
1 
 

 

 

 املؤسسات املالية اإلسالمية بني الواقع واملأمول

 

 حبث مقدم للمؤمتر األول لألكادميية األوربية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي )إيفي(

 حتت عنوان

 املصارف اإلسالمية بني فكر املؤسسني وواقع التطبيق

 

 األستاذ املشارك الدكتور حممد سعيد اجملاهد
  جامعة السلطان قابوس

 الرتبية، قسم العلوم اإلسالميةكلية 

 األستاذ املساعد الدكتور حممد بن راشد الغاريب
  جامعة السلطان قابوس

 كلية الرتبية، قسم العلوم اإلسالمية
 عضو هيئة الرقابة الشرعية، مصرف نزوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 وصحبه أمجعني، وبعد: احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله

هتدف الدراسة إىل بيان سبل حتقيق املؤسسات املالية للرايدة واإلبداع، فجاء البحث لإلجابة على األسئلة 
 اآلتية: 

 ما واقع املؤسسات املالية اإلسالمية املعاصر؟ 

  أن حتقق املؤسسات دورها املنشود؟وما السبل الكفيلة ابلنهوض به إىل 

إىل مقدمة ومطلبني وخامتة، أذكر يف املطلب األول: واقع املؤسسات املالية املعاصر، ولقد قسمت البحث 
  ؤسسات املالية للرايدة واإلبداع وأحتدث يف املطلب الثاين عن: سبل حتقيق امل

 ولقد اتبعت املنهج االستقرائي، وتوصلت إىل نتائج لعل من أمهها: 

 ة حنو حتقيق أهدافها، وهي حباجة إىل الدعم الفردي واحلكومياملؤسسات املالية اإلسالمية خطوات جريئخطت 
 لرتتقي إىل املستوى املطلوب 

 ا: لعل من أمهه ،خطوات كثريةاملنشودة ال بد هلا من لرايدة لكي تستطيع املؤسسة املالية حتقيق ا

 االنتقال الواعي من االعتماد على احملاكاة والتقليد إىل التجديد واإلبداع   -1

ناء القدرات البشرية عن طريق الرتكيز على مراكز األحباث العلمية املمولة واليت تعىن بدراسة كل ما هو ب -2
 جديد يف عامل االقتصاد واملال  

 ابملشاركة الفاعلة يف التنمية الشاملة عن طريق طرح املشاريع التنموية اليتاإلسالمية قيام املؤسسة املالية  -3
 عاملة يف اجملتمع  هتدف إىل تشغيل اليد ال

رعاية حقوق املستهلك، عن طريق تقدمي املؤسسات املالية املبادرات العملية حلفظ حقوق املستهلك  -4
 تتناسب مع اجملتمعات القائمة فيها 
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 واقع املؤسسات املالية اإلسالمية املعاصراملطلب األول: 

 :اآلتية من خالل املؤشراتجناًحا كبريًا، وميكن ألي ابحث أن يتلمس ذلك  اإلسالمية حققت املؤسسات املالية

  :زايدة عدد املؤسسات املالية اإلسالميةاملؤشر األول: 

 شكل إنشاء مصارف يفإْن  احمللية واإلقليمية والدوليةعد تطورًا واضًحا على مجيع الص  تشهد الساحة املصرفية ف
البنوك احمللية  منهذا قيام الكثري إىل أضف ، الميالبنوك إىل العمل املصريف اإلسحتول بعض  يف ، أوإسالمية جديدة

   ة التقليدي ةاملصرفيخدماهتا إىل جانب  ةإسالمي ةمصرفيالتقليدية بتقدمي خدمات والدولية 

منها  مؤسسة،املؤسسات املالية اليت تقدم خدمات مالية إسالمية على ألفي  عدد ةدايز ومما يدل على ذلك   
إسالمية، ونوافذ للخدمات البنكية اإلسالمية يف البنوك التقليدية، وشركات التكافل ومؤسسات مالية إسالمية مصارف 

 أخرى، مثل شركات التمويل واالستثمار 

 املؤشر الثاين: زايدة حجم أصول املؤسسات املالية اإلسالمية: 

ملصارف احجم أصول واستثمارات فقد بلغ التمويل اإلسالمي على مستوى العامل،  حيعزز مكانة وجنا هذا و 
ية فسب تقرير املؤمتر العاملي األول للمصر حب، و 2112وجتاوز هذا الرقم يف سنة  ،2112ترليون دوالر سنة  4 2 سالميةاإل

ىل يصل حجم هذه األصول املالية إ يُتوقع أنف، 2112 آذار ه جامعة أم القرى يف مارستواملالية االسالمية الذي نظم
 12من إمجايل األصول العاملية، مبعدالت منو ترتاوح بني  %2 1، وهو ما ميثل 2112عام تريليون دوالر يف هناية  4 3

  سنوايً  %21و

  املؤشر الثالث: نقل املستثمرين املسلمني أمواهلم إىل املؤسسات املالية اإلسالمية: 

عد أن  بالحظ املهتمون بشأن املال يف العامل قيام املستثمرين املسلمني ابلتوجه إىل املؤسسة املالية اإلسالمية  
 إىل وقد أجريت إحصائية على املنتسبنياملؤسسات املالية غري اإلسالمية، يف  مدخرين أمواهلمو ، ها عننيعرضموا كان

مؤسسات أهنا تعاملني مع هذه املؤسسات دفعهم للتعامل معها من امل %62املؤسسات املالية اإلسالمية فظهر أن  
 إسالمية 

  :منو الصناعة املالية واملصرفية اإلسالميةاملؤشر الرابع: 

كان من أهم عوامل جناح   سنوايً  %21و  %12الذي يرتاوح ما بني و الصناعة املصرفية اإلسالمية و معدل منف
   وانتشار العمل املصريف اإلسالمي

لدعم إال أهنا ال تزال حباجة إىل ا ،تدل على جناح املؤسسات املالية اإلسالميةوغريها هذه املؤشرات العملية 
  ا، وال زالت أمامها حتدايت كبرية توجب عليها وضع اخلطط لتجاوزهالفردي واحلكومي لرتتقي إىل املستوى املطلوب
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 اإلسالمية كثرية، منها حتدايت داخلية، وأخرى خارجية التحدايت اليت تواجه املؤسسات املالية هذا وإن 

 وميكن حصر أهم التحدايت الداخلية مبا يلي: 

  حدايت املرتبطة ابملوارد البشرية الت-

  تعلقة ابإلشراف والرقابة الشرعية التحدايت امل-

  حدايت املرتبطة بعدم وجود سوق مايل إسالمي الت -

 بواقع التطبيق العملي للمصرف اإلسالمي  املتعلقةتحدايت الوأخريًا -

  :مهاديني خارجيني للمؤسسات املالية، أهم حتأن كما ميكن ذكر 

  تبطة ابإلشراف والرقابة املصرفية التحدايت املر -

 رتبطة ابلعوملة املتحدايت ال-

سسات املالية ح املؤ ال خيفى أن جنا ولو أردان أن نبسط القول يف مجلة التحدايت الداخلية فيمكن القول أبنه 
اإلسالمية يف حتقيق أهدافها مرهون مبدى توافر العنصر البشري املالئم واملؤهل شرعًيا ومصرفًيا، ولكن كثريًا من الكوادر 

 إما املعرفة الفنية أو الشرعية مما ينعكس سلًبا على عمل املصارف اإلسالمية البشرية يعوزها 

رقابة الشرعية: فمما ال شك فيه أن أهم مقصد للمؤسسات املالية اإلسالمية وأما التحدايت املتعلقة ابإلشراف وال
شئت هيئات الرقابة نتطبيق أحكام الشريعة يف مجيع املعامالت املالية، واحملافظة على السيولة املالية وتنميتها، ولذا أُ هو 

ض ف يف عملها أو تلبيسهم بعلعل من أخطرها تدخل جملس إدارة املصر ة، الشرعية، ولكنها تواجه حتدايت خطري 
 املعامالت عليها لتمريرها وإقرارها 

وفيما خيص التحدي املتعلق بعدم وجود سوق مايل إسالمي: فإن وجوده حاجة ضرورية لعمل املؤسسات املالية 
   اإلسالمية؛ لتتمكن من حتقيق أهدافها التنموية، واستثمار الفائض املايل لدى املصرف يف مشروعات استثمارية

إن متابعة الواقع التطبيقي لعمل املصارف اإلسالمية يظهر قيام بعض املوظفني يف املؤسسات املالية  أخريًا؛
اإلسالمية مبمارسات غري مسؤولة، كإخفاء القيود والسجالت الفعلية للنشاط االستثماري، أو إعطاء احلجج غري الواقعية 

ك م التزام العاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية ابملنهج والسلو لفشل مشروع ما، كما يبني شعور بعض العمالء بعد
ف إىل ذلك  إىل القيام حبمالت تشكيك هبا، أضبعض احلريصني على الصريفة اإلسالمية حيفز اإلسالمي الرشيد، وهذا ما 

 املالية ه تقاعس املؤسسات املالية اإلسالمية عن ابتكار أساليب جديدة يف سوق العمل للتنمية كل   
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 أما التحدايت اخلارجية؛ فإن املعوقات املرتبطة ابإلشراف والرقابة املصرفية كثرية، ولعل من أخطرها: 

نسب السيولة واالحتياطات النقدية اليت تتذرع هبا البنوك املركزية للمحافظة على االحتياطي اإللزامي ملواجهة -
ثمار ة ودائع املصارف اإلسالمية اليت قدمها أصحاهبا بغرض االستطلبات السحب املفاجئة، ولكنها ال تتوافق مع طبيع

 على أسس شرعية 

التقليدية يف أوقات األزمات إىل االقرتاض من البنك املركزي، وهذا  عند األزمات: إذ تلجأ البنوكاالقرتاض -
 ما ال ميكن أن تفعله املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تقوم على أساس رفض الراب 

اخلارجي الثاين، وهو التحدي املرتبط ابلعوملة: فالتقدم التكنولوجي يف جمال املعلومات  التحدييت وأي
واالتصاالت ساهم يف إجياد أساليب ووسائل جديدة للتعامل التجاري أثرت على البيئة املصرفية، حيث تدفقت رؤوس 

شاط ريف أمام حتدايت جديدة لعل من أمهها حترير الن، فتجاوزت احلدود احمللية مما وضع العمل املصاألموال عرب القارات
  التمويلي مع ما ينطوي عليه من خماطر، وحتديث النشاط املصريف وإصالحه وإعادة هيكله ليواكب املعايري املصرفية العاملية 
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 للرايدةاإلسالمية سبل حتقيق املؤسسة املالية املطلب الثاين: 

تطوير ار سوى لديها أي خيليس هذه التحدايت اليت تشهدها املؤسسة املالية اإلسالمية فميكن القول أبنه أمام 
 ، ولتتمكن من منافسة املؤسسات األخرى تلك التحدايت اجلسيمةملواجهات  ؛نفسها

 للنهوض ابملؤسسة املالية اإلسالمية:احملاور بني أيديكم بعض لعلي أضع و  

  االعتماد على احملاكاة والتقليد إىل التجديد واإلبداع:: االنتقال الواعي من احملور األول

، أو هي رعيةعلى أسس شاملصارف التقليدية معه الذي تتعامل إعادة هيكلة املنتج التقليدي  :تعين احملاكاة
 فق األسس الشرعية ليات الفنية و آلاهلدف، وا استنساخ املنتج التقليدي من حيثعملية 

 من خالل فقدان املنتج أصالته، كما جتر إىل الوقوع يف إشكاالت النظام التقليدي وللمحاكاة آاثر سلبية تظهر
 للبنوك الربوية، وجتعل املنتج عرضة الرتفاع كلفته، وأخريًا حترج الفقهاء يف البحث عن احليل وإجياد املخارج الشرعية له 

 ل، أوأو تطوير منتج مستعم ،ةجديد ماليةمنتجات بتكار الاإلسالمية املالية  ؤسساتاملحاجة ظهر وهذا ما ي
  (1) سس الشرعيةألوفق ا قائمة صياغة حل ملشكلة مالية

يوجب علينا البحث عن حمددات هذا اإلنتاج ومبادئه العامة، وبيان قواعده وضوابطه اليت حتكمه من بل إنه 
 أجل ضبط عمليات االبتكار املايل واستمرارها ووضع معايري ختصها لضمان جودهتا وكفاءهتا  

ت املالية، وفيه يتمثل عامالعن أصل مكني يف فقهنا الزاهر، أال وهو فقه امل فاالبتكار يف املنتجات املالية هو فرع  
 جتديد الفقه، وجعله مناسًبا الستيعاب متغريات العصر ومتطلباهتا 

 :تقوم على اعتبار النقاط اآلتية للمنتجات املالية املبتكرةعامة ضع خصائص أن ن ناميكن

 أن تتوافق املنتجات املالية املبتكرة مع مقاصد املال: -1

 تدر ، ومن َثم فال يصح حبال إجياد منتجات الاملال إمنا هو حتقيق األرابحفاملقصد األساسي من وراء تشغيل 
  أرابًحا تتناسب مع رأس املال املستهلك

  عادل للمخاطر اليت قد تنجم عنها: بتوزيع لمنتجات املاليةل قيام املبتكرين-2

                                                           
املالية بني املحاكاة واالبتكار، د. يونس صواحلي، بحث مقدم إىل مؤمتر منتجات وتطبيقات االبتكار، جامعة فرحات عباس، سطيف ر:  املنتجات    (1) 

 م.4102اجلزائر، 
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 اسة ، وهذا لن يكون إن مل تتم در -كما ذكران -ذلك ألن اهلدف من إجياد هذه الصيغ املالية هو حتقيق الربح

 املخاطرة احملتملة اليت قد تنجم عن تلكم الصيغ 

 وذلك يتحقق يف النقاط اآلتية:متوافقة مع الشريعة: املنتجات املبتكرة أن تكون -3

 األخذ ابلقول الراجح، وترك األقوال املرجوحة، وااللتزام بقرارات اجملامع الفقهية ذات الشأن -أ

 عن العقود الصورية  االبتعاد-ب

 حتقيق القيم اإلسالمية -ج

 مراجعة املنتجات املباحة على أساسي العرف واملصلحة -د

 ترك العمل ابملنتجات املثرية للجدل -هـ

  حتقيق املنتجات املبتكرة للكفاءة االقتصادية احلقيقية:-4

ى توفريه أبقل دولة، ابإلضافة إىل القدرة علااًل يليب احتياجات الفرد واملؤسسات والوذلك عندما يكون املنتج فع  
 تكلفة وأدىن خماطرة 

لى حد سواء؛ زئية عواجل يةكلمعيار الكفاءة ال ققإىل إجياد منتجات وأدوات مالية حتايل يهدف بتكار املاالف
درهتا على تلبية ققتصادية فهو مدى قيقها للكفاءة االمية، أما حتإسال نتجات للكفاءة الشرعية هو أساس كوهنافتحقيق امل

  حتياجاتاال

 أن يكون سعر املنتج مدروًسا حبيث يقوى على املنافسة أمام املنتجات املالية التقليدية. -5

 التزام اجلودة يف اإلنتاج.-6

 حتقيق املنتج املبتكر لقيمة مضافة. -7

 .(2)توافق املنتج مع القوانني السائدة يف اجملتمع الذي يفرتض تطبيقه فيه-8

 

                                                           
عباس، سطيف  تر:  املنتجات املالية بني املحاكاة واالبتكار، د. يونس صواحلي، بحث مقدم إىل مؤمتر منتجات وتطبيقات االبتكار، جامعة فرحا    (2) 

 م. 4102اجلزائر، 
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 آلية التطوير يف املنتجات املالية:

 :اآلتيةيف النقاط  املالية اإلسالمية نتجاتيف املتطوير ميكن حتقيق ال

 :ع مصادر الرحبية للمؤسسة املاليةتنويأواًل: 

املزيد منهم  بل واستجالب ،إذا أرادت املؤسسات املالية اإلسالمية البقاء يف السوق العملية واحملافظة على عمالئها
القيام بتنويع مصادرها الرحبية عن طريق طرح منتجات مالية جديدة شرعية وعملية، وإال فإن اقتصارها فلن جتد بًدا من 

على اخلدمات اليت تقدمها، واملنتجات اليت تسوقها سيزيد من عدم رضا العمالء عن أدائها، مما قد يؤدي إىل تراجع 
دى الطويل، وإن دراسة األقوال الصادرة عن بعض قادة الصناعة املالية اإلسالمية يبني خطر هذا املنزلق مصداقيتها على امل

 الذي سيكون مدمرًا فيما لو ترك دون تدبر وعناية 

 العثماين رئيس اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يشري إىل الشيخ تقيفهذا  
 نقاط ينبه من خالهلا القائمني على الصناعة املالية اإلسالمية إىل خطورة اجلمود وعدم التطوير، وهي:

 حتقيق االقتصاد اإلسالمي مبقاصده -

 ص التحول حنو صيغ العزائم وترك صيغ الرخ-

 احلذر من التورق -

 عدم حماكاة الصناعة املالية التقليدية والتوجه حنو االبتكار -

 ، وعدم االلتفات إىل حتقيق مقاصد الفاعل حتقيق مقاصد الشارع-

 أسلمة الصناعة املالية شكاًل ومضمواًن -

سوق املنتجات  يفوهذا الدكتور القرضاوي يصرح بنصائح وتوجيهات تضاف لسابقتها؛ إذ يبني أن البديل  
املالية هو يف املشاركة، واملضاربة، والبيوع، والتجارة، واإلجارة، واملعامالت املالية اإلسالمية احلقيقية، ويعرب عن أسفه أن 
املصارف اإلسالمية أصبحت أسرية عقد املراحبة، كما يرد على من يقول أبن جتربة املصارف اإلسالمية حديثة وحتتاج إىل 

بوجوب التقدم إىل اإلمام؛ لكون فقهنا الزاهر زاخرًا أبسس وقواعد وضوابط قادرة على مسايرة املنتجات وقت للنضوج 
 املعاصرة والتفوق عليها 

أكرم الل الدين املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية يصرح أبن مهمة  دوهذا هو الدكتور حمم 
اليت أوكلت لألكادميية اليت يديرها ال تكتمل إال ابلتعاون والدعم السخي من تصميم منتجات مالية إسالمية مبتكرة و 
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لنوعية من ا سوق إىل هذهأولوايهتا حاجة الضمن اجلهات املعنية ابالقتصاد اإلسالمي، وأضاف أبن األكادميية ستضع 
 من املنتجات اإلسالمية حالًيا يف األسواق مبنية على الديون  %01ألن  املنتجات؛

ا يشعران أبمهية ما سبق ما أدلت به وزيرة بريطانية، حيث أوضحت أن بريطانيا ستدعم االبتكار املايل ومم 
  (3)اإلسالمي بوصفه حاجة من حاجات السوق لتنميتها

 مناذج من املنتجات املالية اإلسالمية املبتكرة:

  عقدا السلم واالستصناع مع الوكالة ابلبيع:-أ 

ل للشركات، ويل رأس املال العاماالستصناع مع الوكالة ابلبيع مفيدة حلل مشكلة متو  السلمأداة ميكن القول أبن 
لثمن مقدًما ا مما ستنتجه الشركة املتمولة، ويدفعاملصرف سلعة حمددة املواصفات على أساس أن يشرتي تقوم هذه األداة و 

ل، يتيح للشركة استخدام املبلغ املتحصل عليه يف متويل أجور العموهو بدوره ما لشروط الدفع،  اأو على مراحل طبقً 
ابعت إلنتاج اَث تقوم الشركة ابستصناع املواد املعقود عليها بعقد السلم، فإذا مت واخلدمات اليت حتتاجها عملية التشغيل، 

  ه ابلوكالة عناملصرف  الشركة اجلزء الذي اشرتاه

 من السلم الذي بدأ به املصرف مع الشركة، َث االستصناع الذي قامت به فاجتمع يف هذه األداة التشغيلية كل
 الشركة حلساب املصرف، َث التوكيل الذي قدمه املصرف للشركة والقاضي ببيع املنتج يف سوق البيع 

 :يف الوعاء التشغيلي عقد املشاركة-ب 

جز السيولة يف عأو  إضافًيا ملشكلة إدارة فائض حاًل  لمتث   للمصرف أداة املشاركة يف كل الوعاء التشغيلي إن 
لمصرف لذي العجز بعائد يساوي العائد الفعلي  مصرفاس توفري الفائض للوتنفذ هذه األداة على أس ،خزائن البنوك

 مستخدم السيولة عن فرتة استخدام الفائض 

 : (4) بيع املراحبة لآلمر ابلشراء من خالل عقد املشاركة-ج

 النموذج على إعادة هندسة بيع املراحبة لآلمر ابلشراء من خالل عقد املشاركة كما يلي:يقوم هذا 

يقوم التاجر الذي ينوي ختصيص جزء من مبيعاته لتكون ابلتقسيط بفتح حساب لدى املصرف اإلسالمي  -
 املشارك  بيد كحصة املصرف يف حساكحصته يف حساب املشاركة، ويقوم املصرف كذلك إبيداع مبلغ مماثل أو يز 

   ما يتعلق ابألمور الفنية لبضاعتهيقوم التاجر بعملية البيع ابلتقسيط ونقل امللكية وكل -
                                                           

 (00-9ر: فقه االبتكار املايل بني التثبت والتهافت، د سامر قنطجي )ص    (3) 

 01لعامرة، املنتجات املالية كتطبيقات للعقود يف الصناعة املالية االسالمية، صر:     (4) 
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   ط والتسديد وكافه األمور املاليةيتوىل املصرف متابعة األقسا-

 توزع األرابح اليت جينيها هذا احلساب املشرتك بني التاجر واملصرف ابالتفاق -

قارنة املصرف عدة أهداف، حيث يقلل التكاليف اإلجرائية اليت تتسم هبا عمليات املراحبة ابملوهبذه الطريقة حيقق 
 لعمل التجار مكماًل  امع البنوك التقليدية، ومن َث يبتعد عن الشبهات الشرعية املتعلقة ابلقبض واحليازة، ويكون أيضً 

  (5)هلم اوليس منافسً 

 :جارة املوصوفة يف الذمةاإل-د

هو عقد مسمى ابلفقه اإلسالمي، يشتمل على معنيني من معاين العقود املسماة  :املوصوفة يف الذمةاإلجارة 
  مها: عقد السلم وعقد اإلجارة ابلفقه املسمى،

   ميكن تعريف عقد اإلجارة املوصوفة ابلذمة أبنه: "بيع منافع مستقبلية بثمن حال"

   معينةوهي إجارة ذمة؛ ألن املنفعة املستوفاة متعلقة بذمة املؤجر وليست 

    (6)ن املؤجر يضمن تقدمي املنفعة يف كل احلاالت، وهي متعلقة بذمتهواردة على منفعة مضمونة؛ ألارة إجأو 

يها العالج ا ف: خدمات الدراسة يف اجلامعات واملعاهد العلمية، واخلدمات الصحية، مبالتطبيقيةومن األمثلة 
   (7)ا حبرً أو ا أو برً  اوالعمليات اجلراحية اليت تقدمها املستشفيات أو األطباء يف عياداهتم، وخدمات التنقل والسفر جوً 

 :املغارسة املشرتكة -هـ

تقوم فكرة هذا املنتج على متل ك املصرف اإلسالمي لألراضي الصاحلة للزراعة، على أن يتفق مع أصحاب اخلربة 
   عي املتعلق بغرس األشجار املثمرةوالتخصص يف اجملال الزرا

تفاق بني يتم اال ،ار املثمرة يف األراضي حمل العقدبعد إجراء الدراسة الالزمة ملعرفة مدى مالئمة غرس األشج 
  (8)راالطرفني على غرسها مع متليك اخلرباء جزًءا من األرض، وحصوهلم على جزء من احملصول، وكذا جزء من االشج

 
                                                           

 04االسالمية، صمال، أمهية منتجات اهلندسة املالية يف الصناعة املرصفية ر: آ    (5) 

 6جارة املوصوفة يف الذمة، صنصار، فقه اإلر:     (6) 

  42اهلواملة، صكوك عقود التوريد دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والترشيعات األردنية الناظمة للصكوك، صر:     (7) 

 014صلعمش، دور اهلندسة املالية يف تطوير الصناعة املرصفية اإلسالمية، ر:      (8) 
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 : املغارسة املقرونة ابلبيع واإلجارة -و

تقوم املغارسة املقرونة ابلبيع على متل ك املصرف اإلسالمي ألرض صاحلة للزراعة، حيث يقوم ببيع جزء منها 
جر بسعر رمزي للخرباء الزراعيني على أن يقرن هذا البيع بعقد إجارة على العمل يف اجلزء الباقي من األرض، ويكون األ

   (9)جزًءا من الشجر والثمر

  :نتجات احلالية للمحافظة على النموجتنب تقادم املاثنًيا: 
 ويف مرحلة تشبع  ،علوم أن لكل منتج دورة حياةفمن املهذه هي اآللية الثانية من آليات تطوير املنتجات املالية، 

 السوق يتوقف الطلب على املنتج ويستقر عند أدىن مستوايته 

ا من املالية اإلسالمية على صعيد التمويل، إال أهنا أخفقت نسبيً املؤسسات التقدم الذي أجنزته من رغم فعلى ال
متويل رأس املال العامل و  ،الناحية التطبيقية يف استخدام أدوات حتظى ابجلدية على صعيد أدوات توفري السيولة لألفراد

 وإدارة فائض أو عجز السيولة لدى اخلزينة  ،للشركات

رة يغة حمو  يف احلاالت الثالث تطبيقًيا إىل التورق، وهو ص وئهاجلويعود السبب يف إخفاق املؤسسات املالية إىل   
 من املراحبة، فقد مت تفريغ املراحبة من مضموهنا كصيغة متويلية سلعية لتستخدم كصيغة لتمويل السيولة  

هة املالية ير حيقق للمالية اإلسالمية قيمة مضافة يف مواجللمالية اإلسالمية أن هذا التحو املتابعني ومل جيد معظم 
ادية من خالل بورصة لندن للمعادن، ويقوم على ترتيب عقيم اجلدوى االقتص االربوية، خاصة أنه يستخدم غالبً  التقليدية

 لشراء سلعة ابألجل وإعادة بيعها عاجاًل بغرض توفري السيولة 

 والعودة من جديد إىل استخدام الصيغ األصيلة يف ،خروج من دائرة التورقإن املالية اإلسالمية حباجة ماسة لل
ني املالية تشويه املالية اإلسالمية وتغييب الفوارق اجلوهرية بينها وبأدى إىل انتشار التورق ، فمواجهة التحدايت العملية

 التقليدية الربوية 

ريًا يف الصناعة ومها املدرستان األكثر أتث-عن املدرسة املاليزية ال ختتلف املدرسة اخلليجية لقد وضح للعيان أن 
 يف هذه املساحة، وكل التجارب الناشئة ستجد نفسها مضطرة ملتابعة إحدى املدرستني   -املالية اإلسالمية

ة بيع تخلي عن أداوال ،االنتباه إىل ضرورة تفعيل أدوات أصيلة برؤية إشرافية ورقابية مركزيةما يستدعي وهذا 
رز األدوات غري املفعلة يف ومن أب ،ليت تقوم عليها التجربة اخلليجيةالعينة اليت تقوم عليها املدرسة املاليزية، وأداة التورق ا

                                                           
 101لعمش، دور اهلندسة املالية يف تطوير الصناعة املرصفية اإلسالمية، صر:      (9) 
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للتان ا املدرستني أداة القرض احلسن، والسلم أو االستصناع مع الوكالة ابلبيع، واملشاركة يف كل الوعاء التشغيلي للبنك
  (10)ذكرات سابًقا

 .االستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته تقليل خماطراثلثًا: 
 : تنافسي للمؤسسة املالية يف السوقدعم املركز الرابًعا: 

سالمية حدة املنافسة تزداد بني املؤسسات املالية اإلمن الواضح أبن العامل شهد أحدااًث اقتصاديًة كبريًة، جعلت 
ا ستدعى تطوير منتجات مالية مستحدثة، تضمن للمؤسسات املالية نصيبً خاصة، ومع املؤسسات املالية التقليدية، مما ا

  (11)سوقًيا وارفًا يساعدها على االستمرار
  .حيوية مستمرةبقاؤها و املالية، املؤسسة زايدة خربة خامًسا: 

ة فعالة سرتاتيجياأكثر من أي وقت مضى بوضع اليوم، و الصناعة املالية اإلسالمية مطالبة وهكذا نرى أبن 
لى حتمل م مع طبيعتها االستثمارية القائمة عئتالمو  ،وواضحة تقوم على منهج علمي وعملي رصني مستمد من ثوابتها

   املخاطر

سرتاتيجية تتطلب دراسة مستمرة الحتياجات السوق والعمل على تطوير األساليب التقنية والفنية وهذه اال
االقتصادية للمنتجات املالية، كما تتطلب وضع أسس واضحة لصناعة مالية إسالمية الالزمة هلا، وذلك لضمان الكفاءة 
ل وعلى الرغم من أن ذلك سيكون أكثر كلفة من التقليد واحملاكاة، لكنه يف املقاب ،مستقلة عن الصناعة املالية التقليدية

ية صالة املؤسسات املالحيافظ على أومن جهة اثنية فإن هذا من شأنه أن  ،أكثر جدوى وأكثر إنتاجية، هذا من جهة
، كما يسمح هلا ابالستفادة من منتجات الصناعة املالية التقليدية ما دامت تفي مبتطلبات املصداقية الشرعية،  اإلسالمية

 كما يساعد ذلك على استكمال املنظومة املعرفية للصناعة املالية اإلسالمية 

 بدراسة  طريق الرتكيز على مراكز األحباث العلمية املمولة واليت تعىن: بناء القدرات البشرية عن ثايناحملور ال
 كل ما هو جديد يف عامل االقتصاد واملال.

دراهتم العلمية ، وزايدة قلديهاال شك أن املؤسسات املالية اإلسالمية معنية ابلدرجة األوىل برفع كفاءة العاملني 
لبحث مثل يف عملهم، وهذا مل يكن ليتم إال إذا اعتنت هذه املؤسسات ابواملعرفية، ومتكينهم من التغيري حنو األفضل واأل

 العلمي دعًما له وتشجيًعا عليه 

العلمي،  تفعيل البحثومن أجل حتقيق هذا اهلدف فإن على املؤسسات املالية اختاذ إجراءات عملية تغذي 
 منها:لعل والذي ميكن أن يتحقق خبطوات، 

                                                           
   ر: إخفاقات املالية اإلسالمية، د عبد الباري مشعل، موقع مركز أبحاث فقه املعامالت املالية، اهلندسة املالية اإلسالمية.    (10) 

 (4ر: فقه االبتكار املايل بني التثبت والتهافت، د سامر قنطجي )ص    (11) 
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 د إليها من قبل ر  اإلسالمية إبجياد مراكز حبثية اتبعة هلا تعىن بدراسة املشكالت اليت تم قيام املؤسسات املالية  -1

العاملني يف املؤسسة املالية إلجياد حل هلا يتوافق مع الشريعة، ويتناسب مع التطور السريع لألعمال املصرفية، على أن 
 يدور فيها  يتمتع هؤالء الباحثون ابالستقالل التام عن املؤسسة املالية وما

 جمال املعامالت املالية،  لباحثني يف -ابلتعاون مع املؤسسات العلمية اجلامعية وغريها - املؤسسة املالية ين   بم ت  -2

 املؤسسة املالية  هتميقوموا إبجراء أحباث ختصصية مادية ل هم مبا حيتاجون إليه من معلومات ميدانية، وكفاية  وتزويدُ 

  املالية على نتائج األحباث اليت وصل إليها فريق البحث العلمي، والباحثون اطالع العاملني يف املؤسسة -3

 اجلامعيون لالستفادة منها 

 ا يعرض عليهم من مب -بناًء على خرباهتم امليدانية -توجيه العاملني يف املؤسسات املالية إىل إبداء آرائهم  -4

 أحباث 

 ى لإلفادة واالستفادة العمل على تبادل األحباث مع املؤسسات املالية األخر  -2

ا يتعلق بتحمل مياملالية اإلسالمية عالقة جدلية فن العالقة بني املنظومة البحثية وبني املؤسسات وهكذا فإ
  ابملؤسسة املاليةاملسؤولية جتاه النهوض 

 فإذا كانت املؤسسات األكادميية واملراكز البحثية مدعوة إىل ربط مساراهتا الرتبوية ومشاريعها البحثية بتلبية 

دعم البحث العلمي  كبري يفت املصرفية مدعوة كذلك إىل لعب دور  نظراًي وتقًنيا، فإن املؤسسااملؤسسة املالية احتياجات 
 وفاعاًل يف الوقت نفسه  يف هذا اجملال، مما جيعلها طرفًا مستفيًدا

 ومن َث فإن املؤسسات املصرفية بدورها معنية بشأن أشكال وجتليات ومظاهر ومستوايت الدعم املوجه لبنيات 

ضااي حتفيز،     خصوًصا فيما يتعلق بتشجيع التفكري التخصصي من خالل القيع، و تشجمتويل، و من البحث العلمي: 
وير ة حلاجة قائمة أصاًل لديها، ولدى سوق العمل املصريف اإلسالمي، وفيما يتعلق ابلتطاإلشكالية ذات األولوية، واملستجيب

 واالبتكار يف صيغ التمويل واالستثمار، وابإلجراءات والوسائل الكفيلة برفع املؤشرات األساسية:

 مؤشر النجاعة يف تدبري املوارد البشرية • 

 مؤشر التنافسية • 

 املوجهة الستقطاب العمالء واملستثمرين يف أوساط املؤسسات املالية الكربى مؤشر الكفاءة التسويقية، • 
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إن خلق بنية حبثية داخل دوائر املؤسسات املالية اإلسالمية ال تنحصر أمهيته يف تدبري عملية االخنراط 
يف دورة اإلنتاج ابلصورة األمثل عرب تطوير آليات العمل فحسب، بل ميكن أن حيوهلا إىل مؤسسات ذات قوة 

 يفة والفعلية يد عال من اخلربة النظرياقرتاحية مؤثرة يف توجيه اقتصادات الدول، ابلنظر إىل توفرها على رص
 السوق، على غرار ما جنده يف عدد من املؤسسات الدولية املهيمنة، وعلى رأسها البنك الدويل 

: قيام املؤسسة املالية اإلسالمية ابملشاركة الفاعلة يف التنمية الشاملة عن طريق طرح الثثاحملور ال
 اليد العاملة يف اجملتمع.املشاريع التنموية اليت هتدف إىل تشغيل 

مار هتدف إىل تعبئة وحشد مدخرات األفراد وتوجيهها حنو االستثمما ال شك فيه أن املؤسسات املالية اإلسالمية 
احلقيقي خلدمة اجملتمع، يف نطاق أحكام الشريعة اإلسالمية، مبا خيدم بناء جمتمع التكافل اإلسالمي وحتقيق عدالة التوزيع، 

العمل على ية من املؤسسات املاليتطلب هذا ح وظيفة املال يف اجملتمع ووضعها يف مسارها الصحيح، و تصحي ومن َثم  
زراعة وجتارة جملتمع، من صناعة و يف ا قائمةلسد احلاجات ال ؛ية املختلفةتنويع جماالت االستثمار للقطاعات االقتصاد

 ا ويستغين عن اآلخرين وخدمات، حىت يكتفي اجملتمع ذاتيً 

جيوز حبال من األحوال أن تكتفي املؤسسات املالية بعقود املضاربة واملراحبة، بل جيب عليها أن توسع فال 
مساحات واسعة جًدا من األراضي الصاحلة لدينا نشاطها ليشمل كل القطاعات الزراعية والصناعية أيًضا، ال سيما وأن 

ءً يف اجملال بعقود املزارعة، واملساقاة، واملغارسة فإهنا ستحقق اكتفاللزراعة، واليت يفرتض لو أن رؤوس األموال توجهت إليها 
ق التجارية يف األسوا ة، كما أهنا ستحقق أرابًحا مذهلةمن خالل تشغيل األيدي العامل الغذائي، وتقضي على البطالة

 العاملية 

بدراسة هذه  ىناكز حبثية، واليت تعوهي وجود مر وهذا ما جيعلنا نعود إىل التأكيد على أمهية النقطة السابقة، أال 
 العقود، ومدى اجلدوى االقتصادية املتوخاة منها 

ثمار وتشغيل جمااًل رحًبا لالست -اليت ذكرت سابًقا-ولو أردان أن نضرب مثااًل على ذلك، فإن يف عقود املغارسة 
ه يف األحاديث لورود فضل ؛املالية اإلسالميةمن الناحية الشرعية من أفضل العقود  األيدي العاملة، ومعلوم أن عقد املغارسة

  النبوية

مل الشريك يف اعألن ال ؛اعدة امللكية جبهود وكلفة مناسبةعمل على توسيع قيمن الناحية االقتصادية فإنه أما و 
   ا، خبالف املزارعة واملساقاةاملغارسة يستحق نسبة من الشجر واألرض معً 

اربة، وهذا عقد املضخبالف إذ إهنا طويلة األجل،  ؛حتمل معىن االستمراريةاملغارسة عقود طبيعة أن أضف إىل 
   عة املشاريع االقتصادية التنمويةمهم ومالئم لطبي
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إذ جتعل عملها  ؛ل يف املؤسسات املالية اإلسالميةيف نظم العم تؤثر بشكل كبرياملغارسة كما أن طبيعة عقود 
 املايل البحت  من الطابع ذا طابع فين استثماري، بداًل 

: رعاية حقوق املستهلك، عن طريق تقدمي املؤسسات املالية املبادرات العملية حلفظ حقوق احملور الرابع
 املستهلك تتناسب مع اجملتمعات القائمة فيها.

إن اهلدف الرئيس للمستهلك أو العميل يف املؤسسة املالية اإلسالمية حتقيق الربح بطريق مشروع، وال يقل عنه 
األمهية أن تكون حقوقه املالية واملعنوية مصانة يف القانون يستطيع أن يطالب هبا بكل احرتام لو شعر أبن هناك اعتداء يف 

 عليها 

مجيع املؤسسات املالية اليت توفر للمتعاملني معها قوانني تضمن حقوقها أمام حماكم  شيء طبيعي حتققهوهذا 
  هالبلد الذي تتفيأ املؤسسة املالية ظالل

أمن  التشريعات والقوانني الناظمة حلماية املتعاملني معها حىت يكونوا يف ن  وهذا يوجب على املؤسسات املالية سم 
 يف حدود ة حلماية البنوك التقليدية إالصانة، كما أن عليهم االبتعاد عن حماكاة القوانني الناظموطمأنينة من أن حقوقهم مُ 

  تفق مع الشريعة، وتناسب البلد اليت هم فيها، وحتقق الطمأنينة للمستهلكنياإلطار الشكلي، وأن يوجدوا تشريعات ت
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 اخلامتة

 ويف هناية هذا البحث تبني لنا ما يلي:

 كثرية   من خالل مؤشراتاملؤسسات املالية اإلسالمية جناًحا كبريًا، ميكن أن نتلمسه حققت -

املؤسسات املالية اإلسالمية كبرية، وحتتاج منا إىل إعداد العدة التحدايت الداخلية واخلارجية أمام عمل إن  -
 هلا لتجاوزها يف أمن ويسر وسهولة 

 على املؤسسة املالية اإلسالمية حتقيق سبل عديدة للوصول إىل الرايدة، ومنها: -

 أواًل: االنتقال الواعي من االعتماد على احملاكاة والتقليد إىل التجديد واإلبداع 

بناء القدرات البشرية عن طريق الرتكيز على مراكز األحباث العلمية املمولة واليت تعىن بدراسة كل ما هو اثنًيا: 
 جديد يف عامل االقتصاد واملال 

اثلثًا: قيام املؤسسة املالية اإلسالمية ابملشاركة الفاعلة يف التنمية الشاملة عن طريق طرح املشاريع التنموية اليت 
 يد العاملة يف اجملتمع هتدف إىل تشغيل ال

رابًعا: رعاية حقوق املستهلك، عن طريق تقدمي املؤسسات املالية املبادرات العملية حلفظ حقوق املستهلك 
 تتناسب مع اجملتمعات القائمة فيها   

ه سبحانه لويف اخلتام ال يسعنا إال أن نتقدم إىل مؤمتركم ابلشكر اجلزيل إلاتحة الفرصة لنا لندلوا بنصيبنا، كما نسأ
 التوفيق والسداد، إنه نعم املوىل ونعم النصري، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني 
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