؾ مع روح الشرعٌة ومقاصدها,
وذلك بالرجوع الى العلماء والفقهاء المختصٌن بهذا المجال ,النه فً حال وقوع
المصرؾ بؤي خطؤ شرعً سٌفقد ثقة المتعاملٌن معه ,وٌفشل النظام المصرفً
االسالمً ,الن معظم زبابنه ٌتعاملون من منطلق العاطفة االسالمٌة التً تبعدهم عن
دابرة الحرام وخصوصا ً فً االمور والتعامالت المالٌة.
ٌ.4جب ان ٌنتهج المصرؾ االسالٌب المعتمدة عالمٌا ً فً تلبٌة احتٌاجات زبابن
المصرؾ من اجل االنتفاع بكل ما هو مسخر لهم انطالقا ً من قول َّللا تعالى" :وسخر
لكم ما فً السموات وما فً االرض جمٌعا ً منه" .وان ارتباط المصرؾ االسالمً
بالتعالٌم السامٌة ال ٌمنعه أبداً من التطور والتقدم لذلك ٌجب على المصرؾ األخذ
بؤحدث الوسابل العلمٌة واآلالت التكنولوجٌة المتطورة ووسابل االتصال الحدٌثة من
اجل السرعة فً إنجاز معامالت الزبابن بالشكل االمثل من ناحٌة ,ولحسن إدارة أمواله

من ناحٌة أخرى ,وخصوصا ً أن تطور التقنٌات وأنظمة المعلومات أصبح عنصراً
أساسٌا ً لتحسٌن وتنمٌة األنظمة المصرفٌة.
.5العمل على توعٌة وتثقٌؾ أفراد المجتمع بهدؾ المصرؾ االسالمً :وهنا ٌؤتً دور
االعالم وأهمٌته فً نقل رسالة المصارؾ اإلسالمٌة إلى افراد المجتمع من خالل وسابل
االعالم المتاحة (الندوات  ,المعارض  ,النشرات  ,المطبوعات  ,المإتمرات الصحفٌة ,
اللقاءات الدورٌة  ,تقدٌم الهداٌا والمنح الدراسٌة  ,مراكز البحث وجمٌع األنشطة
االجتماعٌة واالنسانٌة) .ودور االعالم ٌبرز فً هذا المجال من خالل  ,التؤكٌد على انا
اعمال المصارؾ بعٌدة عن التعامل بالفابدة وارباحه ؼٌر مخالفة لشرع  ,مع توضٌح
دور المصرؾ االسالمً فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة وربطها بالتنمٌة االجتماعٌة ,
والتؤكٌد ع أن هناك رقابة تمنع المصرؾ من ممارسة اي خطؤ ٌوقعه فً الحرام .
 .6العمل ع انشاء سوق مالً ٌضم جمٌع المصارؾ والمإسسات المالٌة االسالمٌة  :مع
نمو وتطور المصارؾ االسالمٌة فً سورٌة أصبح من الضروري السعً الى انشاء
وتكوٌن سوق مالٌة مالبمة لمنهج عمل تلك المصارؾ والتزامها الثابت فً عدم التعامل
بالفابدة  ,وتتوافق مع اهدافها  ,وتتكطن من خاللها من التوسع فً استثماراتها بالشكل
الذي ٌساعد ع تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة  ,وتحقٌق احتٌاجات المجتمع دون الحاجة الى
االعتماد على االسواق المالٌة العالمٌة لسثمار الفابض النقدي فً هذه االسواق .
 .7تحقٌق التعامل والتنسٌق بٌن المصارؾ والمإسسات المالٌة القابمة لتعامل من أجل
تحقٌق قوة اقتصادٌة قادرة على تنفٌذ المشارٌع الكبٌرة .
 .8المساهمة فً نشر المصارؾ االسالمٌة عالمٌا  :تعانً المصارؾ فً ما ٌتعق
بالتجارة الخارجٌة من عدم وجود مصارؾ اسالمٌة فً بعض البلدان  ,مما ٌجعلها
مضطرة الى التعامل مع المصارؾ الموجودة فً تلكة البلدان  ,لذا ولمنع وقوع
المصارؾ فً الخطؤ ٌ ,جب بذل الجهود من أجل تعمٌم هذه المصارؾ ونشرها مفً
جمٌع الدول .
علما اننا نالحظ حالٌا ً نجاحا وانتشارا للمصارؾ االسالمٌة فً أؼلب دول العالم  ,حتى
أنا كثرا من المصارؾ االتقلٌدٌة تحولت الى مصارؾ اسالمٌة أو أنشابت أقساما
اسالمٌة كما فً السودان واٌران  ,وأكبر بنك فً العالم  ,له بنك اسالمً فً البحرٌن
 ,وفً السعودٌة هناك العدٌد من المصارؾ التً تحولت الى مصارؾ اسالمٌة مثل
المصرؾ التجاري األهلً السعودي .

 .9السعً الى اقامت شركات اسثمارٌة ومإسسات اقتصادٌة اسالمٌة مع المصارؾ
القابمة  :ألن التوسع فً انشاء واقامة العدٌد من الشركات االسثمارٌة والمإسسات
المالٌة وفً مختلؾ مجاالت االنتاج والخدمات من شؤنه زٌادة الطاقة االستٌعابٌة لهذه
المصارؾ  ,مما ٌساعدها على اٌجاد واستحداث مجاالت وفرص اسثمارٌة جدٌدة تساهم
فً تحقٌق احتٌاجات المجتمع  ,وتساعد على االستؽناء عن المنتجات المستوردة وتوفٌر
القطع مما ٌساهم فً دعم االقتصاد الكلً لدولة  ,لذا ٌجب انشاء الشركات االسثمارٌة
المتخصصة  ,لتتمم عمل المصارؾ وتساعدها على اداء مهامها وتحقٌق أهدافها .
 .10ضرورة توفر جهاز رقابً مإلق من مختصٌن فً القضاٌا االقتصادٌة واالدارٌة
والمالٌة والمصرفٌة والشرعٌة فً أن واحد  ,للتؤكد من فعالٌة االسثمارات وضمان
نجاحها من جهة ومدا شرعٌتها من جهة أخرة  ,انطالقا من وقوع المصرؾ بؤي خطؤ
شرعً سٌفقد ثقت المتعاملٌن معه  ,فا إفتتاح المصارؾ وشركات التؤمٌن و المإسسات
المالٌة ووحتى البورصة االسالمٌة ٌتطلب وجود هٌبة شرعٌة تسمى هٌبت الرقابة
الشرعٌة وهً جهاز مستقل من الفقهاء المختصٌن فً فقه المعمالت وٌجوز أن ٌكون
أحد االعضاء من ؼٌر الفقهاء  ,على أن ٌكون من المختصٌن فً مجال المصارؾ وله
المام بفقه المعامالت  ,وٌهتم هذا الجهاز بتوجٌه نشاطات الشركة ومراقبتها للتؤكد من
التزامها فً أحكام ومبادئ الشرٌعة االسالمٌة  ,وٌتطلب تحقٌق االهداؾ و الؽاٌات
المناطة بالهٌبة أن تكون قراراتها والفتاوي الصادرة عنهم ملزمة  ,ولهٌبة الرقابة
الشرعٌة معاٌر دولٌة متفق علٌها وٌجب أن ٌكون أعضاء الهٌبة من حملت الدكتوراه
فً الشرٌعة االسالمٌة والفقه االسالمٌة  ,مع وجوب تعٌن عضوا منتدبا من الهٌبة ٌعمل
فً المصرؾ لمتابعة أعماله  .واضافة الى ذلك ٌجب أن ٌكون رقابة مركزٌة تتوالها
الجهات المسإولة عن الرقابة على النقد مثل المصرؾ المركزي ٌتشكل فٌه فرٌق عمل
موسع لدرس وتطوٌر وتسهٌل عمل المصارؾ االسالمٌة  .وتوفٌر مستلزمات كفاءة
االداء فً القطاع المصرفً والمالً  ,وتحدٌث التشرٌعات بما ٌنسجم مع النمو
المتسارع فً الصناعة المصرفٌة االسالمٌة فً الصناعة  ,والعمل على توفٌر البٌبة
القانونٌة التً تنظم اعمال المصارؾ االسالمٌة  ,وتحدد عالقتها مع المصرؾ المركزي
 ,وتطوٌر أدوات السٌاسة النقدٌة بما ٌخدم مصالح المصارؾ االسالمٌة .
 .11االعتماد على األسس واألسالٌب العلمٌة عند اتخاذ القرارات االستثمارٌة المثلى
التً ٌنتج عنها توظٌؾ االموال فً القنوات االستثمارٌة ,التً تساهم فٌتحقق أهداؾ
المصرؾ والزبون وتساهم فً تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة وتحقق الربح فً
الوقت ذاته ,ألن عجز المصرؾ ؼن تحقٌق األرباح من االستثمارات ,وعجزه عن
توظٌؾ أمواله فً مجاالت استثمارٌة تدر ارباحا ً وتحقق متطلبات المجتمعٌ ,توقع له أن

ٌعجز عن االستمرار والنجاح ,علما ً أنه شهدت سورٌة مإخراً تطورات فً مجال
تطوٌر االنظمة والتشرٌعات المحفزة والجاذبة لالستثمار.
 .12السعً الى توفر القدرة على تلبٌة احتٌاجات المجتمع بشكل ٌنسجم مع التطورات
المصرفٌة العالمٌة.خصوصا ً أن العولمة فرضت على المصارؾ االسالمٌة مواجهة
مصارؾ الدول المتقدمة التً تملك خبرة واسعة فً هذا المجال ,إذ ٌجب أن تستفٌد
المصارؾ االسالمٌة السورٌة من التطورات المصرفٌة العالمٌة ,حٌث ٌمكنها أن تبدأ
من حٌث انتهى اآلخرون .خصوصا ً وأن هذه الخطوة ستساهم فً نمو االقتصاد
السوري على طرٌق تحرٌك رإوس االموال المكتنزة عند االفراد من جهة ,وتزٌد
المشارٌع االستثمارٌة من جهة أخرى .وفً هذا المجال البد أن نذكر أن دراسة
إحصابٌة شملت  750شركة خاصة سورٌة ,تبٌن أن  %35من هذه الشركات ممتنعة
عن التوسع فً اعمالها ,ألن االقتراض من المصارؾ التقلٌدٌة محرم ,وهذه النسبة
تعطً مإشراً واضحا ً على تعطٌل قطاع واسع عن التطور والعمل .وهذا ما ٌدفعنا إلى
زٌادة اإلهتمام بالمصارؾ اإلسالمٌة من أجل زٌادة توسّعها وانتشارها .
من خالل ما ت ّم سرّده عن مقومات نجاح المصارؾ اإلسالمٌة وربط ذلك باألرقام
والبٌانات والجداول التً وردت سابقا ً نإكد على استقرار المصارؾ اإلسالمٌة بسبب
اعتمادها لمقومات نجاحها وخصوصا ً فٌما ٌتعلق بتطوٌر مهارة العاملٌن  ,فعلى سبٌل
المثال قد بلؽت مصارٌؾ التدرٌب لمصرؾ الشام عام  80048552( 2007ل.س)
والتوعٌة التً تتم بمختلؾ وسابل اإلعالم عن أهمٌة ونجاح وشرعٌّة المصارؾ
اإلسالمٌة واعتمادها األسالٌب العلمٌة فً إدارة أعمالها  ,لذلك نإكد الفرضٌّة اإلبتدابٌة
السادسة التً تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصابٌة بٌن استقرار المصارؾ
اإلسالمٌة ومقوّ مات نجاحها .

صٌغ التموٌل المعتمدة فً المصارف اإلسالمٌة فً سورٌة (حالة
خاصة المصرف الدولً اإلسالمً ) :
الٌمكن للمصرؾ اإلسالمً أن ٌقرض مجانا ً ألنه مإتمن على أموال المستثمرٌن  ,كما
الٌمكنه اإلقراض بالفابدة الن ذلك حرام شرعا ً  ,لكنه ٌعمل على تنمٌة االموال
واستثمارها بالطرق المشروعة من ناحٌة ,وٌدخل كشرٌك استراتٌجً فً تعامله مع
عمالبه من ناحٌة اخرى ,بذلك فهو ال ٌقاٌض نقوداً بنقود ,وال ٌتعامل مع الفابدة
المركبة ,لكنه أوجد لنفسه صٌؽا ً وفوانٌن استمدها من مراكز الفقه والشرع ,وهذه هً
أهم صٌػ التموٌل واالستثمار التً ستعتمدها المصارؾ االسالمٌة فً سورٌة وكحالة
خاصة المصرؾ الدولً االسالمً فً سورٌة.

.1المرابحة (بٌع المرابحة) :وهو األسلوب األكثر شٌوعا ً من أسالٌب التموٌل االسالمً
على مستوى المصارؾ العربٌة والعالمٌة ,حٌث وصلت نسبته ال  %66من اجمالً
صٌػ التموٌل فً مصارؾ أمرٌكا وأوروبا وأفرٌقٌا ودول الخلٌج العربً .كما ان معظم
أعمال المصرؾ الدولً االسالمً السوري حالٌا ً موجه نحو المرابحة التً تشكل نسبتها
 %95من حجم أعماله ,والتوظٌؾ ٌتم فً مجال السٌارات والعقارات والسلع التشؽٌلٌة
واالستثمارٌة ,لذلك سنعطٌها عناٌة خاصة فً بحثنا .والمرابحة فً الفقه االسالمً هً
نوع من انواع البٌع ولٌست نوعا ً من أنواع المشاركة ,وٌقوم بٌع المرابحة على بٌع
السلع المملوكة للمصرؾ أصالً وعلى أساس أن ٌكون رأس المال الذي قام المصرؾ
بشراء السلعة به معلوما ً بشكل واضح ودقٌق ,مع اضافة ربح معلوم للمصرؾ كنسبة
من تكلفة الشراء وتقسٌط المبلػ على فترة زمنٌة معلومة ٌتفق علٌها مع المشتري ,اذ
ً
ثانٌة له
ٌرى زبون المصرؾ السلعة وٌطلب من المصرؾ ان ٌشترٌها له ثم ٌقوم ببٌعها
مع ربح ٌمثل الفرق بٌن سعر شراء السلعة وسعر بٌعها الى الزبون ,وتتم عملٌات
المرابحة على جمٌع السلع التً ال تتعارض مع الشرٌعة االسالمٌة ,مثل االراضً,
العقارات ,السٌارات ,االثاث ,االجهزة الكهربابٌة ,وؼٌرها من المواد سواء كان الؽرض
منها التملك او اعادة بٌعها من جدٌد .وسواء كان سٌتم شراء هذه المواد من خالل
السوق المحلً أو الخارجً ,وفٌما ٌلً توضٌح لكٌفٌة تقدٌم هذه الخدمات :تموٌل
االراضً والعقارات ومواد البناء :حسب نظام تموٌل المرابحةٌ ,مكن منح التموٌل
لشرابها ولمدة أقصاها  10سنوات  ,وفق نسبة ربح ٌتم تحدٌدها من قبل إدارة المصرؾ
بحٌث الٌزٌد قٌمة القسط الشهري عن  %40من صافً دخل األمر بالشراء وبضمان
رهن العقار المراد تموٌله  .تموٌل السٌارات  :وٌمكن منح التموٌل لشرابها لمدة أقصاها
 5سنوات وفق نسبة ربح ٌتم تحدٌدها من قبل إدارة المصرؾ  .تموٌل األثاث واألجهزة
الكهربابٌة ٌ :مكن منح التموٌل لشرابها على نظام تموٌل المرابحة لمدة أقصاها 4
سنوات وفق نسبة ربح ٌتم تحدٌدها من قبل إدارة المصرؾ  .وتموٌل المواد التجارٌة
بهدؾ االتجار بها ٌ ,قدم المصرؾ للتجار طرٌقا ً لتموٌل المواد التجارٌة عن طرٌق
التموٌل من خالل اعتمادات مستندٌة باإلطالع  ,أو من خالل اعتمادات مستندٌة آجلة
الدفع.
 -2المشاركة(تموٌل المشاركة) :هً عبارة عن صٌؽة استثمار بالملكٌة وعلى أساس
مشروع مشترك  ,إذ ٌشترك المصرؾ مع زبون أو أكثر بحصة معٌنة فً رأس مال
مشروع معٌن على أن ٌتفقوا على أساس توزٌع الربح  ,أما الخسارة فإنها توزع حسب
حصة كل منهم فً رأس مال  ,وقد ٌسهم المستثمرون اإلسالمٌون والتقلٌدٌون معا ً فً
رأس مال مشروع والمساهمة تكون كل بحسب مساهمته فً رأس مال مع تحمل الربح
والخسارة [. ]22فعندما ٌودع األفراد أموالهم فً المصرؾ اإلسالمً ٌقوم باستثمارها

فً أسهم شركات تعمل ضمن الشرٌعة اإلسالمٌة  ,وٌمكن للمصرؾ إما أن ٌمتلك أسهما ً
فً شركات أو صناعات جدٌدة ٌكون قد سبق له تموٌلها  ,وإما أن ٌمتلك أسهما ً فً
شركات تكون بحاجة إلى رأس مال للتوسع  ,والبد للتوضٌح هنا أن المشاركة هو عقد
بٌن طرفٌن ٌتشاركان برأس مال  ,وٌحق للطرفٌن التصرؾ بالمال تصرفا ً كامالً  ,وٌتم
توزٌع الربح حسب ماتم اإلتفاق علٌه بٌن الطرفٌن أما الخسارة فتتوزع حسب نسبة
المشاركة برأس المال .
 -3عقد اإلستصناع :وٌقوم هذا النوع من صٌػ التموٌل واالستثمار على مبدأ طلب
الزبون من المصرؾ بإنشاء أو إنتاج سلع معٌّنة بالكامل بمواصفات معٌّنة وبمبلػ ٌتفق
علٌه  ,حٌث ٌتم تسلٌمه إلى الزبون فً التارٌخ المتفق علٌه  ,وهنا ٌقوم المصرؾ
مواز  ,حٌث
بالتعاقد مع مقاول أو أكثر لتنفٌذ المشروع من خالل عقد استصناع
ٍ
بموجب هذا العقد ٌمكن للمصرؾ امتالك المصنع والقٌام بالتصنٌع  ,أي ٌكون صانعا ً و
مستصنعا ً فً الوقت ذاته ,حٌث ٌمثل الفرق بٌن ما ٌدفعه المصرؾ للمقاول وما ٌسجله
على حساب المستصنع ربحا ً للمصرؾ  .وٌزاول حالٌا ً المصرؾ الدولً اإلسالمً
توظٌؾ جزء من أمواله بنسبة  %5من إجمالً رأس المال فً اإلستصناع (المقاوالت)
.
 -4عقد بٌع السلمٌ :قوم هذا النوع من صٌػ التموٌل واالستثمار على أساس بٌع سلعة
معٌّنة لم تنتج بعد على أن تكون معلومة النوع والثمن  ,حٌث ٌتم دفع ثمن السلعة مسبقا ً
وتسلّم بعد فترة معٌّنة  ,وهذا النوع من البٌع ٌقتصر على المنتجات الزراعٌة  ,فصاحب
رأس المال ٌحتاج أن ٌشتري السلعة وصاحب السلعة ٌحتاج إلى ثمنها مقدما ً لٌنفقه على
اإلنتاج  ,وٌتم ذلك عن طرٌق عقد السلم  ,أو ما ٌسمى بٌع السلؾ .
 -5المضاربة :لقد ع ّرفها المختصون فً هذا المجال بؤنها :عقد بٌن طرفٌن أو أكثر ٌقدم
أحدهما المال ةاآلخر ٌقوم بالمضاربة وذلك مقابل نسبة ربح محددة ٌتفق علٌها .وٌقصد
بها أن ٌدفع المصرؾ بصفة حابز على األموال إلى الزبون بصفة المضارب ماالً
لٌتاجر على أن ٌكون الربح مشتركا ً بٌن المصرؾ والعمٌل حسب اإلتفاق  ,أما الخسارة
فٌتحملها المصرؾ مع توفر شرط الج ّدٌة عند العمٌل  ,والمصرؾ الدولً اإلسالمً
حدد حصة الزبون بـ %70من األرباح المحققة خالل فترة االستثمار  ,منها %10
كمخصص لمخاطر االستثمار  ,وحصة المصرؾ كمضارب هً .%30
 -6اإلجارةٌ :قوم المصرؾ اإلسالمً بشراء األصول واآلالت والمع ّدات وإعادة
تؤجٌرها إلى الزبون الراؼب فً اإلستبجار .وهً شكالن  :التؤجٌر التشؽٌلً ٌ:قوم
المصرؾ بشراء األصول القابلة للتؤجٌر ,وإعادة تؤجٌرها للمشارٌع بهدؾ تشؽٌلها أو

االنتفاع منها مدة محددة ولقاء إٌجار متفق علٌه  ,بشرط بقاء ملكٌّة األصول بعد انتهاء
مدة اإلٌجار للمصرؾ إلعادة تؤجٌرها مرة أخرى ,وهكذا ....التؤجٌر التموٌلً ٌ :قوم
المصرؾ بشراء االصول التً ٌرؼب بها الزبون وتملكها من قبل المصرؾ وتؤجٌرها
للزبون مدة معٌنة بإٌجار محددٌ ,تضمن جزء منها دفع أقساط ٌسدد بها جزء من الثمن
الذي تحمله المصرؾ والجزء اآلخر ربح المصرؾ من االستثمار فً االٌجار ,وهنا
ٌلتزم الزبون بدفع كامل االقساط وبعدها تنتقل ملكٌة االصل له مع مالحظة أن ممارسة
ذلك ٌتطلب درجة عالٌة من التخصصص والخبرة فً الجوانب التموٌلٌة والقانونٌة
والفنٌة .وٌوفر التموٌل بالتؤجٌر عدة مزاٌا للمصرؾ االسالمً تتمثل بعابدات عالٌة
مقارنة بؽٌرها من صٌػ االستثمار ,مع احتفاظ المصرؾ بملكٌة االصول.
مما تقدم نإكد نفً الفرضٌة االبتدابٌة الثانٌة التً تنص على انه ال ٌوجد فرق جوهري
بٌن صٌػ التموٌل المعتمدة فً المصارؾ االسالمٌة والتقلٌدٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة
التً تنص على عكس ذلك.
 -7خدمات أخرى تقدمها المصارؾ االسالمٌة :مثل خدمات التجارة الدولٌة ,والخدمات
االلكترونٌة ,وفٌما ٌلً توضٌح الخدمات التً ٌقدمها المصرؾ الدولً االسالمً فً
سورٌة (كحالة خاصة):
أ-خدمات الودابع :تعامل الودابع المودعة فً المصرؾ على أساس أنها أموال مشاركة
لرأسمال المصرؾ (حقوق المساهمٌن فٌه) فً عملٌات االستثمار والتموٌل مقابل
حصول بعضها على نصٌب من األرباح وتتحمل الخسارة  ,وبنا ًء على ذلك فإن العقد
بٌن المصرؾ والزبون لٌس عقد قرض  ,وإنما هو عقد مضاربة ٌخضع فٌها العاقدان
للقاعدة الشرعٌة (الؽنم بالؽرم) ,أي بمعنى أن تكالٌؾ الشٌا تكون على من ٌنتفع به وإن
الخسارة تكون على من ٌستحق الربح ,وتتضمن خدمات الودابع بحسابات األمانة
(الحسابات الجارٌة) ,حٌث ٌتمكن الزبون من اإلٌداع فٌها فً أي وقت وبؤي مبلػ مع
إمكانٌة السحب  ,والتشارك هذه الودابع فً أرباح وخسابر االستثمار  .وحسابات ودابع
االستثمار المشترك  :حٌث ٌقوم المصرؾ بقبول هذه الودابع فً حسابات االستثمار ,
وعلى أساس نظام المضاربة بحٌث ٌكون المصرؾ مضاربا ً والزبون رب المال ,
وٌشارك أي مبلػ مودع فً هذه الحسابات فً نتابج عملٌات االستثمار إعتباراً من الٌوم
التالً لٌوم اإلٌداع.
بـ-خلق أدوات الصكوك اإلسالمٌة التً بموجبها ٌشارك العمالء فً العملٌات مباشر ًة ,
مثل عملٌات تموٌل طابرة أو باخرة أو مصنع أو فندق وٌمكن أن تطرح صكوك ٌشارك
فٌها الناس وٌكونون شركاء فً عملٌة التموٌل  ,وهذا ٌعطً عابداً أفضل من المصارؾ
التقلٌدٌة .

جـ-خدمات عملٌات تؤسٌس الشركات واألسهم والمساهمات :وهً من مٌزات المصارؾ
اإلسالمٌة التً ال تستطٌع المصارؾ التقلٌدٌة تقدٌمها .
د-خدمات التجارة الدولٌة فٌما ٌتعلق بفتح االعتمادات المستندٌة  ,وإصدار كافة أنواع
الكفاالت المصرفٌة (المحلٌة واألجنبٌة)  ,وخدمة بوالص التحصٌٌل الصادرة والواردة
وتعهدات القطع  ,وقبول اٌداع الشٌكات بحسابات الزبابن  ,وقبول الحواالت مع استخدام
نظام اإلتصال السرٌع  , swiftإلصدار االعتمادات المستندٌة والتحوٌالت المالٌة وفق
المفاهٌم المصرفٌة الحدٌثة المتعارؾ علٌها عالمٌاً.
هـ-الخدمات اإللكترونٌة :وتتمثل بقبول وإصدار بطاقات اإلبتمان  ,مثل  :الفٌزا كارد ,
والماستر كارد  ,والبطاقة الذكٌة حسب الشرٌعة اإلسالمٌة  ,إصدار بطاقات الص ّراؾ
اآللً  ATMبخدمة  24ساعة  ,وتقدٌم خدمات الرسابل المصرفٌة عبر الهاتؾ المحمول
 , SMSوالمصرؾ الخلوي  Mobile Bankوالمصرؾ الفوري  Call Centerوتقدٌم
الخدمة المصرفٌة اإللكترونٌة عبر اإلنترنت وبنك المنزل/المكتب , Home Bank
والمصرؾ الناطق . Phone Bank
و-خدمات أخرى :مثل خدمة توطٌن الرواتب  ,وتؤجٌر الصنادٌق الحدٌدٌة  ,وتقدٌم
خدمات مصرفٌة لكبار العمالء  . Private Bankingوحالٌا ً أعمال المصرؾ ابتدأت
بؤعمال التجارة الداخلٌة والخارجٌة والتصدٌر واالستٌراد .
من خالل ما أتٌّنا ذكره نالحظ الفرق الواضح بٌن آلٌة التموٌل فً المصارؾ اإلسالمٌة
والمصارؾ التقلٌدٌة  .حٌث تتمثل آلٌة التموٌل فً األولى بقبول الودابع وفتح الحسابات
الجارٌة واالستثمار المشترك وعقود المشاركة والمضاربة واالستصناع  ,والمرابحة
وكل عمل توافق علٌه الرقابة الشرعٌة  ,وضمن تعلٌمات مجلس النقد والتسلٌؾ  ,أما
المصارؾ التقلٌدٌة فهدفها األساسً قبول الودابع واإلقراض والتعامل بالفابدة ,
والتحتاج إلى رقابة شرعٌة .
ممّا تق ّدم نالحظ الفرق الواضح بٌن الخدمات المق ّدمة من المصارؾ اإلسالمٌة
والمصارؾ التقلٌدٌة فً سورٌة وهذا ماٌنفً الفرضٌة االبتدابٌة الخامسة التً تنصّ
على أنه الٌوجد فرق جوهري بٌن الخدمات التً تق ّدمها المصارؾ اإلسالمٌة والتقلٌدٌة
وبذلك نقبل الفرضٌة البدٌلة.

الباب الثالث
العٌنات والطرابق
أوالً :المصارف اإلسالمٌة والتقلٌدٌة
(مقارنة بٌن المصرف الدولً اإلسالمً والمصرف التجاري
السوري).
ثانٌاً :المنافسة بٌن المصرف الدولً والمصرف التجاري.
ثالثاً :الرقابة بٌن المصارف اإلسالمٌة والمصارف التقلٌدٌة.
رابعاً :المخاطرة فً المصارف اإلسالمٌة والتقلٌدٌة.

أو ًال :المصارف اإلسالمٌة والتقلٌدٌة وآلٌة العمل فٌها (مقارنة بٌن
المصرف الدولً اإلسالمً والمصرف التجاري السوري):
ٌُقصد بالمصارؾ اإلسالمٌة تلك المصارؾ أو المإسسات التً ٌنص قانون إنشابها

ونظامها األساسً على االلتزام بمبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة وعدم التعامل بالفابدة.
كما عرفها أحد المختصٌن :بؤنها مإسسة مالٌة مصرفٌة لتجمٌع األموال وتوظٌفها فً
نطاق الشرٌعة اإلسالمٌة بشكل ٌضمن تحقٌق العدالة فً التوزٌع.
كما عُرِّ ؾ المصرؾ اإلسالمً فً المرسوم التشرٌعً رقم  35للعام  2005بؤنه:
ٌتضمن عقد تؤسٌسه ونظامه األساسً التزاما ً بممارسة األعمال المصرفٌة ,أي ال
تتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.
أما المصارؾ التجارٌة فٌمكننا تعرٌفها بؤنها :مإسسة مصرفٌة تقوم بتقدٌم مجموعة من
الخدمات ذات الطبٌعة النقدٌة أو المالٌة ,من أجل تحقٌق األهداؾ االقتصادٌة والتنموٌة.
وفٌما ٌتعلق بالمصارؾ التقلٌدٌة فً وسورٌا ,فإن طبٌعة وآلٌة عملها تختلؾ عن
المصارؾ اإلسالمٌة وهذا ما ورد فً القانون  28لعام .2001
حدد أعمال المصارؾ بـ :قبول الودابع بالعملة السورٌة واألجنبٌة وآلجال مختلفة,
وخصم األوراق التجارٌة واسناد األمر والسفاتج بصورة عامة وخصم اسناد القروض
القابلة للتداول أو الؽٌر القابلة له ,ومنح القروض والسلؾ بجمٌع أنواعها مقابل ضمانات
عٌنٌة أو شخصٌة ,وإصدار شهادات اإلٌداع مع توفٌر التسهٌالت الالزمة لعملٌات
الحفظ األمنً للنقود ,وشراء بٌع األسهم والسندات لشركات المساهمة المطروحة أسهمها
على االكتتاب العام.
ٌإدي المصرؾ اإلسالمً المهام التالٌة:
ٌ -1جمع األموال ولٌس لدٌه نظام فوابد ,ألن المنهج االقتصادي فً اإلسالم فً هذا
المجال موقفه محدد وحاسم ,وهو استبعاد الفابدة الربوٌة من كل عملٌاته أخذاً
وعطاء ,وهذا األساس الذي ٌقوم علٌه المصرؾ اإلسالمً ,ألن اإلسالم حرّم
الربا بكل أشكاله .والمصارؾ اإلسالمٌة تقوم فً معامالتها على أساس
المشاركة فً األرباح والخسابر وفق الشرٌعة اإلسالمٌة بٌنما تقوم المصارؾ

التقلٌدٌة فً معامالتها على أساس النظام المصرفً فً العام وهو نظام الفابدة
أخذاً وعطاءً ,وهذه المصارؾ ملزمة بدفع الفوابد سواء حققت ربحا ً أو خسارة.
ٌ -2لتزم المصرؾ اإلسالمً بؤحكام الشرعٌة اإلسالمٌة وٌلتزم بمبدأ الحالل
والحرام ,وٌلتزم باألعمال المشروعة النافعة للجمٌع فً التجارة والصناعة
الزراعة ,ألن المصارؾ اإلسالمٌة مصارؾ تنموٌة بالدرجة األولى ,وبما أنها
تتبع منهج َّللا المتمثل فً أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة لذا فإنها وفً جمٌع أعمالها
محكومة بما أحله َّللا ,بٌنما تلتزم المصارؾ التقلٌدٌة بالقواعد القانونٌة التً تحكم
أعمالها.
ٌ -3عمل على تحرٌك المدخرات المجمدة وتوظٌفها ,وٌقوم بالمساعدة على رفع
المستوى المعٌشً لألفراد داخل المجتمع وٌساهم فً تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة
واالقتصادٌة.
ٌ -4سعى المصرؾ االسالمً الى منع الطمع ,وعدم االستؽالل عن طرٌق الفابدة,
وعدم احتكار المال بل ٌسعى عن طرٌق المشاركة فً المشارٌع المنتجة ,لذلك
فهو ٌهدؾ الى زٌادة رأس المال ,عدم اكتنازه وإدارته بالشكل األمثل ,وفق
الطرٌقة الشرعٌة ,بٌنما أساس أعمال المصارؾ التقلٌدٌة هو االقراض بالفابدة.
 -5ال تصدر المصارؾ االسالمٌة السندات ألنها تدخل فً دابرة الحرام ,بٌنما ال
تجد مانعا ً المصارؾ التقلٌدٌة من التعامل بها.
 -6تؤخذ المصارؾ االسالمٌة شكل شركة مساهمة وفقا ً ألحكام القانون الوضعً,
وٌحتل االستثمار حٌزاً كبٌراً فً معامالتها أي انها لم تخرج عن الشكل القانونً
للمصارؾ التقلٌدٌة فً سورٌة ,وهً ؼٌر متخصصة حٌث تقوم باالستثمار فً
كافة المجاالت ,بٌنما نجد المصرؾ التجاري ٌهتم باالقراض بالفابدة ,وال ٌقوم
باالستثمار اال فً نطاق ضٌق.
 -7تمنح المصارؾ االسالمٌة القرض الحسن ,بٌنما ال تتعامل المصارؾ التقلٌدٌة
بهذا النوع من القروض ,وحتى وعندما تمنح القروض تحتاج الى الضمان.
 -8ال ٌمكن للمصرؾ االسالمً من استثمار أمواله إال المقبولة شرعا ً التً تم أخذ
موافقة الهٌبة بشؤنها والعمل على تحقٌق أكبر ربح للمودعٌن مع تقلٌل مخاطر
االستثمار ,بٌنما المصارؾ التقلٌدٌة ال تنظر فً أي من معامالتها إلى النواحً
الشرعٌة وتهتم بتحقٌق أعلى معدل للفابدة.
 -9حساب االستثمار ٌقوم على أساس المضاربة المطلقة أو المفٌدة ,فالعمٌل
والمصرؾ مضارب فً مال المستثمرٌن وله نسبة محددة من الربح وللعمٌل
الباقً .أما حساب التوفٌر فً المصرؾ التجاري فٌقوم على أساس القرض,
فالعمٌل هو المقرض والمصرؾ مقترض ,وٌحدد المصرؾ مسبقا ً مقدار الفابدة.

ٌ-10تم استثمار الودابع بالطرق المشروعة فً المرابحات ,والمشاركات,
واالجارة ,وهً من أمور المضاربة فللمصرؾ نسبة محددة من الربح وللعمٌل
الباقً .أما الودابع فً المصارؾ التجارٌة فهً من القروض الطوٌلة األجل أو
القصٌرة ,فالعمٌل مقرض وله فابدة ,وتقوم هذه المصارؾ بإقراض هذه األموال
بالفابدة لمن ٌحتاج ,وتؤخذ فارق سعر الفابدة لها.
من هذا كله نالحظ االختالؾ الواضح بٌن المصارؾ االسالمٌة والمصارؾ
التقلٌدٌة ,حٌث ٌقوم األول على منهج الشرٌعة االسالمٌة ,أما الثانً فٌقوم على
منهج الربا وإقراض المال بفابدة .وهذا ما ٌنفً الفرضٌة االبتدابٌة األولى من
فرضٌات البحث التً تنص على أنه ال ٌوجد فرق جوهري بٌن آلٌة العمل فً
المصارؾ االسالمٌة والتقلٌدٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة.

ثانٌاً  :المنافسة بٌن المصارف االسالمٌة (المصرف الدولً)
والمصارف التقلٌدٌة (المصرف التجاري):
إن المنافسة بٌن المصارؾ بشكل عام موجودة وهً ضرورٌة وتهد أداة مساعدة
لتحسٌن األداء ومستوى الخدمات وهً ضرورٌة جداً ألنها تشكل حافزاً قوٌا ً لدفع
المصارؾ إلى التطوٌر والتحسٌن للبقاء واالستمرار فً السوق ,وبالطبع هناك منافسة
قوٌة بٌن المصارؾ االسالمٌة والتقلٌدٌة ,ألن هذه األخٌرة بحاجة إلى المزٌد من
التطوٌر والتحدٌث لتكون قادرة على تقدٌم الخدمة بالسرعة المطلوبة وبؤسالٌب مبتكرة,
وبشكل عام من المتوقع أن تكون المنافسة إٌجابٌة ألنها ستدفع المصارؾ ألن ترفع من
مستوى ادابها وتنتهج التطوٌر والتحدٌث بشكل مستمر ,مع السعً إلى تقدٌم الخدمات
المصرفٌة للعمٌل بالطرٌقة األفضل أكثر ما ٌتوقعه العمٌل نفسه والوصول إلى الجودة
الشاملة من خالل تقدٌم أفضل ما لدٌه من خدمات ,وأفضل منتج مصرفً ٌملكه لٌجذب
العمٌل ,وٌكون الرابح فٌها المستهلك والمستثمر والمصرؾ معاً ,ألن تحسٌن الخدمات
والمنتجات المصرفٌة ٌإدي إلى ربح أكبر ونمو أكبر .وبما أنه ال تتوفر لدٌنا أرقام عن
المصارؾ االسالمٌة كونها أصبحت فً عام  2007فقط فإننا سنكتفً بتوضٌح التطور
العام لقٌمة ودابع المصرؾ التجاري السوري الذي سعى إلى التطور والتوسع ,خاصة
فً التطورات التً تشهدها سورٌة فً مجال العمل المصرفً ,حٌث تم تعدٌل مرسوم
إحداث المصرؾ التجاري وزٌادة رأس المال إلى  70ملٌار ل.س ,وتم السماح له
بالمساهمة فً إحداث مصارؾ اسالمٌة وكذلك المساهمة فً إقامة أو تموٌل مشارٌع
استثمارٌة.
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الشكل رقم (ٌ )2وضح ودائع وأرباح المصرف التجاري السوري.

2008

من خالل مالحظة الجدول والرسم البٌانً ,نالحظ بوضوح تطور حجم ودابع المصرؾ
من عام إلى آخر ,ما عدا عام  , 2013 , 2012نالحظ أن المنافسة ستكون اٌجابٌة ألن
المصرؾ التجاري بدأ ٌؽٌر فً أسلوب عمله وٌستخدم أحدث التقنٌات واألسالٌب
الحدٌثة فً ممارسة أعماله ,ولكن فً الوقت ذاته نالحظ انخفاض الودابع االجمالٌة فً
عامً  , 2013 , 2012وهذا االنخفاض نزامن مع البدء بإنشاء المصارؾ االسالمٌة
وافتتاحها فً منتصؾ عام  , 2007وهذا ال شك فً أنه دلٌل واضح وأكٌد على تؤثر
المصارؾ التجارٌة بإفتتاح المصارؾ االسالمٌة ,وعلى المنافسة القوٌة بٌن المصارؾ,
ولكن ٌبقى لكل مصرؾ أن ٌسعى الى التطوٌر والتحسٌن من أجل المحافظة على بقابه.
وأن تسعى المصارؾ التجارٌة إلى فتح فروع أو نوافذ اسالمٌة حتى ال تخسر بعض
عمالبها خصوصا ً مع تزاٌد الطلب على خدمات المصارؾ االسالمٌة.

ثالثا ُ  :الرقابة بٌن المصارف االسالمٌة والمصارف التقلٌدٌة:
تختلؾ الرقابة فً المصارؾ التقلٌدٌة عن الرقابة فً المصارؾ االسالمٌة ,حٌث
تخضع المصارؾ التقلٌدٌة إلى أنواع خاصة للرقابة علٌها ,مثل مراقبة المصارؾ
المركزٌة و وزارة المالٌة والجمعٌة المبناة لمراقبة المصارؾ ومدققً الحسابات  ,وال
تخضع الى الرقابة الشرعٌة بٌنما تخضع لها المصارؾ االسالمٌة ,ألن أصل التعامل
مبنً على تحقٌق أكبر قدر من الفوابد بؽض النظر عن مشروعٌة المعامالت أو
مطابقتها للضوابط الشرعٌة  .بٌنما تخضع المصارؾ االسالمٌة لمبدأ الرقابة المتعددة
رقابة الهٌبات الشرعٌة ٌ :مارسها المتخصصون فً الفقه والشرٌعة االسالمٌة  ,وتقوم
بتوجٌه االدارة و إبداء المشورة بالنسبة لألنشطة والمشارٌع التً تعرض علٌها ,ورقابة
السلطات الحكومٌة (النقدٌة) .وبعض أجهزة الرقابة التً تخضع لها المصارؾ التقلٌدٌة
 .وبما أن مهمة المصرؾ الدولً االسالمً هً دخوله كجهة وسٌطة شرعٌة  ,وحتى
ٌتم التؤكد من صدقٌة وشرعٌة معامالته هناك هٌبة شرعٌة مع رقابة مصرؾ سورٌة
المركزي مع االعتماد على معاٌٌر دولٌة فً تقٌٌم عمل المصرؾ  .وحدد المشرع فً
سورٌة شروط وآلٌة الرقابة على المصارؾ االسالمٌة  ,حٌث نصّت المادة  10من
المرسوم التشرٌعً رقم  35بتارٌخ  2005/5/4على ما ٌلًٌ :عٌن المصرؾ بقرار من
الجمعٌة العمومٌة للمساهمٌن بناء على اقتراح مجلس االدارة ولمدة ثالث سنوات قابلة
للتجدٌد هٌبة مكونة من ثالثة أعضاء على األقل من علماء الفقه والشرٌعة والقانون ,
تسمى هٌبة الرقابة الشرعٌة  ,وٌكون ملزما ً للمصرؾ االسالمً  ,وتتولى هذه الهٌبة :
مراقبة أعمال المصرؾ االسالمً وأنشطته من حٌث توافقها وعدم مخالفتها ألحكام
الشرٌعة االسالمٌة  .وابداء الرأي فً صٌػ العقود الالزمة ألنشطته وأعماله  ,والنظر
فً أمور تكلؾ بها من قبل مجلس االدارة أو وفقا ً لتعلٌمات المصرؾ  .وبالتالً نرفض

الفرضٌة االبتدابٌة الثالثة التً تنص على أنه ال ٌوجد فرق جوهري بٌن آلٌة الرقابة
المعتمدة فً المصارؾ االسالمٌة والتقلٌدٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة.

رابعاً  :المخاطرة فً المصارف االسالمٌة والتقلٌدٌة :
إن أحكام الشرٌع االسالمٌة ال تعارض االرباح الناتجة عن االقراض ولكنها تحرم
الشكل الثابت للربح المحدد بسعر الفابدة مسبقا ً  ,وبالتالً هذه األحكام تفرض على
الطرفٌن (المصرؾ والزبون) تقاسما ً عادالً ومنصفا ً لألخطار واألرباح  .فالفكرة
األساسٌة فً العمل المصرفً تقوم على مبدأ المشاركة فً الؽنم والؽرم  ,وبالتالً
ٌتعرض رأسمال المصارؾ االسالمٌة لدرجة عالٌة من المخاطر  ,وتوزع النتابج التً
تحققها االستثمارات المصرفٌة بعد انتهاء العملٌة المصرفٌة على نقٌض ما ٌحدث فً
المصارؾ التقلٌدٌة  ,حٌث ٌتم منح فابدة محددة بشكل مسبق  ,والنظام المالً الذي ٌقوم
على فكرة المشاركة هو نظام أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة األزمات المالٌة ,
فالخسابر التً قد تحدث تنعكس مباشرة على الودابع باالنخفاض  ,أي أن قٌمة الودابع
فً المصرؾ االسالمً قد ترتفع أو تنخفض حسب الربح والخسارة  ,وبالتالً إن أي
مشكلة مالٌة سٌتم امتصاصها عن طرٌق التؽٌٌر فً قٌمة الودابع .وبالتالً ٌعد هذا
النظام مرنا ً فً مواجهة أٌة أزمة مالٌة طاربة  .أما النظام المصرفً التقلٌدي فٌضمن
القٌمة االسمٌة للودٌعة  ,ففً حال تعرض المصرؾ التقلٌدي ألٌة أزمة مالٌة  ,فإن
ودابع العمالء مضمونة وٌلتزم المصرؾ بسدادها  ,وفً هذه الحالة إذا لم ٌتمكن
المصرؾ التقلٌدي من مواجهة األزمات المالٌة سٌإثر ذلك على استقراره .
وبالنتٌجة المصرؾ اإلسالمً ٌتقاسم مخاطرة توظٌؾ األموال بٌنه وبٌن الزبون حسب
المشاركة برأس المال  ,أما المصرؾ التقلٌدي فٌتحمل وحده مخاطر المستثمر  ,وال
ٌتحمل المدخر أٌة مخاطرة  ,لذلك وحتى ٌتمكن المصرؾ التقلٌدي من تجاوز هذه
الثؽرة علٌه بإستخدام الكوادر اإلدارٌة والقادرة على إدارة هذا النوع من المخاطر
والتحكم بها .

المصارف اإلسالمٌة والتقلٌدٌة بٌن تاجر أو وسٌط مالً:
نتفق جمٌعا ً أن اعتبار المصارؾ التجارٌة التقلٌدٌة هً وسٌط مالً انطالقا ً من فكرة
أساسٌة  ,وهً أن المصرؾ التقلٌدي ٌعتمد على التوسط بٌن المدخرٌن والمستثمرٌن ,
وهذه الوساطة الؽرض منها فصل المخاطر بإدخال المصرؾ بٌن أصحاب رإوس
األموال ومستخدمً هذه األموال  .فالمدخر الٌهتم بالمخاطر فً المشارٌع التً تستثمر
فٌها األموال بل ٌهتم بالمخاطر التً ٌتضمنها التعامل مع المصرؾ  ,لذلك فالمدخر ٌؤخذ
مخاطرة المصرؾ  ,أما مخاطر المستثمر فٌتحملها المصرؾ  ,أي ٌؤخذ مخاطرة

العمٌل  ,علما ً أن المخاطرة التً ٌتعرض لها المدخر شبه معدومة  ,ألن المصرؾ
ٌحاول دابما ً أن ٌتمتع بقدرة ماالٌة كبٌرة تمكنه من الوفاء بإلتزاماته فً الوقت المناسب
 ,حتى لوتعرض المصرؾ لمخاطرة من قبل المستثمر (المقترض)  .لذلك فإن فكرة
المخاطرة فً العمل المصرفً التقلٌدي  ,تدور حول تحقٌق التوازن بٌن أصول
وخصوم المصرؾ  ,وفً هذه الحالة ٌتعرض المصرؾ لخطر مالً كبٌر  ,فً حال
عدم تحقٌق هذا التوازن ولكن اإلدارة الناجحة هً القادرة على إدارة المخاطر والتحكم
بها  .أما اعتبار المصرؾ اإلسالمً تاجراً أو وسٌطا ً مالٌا ً  ,فسنتفق أٌضا أن العالقة
للشرعٌة بهذا االعتبار  ,ألن الشرٌعة التفرق بٌن التاجر والوسٌط المالً  ,ألننا من
منطلق الشرٌعة نجد أن األحكام فً العبادات وفً المعامالت لٌس فٌها جزء مخصص
للتجار وآخر للوسطاء المالٌٌن  ,ولكنها تتعلق بالمكلّؾ نفسه  ,ولٌس فً الشرٌعة مكلؾ
اسمه وسٌط مالً وله أحكام خاصة به  ,ولٌس فٌها تاجر ٌختلؾ فً أحكامه عن بقٌة
المكلفٌن لمجرد أنه تاجر  ,وإنما الشرٌعة تحدد العالقات بٌن الناس التً تترتب علٌها
التزامات وحقوق ٌنظر إلٌها من منظار التكلٌؾ  ,وما كان محرما ً على أي فرد فهو
محرّم على الجمٌع  ,وال ٌخرجه من الحرمة أن الممارس له تاجر أم موظؾ أم وسٌط
مالً  ,لذلك إذا اعتبرنا المصرؾ اإلسالمً تاجراً أو وسٌطا ً مالٌا ً هذا ٌحدده القانون
ولٌس الشرع  ,ألن الشرع ٌهمه أن الٌحدث خطؤ ٌدخل فً دابرة الحرام  .أما القانون
فهو الذي ٌصدر اللوابح والتعلٌمات لٌحقق االستقرار فً المعمالت بٌن الناس  ,وبهذا
ٌمكننا اعتبار المصرف اإلسالمً هو وسٌط مالً مثل المصارف التقلٌدٌة ,
ولكن فكرة المصرؾ اإلسالمً قابمة على أساس مختلؾ تماما ً عن المصارؾ التقلٌدٌة
 ,من حٌث تحمّل فكرة المخاطرة فقط  .فالمودعون هم الذٌن ٌتحملون مباشر ًة مخاطر
المستثمرٌن  ,فالمصرؾ اإلسالمً الٌتحمل مخاطر مستخدمً األموال بشكل منفرد
ولكن دوره كوسٌط مالً إسالمً ٌإهله لتحمٌل المودع جزءاً من مخاطر االستثمار
ٌتناسب مع نسبة نصٌبه من األرباح  .وإن عدم اعتبار المصارؾ تاجراً له مبرراته
المنطقٌة  ,ألن التوازن بٌن األصول والخصوم الٌتحقق إال إذا تساوى مستوى
المخاطرة فً الجانبٌن  ,فإذا حصل المصرؾ على ودابع قصٌرة األجل فإن استخدامه
فً التجارة ٌخلق عدم التوازن فٌنجم عنه تحمل المصرؾ قدراً كبٌراً من المخاطر ٌوقع
المصرؾ فً عسر مالً قد ٌوقفه عن العمل  ,وهذا ما منع المصارؾ من ممارسة
التجارة  ,ألن هناك مستوى معٌنا ً من المخاطرة ٌتوقعه أصحاب األموال عندما ٌودعون
أموالهم لدى المصرؾ  ,وهذا المستوى ٌحدده العرؾ والعادة وربما القوانٌن المنظمة
لعمل المصرؾ  ,ولما تحدد هذا المستوى من المخاطرة فً جانب الخصوم (مصادر
األموال) وجب على إدارة المصرؾ أن تتحكم بمستوى المخاطرة فً جانب األصول
(استخدامات األموال) ولما كان هذا المستوى المطلوب ال ٌمكن أن ٌتحقق إذا اتجه

المصرؾ إلى البٌع والشراء  ,وجب أن ٌكون للمصرؾ طبٌعة خاصة مختلفة عن عمل
التجارة .
وكون المصرؾ اإلسالمً ٌعمل بالمضاربة هذا الٌبعده عن الوساطة المالٌة ألنه
باألساس عقد مضاربة عقد وساطة مالٌة  .وهذا ٌشٌر بوضوح إلى أن هناك اختالفا ً
واضحا ً بٌن المخاطر التً تتعرض لها المصارؾ اإلسالمٌة والتقلٌدٌة وهذا ماٌنفً
الفرضٌة االبتدابٌة الرابعة .

الباب الرابع

النتائج والتوصٌات

عرض ألهم النتائج واالقتراحات التً ٌتوقع أن تساهم
بها المصارف اإلسالمٌة فً االقتصاد السوري.

االستنتاجات والتوصٌات :
باالعتماد على المعلومات التً تم التوصل إلٌها من خالل استعراض وتحلٌل المراجع
واألبحاث والمقاالت المختصة بهذا البحث  ,وتحلٌل المراسٌم والقوانٌن المختصة بهذا
المجال  ,تم التوصل إلى استنتاج أساسً  ,وهو أنه من المتوقع أن المصارؾ اإلسالمٌة
ستساهم فً تطوٌر االقتصاد السوري وستشؽل قطاعا ً واسعا ً كان مجمداً بسبب ربوٌة
المصارؾ الموجودة  ,كما ستساهم فً تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة عن طرٌق التوجٌه
االستثمارات نحو تلبٌة احتٌاجات المجتمع  .كما ت ّم التوصل إلى وجود اختالؾ بٌن آلٌة
عمل المصارؾ اإلسالمٌة والتقلٌدٌة  ,حٌث تتفوق األول على التقلٌدٌة بؤهدافها
االجتماعٌة والمبادئ السامٌة التً تستند إلٌها وقدرتها على جذب مدخرات األفراد
المكتنزة لدٌهم  .كما الحظنا االختالؾ فً صٌػ التموٌل وآلٌة الرقابة بٌن نوعً
المصارؾ والحظنا أن طبٌعة عمل المصارؾ اإلسالمٌة تخرجها من دابرة الرقابة
التقلٌدٌة .
وبهدؾ دعم المصارؾ اإلسالمٌة والتؤكٌد على ضرورتها وأهمٌتها نقترح ماٌلً :
.1

.2

.3

.4

العمل على توعٌة وتثقٌؾ الفرد عن المزاٌا والخدمات التً تقدمها المصارؾ
اإلسالمٌة بهدؾ دفعهم لتوظٌؾ أموالهم  .وهنا ٌجب التؤكٌد على دور اإلعالم
فً توضٌح التزام المصارؾ اإلسالمٌة باألعمال المشروعة  ,وأن الربح المحقق
فً هذه المصارؾ ناتج عن استثمارات تعمل وفق الشرٌعة اإلسالمٌة .
ضرورة تؤهٌل الكوادر البشرٌة القادرة على اتخاذ القرارات االستثمارٌة المتعلقة
بتحدٌد القنوات االستثمارٌة المناسبة التً تضمن تحقٌق أعلى األرباح مع ضمان
تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة .
تشجٌع التموٌل عن طرٌق المرابحة  ,كونه األسلوب األكثر رواجا ً وشٌوعا ً الذي
القى نجاحا ً وإقباالً شدٌداً من قبل المودعٌن  ,ولكن مع ضرورة التؤكٌد على
صٌػ التموٌل األخرى وتوضٌح مزاٌاها وضرورة اعتمادها لتكتمل أهداؾ
المصرؾ اإلسالمً برفع مستوى معٌشة األفراد من ناحٌة  ,ولتحقٌق التنمٌة
االقتصادٌة من ناحٌة أخرى .
ضرورة التؤكد من شرعٌة االستثمارات التً تنفذها المصارؾ اإلسالمٌة من
خالل هٌبة الرقابة الشرعٌة لمنع وقوع خطؤ شرعً ٌفقد ثقة المتعاملٌن بهذه
المصارؾ  ,مع التؤكٌد على دورها فً ضمان التزام المصرؾ بمبدأ الحالل ,
وهذا ٌساهم فً استقطاب األموال المكتنزة لدى األفراد (التً تكون على شكل
حلً ومجوهرات وأموال مجمدة فً حوزتهم)  ,وانطالقا ً من العاطفة اإلسالمٌة

.5

.6

.7

.8

.9

والخوؾ من الحرام  ,ورفض الربا سٌندفع األفراد إلى استثمار مدخراتهم فً
استثمارات تعود علٌهم بالنفع وعلى اقتصاد سورٌة برمّتة .
ٌجب توفر كادر مختص وخبٌر من المحاسبٌن القانونٌٌن لتدقٌق أعمال
المصارؾ اإلسالمٌة  ,وللتؤكد من االلتزام بالمعاٌٌر الشرعٌة والمعاٌٌر
المحاسبٌة الدولٌة خصوصا ً فً ظل اإلقبال الكبٌر على هذه المصارؾ  ,فمثالً
طرح بنك الشام اإلسالمً  %25من رأس ماله وكانت التؽطٌة بنسبة , %525
وكذلك طرح مصرؾ سورٌة الدولً اإلسالمً أسهمه لإلكتتاب بنسبة %51
وكذلك التؽطٌة  , %336وبعدد مساهمٌن ٌفوق 15300مساهما ً  ,وهذه
مإشرات تحمل دالبل ومعانً كثٌرة تستلزم التحرك الفوري السرٌع من
المصرؾ المركزي والجهات الشرعٌة لدعم المصارؾ اإلسالمٌة والسعً
للتخلص من المشكالت اللمتوقع أن تتعرض لها  ,وٌمكن كبداٌة اإلستفادة من
خبرات الدول األخرى بؤن نبدأ من حٌث انتهى اآلخرون .
أن تعمل الجهات المختصة على إقامة دورة تدرٌبٌة لبعض المختصٌن فً الفقه
واإلقتصاد لزٌادة إلمامهم ومعرفتهم فً تفاصٌل التعامالت اإلسالمٌة  ,وكٌفٌة
إدارة المصارؾ اإلسالمٌة لتحقٌق أهدافها .
ٌجب تطوٌر وتعدٌل وتحدٌث التشرٌعات بما ٌتناسب والنمو المتسارع فً
الصناعة المصرفٌة اإلسالمٌة  ,وخلق البٌبة القانونٌة المالبمة لتنظٌم أعمال
المصارؾ وخصوصا ً فً عالقتها مع المصرؾ المركزي  ,وتطوٌر أدوات
السٌاسة النقدٌة بما ٌخدم مصالح المصارؾ اإلسالمٌة  ,كؤ ٌفتح لها نافذة لإلٌداع
وأخرى للتموٌل مع المصرؾ المركزي دون فابدة مالٌة  ,علما ً أنه ت ّم إحداث
مدٌرٌة للمصارؾ اإلسالمٌة فً المصرؾ المركزي .
ٌجب أن تسعى المصارؾ اإلسالمٌة فً سورٌة إلى التوسّع فً إحداث فروع لها
فً كافة أنحاء القطر خصوصا ً بعد اإلقبال الشدٌد على هذه المصارؾ من
المواطنٌن السورٌٌن وذلك بهدؾ توجٌه األوال إلى االستثمارات التً تحقق
أرباحا ً للمصرؾ وللزبون  .فً ظل األبعاد اإلقتصادٌة واالجتماعٌة التً تسعى
إلٌها  ,فمنن المتوقع أن تحد هذه المصارؾ من مشكلة البطالة وترفع من مستوى
المعٌشة  ,وضمان أخذ دورها الرٌادي فً عالم المال واألعمال .
التؤكٌد على ضرورة إنشاء وإقامة شركات استثمارٌة متخصصة إلى جانب
المصارؾ اإلسالمٌة لتتعاون معها على توظٌؾ األموال فً االستثمارات
المالبمة التً تحقق الؽاٌات المرجوّ ة  ,ألن المصارؾ اإلسالمٌة معنٌّة بتنمٌة
ثروات المسلمٌن وتوظٌفها فً استثمارات تحقق المقاصد الشرعٌة لمفهوم الثروة
فً اإلسالم .

ٌجب أن تكون آلٌة الرقابة مربٌة معلنة للمودعٌن والمستثمرٌن  ,فعندما
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ٌكونون على علم بعمل المإسسة الرقابٌة  ,وعندما تكون قواعدها ومعاٌٌرها
مربٌة وشفافة  ,ولٌست قواعد ؼامضة  ,ستنال المصارؾ ثقة المتعاملٌن  ,مع
ضرورة توفر دابرة للرقابة الشرعٌة فً كل بنك أو مإسسة إسالمٌة  ,ؼاٌتها
متابعة العمل والتؤكد من أنه ضمن الشرعٌة .

الباب الخامس

المناقشة

أهم التوصٌات :
 .1رؼبة التشابه فً بعض النواحً فٌما بٌن المصارؾ التقلٌدٌة والمصارؾ
اإلسالمٌة إال أن هناك العدٌد من االختالفات فٌما بٌنها والتً تمت اإلشارة إلٌها
سابقا ً .
 .2إن المصارؾ اإلسالمٌة استطاعت بنجاح تجنب اآلثار السلبٌة لألزمة المالٌة
العالمٌة بسبب طبٌعتها الخاصة وعدم تعاملها بالوسابل واألدوات التً تتعامل بها
المصارؾ التقلٌدٌة وخاصة فً المرحلة األول  ,لك ّنها تؤثرت سلبٌا ً وتحملت
إنخفاضا ً كبٌراً فً األرباح عندما انتقلت آثار األزمة المالٌة إلى الجانب
االقتصادي .
 .3رؼم أن المصارؾ اإلسالمٌة قد حققت عددا ّ من األؼراض التموٌلٌة التً
تتماشى مع الشرٌعة اإلسالمٌة إال أنها لم تنجح فً تحقٌق األهداؾ التنموٌة
المنشودة للمصارؾ المذكورة .
و ندرج فً أدناه عدداً من التوصٌات التً من شؤنها تجاوز نقاط الضعؾ
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والمعوقات التً تقؾ بوجه تطور المصارؾ المذكورة وتعزٌز مسٌرتها :
االهتمام والتركٌز على جهود اإلصالح الذي ٌتناؼم مع أهداؾ وأجندة التموٌل
اإلسالمً وإعادة صٌاؼة الدور االقتصادي للمصارؾ المذكورة عبر برامج
عملٌة توظفها فً توطٌن مدخرات المنظمٌن فً البالد اإلسالمٌة واستعادة
المهاجرة منها وربط هذه المدخرات ربطا ً محكما ً بمهمة التموٌل اإلنتاجً
والتكافل والتكامل .
إن ضعؾ األجراءات التحفظٌة الفعّالة ٌمثل أحد نقاط الضعؾ فً المصارؾ
اإلسالمٌة ولهذا ٌتعٌن تطبٌق بعض المعاٌٌر المحاسبٌة والتدقٌقٌة التحفٌظٌة على
المصارؾ المذكورة .
ٌتعٌن توفٌر األعداد الالزمة من الكوادر المإهلة لدى المصارؾ اإلسالمٌة لٌس
فقط فً مجال اإلدارة المالٌة فحسب بل أٌضا ً فً مجال التكنولوجٌا وقضاٌا
تؤسٌس الصناعات المختلفة لكً تساهم فً عملٌة التنمٌة الصناعٌة وخلق الثروة
وفرص العمل .
ٌجب على قطاع الصٌرفة والتموٌل اإلسالمٌٌن أن ال ٌتبع خطوات النظام المالً
الؽربً فٌما ٌخص منتجات السوق المالً اإلسالمً .
التؤكٌد على الحاجة لتعدٌل الهٌكل القابم للمصارؾ اإلسالمٌة لكً تستطٌع توفٌر
منتجات أفضل وخدمة متمٌزة ضمن نطاق القوانٌن اإلسالمٌة .

 .6وبخصوص الصٌرفة اإلجتماعٌة فإنه ٌتعٌن أن ٌكون التموٌل اإلسالمً متصالً
باألهداؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة للصفقات المالٌة ولٌس بآلٌات العقود التً من
خاللها ٌتم تحقٌق األؼراض التموٌلٌة .
 .7التؤكٌد على التموٌل طوٌل األجل ألؼراض القطاعات اإلنتاجٌة كالصناعة
والزراعة واإلسكان إلى جانب التموٌل قصٌر ومتوسط األجل لصالح النشاط
التجاري .
 .8حٌث أن المصارؾ اإلسالمٌة األكبر حجما ً وأعلى كفاء ًة من مثٌلتها األصؽر
حجما ً فإنه ٌتعٌن العمل على تؤسٌس مصارؾ إسالمٌة كبٌرة الحجم تدار بشكل
أفضل بحٌث تنافس المصارؾ القابمة بما ٌعزز تطور صناعة التموٌل اإلسالمً
 .وٌمكن اللجوء إلى عملٌات الدمج بٌن المصارؾ اإلسالمٌة لتحقٌق الؽرض
المذكور .
 .9هناك حاجة ماسّة لتنمٌة الكوادر المصرفٌة العاملة فً المصارؾ اإلسالمٌة
ورفع مستواها الفنً واإلداري لكً تواكب التطور والنمو الحاصلٌن فً
المصارؾ المذكورة.
ٌتعٌن تجنب اإلستؽالل السٌاسً لهذه المصارؾ والسٌما من لدن القوة
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التً تؽطً أهدافها االقتصادٌة والسٌاسٌة بؽطاء الدٌن .
وأخٌراً السعً إلبتداع بدابل حقٌقٌة وعملٌة تقوم مقام نظام الفابدة
.11
المصرفٌة فً تٌسٌر أعمال المصارؾ اإلسالمٌة .
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الباب السابع

ملخص المشروع

الخاتمة:
أصبحت المصارؾ اإلسالمٌة فً ظل متطلبات العصر ضرورة اقتصادٌة لكل مجتمع
إسالمً ٌرفض التعامل بالربا وٌرؼب فً تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة وذلك بهدؾ تٌسٌر
التبادل والمعلومات وتٌسٌر عملٌة اإلنتاج  .كما أن المصارؾ المذكورة وسٌلة لمحاربة
ظاهرة اإلكتناز وتشجٌع اإلستثمار الحقٌقً بإقامة المشروعات اإلقتصادٌة .
وقد اشارت دراسة اجراها صندوق النقد الدولً بؤن المصارؾ االسالمٌة اظهرت قدرة
اكبر على تجاوز آثار االزمة المالٌة العالمٌة .ففً تلك الدراسة (التً قام بها اقتصادٌان
من الصندوق) تمت مقارنة تؤثٌرات االزمة على الربحٌة واالقراض ونمو االصول
المالٌة فً المصارؾ االسالمٌة والمصارؾ التقلٌدٌة .وتإكد الدراسة بؤن المصارؾ
االسالمٌة كانت افضل من المصارؾ التقلٌدٌة فً تحمل آثار االزمة المالٌة العالمٌة,
وان تلك االزمة لم تإثر سلبا ً على ربحٌتها فً عام  2008كما هو الحال فً المصارؾ
التقلٌدٌة .وبشكل خاص فإن محافظها االستثمارٌة االصؽر والرافعة المالٌة االدنى
والتمسك بمبادئ الشرٌعة االسالمٌة (والذي ٌمنعها من التموٌل او االستثمار فً نوع
االدوات المالٌة التً اثرت سلبا ً على منافسٌها من المصارؾ التقلٌدٌة) قد ساعدتها على
تحجٌم التؤثٌر السلبً لالزمة على المصارؾ االسالمٌة.

وهللا و ّلً التوفٌق ........

