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العربية  الدول  التمويل اإلسالمي   تمثل مساهمة  ي قطاع 
  ف 

  . الصناعة عىل مستوى العالمحجم  من    بالمائة  55أكثر من  

العربية    معظم تتبن   و  خاصة    أنظمةالدول  يعات  وتشر

اإلسالمي  إسالمية،    بالتمويل  بنوك  المختلفة:  بأشكاله 

إسالمية  مال  وأسواق  صكوك   ، تكافىلي  
ها،  ،  تأمي   وغث 

ب   
ً
ايدا مث    

ً
اهتماما ظهر 

ُ
القطاع،  وت البنوك  هذا  صارت  كما 

دول    سبعاإلسالمية ذات أهمية نظامية فيما ال يقل عن  

المملكة العربية السعودية، واإلمارات  و السودان،  )  عربية 

المتحدة،   والكويت، وقطر، والبحرين، واألردن(.   العربية 

األسباب،    لهذه 
ً
جزءا اإلسالمي  التمويل     يعتثر 

ً
من    مهما

ول  العربية،  للدول  المالية  األهداف    كونالقطاعات  أحد 

( يتمثل   ي
ي )الهدف الثاب  اتيجية لصندوق النقد العربر

االسث 

ي  
للنمو  " ف  دوره كقاطرة  يدعم  بما  المالي  القطاع  تطوير 

محور    ، " االقتصادي عىل  الهدف  هذا  حوى  كامل  فقد 

يعة   الشر مع  المتوافق  التمويل  قطاع  بتطوير  خاص 

 اإلسالمية.  

اإلطار  هذا  ي 
لتتبع    ، ف  ي  العربر النقد  صندوق  سعي  ي 

يأب 

ي مجال التمويل اإلسالمي  
ومواكبة اإلصالحات الحاصلة ف 

الدعم   أشكال  كل  تقديم  عىل  والعمل  العربية،  بدولنا 

والمشورة الفنية والتدريب وبناء القدرات وإجراء البحوث  

ي هذا المجال، مع الحرص عىل إبراز جهود الدول    الهادفة
ف 

بإتجاه    ها بين  وتبادل التجارب والمعرفة فيما العربية كذلك،  

.  تعزيز   قطاع التمويل اإلسالمي

ي  
العربيةتأب  بالدول  اإلسالمي  التمويل  ة 

ضمن جهود    نشر

ي إلبراز تلك الجهود، وكذلك لتسليط   صندوق النقد العربر

جهود   عىل  قطاع  صندوق  ال الضوء  تفعيل  ي 
التمويل  ف 

 اإلسالمي بالدول العربية. 

ة  تسع   لتعريف بقطاع التمويل اإلسالمي وأساسياته  لالنشر

بالدول  ومتابعة  ومبادئه،   االقتصادية  اإلصالحات  أهم 

ي  
تبن  مثل   ، اإلسالمي بالتمويل  عالقة  له  مما  العربية 

يعات و  ،  أنظمة  تشر ي معايث   و خاصة بالتمويل اإلسالمي
تبن 

الخدمات   هيئة  مجلس  معايث   أو  اإلسالمية  المالية 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وكذا  

القطاعإنشاء   عىل  اف  واإلشر للرقابة  جديدة    ،مؤسسات 

 التكافىلي ، و البنوك اإلسالمية   وهذا يشمل 
كات التأمي   ،  شر

المالو  رأس  وأسواق  و الصكوك  والقواني   ،  يعات  ،  التشر

الحديثة. و  المالية  أخبار    التقنيات  تنشر  فعاليات  كما 

ي مجال التمويل اإلسالمي  
ي ف  وأنشطة صندوق النقد العربر

احصاءات و  ، وكذا  )دورات تدريبية، دراسات وبحوث...( 

  تطوراتأخبار  ، و التمويل اإلسالمي بالدول العربية  بيانات 

العربية بالدول  اإلسالمية  المالية  دراسات  الصناعة  مع   ،

 الة لتجارب دول عربية رائدة. ح

 
ً
 ،  ختاما

ً
ا منثر ة  النشر هذه  تكون  أن  بقية    أرجو  إل  يضاف 

خدمة   ي  العربر النقد  صندوق  يصدرها  ي 
الن  المنشورات 

العربية   رؤيته  السيما  لدولنا  ي    2040بإطار 
يكون    ف  أن 

يك األقر   . ب للدول العربيةالصندوق الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي 

 رئيس مجلس إدارة مدير عام 

ي   صندوق النقد العرب 
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ي إطار سعي صندوق  
ي إلعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات  ف  النقد العربر

تطبيق  دوله األعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان "

بازل لمتطلبات  يعة  الشر مع  المتوافقة  أن  III البنوك  إل  الدراسة  أشارت   ."

يعة الشر مع  المتوافق  ي 
المرصف  التمويل  مراكز  أهم  تعتثر  العربية  عىل    الدول 

حجم الصناعة عىل مستوى  أكثر من نصف  حيث تستحوذ عىل    ، مستوى العالم

العالم بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،  

ي سبع دول  
يعة ذات أهمية نظامية محلية ف  كما تعتثر البنوك المتوافقة مع الشر

 عربية. 

صت عىل  أوضحت الدراسة أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حر 

للرقابة   بازل  لجنة  متطلبات  ي 
بتبن  المتعلقة  الدولية  المستجدات  مواكبة 

ي ذلك تلك المتعلقة بكفاية رأس المال للبنوك المتوافقة  IIIالمرصفية )بازل
( بما ف 

يعة، وقام بعضها بإصدار و/أو تطبيق تلك المتطلبات. أشارت الدراسة   مع الشر

يعة ت  ي الوفاء بمتطلبات  إل أن البنوك المتوافقة مع الشر
واجه بعض التحديات ف 

ي إطار المتطلبات الجديدة لبازل
. تتباين تلك التحديات من دولة  III رأس المال ف 

يعة   ي بعض العنارص منها أن البنوك المتوافقة مع الشر
ك ف  إل أخرى غث  أنها تشث 

ي عدد من 
ي تخضع لها البنوك التقليدية ف 

  تخضع لنفس التعليمات الرقابية الن 

الدول العربية مع وجود تحديات ترتبط بعدم كفاية األدوات المالية المتوافقة  

ي يمكن إدراجها ضمن مكونات رأس المال، إضافة إل التحديات  
يعة الن  مع الشر

ي ترتبط بالتوافق مع المعايث  المحاسبية الدولية. 
 الن 

لتذلي حثيثة   
ً
جهودا العربية  النقد  ومؤسسات  المركزية  المصارف  ل  تبذل 

يعة   الشر مع  المتوافقة  البنوك  تواجه  ي 
الن  تلك  التحديات  المرتبطة  السيما 

بازل إطار مقررات  ي 
 
المال ف مع   III باحتساب مكونات رأس  ومواءمة منتجاتها 

التعليمات الرقابية، والعمل عىل استكمال األطر التنظيمية بما ُيمكن من السماح  

عية.    IIIأدوات تالئم مقررات بازلبإصدار   وتتوافق مع تعليمات الشر
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مع   المتوافقة  البنوك  تختلف 
التقليدية  البنوك  عن  يعة  الشر

 
ً
 جوهري   اختالفا

ً
خاص    ا بشكل 

وتنقسم   الخصوم.  جانب  ي 
ف 

البنك   يستقطبها  ي 
الن  األموال 

أقسام:  ثالثة  إل  اإلسالمي 
عقد  عىل  قائمة  جارية  ودائع 
ادخارية،   وودائع  القرض، 
ة   وودائع استثمارية. هذه األخث 
نوعان: ودائع استثمارية مقيدة  

أن   وأخرى يمكن  مقيدة،  غث  
المضارب  عقد  عىل  أو  تقوم  ة 

الوكالة.   عقد  هذا يؤدي  عىل 
ظهور  االختالف   تحديات إل 

مع   المتوافقة  البنوك  تواجه 
رأس   نسبة  لحساب  يعة  الشر

 المال. 
تعتثر سوق النقد واألدوات كما 

العالية  السيولة  ذات  المالية 
االستخدام للبنوك    صعبة 

بسبب   يعة  الشر مع  المتوافقة 
ما  وهو  عية،  الشر الضوابط 
متطلبات  استيفاء  يجعل 
السيولة المقررة وفق متطلبات 

قدر    IIIبازل   عىل  آخر   
ً
تحديا

 كبث  من األهمية. 
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آخر،   جانب  المصارف  من  سعي  إل  الدراسة  أشارت 

بذل جهود موازية   إل  العربية  النقد  المركزية ومؤسسات 

يعة من احتساب أنواع   البنوك المتوافقة مع الشر لتمكي   

اإل  مخاطر  الرئيسة:  الثالثة  ومخاطر  المخاطر  ئتمان، 

بازل   لجنة  معايث   أن  ومع  التشغيل.  ومخاطر  السوق، 

استخدام تتيح  المرصفية  من    للرقابة  متنوعة  مجموعة 

المناهج الخاصة بكل نوع من أنواع المخاطر، إال أن البنوك  

إل  تميل  العربية  الدول  ي 
ف  يعة  الشر مع  ستخدام  المتوافقة 

ي  
الن  األساسية،  المناهج  أقل  وبدرجة  المعيارية  المناهج 

تعتثر أيش الطرق الممكنة لقياس المخاطر، وال شك أن  

 عىل المدى الب
ً
عيد، إذ ال بد من تطوير  ذلك يشكل تحديا

لقياس   متقدمة  مناهج  العتماد  البنوك  هذه  قدرات 

 المخاطر. 

المركزية   المصارف  من  محدود  عدد  أن  الدراسة  بينت 

استخدام   لغايات  االئتمان  باحتساب فجوة  يقوم  العربية 

الدوري  التقلبات  لمواجهة  المال  رأس  هامش  ة  أداة 

[Countercyclical Capital Buffer (CCyB)]  .  وقد

ي تقليل مستويات  
 ف 
ً
 مهما

ً
كان لتطبيق هذا المتطلب دورا

مع   المتوافقة  البنوك  قبل  من  الممنوح  التمويل  تأثر 

ي دورات األعمال،  
يعة بالتقلبات ف  وكما كشفته إحدى  الشر

من  المستوحاة  العا  الدروس  المالية  ،  2008لمية  األزمة 

وزادت أهميته بإطار الظروف الحالية الناتجة عن جائحة  

وس كورونا المستجد.   فث 

 من المصارف  
ً
 عددا

ّ
من جهة أخرى، أشارت الدراسة إل أن

فيما   تحديات  يواجه  العربية  النقد  ومؤسسات  المركزية 

 
ً
وفقا السيولة  تغطية  نسبة  بمتطلب  بالوفاء    يتعلق 

ي عدم توفر أصول عالية   III لمتطلبات بازل
 
يتمثل أهمها ف

وفق   الصكوك  غرار  عىل  يعة  الشر مع  متوافقة  الجودة 

بازل متطلبات  ضمن  الوارد  تجاوز  III  التعريف  بهدف   .

المصارف   من  عدد  قام  إليها،  اإلشارة  السابق  التحديات 

يعة   الشر مع  متوافقة  مالية  أوراق  بإصدار  المركزية 

المركزية  اإلسالمية.   المصارف  بذلت  آخر،  جانب  من 

ي  
ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع الجهات المعنية ف 

لتطوير سوق لألوراق   العربية مجهودات  الدول  عدد من 

يعة   . االسالمية المالية متوافقة مع الشر

لبازل الثانية  للدعامة  أن  III بالنسبة  الدراسة  أوضحت   ،

 
ّ
تت يعة  الشر مع  المتوافقة  التعليمات  البنوك  نفس  بع 

ي عدد  
ي هذا الصدد ف 

الرقابية الخاصة بالبنوك التقليدية ف 

ي  
ي حي   اتجهت المصارف المركزية ف 

من الدول العربية. ف 

بعض الدول العربية إل إصدار تعليمات تراعي خصوصية  

فيما   يعة  الشر مع  المتوافقة  اختبارات  ب  يتعلق البنوك 

الجزئية  الضاغطة  تعمل  (Stress test)  األوضاع  فيما   ،

ي الدول عىل استكمال إصدار هذا  
ي باف 

المصارف المركزية ف 

اإلطار، يتكامل مع ذلك وجود جهة رقابية مختصة بالرقابة  

الدول   من  عدد  ي 
ف  يعة  الشر مع  المتوافقة  البنوك  عىل 

 العربية. 

لبازل الثالثة  بالدعامة  يتعلق  البنوك  III فيما  تتبن    ،

ي  
ف  يعة  الشر مع  اإلفصاح  المتوافقة  معايث   العربية  الدول 

أعمالها   تالئم  ي 
الن  الرشيدة  الحوكمة  إطار  ي 

ف  والشفافية 

ام    للتطورات المحيطة بها من خالل االلث  
ً
وأنشطتها وفقا

إل   ثة 
ّ
ومحد وموثوقة  دقيقة  معلومات  بتقديم 

يعية   والتشر الرقابية  للمتطلبات   
ً
وفقا وذلك   ، المساهمي  

ي ظل قيام 
عدد من المصارف    ضمن إطار عمل شفاف ف 

بانضباط   الخاص  ي  الرقابر اإلطار  بإصدار  العربية  المركزية 

السوق المنظم لعملية اإلفصاح )اإلفصاحات المالية وغث   

ي تتضمن كافة البيانات الهامة المتعلقة  
المالية والرقابية الن 

ي الغالب تعتمد  
ي ف 
( الن 

ً
بها وبعملياتها المالية واألداء عموما

 ق عىل البنوك التقليدية. نفس اإلطار المطب

ي ضوء ما سبق، خلصت الدراسة إل  
التوصيات    عدد منف 

يعة من الوفاء   فيما يتعلق بتمكي   البنوك المتوافقة مع الشر

:  III بمتطلبات بازل   فيما يىلي

مواصلة الجهود الرقابية المبذولة لتمكي   البنوك   •

بالمعايث    ام   
االلث  من  يعة  الشر مع  المتوافقة 

ال المالئمة  المرصفية  يعات  التشر وتوفث   دولية 

ي  
الن  يعة  الشر مع  المتوافقة  فة  الصث  لنمط 

تتناسب مع طبيعة نشاطها لضمان وجود رقابة  

 فعالة عليها من قبل السلطات الرقابية. 

عىل  • اف  لإلشر وتأهيلها  ية  البشر الكوادر  تعزيز 

هذا   ي 
 
ف قدراتهم  وتطوير  المخاطر،  مختلف 

خاطر السليمة عىل  ونشر ثقافة إدارة الم ، المجال 

ي  
ام بأفضل الممارسات ف  كافة المستويات وااللث  

 الصناعة المرصفية. 
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 لطرق   •
ً
تطوير أدوات وأنظمة قياس المخاطر وفقا

هذه   مزايا  من  لالستفادة   ، الداخىلي التقييم 

 الطريقة. 

ام البنوك المتوافقة مع   • توحيد الجهود لضمان الث  

يعة   المالية  الشر الخدمات  مجلس  بصيغ 

موحدة  (  IFSB)اإلسالمية   صيغة  إل  للوصول 

 لتطبيقها. 

الممارسات   • وأفضل  التطورات  مواكبة  ورة  رص 

 الصادرة عن مجلس الخدمات  
ً
الدولية خصوصا

اإلسالمية  والمراجعة    ،المالية  المحاسبة  وهيئة 

 . (AAOIFI) ات المالية اإلسالمية للمؤسس

ام   • االلث   عدم  مخاطر  عىل  فعالة  رقابة  وجود 

يعة  .بقواعد الشر

المالية   • األوراق  أسواق  لتطوير  الجهود  مواصلة 

من   البنوك  تلك  لتمكي    يعة  الشر مع  المتوافقة 

مالية   أدوات  وتوفث   السيولة  بمتطلبات  الوفاء 

ي هذه البنوك
من    تضمن اإلدارة الكفؤة للسيولة ف 

إدارة    المصارف وتمكن    ، جهة من  المركزية 

الدول   ي 
ف  السيما  أكثر  بفعالية  النقدية  السياسة 

نظامية بأهمية  البنوك  فيها هذه  تتسم  ي 
من    الن 

 . جهة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  لالطالع عىل الدراسة كاملة، يمكن الوصول إليها من خالل الرابط التالي
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http://www.amf.org.ae/
https://www.amf.org.ae/ar/study/study-application-banks-comply-sharia-requirements-basel-arab-countries


ة التمويل اإلسالمي بالدول 
 ( 2021يو  نالعربية )يو نشر

ي   www.amf.org.aeصندوق النقد العرب 

 

6       

 

 

 

ي مجال التمويل اإلسالمي إل بداية  تجربة    تعود 
الجزائر ف 

ين،   أول بنك إسالمي    تأسسإذ  التسعينات من القرن العشر

كة(   الثر بنك السالم    1990سنة  )بنك  إنشاء  ، وإل غاية 

ي بنك إسالمي بالجزائر  -الجزائر  
لم تكن    2008سنة    - ثاب 

إطار   وجود  عدم  ورغم  شأن.   ذات  اإلسالمية  البنوك 

والبنوك   التقليدية  البنوك  بي    يمايز  يعي  وتشر ي 
قانوب 

البنكي   تمكنا من شق طريقهما لتجاوز  ن  أاإلسالمية، إال  

ي تواجههما وتحقيق نتائج جيدة  
الكثث  من التحديات الن 

 رنة بالبنوك الخاصة األخرى العاملة بالجزائر. مقا

مع عراقة تلك التجربة، إال أن صدور قانون ينظم العمل  

ي الجزائر تأخر  
ي اإلسالمي ف 

ء المرصف  ي
حيث لم  ،  بعض الشر

فة  يصدر قانون أو تنظيم خاص   إل غاية    اإلسالمية بالصث 

ية  الخاص بالمال (  02-18)  ليصدر النظام  2018نهاية عام  

صدر النظام  ثم  التشاركية والذي لم يجد طريقه للتطبيق،  

فة    02-20رقم   المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصث 

النظام  ألع   الذي  الطريق    (،02-18)  اإلسالمية  ليمهد 

أنواعها   اختالف  عىل  اإلسالمي  التمويل  منتجات  ي 
لتبن 

ي 
  سواء من خالل البنوك التقليدية )العامة والخاصة( الن 

يمكنها فتح نوافذ خاصة بهذا الغرض أو البنوك اإلسالمية  

 
ا
ي كانت تشكيلة المنتجات والخدمات    الموجودة أصل

والن 

بما يمكن   تقدمها محدودة مقارنة  ي 
الن  المالية اإلسالمية 

البنوك   حصة  تزال  ال  اإلسالمية.  المالية  توفره  أن 

المحلية   المرصفية  السوق  ي 
ف  الجزائر اإلسالمية  ي 

ف 

وضع    من %، غث  أن المأمول  3دة ال تتجاوز نسبة  محدو 

ي للمالية اإلسالمية أن يرفع حصة التمويل  
اإلطار القانوب 

 . اإلسالمية بشكل معتثر 

 

التكافلي بالنسبة    
ن التأمي  صدر  ،  لقطاع    المرسومفقد 

اير   23  بتاري    خ(  81-21)  رقم  التنفيذي    المحدد   2021  فثر

وط   .  التكافىلي  التأمي    ممارسة   وكيفيات  لشر

 
ً
 تأمي    نظام هو التكافىلي  التأمي    فإن ،المرسوم لهذا وفقا

 أشخاص  فيه ينخرط  تعاقدي أسلوب عىل يعتمد

ع حيث  ،بالمشاركي    يدعون معنويون  أو طبيعيون  يشر

ي  البعض بعضهم  بمساعدة يتعهدون الذين  المشاركون
 ف 

ي  أو مخاطر  حدوث حالة 
 التأمي    عقد  مدة نهاية ف 

ي  مبلغ بدفع،  التكافىلي 
ع شكل ف  '' مساهمة'' يسىم تثر

 بإنشاء النحو هذا عىل المدفوعة المساهمات وتسمح

 حساب" أو'' المشاركي    صندوق '' يسىم  صندوق

" و المشارك  يعة مبادئ مع تتوافقي    .اإلسالمية الشر

التأمي    2020بصدور قانون البنوك التشاركية ) ( وقانون 

يعية الخاصة بالقطاع  (،  2021التكافىلي ) تكون البنية التشر

ة، حيث   المالي اإلسالمي بالجزائر قد حققت خطوات كبث 

مع   المتوافق  المالي  القطاع  عنارص  أهم  القطاعان  يمثل 

 
ً
تباعا ي 

تأب  يعة اإلسالمية، وقد  قواني   الحقة متعلقة    الشر

 بالصكوك والصناديق اإلسالمية. 
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المالية فلن    ، (Finance)  عندما نبحث عن تعريف علم 

 
ً
ا ي    نتعب كثث 

ي  ف 
الن  المختلفة  التعريفات  ات  عشر إيجاد 

 
ً
فهما    تعكس 

ً
وهي    دقيقا وأهدافه،  المجال  هذا  لطبيعة 

االقتصاد علم  من  فرع  أنه  عىل  غالبها  ي 
ف   تجتمع 

(Economics)   وإدارتها المالية  الموارد  بتخصيص  يهتم 

الموضوعات   مع  ويتعامل  واالستثمار  االستحواذ  وطرق 

ها المالية وغث  بالنقود واألسواق  العالقة  أن    .ذات  ورغم 

 
ً
ي علم    علم المالية كان مندمجا
االقتصاد، بحيث يصعب  ف 

 ما هو مالي بحت ضمن علم االقتصاد،  
إل يومنا هذا تميث  

ات واألفكار والنظريات   إال أنه مع مرور الوقت وتراكم الخثر

 
ا
المالية وصار مستقل تكونت مالمح علم  ي مجاله 

عن    ف 

االقتصاد، ومع ذلك مازال االقتصاد يشكل عمود األساس  

كل   يؤثر  حيث  المالية،  الكىلي  للعلوم  االقتصاد  من 

المالية   والنتائج  المالية  القرارات  عىل  ي 
الجزب  واالقتصاد 

 ت. عىل كل المستويا

المتخصصة   المجاالت  من  عدد  من  المالية  علم  يتكون 

المختلفة   الكيانات  أهداف  تباين  نتيجة  ظهرت  ي 
الن 

المالية   علم  فنجد  األفراد(،  األعمال،  قطاع  )الدولة، 

)الدولي تدفق  (  International Financeة  بدراسة  يهتم 

مع   للتعامل  الالزمة  األدوات  وتطوير  الدول  بي    األموال 

ان    التحديات مث   مثل  األموال  تلك  بإدارة  تتعلق  ي 
الن 

ائب   المدفوعات وأسعار الرصف والفوائد والتضخم والرص 

المالية   الدول...أما  تفرضها  ي 
الن  العمالت  عىل  والقيود 

  ،فهي اإلدارة المالية الحكومية  (Public Finance) العامة

وإيراداتها   الدولة  بأموال  تتعلق  ي 
الن  المالية  اإلدارة  أي 

أموال   عىل  والرقابة  للدولة  العامة  انية  والمث   ونفقاتها 

كاتأما  .  الدولة الشر هي  ف (Corporate Finance) مالية 

كات والخطط المالية   ي تتعلق بأموال الشر
اإلدارة المالية الن 

ي  والرقابة ا
لمالية، وتضم مجموعة من األدوات والطرق الن 

تحديد   عىل  المنشأة  إدارة  مساعدة  بغرض  تطويرها  تمَّ 

لإل  المناسبة  التمويل  وعات  مصادر  والمشر ستثمار 

االستثمار  وتحليل  فيها،  الدخول  يمكن  ي 
الن   المربحة 

(Investment Analysis)   ،  ي
وفيه يقوم محلل االستثمار ف 

لية بدراسة الخصائص القانونية لهذه  األسهم واألوراق الما

زيادة   إل  تهدف  متخصصة  وسائل  واستخدام  األوراق 

وهذا النوع . العائد من هذه االستثمارات وتقليل المخاطر 

ة   من التحليل ال يتطلب أن يكون المستثمر ذا صلة مباشر

ي تمتلك هذه األوراق المالية 
   . بالمنشآت الن 

 

 Personalية )ية الشخص ومن مجاالت المالية أيضا المال

Finance )   ي تهتم بإيرادات األفراد وكيفية
وهي اإلدارة الن 

بما يحقق لهم أكثر قدر ممكن من اإلشباع وطريقة    ها إنفاق

استثمار رأس المال ومعالجة القضايا األخرى مثل التقاعد  

كة وغث  
 . ه والتأمي   الصحي والث 

سنجد   اإلسالمية،  المالية  علم  تعريف  إل  انتقلنا  إذا 

ي إيجاد تعريف متفق عليه، بل إنك ال تكاد    تحديات 
جمة ف 

 
ً
تعريفا    تجد 

ً
بل    جامعا المالية اإلسالمية وألهدافه،  لعلم 

أو   )المالية اإلسالمية(  بعنوان  ي كتاب 
أحيانا ف  تبحث  قد 

ي طول  
( لكن ال تجد ف  الكتاب وعرضه  )التمويل اإلسالمي

 
ً
   تعريفا

ً
لعلم المالية اإلسالمية، وينقلك المؤلف من    واحدا

البنوك   إل  المالية  العقود  إل  المالية  المعامالت  فقه 

والمؤسسات المالية اإلسالمية دونما أي توقف عند أهم  

ض أن يعرفه الكتاب، وهو تعريف مصطلح )المالية   ما يفث 

اوا  .اإلسالمية( الكتابات  ي 
ف  بتعريف  لمتعمق  لمتعلقة 

، يجد   أن مصطلح )المالية اإلسالمية( له  التمويل اإلسالمي

الواسع  .  معنيان  تقديم ثروة عينية أو نقدية  و المعن   هو 

ع، مع   باح أو كان قصده التثر
سواء كان قصد الممول االسث 

ي تحكم ال
عية الن  ام بالضوابط الشر معامالت المالية،  االلث  

 
ً
أيضا تعريفه  )بمفهومه    ويمكن  المال  إعطاء  أنه  عىل 

تشمل   ي 
الن  اإلسالمي  التمويل  عقود  طريق  عن   ) عي

الشر

أن   سبق  مما  ويتضح  االستثمار.  وعقود  ع  التثر عقود 

ي   الخث  التمويل  يشمل  الواسع  بمعناه  اإلسالمي  التمويل 

الربحي  والتمويل  الضيّ .  بأنواعه  المعن   للمأما  الية  ق 

اإلدارة   بعلم  عنه  التعبث   يمكن  ما  نفسه  وهو  اإلسالمية 

اإلسالمي   االقتصاد  علم  من  فرع  فهو  اإلسالمية  المالية 

عىل للحصول  الوسائل  أفضل  بدراسة  األموال    يهتم 

الالزمة وأفضل الوسائل الستخدام هذه األموال لتحقيق  

. أهداف المنظمة 

 . د. عبد الكريم قندوز، اقتصادي أول  •
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ي تؤديها، بل إنه ال يتصور قيام اقتصاد دون  
ال يختلف اثنان حول كون النقود عصب الحياة االقتصادية بسبب الوظائف الن 

ات االقتصادية الكلية كالناتج  ، كما تعتثر النقود من الدعائم األساسيالسلع والخدماتوجود وسيلة لتبادل   ة للتأثث  عىل المؤشر

االقتصادي والنمو  والدخل  والتضخم     . بأنواعه 
ً
االقتصاد   ونظرا ي 

ف  النقود  تلعبه  الذي  الدور  من    ،ألهمية  برزت مجموعة 

ي تحقيق األهداف االقتصادية 
ي سعت إل فهم طريقة توظيف النقد ف 

سة  وذلك من خالل ما يعرف بالسيا ،  النظريات الن 

نحو ،  (Monetary policy)  النقدية  تنرصف  ي 
النقد    والن  أن    (Money supply)إدارة عرض  مكوناته، حيث  بمختلف 

االقتصادي والنقدي االستقرار  ي 
تؤثر ف  النقد والطلب عليه  ي عرض 

تؤكد عليه    التقلبات ف  التضخم وفق ما  السيما لجهة 

النقدية )جامعة شيكاغو( المستهدفة ما يزال محل  المدرسة  ات  المتغث  النقدية عىل  السياسة  أثر  انتقال  تأثث  قنوات  إن   .

ها،  آعىل فهم  السياسة  هذه  خالف، لذلك يتوقف نجاح عمل    محدديعتثر    والذيلية تأثث 
ً
   ا

ً
، وبناء  لتحقيق أهدافها   أساسيا

. عليه ال بد من دراسة هذه القنوات   من منظور إسالمي

ي أي نظام اقتصادي إل تحقي ق عد
رئيسة أهمها االستقرار النقدي،  االقتصادية الهداف  األ  د منتهدف السياسة النقدية ف 

العمالة،    المحافظة عىل مستوى عال  و  الم دفوعات،  و م ن  ان  ي مث  
التوازن ف    العمل عىل تحقيق 

ا
تحقيقفضل أه داف   عن 

المركزي )السلطة النقدية( المسؤول الرئيس عن   المرصفالتنمي ة االقتصادية واالجتماعية، وتوفث  التمويل الالزم لها. يعتثر 

ي ذلك عد 
 ف 
ً
، كما أن قنوات انتقال أثر    ةتحقيق السياسة النقدية لتلك األهداف، مستخدما أدوات تتنوع بي   الكىمي والنوعي

 
ً
ي تعتثر عنرصا

  السياسة النقدية لالقتصاد الحقيق 
ا
ي تحقيق السياسة النقدية ألهدافها، وتشمل تلك القنوات: أسعار   فاصل
 
ف

إذا انتقلنا  الفائدة الرسمية.  الفائدة، توفر االئتمان، سعر الرصف، أسعار األصول والتوقعات، وتتأثر كل تلك القنوات بأسعار 

ي تبدو بحاجة إل بيان، منها: 
 بالتحليل إل نظام مالي خال من الفائدة، فإن مجموعة من األسئلة الن 

ي ظل نظام اقتصادي خال من الفائدة؟  •
 ما أدوات السياسة النقدية الممكن استخدامها ف 

؟ باستبعاد سعر الفائدة، كيف يمكن أن ينتقل أثر  • ي
 السياسة النقدية إل االقتصاد الحقيق 

ي اقتصاد خال من الفائدة" دراسة  قامت  بناءا عليه،  
ن
معالم السياسة النقدية  أهم    بتوضيح   "آلية انتقال أثر السياسة النقدية ف

ح آليات انتقال آثار تلك األدوات إ ي إطار نظام مالي خال من الفائدة، وشر
ل االقتصاد  وأهم أدواتها الممكنة االستخدام ف 

ي 
ي طبقت سياسات نقدية تقوم عىل غث  أسس سعر   . الحقيق 

ي يمكن االستناد عليها والن 
 ألن التجارب التطبيقية الن 

ً
ونظرا

 
ً
 الفائدة قليلة جدا

ا
،  قد اكتفت الدراسة بإ عن نقص البيانات، ف  ، فضل ي

ي السوداب 
جراء دراسة تطبيقية عىل النظام المرصف 

 عن ريادته  برمته وهو نظام قائم  
ا
ة الزمنية موضوع الدراسة. فضل ي مجال    عىل أسس التمويل اإلسالمي عىل األقل خالل الفث 

 
ف

فة اإلسالمية،   ي العمليات االستثمارية.  البنوك اعتماد وكذا التمويل والصث 
 
 السودانية عىل صيغ التمويل اإلسالمي ف

ي ظل االقتصاد اإلسالمي   قديةانتقال آثار السياسة النقياس آلية    وألهمية
ي دراستنا هذه بإف 

جراء بعض التطبيقات  ، سنقوم ف 

عالقة   قياس  من خالل  الشأن  هذا  ي 
 
ف المشاركات    القياسية  ونسب  الربحية  ات هوامش  المتغث  ببعض  تابعة،  ات  كمتغث 

قد العربية، إضافة إل حجم  معدالت التضخم كهدف رئيس لغالبية المصارف المركزية ومؤسسات النالمستقلة المهمة مثل  

 . د. عبد الكريم قندوز، اقتصادي أول  •

 د. الوليد طلحة، اقتصادي.  •
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ات من خالل تطبيق منهجية   ة األجل بي   هذه المتغث  ي الممنوح للقطاع الخاص لقياس العالقة طويلة وقصث 
االئتمان المرصف 

   السالسل الزمنية. 

ا باعتبارهما  والمشاركة  المرابحة  ي 
صيغن  هما  اإلسالمي  التمويل  صيغ  من  صيغتي    عىل  الدراسة  هذه  ي 

ف  كث   
الث  ألكثر  تم 

 من قبل  
ً
اء( يقوم فيها البنك  ، فالمرابحةالتجارية. بالنسبة لصيغة    البنوك استخداما هي صيغة تقوم عىل التجارة )بيع وشر

ي  ها البنك وبدوره يبيعها إل العم ل بسعر ي بتوفث  سلعة معينة معلومة الوصف والسعر للعميل طالب السلعة، حيث يشث 

اء، لذلك سميت هذه الصيغة ببيع المرابحة، وهي إحدى البيوع الثالث المعروفة )بيع التولية،  معلوم أعىل من سعر   الشر

ي القطاعات    ة تعتثر الصيغ  وبيع الوضيعة، وبيع المرابحة(. 
 لقابلية استخدامها ف 

ً
 واستخداما

ً
من أكثر الصيغ التمويلية شيوعا

( وعدم تقيدهما بقطاع دون   ي ال يمكن  ال المختلفة )زراعي صناعي خدمي
خر مثل العديد من الصيغ التمويلية األخرى الن 

ي قطاع بعينه كبيع السلم إاستخدامها 
 عىل سبيل المثال. ال ف 

إحدى صيغ التمويل اإلسالمي القائمة عىل االستثمار لتحقيق الرب  ح. وتشث  كثث  من   صيغة المشاركة  تعتثر من ناحية أخرى،  

(، بحيث يكون نصيب كل  والعميل  مل )البنك اكة بي   طرفي   رب المال والعا اركة هي شر ن المشأأدبيات الفقه اإلسالمي إل  

يكي   جزء   ،    ،شائع من الرب  ح وليس نسبة إل رأس المال   من الشر
ً
ي المتحقق بعد تصفية العملية فعليا

وهنا نقصد الرب  ح الصاف 

ي الرب  ح او الخسارة
 .بينهما لمنع الجهالة والغرر  ويتم االتفاق مقدما بي   الطرفي   عىل نسبة تقسيم صاف 

النقدية   األدوات  استخدام  إل  النقدية  السياسات  صانعو  يلجأ   ، اإلسالمي االقتصاد  ي 
ف  النقدية  الكتلة  حجم  عىل  للتأثث  

  ، ي
عمليات السوق المفتوحة، إضافة إل ذلك تقوم السطات  و سعر إعادة الخصم،  و المعروفة مثل االحتياطي النقدي القانوب 

ي هوامش المرابحات ونسب المشاركات. النقدية با 
ي ممثلة ف 

 لتأثث  عىل تكلفة التمويل المرصف 

ي هذا الصدد، يدخل  
المرابحات ونسب    المرصفف  ي من خالل تحديده لهوامش 

التمويل المرصف  المركزي كمنظم لعملية 

تقوم   ثم  ومن  ي   البنوك المشاركات،  بما  بتوظيفها  معالتجارية  لهوامش    تالءم  بالنسبة  االقتصاد.  ي 
ف  التضخم  معدالت 

ي أالمرابحات من المتوقع  
بالتالي انخفاض حجم االئتمان الممنوح.  ،  ن تعكس العالقة العكسية مع الطلب عىل التمويل المرصف 

أن تشث  هذه النتائج إل    ن تعكس عالقة طردية وعكسية من حجم التمويل الممنوح. أأما نسب المشاركات من المحتمل  

 ،
ً
ي طياته هوامش صيغ التمويل اإلسالمي األكثر استخداما

ن
 يعتث  استحداث مؤشر موحد يستوعب ف

ً
 . مهما

لتحقيق   النقدية  السياسة  إدارة  النقدية  السلطات  الكلية    المرصفهداف  أتستطيع  األهداف  مع  يتوافق  بما  المركزي، 

ي الغالب تساعد عىل تحفث   األوضاع النقدية من خالل زيادة  لالقتصاد. عىل سبيل المثال، تخفيض تكلفة التمويل المرص 
ي ف 
ف 

، مما يشجع   ي
ي    البنوكالطلب عىل التمويل المرصف 

ي حال تم تخفيض نسبة االحتياطي القانوب 
التجارية عىل منح التمويل ف 

ي يحتفظ بها 
 . التجارية البنوك المركزي طرفه من ودائع  المرصف الن 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :  لالطالع عىل الدراسة كاملة، يمكن الوصول إليها من خالل الرابط التالي

-policy-rymoneta-impact-transmission-https://www.amf.org.ae/ar/study/mechanisms

economy-interest-eroz 
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https://www.amf.org.ae/ar/study/mechanisms-transmission-impact-monetary-policy-zero-interest-economy
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التدريب عىل تقديم دورات  تقديم نشاط  ي منذ بدأ  العربر النقد  دأب صندوق 

األربعة   السنوات  وخالل  المختلفة.  اإلسالمي  التمويل  مجاالت  ي 
ف  متخصصة 

عن   يقل  ال  ما  الصندوق  قدم  ة،  التمويل    15األخث  قطاعات  ي 
ف  تدريبية  دورة 

 للعاملي    
ا
المركزية  بالمصارف  اإلسالمي المختلفة، وكانت تلك الدورات موجهة

عىل   افية  واإلشر الرقابية  للجهات   
ً
موجها وبعضها  العربية،  النقد  ومؤسسات 

ك المؤسسات   التأمي   والتمويل األصغر. يسع الصندوق إل أن يشر قطاعات 

ي قطاع التمويل اإلسالمي وواضعي المعايث  لتحقيق االستفادة القصوى 
  الرائدة ف 

ي عالم التمويل االسالمي   من هذه الدورات ومواكبة آخر 
، وقد كان  المستجدات ف 

كاء المقدمي   لتلك الدورات كل من المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب   من الشر

والبنك   اإلسالمية،  المالية  الخدمات  ومجلس  للتنمية،  اإلسالمي  للبنك  التابع 

ي أل ت إعالوة عىل ذلك، فقد سع الصندوق    . الدولي 
ظل    مي   استمرارية أعماله ف 

وس كورونا واستطاع التحول   ي كما هو مخطط  إجائحة فث  اضية لتنفيذ برنامج التدرينر
ل الدورات التدريبية وورش العمل االفث 

 قبل الجائحة.  

  :  وفيما يىلي أهم الدورات التدريبية وموضوعاتها خالل آخر سنتي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي   معهد التدريب وبناء القدرات، صندوق النقد العربر

 

يكة  الدورة التدريبية   تاري    خ  المؤسسة الشر

اف عىل قطاع التكافل الرقابة   واإلشر
مجلس  مع  بالتعاون  ي  العربر النقد  صندوق 

 الخدمات المالية اإلسالمية 
 2020نوفمثر 

ي  التمويل األصغر اإلسالمي  اير  صندوق النقد العربر  2021فثر

تطوير  ي 
ف  ودورها  المالية  التقنيات 

 المنتجات المالية اإلسالمية 
اير  معهد البنك اإلسالمي للتنمية   2021فثر

ي  كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية   2021مايو  صندوق النقد العربر

ي  إدارة المخاطر بالبنوك اإلسالمية  2021يوليو  صندوق النقد العربر

 التكافىلي 
ي  التأمي    2021ديسمثر  صندوق النقد العربر

عية والعملية ل  2021ديسمثر  معهد البنك اإلسالمي للتنمية  لصكوك الجوانب الشر
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ي وهيئة المحاس     بة والمراجعة  2021يناير    6ربعاء الموافق تم يوم األ  ص     ندوق النقد العربر
، التوقيع عىل مذكرة التفاهم بي  

  ،) ي
ي تقديم    الش                       راكةبناء إطار ش    امل للتعاون بي   المؤس    س    تي   عىل ص    عيد    بهدفللمؤس    س    ات المالية االس    المية )أيوف 

ف 

ي لها ص   لة أو أثر عىل تنظيم  
ي مجاالت تعزيز الوعي بالمعايث  الن 

ي المنطقة العربية ف 
خدمات المش   ورة الفنية وبناء القدرات ف 

ك بي   المؤسستي   
اف عليها، ال جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشث   . مؤسسات المالية اإلسالمية واإلشر

، الم دير الع ام رئيس مجلس  عـايي اـلدوتور عبـد الرحمن بن عبـد هللا الحميـديم من ج ان ب الص               ن دوق  م ذكرة التف اهموقع  

، فيما وقع من جانب الهيئة ي ، األمي   العام لهيئة المحاس            بة  عمر مصـــــــــــط ن أنصـــــــــــاري الســـــــــــيد إدارة ص            ندوق النقد العربر

ي تس      هيل التعاون بي    ة.  والمراجعة للمؤس      س      ات المالية اإلس      المي
المؤس      س      تي   من أجل  س      يس      اعد التوقيع عىل المذكرة ف 

ازية والش ك لألنشطة الفنية المتعلقة بالمعايث  االحث 
 عن              التنظيم المشث 

ا
رعية والمحاسبية وتلك الخاصة بالحوكمة، فضل

زيادة الوعي بشأن القضايا الناشئة ف  صناعة الخدمات المالية اإلسالمية. يشمل التعاون تنظيم دورات تدريبية وورش عمل  

كة لبناء ال .  مش  ث  ي مش  اركة   قدرات الذي يمثل أولوية رئيس  ة للمؤس  س  تي  
ف  مهام    المختص  ي   كما أن هذا التعاون س  يس  اهم ف 

ك تس    تهدف الس    لطات التنظيمية   ي مجاالت االهتمام المش    ث 
 عن تنظيم حوارات منس    قة ف 

ا
تقديم المس    اعدة الفنية، فض    ل

 الدول العربية. 
 
 والرقابية ف
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