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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..
٭
٭
٭
٭

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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نائب رئيس التحرير

رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسـ ـ ــامة ق ـي ـ ــس الـدريـع ــي

املدير العام للحي الثقافـي ( كتارا)
قــطـــر

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي
لبيت املشورة لإلستشارات املالية – قطر

مدير التحرير

د .فؤاد حميد الدليمي
بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

فريق التحرير
جمال
د .إبراهيم حسن ّ

د .عمر يوسف عبابنه

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

أ .محمد مصلح الدين مصعب

أ .محمد نفيل محبوب

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

أعضاء هيئة التحرير
أ .د .حبيب أحمد

أ .د .محمد األفندي

جامعة دورهام – اململكة املتحدة

جامعة صنعاء – اليمن

أ .د .إبراهيم محمد خريس

أ .د .أسامة عبد املجيد العاني

جامعة الزرقاء – األردن

كلية الفارابي اجلامعة – العراق

أ .د .محمد قراط

د .أحمد بلواف ــي

جامعة القرويني – املغرب

جامعة امللك عبد العزيز  -اململكة العربية السعودية

د .محيي الدين احلجار

د .محمد الشريف العمري

جامعة باريس الثامنة وجامعة باريس األولى
(بونتيون سوربون) – فرنسا

جامعة السلطان صباح الدين زعيم
تـركـيـــا

الهيئة االستشارية
د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

أ .د .عائشة يوسف املناعي

عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية
جامعة قطر – قطر

مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات
املسلمني يف احلضارة-جامعة حمد بن خليفة – قطر

أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

د .خالد العبد القادر

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف واملؤسسات
املالية وأستاذ بجامعة القرآن والعلوم اإلسالمية – السودان

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة قطر – قطر

أ .د .عبد الرحمن يسري أحمد

أ .د .علي محمد الصوا

كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية
جامعة االسكندرية – مصر

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة
اإلسالمي ،اجلامعة األردنية – األردن

أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي

أ .د .محمد أكرم آلل الدين

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية – كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية – جامعة قطر – قطر

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث
الشرعية-إسرا – ماليزيا

أ .د .عصام خلف العنزي

أ .د .عبد الودود السعودي

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الكويت – الكويت

جامعة السلطان الشريف علي
اإلسالمية  -بروناي

د .العياشي الصادق فداد

د .مراد بوضاية

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك
اإلسالمي للتنمية – السعودية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة قطر – قطر

نبذة عن الجهة المصدرة

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:
٭
٭
٭
٭
٭

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
16
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن
آخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .
ز -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيطيب لنا أن نقدم لكم العدد احلادي عرش من «جملة بيت املشورة» والذي ضم عد ًدا من
البحوث العلمية املتميزة يف موضوعاهتا ضمن ختصص االقتصاد والتمويل اإلسالمي؛ حيث
حتول املصارف التقليدية إىل إسالمية وإنشاء النوافذ اإلسالمية،
تناولت دراس ًة وتقيي ًام إلمكانية ّ
كام تضمنت بح ًثا نوع ًيا حول املصارف اإلسالمية الرقمية وفق الرؤية املقاصدية ،كام تطرق
أحدها إىل استخدام التكنولوجيا والربامج املتطورة وأثرمها يف التغلب عىل املعوقات التي تواجه
املصارف اإلسالمية ،وسعى آخر إىل بيان احلقوق املتداولة وغري املتداولة من املنظور اإلسالمي،
باإلضافة إىل دراسة لتفصيل دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات والنشاطات االقتصادية.
ونحمد اهلل تعاىل عىل تيسريه سبل انتشار املجلة واتساع رقعتها واستمرار مسريهتا يف خدمة
العلم الرشعي يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وعىل ما حتظى به املجلة من ثقة الباحثني
واملهتمني وقبوهلا لدى املؤسسات العلمية واألكاديمية ،وما رشفت به من نخبة طيبة من
اخلرباء واألساتذة واملختصني يف اهليئة االستشارية وهيئة التحرير ،وإرصار إدارهتا عىل مواصلة
النجاحات وبذل اجلهد لتنفيذ رؤيتها وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية ورفع جودة وتصنيف
البحث العلمي املتخصص يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
فال زال البحث العلمي هو الركيزة األساس يف هنوض العلوم وتطور القطاعات االقتصادية
واملالية ،والداعم الكبري يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية ،وذلك عرب إسهامات الباحثني
واملختصني وعرض نتاجهم العلمي ،لذا عمدت جملة بيت املشورة يف ظل ثورة تكنولوجيا
املعلومات ورسعة عجلة التطور إىل االهتامم الكبري يف جمال البحث العلمي ودعوة الباحثني
واملختصني إىل النظر يف املستجدات والتطورات املستقبلية إضافة إىل القضايا الواقعية لغرض
تكوين رؤية علمية ورسم خطة منهجية متخصصة للواقع واملستقبل.
وتؤكد املجلة للسادة الباحثني واملهتمني استمرارها بمبدأ التطوير واملراجعة الدائمة ،لالرتقاء
بمستوى وجودة املنتجات البحثية من الناحية العلمية والفنية ،لتحقيق رؤيتها بأن تكون املجلة
العلمية الرائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وحتقيق أعىل املعايري الدولية للنرش العلمي
الرصني واستيفاء متطلبات النرش العاملي لدى أشهر وأهم قواعد البيانات العاملية املرموقة.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

هيئة تحرير المجلة
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الدراسات والبحوث
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نافذ فايز أحمد الهرش
باحث في الصيرفة اإلسالمية ومدير استثمار في مؤسسة مصرفية– األردن
ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/1 /20م ،واعتمد للنشر في 2019/ 3/24م)

الملخص
واجهت املصارف اإلسالمية معوقات وحتديات حقيقية يف املجاالت الداخلية
خصوصا بعد
مهم يف االقتصاد العاملي،
ً
دورا ً
واخلارجية بعد أن أصبحت تؤدي ً
نموذجا
األزمة املالية العاملية وما تبعها من آثار عىل اقتصاديات العامل .قدم البحث
ً
جديدً ا لتطوير عمل املصارف اإلسالمية يرتكز عىل أبعاد مخسة ترتبط مبارشة
باملعوقات التي تواجه الصريفة اإلسالمية ،وهذه املعوقات داخلية ،وتشمل:
تقليدية العمل املرصيف اإلسالمي ،وغياب املنتجات املبتكرة ،واملعوقات
الرشعية ،وضعف املوارد البرشية الكفؤة واملؤهلة ،ومعوقات خارجية ،وتشمل
غياب األسواق املالية اخلاصة باملصارف اإلسالمية ،إضافة للمشاكل والتحديات
اخلارجية األخرى ،كالعوملة ،واالندماج املرصيف ،واملتطلبات التكنولوجية
احلديثة ،وضعف تعاون البنوك اإلسالمية فيام بينها .أبرز النتائج التي توصلت
هلا الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية جلميع دعائم النموذج يف التغلب عىل
املعوقات الداخلية واخلارجية للمصارف اإلسالمية .أوصت الدراسة بأمهية تبنى
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ُ
أثر دعائم نموذج التطوير خماسي األبعاد في التغلب
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نموذج التطوير ُخايس األبعاد لتطوير عمل املصارف اإلسالمية من خالل دعائم
هذا النموذج وهي :التمييز ،الترشيع ،التنوير ،التطوير ،والتحرير ،وذلك ُو ً
صول

لتمكني املصارف اإلسالمية من تعزيز حضورها عىل املستويني املحيل والعاملي يف
إطار املنافسة العادلة ،وبام يضمن حتقيق التنمية املستدامة يف كافة قطاعات العمل،
إضافة ألمهية تأسيس دوائر البحث والتطوير ،وتشجيع البحث العلمي ،وابتكار
املنتجات اجلديدة.
الكلمات المفتاحية  :نموذج التطوير ُخايس األبعاد ،تقليدية العمل املرصيف،
املعوقات الرشعية ،األسواق املالية ،العوملة ،االندماج املرصيف.
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Impact of a five-dimensional development framework in
overcoming Internal and external constraints of Islamic banks
Nafith Fayez Ahmad Alhersh
Islamic Finance Researcher & Investment Director in a bank - Jordan

Abstract
Islamic banks faced real obstacles and challenges in the internal and external
fields after becoming an important player in the global economy, especially after
the global financial crisis and the consequent effects on the world’s economies.
The research presented a new model for the development of Islamic banks
based on five dimensions linked directly with these obstacles facing Islamic
banking. These obstacles divided to internal such as: Traditional in Islamic
banking, lack of innovative products, legal obstacles , weak qualified human
resources and external constraints such as the absence of specialized financial
markets for Islamic banks, in addition to other problems such as globalization,
mergers , requirements of modern technology and lack of cooperation between
Islamic banks. The most prominent results of the study is : there is a significant
effect between supportive factors of the model to overcome the obstacles.
The study recommended the adoption of the five-dimensional development
model through Highlighting Islamic banking , legislation, Enlightenment,
Development and Liberalization in order to enable Islamic banks to enhance
their presence at both local and international levels through fair competition
and ensuring sustainable development in all sectors of work. In addition, it
recommended the importance of establishing Research & Development,
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encouraging scientific research and innovation of new products.
Keywords: Five-dimensional development model, Traditional in Islamic
banking, legal obstacles, Financial Markets, Globalization, Mergers.
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المقدمة

إذ ُقدّ رت األصول املالية العاملية يف صناعة التمويل اإلسالمي بـ  2.483تريليون
دوالر أمريكي عام  2017ومن املتوقع أن ترتفع قيمتها إىل  3.809تريليون دوالر
أمريكي بحلول عام  2023وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ .((( % 7.7
وبالرغم من هذا النجاح فقد واجه العمل املرصيف اإلسالمي العديد من املعوقات
يف طريقه وتطوره عىل مستوى كافة الصعد ،هذه املعوقات متثل مشكلة الدراسة
األساسية التي سنتطرق إليها مع تقديم النتائج والتوصيات الالزمة وفق نموذج
جديد لتطوير العمل املرصيف يف األسواق املحلية والدولية يرتكز عىل أبعاد مخسة
ترتبط مبارشة باملعوقات الداخلية واخلارجية التي تواجه املصارف اإلسالمية.

أهمية البحث
تنبع أمهية البحث يف تقديم نموذج مبتكر ُيمكن تطبيقه عىل أرض الواقع احلي
قد يساعد يف حل املعيقات واإلشكاالت يف الصناعة املرصفية اإلسالمية ،وقد
ُي ّسن نوعية اخلدمات التي تقدمها املؤسسات املالية اإلسالمية ويساعدها عىل
جتاوز الصعاب وبالتايل ُيؤمل أن ُيقدم هذا البحث جز ًءا يف هذا اجلانب ،وأن يرفد
االقتصاد اإلسالمي يف حتقيق التنمية املستدامة يف كافة قطاعات العمل.
((( تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2019/2018تقرير صادر عن مركز ديب لالقتصاد اإلسالمي بالتعاون مع ثومسون رويرتز ودينارد
ستاندرد ،2018،ص.14
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وتطورا أكرب من املتوقع نتيجة لتطور أعامهلا يف
نموا
حققت الصريفة اإلسالمية ً
ً
عامل املال واألعامل ومنافستها للصريفة التقليدية ،وانترشت الصريفة اإلسالمية
عامل ًيا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ األزمة املالية العاملية يف  2008نتيجة
لوجود بذور األزمات يف النظام املايل العاملي القائم عىل الرأساملية ،وامتازت
الصريفة اإلسالمية بالكفاءة ،وكانت أقل عرضة للصدمات املالية وأكثر مرونة
يف ادارة املخاطر.
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مشكلة البحث
تواجه املصارف اإلسالمية مشكالت حقيقية تعرتض مسريهتا وحتد من تطورها
يف األسواق املحلية والدولية ،األمر الذي خيلق إشكاالت يف جماالت الفكر
واالقتصاد اإلسالمي ،ويضعف عملها ويقلل من ربحيتها ويعيق تطورها
وانتشارها ،وعليه تتمحور مشكلة البحث يف األسئلة التالية:

 -ما هي اإلشكاالت واملعوقات الداخلية التي تواجه املصارف اإلسالمية؟ -ما هي اإلشكاالت واملعوقات اخلارجية التي تواجه املصارف اإلسالمية؟ -ما واقع العمل املرصيف االسالمي؟ -ما هو أثر دعائم النموذج املقرتح ُ(خايس االبعاد) لتطوير عمل املصارف
اإلسالمية يف التغلب عىل اإلشكاالت واملعوقات الداخلية واخلارجية؟

أهداف البحث
تكمن أهداف البحث يف النقاط التالية:

¦ ¦حتديد أهم اإلشكاالت واملعوقات الداخلية التي تواجه املصارف اإلسالمية.
¦ ¦حتديد أهم اإلشكاالت واملعوقات اخلارجية التي تواجه املصارف اإلسالمية.
وتطورا.
¦ ¦تقديم فكرة موجزة عن واقع العمل املرصيف اإلسالمي نشأة
ً
¦ ¦بيان دعائم نموذج التطوير مخايس األبعاد يف حتقيق التنمية املستدامة
للمصارف اإلسالمية.
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فرضيات الدراسة
 .1الفرضية الرئيسة األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05لدعائم نموذج

املنتجات ،الترشيع ،التنوير) للتغلب عىل املعوقات الداخلية للمصارف
اإلسالمية ،وينبثق عنها الفرضيات التالية:

 1.1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05لتمييز

العمل املرصيف اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف تقليدية

العمل املرصيف اإلسالمي.

1.2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05لتمييز

العمل املرصيف اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف غياب
املنتجات املبتكرة.

1.3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05للترشيع
للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف معوقات اجلوانب الرشعية.

1.4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05للتنوير

للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف ضعف العنارص البرشية الكفؤة
واملؤهلة.

 .2الفرضية الرئيسة الثانية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05لدعائم نموذج

تطوير املصارف اإلسالمية (التطوير ،التحرير) للتغلب عىل املعوقات اخلارجية

للمصارف اإلسالمية.
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تطوير املصارف اإلسالمية (التمييز للتغلب عىل التقليدية والتمييز لتطوير
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وينبثق عنها الفرضيات التالية:

 2.1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05للتطوير
للتغلب عىل املعوقات اخلارجية املتمثلة يف غياب األسواق املالية.

 2.2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  α = 0.05للتحرير
للتغلب عىل املعوقات اخلارجية املتمثلة يف املعوقات األخرى كاالندماج
والعوملة والتكنولوجيا وضعف التعاون.

مصادر البيانات
اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل كمنهجية بحثية يف مراجعة أدبيات
العمل املرصيف ذات العالقة املبارشة يف هذه الدراسة وقد استند الباحث عىل
مصادر البيانات التالية:
أ .جتميع املعلومات بواسطة األدوات التالية:
 .1مالحظات وخربات الباحث.

 .2مقابالت الباحث للمختصني.

ب .الكتب واملراجع والدراسات وأعامل املؤمترات والندوات التي تناولت
املعوقات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي.
خصيصا هلذه الغاية.
ج .استبانة ُأعدّ ت
ً
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الدراسات السابقة
تناولت عدة دراسات وأبحاث التحديات واملعوقات التي تواجه الصريفة
اإلسالمية و فيام ييل عرض ألهم هذه الدراسات:

((( نني ،نبيلة وحمرييق ،فوزي ،حتديات عمل املصارف اإلسالمية يف النظام املرصيف اجلزائري ،بحث مقدم الستكامل متطلبات املاجستري جلامعة الشهيد
محد خلرض بالوادي -اجلزائر.2015 ،
أنموذجا ،بحث مقدم للمؤمتر الدويل األول للاملية
((( السعد ،أمحد و بني خالد ،محود ،التحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية  -مشكلة السيولة
ً
واملرصفية اإلسالمية ،اجلامعة االردنية ،عامن ،األردن.)2014/8/7-6( ،
((( دراجي ،عيسى ،و اورسير منور ،حتديات الصناعة املرصفية اإلسالمية ،دراسة قدمت للملتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي «الواقع
ورهانات املستقبل»،اجلزائر.2011/2/)24-23( ،
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 .1نبيلة نني ،وفوزي حمرييق ( ،)2015بعنوان« :حتديات عمل املصارف اإلسالمية
يف النظام املرصيف اجلزائري»((( .تناولت الدراسة أبرز حتديات عمل املصارف
اإلسالمية وهي ضعف املوارد البرشية املؤهلة يف اجلانبني املرصيف والرشعي
وانعدام السوق املايل اإلسالمي وضعف التعاون فيام بني البنوك اإلسالمية
وحتديات اجلوانب الرشعية والنظرة التقليدية من قبل العمالء للمصارف
اإلسالمية إضافة للمعوقات اخلارجية كضعف اهلياكل االنتاجية واالستثامرية
يف البلدان اإلسالمية ،وخلصت الدراسة أن النظام املرصيف باجلزائر يطبق قانون
النقد والقرض املتعلق بنشأة البنوك اخلاصة ويعامل املصارف اإلسالمية عىل
أهنا مصارف تقليدية ،وهو ما يرفع سقف التحديات التي تواجهها املصارف
اإلسالمية باجلزائر.
 .2أمحد السعد ،ومحود بني خالد ( ،)2014بعنوان« :التحديات التي تواجه
أنموذجا»((( ،حيث تطرقت الدراسة
املصارف اإلسالمية – مشكلة السيولة
ً
لتحديات السيولة والترشيعات القانونية التي تنظم عمل املصارف اإلسالمية
وواقع السيولة يف املصارف األردنية وقدمت مقرتحات حلل مشاكل نسبة السيولة
النقدية وأمهية عالقة البنوك اإلسالمية مع البنك املركزي من خالل الترشيعات
والقوانني الناظمة.
 .3عيسى دراجي ،ومنور اورسير ( ،)2011بعنوان «حتديات الصناعة املرصفية
اإلسالمية»((( ،حيث تناولت الدراسة التحديات الداخلية للصناعة املرصفية
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اإلسالمية وحتديات حترير جتارة اخلدمات املالية ،وحتديات مقررات جلنة بازل
والفجوة التكنولوجية ،وحتديات العمل يف البورصة ،واملنافسة مع املصارف
التقليدية والعالقة باملرصف املركزي ،وخلصت إىل :توعية الرأي العام وإعالمه
بحقيقة ُبعد املرصف اإلسالمي عن الربا ،ورضورة حث البنوك املركزية عىل تبني
الطبيعة اخلاصة للمصارف اإلسالمية ،وتطوير أساليب الرقابة املالية واالفصاح
واجياد آلية توحيد الفتاوي ،وحث الدول واحلكومات عىل إصدار القوانني
اخلاصة بالعمل املرصيف اإلسالمي.
 .4حممد عيل العقول ( ،)2011بعنوان «املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف
اإلسالمية»((( ،بينت الدراسة أن هذه املشكالت تقع يف جمموعتني :أوهلام داخلية
ترتبط باملوارد البرشية ،وثانيهام خارجية ترتبط بطبيعة العالقة مع البنوك املركزية
من جهة والعوملة وحتدياهتا من جهة أخرى ،وأوصت الدراسة برضورة توفري
الكفاءات البرشية املتخصصة يف جمايل العمل املرصيف والرقابة الرشعية ،باإلضافة
إىل بناء التكتالت املرصفية اإلسالمية بام ُيمكّن املصارف اإلسالمية من تعزيز
تواجدها عىل املستويني املحيل والعاملي يف إطار املنافسة العادلة.
 .5عمر زهري حافظ ( ،)2004بعنوان «البنوك اإلسالمية أمام التحديات
املعارصة»((( ،تناول الباحث أبرز التحديات املعارصة للمصارف اإلسالمية ومنها:
عالقة البنوك اإلسالمية بالبنك املركزي ،وحتديات جمتمع األعامل ،وحتديات نظام
االقتصاد والعالقة مع النظام املرصيف العاملي ،وخلصت الدراسة إىل أمهية توفري
اإلطار والدعم املؤسيس السليم للصناعة املرصفية من خالل وجود هيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية والسوق املايل ،ورضورة معاجلة اجلوانب
الرقابية والرشعية مراعاة لطبيعة العمل املرصيف اإلسالمي وخصوصيته.
.6اسامعيل العاموي ( ،)2003بعنوان «املعوقات اخلارجية للمصارف اإلسالمية»(((،
((( العقول ،حممد عيل ،املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية ،مقدمة للمؤمتر الدويل األول «صيغ مبتكرة للتمويل املرصيف اإلسالمي»،
جامعة آل البيت ،األردن.2011 ،
((( حافظ،عمر زهري ،البنوك اإلسالمية أمام التحديات املعارصة ،دراسة قدمت ملؤمتر مكة املكرمة الرابع بعنوان األمة اإلسالمية يف مواجهة
التحديات» ،اململكة العربية السعودية ،تاريخ .2004/1/24
((( العاموي،اسامعيل ،املعوقات اخلارجية للمصارف اإلسالمية  -دراسة تطبيقية عىل البنك اإلسالمي االردين للتمويل واالستثامر ،رسالة ماجستري يف
االقتصاد اإلسالمي ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك عام.2003 ،

80

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

لكل عمل وبحث علمي مربراته لقيام الباحث به ،وجاء اختيار الباحث هلذا
العمل لعدة أسباب هي:

 -حماولة مجع ما تناولته الدراسات السابقة بعمل جامع منظم. -ربط معوقات املصارف اإلسالمية بأبعاد ودعائم من خالل نموذجيربط هذه األبعاد من خالل استبانة تم توزيعها هلذه الغاية ُطرحت عىل
املستشارين يف الصناعة املالية اإلسالمية.
 -حماولة تقديم نموذج ُمبتكر ُخايس األبعاد قد ُيساعد يف التغلب عىلاملعوقات الداخلية واخلارجية التي تُواجه الصريفة االسالمية.

المبحث األول :المعوقات والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية
تسابق الباحثون عىل طرح العديد من املعوقات التي تواجه املصارف اإلسالمية يف
بحوثهم وكتاباهتم يف حماولة منهم إلعادة النشاط إىل الفكر االقتصادي اإلسالمي
قسم الباحثون هذه املعوقات إىل داخلية
بمفرداته ومكوناته اجلزئية والكلية .وقد ّ
وخارجية ،وتال ًيا عرض ألبرز املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف
اإلسالمية.
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بينت الدراسة أثر املعوقات اخلارجية للمصارف اإلسالمية وهي (ضغوط البيئة
الدولية واملوارد البرشية ،سلوكيات طالبي التمويل ،غياب األسواق املالية،
السياسات النقدية التقليدية) عىل البنك اإلسالمي األردين بالرتكيز عىل اجلوانب
اإلدارية اخلاصة باملوارد البرشية يف البنك ،وأوىص الباحث عىل رضورة تذليل
الصعوبات واملعوقات التي تواجه املصارف من خالل استحداث وابتكار
أدوات وأساليب متويلية واستثامرية جديدة ،وبرضورة االهتامم باملوارد البرشية
يف املصارف اإلسالمية وقيام البنوك املركزية بمراعاة الطبيعة اخلاصة للمصارف
اإلسالمية.
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المطلب األول :المعوقات الداخلية
وهي تلك املعوقات التي ترتبط بسياسة املصارف اإلسالمية ذاهتا وترتبط باإلدارة
املرصفية وجتميع املوارد املالية وطرق متويلها ،واستنا ًدا ألدبيات الدراسات
السابقة فقد خلص الباحث أهم هذه املعوقات بام ييل:

ً
أول:معوقات تقليدية العمل المصرفي

ُيعاب عىل املصارف اإلسالمية تقليدية العمل املرصيف ،وقد يكون سبب ذلك
يف التنافس مع املصارف التقليدية ،ونظرة العمالء للمصارف االسالمية ،لذا
ينبغي للمصارف اإلسالمية إبعاد الشكوك عن الصريفة اإلسالمية من خالل
التزام العاملني باملنهج والسلوك اإلسالمي الرشيد ،وتطوير الدوائر واألقسام
وتكنولوجيا املعلومات لرفع التنافسية ،والذي من شأنه أن يميز املرصف اإلسالمي
وخيرجه من بوتقة التقليدية .إن طبيعة العالقة بني املرصف اإلسالمي واملستثمر
قدرا من الصفات األخالقية كاألمانة والصدق وااللتزام باملواعيد
تتطلب ً
وتغيري الصورة الذهنية عن الصريفة اإلسالمية ،كذلك االنتشار اجلغرايف اجليد
أيضا إخراج املصارف اإلسالمية من إشكالية التقليدية
هلذه املصارف من شأنه ً
والتطبيق العميل للمرصف اإلسالمي(((.

ً
ثانيا:غياب المنتجات المبتكرة
من أكثر ما ُيعاب عىل املصارف اإلسالمية غياب املنتجات املبتكرة مقارنة مع تلك
املنتجات املقدمة من قبل املصارف التقليدية ومن أجل هذا ينبغي تأسيس وتفعيل
دوائر البحث والتطوير وتشجيع املنتجات واخلدمات يف املجتمعات وتشجيع
البحث العلمي ألغراض تطوير املنتجات إضافة إىل ابتكار وتطوير منتجات
((( العقول ،املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية ،مرجع سابق.
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وخدمات مرصفية وصيغ متويل جديدة.

ً
ثالثا:ضعف الجوانب الشرعية

ً
رابعا :ضعف الموارد البشرية

تعاين املصارف اإلسالمية يف هذا اجلانب من قلة توفر العنرص البرشي الذي
يتصف بالكفاءة واملهارة واخلربة الكافية،كذلك تتصف املصارف اإلسالمية
بنقص ملموس يف املعرفة الفنية والرشعية ألغلب العاملني يف املستويات
((( نارص ،الغريب ،البنك اإلسالمي األردين ،قانون البنك اإلسالمي االردين رقم  28لسنة  2000وتعديالته .القانون االحتادي اإلمارايت رقم  6لسنة
 1985املتعلق بعمل وأنشطة املصارف اإلسالمية ،ص.68-67
( ((1عبداهلل ،أمحد ،فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الرشعية ،جملة دراسات اقتصادية إسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،السعودية،
املجلد ( ،)9العدد  ،101ص .146
( ((1اخلليفي ،رياض ،هيئات الرقابة الرشعية بني النظرية والتطبيق ،بحث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي الرابع عرش :املؤسسات املالية اإلسالمية:
معامل الواقع وآفاق املستقبل ،كلية الرشيعة بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،2009 ،ص.388-387
( ((1الكفراوي ،عوف ،الرقابة الرشعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية ،جملة أضواء الرشيعة ،العدد  ،14الرياض ،1983 ،ص.366-365
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وتشمل الدراية التامة بطبيعة عمل املصارف اإلسالمية واالهتامم باجلوانب
الرشعية من خالل إخضاع مجيع معامالت املصارف اإلسالمية للرقابة الرشعية
لضامن سالمة التزامها بأحكام وقواعد الرشيعة اإلسالمية وقد تباينت طبيعة هذه
الرقابة فبعضها مكون من هيئة رقابة رشعية واآلخر له مستشار رشعي وأخرى
ثالثة هلا هيئة رقابة رشعية عىل مستوى الدولة تقوم بمهمة الرقابة الرشعية عىل
املصارف اإلسالمية((( .إن غياب أو عدم وجود معايري للرقابة الرشعية من شأنه
هتديد املصارف اإلسالمية يف ظل نمو وانتشار متسارع هلا عىل املستوى العاملي(.((1
كذلك تتمثل أهم املعوقات التي تعاين منها هيئات الرقابة الرشعية يف املصارف
اإلسالمية بالتايل:
 -استقاللية هيئات الرقابة الرشعية وتعني متكني هيئة الرقابة الرشعية منممارسة اختصاصها بتجرد وحرية تامة(.((1
 -رضورة وجود تدقيق رشعي داخيل حتت إرشاف اهليئة الرشعية ومسؤوليتهاباإلضافة إىل تقنني عملية التدقيق بشكل مفصل وواضح(.((1
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اإلدارية املختلفة( .((1ويتضح حجم إشكالية املوارد البرشية يف أن عدد املوظفني
يف املؤسسات املالية اإلسالمية قد وصل إىل  250ألف موظف أكثر من نصفهم
يف الرشق األوسط ،كام أن  % 85من هذه الكوادر هم من ذوي اخللفيات املالية
التقليدية( ،((1لذا ينبغي رفع درجة تأهيل العاملني ورفع قدرهتم عىل إجياد الفرص
االستثامرية وتنمية املوارد البرشية عرب وضع اسرتاتيجيات عامة.

المطلب الثاني :المعوقات الخارجية
وهي تلك املعوقات التي ترتبط بالبيئة التي تعمل هبا املصارف اإلسالمية وتتمثل
أهم هذه املعوقات بغياب األسواق املالية املخصصة للمصارف اإلسالمية ،إضافة
للمعوقات األخرى كاالندماج والعوملة وتكنولوجيا املعلومات وضعف تعاون
املصارف اإلسالمية فيام بينها ،واستنا ًدا ألدبيات الدراسات السابقة فقد خلص
الباحث أهم هذه املعوقات بام ييل:

ً
أول:عدم وجود أسواق مالية اسالمية جامعة ومعتمدة

متثل األسواق املالية رضورة للمصارف اإلسالمية كوهنا ُتكّن املصارف اإلسالمية
من توفري فرص متويلية واستثامرية ،كام أن األدوات املالية التي توفرها األسواق
املالية هي بمثابة القنوات التمويلية التي يتم من خالهلا استغالل تلك الفوائض
املالية( .((1وينبغي إجياد قوانني خاصة باألسواق املالية ،وفصل املعامالت التجارية
التقليدية عن املعامالت اإلسالمية ،وتفعيل دور هذه األسواق يف األهداف
التنموية واملرشوعات القومية ،ومساعدة املصارف اإلسالمية من خالل أدوات
السيولة قصرية األجل .فعىل الرغم من وجود بعض األسواق املالية كسوق رأس
(((1أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،الضامن يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته ،القاهرة ،مرص ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،1996 ،ص .76
( ((1دار املراجعة الرشعية ،أدوات التاهيل املتكاملة للعاملني يف املؤسسات املالية واإلسالمية ودور اهليئات الرشعية واملعاهد يف تدريبهم رشع ًيا ،بحث
مقدم للمؤمتر اخلامس للهيئات الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين ،2005 ،ص.19 ،14
( ((1أبو زيد ،حممد عبد املنعم ،النشاط االستثامري ومعوقاته ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية التجارة بجامعة االسكندرية ،مرص  ،1991ص
..214 ،213
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املال االسالمي يف ماليزيا والسوق املالية االسالمية الدولية يف البحرين ومؤرش
داو جونز لألسواق املالية االسالمية إالّ أهنا مل ترق بعد لصورة األسواق اجلامعة
واملعتمدة لكثري من املصارف واملؤسسات االسالمية ،ومثال ذلك ّ
كثريا من
أن ً

املؤسسات االسالمية الزال يعتمد مؤرش الاليبور يف عمليات التسعري عىل الرغم

ً
ثانيا :المعوقات الخارجية األخرى
هناك العديد من املعوقات اخلارجية التي يمكن إدراجها يف هذا املضامر ،إال أنه

تم اختيار معوقات قلة تعاون املصارف اإلسالمية فيام بينها يف املجاالت املشرتكة
نظرا لظروف التنافسية ،وتشجيع االندماجات بني املصارف اإلسالمية ،إضافة
ً
إىل املعوقات املرتبطة بالعوملة كتحرير اخلدمات املالية املرصفية وتنافسية املنتجات

يف األسواق ،وحترير تبعية املصارف اإلسالمية عن الدور التقليدي يف البنوك
املركزية ،إضافة ملعوقات تكنولوجيا املعلومات من حيث ضعف األخذ باجلوانب
التكنولوجية واملعلوماتية لرفع تنافسية املؤسسات املالية اإلسالمية.

المبحث الثاني :التمويل والصيرفة اإلسالمية
تطورت الصريفة اإلسالمية عامل ًيا وانترشت جغراف ًيا ونافست يف كثري من

املجاالت وقد حققت معدالت نمو مركبة أعىل من نظريهتا التقليدية ،وكان هذا

كبريا وغري مسبوق للصناعة املرصفية اإلسالمية سواء يف أعداد املؤسسات
التطور ً

العاملة أو مؤرشات الصناعة نفسها ،وانترشت الصريفة اإلسالمية جغراف ًيا
ودخلت نطاقات وأسوا ًقا جديدة مل تصل إليها من قبل يف إفريقيا وآسيا وأمريكا

نموا متسار ًعا،
وأسواق أخرى يف أوروبا كأملانيا وروسيا ،وشهد التمويل املرصيف ً
واعتربت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية يف النظام املايل العاملي.
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من وجود مؤرش إسالمي.
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المطلب األول :نشأة التمويل والصيرفة اإلسالمية

تعرف املصارف اإلسالمية بأهنا :تلك املصارف أو املؤسسات التي ينص قانون
إنشائها ونظامها األسايس رصاحة عىل االلتزام بمباديء الرشيعة اإلسالمية،
وعدم التعامل بالفائدة ً
أخذا وعطا ًء(.((1وهذا التعريف هو البند اخلامس من
اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية .وعرفها الدكتور أمحد النجار رائد
فكرة البنوك اإلسالمية يف كتاب (بنوك بال فوائد) بأهنا أجهزة مالية تستهدف
التنمية وتعمل يف إطار الرشيعة اإلسالمية وتلتزم بأخالقيات الرشائع الساموية
وتسعى لتصحيح وظيفة رأس املال يف املجتمع وهي أجهزة تنموية اجتامعية(.((1
وتشري األبحاث أن النظام االقتصادي اإلسالمي يعمل عىل االستقرار املايل الذي
يعزز ويؤكد قوة وسالمة النظام املايل من خالل االستقرار املايل واستقرار أسواق
املال واألنشطة املرتبطة هبا( .((1يقوم االقتصاد اإلسالمي عىل معامالت األخالق
واجتناب احلرام يف التعامالت املالية وااللتزام بأحكام الدين اإلسالمي احلنيف
(كاألمانة والصدق والشفافية والتيسري والتعاون والتضامن) .ويستند النظام املايل
لالقتصاد اإلسالمي إىل قاعدة املشاركة يف الربح واخلسارة ،كام محت الرشيعة
اإلسالمية كافة عقود التمويل باالستثامر القائمة عىل التمويل من القروض
ذات الفائدة والتي تعترب من األسباب الرئيسة لألزمة املالية العاملية( ،((1ويقسم
الباحث نشأة وتاريخ املصارف اإلسالمية يف بحثه (إنجازات التمويل والصريفة
اإلسالمية بعد  4عقود عىل نشأهتا – واقع النمو والتوقعات املستقبلية) يف اجلدول
(((2
رقم ( )1إىل  4مراحل هي:
( ((1املالقي ،عائشة ،البنوك اإلسالمية بني التجربة والفقه والقانون ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،2000،ص .26
( ((1النجار ،أمحد ،منهج الصحوة اإلسالمية (بنوك بال فوائد) ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،القاهرة ،1989 ،ص .95
( ((1صاحلي ،صالح ،وغريب ،عبداحلليم ،كفاءة صيغ التمويل اإلسالمي يف احتواء األزمات والتقلبات الدورية ،ورقة بحث قدمت يف إطار امللتقى
الدويل حول األزمة املالية االقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،جامعة سطيف 21-20 ،أكتوبر  ،2009اجلزائر ،ص.14
( ((1عباد ،مجعة حممود ،االزمة املالية االقتصادية العاملية وآثرها احلالية واملتوقعة عىل اجلهاز املرصيف االردين ،مؤمتر األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها
من منظور النظام االقتصادي الغريب واإلسالمي ،جامعة اجلنان ،لبنان ،2009 ،ص .16-15
( ((2اهلرش ،نافذ ،إنجازات الصريفة اإلسالمية بعد  4عقود عىل نشأهتا «واقع النمو والتوقعات املستقبلية» ،بحث منشور يف جامعة الزرقاء األهلية،
األردن ،2017/5/)5-4( ،ص .482
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جدول رقم ( )1نشأة وتاريخ املصارف اإلسالمية

األوىل

ظهور
الفكرة

1949-1940

الثانية

حماوالت
تطبيق
الفكرة

1967-1950

الثالثة

الرابعة

التطبيق
الفعيل
وإنشاء
املصارف
اإلسالمية
االنتشار
اجلغرايف
الكبري

ظهور فكرة التمويل اإلسالمي.-احلاجة للصريفة اإلسالمية.

تأطرت الفكرة بدراسات االقتصادينييف التمويل اإلسالمي.
وضعت االسس العملية لعملاملصارف اإلسالمية.
جتربة بنوك االدخار املحيل بمرص(مدينةميت غمر) عام 1963
إنشاء أول مرصف إسالمي (ديباإلسالمي).
إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية  -جدة.-إنشاء عدة مصارف إسالمية.

2000-1968

-بلغ عدد املصارف اإلسالمية 1143

2001

حتى اآلن

حتى عام

2015

(((2

اجلدول من إعداد الباحث ،مصادر :انجازات الصريفة اإلسالمية بعد  4عقود عىل نشأهتا “واقع النمو والتوقعات
املستقبلية” ،بحث منشور يف جامعة الزرقاء األهلية ،األردن

املرحلة األوىل :ظهرت باألربعينات ومتثلت بظهور الفكرة واحلاجة للصريفة
اإلسالمية.

املرحلة الثانية :امتدت من اخلمسينات إىل  1967ومتيزت بإسهامات االقتصاديني
وكتاباهتم لتأطري العمل املرصيف اإلسالمي ،وانتهت بتجربة البنوك االدخار
املحيل بمرص عام .1967
املرحلة الثالثة :امتدّ ت من  2000-1968ومتثلت بإنشاء أول مرصف إسالمي (بنك

( ((2تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2016/2015تقرير صادر عن مركز ديب لالقتصاد اإلسالمي بالتعاون مع ثومسون رويرتز ودينارد
ستاندرد.2015 ،
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املرحلة

اسم املرحلة

الفرتة الزمنية

خصائص املرحلة

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

ديب اإلسالمي) عام
مصارف إسالمية.

1975

والبنك اإلسالمي للتنمية – جدة وتبعه إنشاء عدة

املرحلة الرابعة :متيزت باالنتشار اجلغرايف الكبري منذ عام  2001وحتى يومنا هذا،
إذ بلغت أعداد املصارف اإلسالمية حتى عام  )1143( 2015مرص ًفا ومؤسسة مالية.

ً
عالميا
المطلب الثاني :تطور الصيرفة اإلسالمية
سيتناول هذا املطلب تطور الصريفة اإلسالمية عامل ًيا من حمورين مها :تطور أعداد
مؤسسات التمويل والصريفة اإلسالمية عامل ًيا ،وتطور املؤرشات املالية األساسية
للصريفة اإلسالمية.

الفرع األول :تطور أعداد مؤسسات التمويل والبنوك اإلسالمية
هناك الكثري من اإلحصائيات التي حتدثت عن أعداد تقديرية للمصارف
اإلسالمية ،حيث قدر احتاد املصارف العربية أعداد املؤسسات املالية اإلسالمية
إىل أكثر من  700مؤسسة عام  2013تعمل يف  60دولة حول العامل منها  250مؤسسة
يف اخلليج العريب و  100يف الدول العربية األخرى ،ووف ًقا لتقرير التنافسية العاملي
للمصارف اإلسالمية ( )2014-2013فقد بلغ عدد عمالء املصارف اإلسالمية حول
العامل  38مليون عميل ،كام تشكل األصول املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية حوايل
 % 1من األصول املالية العاملية.

ووف ًقا لتقرير التنافسية العاملية للمصارف اإلسالمية عام  2016فقد قارب عدد
عمالء املصارف اإلسالمية حول العامل  100مليون عميل ومـــع ذلك التزال
 % 75.12من قاعدة العمالء املحتملة للتمويل اإلسالمي غري مستغلة واليزال
القطاع يتمتع بسعة كبرية يمكن أن تستوعب املزيد من املتعاملني(.((2
ووفق ًا ملؤرش ثومسون رويرتز للتنمية املالية اإلسالمية لعام  ،2015بلغ عدد
( ((2احتاد املصارف العربية :تطورات التمويل والصريفة اإلسالمية حول العامل ،املوقع اإللكرتوين.
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جدول رقم ( )2تطور أعداد املؤسسات املالية اإلسالمية

العام

أعداد املؤسسات

1975

2

1985

50

2000

210

2003

267

2005

300

2006

396

2013

955

2014

1113

2015

1143

اجلدول من إعداد الباحث ،مصادر  :ثومسون رويرتز ،دينار ستاندرد ،ديلويت ،احتاد املصارف العربية

( ((2تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2016/2015مرجع سابق.
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املؤسسات املالية اإلسالمية يف خمتلف أنحاء العامل  1143مؤسسة منها  436مرصف
إسالمي ونافذة إسالمية يف بنك تقليدي 308 ،رشكات تكافل إسالمية399 ،
مؤسسة متويل واستثامر إسالمي( .((2كام تتواجد املؤسسات املالية اإلسالمية يف
أكثر من  70دولة نصفها دول غري إسالمية ،ويبن اجلدول رقم ( )2تطور أعداد
املؤسسات املالية اإلسالمية خالل الفرتة من ( )2015-1975وذلك عىل النحو التايل:

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

الفرع الثاني :تطور المؤشرات المالية للتمويل والصيرفة اإلسالمية
جدول رقم ( )3تطور املؤرشات املالية للتمويل والصريفة اإلسالمية
السنة

األصول الكلية للتمويل
اإلسالمي

أصول البنوك والصريفة اإلسالمية

2003

 200مليار $

-

2008

639مليار $

-

2009

822مليار $

-

2010

895مليار $

-

2011

1.087تريليون $

-

2012

1.350تريليون $

-

2013

1.659تريليون $

1.214تريليون $

2014

1.864تريليون $

1.346تريليون $

2015

2.004تريليون $

1.447تريليون $

2017

2.438تريليون $

1.721تريليون $

( 2023توقع)

3.809تريليون $

2.441تريليون $

اجلدول من إعداد الباحث ،مصادر  :ثومسون رويرتز ،دينار ستاندرد ،ديلويت ،احتاد املصارف العربية

يشري اجلدول رقم ( )3واخلاص بتطور أصول الصريفة اإلسالمية أن جمموع قيمة
األصول املالية الكلية للتمويل اإلسالمي بلغ  2.438تريليون دوالر عام  2017منها
 1.721كأصول للصريفة اإلسالمية لنفس العام ،ويتوقع أن تصل إىل  3.809تريليون
دوالر عام  2023منها  2.441تريليون دوالر كأصول للمصارف اإلسالمية وبمعدل
نمو يبلغ قدره .% 56
ويرتكز التمويل اإلسالمي العاملي بشكل كبري يف منطقة الرشق األوسط وشامل
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جدول رقم ( )4توزيع أصول أسواق التمويل اإلسالمي
املرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حجم االصول

الدولة
إيران

578مليار $

509مليار $

السعودية
ماليزيا

اإلمارات العربية املتحدة
قطر

الكويت

491مليار $
222مليار $
129مليار $
109مليار $
84مليار $

البحرين

82مليار $

أندونيسيا

54مليار $

تركيا

34مليار $

بنغالديش

اجلدول من إعداد الباحث ،مصادر  :ثومسون رويرتز ،دينار ستاندرد
( ((2زهرة ،سيد و دمحان بن عبدالفتاح ،دور الصريفة اإلسالمية يف حتقيق االستقرار املايل  -دراسة حالة عينة من املصارف اإلسالمية :الراجحي،
بيت التمويل الكويتي ،مرصف قطر اإلسالمي ،للفرتة من ( ،)2015-2005وقائع أعامل املؤمتر العلمي الدويل  ،12جامعة الزرقاء األهلية ،األردن.
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إفريقيا ،وتستحوذ دول اخلليج العريب عىل نسبة  % 40.3من أصول املؤسسات
املالية حول العامل فيام تستحوذ باقي مناطق الرشق االوسط وشامل إفريقيا عىل
 % 38.6من األصول املالية اإلسالمية ،أما آسيا فتستحوذ عىل  % 18.7من األصول
اإلسالمية ومنطقة إفريقيا عىل  % 0.80وأوروبا وأمريكا واسرتاليا جمتمعة عىل
 ،((2(%1.7أما من حيث توزيع أصول أسواق التمويل اإلسالمي جاءت إيران
يف املرتبة األوىل من حيث أصول التمويل اإلسالمي بأصول تراوحت  578مليار
دوالر ،فيام جاءت السعودية باملركز الثاين بحجم أصول بلغت  509مليار دوالر،
وثال ًثا ماليزيا  491مليار دوالر .ويبني اجلدول رقم ( )4ذلك عىل النحو التايل:

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

منهجية الدراسة
نموذج الدراسة
لتحقيق غرض الدراسة والوصول إىل أهدافها املحددة ،تم اعتامد النموذج التايل
لبحث عالقات متغريات الدراسة .حيث إن املعوقات الداخلية وهي :تقليدية
العمل املرصيف اإلسالمي ،وغياب املنتجات املبتكرة ،واملعوقات الرشعية
وضعف العنارص البرشية الكفؤة واملؤهلة ،عوجلت بدعائم التمييز للتقليدية
وغياب املنتجات املبتكرة ،والترشيع لضعف اجلوانب الرشعية ،والتنوير لضعف
املوارد البرشية الكفؤة واملؤهلة ،أ ّما املعوقات اخلارجية :غياب األسواق املالية
واملعوقات األخرى فعوجلت بدعائم التطوير لغياب األسواق املالية والتحرير
للمعوقات اخلارجية األخرى كاالندماج والعوملة والتعاون فيام بني البنوك
اإلسالمية ،وقد ُأدرجت مخس فقرات يف االستبيان لكل دعامة من دعائم هذا
النموذج ويوضح الشكل رقم ( )1هذه العالقات كام ييل
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مجتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدراسة من اخلرباء واالستشاريني العاملني يف االقتصاد اإلسالمي
من مرصفيني عاملني يف الصريفة اإلسالمية وأكاديميني وخرباء ومستشارين

جمموعات متخصصة يف التمويل والصريفة اإلسالمية هي منتدى االقتصاد
اإلسالمي ،وجمموعة املالية اإلسالمية ،اهليئات والرقابة الرشعية ،وجمموعة

قنطقجي لالقتصاد اإلسالمي ،وقد تم توزيع ( )100استبانة عىل هؤالء

املتخصصني ،وقد بلغ املجموع الكيل لالستبانات املسرتجعة ( )75استبانة أي

نظرا لعدم اكتامل
أن نسبة االستجابة كانت ( )% 75استبعدت منها ( )6استبانات ً

تعبئة املعلومات فيها ،وبذلك خضعت للتحليل ( )69استبانة أي بنسبة ( )% 69من
االستبانات املوزعة.

أداة الدراسة
تم تطوير استبانة حسب ما تقتضيه متغريات الدراسة ،وتم استخدام مقياس
ليكرت اخلاميس ،وقد تكونت االستبانة من جزئني مها :اجلزء األول ،وخصص
للتعرف عىل العوامل الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ،واجلزء الثاين والذي
خصص للعبارات التي غطت متغريات الدراسة والتي تقيس أبعاد الدراسة ،أما

فيام يتعلق باحلدود التي اعتمدهتا هذه الدراسة عند التعليق عىل املتوسط احلسايب

للمتغريات يف نموذج الدراسة فقد تم حتديد ثالثة مستويات حيث إن ذلك يعطي
عدالة يف توزيع تقديرات الرأي العام وبناء عىل املعادلة اآلتية لطول الفرتات =

(أطول فرتة – أقل فرتة)/عدد الفرتات = ( 1.33=3/4 = 3/)1-5من الوحدة وبالتايل
اليوجد أي حتيز يف أي من التقديرات املعطاة للفرتات وبذلك تكون املستويات

كااليت ،)5.00-3.67 ،3.66-2.34 ،2.33-1( :وبالتايل ستكون مستويات األمهية عىل
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التوايل :منخفضة ،متوسطة ،مرتفعة .كام تم إخضاع االستبانة لعدة اختبارات
كالتايل:

أ-اختبار الصدق الظاهري :عرضت االستبانة عىل جمموعة من املحكمني من ذوي
االختصاص للحكم عىل مدى صالحيتها كأداة جلمع البيانات ،وقد ُأجريت
مجيع التعديالت املقرتحة من قبل املحكمني قبل توزيع االستبانة عىل أفراد عينة
الدراسة.
ب -اختبار الثبات :للتأكد من مدى صالحية االستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة
للدراسة ،تم اختبار مدى االعتامدية عليها باستخدام معامل كرونباخ ألفا ،وقد
بلغت درجة اعتامدية االستبانة حسب معيار كرونباخ ألفا ( )% 94.3وهي نسبة
ممتازة العتامد النتائج( ((2إذ أن النسبة املقبولة لتعميم نتائج مثل هذه الدراسات
هي(.)% 60

األساليب اإلحصائية المستخدمة

متت االستعانة باألساليب اإلحصائية ضمن الربنامج اإلحصائي للعلوم
االجتامعية  SPSSملعاجلة البيانات التي تم احلصول عليها من خالل الدراسة
امليدانية ،إذ استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية :الوسط احلسايب والنسب
املئوية واالنحراف املعياري ،وكذلك حتليل االنحدار املتعدد Multiple Regression
والتدرجيي  Stepwise Regressionمع اختبار  Fباستخدام جدول حتليل التباين
(.)Anova

(25) Malhotra, N., Marketing Research, 4th ed., Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 2003
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خصائص عينة الدراسة
جدول رقم ( :)5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلصائص الديموغرافية
املتغري

الفئة

التكرارات

النسبة املئوية %

اجلنس

أنثى

9

%13

7

%10.1

22

%31.9

25

%36.2

15

% 21.7

8

%11.6

32

%46.4

29

%42

30

%43.5

19

%27.5

5

%7.2

10

%14.5

مستشار ومدرب صريفة
اسالمية

5

%7.2

املجموع

69

%100

أقل من  30سنة

العمر

من  -30أقل من  40سنة

من  – 40أقل من  50سنة
أعىل من  50سنة
بكالوريوس

املؤهل العلمي

ماجستري
دكتوراة

مرصيف إسالمي إدارة عليا
أستاذ جامعي اقتصاد
ومصارف إسالمية

طبيعة العمل

خبري صريفة إسالمية

رقابة رشعية مراقب مدير

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

يبني اجلدول رقم ( )5أن نسبة ( )% 87من أفراد عينة الدراسة هم من الذكور ،فيام

كانت نسبة اإلناث  ،% 13ويتضح كذلك أن الفئة العمرية األعىل من أفراد عينة

الدراسة ترتكز يف الفئة العمرية ( - 40أقل من  50سنة) ،حيث شكلت هذه النسبة

( )% 36.2من إمجايل أفراد العينة ،ثم الفئة التكرارية ( - 30أقل من  40سنة) وشكلت
وأخريا
ما نسبته  ،% 31.9ثم الفئة (أكرب من  50سنة) إذ شكّلت ما نسبته (،)% 21.7
ً
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ذكر

60

%87

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

الفئة (أقل من  30سنة) التي شكلت ما نسبته  ،% 10.1وهذا مؤرش عىل أن متوسط
أعامر عينة الدراسة كبرية وخربة أفراد عينة الدراسة جيدة ،كام تبني أن أعىل نسبة
ملؤهل علمي بلغت ( )% 46.4وهي ملؤهل املاجستري ،ثم جاء مؤهل الدكتوراه
وبنسبة بلغت ( ،)% 42وأخري ًا البكالوريوس بنسبة ( .)% 11.6وهو ما يشري إىل ارتفاع
املستوى العلمي ألفراد عينة الدراسة ،كذلك يبني جدول التوزيع التكراري أن
 % 43.5من أفراد العينة هم من املرصفيني العاملني يف البنوك اإلسالمية – اإلدارة
العليا ،ثم جاءت فئة األكاديمني –االقتصاد واملصارف اإلسالمية بنسبة ،% 27.5
ثم املراقبني الرشعيني بنسبة  ،% 14.5وجاءت الفئتني (خبري صريفة اسالمية)
أيضا
و(مستشار ومدرب صريفة اسالمية) بنسبة  % 7.2لكل منهام ،وهذا مايشري ً
إىل أن مجيع أفراد عينة الدراسة تتوفر فيهم اخلربات الالزمة لإلجابة عن هذا
االستبيان اخلاص يف الصريفة والتمويل اإلسالمي.
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نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
 - 1متييز العمل املرصيف اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية (التقليدية)
جدول رقم ( :)6املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات التمييز للتغلب عىل التقليدية

إبعاد الشكوك عن الصريفة اإلسالمية من
خالل التزام العاملني باملنهج والسلوك
اإلسالمي الرشيد.
تطوير الدوائر واألقسام وتكنولوجيا
املعلومات لرفع التنافسية مع املصارف
األخرى.

متييز الصفات األخالقية بني املرصف
اإلسالمي من جهة واملستثمرين واملتعاملني
من جهة أخرى كاألمانة والصدق.
تغيري الصورة الذهنية عن الصريفة
اإلسالمية للمتعاملني معها.

االنتشار اجلغرايف اجليد للمصارف
اإلسالمية وتوسيع رقعة عملياهتا.
املتوسط العام

4.33

0.834

1

مرتفعة

4.26

.9180

2

مرتفعة

4.19

0.845

3

مرتفعة

4.16

0.851

4

مرتفعة

4.01

0.993

5

مرتفعة

4.19

0.502

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

مرتفعة

يشري اجلدول رقم ( )6إىل أن مستويات األمهية ملتغري متييز العمل املرصيف ملواجهة
التقليدية جاءت مرتفعة ،إذ بلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)4.33 - 4.01وتشري
النتيجة العامة هنا إىل وجود مستوى ٍ
عال لتأثري متييز العمل املرصيف اإلسالمي
للتغلب عىل املعوقات الداخلية واملتمثلة يف تقليدية العمل املرصيف اإلسالمي من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب العام إلجاباهتم هبذا الشأن
( ،)4.19أما االنحراف املعياري فقد بلغ ( ،)0.502وهذه القيمة املنخفضة تشري إىل
أن إجابات املبحوثني متقاربة ومتشاهبة إىل حد ما.
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العبارات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية
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 - 2متييز العمل املرصيف اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية (غياب
املنتجات املبتكرة):
جدول رقم ( :)7املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات التمييز للتغلب
عىل غياب املنتجات املبتكرة
املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية

العبارات
تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير يف
الصناعة املالية اإلسالمية.

4.32

.883

1

مرتفعة

تشجيع املنتجات و اخلدمات التنموية
واالجتامعية يف املجتمعات.

4.30

.880

2

مرتفعة

تشجيع البحث العلمي ألغراض تطوير
املنتجات.

4.29

.941

3

مرتفعة

ابتكار وتطوير منتجات وخدمات مرصفية
جديدة.

4.27

.845

4

مرتفعة

ابتكار صيغ متويل جديدة.

4.25

.863

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.30

0.725

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

تشري النتيجة العامة يف اجلدول ( )7إىل وجود مستوى ٍ
عال لتأثري متييز العمل املرصيف
اإلسالمي للتغلب عىل املعوقات الداخلية املتمثلة يف غياب املنتجات املبتكرة من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب العام لإلجابات حول هذا
املحور ( ،)4.30أما االنحراف املعياري فقد بلغ ( )0.725مما يشري إىل التجانس بني
اإلجابات إىل حد ما.
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 - 3الترشيع للتغلب عىل املعوقات الداخلية (معوقات اجلوانب الرشعية)
اجلدول رقم ( :)8املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغري الترشيع

استقاللية الرقابة الرشعية ومتكينها من ممارسة
صالحياهتا بأرحيية وسهولة.

4.43

.866

1

مرتفعة

إخضاع مجيع املعامالت للرقابة الرشعية
لضامن سالمة التزامها بأحكام وقواعد
الرشيعة اإلسالمية.

4.30

.896

2

مرتفعة

استقطاب أهل العلم واالختصاص من
الفقهاء والعلامء يف الرشيعة واالقتصاد
اإلسالمي.

4.28

.938

3

مرتفعة

توفري الثقة للمتعاملني بأن املرصف تتفق
معامالته مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

4.13

.906

4

مرتفعة

حتقيق االنسجام يف اجلوانب الرشعية بام يصدر
من فتاوى بني إدارات البنك املختلفة.

4.07

.863

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.24

.758

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

يشري اجلدول رقم ( )8إىل أن مستويات األمهية ملتغري الترشيع جاءت مرتفعة
إذ بلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)4.43 - 4.07وتشري النتيجة العامة هنا إىل
وجود مستوى ٍ
عال من التأثري ملتغري الترشيع للتغلب عىل املعوقات الداخلية
املتمثلة يف املعوقات اجلوانب الرشعية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغ
املتوسط احلسايب العام ( ،)4.24أم ّا االنحراف املعياري فقد بلغ ( ،)0.758مما يدل
عىل االتفاق بني آراء أفراد العينة إىل حد ما.
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العبارات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية
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 - 4التنوير للتغلب عىل املعوقات الداخلية (ضعف املوارد البرشية)
جدول رقم ( :)9املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغري التنوير
املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية

العبارات
استقطاب العنارص البرشية املؤهلة القادرة عىل
االبتكار واإلبداع والتجديد.

4.35

.801

1

مرتفعة

رفع قدرة املوارد البرشية عىل ابتكار احللول
للمشكالت التي يفرزها الواقع املرصيف
وتطبيقاته.

4.32

.795

2

مرتفعة

رفع درجة تأهيل العاملني وتفاعلهم مع أهداف
املرصف وخصوص ًا إذا كانوا من كوادر العمل
املرصيف التقليدي.

4.25

.830

3

مرتفعة

رفع قدرة املوارد البرشية عىل إجياد الفرص
االستثامرية.

4.14

.862

4

مرتفعة

تنمية املوارد البرشية عرب وضع اسرتاتيجيات
عامة.

4.04

.674

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.22

0.699

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

يشري اجلدول رقم ( )9إىل أن مجيع مستويات األمهية ملتغري التنوير كانت مرتفعة
وبلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني ( ،)4.35 - 4.04وتشري النتيجة العامة هبذا
اخلصوص إىل وجود مستوى ٍ
عال من التأثري للتنوير للتغلب عىل املعوقات
الداخلية والتي تُعزى لضعف املوارد البرشية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة،
إذ بلغ املتوسط احلسايب العام ( ،)4.22أم ّا االنحراف املعياري فقد بلغ (،)0.699
وهذه القيمة املنخفضة تشري إىل أن إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشاهبة إىل
حد ما.
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 - 5التطوير للتغلب عىل املعوقات اخلارجية (غياب األسواق املالية)
جدول رقم ( :)10املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغري التطوير
العبارات
إجياد قوانني خاصة باألسواق املالية ملساعدة
عمل املصارف اإلسالمية.

4.22

.953

1

مرتفعة

رضورة وجود أسواق مالية اسالمية
متخصصة.

4.13

.954

2

مرتفعة

فصل املعامالت التجارية التقليدية عن
املعامالت اإلسالمية يف األسواق املشرتكة.

4.10

.894

3

مرتفعة

إجياد أسواق مالية حتقق األهداف التنموية
واملرشوعات القومية للدولة من خالل
املصارف اإلسالمية.

4.07

.913

4

مرتفعة

مساعدة املصارف اإلسالمية من خالل
أدوات السيولة قصرية األجل كأذونات
اخلزينة.

3.75

.946

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.05

0.691

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية  2018باستخدام برنامج SPSS

يشري اجلدول رقم ( )10إىل أن مجيع مستويات األمهية ملتغري التطوير كانت عالية
التأثري ،وبلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني ( .)4.22 - 3.75وتشري النتيجة العامة
هبذا اخلصوص إىل وجود مستوى ٍ
عال من التأثري للتطوير للتغلب عىل املعوقات
اخلارجية املتمثلة يف غياب األسواق املالية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ
بلغ املتوسط احلسايب العام ( ،)4.05أما االنحراف املعياري فقد بلغ ( .)0.691مما
يشري إىل التجانس بني اإلجابات إىل حد ما.
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املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية
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 - 6التحرير للتغلب عىل املعوقات اخلارجية (االندماج والعوملة والتكنولوجيا)
جدول رقم ( :)11املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغري التحرير
املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
األمهية

العبارات
تعاون املصارف اإلسالمية فيام بينها يف املجاالت
املشرتكة.

4.20

.833

1

مرتفعة

حترير تبعية املصارف اإلسالمية عن الدور
التقليدي يف البنوك املركزية.

4.17

.954

2

مرتفعة

األخذ باجلوانب التكنولوجية واملعلوماتية لرفع
تنافسية املصارف اإلسالمية.

4.09

.981

3

مرتفعة

تشجيع االندماجات املرصفية بني املؤسسات
املالية اإلسالمية.

3.90

.942

4

مرتفعة

حترير اخلدمات املالية املرصفية وتنافسية املنتجات
يف األسواق.

3.84

.980

5

مرتفعة

املتوسط العام

4.04

0.669

مرتفعة
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يشري اجلدول رقم ( )11إىل أن مجيع مستويات األمهية ملتغري التحرير كانت
باملستوى العايل من التأثري وبلغت متوسطاهتا احلسابية ما بني (.)4.20 – 3.84
وتشري النتيجة العامة هنا إىل وجود مستوى ٍ
عال من التأثري للتحرير للتغلب عىل
املعوقات اخلارجية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب
العام لإلجابات ( ،)4.04أما االنحراف املعياري فقد بلغ ( ،)0.669مما يدل عىل
االتفاق بني آراء أفراد العينة إىل حد ما.
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اختبار فرضيات الدراسة
جدول رقم ( )12االرتباط بني متغريات الدراسة املستقلة

التمييز للتغلب عىل التقليدية

1.680

التمييز لتطوير املنتجات

2.327

الترشيع

2.184

التنوير

2.417

التطوير

1.914

التحرير

1.900
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والختبار نموذج الدراسة أجرى الباحث اختبار مدى وجود ارتباط بني
متغريات الدراسة املستقلة  ،Multicollinearityفكلام كان هناك ارتباط عال بني
متغريات الدراسة املستقلة فهذا يعني أن هناك تشا ًهبا يف املعلومات التي تقدمها
هذه املتغريات األمر الذي يضعف نموذج الدراسة( ،((2حيث استخدم الباحث
مقياس ( )VIF Variance Inflation Factorفكانت النتائج يف اجلدول ( )12هي أقل من
 5جلميع متغريات الدراسة املستقلة ،لذلك ال يمكن القول ان هناك ارتبا ًطا عال ًيا
بني متغريات الدراسة املستقلة.

( ((2أبو زيد ،حممد ،أساليب التحليل االحصائي باستخدام برجمية  ،SPSSاألردن ،عامن ،دار جرير( ،د.ط) ،2005 ،ص .259
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املتغري

معامل VIF
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جدول رقم ( :)13نتائج حتليل االنحدار املتعدد لدعائم نموذج التطوير للتغلب عىل املعوقات الداخلية
املتغري التابع

املعوقات
الداخلية

()R2
()R
معامل
معامل
املحسوبة
االرتباط التحديد
F

.973

.946

278.96

 DFدرجات

احلرية

بني
املجاميع

البواقي

املجموع

*Sig

مستوى
الداللة

4
0.000

64
68

 βمعامل االنحدار
التمييز
للتقليدية

التميز
لتطوير
املنتجات
الترشيع
التنوير

*Sig

مستوى
الداللة

0.156

.000

0.247

.000

0.313

.000

0.193

.000
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* يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى ()ά ≥ 0.05

والختبار الفرضية الرئيسة األوىل تم استخدام حتليل االنحدار اخلطي املتعدد

(Regression

 )Multipleملعرفة أثر املتغريات املستقلة يف التغلب عىل املعوقات

الداخلية للمصارف اإلسالمية ،ويتضح من البيانات الواردة يف اجلدول رقم ()13

وجود أثر ذي داللة إحصائية جلميع دعائم نموذج تطوير املصارف اإلسالمية

(التمييز للتغلب عىل التقليدية ،والتمييز لتطوير املنتجات ،الترشيع ،التنوير)
يف التغلب عىل املعوقات الداخلية ،إذ بلغ معامل االرتباط املتعدد  )0.973(Rأم ّا

ففس ما نسبته ( )0.946من التباين احلاصل يف املتغري التابع،
معامل التحديد ّ R2
أي أن قيمة ( )%94.6من التغريات يف املعوقات الداخلية ناجتة عن التغري يف دعائم

نموذج تطوير عمل املصارف اإلسالمية وهي التمييز للتغلب عىل التقليدية
والتمييز لتطوير املنتجات ،الترشيع للتغلب عىل ضعف اجلوانب الرشعية ،التنوير

للتغلب عىل ضعف املوارد البرشية.

وتؤكد نتائج حتليل التباين املوضحة يف اجلدول رقم ( )13ما سبق ،حيث بلغ
مستوى الداللة ( )0.000وهي أقل من ( )0.05كام أن قيمة  Fاملحسوبة ()278.96
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وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص عىل أنه يوجد
أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نموذج تطوير املصارف اإلسالمية ُخايس األبعاد
املتمثلة بـ :التمييز للتغلب عىل التقليدية والتمييز لتطوير املنتجات ،الترشيع،
التنوير يف التغلب عىل املعوقات الداخلية التي تواجه املصارف اإلسالمية.

تحليل االنحدار Stepwise Regression
املتغري حسب درجة تأثريه

القوة التفسريية

الرتتيب

 /1الترشيع

0.870

1

 /1الترشيع /2 ،التمييز لتطوير املنتجات

0.949

2

 /1الترشيع /2،التمييز لتطوير املنتجات/3 ،التنوير

0.966

3

/1الترشيع/2،التمييز لتطوير املنتجات/3،التنوير /4التمييز
للتغلب عىل التقليدية

0.973

4
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وملعرفة أي املتغريات املستقلة أكثر تاثري ًا يف التغري احلاصل يف املتغري التابع
(املعوقات الداخلية) أجرى الباحث حتليل االنحدار بطريقة Stepwise Regression
حيث يبني اجلدول رقم ( )14أن متغري الترشيع جاء أوالً وفرس لوحده ()0.870
من التغري احلاصل يف املعوقات الداخلية تاله التمييز لتطوير املنتجات ،فالتنوير
للتغلب عىل ضعف املوارد البرشية وأخري ًا التمييز للتغلب عىل تقليدية العمل
املرصيف اإلسالمي.
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جدول رقم ( )14ترتيب املتغريات حسب األمهية يف تفسري النموذج
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جدول رقم ( :)15نتائج حتليل االنحدار املتعدد لدعائم نموذج التطوير للتغلب عىل املعوقات اخلارجية
املتغري
التابع

()R
معامل
االرتباط

()R2
معامل
التحديد

املعوقات
اخلارجية

0.895

0.801

F

املحسوبة

132.84

*Sig

DF

درجات احلرية
بني
املجاميع

2

البواقي

66

املجموع

68

مستوى
الداللة

β

معامل االنحدار
التطوير

0.343

*Sig

مستوى
الداللة
0.000

0.000

التحرير

0.441

0.000
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* يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى ()ά ≥ 0.05

والختبار الفرضية الرئيسة الثانية تم استخدام حتليل االنحدار اخلطي املتعدد
( )Multiple Regressionملعرفة أثر املتغريات املستقلة يف التغلب عىل املعوقات
اخلارجية للمصارف اإلسالمية ،ويتضح من البيانات الواردة يف اجلدول رقم ()15
وجود تأثري ذي داللة إحصائية جلميع دعائم نموذج تطوير املصارف اإلسالمية
(التطوير والتحرير) يف التغلب عىل املعوقات اخلارجية ،إذ بلغ معامل االرتباط
املتعدد  ،)0.895( Rأم ّا معامل التحديد  R2ففرس ما نسبته ( )0.801من التباين
احلاصل يف املتغري التابع ،أي أن قيمة ( )%80.1من التغريات يف املعوقات اخلارجية
ناجتة عن التغري يف دعائم نموذج تطوير عمل املصارف اإلسالمية وهي التطوير
والتحرير .وتؤكد نتائج حتليل التباين املوضحة يف اجلدول رقم ( )15ما سبق،
حيث بلغ مستوى الداللة ( )0.000وهي أقل من ( )0.05كام أن قيمة  Fاملحسوبة
( ،)132.84وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص عىل
أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نموذج تطوير املصارف اإلسالمية املتمثلة
بـ :التطوير والتحرير يف التغلب عىل املعوقات اخلارجية التي تواجه املصارف
اإلسالمية.
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جدول رقم ( )16ترتيب املتغريات حسب األمهية يف تفسري النموذج
املتغري حسب درجة تأثريه

القوة التفسريية

الرتتيب

 /1التحرير

0.838

1

 /1التحرير /2 ،التطوير

0.895

2

تأثريا يف التغري احلاصل يف املتغري التابع
وملعرفة أي املتغريات املستقلة أكثر
ً
(املعوقات اخلارجية) ،أجرى الباحث حتليل االنحدار بطريقة Stepwise Regression
حيث يبني اجلدول رقم ( )16أن متغري التحرير جاء ً
أول وفرس لوحده()0.838
وفس جمتم ًعا مع التحرير
من التغري احلاصل يف املعوقات اخلارجية ،تاله التطوير ّ
(.)0.895
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الخاتمة
النتائج

يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة كالتايل:

1 .1وجود أثر ذي داللة إحصائية جلميع دعائم نموذج تطوير املصارف
اإلسالمية مخايس األبعاد (التمييز للتغلب عىل التقليدية والتمييز لتطوير
املنتجات ،الترشيع ،التنوير) يف التغلب عىل املعوقات الداخلية للمصارف
اإلسالمية.

2 .2وجود أثر ذي داللة إحصائية جلميع دعائم نموذج تطوير املصارف
اإلسالمية مخايس األبعاد (التطوير والتحرير) يف التغلب عىل املعوقات
اخلارجية للمصارف اإلسالمية.

3 .3تشكل العنارص التالية معوقات تعيق عمل املصارف اإلسالمية ،وهي :قلة
املنتجات املبتكرة ،واملعوقات الرشعية ،وضعف املوارد البرشية ،وتقليدية
العمل املرصيف ،كمعوقات داخلية ،ومعوقات خارجية ،كالعوملة ،وضعف
التعاون بني البنوك ،واملتطلبات التكنولوجية ،إضافة إىل غياب األسواق
املالية الالزمة لعمل هذه املصارف.

كبريا عىل تطوير عمل املصارف اإلسالمية،
تأثريا ً
4 .4تشكل العوامل املستقلة ً
وهذه العوامل مرتبة حسب نتائج الدراسة :الترشيع يف جوانب الصريفة
اإلسالمية ،والتمييز لتطوير املنتجات ،والتنوير لتطوير املوارد البرشية،
والتمييز للغلب عىل التقليدية ،وحترير العمل املرصيف اإلسالمي ،وتطوير
غياب األسواق املالية.
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التوصيات

يف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ،تقدم الدراسة جمموعة من التوصيات وعىل
النحو اآليت:

2 .2أمهية تبنى نموذج التطوير مخايس األبعاد لتطوير عمل املصارف اإلسالمية
من خالل دعائم هذا النموذج وهي :التمييز ،الترشيع ،التنوير ،التطوير،
و التحرير.

3 .3رضورة التزام املصارف اإلسالمية بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل
املصارف اإلسالمية ،وذلك لتأثريها الواضح يف مواجهة معوقات عمل
املصارف اإلسالمية الداخلية واخلارجية.

4 .4إجراء املزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غري مبحوثة يمكن أن
تعيق عمل املصارف اإلسالمية وتضعف أداءها.
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1 .1أمهية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير يف الصناعة املالية اإلسالمية،
وتشجيع البحث العلمي ،وابتكار وتطوير املنتجات واخلدمات املرصفية
اجلديدة وكام أظهرهتا نتائج الدراسة.
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قائمة المراجع
ً
أول :المراجع العربية

 -احتاد املصارف العربية ،تطورات التمويل والصريفة االسالمية حول العامل،موقع املجلة عىل اإلنرتنت http://www.uabonline.org/ar/magazine

 -أبو زيد ،حممد خري ،أساليب التحليل اإلحصائي باستخدام برجمية ،SPSSعامن ،دار جرير( ،د.ط).2005 ،

 -أبو زيد ،حممد عبداملنعم ،الضامن يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته ،القاهرة،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.1996 ،

 -أبو زيد ،حممد عبداملنعم ،النشاط االستثامري ومعوقاته ،رسالة ماجستري غريمنشورة ،كلية التجارة بجامعة اإلسكندرية .1991

 -اخلليفي ،رياض ،هيئات الرقابة الرشعية بني النظرية والتطبيق ،بحث مقدمللمؤمتر العلمي السنوي الرابع عرش :املؤسسات املالية اإلسالمية :معامل
الواقع وآفاق املستقبل ،كلية الرشيعة بجامعة اإلمارات العربية املتحدة.2009 ،

 -السعد ،أمحد ،وبني خالد محود ،التحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية –أنموذجا ،بحث مقدم للمؤمتر الدويل األول للاملية واملرصفية
مشكلة السيولة
ً
اإلسالمية ،اجلامعة األردنية ،عامن ،األردن.

 -العقول ،حممد ،املعوقات والتحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية ،مقدمللمؤمتر الدويل األول «صيغ مبتكرة للتمويل املرصيف اإلسالمي» ،جامعة آل
البيت ،األردن.2011 ،

 -العاموي ،إسامعيل ،املعوقات اخلارجية للمصارف اإلسالمية – دراسةتطبيقية عىل البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثامر ،رسالة ماجستري يف
110

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

االقتصاد اإلسالمي ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك،
.2003

 -الكفراوي ،عوف ،الرقابة الرشعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية ،جملةأضواء الرشيعة ،العدد  ،14الرياض.1983 ،

 -النجار ،أمحد ،منهج الصحوة اإلسالمية (بنوك بال فوائد) ،االحتاد الدويلللبنوك اإلسالمية ،القاهرة.1989 ،

 -اهلرش ،نافذ ،انجازات الصريفة اإلسالمية بعد  4عقود عىل نشأهتا «واقعالنمو والتوقعات املستقبلية» ،بحث منشور يف جامعة الزرقاء األهلية،
األردن.2017/5/)5-4( ،

 -تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2019/2018تقرير صادر عن مركز ديبلالقتصاد اإلسالمي بالتعاون مع ثومسون رويرتز ودينارد ستاندرد.2018 ،

 -تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي  ،2016/2015تقرير صادر عن مركز ديبلالقتصاد اإلسالمي بالتعاون مع ثومسون رويرتز ودينارد ستاندرد.2015 ،

 -حافظ ،عمر زهري ،البنوك اإلسالمية أمام التحديات املعارصة ،دراسة قدمتملؤمتر مكة املكرمة الرابع بعنوان «األمة اإلسالمية يف مواجهة التحديات»،
بتاريخ .2004/1/24

 -دار املراجعة الرشعية ،أدوات التاهيل املتكاملة للعاملني ،يف املؤسسات املاليةواإلسالمية ودور اهليئات الرشعية واملعاهد يف تدريبهم رشع ًيا ،بحث مقدم
للمؤمتر اخلامس للهيئات الرشعية للمؤساات املالية اإلسالمية ،البحرين،
.2005
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 -املالقي ،عائشة ،البنوك اإلسالمية بني التجربة والفقه والقانون ،املركز الثقايفالعريب ،الدار البيضاء ،املغرب.2000 ،

العدد ( )11ـ أكتوبر  2019م ـ دولة قطر

 -دراجي ،عيسى ،و اورسير ،منور ،حتديات الصناعة املرصفية اإلسالمية،دراسة قدمت للملتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي ،الواقع
ورهانات املستقبل.)2011/2/24-23( ،

 -زهرة ،سيد و دمحان بن عبد الفتاح ،دور الصريفة اإلسالمية يف حتقيقاالستقرار املايل – دراسة حالة عينة من املصارف اإلسالمية :الراجحي ،بيت
التمويل الكويتي ،مرصف قطر اإلسالمي للفرتة من ( ،)2015-2005وقائع
أعامل املؤمتر العلمي الدويل  ،12جامعة الزرقاء األهلية.

 -صاحلي،صالح ،وغريب ،عبد احلليم ،كفاءة صيغ التمويل اإلسالمي يف احتواءاألزمات والتقلبات الدورية ،ورقة بحث قدمت يف إطار امللتقى الدويل حول
األزمة املالية االقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،جامعة سطيف ،اجلزائر،
 21-20أكتوبر .2009

 -عباد ،مجعة حممود ،األزمة املالية االقتصادية العاملية وآثارها احلالية واملتوقعةعىل اجلهاز املرصيف األردين ،مؤمتر األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها من
منظور النظام االقتصادي الغريب واإلسالمي ،جامعة اجلنان ،لبنان.2009 ،

 -عبداهلل ،أمحد ،فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الرشعية ،جملة دراساتاقتصادية إسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،املجلد ( ،)9العدد .101

 -نارص ،الغريب ،البنك اإلسالمي االردين ،قانون البنك اإلسالمي األردينرقم  28لسنة  2000وتعديالته .القانون االحتادي االمارايت رقم  6لسنة 1985
املتعلق بعمل وأنشطة املصارف اإلسالمية.

 -نني ،نبيلة ،وحمرييق ،فوزي ،حتديات عمل املصارف اإلسالمية يف النظاماملرصيف اجلزائري ،بحث مقدم الستكامل متطلبات املاجستري جلامعة الشهيد
محد خلرض بالواد ،اجلزائر.2015 ،
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