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 ستخلصالم
 

لم تتجاوز بدايتها خمسة عقود. وتعمل   إذ، النشأةحديثة من حيث  اإلسالميةالمصارف  عد  ت  
صلناعة  اإلسلالميةالصليرفة  أصبحتلقد . وأحكامها اإلسالميةتلك المصارف وفقا لمنهج الشريعة 
للغ الدراسات المالية والمصرفية بلان يب وتتوقع ،( مصرف055محترفة وبلغ عددها ما يزيد عن )

مزاوللة نشلااها  اإلسلالميةالمصارف  بدأت. وقد 5500( تريليون دوالر عام 0حجم موجوداتها )
المالية  األزمة، وآخرها المالية األزماتبفي ظروف صعبة وحالة من عدم االستقرار المالي تمثلت 

 اإلسلالميةمسلاهمة الصليرفة  إمكانية. وفي ظ  ذلك يثار تساؤ  عن مدى 5552-5552العالمية 
خارجهللا. ولتيايللة  أوفللي االسللتقرار المللالي علللا مسللتوى البلللدان التللي تركللزت فيهللا موجوداتهللا 

تمثلللت بللالتعرف علللا م هللوم  ،الموضللوف فقللد تللم تناولللا ضللمن محللاور عديللدةمختلللف جوانلل  
كلذلك توضليم م هلوم الصليرفة ،الماليلة  األزملاتبالناجمة عنلا المتمثللة  واآلثاراالستقرار المالي 

 إللالياتها في االستقرار المالي والتحلديات التلي تعمل  فلي ظلهلا. ولقلد توصل  البحلث آو ةاإلسالمي
 في االستقرار المالي وتحديدا   أسهمت اإلسالميةالمصارف  نإ) أبرزهاالعديد من االستنتاجات لع  

 في البلدان التي تركزت موجوداتها فيها(.
 

 ر المالي، األزمة المالية. المصارف اإلسالمية، االستقرا الكلمات الم تاحية:
 

 
 

Abstract 

 
The Islamic Banks is considered a modern from the point of view of its foundation 

because it has started at fifty years ago. These Banks worked according to the Islamic law. 

The Islamic Banking becomes  a craft and its numbers are more than 500 Banks. The 

financial Banking studies expected that its assets reached to trillion $ till 2015. The Islamic 

Banking Started its action in a difficult conditions with unstable financial conditions which 

is presented with the financial crises and it was ended with the international financial crises 

for the years 2007-2009. At that period, we can notice the role and the capacity of the 

Islamic Banking contribution on the financial stability especially on the countries that its 

assets concentrated in. In order  to cover the different aspects of the subject we had discuss 

it from different points which are concept of the financial Stability and its effect and results 

on the financial crises. The research leads to many conclusions and the most important one 

is that the Islamic Banking contribution on the financial stability just in the countries that its 

assets concentrated in. 

 

Key wards: Islamic Banking, Financial Stability, Financial Crisis.   
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 المقدمة
. اإلسمالم تطبيقات علم  اقتتصماد  أوجه أحدبوصفها  اإلسالميةلقد جاءت المصارف 

ة علم  عسما النظما  المصمرف  ئدافمن خالل تطوير نظا  مصرف  ومال  يستبعد التعامل بال
التمم   األقممماتبممرق تواسمممه الماممترسة فمم  أ. واألساسمم محممور  فائممدة الغربمم  الممشك تاممسل ال

 أبعممادنحممو  اإلسممالميةلقممد انطلقممت المصممارف . اليممورو  أقمممة) 9299و  9191حممد ت بممين 
المصممارف  نأوعالميممة مممن حيممش اقنتاممار وحجمم  موجوداتهمما. وعلمم  الممر   مممن  إتليميممة

واجهمت العديمد ممن المعوتمات والتحمديات  أنهما قا ، إالعالميمة إلم تجاوقت حمدوداا  اإلسالمية
وعملياتهمما وفممر   بأدواتهمماممما يتعلمم  الفسممرك والاممرع  ومنهمما  بأساسممهامنهمما ممما يتعلمم  

 انتااراا وتدرتها عل  المنافسة مع المصارف التقليدية.
مسماامة  إمسانيمةتتم مل فم  والت بمت منهما و فسمرة جواريمة  دراسةإل  ويسع  البحش 

ف  استقرار النظا  المال  حاضرا ومستقبال ومن خالل معطيات منهجيمة  اإلسالميةالصيرفة 
 البحش العلم .

 جية البحثمنه

 البحث أهمية
وحدا مة  اإلسمالميةعل  الر   من التحديات السبيرة الت  تعترض الصناعة المصمرفية 

 أصمبحت اإلسمالميةن الصميرفة أل،سبيمرة  أاميمةشا  تناول الموضوع يعدا  أن قا إ  التجربة. شا
 إلسمالميةاالصميرفة  أنفم   األاميمةتسممن سمما ف  الصمناعة المصمرفية العالميمة.  واتعا   أمرا  

  فم  ل التم  تمد تسمهبمرق الممداخأممن  عمدا ت  خاصمة بهما.  وأنامطة وأدواتالت  تمتلك مجاقت 
 المالية. األقمات  ارآاقستقرار المال  والحد من 

 مشكلة البحث
 إقمقارنة بالعمل المصرف  التقليمدك  اإلسالميةالر   من حدا ة تجربة الصيرفة عل  

عمن امتالسهما  . فضمال  واسع عالميما  عل  نحٍو جمها وانتااراا ف  ح متسارعا   حققت نموا   أنها
فم  سمو  الممداخل  إحمد ن تسمون أبمما راحها ،مالية متميقة وخاصة بها  وأدواتمجاقت 

)امل  تم آلاالتسمالل ويمسن بلورة فسرة الماسلة البح يمة ممن خمالل  ،الخدمات المالية العالمية
وممنه  وعمليمات ومجماقت خاصمة  ألدواتها امتالسطري  ن ع اإلسالميةتتمسن المصارف 

  .األقماتتحقي  اقستقرار المال  وتجنب ف  المساامة من بها 
 هدف البحث

واقنجماقات وآلياتمه  اإلسالميةالمصارف تسليط الضوء عل  مفهو   إل يهدف البحش 
صميرفة تمدرة ال ءاسمتقراالمتحققة عبر مسيرتها والتحمديات المسمتقبلية التم  تواجههما. وسمشلك 

المممال  فمم  البلممدان التمم  تترسممق فيهمما عممن المسمماامة الفعليممة فمم  تحقيمم  اقسممتقرار  اإلسممالمية
 و الت  بدأت تدخل فيها حدي ا . وتعامالتها أموجوداتها 

 فرضية البحث
تتجسمد مممد  : "اآلتيمةبنماء علم  مما جماء فم  المامسلة البح يمة يمسمن صميا ة الفرضمية 

لمنهجهمما المتميممق  وفقمما   األقممماتقسممتقرار المممال  ومنممع فمم  ا اإلسممالميةمسمماامة الصمميرفة 
 ."وعطاء   أخشا  واستبعاداا الفائدة  وأدواتهاوطبيعة معامالتها 

 منهج البحث
النظرية من خالل اقسمتعانة بمالبحوش  األسااعتمد البحش المنه  الوصف  ف  طرح 

 األفسممارعممرض التمم  تصممدت لموضمموع البحممش. وبالتممال   واألجنبيممةوالدراسممات العربيممة 
بعمض ممن  ءالمنه  التحليلم  ممن خمالل اسمتقراعلم  طبقا لخطة البحش. فضال عن  بأسلوب
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. ومن    القيا  بتحليلهما اإلسالميةالمعطيات الرتمية الت  تناولت نمو وحج  وترسق الصيرفة 
 والخروج بطائفة من اقستنتاجات المتعلقة بها.

 
 المالية واألزمةم هوم االستقرار المالي حور األو : الم
 م هوم االستقرار المالي. أوال  

 وعل  مد  عقود من القمن مضت ادفا   Financial Stabilityاقستقرار المال   أصبح
السياسممات اقتتصممادية لمختلممف دول العممال . فمم  سمميا   أاميتممه تتقايممد وجواريمما   سممتراتيجيا  إ

اتسم   إشالماليمة  األقممات  وتموع لعمدوالمغق  من اقستقرار المال  يتجاوق المفهمو  البسميط 
حسممب المنمماط  باقتتصممادية وتوقيعهمما تحقيمم  سفمماءة الممموارد مممن بعممد أ إلمم الجديممد المفهممو  
واقتتمراض  واإلتمراضواقسمت مار جانب تحقي  السفاءة ف  عمليات اقدخمار  إل الجغرافية 

 إنالماليمة  األقممات رآ ماالموجودات وتراس  ال روة والحد من  أسعاروتوفير السيولة وتحديد 
 . وعليه يمسن القول بمان مفهمو  اقسمتقرار الممال  يتضمح ممن 9-9، 9222وتعت )ايناا، 

عل  توة وسالسة عممل جميمع مسونمات النظما  الممال  ممما ينطموك علم   يماب  التأسيدخالل 
ن مفهمو  إفمالتوترات واقضطرابات ف  اشا الجهاق مما ينعسا سلبا علم  اقتتصماد. ولمشلك 

 أسموا استقرار جميع مسونات النظا  المال  ممن جهمة واسمتقرار  إل قستقرار المال  يستند ا
  .19، 9222)بلوان ،  األقماتالمرتبطة بها ويمنع حدوش  واألناطةالمال 

السبيممرة المتعممددة  اآل ممار إلمم اقسممتقرار المممال  مممن خممالل النظممر  أاميممة إدراكويمسممن 
-9221الماليمة  األقممةقاما. والجمدير بالمشسر بمان فر  تالتم األقمماتالناجممة عمن  األطراف
ف  المنظ  اقتتصمادية المعاصمرة فوفقما لتقمديرات البنمك المدول  وتعمت  األول ل  تسن  9222

 .  World Bank, 2010السساد العظي  ) أقمةمالية ومصرفية بعد  أقمة  999)
السملوك المعتماد  وتموع خطيمر ومفماجس نسمبيا يضمرب بأنهماالمالية  األقمةوتد عرفت 
 واألفمرادوتهديمدات مباامرة وسبيمرة للدولمة والمنظممات  ا  أخطمارمن ضمويت ،للمنظومة الماليمة

 األطمرافجميمع ويتطلب اشا الخلمل تمدخالت سمريعة وفاعلمة ممن ،المصالح  أصحابوجميع 
نتممائ  واضممحة وعلمم  مسممتو  اقتتصمماد السلمم   إلمم الماليممة  األقمممةشات العالتممة. وتمملدك 

اضمطرابات حمادة فم  التواقنمات اقتتصمادية  إلم وتملدك  ،وخسائر الموارد الماليةوالجقئ  
 .  Rajan, 2007, 104المصارف ) أبرقاالملسسات مالية لعل تد يتبعها انهيارات حادة 

 األسممبابفالعديممد مممن ، األوجممهعناصممر معقممدة ومتعمددة  قمممةالعناصمر المحرسممة لأ إن
صمور الامديد فم  وضمع ضموابط للقطماع المصمرف  قبال رتبطوليا النتائ  تم قمةالرئيسة لأ
ضمعف واخمتالقت ن المسمببات تمرتبط بممواطن إعليها ورصداا. سشلك ف واإلارافوالمال  
لم  اقتتصاد العمالم . سمشلك عمد  اتسما  سياسمات اقتتصماد الس أداءف  تراجع  أسهمتعامة 

عمن نتمائ  يتعمشر تحملهما  سمفرأالمشك  األممر ،الحات الهيسليمةصمإلوعد  تنسيقها وعد  سفاية ا
 عل  مجمل اقتتصاد العالم .

انهيممار النظمما  المممال   إلمم الماليممة الناجمممة عممن عممد  اقسممتقرار المممال   األقمممةوتمملدك 
بفال عدد سبير من الملسسات المالية و ير الماليمة ممع انسمماي فم  الناماط  ا  برمته مصحوب
 اقتتصادك.
فم  المصمارف وانخفماض  وإفمالار مفماجس واضمحة فم  انهيما األقمةملارات  وتبد
د بعمد تمفم  سمو  العقمارات لتم أو، بلمد مما ةفم  عملم أوالمالية  األورا  أسه  أسعارسبير ف  

بممات  دول العممال  تحممت ممما يسممم  بانتقممال  إلمم ومممن  مم   ،بممات  تطاعممات اقتتصمماد إلمم شلممك 
  .Juan Carlos, 2003, 1-4) (Financial Contagion) العدو  المالية
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 موعمات مالش مج علم يمسن تصنيفها  األقمات أنواعوعل  الر   من اختالف وتعدد 
 : Rajan, 2003, 92رئيسة )

 مصرفية. أقمة .9
 المال. أسوا  أقمة .9

 ميقان المدفوعات . أقمةالصرف ) أسعاروالعملة  أقمة .3

فم  عممر  أسمو. فهم  األ9222-9221حمدش بمين عمام   مما األقمماتبرق تلك أولعل 
 األسممه  أسمموا   تريليممون دوقر فمم  32فالخسممائر المترتبممة عليهمما بلغممت ) ،الجيممل الحممال 
 وأعلنمت. آخمر  تريليمون دوقر 32) أيضما  يقرب  العقار ما أسوا خسرت حين العالمية. ف  

-Lehman)برق تلك المصارف مصمرف أولعل  ،إفالسهاالعديد من المصارف ف  عدة بلدان 

brothers)  األقممة. وتمد تميمقت األمريسيمةالوقيمات المتحمدة سبر المصمارف فم  أواو رابع 
. ففم  شااإلنقموممن حيمش حجم  تسماليف  ، اراماآفم  التماريا المعاصمر ممن حيمش  األسبمر بأنها

 World)  مليمار دوقر.122مما يقمرب ) شااإلنقمالوقيات المتحدة وحمداا بلمح حجم  وتسماليف 

Bank, 2009).  الماليمممة  األقممممات بابأسمممفممم  تحديمممد ولقمممد تعمممددت الدراسمممات والبحممموش
اليمورو. وتمد توصملت  أقممةوالتم  تعمرف ب 9299ولغاية عما   9191واقتتصادية منش عا  

 إش ،ااأسمعاروالفائدة بوينته   يبدأ األقماتالقاس  الماترك لهش   أن إل  لب تلك الدراسات أ
المتمموال   اخممتالل اممر  التممواقن اقتتصممادك لصممالح التفممات  إلمم الفوائممد المتبعممة  آليمماتتمملدك 

وامو مما يملدك ،ف   ير صالح النمو اقتتصادك الحقيقم   ةمقلوبالقاعدة صبح تف ،للمديونيات
تاممير إش . اإلفممالا أووالتقلبممات اقتتصممادية سممواء مممن خممالل اقنهيممار  األقممماتحممدوش  إلمم 

 220222بحمدود لعمال  حج  اقتتصاد الحقيق  بلح عل  مستو  ا إجمال  أن إل  اإلحصاءات
 مليار دوقر. 2220222 بحدوداقتتصاد المال  والنقدك  إجمال بلح ما في ،دوقر مليار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9اسل ال
 التمويل التقليدية أساليبف  ظل  ةالمقلوبالقاعدة 

ف  ضوء التقلبات اقتتصادية الدورية، مملتمر  اإلسالم ، سفاءة التمويل 9221، رب عبد الحلي    المصدر:
 .6،  اإلسالمية  والمصرف  الدول  وبديل المصارف النظا  المال أقمة

 
ام  منطلم   وإنمماالماليمة وتحديمد مسمبباتها  األقممة آ مارحصمر  إلم وق يسع  البحش 

المختلفمة التم  تمد   اراماآو اامسالهأب األقمات إل لتحديد فسرة بان عد  اقستقرار المال  يقود 
 عنها. منأ ق يسون اتتصاد أك دولة ف  

 :يناآلتي ينالرئيس ينيمسن تحديد المعطي األقمةتداعيات  وف  سيا 

 صاد النقدي والمالياالقت
أسهم، سندات، مشتقات، 
نقود سائلة، نقود مصرفية، 

 بااقات ائتمانية
 

 
 الحقيقياالقتصاد 
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  علم  المر   ممن التمدخل األسموا فقدان  قة الجمهور ف  الملسسات الماليمة )المصمارف،  .9
 .األقمةمن تبل حسومات الدول الت  انطلقت منها 

. اإلسمالميةوالمتم لمة بالصميرفة  اإلسمالم بتطبيقات اقتتصماد  األخش إل انطال  الدعوات  .9
التم  تعتممداا  واألسماالمالية العالمية وتبن  المبادئ والقواعمد  األقمةومخارج من  حلوق  

ف  مجال التعامالت والمعامالت المالية. بحيش يت  بنماء امشا وقسيما  اإلسالميةالمصارف 
الفائدة ومن المخماطر العاليمة  يمر المبمررة وبعيمدا عمن  أسعارعن  النظا  اقتتصادك بعيدا  

ن يقممو  اممشا اقتتصمماد علمم  عالتممات اممراسة مممع الملسسممات القائمممة أو ،د والجاممعالفسمما
 .اإلسالميةوالمعامالت  واألطرباقعتماد عل  الصيح 

أك  إفممالاعممن  اإلعممالنولمم  يممت   األقمممات آ ممار اإلسممالميةالمصممارف  تتجمماوق تممدو
ة العممل حققمت فسمر إشتلمك المصمارف باقتتصماد الحقيقم .  أنامطةقرتباط  إسالم مصرف 
م مار  أصمبحواسمعا بحيمش  وعملياتيما   أساديميما   اعترافا  التمويلية  هوأساليب اإلسالم المصرف  

 إناماءوالعربية عل  حد سمواء. ومما  األجنبية واألساديميةااتما  الباح ين والملسسات المالية 
 سمالميةاإلواسمتخدا  الملامرات  اإلسالم التمويل النقد الدول  ايئة خاصة بمعايير صندو  
 اإلسمممالميةالمصمممارف التقليديمممة فممم  المممدول  وإتمممدا  اإلسمممالميةصمممنادي  اقسمممت مار  وإناممماء

  9222ما يقرب ممن )اناك  إش اإلسالميةوالغربية عل  حد سواء عل  فتح نوافش المعامالت 
الصميرفة اإلسمالمية فم  الصمناعة المصمرفية ملامرات علم  تنمام  دورة  إق ،إسمالميةنافشة 

 . 9299الملتمر العالم  ال امن لالتتصاد والتمويل اإلسالم ، ) العالمية
 

 ونموها اإلسالميةالمصارف  نشأة: الثانيور المح
 اإلسالميةم هوم المصارف . أوال  

لم   إش. أنامطتهاممن حيمش بدايمة  الناأةملسسات مالية حدي ة  اإلسالميةالمصارف  دا تع
فم  بيئمة مصمرفية  أعمالهاك المصارف تلوتد باارت ،   عقود من القمن2يتجاوق عمراا )

واسمتطاعت علم  المر    .وعطماء   أخمشا  الصيرفة التقليديمة التم  تتعاممل بالفائمدة عليها تسيطر 
الامممريعة  ألحسممما وفقممما  واألدواتتقمممد  خمممدماتها المصمممرفية المتميمممقة بمممالنه   أنممممن شلمممك 
تقد  خمدمات المصمارف  المصارف التقليدية بدأتمن شلك فقد  األس ر. بل اءالسمح اإلسالمية
  دولممة 22مممن ) أس ممريعمممل فمم   أوبممد اإلسممالم وتممد تطممور النامماط المصممرف   اإلسممالمية
فم  العمال . وتعممل ممما نمموا  بمرق القطاعممات المصمرفية أممن  دا يعم إش. إسمالميةو يمر  إسمالمية

. موجمودات بلغمت )تريليمون دوقر  وبإجممال ف  العال   إسالم   مصرف 222يقرب من )
 اإلسممالميةالمصممارف  وأرصممدةن حجمم  إاعممة البريطانيممة فممشايئممة اإل أعدتممهتقريممر  وبحسممب

 222سبممر أوبلغممت موجمودات  9292% فم  عما  32الرئيسمة فم  العممال  تمد اقدادت بمقممدار 
ونجممد   .9292، اإلسممالم مليممار دوقر. )المنتممد  الممدول  للتمويممل  299 إسممالم مصممرف 

فم  عمدد المصمارف لصمناعة المصمرفية ارتفاعما  ن نمو االمتوافرة ع اإلحصاءاتومن خالل 
  .9الجدول )شلك  إل والعاملين وحج  موجوداتها وسما ياير 
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 9جدول ال
 9292 -9111 لأعوا نمو الصناعة المصرفية 

 تقديرات 5500 5550 0222 البيان

 222 322 916 عدد المصارف والملسسات المالية

 222222 922222 922222 عدد العاملين

 30622-90222 122-122 942 الموجودات )مليار دوقر  إجمال 

، المعهمممد اإلسمممالميةعلممم  المصممارف  واإلاممراف، الرتابمممة 9299عممممر اممابرا، وطمممار  خممان،  المصللدر:
 جدة، السعودية.للتنمية،  اإلسالم للبحوش والتدريب، البنك  اإلسالم 

 
 اإلسالميةالهيئات الداعمة للصيرفة . ثانيا  

فمم  الحرسممة الفسريممة المرتبطممة بهمما  تقيممد   اإلسممالميةصمماحب انتاممار الصمميرفة  وتممد
فمم  بعممض الجامعممات العربيممة  اإلسممالم ومراسممق فمم  اقتتصمماد  أتسمما تجسممدت فمم  انتاممار 

الممدوريات العلميممة إصممدار وفمم  عقممد الممملتمرات و آسمميادول اممر  و واألمريسيممة واألوربيممة
. وتمد بمرقت اإلسمالم الالق  للنظا  المصمرف   توفير الدع لالملسسات إتامة المتخصصة و

تعمدد الهيئمات الداعممة سسمها التم  يعو اإلسمالم العديد من الهيئات الداعمة للعمل المصمرف  
 للعمل المصرف ، وسما يأت :

 الهدف منها الهيئة

ايئمممممة المحاسمممممبة والمراجعمممممة . 9
 .اإلسالميةللملسسات المالية 

. المجلمما الاممرع  التممابع لهيئممة 9
 لمحاسبة والمراجعة.ا
. المجلممممممممما العممممممممما  للبنممممممممموك 3

والملسسات الماليمة المصمرفية 
 .اإلسالمية

 اإلسمممممالمية. وسالمممممة التصمممممنيف 4
 الدولية.

 السيولة. إدارة. مرسق 2
 
 اإلسممممممالمية. السممممممو  الماليممممممة 6

 الدولية.
. مجلممممممما الخمممممممدمات الماليمممممممة 1

 .اإلسالمية
. المرسق الدول  للتحس  التجارك 2

 .اإلسالم 

سمير اسمتخدا  فجمل تأضع معايير المحاسبة والمراجعة ممن و -
 جراء المقارنات.إالقوائ  المالية و

المعايير الارعية من اجل تنسمي  الجهمود فم  مجمال صدار إ -
 اقلتقا  الارع .

ونار الوع  العا   اإلسالميةتوفير المعلومات عن الصناعة  -
 .اإلسالم حول العمل المصرف  

 
وتعقيمممق  اإلسمممالميةءة الملسسمممات الماليمممة وسفممما أداءتقيمممي   -

 الافافية.
والتممروي   اإلسممالميةعمليممات اسممت مار السمميولة للبنمموك  إدارة -

 .اإلسالمية لإلصدارات
الماليممة  األدوات وأعمممال اإلسممالميةالتممروي  للسممو  الماليممة  -

 المتداولة.
 إلدارة آليممماتوتطممموير  واإلامممرافمعمممايير الرتابمممة  إصمممدار -

 الخطر.
 تطممرأدي  خدمممة الممتحس  والمصممالحة محممل النقاعممات التمم  تقمم -

 .اإلسالميةبين المتعاتدين ف  عمليات الملسسات المالية 
 www.aaqifi.com اإلسالميةموتع ايئة المحاسبة والمراجعة للملسسات المالية  - المصدر:
 www.Islam.icfic.com اإلسالميةات المالية موتع المجلا العا  للبنوك والملسس  -

 www.imcbanrain.comموتع مرسق السيولة العالم   -

 www.ifsb.org اإلسالميةموتع مجلا الخدمات المالية  -

 
 األزمةالبدائ  المتاحة في معالجة ثالثا . 

فم  مجملهما بعمد  متعمددة وتم لمت  أامساق  المالية العالميمة  األقمةلقد اتخشت مخاطر 
 األسمموا حالممة الهلممع وعممد  اقطمئنممان فمم   اآل مماربممرق تلممك أسممان مممن  إش، اقسممتقرار المممال 

http://www.aaqifi.com/
http://www.islam.icfic.com/
http://www.imcbanrain.com/
http://www.ifsb.org/
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 آ ماروسمشلك انعسسمت العمالت.  رأسعاوالسندات والتشبشب ف   األسه  أسعارالمالية ومراجع 
العديمد ممن  وإفمالاف  موجودات المصارف صعوبات  إل القطاع المال  و أداءعل   األقمة

 المصارف العالمية.
وتممد تطممور ، وارتفمماع معممدقت البطالممةالقطاعممات اقتتصممادية  أناممطةبعممض  توتوتفمم

وفم  اجتماعمات . ألقممةا إليهماوسياسية ف  المدول التم  انتقلمت  اجتماعية أقمات إل الوضع 
واجتماعات منظممة التعماون اقتتصمادك والتنميمة طرحمت عمدة بمدائل لمواجهمة   92) الـتمة 
 . 9يمسن تجسيداا بالاسل )ومنع حدو ها مستقبال والبدائل  أسبابهاومعالجة  األقمات آ ار
  
 
 
 
 
 

 
 
 9الاسل 

 البدائل المقترحة لوضع آلية اقستقرار المال 
 

وتمهيمد  الرأسممال ، فال النظما  الممال  9292موس ، ع مان ايا، : إل  الباحش استنادا   إعداد من :المصدر
 بح ية، العدد ال امن، ديسمبر، جدة، السعودية. أورا ، مجلة اإلسالم الطري  البديل اقتتصادك 

 
 الترقيع() اآلنيةالمعالجات : األو البدي  . 0

وتمد طمرح  ،األقممةبمروق  إلم  أد القمائ  والمشك  يم ل اشا البديل ترتيع النظما  الممال 
 وأصمدرتفم  واامنطن  9222 -نموفمبر  92  الشك انعقد يو  )92) الـمة مجموع اجتماع ت
ومحاولمة عمد   األقممة آ مارالشك ااتمل عل  عدة ترارات )ترتيعيمة  للحمد ممن  إعالنهاالقمة 

 والتأسيمدالمخماطر  إدارةحمول  القممة أصمدرتهامستقبال وتبلورت تلك القرارات الت  تسراراا 
الفائممدة الصممفرية. ودعمم   إلمم والعممودة  األسمموا فمم  علمم  اقسممتقامة والنقااممة فمم  التعممامالت 

  93وشلمك ضممن ) ،المالية وتعقيق الضوابط المصرفية األقماتالتعاون الدول  ف  معالجة 
ق تلممك بممرألعممل  ،نفسممها  92) الممـالممدول ضمممن مجموعممة  ألقمممت  تعهممدات 92و ) ا  تممرار

وتوسممميع منتمممد  يسمممون لالتتصممماديات الفقيمممرة صممموت مسمممموع وتم يمممل فاعمممل  أنالتعهمممدات 
   Financial Stability forumاقستقرار المال  )

  99 -92، 9292)موس ، 
 النظام النقدي الدولي إصالحالبدي  الثاني:  .5

النظمر فم   إعمادةجهة حالة عد  اقستقرار المال  االمطروحة ف  مومن ضمن البدائل 
نظا  اقحتياط  النقدك العالم  واستبداله بنظا  مال  عالم  واحتياط  نقمدك جديمد شك تيممة 

سمبب للمخماطر وتعرضمت اتتصمادياتها  ، لب دول العال ولشلك تفات العدو  بين أ ،مستقرة
عملممة نقديممة دوليممة بوصممفه   األمريسمم اخممتالل نظمما  اقحتيمماط  العممالم  واعتممماد  )الممدوقر 

يصمماب  أمريسمااقتتصمادية العالميمة )عنمدما تعطما  األوضمماععلم  مم ال يطلم   أصمبححتم  
حقمو   إلم عملمة نقديمة عالميمة ونمه العال  بالقسا  . ولشلك سان التوجه التحول ممن المدوقر س

ن امشا يعنم  انماك أل ،البديل اعتراضا   واجهف  المد  القريب. وتد   SDRالسحب الخاصة )

المعالجات 
 اآلنية

 )الترقيع(

إصالح نظام 

 النقد العالمي
 البدي  اإلسالمي
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الوصمول  تمأخير إلم ممما تمد يملدك  ،األبموابا  المال  العالم  عل  تعديالت جشرية ف  النظ
  .99، 9292ف  المد  البعيد )موس ، اقنتعاي  إل 
 اإلسالميالبدي  الثالث: النظام المالي . 3

الممال  وأسوا مين التسافل  أف  سل تطاعاته المصرفية والت مم ال   اإلسالم النظا   أبد
التم   وأمريسماسميا آو أوربما أسموا وعواصممه وفم   إلسمالم االعمال   أسوا با  طريقه ف  

النظما  اقتتصمادك  إلم وحضاراته نظرة مستهجنة. سما سانت تنظمر  اإلسال  إل سانت تنظر 
. واإلتليميمةالعالميمة  األسموا  مر فم  واتمع أليا لمه  ا  ااماي ا  نااطبوصفه  اإلسالم والمال  

. والتمم  تحسمهمما مبممادئ اإلسممالم المممال   جمموار النظمما  اإلسممالميةولقممد اممسلت المصممارف 
ومنهجيمة تختلمف عمن الصميرفة التقليديمة والتم   ألدواتتعمل وفقا  وبدأت اإلسالميةالاريعة 
فيهما  األمموالتوظيفمات  أدوات أبمرق . وتضممنتوعطماء   أخشا  استبعاد التعامل بالفائدة  أبرقاا

العديمد ممن الممدارا عتبمرت القمد  . اإلجمارةاقستصمناع، المضاربة، المقارعة، المرابحة، )
البممديل الرامميد للممنظ  التقليديممة التمم  تعمممل بنظمما  الفائممدة والتمم   اإلسممالميةالفسريممة المصممارف 

شلممك. وتسممع   إلمم اممرنا أاممسلت السممبب المحممورك لالقمممات والقاسمم  الماممترك لهمما سممما 
المعاضميدك ) بعد ادف )الربحيمة  وام  األادافتحقي  العديد من  إل  اإلسالميةالمصارف 
 : 2، 9226، وآخرون

 المحافظة عل  القيمة الحقيقية لل روة. .9
 استقرار سعر الصرف. .9

 ف  اقتتصاد السل . األسعاراستقرار  .3

 عن التضخ . تحقي  التواقن ف  مفاصل اقتتصاد بعيدا   .4

 شات طابع اجتماع . أادافتحقي   .2

  تريليمون 22ر مقابل )دوق  تريليون 622العالم  )لقد بلغت التقامات النظا  المال  
لالتتصمماد  ماليمما   مممما ياممسل عبئمما  ، فا  ضممع  99الحقيقمم  للعممال . أك ممما يعممادل ) اإلنتمماجيم ممل 
 . 993، 9292)موس ،  العالم 

 األخيمممرةالماليممة العالميممة  األقمممةوعليممه عنممدما انهممارت المصممارف العالميمممة جممراء 
والتقمارير المعلنمة عمن  حصمائياتاإلالتم  لم  تامر  اإلسالميةالمصارف  إل  األنظارتوجهت 

،  خرآبم أوبامسل  تأ راماانهياراما. علم  المر   ممن  أو هاإفالسم إل المنظمات النقدية الدولية 
التمم   وأدواتهما اإلسمالميةبمبمادئ الامريعة وتمد سملمت ممن المخماطر بفضمل نظمهما الملتقممة 

إجمماق  بممرحلتين امما:  تممرفمإشا اعتبرنما بمأن المدورات اقتتصمادية تدع  اقتتصاد الحقيقم . 
مرحلة الرواج ومرحلة السسماد واقنسمماي، فإنمه يمسمن إجمماق  توضميح ممد  سفماءة التمويمل 

حتم  ق  Cownter Cyclicalاإلسالم  ف  تقليل مخاطر التقلبات الحادة للمدورات اقتتصمادية 
رفة   المتم مممل بالصمممي3لامممسل )اتتحمممول إلممم  سممموارش ممممدمرة ل مممروات المجتممممع اإلنسمممان ، 

 اإلسالمية والتمويل التقليدك المتم ل بالمصارف التقليدية الت  تتعامل بالفائدة.
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 3اسل ال
 والتقليدية اإلسالميةالتمويل  آلياتحدة التقلبات اقتتصادية بين 

 التمويل بالماارسة اإلسالمية
 التمويل التقليدك 

، سفاءة التمويل اإلسالم  ف  ضوء التقلبات اقتتصادية الدورية، مملتمر 9221عبد الحلي   رب ،  المصدر:
 .92أقمة النظا  المال  والمصرف  الدول  وبديل المصارف اإلسالمية،  

 
اش  التطمورات فم  اقتتصماد العمالم  قيمادة اقاتمما  بالنظما  المصمرف   أوضحتلقد 
ه  فم  اقسمتقرار الممال  العممالم . تمد يسمم بوصمفه بمديال   . المشك توسمع تبولمه عالميمما  اإلسمالم 

 األسموا النمات  المحلم  و إجممال  إلم  اإلسمالميةنجد ارتفاع نسبة الترسمق لقطماع الصميرفة و
تم مل  اإلسمالميةالصميرفة  أنحقيقمة   وامو مما يعسما 9شلك الجمدول ) إل سما ياير ،المالية 

 .اإلسالم محور النظا  المال  
 

 9جدول ال
 اإلسالميةودات نسبة ترسق الموج

 الدولة
رسملة المال ف  
 السو  )مليار دوقر 

مال السو   رأانسبة 
 اإلجمال للنات  المحل  

 اإلسالميةنسبة ترسق الموجودات 
 اإلجمال للنات  المحل  

 %42 %41 941 السعودية

 %22 %19 911 ماليقيا

 %92 %41 939 اإلمارات

 %99 %16 999 السويت

 %2 %61 11 تطر

 %92 %13 92 حرينالب

 %9 %922 12 مصر

 - %94 2 تونا

 www.Isegs.com، وعل  الموتع اقلسترون  9299، اإلسالم الموتع العالم  لالتتصاد  المصدر:

 حالة الرواج واالنتعاش

تسهيالت ائتمانية متعلقة 

 مديونية مرتباة  باآلجا  والدعم

 بحركة النشاا االقتصادي

 مديونية غير مرتباة 

 بحركة النشاا االقتصادي

 الكساد واالنكماشحالة  فوائد مركبة وإفالسات

http://www.isegs.com/
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ن تصمممل الموجمممودات أوانمماك توتعمممات مممن تبمممل الملسسمممات اقسممت مارية العالميمممة بمم
 9292  تريليمون دوقر. بحلمول عما  4رب )امما يقم إلم  اإلسمالم تتصماد ملتقممة بمنه  اقال

  9299، اإلسالم )الموتع العالم  لالتتصاد 
يجاب  فيما يتوتع الخبير البريطان  ف  الاملون المصمرفية )تمون  بيمري  والجانب اإل

بال اقسممتقرار واقنضممباط العممالم  مسممتق  اإلسممالمية)الصمميرفة  اإلسممالم يعيممد التمويممل  أن
سموف  اإلسمالميةن الصميرفة إ. وأولم ف  الدول الت  تترسق فيه موجوداته سمرحلمة  ا  وتحديد

 . وتامسل 33، 9221)موسم ،  9292بحلول عما   بجاشبيتهاتستسح النظا  المال  ف  العال  
مممن مجمممل % 12062تاممسل مانسممبته  إش اإلسممالم جمموار اقتتصمماد  اإلسممالميةالصمميرفة 
مين . وسمما أ)صيرفة، صسوك، صنادي  است مارية، تسافل اجتمماع ، تم اإلسالميةالتعامالت 

 . 3يعسسه الجدول )
 

 3جدول ال
 ف  التعامالت المالية اإلسالميةحج  الصيرفة 

 نوع المعامالت السنة

 )الموجودات  اإلسالميةالصيرفة  1206%

 اإلسالميةالصسوك  9301%

 اإلسالمية األسه صنادي   901%

 اإلسالميةاقست مار صنادي   403%

 اإلسالم التسافل اقجتماع   2032%

922%  

، فاممل النظمما  الممال  الرأسمممال  وتمهيممد الطريم  البممديل اقتتصممادك 9292موسمم ، ع مممان اميا،  المصلدر:
 اإلسالم ، مجلة أورا  بح ية، العدد ال امن، ديسمبر، جدة، السعودية.

 
 إلمم عاملممة فمم  مختلممف بلممدان العممال  ال اإلسممالميةوعلمم  العمممو  تصممنف المصممارف 

  9299)البلتاج ،  اآلتيةة المجاميع الرئيس
تسمود فيهما المنظ   إسالميةف  بالد  ناأت: تض  معظ  المصارف الت  األول المجموعة  .9

 المصرفية التقليدية وتنظمها توانين مصرفية عل  النمط الغرب .
تاممت بتغييمر نظامهما  إسمالميةد تضم  المصمارف التم  توجمد فيهما بمالالمجموعة ال انية:  .9

جقئيا بالسمماح  أو، السودان . إيرانم ل )باسستان،  اإلسالم النظا   إل  المصرف  سليا  
اممش  الممدول  أصممدرتم ممال شلممك ترسيمما . وتممد  اإلسممالميةبتسممميتها لبيمموت التمويممل دون 

 توانين خاصة تنظ  عمل اش  الملسسات المصرفية.

 اإلسمالميةالصميرفة  أنامطةرف التم  سممح لهما بممارسمة المجموعة ال ال ة: تض  المصا .3
 اإلسممالم مممن القمموانين المصممرفية السممائدة م ممال شلممك )المصممرف  إعفمماءدون أك مممن 

 الدول  ف  الدنمارك 

 أمامهماي رك اش  التجربمة ويفمتح  اإلسالميةاشا التنوع ف  ميدان تصنيف الصيرفة  إن
بطبيعمة سمشلك فمإن األممر سانمت  إشونقطة سملبية.  سما يعتقد البعض دا العديد من الصيح وق تع

ويممر   اممش  الملسسممات. وأسمماليبيقيد مممن صممعوبة فهمم   يممر المطلعممين علمم  نظمم  سممالحممال 
 الباحش أن تنوع تواجد المصارف اإلسالمية يعدا إاارة إل  انتااراا وتوسعها.
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 المصارف اإلسالمية واالستقرار المالي: الثالث ورالمح
 في االستقرار المالي اإلسالميةات الصيرفة ليآدور و. أوال  

تممد  اإلسممالميةن المصمارف إصممندو  النقممد المدول  فمم أجرااماحدي ممة دراسمة  فمم علم  و
 موجوداتهمما فيهمما  وتحديممدا فمم  البلممدان التمم  ترسممقت فمم  تحقيمم  اقسممتقرار المممال أسممهمت

ت الدراسممات . وتممد تناولمم 9299)الممملتمر العلممم  ال ممامن اقتتصمماد والتمويممل اإلسممالم ، 
لمما  وفقما   اإلسمالميةالصميرفة  وأدوات آليماتعبمر ف  اقستقرار المال   أسهمتالعوامل الت  

 :يأت 
ك تم  ناممر  فمم  خضمم  ش)لويتاتما بوليمموك  المم األلمانيممةفم  ستمماب )رعمماة العولممة  للساتبممة  .9

 راألس معل   أعوا ن عارة أحقيقة ب إل تاير فيه  9222-9221المالية العالمية  األقمة
العقمارات  أقممةات النهاية واضحة فم  ميصمد النظا  اقتتصادك الغرب  وعال أنيمسن 

 األلمانيمةللساتبمة  وفقا   يعلمونالنفط. ولسن القليلون  أسعارواقرتفاع السبير ف   األمريسية
سونمه )امفرة   اإلسمالم بوجود نظا  مال  ومصرف  بديل سيبق  من بعدنا وامو النظما  

النظمما   إن األلمانيممةالنظمما  الغربمم  مممن قمممن بعيممد. وتقممول الساتبممة  أضمماعها أخالتيممة
او الوحيد عل  امتداد العمال   اإلسالميةالمتم ل بجوار  بالصيرفة  اإلسالم اقتتصادك 

 سممتبق جديممدة  أقممماتن وتعممت إ. فمماألمريسيممةالعقممارات  أقمممةالممشك لمم  يتضممرر مممن 
لمم  ياممارك فمم  صممنع  اإلسممالم مممال ن عممال  الأل ،تائمممة وأدواتهمما اإلسممالميةالصمميرفة 
 ف  البلدان الت  يعمل ف  ظلها. ف  اقستقرار المال  وتحديدا   أسه بل  األقمة

الماارسة ف  المربح والخسمارة المشك تسمتند  مبدأاقستقرار المال  استخدا  يتطلب تحقي   .9
الفائمدة والبيمع علم  الهمامي. فقمد  أسمعارممن  بمدق   أنامطتهاف   اإلسالميةالمصارف  إليه

فم   األمريسيمةالواتع من خالل الخطموات التم  اتخمشتها الحسوممة رض أاهدنا شلك عل  
، 9221، ظيفعم)منع البيمع علم  الهمامي  )ج األمريس الرئيا  أعلنعندما  األقمةبداية 
96-91.  

الصمميرفة  ممما أالتمم  سانممت مغلقممة  األوربيممة األسمموا مممن عجلممت بفممتح الس يممر  األقمممة إن .3
 سممأسافحالسممو  الفرنسممية فقممد تالممت وقيممرة الماليممة الفرنسممية  أامهمماومممن  ،اإلسممالمية
تعمل بجانمب النظما  المصمرف  الفرنسم .  اإلسالميةتوانين تجعل المصارف قستصدار 

 اإلسمالم النظما  المصمرف   إن)وتد دعا مجلا الايوخ الفرنس  ف  تقرير لجنة المالية 
لجميمع المسملمين و يمر المسملمين مربح  أمر  اإلسالميةاعد الاريعة الشك يعتمد عل  تو

وفقمما لملاممرات النمممو المتقايممد فمم  موجوداتممه  فمم  اقسممتقرار المممال  مسممتقبال   ويسممه 
  .9221)محيسن، 

)المضاربة، المامارسة، المرابحمة،  اإلسالميةالمالية الت  تتعامل بها المصارف  األدوات .4
التمم  تترسممق فمم  اسممتقرار اتتصمماد البلممدان  فعليمما   أسممهمتراا  ...و يالمقارعممةالمسمماتاة، 

فقممد فمم  اقسممتقرار المممال . م ممال شلممك دول الخلممي  العربمم   وأسممهمتموجوداتهمما فيهمما 
 أ نماء  مليمار دوقر. 922) بمـتقمدر  أمواق  لتجشب  إسالمية  مصارف 2) أرباحارتفعت 
ووفقما  الحقيقم . اإلنتماج طمابع مسماامتها فم  ماماريع شات ال توبعداا. وتد سان األقمة
  .33، 9221. )عباد، اإلسالميةالاريعة  ألحسا 

بالهمدف النهمائ   اإلسمالم تاترط الصفقات والمعامالت الماليمة فم  الصميرفة والتمويمل  .2
المسماواة  أسماالتمويمل القمائ  علم  ل األولوية  تعطالعدالة، إش المتم ل ف  تحقي  )م ل  

 . Kassim and Majied, 2009) ينالد   أسااوليا عل  
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فمم  تحقيمم  اقسممتقرار المممال  فمم  الاممروط  اإلسممالميةبممرق مسمماامات الصمميرفة أمممن  .6
المالية  األقماتالمفرط للديون والت  اسلت جوار  عضعها ف  منع التوسالمحددة الت  ي

 المتعاتبة. 

 ,Chapra, 2008)  شـمـالباح هاـمـإلي أامارمما ل بمرق المسماامات وفقما  أمسن تلخمي  ــوي

15-16): 
موجمممودات حقيقيمممة وليسمممت  المسمممتأجرة أوتسمممون الموجمممودات المباعمممة  أن ينيتعممم . أ

 ماتقات مالية.

 .المستأجرة أوللسلع المباعة  يسون البائع مالسا   أنيتعين  . ب

 .باقستال  والتسلي  الفعل معاملة البيع تت   أن . ت

. وتحمت آخمررف طم إل نقل الخطر المصاحب  إمسانيةيمنع بيع الدين. وعليه تنعد   . ش
تسون مبنية عل  اقتتصاد الحقيقم .  أوتستند  اإلسالميةن الصيرفة إاش  التوجهات ف

 إقالمممةن إ. وعليمممه فممماألقممممات إلممم تمممادت ولممميا علممم  الممارسمممات الخاطئمممة التممم  
 إلم الماتقات المالية ومعامالتها الخيالية ف  جواراما والتم  ق تضميف تيممة تمشسر 

المشك سمان بم ابمة السمبب  األمر ،الديونفال ف  تسديد اقتتصاد يجنب ردة فعل أك 
الماليمة  األقممةالماليمة خمالل الرئيا ف  انهيار المصارف السبمر  وانتقمال العمدو  

 .األخيرةالعالمية 

نممموشج ألتقممد  للعممال  فرصممة  اإلسممالميةالماليممة العالميممة تممد منحممت الصمميرفة  األقمممة إن .1
تقمع  اإلسالمية% من المصارف 62 نإ إشتقليدية. بديال عن الصيرفة ال وأدواتها أعمالها

م ممل )لنممدن، ن عواصمم  الممدول الغربيممة تتنممافا فيممما بينهمما إو، إسممالميةفمم  دول  يممر 
بريطانيما فم   أصمدرتوتمد  ،والعمال  أوربمافم   اإلسالم باريا  لتسون مرسقا للتمويل 

  .3-9، 9292)فرحات،  اإلسالميةتاريعية تاجع الصيرفة  نصوصا   9224عا  

وممن  م  فمان ، ماليما   ارسة است مار حقيق  ولميا اسمت مارا   أساسا اإلسالميةالصيرفة  إن .2
 ألولويماتمامروعات اسمت مارية وفقما  إناماءا  الدخول ف   اإلسالم المصرف  ةفعالي

 يسمه  فم  مامروعات صمناعية، إش البلد الشك يوجد فيه مع عد  تجاال امدف )الربحيمة 
س يرة يمدخل فم  جانمب التسافمل  أوجهوبنية تحتية وف  ي  وتعلوقراعية وخدمات صحية 

  .1، 9221، اإلسالم القساة الت  تعمل فيه )منظمة الملتمر  أتسا عبر اقجتماع  

الماليمة عمن طريم   األسوا تدخل  أن اإلسالم والتمويل  اإلسالميةاستطاعت الصيرفة  .1
عممدد مممن الملاممرات   بممإطالسممهمت ، إش أدوليمما  ن تفممرض نفسممها أو،صممفقاتها الناجحممة 

  :92-1، 9221، اإلسالم الخاصة بها )منظمة الملتمر 

  باسفيك .آسياالمالية ملار ) لأسوا ملار داو جونق ، 
 ( ملار باسفيك براقيل، الهند، روسيا، الصينB.R.I.C.  

 . ملار مجلا تعاون الخلي  العرب 

  اإلسالميةندونيسيا إملار. 

  و يراا من الملارات.، اإلسالمية الناائة لأسوا ملار داو جونق 

 :اإلسالم التنافسية العالمية للتمويل  .92

ملسسممة )اونسممت دينممح  ارتفمماع تيمممة الموجممودات المصممرفية  أصممدرتهتوتممع تقريممر 
 9299تريليمون دوقر. عما   909 إلم  اإلسالميةالعالمية لد  المصارف التجارية  اإلسالمية

 األوسطالار  الموجودات المصرفية ف  منطقة تيمة  أن إل  وأاارت%. 33بنسبة مرتقبة 
مممما يم ممل معممدل نمممو سممنوك ، 9292مليممار دوقر عمما   406 إلمم ارتفعممت  أفريقيمماوامممال 
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وبلغممت حصممة المصممارف ،% 1مممن  بأتممل  سممنوات مقارنممة 2% علمم  مممد  )92تراسممم  
  فم  منطقمة الامر األولتيممة الموجمودات فم  الربمع  إجممال من  9299ف  عا   اإلسالمية
الموجممودات فمم  دول  إجمممال % مممن 92% وتجمماوقت حمماجق 94 أفريقيمماوامممال  األوسممط

  .9299، اإلسالميةالخلي  العرب  )التنافسية 
نممه ق يتجمماوق حجمم  مسمماامته أعلمم  الممر   مممن  اإلسممالميةن تطمماع الصمميرفة إعليممه فمم

وبناء نمموشج تعقيق التنافسية العالمية  إل يواصل سعيه الصيرفة العالمية  إجمال % من 92
فمم  اقسممتقرار المممال  فمم  البلممدان الممشك يعمممل فيهمما مممن خممالل  ولممو جقئيمما   يسممه عمممل مممربح 
 لالستقرار المال  العمالم  مسمتقبال   األم لوياسل البديل ،المالية العالمية األقمة آ ارتجاوقاا 

عديمدة فم  تحمديات  أمما  اإلسالميةن الصيرفة إومع سل اشا ف  .9299)التنافسية اإلسالمية، 
لمحممور جديممد يتم ممل  تفممع. ولعممل اممشا يم ممل مفتاحمما  رمنحمم  نموامما الم إدامممةبنجمماح السممبيل 

البممديل المرتقممب لالسممتقرار وصممفها ب اإلسممالميةبالتحممديات التمم  تواجممه الصممناعة المصممرفية 
 اآلت : مستقبال  عل  النحو والت  يمسن تم يلها ، المال  العالم  مستقبال  

 
 اإلسالميةلمصرفية تحديات الصناعة ا

 
 
 
 
 

 اتفاتية تحرير تجارة الخدمات   البيئة التاريعية 
 عايير لجنة باقلم  العمليات التاغيلية 
  
 المالية األسوا و الملسس  اإلطار   األموالرلوا             
 والنوافش اإلسالميةالحسومات  العالتة مع البنوك المرسقية 
  افة والتسوي  المعرف ال ق  المعايير المحاسبية 
 تياا المخاطر أدواتالقصور ف   

 
 :اآلتيةالمصادر  إل الباحش باقستناد  إعدادمن المخطط 

، اإلسمالم ، التحمديات التم  تواجمه العممل المصمرف  9224احمد وطمار  خمان،  أوصافمنور،  إتبال -
 المعهد العرب  للبحوش والدراسات، جدة، المملسة العربية السعودية.

التحممديات المعاصممرة، ممملتمر مسممة المسرمممة، الممدورة  أممما  اإلسممالمية، البنمموك 9292يممر، حممافظ، قا -
 الرابعة، التحديات اقتتصادية ومهمة المنظمات.

لتمر الملسسات واا  التحديات المعاصرة، م اإلسالمية، المصارف 9299س ، يعبد العقيق ااسر السب -
 العربية المتحدة. اإلمارات، جامعة المالية والمصرفية، سلية الاريعة والقانون

 
 ثانيا . التحديات التي تواجا الصيرفة اإلسالمية 

 :علا تنقسم ، تحديات داخلية. 0

 ئة التشريعية آ. البي

والنمو المضطرد ف  حجمهما وانتاماراا امو  اإلسالميةالتوسع ف  الصيرفة  أساا إن
مطالبممة  اإلسممالميةلك تجممد المصممارف الاممريعة فمم  المعممامالت الماليممة. ولممش بأحسمما التقامهمما 

الصميح الجديمدة والمسمتحد ة للعمليمات  وإتمرار واألعمالبالتجاوب مع الحرسة السريعة للمال 

 تحديات خارجية تحديات داخلية
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فم  ظمل وجمود  حقيقيما   واشا يم ل تحمديا   ،المصارف أعمالبها ف   األخشوالمعايير المطلوب 
الاخصممية للعلممماء تممد  الهيئممات الاممرعية واقجتهممادات  ن فتمماوإفمممتعممددة،  إسممالميةمممشااب 

بهما، و عمد  جمواق بعمض المعمامالت التم  يقمو  المصمرف أن جواق أبا خرآلتختلف من بلد 
و يراما   ، فمتح اقعتممادات المسمتندية والحمواقت والوسماقتالضمماناتفعل  سبيل الم مال )

لسمم  تممربط المقيممد مممن الدراسممة  إلمم تمماج تحالماليممة والمعممامالت الحدي ممة  األورا شلممك مممن 
  .19، 9224، وآخرونالمصرفية بالاريعة )منور  األعمال

 األموا رؤوس  . 

ممن حيمش حجم   اإلسمالميةناعة المصرفية صعل  الر   من التطورات الت  اهدتها ال
فم   نهماأ قإبروق مصارف عمالتة وفقا للملارات المصرفية و أموالهاموجوداتها ورلوا 

يالحمظ  إشارف التقليدية الت  تتعاممل بالفائمدة. حجمها مقارنة بالمصتعان  من صغر  اإلجمال
دراسمات  أظهمرت إش ،سبمر المصمارف العالميمةأفم  تائممة  اإلسمالميةتدن  ترتيب المصارف 
  مليمون 12) رأسممالهايبلمح  اإلسمالميةممن المصمارف % 12ترابة  إنصندو  النقد الدول  

لهما )عمق  لها ويامسل تحمديا  جأمن  أرستالت   أادافها. مما يحول دون تحقي  أمريس دوقر 
  .9292الدين خوخة، 

 العمليات التشييليةت. 

 بممدأتصممناعة نااممئة مقارنممة بنظيرتهمما التقليديممة التمم   اإلسممالميةالصممناعة المصممرفية 
بمرق التحممديات أن مممن إلممشلك فم وفقما  ، وسبيممر واممشا بحمد شاتممه تحمدٍ ،   عما  922تبممل ) أعمالهما

 : 12-36، 9224، وآخرون)منور   وا، التاغيليةالمتعلقة بالعمليات 
  واإلجراءات واألنظمة لأفرادوسالمتها من اقلتقا  الارع   التنفيشية اإلدارةسفاءة. 
 .الرتابة الفنية والارعية 

  والفر  اقست مارية. لأدواتالتطوير المستمر 

  مبممادئ  وإطممارسممل نهممائ   وأولويمماتاقسممتيعاب لمتطلبممات السممو  واقتتصمماد والمجتمممع
 .  األسااعل  اشا  األعمال األاداف. ورس  خارطة اإلسالم تتصاد اق

 العالقة مع البنوك المركزيةث. 

ورتابيممة  إاممرافية المصممرفية المعاصممرة وجممود سمملطة لأنظمممةالصممفات المتميممقة مممن 
ن بقيمة المصمارف أنها امأام اإلسمالميةتتم ل ف  البنوك المرسقية ف  سل دولة. والمصمارف 

خممالل الممارسممات ولسممن ومممن  أعمالممهالمرسممقك علمم   واإلاممرافلرتابممة التقليديممة تخضممع ل
بعمد  تتهيأاش  البنوك المرسقية ل   أنو يراا  اإلسالميةالمعاصرة اتضح ف  س ير من الدول 

وامشا مما ، اإلسمالميةالمصمارف  وأنامطةالمالئممة لطبيعمة  واإلامرافيةالرتابية  األطرلوضع 
 وا :، اإلسالميةللصيرفة  إضافيا   ت  م لت تحديا    وال969، 9122)اابرا،  إليه أاار
تحممتفظ  نأ األخممر م ممل جميممع المصممارف التجاريممة  اإلسممالميةمطلمموب مممن المصممارف  .9

ببعض ودائعها لد  المصرف المرسقك وتدفع البنوك المرسقية عمادة )فائمدة  علم  امش  
 .اإلسالميةمع النه  الارع  للمصارف واشا ما يتناف  ،الودائع 

للمصمارف التجاريمة أك بمعنم  تقمد  لهما  األخيمرلبنوك المرسقية بوظيفة المقرض تقو  ا .9
 .إليهاحاجتها  أوتاتتروض ف  

ورتابمة البنموك  إامرافتعممل تحمت  اإلسمالميةجميمع المصمارف  نأوعل  الر   ممن 
 أسمااتقمد  علم   األمموالن أل،ق يمسن لها اقستفادة ممن امش  التسمهيالت  أنها قا إ ،المرسقية

 لفائدة .)ا
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 المحاسبية رالمعاييج. 

وتناممر البنمموك ،التقليديممة معممايير محاسممبية متاممابهة فمم  بلممدان مختلفممة للمصممارف  إن
 وخالفمما  والتقمارير السمنوية لهممش  المصمارف بانتظما . الماليمة الميقانيممات  األسموا المرسقيمة و

ممن أك مقارنمة  يجعمل اإلسمالميةن عد  تاابه الممارسمات المحاسمبية بمين المصمارف إلشلك ف
ن إفضممال عممن شلممك فمم. سبيممرا   والخسممائر لممديها تحممديا   األربمماححسمماب  أومفيممدة بممين ميقانياتهمما 

   .32، 9292المفااي  المستخدمة ف  القوائ  المالية ق يت  تحديداا بدتة )حافظ، 
 قياس المخاار أدواتالقصور في ح. 

الرتابممة الداخليممة علمم   القيمماا ووسممائل أدواتمممن ضممعف  اإلسممالميةالصمميرفة تعممان  
. ففمم  حالممة لمم  سممافٍ علمم  نحممٍو المخمماطر  إدارة ألدواتعممن عممد  امتالسهمما  فضممال  ، المخمماطر

بممالقبول فمم  فلممن تحظمم   اإلسممالميةتطبمم  المعممايير الرتابيممة الدوليممة علمم  الملسسممات الماليممة 
 رتها التنافسية عل  المد  الطويل.المالية وستحدد تد األسوا التعامالت ب

 :يأتيفيما  اإلسالميةبرز التحديات الخارجية للصيرفة أكمن ، وتلتحديات الخارجيةا. 5
 ات اقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفيةآ. 

يتم ممل فمم  اتفاتيممة الخممدمات الماليممة  سبيممرا   تحممديا   اإلسممالم يواجممه القطمماع المصممرف  
نتيجمة امش  اقتفاتيمة ام  قيمادة منظمة التجارة العالمية. وسمتسون  أصدرتهاوالمصرفية الشك 

  .43، 9299،  حدة المنافسة بين جميع الوحدات المصرفية عل  مستو  العال  )السبيس
 (5معايير لجنة باز  ) . 

المخمماطر لتقريممر اقسممتقرار  إدارةتحسممين ودعمم   إلمم   9تهممدف اتفاتيممة لجنممة بمماقل )
بسمبب  اإلسمالميةالمصمارف  حوأربما إيمراداتالمال  العمالم  وامشا مما سمينعسا سملبيا علم  

. سشلك تضمطر أموالهالغرض قيادة رلوا  أرباحهااحتجاق نسبة عالية من  إل اضطراراا 
التمواقن  أحمداشتخفيض محفظة اقست مار لديها والتوظيف بفرض  إل  اإلسالميةالمصارف 

 أوقانومتطلبممات نسممب المممالءة المصممرفية عنممد احتسمماب  األممموالالمطلمموب بممين اسممتخدا  
 . 931، 9299لمخاطرة وفقا لمعايير لجنة باقل )السبيس ، ا

 المالية األسواقالمؤسسي و اإلاارت. 

ق تستطيع بمفرداما رعايمة جميمع  اإلسالميةلسل نظا  متطلباته الملسسية والمصارف 
عمدد ممن الملسسمات والترتيمات التم  تمدع  بعضمها متطلباتها الملسسية. وانماك حاجمة لقيما  

المالية ومصمارف اقسمت مار وصمنادي  اقسمت مار  األسوا ويامل شلك لفة ببعض بمها  مخت
 اإلسمالميةيواجمه الصميرفة  سبمر تحمدٍ أيم مل  مالئم وبرام  التقاعد ولعل بناء محميط ملسسم  

 . 12، 9222)طه، 
 اإلسالميةالحكومات والنوافذ ث. 

، اإلسمالم واعتماداما رسمميا للنظما  المصمرف   اإلسمالميةالمدول عد  تبن  حسوممات 
 اإلسمالميةالمصمارف  إلناماءمن نصف ترن عل  التوجمه العما   أس رمن مض  فعل  الر   

تبعيمة ، باسسمتان  وإيمرانسمو   مالش دول ام  )السمودان،  اإلسمالميةق نجد بين الدول  فإننا
وعقبمة  . واشا يم مل تحمديا  اإلسالميةوف  الاريعة عل  جميع الوحدات المصرفية لديها تعمل 

ممن  فم  تلمك المدول. وانماك تحمدٍ  أنامطته. واتساع اإلسالم اعتماد النظا  المال   أما سبر  
نحممو النظمما  المصممرف   التمم  تتحممول جقئيمما   اإلسممالميةالمصممارف  أنيتم ممل فمم   خممرآنمموع 

تممد ق تممتمسن مممن فصممل  ، اإلسممالميةتحممت ممما يسممم  بفممتح )النوافممش المصممرفية  اإلسممالم 
 أممموال. وفمم  حالممة تيامهمما بخلممط تاممما   فصممال   اإلسممالم  حسممابات عمليممات النظمما  المصممرف 
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تويممة  إمسانيممةن انمماك إفمم اإلسممالميةعممد  فصممل عملياتهمما  أومواردامما  مممع عمممود إسممالمية
  .69-21، 9224"لتلويش" العوائد الارعية بالفائدة )منور، 

 والتسويق المصرفي اإلسالميةالثقافة ج. 

  لممد  الفممرد والمجتمممع فمم  المجتمعممات والمموع اإلسممالميةتممدن  مسممتو  ال قافممة  إن
تد يحمد ممن توسمع واقديماد  آخر ا  يم ل تحدي اإلسالم عن النظا  المال  المصرف   اإلسالمية

المصمممارف عمممن الصمممورة الشانيمممة  أنشاتهممما. سمممما  اإلسمممالميةالملسسمممات حتممم  فممم  المممدول 
والجهمات  أنامطتها يمر واضمحة للعمال  وتمد تاموبها بعمض الامبهات حمول طبيعمة  اإلسالمية

وتلممك  اإلسمالمية األدواتعمد  القناعمة بوجمود فموار  جواريمة بمين جانمب  إلم التم  تحولهما 
. وسشلك عد  اقلتمقا  الساممل المرابحةالت  ف  المصارف التقليدية وتحديدا فيما يتعل  بنااط 

 لمب أتلك المصارف باقلتقامات الارعية ف  العديد ممن الممارسمات. وفم   إداراتمن تبل 
علم  المر    اإلسمالميةوالتسمويق  للمصمارف  اإلعالمم  يماب الجانمب  تأاميرتد ت   حياناأل

 .وفقهاتسير ف  عملياتها  نأمن المنهجية الارعية الت  من المفترض 
 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجاتأوال . 
جاءت المصارف اإلسالمية بوصفها أحمد أوجمه تطبيقمات علم  اقتتصماد اإلسمالم  لتسمد  .9

فرا ا  مهما  ف  تطبي  الاريعة اإلسالمية عل  أرض الواتع عبر تطوير نظما  مصمرف  
 ومال  ق يقو  عل  أساا الفائدة.

التواقن اقتتصمادك والممال  فم   إل المالية العالمية صعوبة الوصول  األقماتلقد بينت  .9
  المشك سمالميةاإل)الصميرفة  اإلسمالم التمويمل  اتتصاد يعتممد الفائمدة. ويعمدا  أولوية إطار

 وعطمماء   أخممشا  يتميممق بتوقيممع المخمماطرة وتجنممب بيممع الممدين واسممتبعاد التعامممل بالفائممدة 
البمدائل التم  تم  طرحهما بقموة فم   أام وتاجيع العقود المرتبطمة باقتتصماد الحقيقم  ممن 

 اقستقرار المال  المستقبل .معادلة 

ة ومسممبباتها الرئيسمم ةاألقممميلسممد علمم  ضممرورة معالجممة جممشورة  اإلسممالم البممديل  إن .3
 نظا  الماارسة بالربح والخسارة. وإحاللالتعامل بالفائدة باستبعاد 

فرصممة سبيممرة للنمممو  اإلسممالميةللصمميرفة  أتاحممتالماليممة العالميممة الراانممة تممد  األقمممة إن .4
المالية ف  البلمدان   ف  استقرار النظ سهمت فعليا  أوتد ، والتوسع ف  مختلف بلدان العال  

 .اإلسالميةقت فيها الموجودات الت  ترس

المممال بالمقارنممة بالمصممارف  رأاق تممقال تعممان  مممن ضممعف  اإلسممالميةف رالمصمما إن .2
 .األجلالتقليدية وما تقال المصارف عاجقة عن التعامل ف  اقست مارات طويلة 

وارتفمماع معممدقت نموامما  اإلسممالميةعلمم  الممر   مممن قيممادة حجمم  موجممودات المصممارف  .6
الصميرفة منافمش  أوف  مختلف البلدان من خمالل قيمادة عمدد المصمارف  وتوسع انتااراا

، ومنهما مما داخلم منها مما امو تتعامل مع العديد من التحديات  أنعليها  أن قا إ اإلسالمية
 خارج .او 

وصمحة الممنه  المشك  اإلسمالميةالت  تقو  عليهما الصميرفة  األسار العال  بصالبة أتلقد  .1
 واقنهيار. اإلفالا إل  إسالم رض أك مصرف يحسمها وملار شلك عد  تع

 قا إ ل حجمها عل  المستو  العالم  ضمئيال  ق يقا اإلسالميةالصيرفة  نأعل  الر   من  .2
ن دخممول المصممارف إفمممعممدقت نموامما متسممارعة وباممسل يفممو  التوتعممات. وعليممه  أن

سمما يامسل  ممن حمل امش  المامسلة ا  ل  الساحة المصرفية العالمية يامسل جمقءإ اإلسالمية
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والحد منها ومن    المساامة ف   األقماتف  المستقبل لعد  تسرار م ل اش   أمانصما  
 اقستقرار المال .

نظمما  الماممتقات الماليممة التمم  تقممو  علمم  معممامالت واميممة  اإلسممالميةحرمممت الاممريعة  .1
 الس يممر مممن أسممد. ولقممد اإلنتمماجتعطيممل  إلمم والمقممامرات التمم  يمملدك فيهمما السسممب السممريع 

 ألنهما،المالية المعاصرة ا  نظا  الماتقات المالية  األقمة أسبابمن  نأعلماء اقتتصاد 
 تنمية اتتصادية حقيقية. تحدشق 

ودوليمة  إتليمية أبعادنحو بنجاح وانطلقت  األول مراحلها  اإلسالميةتجاوقت المصارف  .92
 وأوربما آسيامن  ف  سل واسعا   واسعة. فمن حيش اقنتاار حققت اش  المصارف انتاارا  

تمويلهما  وأسماليب اإلسالم سما حققت فسرة العمل المصرف  ،الامالية  وأمريسا وأفريقيا
من الحقول الجديدة الت  ت  التعمرض لهما  أصبحتبحيش  واسعا   أساديميا   اعترافا   وأدواتها

 والملسسات الجامعية ف  العال . األساديميةعر  المراسق أف  

 المقترحاتثانيا . 
بخطورة الدور الشك يلديمه سمعر الفائمدة فم  اقتتصماد العمالم  سونمه المحمرك  حساااإل .9

البحمش عمن بمدائل تمويليممة  إلم وامو مايجعمل التفسيمر يتجمه  ،الرأسممال للنظما   األساسم 
 .اإلسالميةالصيرفة  أبرقاامن  أخر 

عممالم  يضمم  رلسمماء جميممع الهيئممات الاممرعية فمم  جميممع  أعلمم مجلمما  إنامماءضممرورة  .9
و يراما ممن المدول  اإلسمالم فم  دول العمال   اإلسمالميةارف والملسسات الماليمة المص

والمعمممامالت  بممماألدواتللحمممد ممممن اقضمممطرابات فممم  التفسممميرات الفقهيمممة فيمممما يتعلممم  
 المصرفية وتوحيد المعايير الارعية بين المصارف.

 أتممو  لتسمون وحممدات اإلسممالميةالتحمرك تممدما فمم  عمليمة اقنممدماج فيممما بمين المصممارف  .3
يقيد من حج  اش  المصارف لتسمون تمادرة علم  تموفير  أننه أواشا من ا،فاعلية  وأس ر

 حقمة متساملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية.

 إسممالميةاممرسات  إنامماءعالميممة لممدع   إسممالمية أسممه سممو   تأسممياالتفسيممر بجديممة فمم   .4
صممممناعات المتطممممورة عالميممممة منافسممممة فمممم  تقنيممممة المعلومممممات ومصممممانع فمممم  جميممممع ال
الاممريعة. وتحويممل  أحسمما والماممروعات التمم  ق يوجممد فيهمما صممور مممن التعامممل خممالف 

 المصارف لتلك الارسات.

اقئتمممان  آليممات إيجممادللسممع  نحممو  أنواعهممابمختلممف  اإلسممالميةضممبط تممدرة المصممارف  .2
  .9/9وفقا لضوابط البنوك المرسقية واتفاتية باقل ) اإلسالم 

المعالجممة  أبعممادالمعالجممة لالسممتقرار المممال  علمم   آليمماتاختيممار  فمم ضممرورة الترسيممق  .6
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الماليمممة  األسممموا لعممممل  القانونيمممة الداعممممة األطمممر إليجمممادضمممرورة المقيمممد ممممن العممممل  .1
 .اإلسالميةوصناعة الصيرفة 

بالتنمية اقجتماعية اقتتصمادية ممن خمالل اسمتخدا   اإلسالميةضرورة التقا  المصارف  .2
سبر ربمح ألتحقي   أادافهااتتصار القساة والتسافل اقجتماع  بهدف ارع  وعد   أموال
 ممسن.

اتفاتيمة تحريمر  أبرقامارجيمة والتم  ضرورة الدراسة المعمقة للتعاممل ممع التحمديات الخا .1
 تجارة الخدمات بهدف اقستفادة من الجوانب اقيجابية فيها.



 [31]الشكرجي  
 

علممم  فمممتح مجممماقت بح يمممة لطمممالب  اإلسمممالميةتامممجيع الجامعمممات العربيمممة و ةضمممرور .92
بهمدف  اإلسمالم البحموش والرسمائل العلميمة فم  مجماقت النظما   إلعدادالدراسات العليا 

ة الممنق  الهائممل فمم  السمموادر الباممرية الملالممة للعمممل فمم  تهيئممة سمموادر باممرية لتغطيمم
 .اإلسالم الت  تعتمد عل  مبادئ النظا  نااطات الصيرفة 

 
 المصادر

 العربية المصادر باللية -أوال  
، المصارف اإلسمالمية والعولممة الماليمة واآل مار المتوتعمة وسيفيمة 9221أحمد، طه العجلون ،  .9

  اإلدارة العليا ف  المصارف اإلسمالمية، مجلمة جامعمة الملمك وجهة نظر العاملين ف -المواجهة
 .9، العدد99عبد العقيق، اقتتصاد اإلسالم ، مجلد 

، المصارف اإلسالمية واقستقرار الممال ، تحليمل تجريبم ، ورتمة 9222أحمد، مهدك بلوان ،  .9
 www.kantaji.comعمل صادرة عن صندو  النقد الدول  وعل  الموتع اقلسترون  

، التحممديات التمم  تواجممه العمممل المصممرف  9224إتبممال منممور، أوصمماف احمممد وطممار  خممان،  .3
 اإلسالم ، المعهد العرب  للبحوش والتدريب، جدة، المملسة العربية السعودية.

، تطمممممممور العممممممممل المصمممممممرف  اإلسمممممممالم  وعلممممممم  الموتمممممممع 9299البلتممممممماج ، محممممممممد،  .4
 www.bitagi.comن :اقلسترو

 www.almowaten.news.comعل  الموتع اقلسترون :  9299التنافسية اإلسالمية،  .2

، األقممممة الماليمممة العالميمممة ومعمممال  البمممديل اإلسمممالم  وعلممم  الموتمممع 9221ممممري ، جعممميفظ،  .6
 www.w.maktoob.comاإللسترون : 

، ا ر األقمة المالية العالمية الحالية عل  أداء المصارف اإلسالمية 9292حسن،  ابت فرحان،  .1
 99-92والتنمية، ملتمر المصارف اإلسالمية اليمنية الواتع وتحديات المستقبل، صفاء، اليمن، 

 .9292مارا، 

لتحممديات المعاصممرة، ممملتمر مسممة المسرمممة، ، البنمموك اإلسممالمية أممما  ا9292قايممر، حممافظ،  .2
 الدورة الرابعة، التحديات اقتتصادية ومهمة المنظمات.

، الحفمماظ علمم  اقسممتقرار المممال ، صممندو  النقممد الممدول  علمم  الموتممع 9222امميناا  ممادك،  .1
 www.imf.orgاقلسترون : 

، دار الحمرمين للحاسمبات، 9نظ  المعلومات المصرفية، ط، إدارة البنوك و9222طار ، طه،  .92
 اإلسسندرية، مصر.

، األقمممة الماليممة اقتتصممادية العالميممة وأ ارامما الحاليممة والمتوتعممة 9221عبمماد، جمعممة محمممود،  .99
علم  الجهمماق المصممرف  األردنمم ، مملتمر األقمممة الماليممة العالميممة وسيفيمة عالجهمما مممن منظممور 

 الجنائن، بيروت، لبنان.اقتتصاد الغرب ، جامعة 

، سفاءة التمويمل اإلسمالم  فم  ضموء التقلبمات اقتتصمادية الدوريمة، 9221عبد الحلي  الغرب ،  .99
ملتمر أقمة النظا  المال  والمصرف  الدول  وبديل المصارف اإلسمالمية، جامعمة األميمر عبمد 

 القادر للعلو  اإلسالمية، الجقائر.

لمصمارف اإلسمالمية واام  التحمديات المعاصمرة، مملتمر ، ا9299، سم عبد العقيق ااسر السبي .93
 الملسسات المالية والمصرفية، سلية الاريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

، نمممو نظمما  نقممدك عممادل، الطبعممة األولمم ، الملسسممة اإلسممالمية، ليسممتر، 9122عمممر، اممابرا،  .94
 المملسة المتحدة.

رتابممة واإلاممراف علمم  المصممارف اإلسممالمية، المعهممد ، ال9229عمممر، اممايرا وطممار  خممان،  .92
 اإلسالم  للبحوش والتدريب، البنك اإلسالم  للتنمية، جدة، السعودك.

، األقمة المالية العالمية وأ راا عل  الملسسات المالية اإلسالمية، 9221فلاد، محمد محيسن،  .96
 الملتمر الرابع للمصارف والملسسات اإلسالمية، دما ، سوريا.

http://www.kantaji.com/
http://www.almowaten.news.com/
http://www.w.maktoob.com/
http://www.imf.org/


 [       31]                                                                                               دور املصارف اإلسالمية يف االستقرار املايل...
 

، وعلم  9299صارف اإلسالمية الرابح األسبر ف  ظل األقمات المال  وال ورات العربيمة، الم .91
 www.nuqudy.comالموتع اقلسترون : 

، الصيرفة 9229والعباا، حسن صبح  والاسرج ، باار شنون،  المعاضيدك، معن وعد هللا .92
دراسممة تحليليممة علمم  المصممرف العراتمم  اإلسممالم ، ممملتمر  -اإلسممالمية المفهممو  واألناممطة

اقتتصاد اإلسمالم  األول، اقنتمماء فم  مواجهمة العولممة، مرسمق البحموش اقتتصمادية، جامعمة 
 الموصل، تارين ال ان .

، النممممو المسمممتدا  والتنميمممة 9299المممملتمر العمممالم  ال مممامن اقتتصممماد والتمويمممل اإلسمممالم ،  .91
 ديسمبر.  92-92ن المنظور اإلسالم ، الدوحة، دولة تطر من اقتتصادية الااملة م

 للار  األوسط. A.A.R، ملسسة 9292المنتد  الدول  للتمويل اإلسالم ،  .92

منظمممة الممملتمر اإلسممالم ، مرسممق األبحمماش اإلحصممائية واقتتصممادية واقجتماعيممة والتممدريب  .99
وعلمممم  الموتممممع  9221-9222، األقمممممة الماليممممة العالميممممة لعمممما  9221للممممدول اإلسممممالمية، 

 .  www,Sesric.orgاقلسترون : 

، فال النظا  المال  الرأسمال  وتمهيد الطريم  البمديل اقتتصمادك 9292موس ، ع مان ايا،  .99
 اإلسالم ، مجلة أورا  بح ية، العدد ال امن، ديسمبر، جدة، السعودية.

 www.Isegs.com ، عل  الموتع اقلسترون :9299الموتع العالم  لالتتصاد اإلسالم ،  .93

موتممممع المجلمممما العمممما  للبنمممموك والملسسممممات الماليممممة اإلسممممالمية علمممم  الموتممممع اقلسترونمممم :  .94
www.Islam.icfic.com 

 www.fsb.orgموتع مجلا الخدمات المالية اإلسالمية عل  الموتع اقلسترون :  .92

 www.imcbanrain.comموتع مرسق السيولة العالم  عل  الموتع اقلسترون : .96

موتممممممع ايئممممممة المحاسممممممبة والمراجعممممممة للملسسممممممات الماليممممممة اإلسممممممالمية علمممممم  الموتممممممع  .91
 www.aaoifi.comاقلسترون :

 
 األجنبية المصادر باللية -ثانيا  

1. Chapra, M.U.2008, "The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize 

the Severity and Frequency of such a crisis in the Future, A paper presented at the 

forum on the Global Financial crisis at the Islamic Development Bank on 25 October 

2008. 

2. Juan calos Rodriguez, 2003, Measuring Financial contagion, European Institute for 

statistics probability Operation research and their Application. 

3. Kassim, S.H. and Majd, 2009, March, 11, Islamic Finance, Aorowing Industry, The 

Proliferation Interest-Free Finance, Islam Online.net. 

4. Rajan-Ramkishen, 2007, "Financial crisis, capital outflows, and Responses: Example 

form East Asia" "Journal of Economic Education" Vol.38, No. 1. 

5. U.N, 2009, Outcome of the conference world and Economic crises and It is Impact on 

Development, July 13. 

6. World Bank, 2009, Chief Economist Justin Lin quota din. www.abc.net,anou.02.2009 

7. World Bank, 2010, Finance For Growth: Policy Choices in A Volatile World, Oxford 

university Press. 

http://www.nuqudy.com/
http://www.isegs.com/
http://www.islam.icfic.com/
http://www.islam.icfic.com/
http://www.fsb.org/
http://www.imcbanrain.com/
http://www.aaoifi.com/
http://www.abc.net,anou.02.2009/

