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زاهارالدين حممد املاليزي

ملخص البحث
متتعت األنشطة املرصفية اإلسالمية يف ماليزيا بنمو رسيع بدعم االقتصاد الراسخ واألسس

مهم من
أمرا اًّ
القوي�ة لالقتصاديات الكربى .وأصبح التطور الرسيع للنظام املرصيف اإلسلامي ً
أجل الوفاء باملستخدمات واملتطلبات االقتصادية اجلديدة.

ملموس�ا يف بيئ�ة تتصف باملزيد من احلرية
تطورا
وأبدى النظام املايل اإلسلامي يف ماليزيا
ً
ً

والتنافس ،وذلك متاش ًيا مع االندماج املتزايد بني النظام املايل اإلسالمي املاليزي والساحة املالية

اإلسالمية العاملية.

وقد س�اهم إنشاء املؤسسات املالية الداعمة للمصارف اإلسلامية يف تطوير وتنمية املالية

اإلسالمية يف ماليزيا مثل إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ( )IFSBيف كواال ملبور لتطوير
معايري تنظيمية حصيفة دولية وفق املواصفات املتميزة للمؤسسات املالية اإلسالمية وخماطرها.

فساهم منذ تأسيسه سنة 2002م يف ضامن سالمة النظام املايل اإلسالمي واستقراره.

وبجانب جملس اخلدمات املالية اإلسالمية الذي يعترب دوليا ،هناك عدد آخر من املؤسسات

املحلية املسامهة يف تطوير وتنمية املالية اإلسالمية يف ماليزيا برتكيزهم اخلاص.

فهناك مؤسسات حكومية مثل «األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية يف املالية اإلسالمية»

املعروف بـ )ISRA( التي تركز عىل إجراء البحوث الرشعية يف املالية اإلسالمية ،و AIBIMالتي
ترك�ز عىل تنظيم العالقة بني مصاريف إسلامية يف ماليزيا ومجعه�ا يف القضايا املرصفية امللحة.
وهناك أيضا مؤسس�ة معروفة بـ  IBFIMالتي تركز عىل تدريب وتنمية املواهب بعقد ورش�ات

األعامل وغريها من برامج التدريبات .وكذلك «املركز الدويل للتعليم املايل اإلسالمي» املعروف

دورا حتفيز ًّيا يف إجي�اد جمموعة كبرية من اخلرباء العامليني واملحرتفني
ب�ـ )INCEIF( الذي يلعب ً
املاهري�ن يف جم�ال الصريفة والتمويل اإلسلامي للوف�اء باحتياجات الصناعة على الصعيدَ ين
املحيل والدويل.
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جتربة ماليزيا يف التنسيق بني املؤسسات املالية الداعمة للمصرفية اإلسالمية
ه�ذه كلها مؤسس�ات أسس�ها البنك املرك�زي املاليزي إضاف�ة إىل مؤسس�ات أخرى غري

حكومي�ة ق�د س�امهت يف تطوير وتنمية املالي�ة اإلسلامية يف ماليزيا خاصة وال�دويل عامة مثل
 IKLIFو IBBMو CERTو  AMANIوGlobal pro

.

وكل ه�ذه املؤسس�ات الداعمة للمرصفية اإلسلامية -حكومية كان�ت أو غري حكومية-

يلعب دوره اخلاص يف مس�اندة املصارف اإلسلامية وسد حاجات املصارف اإلسالمية خاصة

وأفراد الشعب املتعاملني هبذه املصارف اإلسالمية عامة .

قدمه الفقري إىل عفو ربه

زاهار الدين حممد
باحث مشارك

لألكاديمية العاملية للبحوث الرشعية ،ماليزيا

***
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زاهارالدين حممد املاليزي

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،وعىل آله وأصحابه

أمجعني ،أما بعـــد ...

فق�د ت�م تطبيق نظامني ماليني جن ًبا إىل جنب يف ماليزيا ،ومها النظام املايل التقليدي والنظام

املايل اإلسالمي.

عنصرا ف ّعاالً ونش�ي ًطا يف النظام املايل
وق�د تط�ور النظام املايل اإلسلامي املاليزي ليصبح
ً

الوطن�ي .تب�دي اخلطة الرئيس�ية للقطاع امل�ايل اهتام ًما استراتيج ًّيا لتنمية عملية توس�يع النظام
املرصيف اإلسالمي وتعزيزها.

يض�م النظام املايل اإلسلامي النظ�ام املرصيف اإلسلامي والتأمني اإلسلامي أو التكافل

وسوق رأس املال اإلسالمي.

وهن�اك عن�ارص داعمة يف تطوير وتنمية النظام املايل اإلسلامي يف ماليزي�ا .ومن أهم هذه

العنارص املؤسسات املالية املتخصصة التي تدعم النظام املايل اإلسالمي.

وإن اعتامد هذه العنارص بعضها عىل بعض خيلق بيئة مالئمة للنظام املايل اإلسلامي للقيام

بدوره كوس�يلة ف ّعال�ة لتحريك املوارد وتقديم التمويل لألنش�طة االقتصادية املربحة .كام تقوم

لتحمل الصدمات االقتصادية واإلسهام
هذه العنارص بتعزيز قوة النظام املايل اإلسالمي ونشاطه ّ

يف استقرار النظام املايل اإلسالمي.
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جتربة ماليزيا يف التنسيق بني املؤسسات املالية الداعمة للمصرفية اإلسالمية

تركيز البحث:

يرك�ز هذا البحث عىل املؤسس�ات الت�ي تدعم النظام املرصيف اإلسلامي بمبادرة حكومة

ماليزيا خاصة مبادرة البنك املركزي املاليزي.

وأما املؤسسات التي تدعم التأمني اإلسالمي فقط أو أسواق رأس املال اإلسالمي فقط

التي ال تبارش عالقتها بالنظام املرصيف اإلسلامي أو املؤسس�ات التقليدية املشاركة يف دعم

النظام املرصيف اإلسلامي بجانب النظام املرصيف التقليدي وكذلك املؤسس�ات اإلسالمية

التي تدعم النظام املرصيف اإلسالمي بمبادرة فردية فال أذكرها يف هذا البحث؛ لعدم إطالة
البح�ث؛ ألن هناك مؤسس�ات مالي�ة كثرية متنوعة املج�ال والرتكيز ،منها إسلامية ومنها
تقليدية ،ومنها التي تركز عىل النظام املرصيف ،ومنها ما يركز عىل نظام التأمني اإلسلامي،

ومنها ما يركز عىل األسواق املالية .
أهداف البحث:

هيدف البحث عن «جتربة ماليزيا يف التنس�يق بني املؤسس�ات املالية للمرصفية اإلسلامية»

إىل ما ييل:

أوالً :ع�رض قائم�ة املؤسس�ات التي تدع�م النظام املصريف اإلسلامي يف ماليزيا ،تاريخ

تأسيسها ،دورها وتركيزها ،أهدافها ،ومكانتها.

ثاني ًا :إظهار رضورة وجود املؤسس�ات غري املرصفية لتنس�يق ودعم النظام املرصيف واملايل

اإلسالمي.

ثالث ًا :إبداء دور املؤسسات الداعمة للمرصفية اإلسالمية يف ماليزيا.
 للمزيد من املعلومات راجع:
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=17&pg=54&ac=57.
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زاهارالدين حممد املاليزي
رابع ًا :تبادل ِ
اخلربات يف دور املؤسسات الداعمة للمرصفية اإلسالمية.
منهج البحث:

لتحقيق الوصول إىل األهداف السابقة ،يعتمد الباحث عىل منهج بحث ميداين نظر ًا لرسعة

التجديدات يف املعلومات بس�بب رسعة تطورات املؤسسات املتعلقة هبا .فستقوم هذه الدراسة

عىل األسس اآلتية:

أوالً :مقابل�ة اخلرباء واملامرسين يف الصناعات واملؤسس�ات املتعلقة هب�ا ،إضافة إىل البنك

املركزي املاليزي.

ثاني ًا :البحث عن دليل املؤسس�ات ومس�تنداهتا ووثائقها بالذهاب إىل مقرات املؤسس�ات

نفسها.

ثالث ًا :البحث عن املعلومات اإلضافية يف املواقع املوجودة يف االنرتنيت.
وأما منهج كتابة البحث ،فهو كام ييل:
أوالً :حماولة بقدر اإلمكان إسناد كل املعلومات إىل مؤسساهتا.
ثاني� ًا :حماولة بقدر اإلمكان تفسير وبي�ان املصطلحات املاليوي�ة واإلنجليزية برتمجتها إىل

اللغة العربية مع بقاء مصطلحاهتا األصلية األعجمية.

ثالث ًا :حماولة بيان مصادر املعلومات اهلامة يف اهلامش بقدر اإلمكان ،ليس�هل الرجوع إليها

واالستفادة منها.

***
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جتربة ماليزيا يف التنسيق بني املؤسسات املالية الداعمة للمصرفية اإلسالمية

متهـيد
عن منو األنشطة املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا
متتعت األنش�طة املرصفية اإلسلامية بنمو رسيع بدعم االقتصاد الراسخ واألسس القوية

مهم من أجل
أم�را اًّ
لالقتصادي�ات الكبرى .وأصبح التطور الرسيع للنظام املرصيف اإلسلامي ً
الوفاء باملستخدمات واملتطلبات االقتصادية اجلديدة.

املاليزي املزيد من االنجازات
وقد حققت الصريفة والتمويل اإلسالمي يف النظام املرصيف
ّ

البارزة .وعىل س�بيل املثال ،قد تم تقديم موعد القيام بعملية التحرير املايل للصريفة اإلسلامية
نظرا للتنمية الرسيعة
من عام 2007م ليكون يف 2004م .ولقد تم تقديم عملية التحرير املذكور ً
واألداء املستقر لصناعة الصريفة اإلسالمية طوال األعوام السابقة .

ملموس�ا يف بيئ�ة تتصف باملزيد من
تطورا
وهك�ذا أبدى النظام املايل اإلسلامي يف ماليزيا
ً
ً

احلرية والتنافس ،وذلك متاش ًيا مع االندماج املتزايد بني النظام املايل اإلسالمي املاليزي والساحة

املالية اإلسلامية العاملية .وتم حتقيق إنجازات أكرب يف السوق املايل اإلسالمي يف األعوام التالية

خاص�ة عندم�ا اس�تمرت العنارص األجنبي�ة يف إصدار أدوات مالية إسلامية بعمل�ة الرنجيت
املاليزي يف الس�وق املحيل ،األمر الذي ال يعزز الثقة يف س�وق املال املحيل فحس�ب بل ساهم يف

تعزيزها بصورة عامة.

وه�ذا التقدم الباه�ر الذي حققه النظام املايل اإلسلامي املحيل مه�د الطريق لالندماج يف

السوق العاملي؛ إذ إن املبادرات التي تم اختاذها عىل الصعيد العاملي جلعل النظام املايل اإلسالمي

كعنرص موثوق به يف النظام املايل العاملي ستساهم يف تعزيز تنمية النظام املايل اإلسالمي املحيل.

 النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا ،إصدار «البنك املركزي املاليزي» سنة  ،2006صـ .32
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العناصر املساهمة
يف منو الصريفة اإلسالمية يف ماليزيا
من العنارص اهلامة التي تساهم يف نمو الصريفة اإلسالمية يف ماليزيا :دور «البنك املركزي

املاليزي» ). (BNM

ولق�د قام «البنك املركزي املالي�زي» بالتعزيزات لكل العنارص الق�ادرة عىل تنمية وتطوير

الصريف�ة اإلسلامية يف ماليزي�ا .والتعزيزات التي قام هب�ا «البنك املركزي املالي�زي» تركز عىل
النواحي املتعددة من بينها:

 .1تعزيز املرافق الرشعية القانونية :من بني العنارص الرئيسية لنظام مرصيف إسالمي متكامل

ه�و وج�ود إطار رشع�ي ف ّعال مالئم مقترن بنظام قانوين س�ليم .ولذلك ق�ام «البنك املركزي
املاليزي» بتحسين اإلطار الرشعي بصورة مستمرة من أجل مواكبة التطورات واملستجدات يف
صناع�ة الصريفة اإلسلامية .ومن بني اجلهود املتعلقة بتعزيز اإلط�ار الرشعي :إصدار «البنك
املركزي املاليزي» الضوابط اخلاصة بحكم اللجنة الرشعية للمؤسس�ات املالية يف شهر ديسمرب

2004م لتنسيق وظائف اللجان الرشعية ومهامها يف املؤسسات املالية .وهذه الضوابط اخلاصة

باللجان الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية املعروفة بـ «الضوابط اخلاصة باللجان الرشعية»
اعتبارا من  1إبريل سنة 2005م.
( . )GPS-iدخلت يف حيز التنفيذ
ً

تطويرا جيدً ا
 .2تعزيز املرافق املالية املؤسس�ية :م�ن بني مواصفات املرافق املالية املتط�ورة
ً
  BNMهي اختصار لـ  Bank Negara Malaysiaأي :البنك املركزي املاليزي .للمزيد من املعلومات
عن  INCEIFانظر .http://www.inceif.org

  GPS-iه�ي اختص�ار ل�ـ  Garis Panduan Shariah - islamicأي :دلي�ل لضواب�ط الرشيع�ة
اإلسالمية.

 انظر :النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا :صـ .38
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هي تنوع املش�اركني .ويش�مل ذلك مش�اركة املشاركني األجانب يف الس�احة املالية اإلسالمية.
ولذلك قام «البنك املركزي املاليزي» ( )BNMبتعجيل عملية حترير القطاع املرصيف اإلسالمي.

وإن حضور املصارف اإلسلامية األجنبية الكاملة يف ماليزيا سيخلق فائضا من شأنه أن يساعد

عىل تنويع املنتجات وحتفيز االبتكارات املالية ودعم تنمية النظام املايل اإلسلامي .كام متثل هذه
املصارف جرس ًا يربط بني ماليزيا واألسواق املالية اإلسالمية العاملية األخرى ،األمر الذي يوفر

مركزا إقليم ًّيا للصريفة والتمويل اإلسالمي.
بيئة مالئمة ملاليزيا لكي تصبح ً

لب الدور الذي قام به «البنك املركزي املاليزي» ()BNM
 .3تعزيز اإلطار الرشعي :ومن ّ

لتعزي�ز اإلط�ار الرشعي :قيام�ه بمراقبة عملي�ة تنفيذ اإلط�ار الرشعي باالس�تمرار إثر صدور

«الضواب�ط اخلاص�ة باللجان الرشعي�ة» ( .)GPS-iونتيجة لص�دور هذه الضواب�ط ازداد عدد
املستش�ارين الرشعيين ال�ذي يعينون كأعضاء اللج�ان الرشعية بصورة ملموس�ة ،األمر الذي
سيساعد عىل زيادة عدد اخلرباء الرشعيني املؤهلني يف هذه الدولة .

 .4تعزي�ز اإلط�ار القان�وين :نظ�ر ًا لزي�ادة ج�و التناف�س يف صناع�ة الصريف�ة والتموي�ل

اإلسلامي ،فإنه جي�ب االهتامم باجلهود الرامية للجمع وتنس�يق القوانين واألنظمة للتأكد من

فعالي�ة متطلبات الرشيعة نظر ًا إىل الفروق واالختالف�ات املوجودة بني مبادئ الرشيعة والنظام
القانوين التقليدي .ومن ضمن اجلهود املبذولة للتوافق مع الرشيعة اإلسالمية ،وإزالة العقبات
الت�ي حتول دون القيام بابت�كار املنتجات التي تتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسلامية وتنويعها،
والتش�جيع عىل املش�اركة يف األدوات املتوافقة مع األحكام الرشيعة ،يتم حال ًيا مراجعة قانون

الرشاء التأجريي لس�نة 1967م لتغطية الرشاء التأجريي اإلسالمي ،كام تتم دراسة الترشيعات
األخ�رى ذات العالق�ة بام فيها الئحة أرايض الدولة والئحة الرشكات لس�نة 1956م ،والئحة

 املرجع السابق :صـ.34

 املرجع السابق :صـ .57
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العقود لس�نة 1950م ،وذل�ك ملواكبة التطورات اجلارية يف الصريفة والتمويل اإلسلامي ،كام
قام البنك املركزي بمراجعة ترشيعات الصريفة والتمويل اإلسالمي والتكافل.

 .5تعزيز اإلطار التنظيمي :من ضمن اجلهود لتعزيز اإلدارة التجارية الرشيدة يف املصارف

اإلسلامية إصدار الضوابط حول اإلدارة يف املصارف اإلسلامية املس�مـاة بـ(  )i-GP1يف

ش�هر مارس 2004م .اهلدف من هذه الضوابط هو تعزيز فعالية جملس اإلدارة الذي س�يكون
مسؤوالً عن اإلدارة الكلية للمرصف اإلسالمي.

 .6تعزي�ز اإلطار االحرتايس :من اجلهود املبذولة لتعزيز اإلطار االحرتايس إصدار اهليكل

قدرا أكرب من
املنقح لنس�ب العوائد لصناعة الصريفة اإلسلامية ،وذلك ملنح الصناعة املذكورة ً

املرون�ة يف إدارهتا لنس�ب العوائد ولتعزيز الفعالية والقدرة التش�غيلية بني املؤسس�ات املرصفية
اإلسالمية يف إدارهتا ملحافظها التجارية .ومنها أيض ًا تم إصدار إطار مماثل للمصارف اإلسالمية

يف شهر سبتمرب سنة 2004م وفق عملية تطبيق إطار كفاية رأس مال خماطر السوق للمؤسسات
املرصفية التقليدية .

 .7تعزي�ز اإلطار التش�غييل :وم�ن أبرز اجلهود التي ق�ام هبا البنك املرك�زي لتعزيز اإلطار

التش�غييل :القي�ا ُم بتطوير نظام عىل اخلط يعرف باس�م «نظام املوافقة على املنتجات والتخزين»

( )PARS؛ ألج�ل تس�هيل عملية تقديم الطلبات اخلاصة باملنتج�ات اجلديدة للحصول عىل
املوافق�ة وصيان�ة خم�زن لكافة املنتج�ات املرصفية اإلسلامية املتوف�رة يف املؤسس�ات املرصفية

اإلسلامية .وق�د قام ه�ذا النظام بتعجيل إج�راءات املوافقة على الطلبات اخلاص�ة باملنتجات
 املرجع السابق :صـ .59-58

  GP1-iهي اختصار لـ  Garis Panduan 1- islamicأي الدليل األول لضوابط الرشيعة اإلسالمية.
 انظر :النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا :صـ.35
 املرجع السابق :صـ .36

  PARSه�ي اختص�ار ل�ـ  Product Approval And Repository Systemأي نظ�ام املوافق�ة عىل
املنتجات والتخزين.

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

12

جتربة ماليزيا يف التنسيق بني املؤسسات املالية الداعمة للمصرفية اإلسالمية

اجلدي�دة؛ حي�ث إن�ه يس�مح بتقدي�م الطلب�ات والوثائق عرب اخل�ط .كام يس�هل عملي�ة مراقبة

اإلج�راءات املتعلقة بالطلبات والبحث الرسيع ألحدث املعلومات املتعلقة باملنتجات املخزونة

يف النظام املذكور .هذا املرشوع تم اعدادها يف عام 2005م.

 .8تعزي�ز تنمي�ة رأس امل�ال الفك�ري :ومن بين العوامل املهم�ة لتطوير صناع�ة مرصفية

إسالمية ديناميكية ومتنافسة هو وجود جمموعة كبرية من املرصفيني اجليدين .وأهم اإلنجازات
التي تم حتقيقها لتعزيز تنمية رأس املال الفكري هو تأسيس املؤسسات الدراسية  مثل «املركز
الدويل للتعليم املايل اإلسلامي» (  )INCEIFواملؤسس�ات البحثية مث�ل «األكاديمية العاملية

للبحوث الرشعية» (. )ISRA

***

 انظر :النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا :صـ .36

 انظر :النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا :صـ.59 ،22

  INCEIFه�ي اختص�ار ل�ـ  International Centre for Education In Islamic Financeأي
املركز الدويل للتعليم املايل اإلسالمي .هذه املؤسسة سأتكلم عنها يف هذا البحث.

  ISRAهي اختصار لـ  International Shari’ah Research Academy for Islamic Financأي
األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية يف املالية اإلساليمة .هذه املؤسسة سأتكلم عنها يف هذا البحث.
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املؤسسات الداعمة للصريفة اإلسالمية يف ماليزيا
وم�ن أجل ه�ذه التعزيزات ،قد ق�ام البنك املركزي املاليزي بمبادرة تأس�يس املؤسس�ات

واهليئ�ات مث�ل ( )INCEIFو( )ISRAو(  )IBFIMو( )AIBIM) (2) (ICLIFوغريها من

املؤسسات التي سأبينها تفصيلي ًا فيام بعد.

وإليكم املؤسسات الداعمة للصريفة اإلسالمية بالتفصيل:

أوالً :رابطة املؤسسات املرصفية اإلسالمية ماليزيا (:)AIBIM
من املؤسس�ات اهلامة الداعمة للمرصفية اإلسالمية يف ماليزيا :رابط ُة املؤسسات املرصفية

اإلسالمية يف ماليزيا املعروف بـ .AIBIM

اهلدف الرئييس من تأس�يس الرابطة هو تشجيع إنش�اء املصارف بنظام إسالمي وممارساته

يف ماليزيا ،بالتعاون والتشاور مع البنك املركزي املاليزي خاصة ،واهليئات التنظيمية الرقابية يف

ماليزيا عامة.

وم�ن أه�داف الرابطة أيض� ًا :تعزيز مصالح األعضاء بكل الوس�ائل والط�رق بام يتفق مع

القوانين يف ماليزي�ا ،وخاصة يف تقديم اآلراء واالستش�ارات ،وإمدادهم باملس�اعدة التي تعترب
رضورية ألعضائها.

  IBFIMه�ي اختص�ار ل�ـ  Islamic Banking and Finance Institute Malaysiaأي املعه�د
املاليزي للصريفة والتمويل اإلسالمي .هذه املؤسسة سأتكلم عنها يف هذا البحث.

  AIBIMهي اختصار لـ  Association of Islamic Banking Institutions Malaysiaأي رابطة
املؤسسات املرصفية اإلسالمية ماليزيا .هذه املؤسسة سأتكلم عنها يف هذا البحث.

  ICLIFه�ي اختصار ل�ـ  International Centre For Leadership In Financeأي املركز الدويل
للقيادة املالية .هذه املؤسسة سأتكلم عنها يف هذا البحث.
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وباإلضاف�ة اىل اهلدفني الس�ابقني ،فإن الرابطة قد قامت بتعزي�ز التعليم والتدريب يف جمال

اخلدمات املرصفية اإلسالمية وذلك لرفع مستوى اخلربات املرصفية االسالمية يف ماليزيا .

ولتحقي�ق األهداف املذكورة ،تقوم الرابطة بالتعاون مع املؤسس�ات األخرى املامثلة هلا يف

داخل مالزيا وخارجها.

وتقب�ل الرابطة نوعني م�ن العضوية :عضوية كاملة وعضوية مش�اركة .فالعضوية العادية

مفتوح�ة جلميع املصارف اإلسلامية وكذلك املصارف التجارية الت�ي تقدم اخلدمات املرصفية

اإلسالمية أو اخلدمات املالية اإلسالمية.

كبريا من األعضاء .ففي هذا
ومنذ تأسيسه يف  12يوليو عام 1995م ،جذبت الرابطة عد ًدا ً

عضوا .
العام 2009م كام هو يف شهر مارس بلغ عدد أعضاءها 20
ً

ثاني ًا :املعهد املاليزي للصريفة والتمويل اإلسالمي (: )IBFIM
وقد س�اهم تأس�يس املعهد املاليزي للصريفة والتمويل اإلسلامي املعروف بـ  IBFIMيف

تعزيز تنمية رأس املال الفكري وتعليم املستهلكني ،وقد تم تأسيس هذا املعهد يف  19فرباير عام

2001م لتطوير صناعة مرصفية إسالمية ديناميكية ومتنافسة بإجياد جمموعة كبرية من املرصفيني
اجليدين.

وتأس�يس هذا املعهد يس�اهم بجهود هامة إلعداد جمموعة من املرصفيني اخلرباء واألكفاء

يف جمال الصريفة والتمويل اإلسالمي .ويف هذا الصدد يركّز املعهد املذكور عىل تعزير قدرته يف
 انظر للتفصيل جملة  MIFاملاليزية إصدار مارس  2008صـ.18

 راج�ع . http://aibim.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ :وانظ�ر قائمة
أعضاء رابطة املؤسسات املرصفية اإلسالمية ماليزيا يف امللحق األول.

 راجع  ، IBFIM’s Corporate Profileصـ.2
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ثالثة جماالت رئيس�ية تشمل التعليم والتدريب ،واالستش�ارة ،واألبحاث والنرش .واستناد ًا
ملطالبات واحتياجات العمالء يوفر املعهد احللول هلم بمبارشة اخلدمات األوس�ع يف املجاالت

الثالثة املذكورة.

وذل�ك ألن اهلدف الرئييس من تأس�يس املعهد ه�و انتاج املدربني تدريب� ًا جيد ًا  ،من ذوي

األكف�اء العالي�ة م�ن األفراد واملس�ؤولني التنفيذيين من ذوي اخلبرات املطلوب�ة يف صناعات

التمويل االسالمي.

واملعه�د له صلة قريب�ة بتنظيمية رقابية من البنك املركزي املاليزي .فواليته واردة يف خمطط

البالد الرئييس للقطاع املايل س�نة 2001م وخمطط البالد الرئييس لس�وق املايل املاليزي املاليزي

سنة 2001م.

ورؤي�ة املعه�د هو أن يكون مرك�ز ًا مرجعي ًا رائ�د ًا للتمويل اإلسلامي العاملي يف املواهب

وتطوير األعامل التجارية .وأما الباعث الرئييس إلقامة املعهد فإنه الدفاع عن الرشيعة اإلسالمية
من خالل عمله عىل ازدهار قطاع اخلدمات املالية.

واخلدمات التي يركز عليها املعهد يمكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام:
 .1تدريب وتنمية املحرتفني :وذلك من خالل برامج التدريبات الداخلية واخلارجية مثل

برنامج تدريب املدربني ،وبرنامج تعريفي لدور املستشارين الرشعيني وغريمها.

 .2تقدي�م املش�ورة واخلدمات االستش�ارية :وذلك بتقديم استش�ارات عامة يف املجاالت

املتعلقة بالتمويل اإلسالمي ،وتأييد منتجات وعملية املرصفية اإلسالمية ،والتكافل اإلسالمي

واألسواق املالية.

 للمزيد من املعلومات عن  IBFIMانظر. http://www.ibfim.com :

 راج�ع http://www.ibfim.com/index.php?option=com_content&task=view&id= :

.1370&Itemid=181
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 .3إدارة املعلوم�ات :وذل�ك من خالل إجي�اد وإدارة مركز املعلوم�ات والبحوث املتعلقة

باملالية اإلسالمية ،وجتهيز تسهيالت من خالل إنشاء مركز إدارة املعرفة املعروف بـ ، KMC
وتقديم خدمات الرتمجة من بني اللغات الثالثة :العربية واملاليوية واإلنجليزية .وقد قام املعهد
بجانب ذلك ،قد قام املعهد بإصدار الكتب واملجالت املتعلقة باملالية اإلسالمية .

ثالث ًا :هيئة املعايري املحاسبية املاليزية (:)MASB
هيئة املعايري املحاس�بية املاليزية املعروفة بـ   MASBأنشئت بموجب قانون التقرير املايل
س�نة 1997م .وهي هيئة ذات سلطة مستقلة لتطوير وإصدار معايري املحاسبة والتقرير املايل يف
ماليزيا .
وتقوم اهليئة بالتعاون مع مؤسسة التقارير املالية املعروفة بـ   FRFبتقديم اإلطار اجلديد
يف حتسين التقارير املالية احلالية يف ماليزيا .ويتألف هذا اإلطار اجلديد من وضع هيكل املعايري
املستقلة مع ممثلني من مجيع األطراف املعنية يف عملية وضع املعايري بام فيه اإلعداد واالستخدام
والرقابــة.
  AIBIMهي اختصار لـ  Knowledge Management Centreأي مركز إدارة املعرفة.
 راجع  ، IBFIM’s Corporate Profileصـ.10-7

  MASBهي اختصار لـ  Malaysian Accounting Standards Boardأي هيئة املعايري املحاس�بية
املاليزية.

 راجع:

http://www.masb.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=3&It
emid=7.

  FRFهي اختصار لـ  Financial Reporting Foundationأي مؤسسة التقارير املالية.
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وصالحيات اهليئة بموجب قانون التقرير املايل هي:

 .1إص�دار معايري حماس�بية جديدة مطابق�ة لضوابط املعايري املحاس�بية واملراجعة ،وإعادة

النظر يف اعتامد املعايري املحاسبية القائمة مطابق ًا لضوابط املعايري املحاسبة واملراجعة.
 .2إصدار البيانات عن مبادئ إعداد التقارير املالية
 .3القيام برعاية معايري املحاسبة املناسبة والسعي لتطويرها.
 .4إجراء مشاورات عامة عىل حسب احلاجة .
 .5وضع إطار املفاهيم من أجل تقييم معايري املحاسبة املقرتحة .
 .6القيام ببعض التغيريات املقرتحة للمعايري املحاسبية التي تعترب رضورية .

 .7البح�ث عن آراء مؤسس�ة التقارير املالي�ة املعروف بـ  FRFفيام يتعل�ق باملعايري اجلديدة

القائمة ،وبيان املبادئ  ،والتغريات للمعايري املقرتحة.
 .8حتديد نطاق املعايري املحاسبية وتطبيقاهتا.
 .9أداء وظيفة أخرى قد وضعها وزير املالية.

وإن مهمة اهليئة تطوير وتعزيز جودة عالية للتقرير املايل واملحاس�بة التي تنسجم مع أفضل

املامرس�ات العاملية لصالح املس�تخدمني ،واملعدّ ين واملراجعني واجلمهور يف ماليزيا .ويف س�ياق
أوس�ع  ،تس�عى اهليئة إىل املس�امهة املبارشة يف التنمية الدولية للتقرير املايل لصالح املستخدمني ،

ومعدي ومراجعي التقارير املالية.
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ويف السعي لتحقيق هذه املهمة ،تسرتشد اهليئة بمجموعة من السياسة العامة التالية:
 -تطوير جودة عالية للمعايري املحاس�بية الوطنية إلع�داد التقارير املالية التي تعود فائدهتا

عىل املستخدمني .

 حتقيق االحرتام املتبادل بني املعايري املحاسبية الوطنية واملعايري املحاسبية الدولية. -تشجيع استخدام وتطبيق تلك املعايري عن طريق احلوار مع املستخدمني املثقفني ومعدي

ومراجعي احلسابات وكذلك اجلمهور.

 -املس�امهة يف وض�ع املعايير املحاس�بية عاملي� ًا ،بما يف ذل�ك معايري حماس�بية عىل أس�اس

إسالمي.

 -تعزيز ودعم البحوث يف جمال إعداد التقارير املالية  ،وال سيام لألسواق الناشئة واألسواق

اإلسالمية .

وأم�ا أعضاء جملس هيئة املعايري املحاس�بية املاليزي�ة ،فإنه يتكون من ثامني�ة أعضاء يعينهم

وزير املالية املاليزية .وهو يتألف من رئيس اهليئة ،واملحاسب العام للهيئة ،وستة أعضاء آخرين

مم�ن لدهي�م معرفة وخبرة يف أمور املحاس�بة املالي�ة والتقاري�ر ويف واحدة أو أكث�ر من جماالت

املحاس�بة والقانون واألعامل التجارية واملالية .باإلضاف�ة إىل ذلك ،فإن وزير املالية يقوم بتعيني

ثالث�ة مستش�ارين يمثل واحد منهم البن�ك املركزي املاليزي ،ويمثل الث�اين هيئة األوراق املالية
املاليزية املعروفة بـ  ، SCويمثل الثالث هيئة الرشكات املاليزية (. )SSM

  SCهي اختصار لـ  Security Commissionأي اهليئة لألوراق املالية.

  SSMهي اختصار لـ  Suruhanjaya Syarikat Malaysiaأي اهليئة للرشكات املاليزية.
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رابع ًا :مركز تنمية صناعة األوراق املالية (:)SIDC

يعترب مركز تنمية صناعة األوراق املالية املعروفة بـ   SIDCرائد ًا يف التعليم والتدريب يف

جمال األسواق املالية .وهو مركز للمعلومات يف جمال توفري املوارد يف آسيا .وهو يف احلقيقة مركز

تدريب وتطوير تابع هليئة األوراق املالية املعروفة بـ  . SCوقد أنشئ املركز يف عام 1994م ،وتم

تأسيسه كرشكة عام 2007م.

وق�د حصل املركز عىل التفوق االحرتايف ألكثر من عرش س�نوات .وق�د ن ّظم املركز برامج

تدريبي�ة للمنظمين املاليزيني وغري املاليزيني ،ومديري الرشكات والعاملني يف األس�واق فضال

ع�ن إج�راء احللقات الدراس�ية يف التعلي�م العام للمس�تثمرين عن االس�تثامر احلكيم وحقوق
املستثمرين.

وق�ام املركز بتطوير وجتهيز تس�هيالت التدريب عىل املس�تو َيني املحلي والدويل من خالل

جمموع�ة م�ن الربامج واألنش�طة  ،بام يف ذلك املؤمت�رات والندوات وحلق�ات العمل بدعم من
التعلم القائم عىل اس�تخدام احلاس�وب .وبالتع�اون مع اهليئة لألوراق املالي�ة املاليزية ،وقد قام
املرك�ز بتطوير وضع أس�ئلة االمتحانات والربامج وكذلك اج�راء االمتحانات كجزء من نظام

إصدار الرتخيص لوسطاء األسواق املالية املاليزية.

ورؤي�ة املركز هو احلصول عىل االعتراف العاملي كمركز رائد يف توفري التدريبات وتطوير

التزويدات لألسواق املالية.

وأما البعثة للمركز هو دعم هيئة األس�واق املالية املاليزية وبورصة ماليزيا جلعل األس�واق

املالية املاليزية مقصد ًا يفضله املستثمرون عن طريق:
 .1تعليم املستثمرين املاليزيني حتى يكونوا:

  SIDCه�ي اختص�ار ل�ـ  Securities Industry Development Corporationأي مرك�ز تنمي�ة
صناعة األوراق املالية.
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 يف محاية عن الغش يف املعامالت يف أقىص حد ممكن. تطوير االهتامم البالغ باالستثامر استناد ًا إىل السوق وأسس جتارية. قيمة اإلدارة اجليدة للرشكات واملسؤولية االجتامعية للرشكات. .2تطوير وتدريب العاصمة املاليزية وسطا َء السوق لتغطية مستوى املعايري العاملية.
 .3تطوير وتدريب املنظمني لألسواق الناشئة.
 .4تدريب مديري الرشكات املدرجة العامة.

خامس ًا :املركز الدويل للتعليم املايل اإلسالمي (:)INCEIF
ومن أهم اإلنجازات التي تم حتقيقها لتعزيز تنمية رأس املال الفكري هو تأس�يس «املركز

الدويل للتعليم املايل اإلسالمي» املعروفة بـ   INCEIFالذي بدأ أعامله يف عام 2006م .وهذا

دورا حتفيز ًّيا يف إجياد جمموعة كبرية من اخلرباء العامليني واملحرتفني املاهرين يف جمال
املركز يلعب ً
الصريفة والتمويل اإلسالمي للوفاء باحتياجات الصناعة عىل الصعيدَ ين املحيل والدويل.

وق�د ق�دّ م هذا املرك�ز برامج احرتافي�ة وبرامج يف الدراس�ات العليا ضم�ن اجلهود لتوفري

املواهب واملهارات الالزمة يف املجال املايل اإلسالمي.

وذلك ألجل بناء املواهب املاهرة كأهم الرشوط الرضورية لدعم التنمية النش�يطة يف جمال

التمويل اإلسلامي .يعترب رأس املال الفكري قوة رئيس�ية يف حتريك االبتكارات واحلفاظ عىل
تنافس الس�وق ملواجه�ة التحديات يف الصناعة املالية اإلسلامية .ونتيج�ة للنمو الرسيع الذي

  INCEIFه�ي اختص�ار ل�ـ . International Centre for Education In Islamic Finance
للمزيد من املعلومات عن  INCEIFانظر . http://www.inceif.org
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يش�هده النظام املايل اإلسلامي ،فقد اختذ البنك املركزي املاليزي خطوة استراتيجية بتأس�يس

مرك�ز دويل يف جم�ال التموي�ل اإلسلامي ،وذلك لتوفير جمموعة من املحرتفين واملتخصصني

يف جمال التمويل اإلسلامي لألس�واق املحلية والدولية .وإن تأس�يس املركز يس�اعد عىل تعزيز
رواب�ط أوثق بني النظام املايل اإلسلامي املحيل والنظام املايل اإلسلامي ال�دويل واختاذ ماليزيا
مركز ًا رائد ًا يف جمال التعليم املايل اإلسالمي.

قد قام رئيس وزراء ماليزيا بإعالن تأس�يس املركز الدويل للتعليم املايل اإلسلامي يف قمة

آس�يان الثالثة لألعامل التجارية واالس�تثامرية يف  10ديس�مرب 2005م وقد تم بذل جهود كبرية
إلعداد هذا املركز حتى يتمكن من البدء يف مبارشة عملياته يف الربع الثاين من عام 2006م.

يس�عى املركز الدويل للتعليم املايل اإلسلامي إىل أن يكون مركز ًا دولي ًا للتفوق العلمي يف

جمال التمويل اإلسالمي باألهداف التالية:

 -تسهيل عملية تنسيق مبادرات رأس املال اإلنساين وختطيطها وتنفيذها لصناعة التمويل

اإلسالمي العاملي .

 خلق مواهب متفوقة للنظام املايل اإلسالمي العاملي . تقديم شهادات احرتافية وبرامج للدراسات العليا معرتفة هبا دولي ًا . توفري باحثني ومعلمني موهوبني يف جمال التمويل اإلسالمي .وتم تصميم برامج املركز لتقديم أحدث األس�اليب ذات القيم املتميزة للتعليم عرب مواقع

اإلنرتنت و»عىل اخلط» .كام يقوم املركز بإقامة حتالفات اسرتاتيجية مع مؤسسات التعليم العايل
الب�ارزة املحلي�ة والدولي�ة ،وذلك لتقدي�م برامج تعليمية مشتركة من خالل برامج األس�اتذة

الزائرين والباحثني املواطنني.
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وتنقسم برامج املركز إىل ثالثة أقسام رئيسية:
 .1برنام�ج الش�هادات االحرتافي�ة :يقوم املرك�ز بمنح الش�هادة االحرتافي�ة املعروفة

بشهادة االحرتاف املايل اإلسالمي ملوظفي قطاع التمويل اإلسالمي املؤهلني .وحيتوي هذا
الربنامج الذي بدأ يف يونيو 2006م عىل ثالثة أجزاء ،وهي بناء املعرفة وبناء املهارات وبناء
األهلية واخلربة.

 .2برامج الدراس�ات العليا :س�يقدم املركز برامج املاجس�تري والدكتوراة لتوفري جامعيني

لدهي�م اإلمل�ام اجلي�د بمجال التمويل اإلسلامي وق�درات كبرية يف جم�ال األبح�اث والتنمية.
سرتتكز برامج املاجستري التي يقدمها املركز عىل جماالت متخصصة جد ًا يف التمويل اإلسالمي
كإدارة الثروات اإلسالمية .كام يشارك املرشحون يف برامج التدريب العميل.

 .3برامج األبحاث والنرش :ينشئ املركز مركز ًا للمصادر واملراجع بمستوى عاملي ويعمل

بنش�اط يف تنفيذ األبحاث واملش�اريع التنموية يف جمال التمويل اإلسالمي كام يقوم بنرش الكتب

واملجالت العلمية وأوراق العمل .تس�اعد برامج الش�هادة والدراس�ات العليا عىل تعزيز هذا
الربنام�ج ،وذل�ك بتزويده باألبح�اث واملطبوعات ذات عالقة به كمراج�ع أكاديمية .كام يقوم
املركز بإعداد قاعدة شاملة للمعلومات املالية املحلية والدولية.

وقام الرئيس التنفيذي برئاس�ة املركز وهو مس�ئول أمام جملس إدارة املركز .ولقد تم إنشاء

جمل�س للإرشاف على املرك�ز يتكون م�ن الش�خصيات البارزين م�ن داخل البلاد وخارجها

لتقدي�م النص�ح ملجل�س إدارة املركز حول االجتاهات االستراتيجية ولتقديم الرؤى الس�ديدة
ح�ول االحتياج�ات التعليمية لصناعة التمويل اإلسلامي ،وذلك ضمن اجله�ود لتعزيز ريادة
هذا املركز التعليمي .كام تم إنش�اء «جلنة تنمية املحرتفني» كجهة عليا لألمور األكاديمية ،وهي

مسئولة عن مراجعة برامج الشهادات والدراسات العليا واملوافقة عليها والتأكد من قيام املركز
بتقديم أفضل املناهج الدراسية واملعايري جلميع براجمها التعليمية.
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يكمل عملية تنمية املواهب
إن تأسيس هذا املركز الدويل للتعليم املايل اإلسالمي يف احلقيقة ّ

يف صناعة التمويل اإلسلامي بامليزيا .فبينام يقوم املعهد املاليزي للصريفة والتمويل اإلسالمي

( )IBFIMومرك�ز تنمي�ة صناع�ة االوراق املالي�ة ( )SIDCبرتكيز براجمهاالتدريبي�ة عىل الوفاء
بمتطلبات الصناعة عىل املستوى الفني ،ويقوم املركز الدويل للتعليم املايل اإلسالمي ()INCEIF
بتقديم علوم ومهارات متوس�طة ومتقدمة يف جمال التمويل اإلسالمي ،أما املركز الدويل للقيادة

املالية ( )ICLIFفيقدم برامج قيادية لكبار اإلداريني بام فيهم كبار اإلداريني للمؤسس�ات املالية

اإلسلامية ،األمر الذي يمكن ماليزيا من تقديم تش�كيلة شاملة من برامج تنمية املواهب املالية
اإلسالمية للوفاء باملتطلبات العاملية يف جمال صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية.

يص�ور جه�ود ماليزي�ا املس�تمرة والتزامه�ا املتواص�ل يف تنمي�ة صناع�ة التمويل
واملرك�ز
ّ

اإلسالمي بصورة نشيطة .

سادس ًا :مكتب التوسط املايل (:)FMB
تم تأس�يس مكتب التوس�ط املايل املعروف ب�ـ   FMBكمركز توس�ط للصريفة والتأمني

عىل حد س�واء يش�مل الصريفة اإلسلامية والتكافل .وق�د ّ
حل هذا املكتب حم�ل كافة مكاتب

التوس�ط املوجودة حالي ًا لصناعة الصريفة والتأمني .ويقوم هذا املكتب بالتوس�ط للمستهلكني
بصورة رسيعة وبتكلفة مناسبة ،وذلك لتناول الشكاوى حول املنتجات واخلدمات التي تقدمها

املؤسسات املالية.

وهذا املكتب يعترب هيئة مس�تقلة أنش�ئت لتس�وية املنازعات بني الش�عب وأعضاء املكتب

الذي�ن يقدم�ون اخلدمات املالية .ويوفر املكتب خدمة وس�يلة جمانية حرة رسيعة مرحية لتس�وية
 النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا ،إصدار «البنك املركزي املاليزي» سنة  ،2006صـ .61-60
  FMBهي اختصار لـ  Financial Mediation Bureauأي مكتب توسط املايل.
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املنازع�ات كبديل عن املحاكم .وقد تكون هذه النزاع�ات نزاعات يف األمور املرصفية أو املالية

اإلسالمية فض ً
ال عن التكافل اإلسالمي.

والرؤية للمكتب هو أن يكون مس�تق ً
ال حمرتم ًا معرتف ًا مش�هور ًا يف تقديم وتوفري الوس�ائل

املوضوعة ملستهلكي اخلدمات يف صناعة اخلدمات املالية.

ومهمة املكتب ليست النيابة عن املستهلكني يف املطالبة بحقوقهم ،وال نائب ًا عن مؤسسات

الصناع�ات املالي�ة يف ذل�ك ب�ل هو طرف مس�تقل كل االس�تقالل حي�ل النزاع�ات واملطالبات
والشكاوى بإنصاف ونزاهة .هذا هو اهلدف الرئييس للمكتب.

واهتم املكتب كل االهتامم بضبط الوقت عند تس�وية النزاعات وتلبية املطالبات واس�تامع

الش�كاوى فيس�عى حلل مجيع النزاعات واملطالبات والش�كاوى يف غضون  3أش�هر اعتبار ًا من

تاريخ االستالم.

والقيمة املشرتكة التي يتمسك هبا املكتب تتكون من النزاهة واالحرتافية والكفاءة واملعرفة

وتثقيف املستهلكني وخدمة العمالء .فأما النزاهة فهي قيمة رئيسية للمكتب .ويتحمل املكتب
مس�ؤولية كامل�ة ع�ن أي ق�رارات أصدره�ا املكت�ب .وموظف�و املكت�ب يتكونون م�ن ضباط

ذوو نزاهة عاليةال يقعون حتت أي تأثري عند أداء وظائفهم يف املكتب.

وأما االحرتافية ،فتعترب س�مة مميزة للمكتب .فموظفو املكتب ومربوه يتصفون باإلنصاف

يف حل النزاعات ،واملطالبات والشكاوى التي حتال إىل املكتب.

وأم�ا الكف�اءة واملعرف�ة ،فيحققهما املكتب ع�ن طريق تعيين موظفني مدربين وجمهزين

بالكف�اءات واملع�ارف املطلوبة والرضوري�ة ألداء واجب�ات املكتب .ولدهيم الق�درات التقنية
رفع مس�توى العلم
للتعامل مع الش�كاوى واملطالبات واملنازعات .وحياول املكتب باس�تمرار َ
واملعرفة والكفاءة حمازي ًا باملعايري العاملية.
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وأما تثقيف املس�تهلكني فيس�تمر املكتب يف توعية املستهلكني وكذلك أعضاء املكتب عىل

دور املكت�ب يف توفري خدمات الوس�اطة املس�تقلة لتس�وية النزاعات واملطالبات والش�كاوى.
ويقوم املكتب بتبادل املعلومات واخلربات مع املستهلكني وأعضاء املكتب.

وأما خدمة العمالء ،فيحاول املكتب تغطية حاجات املستهلكني كام يتوقعوها ويقوم بإدارة

مجيع الش�كاوى املرس�لة إىل املكتب عن طريق الرس�الة أو الربيد اإللكرتوين أو االتصاالت أو

زيارة املكتب شخصي ًا .واملعامالت الطيبة اللينة تعترب أساس ًا لقوة املكتب.

سابع ًا :جملس اخلدمات املالية اإلسالمية (:)IFSB
وقد أرشنا س�ابق ًا إىل أن تش�كيل املرافق التنظيمية املالية لصناعة الصريفة اإلسالمية يكون

على الصعيدي�ن املحيل وال�دويل .فعىل الصعيد املحيل أنش�ئت هيئ�ة املعايري املحاس�بية املاليزية
املعروف�ة ب�ـ  MASBكام تق�دم الكالم عنه .وعىل الصعيد العاملي أنش�ئ جمل�س اخلدمات املالية

اإلسالمية املعروفة بـ . IFSB

ويف هن�وض مهامهتا ،يع�زز املجلس تطوير دقة األعامل والش�فافية لصناعة اخلدمات املالية
اإلسلامية من خلال تعريف املعايري اجلدي�دة أو تكي ٍ
�ف للمعايري الدولية احلالي�ة بام يتفق مع
ّ

مبادئ الرشيعة اإلسالمية  ،وإعطاء التوصيات لالعتامد عليها .

وإن تأسيس جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف كواال ملبور لتطوير معايري تنظيمية حصيفة

دولية وفق املواصفات املتميزة للمؤسس�ات املالية اإلسالمية وخماطرها يساهم يف ضامن سالمة
 للمزيد من املعلومات عن  FMBانظر.http://www.fmb.org.my/bm/pc01.mvv.htm :

  IFSBهي اختصار لـ  Islamic Financial Services Boardأي جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.
راجع املعلومات يف :النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا ،صـ .13

 راجع. http://www.ifsb.org/background.php :

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

26

جتربة ماليزيا يف التنسيق بني املؤسسات املالية الداعمة للمصرفية اإلسالمية

النظ�ام املايل اإلسلامي واس�تقراره  وجم�ال اخلدمات الت�ي يقدمها املجلس تش�مل األعامل
املرصفية اإلسالمية واألوراق املالية اإلسالمية وكذلك التكافل اإلسالمي.

وحتقيق� ًا هل�ذه الغاية  ،قد قام املجلس باس�تكامل جلن�ة «بازل» للرقابة املرصفي�ة  ،واملنظمة

الدولية لألوراق املالية ،والرابطة العاملية ملرشيف التأمني.

كبيرا من املش�اركني .ففي ش�هر يناير عام
ومن�ذ تأسيس�ه يف ع�ام 2002م ،ج�ذب عد ًدا
ً

عضوا  حيث  21منه�ا عضو كامل العضوية و21
2009م بل�غ ع�دد أعضاء املجلس 178
ً

عضوا مراق ًبا .
أعضاء مشاركني و136
ً

وإن عضوية  178عضو ًا تشمل  42من السلطات الرقابية واإلرشافية  ،فض ً
ال عن صندوق

النق�د ال�دويل التابع للبنك ال�دويل  ،ومرصف التس�ويات الدولية  ،والبنك اإلسلامي للتنمية
 ،ومرصف التنمية اآلس�يوي  ،واملؤسس�ة اإلسلامية لتنمية القطاع اخلاص  ،واململكة العربية

الس�عودية  ،و  130م�ن مماريس الصناع�ات والرشكات املحرتفة التي تعمل يف  34الس�لطات
القضائية.

ولقد حقق املجلس إنجازات ملموسة يف وضع معايري احرتاسية لكفاية رأس املال وإدارة

املخاطر ،ويبدأ يف إعداد معيار إضايف لإلدارة التجارية الرشيدة.

وإن مشاركة صندوق النقد الدويل والبنك العاملي والبنك اآلسيوي للتنمية وبنك التسويات

الدولية يف املجلس يعزز التعاون من أجل حتقيق اهلدف املشرتك ،وهو حتقيق االستقرار النقدي
واملايل عىل الصعيد الدويل.

 راجع :النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا ،صـ .12

 راجع. http://www.ifsb.org/background.php :
 املرجع السابق.

 راج�ع :النظ�ام امل�ايل اإلسلامي يف ماليزي�ا ،ص�ـ  ،12وhttp://www.ifsb.org/membership.

 ، php?id=3وانظر  :امللحق الثاين عن قائمة أعضاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.
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وأما أهداف املجلس فهي كاآليت:

 .1تعزي�ز تطوي�ر دقة األعمال والش�فافية لصناعة اخلدم�ات املالية اإلسلامية من خالل

تعريف املعايري اجلديدة أو تكييف املعايري الدولية احلالية بام يتفق مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية،

وإعطاء التوصيات لالعتامد عليها.

 .2توفير ضواب�ط اإلرشاف والرقاب�ة الفعال�ة للمؤسس�ات التي تق�دم املنتج�ات املالية

اإلسالمية .وأيض ًا تطوير معايري حتديد وقياس وإدارة وكشف املخاطر.

 .3االتص�ال والتعاون م�ع املنظامت املتعلقة التي تقوم بتحديد املعايري الس�تقرار وصالبة

النظام النقدي العاملي والنظام املايل العاملي وكذلك بلدان األعضاء.

 .4حتسين وتنس�يق املبادرات لتطوي�ر األدوات واإلج�راءات الالزمة لكف�اءة العمليات

وإدارة املخاطر.

 .5تشجيع عىل التعاون بني بلدان األعضاء يف تطوير صناعة اخلدمات املالية االسالمية.
 .6تسهيالت التدريب وتنمية مهارات األفراد يف املجاالت املتعلقة بالرقابة الفعالة لصناعة

اخلدمات املالية االسالمية واالسواق املتعلقة.

 .7إج�راء البحوث ،ونرش الدراس�ات ونتيجة االس�تطالع على صناعة اخلدم�ات املالية

االسالمية.

 .8إنشاء قاعدة البيانات عن املصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية وخرباء الصناعة.
 .9وغريها من األهداف التي يوافق عليها االجتامع العام للمجلس من حني إىل حني.
 راجع. http://www.ifsb.org/objective.php :
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ومن�ذ نش�أهتا ،قد أص�در املجلس س�بعة معايير ،ودليل املب�ادئ ومالحظة فني�ة لصناعة

اخلدمات املالية االسالمية .والوثائق املتعلقة منشورة حول املجاالت التالية:
 .1إدارة املخاطر .
 .2كفاية رأس املال .
 .3سياسة الرشكات .
 .4اإلرشاف عىل عملية املراجعة .
 .5الشفافية وانضباط السوق .
 .6اعرتاف درجات التقديرات ألدوات املالية املوافقة للرشيعة .
 .7تطوير أسواق املال اإلسالمية .
وقد حاول املجلس إصدار مخسة معايري والضوابط اجلديدة وهي:
 .1القضايا اخلاصة يف كفاية رأس املال .
 .2اإلدارة من أجل خطط االستثامر اجلامعي .
 .3إدارة الرشكات يف عمليات التكافل .
 .4إدارة تطبيقات الرشيعة .
 .5سلوك األسواق .
 راجع. http://www.ifsb.org/background.php :
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املعايير الت�ي أعده�ا املجل�س تتب�ع اإلج�راءات الطويل�ة عىل النح�و املبين يف الضوابط

واإلجراءات الالزمة إلعداد املعايري والضوابط التابع هلا.

ثامن ًا :املركز الدويل للقيادة املالية (:)ICLIF
املركز الدويل للقيادة املالية املعروف بـ   ICLIFقد أنش�أه البنك املركزي املاليزي لتعزيز

بناء تفوق نوعية مصادر اخلدمات البرشية ملامريس اإلدارية العليا للقطاع املايل والرشكات املالية

يف ماليزيا ويف مجيع أنحاء املنطقة.

والبن�ك املرك�زي املاليزي ملت�زم بتنمية امله�ارات القيادي�ة ،وهو عىل يقني بضرورة رفع

مس�توى تدريب املدراء والرؤس�اء التنفيذيني لقيادة ماليزيا يف هذه األلفية اجلديدة .وهو هيدف
إىل ضمان وحتقيق اخلدمات املالية املحلية واإلقليمية وقطاع الرشكات ال تزال قوية وقادرة عىل
الصمود يف مواجهة حتديات املستقبل .يف حني أن احلاجة إىل تدريب اإلدارة الوسطى وموظفيها

عموما تكون عىل ما يرام ،والواقع يشهد أن هناك حاجة إىل التدريب القيادي للقادة والرؤساء
التنفيذيني.

وي�أيت دور املرك�ز يف توفير التدري�ب ألعض�اء اإلدارة العالي�ة خللق جمموعة من رؤس�اء

التنفيذي يف املستقبل.

واملركز كرشكة حمدودة مع ضامن منحة قدرها  500مليون رنجيت ماليزي أنش�ئ بمبادرة

استراتيجية عىل أس�اس حتقيق ماليزيا واملنطقة حوهلا يف كونه العب ًا مه ًام عىل الصعيد العاملي يف
ظل تصاعد العوملة واملنافسة والتحرير يف الساحة العاملية .

  ICLIFه�ي اختصار ل�ـ  International Centre For Leadership In Financeأي املركز الدويل
للقيادة املالية .للمزيد من املعلومات عن  ICLIFانظر. http://www.iclif.org :

 راجع Company Profile :الذي أصدره املركز :صـ .22
 راجع Company Profile :الذي أصدره املركز :صـ .6
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ورؤية املركز هو احلمل إىل الساحة املعرتفة هبا ُد َول ًّيا بوصفه مركز ًا لتنمية القادة املمتازة مع

بصرية إقليمية من خالل تقدم الربامج والشبكات.

وأم�ا هدف املركز فه�و االلتزام بتنمية الق�ادة املمتازة مع بصرية إقليمي�ة عن طريق تقديم

ف�رص التعل�م من خلال برامج التنمي�ة الفعالة يديرها الق�ادة اخلرباء العامليني والش�خصيات

البارزة عىل أساس نموذج الكفاءات الدينامية.

وتنمية املهارات القيادية التي تركز عليها املركز هي تنمية مهارات األفراد ومهارات اجلامعة

وكذلك تطوير قدرات الرشكات أو املؤسس�ات املالية .وإضافة إىل ذلك ،فإن املركز يس�عى إىل

صياغة التدخل الشخيص والتنظيمي لتحقيق تفوق أداء األعامل التجارية.

وهناك تركيز استراتيجي ليكون املركز مركز ًا لتطوير القدرات القيادية واإلدارية ولزيادة

التع�اون يف إط�ار اخلدمات املالية وقطاع الرشكات ،وإلعط�اء اخلدمات كمركز االمتياز ،وألن

يكون منتدى التفاعل والشبكات للاملية وقطاع الرشكات .

وم�ن املبادئ التي متس�ك هب�ا املركز :هي أن بناء امله�ارات القيادية ال بد أن يس�تند إىل فهم

واضح ودقيق عن املطالبات واالس�تعداد س�واء تركز عىل الفرد ،واجلامعة أو املنظامت بأكملها.

ومن مبادئه أن التعلم يكون مدى احلياة وجعل القادة أنفسهم عىل نحو أفضل يف كل وقت .

تاسع ًا :األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية يف املالية اإلسالمية (:)ISRA
قد أنش�أ البن�ك املركزي املاليزي صندوق وقف بمبلغ  500ملي�ون رنجت ماليزي لدعم


فأسس�ت األكاديمي�ة العاملية للبحوث الرشعي�ة املعروفة
مب�ادرة تنمي�ة رأس امل�ال الفكري
ِّ

 املرجع السابق  :صـ.22
 املرجع السابق  :صـ.21

 النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا :صـ.59
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مركزا عامل ًّيا للبحوث الرشعية املتعلقة بالقضايا االقتصادية املالية املعارصة.
بـ   ISRAلتكون ً
وت�م تأس�يس األكاديمي�ة العاملية للبح�وث الرشعية يف املالية اإلسلامية يف ش�هر مارس

2008م بكواال ملبور ،ماليزيا بصفتها إحدى الدول التي أولت اهتامم ًا خاص ًا للاملية اإلسالمية
واالقتصاد اإلسالمي.

وقد جاء إنش�اء األكاديمية لتعزيز مسيرة املالية اإلسلامية ببعدهيا املحيل والدويل يف إطار

اجلهود الرامية جلعل ماليزيا مركز ًا ومرجع ًا عاملي ًا للاملية اإلسالمية.

ولألكاديمي�ة رؤي�ة وبعث�ة وأهداف خاصة هب�ا .فأما الرؤية فه�ي أن تكون مركز ًا رئيس�ي ًا

للبحوث الرشعية يف املالية اإلسالمية.
وأما بعثة هذه األكاديمية فهي:

• التكامل بني اخلرباء واملامرسني يف الصناعة .
• تآزر املوارد البرشية يف املالية اإلسالمية .
• الواقعية مع احتياجات السوق.
• احلجية يف نتائج البحوث .
وأما األهداف الرئيسية لألكاديمية فهي أربعة :أن تكون رائدة يف إجراء البحوث الرشعية

التطبيقية يف املالية اإلسالمية ،وتطوير جمموعة بحثية متكاملة تتكون من بحوث العلامء واخلرباء
يف املالية اإلسالمية ،وتوفري الوسائل لتنمية ممارسات الرشيعة يف املالية اإلسالمية ،ونرش مفاهيم
التفاهم و االحرتام بني اآلراء الفقهية املختلفة.

  ISRAهي اختصار لـ .International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance
للمزيد من املعلومات عن  ISRAانظر. http://www.isra.my :
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وأم�ا اهل�دف األول :وهو الريادة يف إجراء البحوث الرشعية التطبيقية يف املالية اإلسلامية

فتق�وم األكاديمي�ة بإعداد البح�وث الرشعية التطبيقية يف املالية اإلسلامية .وتنقس�م البحوث
التابعة هلا إىل ثالثة أقسام :بحوث قصرية األجل ومتوسطة األجل و طويلة األجل.

وهناك بحوث مشتركة بني الباحثني واملامرسين يف الس�وق وبني املؤسسات عىل الصعيد

العامل�ي ومراك�ز البح�وث مث�ل مصرف اإلم�ارات اإلسلامي ،جامع�ة دوره�ام  ،املؤسس�ة
اإلسلامية وغريها .وق�د تقوم األكاديمية بإج�راء البحوث مع التحالفات االستراتيجية مثال

م�ع جملس اخلدمات املالية اإلسلامية  ،وجممع الفقه الدويل ،وهيئة املعايري املحاس�بية املاليزية،
وهيئ�ة املحاس�بة واملراجع�ة للمؤسس�ات املالية اإلسلامية املعروف�ة ب�ـ  ، AAOIFIوبيت

التمويل الكويتي  ،واملعهد املاليزي للصريفة والتمويل اإلسالمي  ،ورابطة املؤسسات املرصفية
اإلسالمية يف ماليزيا  ،ومؤسسات البحوث والتعليم املحلية والدولية.

وقد قدمت األكادمية املنح للباحثني اخلارجيني لتطوير نطاق البحوث وتش�جيع الباحثني

يف إجراء البحوث.

وأم�ا اهلدف الثاين :وهو إثراء موارد املعرفة يف املالية اإلسلامية فتق�وم األكاديمية بتطوير

جمموع�ة بحثي�ة متكاملة تتك�ون من بحوث العلماء و اخلبراء يف املالية اإلسلامية .وأما البنية
التحتية للاملية اإلسالمية فتقوم األكاديمية بتطويرها من خالل:

أ ـ تطوير منظومة معرفية متكاملة يف أحكام املعامالت والفتاوى يف املالية اإلسالمية.
ب ـ تطوير قائمة معلوماتية للبحوث يف املالية اإلسالمية.
  AAOIFIهي اختصار لـ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

 Institutionsأي هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
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جـ -واألنش�طة املوصلة إىل هذا اهلدف مثل ورش�ة العم�ل املواضيعية والرتمجة ومرشوع
النرش وموقع األكاديمية  لتطوير بوابة الفتوى وبوابة البحوث.
وأما اهلدف الثالث :وهو توفري الوسائل لتنمية ممارسات الرشيعة يف املالية اإلسالمية فتقوم
األكاديمي�ة بتنمية القدرات العلمية يف الرشيعة واملالية اإلسلامية .واألنش�طة املوصلة إىل هذا
اهلدف هي تنظيم املنتدى املشترك بني علامء الرشيعة و املامرسين يف الصناعة ومنتدى الصناعة
املالية اإلسالمية وحلقات البحوث وكذلك احلوارالدويل واإلقليمي.
وتقوم األكاديمة أيض ًا بتنمية القدرات العلمية يف الرشيعة واملالية اإلسلامية من خالل
الربامج اخلاصة مثل منتدى صناعات املالية اإلسلامية ملناقش�ة أحدث تطورات الصناعات
وتطوير تطبيقات الرشيعة يف اآلونة األخرية وحلقة البحوث ملناقش�ة النتائج البحثية التي قد

تم العثور عليها من قبل األكاديمية أو املؤسس�ات الت�ي ك ّلفها (إرسا) والندوة العاملية لعلامء
الرشيعة املعروفة بـ()ISSD



التي يلتقي فيها علامء الرشيعة الدولية واإلقليمية واملامرسني

يف الصناع�ات لتب�ادل اآلراء املتعلقة باملالية اإلسلامية وكذلك الندوة املشتركة بني العلامء
واملامرسين املعروفة بـ(  )JSSIFالتي يناقش فيها علامء الرشيعة واملامرسون يف الصناعات
عن القضايا املثرية للقلق.
وأما اهلدف الرابع :وهو نرش مفاهيم التفاهم واالحرتام املتبادل بني اآلراء الفقهية املختلفة.
 وهو. http://www.isra.my :

  ISSDه�ي اختص�ار ل�ـ  International Shari’ah Scholars Dialougeأي احل�وار العاملي لعلامء
الرشيعة.

  JSSIFهي اختصار لـ  Joint Shari’ah Scholar and Industry Forumأي الندوة املشتركة بني
العلامء واملامرسني.
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وق�د لع�ب الدور لتحقيق هذا اهلدف جملس علامء (إرسا) املعروف بـ   COSكوس�يط لتعزيز

مفاهيم التفاهم واالحرتام املتبادل.

واألنش�طة املوصلة إىل هذا اهلدف هو إجياد أرضية لطرح القضايا املالية الراهنة ومناقشتها

ووسائل التفاهم بني خمتلف األطراف.

وأما إجياد أرضية لطرح القضايا املالية الراهنة ومناقشتها فيتم ذلك عن طريق تنظيم حوار

علم�ي دويل بين علامء الرشيعة وغريهم يف جمال املالية اإلسلامية وإعداد بحوث مشتركة بني
الباحثني املتخصصني من خمتلف دول العامل وتكوين منتدى علمي للعلامء املحليني.

وأم�ا إجياد وس�ائل التفاهم بني خمتل�ف األطراف فيتم ذلك بتزويد اهليئ�ات الدولية املعنية

بتطوي�ر املعايير الدولية يف املالية اإلسلامية وتدعيمه�ا بالبحوث مثل املجم�ع الفقهي الدويل
وهيئة املحاس�بة واملراجعة الدولية للمؤسس�ات املالية اإلسلامية واملجلس الدويل للخدمات
املالية اإلسالمية وغريها.

***

  COSه�ي اختصار ل�ـ  Council of Scholarsأي جملس العلامء التاب�ع لألكاديمية العاليمة للبحوث
الرشيعة يف املالية اإلسالمية.
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خامتة وأهم النتائج
بعد عرض قائمة املؤسس�ات التي تدعم النظام املرصيف اإلسلامي يف ماليزيا ،يتبني لنا أن

املالية اإلسلامية يف ماليزيا خاصة النظام املرصيف اإلسلامي تط�ورت نحو التقدم من حني إىل

حين .وكلام ازداد تطورها ازدادت الفرص الربحية ،وكذلك املش�اكل والقضايا الرشعية حتى
تضطر األمور إىل إجياد مؤسسات خاصة حللها ويتحملها مع صناعة املالية اإلسالمية.

وه�ذه الواقع�ة تقودن�ا إىل أهم النتائج التي توص�ل إليها الباحث من خلال هذا البحث،

وهي رضورة إجياد وإنش�اء املؤسس�ات الداعمة للمرصفية اإلسلامية بجانب تطوير املصارف

اإلسلامية وبناء العالقة بني املؤسس�ات بعضها من بعض ،و حتسين طرق التنس�يق بينها وبني
الصناعات املرصفية اإلسلامية ،ومش�اركة املؤسس�ات املحلية مع املؤسس�ات الدُّ ولية العاملية
خاص�ة املؤسس�ات املتعلق�ة بالفت�اوى والبح�وث الرشعي�ة ملعرفة الظ�روف اخلاص�ة والعامة
ال س�يام عن�د تنزيل احلكم عىل الواقع لالبتعاد عن التقليد األعم�ى يف اجتهادات متعلقة باملالية

اإلسالمية.

وأم�ا التوصيات املهمة من هذا البحث :فه�ي رضورة حتقيق انضامم الكثري خرباء الرشيعة

يف املالي�ة اإلسلامية خاصة خرباء الفق�ه وأصوله وقواعده .وكذلك التوصي�ات بإكثار انضامم
خرجيي الرشيعة يف الصناعات املالية لتحقيق موافقة عمليات الصناعة بالرشيعة اإلسلامية من

قريب .وإكثار انضامم خرباء الرشيعة يف املالية اإلسالمية وانضامم خرجيي الرشيعة يف الصناعات
املالي�ة اإلسلايمة ال يت�م إال بتزويد طلبة الرشيع�ة يف اجلامعات باملعلوم�ات التقنية واملعارصة

املتعلقة بعمليات املالية اإلسالمية.

ولتحقيق تنمية رأس املال الفكري وتطوير قدرات رأس املال البرشي يف املالية اإلسالمية،

ف�إين أرى أن�ه ال يكتف�ى بتزويد خبراء الصناعة م�ن الرؤس�اء التنفيذيني يف الصناع�ات املالية
اإلسلامية ببعض املعلومات املتعلقة باملعامالت اإلسلامية فحس�ب ،كام أنه ال يكتفى بتكملة
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طلبة الرشيعة مرحلة الدراسية يف املاجستري يف املالية اإلسالمية بعد أن كانوا طالب ًا يف الرشيعة،

ب�ل ال بد من إجياد قس�م الرشيعة واملرصفية كقس�م خ�اص يدرس فيه الطلاب علوم الرشيعة
الرضورية وعلوم املرصفية املعارصة كام هو احلال يف قسم الرشيعة والقانون.

ولذلك أويص برضورة إكثار قسم خاص يف اجلامعات اإلسالمية باملرصفية اإلسالمية ملا

الحظت من قلة خرباء الرشيعة املامرسين يف الصناعات املالية اإلسلامية .كام أن قسم الرشيعة

والقانون قد أس�س لتلبية متطلبات القانونية ،فحان الوقت لتأس�يس قس�م الرشيعة واملرصفية
لتلبية متطلبات املعارصة املتعلقة باملالية اإلسالمية.

*** متت بحمد اهلل ***
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قائمة احلروف الالتينية املقطعة
In Malay :
1. BNM = Bank Negara Malaysia ()أي البنك املركزي املاليزي
2. GP1-i = Garis Panduan 1 – islamic ()أي الدليل األول لضوابط الرشيعة اإلسالمية
3. GPS-i = Garis Panduan Shariah – islamic ()أي دليل لضوابط الرشيعة اإلسالمية

In English :
1. AAOIFI = Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions (هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. )
2. AIBIM = Association of Islamic Banking Institutions Malaysia

)(رابطة املؤسسات املرصفية اإلسالمية ماليزيا
3. AIBIM = Knowledge Management Centre ()أي مركز إدارة املعرفة
4. CERT = Centre for Research and Training ()مركز البحوث والتدريب
5. COS = Council of Scholars ()جملس العلامء التابع لألكاديمية العاليمة للبحوث الرشيعة يف املالية اإلسالمية
6. FMB = Financial Mediation Bureau ()مكتب توسط املايل
7. FRF = Financial Reporting Foundation ()مؤسسة التقارير املالية
8. IBFIM = Islamic Banking and Finance Institute Malaysia

)(املعهد املاليزي للصريفة والتمويل اإلسالمي
9. ICLIF = International Centre For Leadership In Finance ()املركز الدويل للقيادة املالية
10. IFSB = Islamic Financial Services Board ()جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

ِّ )خم
11. IIFIN = Independent Islamic Financial Planners (طط املستقل للاملية اإلسالمية
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12. INCEIF = International Centre for Education In Islamic Finance

)(املركز الدويل للتعليم املايل اإلسالمي
13. INCEIF = International Centre for Education In Islamic Finance

)(أي املركز الدويل للتعليم املايل اإلسالمي
14. ISRA = International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance

)(أي األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية يف املالية اإلسالمية
15. ISRA = International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance

)(األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية يف املالية اإلسالمية
16. ISSD = International Shari’ah Scholars Dialouge ()احلوار العاملي لعلامء الرشيعة
17. JSSIF = Joint Shari’ah Scholar and Industry Forum

)(الندوة املشرتكة بني العلامء واملامرسني
18. MASB = Malaysian Accounting Standards Board ()هيئة املعايري املحاسبية املاليزية
19. PARS = Product Approval And Repository System

)(أي نظام املوافقة عىل املنتجات والتخزين
20. SC = Security Commission ()اهليئة لألوراق املالية
21. SIDC = Securities Industry Development Corporation

)(مركز تنمية صناعة األوراق املالية
22. SSM = Suruhanjaya Syarikat Malaysia ()اهليئة للرشكات املاليزية

***
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امللحق األول
(AIBIM) قائمة أعضاء رابطة املؤسسات املصرفية اإلسالمية ماليزيا

 عضو ًا كام يف ش�هر فرباير20 بل�غ ع�دد أعض�اء رابطة املؤسس�ات املرصفية اإلسلامية ماليزي�ا

: وهو كالتايل،2009

No.

Organisation

Country

1.

Affin Islamic Bank Berhad

Malaysia

2.

Alliance Islamic Bank Bhd

Malaysia

3.

Al Rajhi Banking & Investment Corpn. Bhd

Malaysia

4.

AmIslamic Bank Berhad

Malaysia

5.

Asian Finance Bank Berhad

Malaysia

6.

Bank Islam Malaysia Berhad

Malaysia

7.

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Malaysia

8.

Bank Muamalat Malaysia Berhad

Malaysia

9.

Bank Simpanan Nasional

Malaysia

10.

CIMB Islamic Bank Berhad

Malaysia

11.

EONCAP Islamic Bank Berhad

Malaysia

12.

Hong Leong Islamic Bank Berhad

Malaysia

13.

HSBC Amanah Malaysia Berhad

Malaysia

14.

Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad

Malaysia

15.

Maybank Islamic Berhad OCBC Al-Amin Bank Berhad

Malaysia

16.

OCBC Al-Amin Bank Berhad

Malaysia

17.

Public Islamic Bank Berhad

Malaysia

18.

RHB Islamic Bank Berhad

Malaysia

19.

Standard Chartered Saadiq Berhad

Malaysia

20.

Unicorn Int>l Islamic Bank Malaysia Bhd

Malaysia
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امللحق الثاني
)IFSB( قائمة أعضاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية
 أعضاء مشاركني21 منها عضو كامل العضوية و21 عضوا حيث
178 بلغ عدد أعضاء املجلس
ً

: وهو كالتايل،2009 عضوا مراق ًبا كام يف شهر يناير
136و
ً

No.

: قائمة أعضاء كامل العضوية:ًأوال

Organisation

Country

1.

Bangladesh Bank

Bangladesh

2.

Bank Indonesia

Indonesia

3.

Bank Negara Malaysia

Malaysia

4.

Banque Centrale De Djibouti

Djibouti

5.

Capital Market Authority of Saudi Arabia

6.

Central Bank of Bahrain

7.

Central Bank of Egypt

Egypt

8.

Central Bank of Jordan

Jordan

9.

Central Bank of Kuwait

Kuwait

10.

Central Bank of Sudan

Sudan

11.

Central Bank of Syria

Syria

12.

Central Bank of the Islamic Republic of Iran

Islamic Republic of Iran

13.

Central Bank of the United Arab Emirates

United Arab Emirates

14.

Islamic Development Bank

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Maldives Monetary Authority
Ministry of Finance, Brunei
Monetary Authority of Singapore
Qatar Central Bank
Saudi Arabian Monetary Agency
Securities Commission of Malaysia
State Bank of Pakistan

Saudi Arabia
Bahrain

International Inter Governmental
Organizations

Maldives
Brunei
Singapore
Qatar
Saudi Arabia
Malaysia
Pakistan
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: قائمة أعضاء مشاركني:ثاني ًا

Organisation

Country

International Inter Governmental

1.

Asian Development Bank

2.

Bangko Sentral ng Pilipinas

3.

Bank for International Settlements

4.

Bank of Mauritius

5.

Banque du Liban

Lebanon

6.

Bursa Malaysia Berhad

Malaysia

7.

Capital Market Development Authority

Maldives

8.

Dubai Financial Services Authority

United Arab Emirates

9.

Dubai International Financial Centre Authority

United Arab Emirates

10.

Emirates Securities and Commodities Authority

United Arab Emirates

11.

Hong Kong Monetary Authority

12.

International Monetary Fund

13.
14.

Organizations
Philippines
International Inter Governmental

Organizations
Mauritius

Hong Kong
International Inter Governmental

Islamic Corporation for the Development of
Private Sector Sector
Labuan Offshore Financial

Organizations
International Inter Governmental

Organizations
Services

Malaysia

15.

Authority
Malaysia Deposit Insurance Corporation

16.

Palestine Monetary Authority

17.

Qatar Financial Centre Regulatory Authority

Qatar

18.

Securities and Exchange Commission of Pakistan

Pakistan

Malaysia
Palestine

19.

The Insurance Supervisory Authority

Sudan

20.

The People Bank of China

China

21.

The World Bank
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No.

 قائمة أعضاء مراقبني:ثالثا

Organisation

Country

1.

ABC Islamic Bank (E.C.)

2.

Absa Bank

3.

Abu Dhabi Commercial Bank

United Arab Emirates

4.

Abu Dhabi Islamic Bank

United Arab Emirates

5.

Affin Islamic Bank Berhad

6.

Ahli Bank QSC

7.

Ahli United Bank

Bahrain

8.

Al Baraka Bank Lebanon

Lebanon

9.

Al Hilal Bank

10.
11.
12.

Bahrain
South Africa

Malaysia
Qatar

United Arab Emirates

Al Rajhi Banking and Investment Corporation
(Malaysia) Bhd.
Al Rowad Financial Services Co.

Malaysia
Sudan

Al Safa Islamic Banking, Commercial Bank of
Qatar

Qatar

13.

Al Salam Bank

Bahrain

14.

Al Salam Bank

Sudan

15.

Al-Jazira Bank

Saudi Arabia

16.

Al-Muthanna Investment Company

17.

Al-Rajhi Banking and Investment Corporation

18.

Albaraka Banking Group

Bahrain

19.

Albaraka Turkish Finance House

Turkey

20.

Algazeera Sudanese Jordanian Bank

Sudan

21.

Allied Cooperative Insurance Group

Saudi Arabia

22.

AmIslamic Bank Berhad

23.

Amlak Finance

Kuwait
Saudi Arabia

Malaysia
United Arab Emirates
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24.

Animal Resources Bank

25.

Arab Islamic Bank

26.

Arbah Capital

Saudi Arabia

27.

Arcapita Bank

Bahrain

28.

AREF Investment Group

Kuwait

29.

Asian Finance Bank Berhad

30.

Aayan Leasing and Investment Co.

31.

Badr Al Islami

32.

Bahrain Islamic Bank

Bahrain

33.

Bank Al-Maghrib

Morocco

34.

Bank Asya

Turkey

35.

Bank Islam Brunei Darussalam Berhad

Brunei

36.

Bank Islam Malaysia Berhad

Malaysia

37.

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Malaysia

38.

Bank Keshavarzi

39.

Bank Muamalat Malaysia Berhad

40.

Bank of Japan

41.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia)
Berhad

Sudan
Palestine

Malaysia
Kuwait
United Arab Emirates

Islamic Republic of Iran
Malaysia
Japan
Malaysia

42.

Bank Saderat Iran

43.

BNP Paribas Islamic Banking Unit

Bahrain

44.

Boubyan Bank

Kuwait

45.

Byblos Bank Africa Ltd

Sudan

46.

Cagamas

47.
48.

Commerce International Merchant Bankers
Berhad (CIMB)
Commercial Bank International
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49.

Commercial Bank of Dubai

United Arab Emirates

50.

Deutsche Bank AG

United Arab Emirates

51.

Doha Bank

52.

Dow Jones Indexes

53.

Dubai Bank

United Arab Emirates

54.

Dubai International Financial Exchange

United Arab Emirates

55.

Dubai Islamic Bank

United Arab Emirates

56.

Dubai Islamic Bank Pakistan Limited

57.

Dubai Islamic Insurance and Reinsurance Co.

58.

Egyptian Saudi Finance Bank

59.

Emirates Islamic Bank

60.

EONCAP Islamic Bank Berhad

61.

European Islamic Investment Bank PLC

62.

Faisal Islamic Bank

Egypt

63.

Farmer,s Commercial Bank

Sudan

64.

Qatar
United States of America

Pakistan
Egypt
United Arab Emirates
Malaysia

Financial Services Commission & Financial
Supervisory Service

United Arab Emirates

United Kingdom

Korea

65.

First Habib Modaraba

Pakistan

66.

First Investment Company

Kuwait

67.

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd

Singapore

68.

FWU Group

Germany

69.

Gatehouse Bank plc

70.

Guidance Financial Group LLC

71.

Gulf Investment House

Kuwait

72.

Hannover ReTakaful B.S.C

Bahrain

73.

Hong Leong Islamic Bank

Malaysia

74.

HSBC Amanah Finance

United Kingdom
United States of America

United Arab Emirates
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75.

Industrial Development Bank

Sudan

76.

Insurance Commission of Jordan

Jordan

77.

International

Leasing

and

Investment

Company

78.

Investment Dar

79.

Islami Bank Bangladesh Limited

80.

Kuwait
Kuwait
Bangladesh

Islamic Corporation for the Insurance of
Investment and Export Credit

Saudi Arabia

81.

Islamic International Rating Agency

82.

Japan Bank for International Cooperation

Japan

83.

Japan Securities and Dealers Association

Japan

84.

Jordan

Islamic

Bank

for

Finance

Investment

Bahrain

and

Jordan

85.

Khaleeji Commercial Bank B.S.C.

Bahrain

86.

Kuwait Finance House

Kuwait

87.

Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad

Malaysia

88.

Kuwait Finance House-Bahrain

Bahrain

89.

Kuwait International Bank, Kuwait

Kuwait

90.

Kuwait Turkish Participation Bank

Turkey

91.

Lembaga Tabung Haji

Malaysia

92.

Malaysian Rating Corporation Berhad

Malaysia

93.

Masraf Al Rayan

94.

Maybank Investment Bank Berhad

Malaysia

95.

Ministry of Economy and Finances

Senegal

96.

Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd.

Japan

97.

Mizuho Corporate Bank Ltd.

Japan

98.

National Bank of Dubai
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99.

National Bank of Umm Al Qawain

100.

National Commercial Bank

101.

United Arab Emirates
Saudi Arabia

Nomura Asset Management Malaysia Sdn
Bhd

Malaysia

102.

Nomura Securities Co. Ltd.

Japan

103.

Oasis Crescent Capital (PTY) Ltd.

104.

Omdurman National Bank

Sudan

105.

Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei

Brunei

106.

Qatar International Islamic Bank

Qatar

107.

Qatar Islamic Bank

Qatar

108.

Qatar National Bank

Qatar

109.

Rasameel Structures Finance Company

110.

RHB Islamic Bank Berhad

Malaysia

111.

RUSD Investment Bank, Labuan

Malaysia

112.

SALAMA - Islamic Arab Insurance Co.

113.

Saudi British Bank

Saudi Arabia

114.

Securities and Futures Commission

Hong Kong

115.

Seera Investment Bank

Bahrain

116.

Shariyah Review Board

Bahrain

117.

Sharjah Islamic Bank

118.

Shiekan Insurance and Reinsurance Co. Ltd

Sudan

119.

Sudan Financial Services Company

Sudan

120.

Sudanese Banks Association

Sudan

121.

Sudanese French Bank

Sudan

122.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan

Japan

123.

Syarikat Takaful Malaysia Berhad

124.

Tadamon Islamic Bank

South Africa

Kuwait

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Malaysia
Sudan
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125.

Takaful Ikhlas Sdn. Bhd.

Malaysia

126.

The Islamic Bank of Asia, Singapore

Singapore

127.

The Islamic Insurance Co. Plc

Jordan

128.

The National Pensions Fund

Sudan

129.

The Securities House

Kuwait

130.

Tokio Marine Middle East Limited

United Arab Emirates

131.

UBS AG, Dubai

United Arab Emirates

132.

UM Financial Inc.

133.

Unicorn International Islamic Bank Malaysia
Berhad

Canada
Malaysia

134.

Unicorn Investment Bank

Bahrain

135.

Venture Capital Bank B.S.C (c)

Bahrain

136.

Wethaq Takaful Insurance Company K.C.S.C.

Kuwait
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Therefore, the Central Bank of Malaysia has initiated the establishment

of dedicated Institutions such as INCEIF to promote the development of
intellectual capital, AIBIM to promote the establishment of institutional and
legal framework etc.
The research focuses on 9 institution established initiatively by the
Central Bank of Malaysia such as AIBIM, IBFIM, MASB, SIDC, INCEIF,
FMB, IFSB, ICLIF and ISRA.
All of the institutions listed above have their own focus and own objective
to achieve the target of Central Bank of Malaysia to support the Islamic
Financial Institutions, especially in Malaysia.

***

 مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع
 واملمول

جتربة ماليزيا يف التنسيق بني املؤسسات املالية الداعمة للمصرفية اإلسالمية

50

Synopsis of the paper:
Malaysia experience in the coordination between financial institutions
support the Islamic banking
The islamic financial system in Malaysia has evolved into a viable and
vibrant component of the Malaysian overall financial system. The significant
expansion of domestic Islamic banking and finance, has become increasingly
more important in meeting the changing requirements of the new economy.
In Malaysia’s dual banking environment, the Islamic financial system
operates in parallel with the conventional financial system. The Islamic
financial system encompasses the Islamic banking system, Islamic money
market, Islamic insurance or takaful, Islamic capital market and the specialised
financial institutions which provide alternative source of financing.
There are supportive elements in the development of the Islamic financial
system in Malaysia. One of the important elements that contribute to the
growth of Islamic banking in Malaysia is the role of the Bank Negara Malaysia
(Central Bank of Malaysia).
This research focuses on institutions that support the Islamic banking
system initiated or established by the Bank Negara Malaysia (Central Bank
of Malaysia), because there are too many institutions support the Islamic
financial Institution from the different background and different focus area.
The establishment of these institutions create a favourable environment
for the Islamic financial system. These institutions to play an effective role
in providing resources and funding for lucrative economic activities. The
institiutions also strengthen the Islamic financial system stability of the
system that lead to resilience.
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