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المستخلص
لقد تركت األزمة المالية آثار كنتائج ىامة في اقتصاديات العالـ كأيضان في طبيعة النظاـ المالي

العالمي كقد كاف مف أىـ ىذه النتائج ىك بركز دكر المصارؼ اإلسالمية كمؤسسات اقؿ تأث انر باألزمة

المالية كأيضان كمؤسسات داعمة لالستقرار المالي ككانت ىذه النتائج بسبب طبيعة عمؿ ىذه المؤسسات

المتكافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية في األساليب كاألدكات التي تعتمدىا في عمميا كعمى العكس تمامان

بالنسبة ؿلمصارؼ التقميدية (الربكية) التي كانت سببان في حدكث ىذه األزمة كالتي أدت إلى إ فالس الكثير
مف ىذه المصارؼ األمر الذم احدث زيادة في الطمب عمى الخدمات المصرفية اإلسالمية كبديؿ ناجح

عف النمكذج التقميدم (الربكم) في العمؿ المصرفي  .لذلؾ حاكلت الدراسة التطرؽ إلى مكضكع االستقرار

المالي كآ ليات تحقيقو في ضكء اؿمعطيات العممية كالمنيجية كاألسس كالمبادئ التي يستند إلييا النظاـ

المالي كاالقتصادم بشكؿ عاـ ،كالمصارؼ اإلسالمية كطبيعة عمميا بشكؿ خاص ،كقد تكصمت الدراسة

إلى مجمكعة مف اؿنتائج كالتكصيات.

The Financial Stability in light of the financial system
and Islamic banking\An analytical study of a sample of Islamic banks
in the light of the global indicators of the financial crisis

Abstract
The financial Crisis has left important implications and results in the
economies of the world and also in the nature of the global financial system
the most important of these results is the emergence of the role of Islamic
banks as institutions less affected by financial crisis and also as institutions
supportive of financial stability, and these findings were due to the nature of
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the work of these institutions are compatible with the provisions of Islamic
law in the methods and tools adopted in their work and on the contrary, for
conventional banks (usury), which was a cause of this crisis, which led to the
bankruptcy of many of these banks is that the latest increase in the demand
for Islamic banking services as an alternative successful from the traditional
model (riba) in the work banking. Therefore, the study tried to address the
issue of financial stability and mechanisms to achieve in light of the data
process and methodology and the foundations and principles underlying
financial and economic system in general, and Islamic banks and the nature
of their work, in particular, the study reached a set of findings and
recommendations.
أهمية الدراسة  :تكمف أىمية الدراسة مف خالؿ إبراز الدكر االيجابي لمنظاـ المالي كاالقتصادم اإلسالمي
ككؿ كلممصارؼ اإلسالمية كمؤسسات معززة لالستقرار المالي خالؿ األزمات المالية كفي الكقت نفسو بما
تمتمكو مف األدكات كاألساليب المالية اإلسالمية التي تستخدميا في التعامالت المالية

كبما يتفؽ مع

ضكابط كأحكاـ الشريعة اإلسالمية.
هدف الدراسة  :تيدؼ الدراسة إلى تكضيح مفيكـ االستقرار المالي كأىميتو كذلؾ مف خالؿ اآلثار التي
أفرزتيا األزمة المالية كما ليا مف تأثير عمى النظاـ المالي كاالقتصادم العالمي ككؿ ،فضالن عف التعرؼ
عمى األسس كالضكابط التي يستف د إلييا النظاـ المالي كاالقتصادم اإلسالمي كبياف دكر الصناعة

المصرفية اإلسالمية في التعامؿ مع األزمات كبالتالي تعزيز االستقرار المالي.
مشكمة الدراسة :إف التحديات الراىنة التي تفرضيا األزمة المالية أفرزت كال زالت تفرز آثا انر في أغمبيا

ىي سمبية السيما عمى اؿدكؿ المتقدمة ،كما شيدناه مف إفالس المؤسسات ،كتسريح آالؼ العماؿ،
كاحالتيـ عمى البطالة ليك خير دليؿ عمى ىذه اآلثار السمبية؛ األمر الذم يقكدنا إلى ضركرة تشخيص ىذه

األزمة كالبحث في سبؿ االستقرار المالي ،لذلؾ تكمف مشكمة الدراسة في التساؤؿ اآلتي-:

 ىؿ ىنالؾ مؤ شرات لالستقرار المالي في األنشطة الرئيسية لممصارؼ اإلسالمية خالؿ سنكات
األزمة أـ كاف لألزمة المالية األثر الكبير عمى أنشطتيا ؟
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فرضية الدراسة  :في ضكء التساؤؿ الذم تـ طرحو في مشكمة البحث يمكف القكؿ أف فرضية الدراسة
ىي :
 ىنالؾ مؤشرات لالستقرار المالي في

آلية عمؿ المصارؼ اإلسالمية مف خالؿ التطكرات التي

شيدتيا األنشطة الرئيسية ليا خالؿ سنكات األزمة المالية العالمية.
منهج الدراسة

 :اعتمدت الدراسة في عرض جكانب المكضكع عمى المصادر النظرية

( العربية

كاألجنبية) المدعكمة بالمؤشرات الناتجة عف األزمة المالية فضالن عف استخداـ المنيج التحميمي الكصفي
لممؤشرات المستخرجة مف التقارير السنكية لممصارؼ اإلسالمية عينة الدراسة؛ لتغطية جكانب المكضكع
بما يتالءـ مع طبيعة المشكمة المبحكثة .

المبحث األول  :مفهوم االستقرار المالي وأهميته (إطار عام)
أوالً  :مفهوم االستقرار المالي وعدم االستقرار المالي.
أصبح الحفاظ عمى االستقرار المالي عمى مدل العقد الماضي ىدفان

متزايد األىمية في سياؽ

السياسات االقتصادية ،لذلؾ يقتضي األمر اإلشارة إلى ماىية االستقرار المالي كعدمو كفؽ كجيات نظر
المختصيف سكاء كانكا (أشخاص أك مؤسسات).
يعرؼ عدـ االستقرار المالي ،كالذم يككف متعمقان باالدخار كاالستثمار ،بأنو االنحرافات التي

تحدث مف خطة االدخار بسبب عدـ الكفاءة في أداء اإلدارة المالية لتكظيؼ النظاـ المالي أك

بسبب

حاالت عدـ استقرار النظاـ في مكاجية الصدمات المحتممة.
كفي تكضيح آخر لحالة عدـ االستقرار المالي ىي عبارة عف المخاطر المعنكية التي تظير نتيجة
سكء تخصيص األمكاؿ كاالختيار غير الجيد لالستثمار كالتركيز عمى تكجيو المكازنة مف خالؿ

مكقع

القيمة الصافية لممقترضيف.)8 ،2003 ،Herrero and peddel Ri (.

كيككف النظاـ المالي في حالة مف االستقرار حينما يككف قاد ار عمى تسييؿ ( بدالن مف إعاقة )

األداء االؽتصادم كتشتت االختالالت المالية ( عدـ التكازف المالي ) التي تظير داخميان أك نتيجة ألحداث
ىامة سمبية كغير متكقعة (.)8 ،2004 ، Schinasi

كبيدؼ تكضيح األطر الخاصة بمفيكـ (االستقرار المالي ) الذم أصبح محط أنظار العديد مف
اؿبفكؾ اؿمرؾزية كالمؤسسات المالية بما فييا (صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي كبنؾ التسكيات الدكلية )
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التي أصدرت تقارير دكرية عف االستقرار المالي ك خصصت جانبان ميمان مف جكانب نشاطيا لدراسة

االستقرار المالي كالسعي لتحقيقو ،كتكثيؼ الجيكد نحك تحديد مفيكـ كا ضح ليذا المصطمح ،كالمغزل مف
االستقرار المالي يتجاكز المفيكـ البسيط لعدـ كقكع األزمات فالنظاـ المالي يككف مستق انر

إذا ما اتسـ

بإمكانات معينة مثؿ ( تيسير كفاءة المكارد االقتصادية كتكزيعىا حسب المناطؽ الجغرافية مع مركر
الكقت) إلى جانب العمميات المالية كاالقتصادية األخرل ( كاالدخار ،كاالستثمار  ،كاالقتراض كاإلقراض ،
كخمؽ السيكلة كتكزيعيا  ،كتحديد أسعار األصكؿ ك تراكـ الثركة كنمك الناتج ) ك(تقييـ المخاطر الـ الية
كتسعيرىا كتحديدىا كادارتيا كاستمرار القدرة عمى أداء ىذه الكظائؼ األساسية حتى مع التعرض لمصدمات
الخارجية أك في حاؿ تراكـ االختالالت) ( .شيناسي)2-1 ،2005 ،
كفي تعريؼ ؿصندكؽ النقد الدكلي (  ) IMFكالذم ركز فيو عمى األنكاع اؿمختمفة التي يسمييا
(بالنكبات) ضمف النظاـ المالي كالتي تأخذ فترات مف عدـ االستقرار المالي التي تتحكؿ بدكرىا إلى فترات
مف االضطراب الحاد في األ سكاؽ المالية كالتي تضعؼ قابمية النظاـ عمى تقديـ خدمات الدفع إلى السعر
كمخاطر التحكيؿ كتخصيص االئتماف كالسيكلة كمف المحتمؿ أف يؤدم إلى انخفاض في النشاط الحقيقي
في االقتصاد.
كتناكؿ تعريؼ آخر حالة عدـ االستقرار المالي مف خالؿ طرح مفيكـ

(اليشاشة المالية ) حيث

كصفت بأنوا :الكضع الذم يـ تلؾ فيو المقترضيف المحتمميف ثركة قميمة نسبيا إلى حجـ مشاريعيـ
ىذا المكقؼ يؤدم إلى كمفة تنظيمية عالية كمعكقات أداء في قطاع االستثمار

كإف
كعمى

مستكل االقتصاد ككؿ (. )8 - 5 ،2005 ،Drffill
كلعؿ ابسط كاقصر تعريؼ لال ستقرار المالي ىك ( تجنب كقكع األزمات المالية ) ألف األزمة
المالية ىي ( فقداف الثقة في عممة البمد أك أصكلو المالية األخرل

) مما يتسبب في سحب المستثمريف

األجانب لرؤكس أمكاليـ مف البمد.
كفي تعريؼ لالستقرار المالي الذم يتضح مفيكمو مف خالؿ العمؿ عمى التأؾيد عؿل قكة كسالسة
عمؿ جميع مككنات النظاـ المالي  ،مما ينضكم عمى غياب التشنجات ك التكترات في ىذا الجياز بما
ينعكس سمبا عمى االقتصاد  ،لذلؾ فإف ىذا المفيكـ يستند إلى ( استقرار جميع مككنات النظاـ المالي )
مف جية ،ك (استقرار أسكاؽ الماؿ كاألنشطة المرتبطة بيا ) مف جية أخرل .لذلؾ فإ ف االستقرار المالي
يرتبط بالنظاـ المالي كمككناتو كاألنشطة المرتبطة بو  ،كعمى رأس ما يكلى لو األىمية كالعناية ( أسكاؽ
الماؿ كالبنكؾ التجارية ) كمف أىـ الجيات المسئكلة عف تحقيؽ ذلؾ (البنكؾ المركزية ) مف خالؿ مدل
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سالمة كصالحية السياسات النقدية كالما لية التي تنتقجيا كفي نفس الكقت ألىميتيا كحساسيتيا كلتاريخيا
المرتبط باألزمات حيف كقكعيا سكاء كانت ىي مبعث لتمؾ األزمات أك غيرىا (بمكافي -71، 2008 ،
. )72
كفي تعريؼ آخر يكضح الفرؽ بيف استقرار المؤسسات المالية كاستقرار األسكاؽ المالية فأكضح
أف األكؿ يشير إؿل قدرة المؤسسات المالية عمى تحقيؽ التزاماتيا التعاقدية دكف معكقات أك دعـ  ،بينما
يشير األخر إلى قدرة أسعار األصكؿ عمى أ ف تعكس األداء الحقيقي عند حدكث تقمبات غير مبررة في
األسعار ( ؿينؾ. ) 5 ،2005 ،
كيمكف أف نبيف أىـ العكامؿ المؤثرة في أداء النظاـ المالي ـف خالؿ الشكؿ التالي:

الشكل ( ) 1
العوامل المؤثرة في أداء النظام المالي
*المصدر :شيناسي.5 ،2005 ،

يتضح مف الشكؿ ( )1أنو قد تنشأ المخاطر كمكاطف الضعؼ إما داخميان مف داخؿ النظاـ المالي ،

م في االقتصاد الحقيقي عمى سبيؿ المثاؿ تختمؼ اإلجراءات اؿ متخذة عمى صعيد السياسات
أك خارج ان
باختالؼ طبيعة ىذه المخاطر ،فالسمطات الماؿية في المعتاد قادرة عمى التأثير

الداخمية كفي احتماالت كقكعيا مف خالؿ القياـ بعمميات التنظيـ أك

في حجـ االختالالت

الرقابة أ ك إدارة األزمات ،كعمى

العكس يصعب التحكـ في االضطرابات الخارجية إال مف خالؿ تطبيؽ سياسات االقتصاد الكمي عؿل
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فترات زمنية طكيمة كغير محددة ،كينحصر دكر السياسات غالبا عند كقكع االضطراب الخارجي في ا لحد
مف تأثير عمى النظاـ المالي كذلؾ بعد ة سبؿ أىميا  :المحافظة عمى قدرة النظاـ مف خالؿ استيعاب
الصدمات (األزمات) كتشغيؿ النظـ البديمة لحـ اية المعمكمات الحيكية(.شيناسي.)5 ،2005 ،
ثانياً :أهمية االستقرار المالي
يمكف إدراؾ أىمية االستقرار المالي مف خالؿ النظر في اآلثار العالمية التي أفرزتيا األزمة المالية
عمى القطاع المالي كاالقتصادم ككؿ كأىميا ما يأتي:
 - 1إف عدـ االستقرار المالي ا نعكس سلبا ع لى النمك االقتصادم األمر الذم أدل إلى حدكث انكماش في
االقتصاد كبالتالي فا ف ذلؾ يرفع مف معدالت البطالة حيث كصمت معدالت البطالة في الكاليات المتحدة
األمريكية إلى ( )%6.1في سبتمبر  2008كىك المعدؿ األعمى في خمس سنكات  ،حيث قاـ أصحاب
العمؿ باالستغناء عف ما يقارب ( )605.000كظيفة منذ بداية عاـ  . 2008أما في االقتصاد األكربي
فقد ارتفعت معدالت البطالة أيضا عمى سبيؿ المثاؿ في االقتصاد البريطاني كحسب إحصاءات

(مكتب

اإلحصاءات القكمية ) ارتفع مستكل البطالة إلى ( )904.900بزيادة حكالي ( )32.500حالة كذلؾ في
أغسطس  ، 2008كما عانت اسبانيا بدكرىا مف ارتفاع معدالت البطالة أيضا حيث كصمت إلى ()%9.9
فقد ازدادت حاالت البطالة في االقتصاد االسباني بنحك

( )425ألؼ حالة عف عاـ  2007كؿ تمؾ

الظكاىر الخاصة باألزمة انتقمت بدكرىا إلى الدكؿ األكربية األخرل مثؿ بمجيكا كالنمسا كالمانيا كالدنـ ارؾ
كالسكيد كغيرىا مف الدكؿ األخرل ( شحاتة.) 9-8 ،2009 ،
 - 2أف غياب االستقرار المالي أثر في النمك االقتصادم  ،ففي ظؿ تداعيات أزمة الرىف العقارم التي انطمقت
ش اررتيا مف أمريكا كامتدت إلى غيرىا

 ،أعاد صندكؽ النقد الدكلي النظر في تكقعاتو بشاف النمك

االقتصادم لكؿ ـ ف عامي ( )2008ك ( ،)2009ففي مراجعاتو التي أصدرىا في ابريؿ عاـ  2008ذكر
الصندكؽ انو كمما زادت حدة األزمات المالية كطالت فترة بقائيا كمما قمت معدالت النمك االقتصادم ،
كبسبب استمرار أزمة الرىف العقارم كتداعياتيا يتكقع الصندكؽ أف ينمك االقتصاد العالمي بمعدؿ
( )%3.7بدالن مف ( )%4.9بحسب تقديرات  ،2007كفي عاـ  2009سينمك االقتصاد العالمي بمعدؿ
( )%3.8كىذه التقديرات كانت أكثر تفاؤال حيث كانت ىناؾ تقديرات أخرل

تشير إلى احتماؿ نمك

االقتصاد العالمي لعاـ ( )2008ك ( )2009بنسب تتراكح ( )%2.5ك(( )%3بمكافي . ) 73 ، 2008 ،
 - 3تعرض العديد مف البنكؾ حكؿ العالـ كخاصة في آسيا كأكربا لخسائر مف جراء ىذه األزمة األمر الذم
أدل إلى انتشار المخاكؼ بيف البنكؾ مف اإلقراض  ،كتراجعت معدالت تقديـ االئتماف في العديد مف دكؿ
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العالـ األمر الذم دفع البنكؾ المركزية لضخ المزيد مف األمكاؿ في

أسكاؽ الماؿ لتقميؿ حدة األزمة

(

االسراج .)10 ، 2009 ،
 - 4أظيرت نتائج األزمة المالية ككارث عمى جميع األصعدة (االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية) كالتي ستمتد
آثارىا لسنكات قادمة مف بعد حدكثيا  ،كما األزمة اآلسيكية أك أزمة مصارؼ الياباف في نياية الثمانينات
كمطمع التسعينات  ،ثـ األزمة المالية التي أصابت تركيا عامي ( )2001ك ( )2002كالتي أدت إلى تعثر
العديد مف اؿمصارؼ اؿتقميدية كمف بينيا ثمانية مممككة لمدكلة كخسارة إجمالية قدرت بػ ( )%3.5مف حجـ
الناتج المحمي اإلجمالي ثـ أزمة الرىف العقارم التي يعيش االقتصاد العالمي تبعاتيا كآثارىا كالتي قد تصؿ
تكاليفيا إلى ( )1تريميكف دكالر (1000مميار دكالر) كىذه األزمات ما ىي إال نماذج مف أمثمة كثيرة ـ ـ تدة
عبر تاريخ طكيؿ لـ يتعدل دكرة حدكثيا الكاحدة تمك األخرل أكثر مف عشرة سنكات كما يذكر مؤرخ كمحمؿ
األزمات المالية (كنبد لبرجر) كغيره مثؿ االقتصادم األمريكي الشيير (ىيماف مينسكي) الذم تكصؿ إلى
نتيجة مفادىا إننا نحاكؿ تحقيؽ االستقرار لنظاـ ىش بطبيعتو كغير مستقر كمعرض لالزمات المالية
(بمكافي .)76-75، 2008،
 - 5أدت األزمة إلى شطب عدد مف البنكؾ الكبرل في العالـ حكالي ( 25بنؾ) ألكثر مف ( )300مميار دكالر
مف قيمة أصكليا نتيجة انخفاض قيمة األكراؽ المالية المضمكنة بقركض عقارية منذ  2007األمر الذم
أدل إلى تراجع السيكلة لدل البنكؾ إلقراضيا لممستيمكيف .
 - 6أطمقت العديد مف الشركات األكربية إشارات تحذيرية مف تأثير األزمة األمريكية عمييا  ،كاتباع تأثير األزمة
ليشمؿ قطاعات مثؿ صناعة السيارات كالصناعات الدكائية كصناعة البناء أما في اؿ صيف كاليند فعمى
اؿرغـ مف كجكد التفاؤؿ لدل بعض الشركات المتكاجدة في األسكاؽ الصينية كاليندية بأف
األزمة عمييا سيككف ضئيال إال أف الكاقع يؤكد حتمية تأثير الصيف بيذه األزمة
كاضح  ،كذلؾ الف الصيف تصدر حكالي

( )%21مف صادراتيا إلى الكاليات المتحدة

يككف تأثير
بشكؿ
األمريكية(،

االسراج .)10 ، 2009 ،
 - 7تأثر االقتصاد اليندم باألزمة المالية كالتي أدت إلى تباطؤ

نمك االقتصاد العالمي  ،األمر الذم احدث

انخفاض حاد في الطمب عمى الصادرات اؿ ىندية في أسكاقيا الرئيسية كقد أصيب قطاع المجكىرات
كاألحجار الكريمة بيذه اإلضرار في البداية حيث فقد أكثر مف

(  )300000عامؿ كظائفيـ في ذلؾ

القطاع كاألثر السمبي اآلخر لالزمة المالية في االقتصاد اليندم ىك تأثر قطاع تصدير المالبس الجاىزة
كقطاعات المنسكجات كاؿ جمكد كالصناعات اؿ يدكية كمككنات السيارات ،كقد كاف مقدار األضرار في
قطاعات الصادرات في اليند بشكؿ عاـ يقدر بحكالي ( )% 21مف الناتج المحمي اإلجمالي في فبراير مف
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عاـ  2009كىك اشد انخفاض في الصادرات عمى مدل العقديف الماضييف ( ،Kumar and others
. )10 ،2009
 - 8أثرت األزمة عمى االقتصاد الياباني الذ م شيد تراجعا في النمك االقتصادم  ،كعدـ استقرار أسكاؽ األسيـ،
كما دفع البنؾ المركزم لإلبقاء عمى معدؿ الفائدة منخفضان عند (صفر )%كما تراجعت مبيعات الشركات
المصدرة نتيجة النخفاض الدكالر كانخفاض إنتاج المصانع ألدنى مستكياتو منذ

(( .)%1.3االسراج، 2009 ،

خمس سنكات بمعدؿ

. )10

مف خالؿ ما سبؽ الحظنا اآلثار السمبية التي أحدثيا عدـ االستقرار اؿـ الي في اقتصاديات الكثير
مف الدكؿ المتقدمة كالنامية كعمى جميع األصعدة كالتم تـ مشاىدتو ا بعد األزمة المالية كبكضكح ،األمر
الذم يبرز لنا أىمية االستقرار المالي كاآلثار الناتجة عف فقدافق .
كما أثبتت األزمة المالية ضعؼ كعدـ جدكل السياسات المالية القائمة عمى أسس غير منضبطة
كالتي كانت عمى الدكاـ سببان لحدكث مثؿ ىذه األزمات لذلؾ كانت نقط ة البداية لمعديد مف المؤسسات

اؿمالية لمتخمص مف آثار ىذه األزمة ىك لجكءىا إلى أساليب كأدكات التمكيؿ اإلسالمي المعتمدة مف قبؿ
المصارؼ اإلسالمية التي كانت اقؿ المؤسسات تأث ار بيذه األزمة  ،كمما ال يخفى إف األثر القميؿ الناتج
عف األزمة المالية ك الذم ظير عند ىذه المصارؼ (اإلسالمية) ،كاف بسبب ارتباطاتو ا الخارجية بالنظاـ
المالي كاؿمؤسسات المالية التي تنتيج أسمكب العمؿ التجارم القائـ عمى أساس الفائدة الربكية.

المبحث الثاني :ضوابط االستقرار المالي وآلياته (إطار إسالمي)
أوالً :ضوابط النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي في التصدي لألزمات:
يستند النظاـ المالي كاالقتصادم اإلسالمي إلى مجمكعة مف الضكابط التي تساعده في الكقكؼ أماـ

األزمات كالتقميؿ مف مخاطرىا ،السيما إذا تـ مقارنتو بالنظاـ االقتصادم الكضعي الذم يستند إلى نظاـ
الفائدة الربكية كالمشتقات المالية ،لذلؾ يستمزـ األمر التعريؼ بالضكابط التي تحكـ عمؿ النظاـ المالي

كاالقتصادم اإلسالمي كأه ميا ما يأتي( :عباد )16 -15 ،2009 ،

 - 1يقكـ النظاـ المالي كاالقتصادم اإلسالمي عمى منظكمة مف القيـ كالمثؿ كاألخالؽ مثؿ

( األمانة كالمصداقية كالشفافية كالبينة كالتيسير كالتعاكف كالتكامؿ كالتضامف )  ،فاإلسالـ يؤكد
عمى أنو ( ال اقتصاد بدكف أخالؽ كمثؿ ) ،ؿذلؾ كجكد مثؿ ىذه القيـ األخالقية تساعد عمى

تحقيؽ األمف كاألماف كاالستقرار لكافة المتعامميف ،كفي الكقت نفسو تحرـ الشريعة اإلسالمية

المعامالت المالية كاالقتصادية التي تقكـ عمى ( الكذب كالمقامرة كالتدليس كالغرر كالجيالة
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كاالحتكار كاالستغالؿ كالجشع كالظمـ كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ ) ،لذلؾ يعتبر االلتزاـ بالقيـ

منتجا أك مستيم نكا،
اإليمانية كاألخالقية بمثابة اإلطار الذم يضبط فيو المسمـ سمككو سكاء كاف ن
بائعا أك مشترنيا كذلؾ في حالة الركاج كالكساد كفي حالة االستقرار أك في حالة األزمة.
ن

 - 2يستند النظاـ المالي كاالقتصادم اإلسالمي إلى قاعدة المشاركة في الربح كالخسارة كعمى التداكؿ
الفعمي لألمكاؿ كالمكجكدات ،كيحكـ ذلؾ ضكابط الحالؿ الطيب كاألكلكيات اإلسالمية كتحقيؽ

المنافع المشركعة كالغنـ بالغرـ ،كالتفاعؿ الحقيقي بيف أصحاب األمكاؿ كأصحاب األعماؿ كالخبرة

كالعمؿ كفؽ ضابط العدؿ كالحؽ ،كبذؿ الجيد ىذا يقمؿ مف حدة أم أزمة حيث ال يكجد فريؽ رابح

دائمان أبدان كفريؽ خاسر دائمان أبدان ،بؿ المشاركة في الربح كالخسارة ،كقد كضع الفقياء كالعمماء

المتخصصكف مجمكعة مف عقكد االستثمار كالتمكيؿ اإلسالمي التي تقكـ عمى ضكابط شرعية ،مف
ىذه العقكد ( صيغ التمكيؿ بالمضاربة كبالمشاركة كبالمرابحة كباالستصناع كبالسمـ كباإلجارة

كالمزارعة كالمساقاة كغيرىا ) ،كما حرمت الشريعة اإلسالمية كافة عقكد التمكيؿ باالستثمار القائمة

عمى التمكيؿ بالقركض ذات الفائدة ،كالتي تعتبر مف األسباب الرئيسية لألزمة المالية العالمية

اؿحالية.

 - 3حرمت الشريعة اإلسالمية نظاـ المشتقات المالية كالتي تقكـ عمى معامالت كىمية يسكدىا الغرر
كالجيالة ،كلقد كيَّؼ الفقياء مثؿ ىذه المعامالت عمى أنيا مف المقامرات المنيي عنيا شرعا ،فضالن
عف أف الخبراء كأصحاب البصيرة مف المختصيف في االقتصاد الكضعي يؤكدكف ع لى أف مف

أسباب األزمة المالية العالمية المعاصرة ىك نظاـ المشتقات المالية ككنيا ال تؤدم إلى تحقيؽ تنمية
اقتصادية حقيقية ،كانما ىي كسيمة مف كسائؿ خمؽ النقكد التي تسبب التضخـ كارتفاع األسعار
االنييار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامؿ بمثؿ ىذا النظاـ.

 - 4حرمت الشريعة اإلسالمية كافة صكر كصيغ كأشكاؿ بيع الديف بالديف مثؿ( خصـ األكراؽ التجارية
كخصـ الشيكات المؤجمة ك نظاـ جدكلة الديكف مع رفع سعر الفائدة )  ،كلقد أكدت ذلؾ اآلثار التي
أفرزتيا األزمة المالية كالتي اعترؼ بيا المختصيف في

االقتصاد الكضعي عمى أف مف أسباب

األزمة المالية المعاصرة ىك قياـ بعض شركات الكساطة المالية بالتجارة في الديكف؛ كىك ما أدل
إلى اشتعاؿ األزمة كتفاقميا.

 - 5يقكـ النظاـ المالي كاالقتصادم اإلسالمي عمى مبدأ التيسير عمى المقترض الذم ال يستطيع سداد
ِ
ص َّددقُواْس َ ْسيٌر
الديف ألسباب قيرية ،كما في قكلو تعالى ( َوِان َكا َن ُذو ُع ْس
س َرٍة َوأَن تَ َ
س َرٍة فَ َنظ َرةٌ إِلَى َم ْسي َ
ون )(.سكرة البقرة ،اآلية .)280 :فضالن عف أف المختصيف في االقتصاد الكضعي
لَّد ُك ْسم إِن ُكنتُ ْسم تَ ْسعمَ ُم َ
أكدكا عمى أف مف أسباب األزمة تكقؼ المديف عف سداد االلتزامات المترتبة عميو ،كقياـ الدا ئف برفع
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سعر الفائدة أك تدكير القرض بفائدة أعمى أك تنفيذ إجراءات الحجز عمى الرىكف المقدمة مف ِقبؿ
المديف كتشريده كطرده ،كىذا ما أدل
االقتصادية.

إلى كجكد أزمة

اجتماعية كانسانية إلى جانب األزمة

ج

ثانياً :آليات االستقرار المالي ودور الصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية

أثبتت النتائج التي أفرزتيا األزمة المالية أف المصارؼ اإلسالمية كانت أكثر أمانان مف المصارؼ

التجارية كىذا مؤشر عمى حقيقة أف تككف المصارؼ اإلسالمية القاعدة المصرفية اآلمنة في ظؿ الطمب
المتزايد المستمر إلييا مف ِقبؿ األفراد كالمؤسسات المالية بحثان عف الحمكؿ لتجاكز آثار األزمة المالية مف
جية ،كلككف المصارؼ اإلسالمية اكتسبت سمعة عالمية بكصفيا المالذ اآلمف لالستقرار المالي خاصة

مع استم اررية البحث مف قبؿ األطراؼ األخرل (المتضرركف مف األزمة المالية ) ،عف نظاـ مالي جديد

العالمي كذلؾ مف جية أخرل (.يكسؼ)14 ،2009 ،
ة
لمرحمة ما بعد األزمة المالية
كطالما أف مف مقتضيات المرحمة الجديدة

(مرحمة ما بعد األزمة المالية ) ،في ميداف الصناعة

المصرفية ،يتطمب االعتماد عمى آليات عمؿ المصارؼ اإلسالمية كأدكاتيا مف أجؿ الخركج مف األزمة

المالية إلى بر األماف كاالستقرار المالي فإف ذ لؾ يدفعنا إلى اإلشارة إلى اآلليات الحالية كالمستقبمية كالتي
ممكف أف تجعؿ مف المصارؼ اإلسالمية ىي الرائدة في تحقيؽ االستقرار المالي ،كمف أىـ ىذه اآلليات

ىي:

- 1يطرح النظاـ المصرفي اإلسالمي العديد مف المقترحات الفعالة ؿلخركج مف األزمة الماؿية كصكالن إلى
االستؽرار المالي ،كذلؾ مف خالؿ صيغ شرعية تتناسب مع حاجات المجتمعات المتنكعة كمف ىذه

الصيغ (صككؾ المضاربة كصككؾ اإلجارة كصككؾ السمـ ،كاالستصنا ع كالمشاركة كغيرىا مف
الصيغ)) .الحنيطي كخصاكنة )52 ،2009 ،ك(عباد.)33 ،2009 ،

- 2يتطمب تحقيؽ االستقرار المالي استخداـ مبدأ اؿمشاركة في الربح كالخسارة الذم تستند إليو المصارؼ
اإلسالمية بدالن مف أسعار الفائدة كالبيع عمى اليامش المحرمة شرعان ،كىذا يتطمب التدخؿ المباشر

مف قبؿ الحككمات إلرشاد مصارفيا نحك ىذه اآللية ،كقد شيدنا ذلؾ عمى أرض الكاقع مف خالؿ

الخطكات التي اتخذتيا الحككمة األ مريكية في بداية األزمة عندما أعمف الرئيس األمريكي عف (منع
البيع عمى اليامش)(.جحنيط.)17-16 ،2009 ،

- 3تنظيـ معايير مينة الكساطة كالسمسرة كمنع التكتالت المؤدية إلى إلحاؽ الضرر كالظمـ بالمجتمع
كتأميف الحرية كاإلفصاح الالزميف لركاد السكؽ كمنع حاالت الغبف كالتعرؼ عمى حقيقة

األسعار

مف خالؿ اىتماـ الجيات اإلشرافية مف ك ازرات أك مصارؼ مركزية أك بكرصات أك لجاف محاسبية

لمراقبة مكازيف كمكاييؿ األسكاؽ كمحاربة الغش كالتدليس كعدـ التدخؿ بالتسعير إال لمضركرة ،كىذا
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ما تؤكده الضكابط كاألحكاـ الشرعية الخاصة في مختمؼ التعامال

)92

ت المالية (.قنطقچي،2008 ،

- 4إف األزمة المالية تعتبر فرصة أماـ المصارؼ اإلسالمية لمتعريؼ باألسس التي تقكـ عمييا خاصةن

بعد االىتماـ الذم حظيت بو عالميان ،فضالن عف تكسيع أنشطتيا كانشاء أسكاؽ رأس ماؿ إسالمية،

كىذه المرحمة تقتضي تضافر جيكد الفقياء مف جية كع لماء االقتصاد كالمصرفييف مف جية أخرل؛

مف أجؿ تطكير العمؿ المصرفي اإلسالمي مستقبالن كلتمكينو مف اغتناـ فرص النمك المرتقبة

كمكاكبة التطكرات مف خالؿ ابتكار منتجات كأدكات مالية تجسد مذىبية كخصكصية عمؿ ىذه

المصارؼ كتتفاعؿ مع المستجدات المالية كالمصرفية في

ضكء االحتياجات الفعمية لالقتصاد

الحقيقي مع مراعاة الضكابط الشرعية لتفادم األزمات المالية مستقبالن (.بكجالؿ)79-78 ،2009 ،
ك (صالحي كغربي.)22 ،2009 ،

- 5تحقيؽ االستقرار المالي يتطمب بناء نظاـ يستند في جكانبو ( المالية كاالقتصادية كالمصرفية ) إلى
ضكابط كأحكاـ ا لشريعة اإلسالمية السمحاء بعيدان عف الربا كالمخاطر العالية غير

المبررة

كبعيدان عف الجشع كالفساد ،كأف يقكـ ىذا النظاـ عمى عالقات الشراكة مع المؤسسات القائمة
باستخداـ الصيغ كاألساليب المالية اإلسالمية المتاحة

.)116 ،2009

(.أبك فارة )16 ،2008 ،ك (السبعاكم،

المبحث الثالث :تحميل التطورات الحاصمة (معدالت النمو) في األ نشطة الرئيسية
لممصارف اإلسالمية عينة الدراسة لممدة (.)2009-2004

يتضمف ىذا المبحث التعرؼ عمى مؤشرات االستقرار المالي في إطار العمؿ المصرفي اإلسالمي

كاستخراج ىذه المؤشرات مف اؿتطكرات الحاصمة في األنشطة الرئيسية لممصارؼ اإلسالمية عينة الدراسة

المتمثمة بِػ ( مصرؼ الراجحي اإلسالمي السعكدم ك مصرؼ قطر اإلسالمي ك مصرؼ فيصؿ اإلسالمي

السكداني كالبنؾ العربي اإلسالمي الدكلي األردني ) كذلؾ لسنكات األزمة المالية العالمية لممدة ( -2004

 )2009مف خالؿ استخراج معدؿ النمك لألنشطة الرئيسية لممصارؼ اإلسالمية عينة الدراسة المتمثمة بِػ (
المكجكدات ،التمكيؿ كاالستثمار ،المطمكبات ،حقكؽ الممكية ،الكدائع ) كذلؾ ( بقسمة السنة الحالية عمى

سنة األساس ) ،باعتبار أف سنة ( )2004ىي سنة األساس لممصارؼ اإلسالمية عيف ة الدراسة؛ بسبب

البعد الزمني ليذه السنة عف نياية سنة (  ) 2007التي ظيرت فييا آثار األزمة المالية كبشكؿ كاضح في
النظاـ المالي العالمي ،كمف ثـ استخراج متكسط معدالت النمك لكؿ نشاط خالؿ سنكات الدراسة.
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أوالً :مصرف الراجحي اإلسالمي السعودي:
أ -نبذة عن المصرف:

تأسست شركة الراجحي المصرفية لالستثمار) شركة مساىمة سعكدية( ،كتـ الترخيص بإنشائو

بالمرسكـ الممكي رقـ ) )59بتاريخ ( )3ذم القعدة  / 1407/المكافؽ  29يكنيك

(  .)1987يتككف

رأس ماؿ المصرؼ المصرح بو ،كالمصدر كالمدفكع بالكامؿ مف ( )1.25بميكف سيـ ،بقيمة إسمية

قدرىا ) )10لاير سعكدم لمسيـ  ،كيقكـ المصرؼ بتقديـ مجمكعة متكاممة مف المنتجات المالية كالخدمات

المصرفية بما في ذلؾ (اؿحسابات اؿجارية كاؿتمكيؿ اؿشخصي كاؿتمكيؿ اؿعقارم كتمكيؿ السيارات ) تتكافر
ىذه المنتجات في مختمؼ فركع المصرؼ عمى امتداد المممكة السعكدية كما يقدـ المصرؼ لعمالئو بعض

المنتجات المصرفية القائمة عمى مبدأ تجنب الفكائد كالتي تشتمؿ عمى (المتاجرة كالبيع بالتقسيط كالمرابحة

كاالستصناع ) طبقان ألحكاـ الشريعة اإلسالمية ،كما عمد المصرؼ إلى تكسيع شبكة الفركع المصرفية

التابعة بافتتاح

( )19فرعان جديدان

لممصرؼ.)15 ،2009،

لتصؿ عد د فركعو

اؿقائمة إلى ( )48فرعان (.التقرير السنكم

ب -تحميل التطورات الحاصمة في األنشطة الرئيسية لمصرف الراجحي اإلسالمي

لممدة (.)2009-2004

تتمثؿ األنشطة الرئيسية لمصرؼ الراجحي اإلسالمي في مجمكعة مف الجكاف ب ضمف آلية

عممو أىميا ( المكجكدات ،التمكيؿ كاالستثمار ،المطمكبات ،حقكؽ الممكية ،الكدائع ) ،لذلؾ سنتعرؼ
عمى تطكر ىذه األنشطة كبياف فيما إذا كاف ىنالؾ أثر في نمكىا خالؿ سنكات األزمة المالية

العالمية مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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الجدول ( ) 1
معدالت نمك األفشطة الرئيسية لمصرؼ الراجحي اإلسالمي السعكدم لممدة ((/)2009-2004العممة
باللاير /المبالغ بالمميكف)

2009
%

متوسط
معدالت
النمو

 =Aالموجودات

77855

%100

122.0

135.1

160.4

211.8

219.2

158.0

 =Bالتمويل واالستثمار

64772

%100

123.7

138.2

161.9

219.6

234.0

162.9

 =Cالمطموبات

67670

%100

120.5

125.6

149.6

203.7

209.8

151.5

 =Dحقوق الممكية

10185

%100

132.2

198.1

231.7

265.4

282.1

201.5

 =Eالودائع

60914

%100

115.0

120.4

147.2

191.4

197.8

145.3

البـيـان

السـنة

2004

سنة األساس

2005
%

2006
%

2007
%

2008
%

% 100

الجدكؿ مف إعداد الباحثيف باالستفادة مف التقارير السنكية لممصرؼ.

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يأتي:

- 1بمغ أعمى معدؿ نمك لممكجكدات ( )219.2في عاـ ( ،)2009كبمغ أدنى معدؿ ( )122.0في عاـ
( ،)2005باستثناء سنة األساس ( ،)2005كقد أشر متكسط معدالت النمك ،لمكجكدات مصرؼ

الراجحي خالؿ سنكات الدراسة ،نسبة ( )158.0كىذا يؤشر عمى كجكد نمك كاضح لمكجكدات المصرؼ
خالؿ سنكات الدراسة المبحكثة التي مثمت مرحمة ش اررة األزمة المالية مف جية كمرحمة ظيكر آثار األزمة

المالية مف جية أخرل.

َّ - 2
أشر مجاؿ التمكيؿ كاالستثمار أدنى معدؿ نمك خالؿ سنكا ت الدراسة عند النسبة ( )123.7كذلؾ في
سنة ( ،)2005أما أعمى معدؿ نمك ليذا النشاط بمغ

( )234.0في سنة ( ،)2009كبمغ متكسط

معدالت النمك لنشاط التمكيؿ االستثمار ( )162.9كىذا يدؿ عمى أف المصرؼ شيد نمكان كاضحان في
مجاؿ التمكيؿ كاالستثمار ككنو يستند إلى قاعدة (الربح كالخسارة) سكاء في مجاؿ تمكيمو لممشاريع أك

في استثماره ليا مف خالؿ األدكات كاألساليب التي يعتمدىا في مجاؿ عممو مثؿ (المرابحة كالمضاربة

كالمشاركة كاإلجارة كغيرىا مف األدكات).

- 3يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف مطمكبات مصرؼ الراجحي اإلسالمي كانت أقؿ نسبة ليا

( )132.2في سنة ( ،)2005ككانت أعمى نسبة ( )209.8في سنة ( ،)2009أما متكسط معدالت
النمك لممطمكبات خالؿ سنكات الدراسة ىك ( ،)151.5كمقارنة مع سنة األساس نالحظ أف ىنالؾ
نمكان مممكسان في مطمكبات المصرؼ كىذا ناتج عف نمك مجاؿ التمكيؿ كاالستثمار كما ذكرنا سابقان.
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- 4نالحظ أف حقكؽ الممكية في سنة ( )2005كانت ( )132.2كىي أدنى نسبة ،أما في سنة ()2009
كانت ( )282.1كىي تمثؿ أعمى نسبة ،كبالنسبة إلى متكسط معدالت النمك لحقكؽ الممكية خالؿ

سنكات الدراسة فقد كانت ( )201.5كىذا يؤشر عمى كجكد نمكان كاضحان في مستكيات حقكؽ الممكية

خالؿ سنكات الدراسة.

- 5شيدت كدائع مصرؼ الراجحي نمكان كاضحان السيما عند إجراء مقارنة بيف سنة ( )2005التي كانت
نسبتيا ( ،)115.0كسنة ( )2009التي كانت نسبتيا

( ،)197.8عند متكسط معدالت النمك

( )145.3خالؿ سنكات الدراسة؛ ألف األزمة أفرزت نتائج ميمة كاف مف أبرزىا المجكء إلى

الحؿ

اإلسالمي كىذا األمر كاف لو أثر في زيادة اإلقباؿ عمى المصارؼ اإلسالمية كايداع األمكاؿ لدييا مما
أدل إلى ظيكر نمك كاضح لكدائع العديد مف المصارؼ اإلسالمية.
كلمتعرؼ بشكؿ كاضح عمى المؤشرات السابقة الذكر يمكف النظر في الشكؿ (  ) 1الذم يبيف
نمك األنشطة الرئيسية لمصرؼ الراجحي اإلسالمي.
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مؤشرات نمو األنشطة الرئيسية لمصرف الراجحي اإلسالمي السعودي
لممدة ()2009-2004
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ثانياً :مصرف قطر اإلسالمي.
أ -نبذة عن المصرف

تأسس مصرؼ قطر اإلسالمي ( شركة مساىمة قطرية) كمصرؼ إسالمي بتاريخ( )8يكليك()1982

بمكجب المرسكـ األميرم رقـ ( )45لسنة ( ، )1982كيقكـ المصرؼ بتقديـ كافة الخدمات المصرفية

كاألنشطة التمكيمية كاالستثمارية المرخص لو بيا بما ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة كذلؾ مف خالؿ مركزه

الرئيسي بمدينة الدكحة ك ( )26فرع تابعة لو ،ك يقكـ المصرؼ بتقديـ كافة الخدمات المصرفية كالتمكيؿ
االستثمارم بمكجب أسس التمكيؿ اإلسالمي مثؿ المضاربات كالمرابحات كالمشاركات كالمساكمات كعقكد
كاالستصناع كما إلى ذؿؾ ،كما يقكـ المصرؼ بأنشطة تجارية سكاء كانت لحسابو الخاص أك نيابة عف

عمالئو كفقنا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية التي تحرـ الربا ككفقنا ؿعقد تأسيسو كنظامو الداخمي (.التقرير
السنكم لممصرؼ)5 ،2004 ،
ب -تحميل التطورات الحاصمة في األنشطة الرئيسية لمصرف قطر اإلسالمي
لممدة (.)2009-2004

تعتبر ( المكجكدات كالتمكيؿ كاالستثمار كالمطمكبات كحقكؽ الممكية ك الكدائع ) مف أبرز الجكانب

التي يمكف مف خالليا التعرؼ أداء المصرؼ خالؿ سنكات الدراسة ،كمف خالؿ الجدكؿ

( )2سنتعرؼ

عمى نمك األنشطة السابقة الذكر لمصرؼ قطر اإلسالمي.
الجدول ( ) 2

معدالت نمو األنشطة الرئيسية لمصرف قطر اإلسالمي

لممدة ((/)2009-2004العممة باللاير/المبالغ بالمميون)
[[[[

2008
%

 2009متوسط
معدالت
%
النمو

 =Aالموجودات

7742

%100

123.3

192.3

275.5

433.2

507.2

271.9

 =Bالتمويل واالستثمار

5341

%100

142.0

189.1

297.3

470.9

511.1

285.0

 =Cالمطموبات

1723

%100

159.3

240.3

509.1

667.1

791.7

411.2

 =Dحقوق الممكية

1497

%100

140.0

283.6

309.2

477.1

601.5

318.5

 =Eالودائع

5817

%100

118.0

151.0

209.7

285.2

350.0

202.3

السنة
ـ
البـيـان

2004

سنة األساس

2005
%

2006
%

2007
%

% 100

الجدكؿ مف إعداد الباحثيف باالستفادة مف التقارير السنكية لممصرؼ.
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يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ما يأتي:
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( )123.3في سنة ( )2005ثـ تطكرت مكجكداتو

 1أّ -شرت مكجكدات مصرؼ قطر اإلسالمي نسبة
لتصؿ إلى نسبة ( )507.2في سنة ( ،)2009كبمغ متكسط معدالت النمك لممكجكدات خالؿ سنكات
الدراسة نسبة ( )271.9كىذا يعني كجكد نمك مممكس في مكجكدات المصرؼ.

- 2بمغ أدنى معدؿ لمتمكيؿ كاالستثمار ( )142.0في سنة ( ،)2005أما أعمى معدؿ ىك ( )511.1في
سنة ( ،)2009كبمغ متكسط معدالت النمك لمتمكيؿ كاالستثمار خالؿ سنكات الدراسة ( ،)285.0مما
تفجرت
يدؿ عمى أف المصرؼ شيد تكسعان في مجاؿ التمكيؿ كاالستثمار خاصة خالؿ السنكات التي ّ

فييا فقاعة األزمة المالية.

- 3يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف معدؿ نمك المطمكبات في سنة

( )2005كانت ( ،)159.3كفي

سنة ( )2009كانت ( ،)791.7ككاف متكسط معدالت نمك المطمكبات خالؿ سنكات الدراسة

( ،)411.2كىذا يعزل إلى كجكد نمك كبير لمصادر أمكاؿ المصرؼ نتيجة تكسع استثماراتو.

- 4شيدت حقكؽ الممكية معدؿ نمك

( )140.0في سنة ( ،)2005كمعدؿ نمك ( )601.5في سنة

( ،)2009ككاف متكسط معدالت النمك ( ،)318.5كفي ذلؾ داللة كاضحة عمى نمك حقكؽ الممكية
خالؿ سنكات الدراسة.

 - 5نالحظ أف كدائع مصرؼ قطر اإلسالمي شيدت نمكان كاضحان خالؿ سنكات الدراسة حيث بمغ

أدنى

معدؿ ليا ( )118.0في سنة ( ،)2005كأعمى معدؿ ليا ( )350.0في سنة ( ،)2009أما متكسط
معدالت نمك الكدائع بمغ ( ،)202.3كىذا يؤشر عمى أف المصرؼ تمكف مف استقطاب كدائع جديدة

خالؿ سنكات الدراسة.

كالشكؿ (  ) 3يكضح نمك المؤشرات السابقة الذكر.
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مؤشرات نمو األنشطة الرئيسية لمصرف قطر اإلسالمي
لممدة ()2009-2004

ثالثاً :مصرف فيصل اإلسالمي السوداني.
أ -نبذة عن المصرف.

تـ إنشاء مصرؼ فيصؿ السكداني بمكجب األمر

( )9لسنة ( )1977كشركة مساىمة عامة

محدكدة ،كبمغ رأس ماؿ المصرؼ المصرح بو ( )500مؿيكف دينار سكداني  ،كيقكـ المصرؼ بجميع
األعماؿ المصرفية كالمعامالت المالية كالتجارية كاالستثمارية كالمساىمة في المشركعات التنمكية
كاالقتصادية كاالجتماعية كتنشيط التعامؿ في مجاؿ التجارة الخارجية كذلؾ عمى ىدل الشريعة

اإلسالمية كبتقنيات مصرفية حديثة كقد بمغت عد د الفركع التابعة لممصرؼ ( )29فرع .

السنكم لممصرؼ.)12-4 ،2009 ،

(التقرير

ب -تحميل التطورات الحاصمة في األنشطة الرئيسية لمصرف فيصل اإلسالمي السوداني
لممدة (.)2009-2004

كما ذكرنا سابقان ،تعتبر ( المكجكدات كالتمكيؿ كاالستثمار كاؿمطمكبات كحقكؽ الممكية كالكدائع )

مف أبرز الجكانب التي يمكف مف خالليا التعرؼ أداء المصرؼ خالؿ سنكات الدراسة ،كمف خالؿ

الجدكؿ ( )3سنتعرؼ عمى نمك األنشطة السابقة الذكر لمصرؼ فيصؿ اإلسالمي السكداني.

81

المجلد( )2العدد (2012 )2

مجلة جام عة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

الجدول ( ) 3

معدالت نمو األنشطة الرئيسية لمصرف فيصل اإلسالمي السوداني
لممدة ((/)2009-2004العممة بالجنيه/المبالغ بالمميون)
2004

2006
%

2005
%

2007
%

2008
%

2009
%

متوسط
معدالت
النمو

 =Aالموجودات

2911

%100

149.9

246.3

254.1

532.2

835.4

352.9

 =Bالتمويل واالستثمار

1370

%100

182.4

326.2

483.2

827.7

1362.7

547.0

 =Cالمطموبات

2483

%100

144.5

251.7

372.3

572.2

902.3

390.5

 =Dحقوق الممكية

4290

%100

180.8

144.0

262.9

319.5

445.9

242.1

 =Eالودائع

2080

%100

149.0

259.6

371.6

572.5

919.4

395.3

البـيـان

السـنة

سنة األساس
% 100

الجدكؿ مف إعداد الباحثيف باالستفادة مف التقارير السنكية لممصرؼ.

يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ما يأتي:
- 1تطكرت مكجكدات فيصؿ اإلسالمي السكداني خالؿ سنكات الدراسة مف ( )149.9في سنة ()2005
إلى ( )835.4في سنة ( ،)2009كبمتكسط بمغت نسبتو ( )352.9خالؿ سنكات الدراسة.

- 2شيد مجاؿ التمكيؿ كاالستثمار نمكان كاضحان في معدالتو حيث كاف أدنى معدؿ لو ( )182.4في سنة
( ،)2005كأعمى معدؿ لو ( )1362.7في سنة ( ،)2009أما متكسط معدالت النمك لمتمكيؿ

كاالستثمار خالؿ سنكات الدراسة كصؿ إلى ( )574.0مما يؤشر عمى كجكد نمك كبنسبة كبيرة جدان

ليذا المجاؿ.

- 3بمغ أعمى معدؿ نمك لمطمكبات مصرؼ فيصؿ السكداني ( )902.3في سنة ( ،)2009كبمغ أدنى

معدؿ ( )144.5في سنة ( ،)2005أما متكسط معدالت النمك ( )390.5كىذا يؤكد عمى كجكد نمك
كاضح في مطمكبات المصرؼ خالؿ سنكات الدراسة.

- 4نالحظ أف حقكؽ الممكية لمصرؼ فيصؿ اإلسالمي السكداني انخفضت نسبتيا في عاـ ( )2006إلى
( )144.0ثـ ارتفعت فيما بعد لتصؿ إلى ( )445.9في عاـ ( ،)2009ك َّ
أشر متكسط معدالت النمك
نسبة ( )242.1كىذا يعني أف انخفاض نمك حقكؽ الممكية في سنة ( )2006لـ يؤثر عمى مستكل
النمك ليذا المجاؿ كبشكؿ عاـ خالؿ سنكات الدراسة.

أشر مجاؿ الكدائع معدؿ ( )149.0في سنة ( ،)2005كفي سنة (َّ )2009
َّ - 5
أشر معدؿ (،)919.3
أما متكسط معدالت النمك لمكدائع خالؿ سنكات الدراسة بمغ ( ،)395.3كيمكف تأشير ذلؾ بأف كدائع

المصرؼ شيدت نمكان كاضحان خالؿ سنكات الدراسة.

كمف خالؿ الشكؿ التالي نستطيع أف نحصؿ عمى صكرة متكاممة عف المؤشرات السابقة الذكر.
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الشكل ( ) 4

مؤشرات نمو األنشطة الرئيسية لمصرف فيصل اإلسالمي السوداني
لممدة ()2009-2004

رابعاً :البنك العربي اإلسالمي الدولي  /األردن.
أ -نبذة عن المصرف.

بدأ البنؾ العربي اإلسالمي الدكلي بممارسة أعمالو المصرفية كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسالمية

الغراء في ( )12شكاؿ  )1418( /المكافؽ ( )9شباط  ،)1998( /كذلؾ تمبيةن لمطمب المتنامي عمى

الخدمات كالمنتجات المصرفية اإلسالمية محميان كفي األسكاؽ العربية كاإلسالمية  .كقد بمغ رأس ماؿ
البنؾ المدفكع كالمكتتب بو ( )40مميكف دينار أردني مكزعة عمى ( )40مميكف سيـ.

مقكـ البنؾ بتقديـ مجمكعة متكاممة مف الخدمات المصرفية (قبكؿ الكدائع كالحكاالت كالخدمات

التجارية) كالتمكيؿ (المرابحة كاالستصناع كاإلجارة المنتيية بالتمميؾ ) كخدمات المراسميف كفقان ألحكاـ
.)67-8 ،2005كفي إطار السعي إلى

الشريعة اإلسالمية (.التقرير السنكم لممصرؼ،

الجغرافي لممصرؼ فقد بمغ عدد الفركع التابعة لو

(.التقرير السنكم لممصرؼ.)17 ،2009 ،

( )23فرع مكزعة في المممكة األردنية الياشمية

ب -تحميل التطورات الحاصمة في األنشطة الرئيسية لمبنك العربي اإلسالمي الدولي  /األردن
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لممدة (.)2009-2004
سنتناكؿ في ق ذا الجانب معدالت النمك لألنشطة الرئيسية لمبنؾ العربي اإلسالمي الدكلي كىي

(المكجكدات كالتمكيؿ كاالستثمار كالمطمكبات كحقكؽ الممكية كالكدائع) ،كما ذكرنا سابقان ،لمتعرؼ عمى
مؤشرات االستقرار المالي لممصرؼ خالؿ سنكات األزمة المالية ،كالجدكؿ (  ) 4يبيف ىذه المؤشرات.
الجدول ( ) 4

معدالت نمو األنشطة الرئيسية في البنك العربي اإلسالمي الدولي  /األردن
لممدة ((/)2009-2004العممة بالدينار/المبالغ بالمميون)
2004

2005
%

2006
%

2007
%

2008
%

2009
%

متوسط
معدالت
النمو

 =Aالموجودات

402

%100

97.2

142.9

147.6

225.3

258.7

161.9

 =Bالتمويل واالستثمار

210

%100

101.1

155.2

168.6

276.6

442.8

207.3

 =Cالمطموبات

181

%100

93.1

126.0

123.3

251.4

227.3

153.5

 =Dحقوق الممكية

50

%100

108.8

124.6

147.0

183.0

233.4

149.4

 =Eالودائع

331

%100

109.9

163.3

179.6

200.8

369.2

187.1

البـيـان

السـنة

سنة األساس
% 100

الجدكؿ مف إعداد الباحثيف باالستفادة مف التقارير السنكية لممصرؼ.

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:
- 1بمغ أدنى معدؿ نمك لمكجكدات المصرؼ

( )97.2في سنة ( ،)2005كبمغ أعمى معدؿ ليا

( )258.7في سنة ( ،)2009أما متكسط معدالت النمك لـ كجكدات المصرؼ بمغ ()161.9
كىذا يدؿ عمى أف المصرؼ حافظ عمى نمك مكجكداتو خالؿ سنكات الدراسة عمى الرغـ مف

اآلثار التي ظيرت في القطاع المالي العالمي الناتجة عف األزمة المالية.

- 2شيد مجاؿ التمكيؿ كاالستثمار نمك في معدالتو خالؿ سنكات الدراسة حيث ارتفعت مف
( )101.1في سنة ( )2005إلى ( )442.8في سنة ( ،)2009كقد بمغ متكسط معدالت النمك
طكر أدائو في مجاؿ التمكيؿ
ليذا المجاؿ نسبة ( ،)207.3كىذا يؤشر عمى أف المصرؼ ّ
كاالستثمار مف أجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة لو.

- 3نالحظ أف أدنى معدؿ لممطمكبات ( )93.1في سنة ( )2005ثـ ظير تذبذب في معدالت النمك
لسنتي ( )2006ك( )2007حيث انخفضت مف ( )126.0إلى ( )123.3عمى التكالي ،ثـ

ارتفعت بعد ذلؾ إلى ( )227.3في سنة ( ،)2009أما متكسط معدالت النمك لممطمكبات بمغ
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نسبة ( ،)153.5كىذا يدؿ عمى انو بالرغـ مف تراجع معدالت نمك المطمكبات ما بيف سنتي

( )2006ك( )2007إال إف المصرؼ شيد نمكان كاضحان في مطمكباتو خالؿ سنكات الدراسة.
َّ - 4
أشر مجاؿ حقكؽ الممكية معدؿ نمك ( )108.8في سنة ( ،)2005كفي سنة ( )2009بمغ
معدؿ النمك( ،)233.4أما متكسط معدالت النمك لحقكؽ الممكية بمغ ( ،)149.4مما يدؿ عمى

كجكد نمك مممكس في مجاؿ حقكؽ اؿممكية لمبنؾ العربي اإلسالمي الدكلي األردني خالؿ سنكات

الدراسة.

- 5تطكرت كدائع المصرؼ مف ( )109.9في سنة ( )2005إلى ( )369.2في سنة (،)2009
( ،)187.1كأف مجمؿ النسب تشير إلى كجكد

كبمغ متكسط معدالت النمك لكدائع المصرؼ

ارتفاع في معدالت الكدائع خالؿ سنكات الدراسة.

كمف خالؿ الشكؿ اآلتي يمكننا مالحظة النمك الحاصؿ في المجاالت الرئيسية لممصرؼ.

الـــمــــؤشـــــر
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مؤشرات األنشطة الرئيسية في البنك العربي اإلسالمي الدولي  /األردن
لممدة ()2009-2004
في ضكء ما سبؽ مف مؤشرات كبالرجكع إلى فرضية الدراسة يمكف القك

ؿ أف األنشطة الرئيسية

لممصارؼ اإلسالمية عينة الدراسة اتسمت باالستقرار مف جية كبارتفاع معدالت النمك لتمؾ األنشطة مف

جية أخرل ككما مبيف في الجداكؿ السابقة الذكر ،كىذا يتفؽ تمامان مع ما جاء في فرضية الدراسة عمى

كجكد مؤشرات لالستقرار المالي في أنشطة المصارؼ اإلسالمية عينة الدراسة خالؿ سنكات األزمة المالية
كىذا يؤىميا إلى أف تككف المالذ اآلمف لمعمميات المالية كالمصرفية في بيئة الصناعة المصرفية.
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المبحث الرابع:االستنتاجات والتوصيات

أوالً :االستنتاجات

- 1افرزت مؤشرات تطكر األنشطة الرئيسية لممصارؼ اإلسالمية عينة الدراسة

أف ىذه المصارؼ

امتازت بنمك مستمر ألنشطتيا خالؿ سنكات الدراسة كالتي تعكس استق اررية انشطتيا.
- 2أدل استقرار انشطة المصارؼ االسالمية عينة الدراسة خالؿ سنكات األزمة المالية الى تكجو
األنظار مف قبؿ المؤسسات المالية التجارية كاألفراد العامميف فييا إلى اعتماد أدكات كآليات عمؿ
المصارؼ االسالمية في مجاالت التمكيؿ كاالستثمار في البيئة المصرفية العالمية.
- 3إف عدـ االستقرار المالي الذم شيده النظاـ الرأسمالي سببو ىشاشة ىذا النظاـ كعدـ قدرتو عمى
الكقكؼ أماـ األزمات المالية ككنو يستند إلى أسس غير منضبطة.
- 4تعتبر القركض الربكية الممنكحة لقاء الرىف العقارم أحد األسباب الرئيسية كراء تفاقـ األزمة
المالية كانفجار فقاعتيا.
- 5ظيكر تدخؿ كاضح مف ِقبؿ الحككمات التي تأثرت باألزمة المالية كمحاكلة منيا لمتقميؿ مف آثار
ىذه األزمة ،كمنيا قرار الحككمة األمريكية بالتدخؿ المباشر لِػ

(منع البيع عمى اليامش) كىذا

يعني انتياء صالحية المبادئ كاألسس التي يستند إلييا النظاـ الرأسمالي خاصة المبدأ القائؿ
(دعو يعمؿ دعو يمر).
- 6يستند النظاـ المالي كاالقتصادم اإلسالمي إلى مجمكعة مف الضكابط كاألحكاـ الشرعية التي
تساعده في التصدم لألزمات المالية كالحد مف آثارىا مف

جية كتمتعيا باالستقرار المالي مف

جية أخرل كىذا ما أفرزتو نتائج األزمة المالية العالمية.
ثانياً :التوصيات

- 1التأكيد عمى استثمار فرص النمك المتاحة أماـ المصارؼ اإلسالمية بشكؿ أمثؿ كمكاكبة التطكرات
الحاصمة مف أجؿ تمبية الطمبات المتزايدة عمى الخدمات المالية الـ

صرفية اإلسالمية ككنيا

(المصارؼ اإلسالمية) المالذ اآلمف لالستقرار ،فضالن عف أىمية إحكاـ الرقابة عمى آلية استخداـ
ىذه األدكات بالشكؿ الصحيح مف جية كالتنكع في استخداـ مختمؼ األدكات المتاحة كالتي تعكس
خصكصية كمذىبية عمؿ ىذه المصارؼ كذلؾ مف جية أخرل.
86

المجلد( )2العدد (2012 )2

مجلة جام عة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

- 2إف مرحمة ـ ا بعد األزمة المالية تقتضي تضافر جيكد

(الفقياء كاالقتصادييف كالمصرفييف

كالمحاسبيف كغيرىـ مف ذكم االختصاص ) مف أجؿ تطكير العمؿ المصرفي اإلسالمي كالعمؿ
عمى بناء نظاـ يستند في جكانبو (المالية كاالقتصادية كالمصرفية كاإلدارية ) إلى ضكابط كأحكاـ
الشريعة اإلسالمية.
- 3ينبغي التأكيد عمى إلغاء التعامؿ بالفائدة الربكية في مجاالت التمكيؿ كاالستثمار لدل جميع
المكسسات المالية كالمصرفية التجارية السيما كانيا (الفائدة الربكية ) كانت احد األسباب الرئيسية
كراء تفاقـ األزمة المالية العالمية.
- 4ضركرة تفعيؿ دكر المصارؼ اإلسالمية في مختمؼ المجاالت كالسيما (االجتماعية) كذلؾ مف
خالؿ اىتماـ ىذه المصارؼ بتفعيؿ دكر (القركض الحسنة كالمجاالت االجتماعية األخرل ) كبما
يعزز مكانة ىذه المصارؼ في البيئة المصرفية العاممة فييا.
- 5طالما أف مف نتائج األزمة المالية زيادة اإلقباؿ عمى المصارؼ اإلسالمية لذؿؾ يتطمب األمر مف
القائميف عمى عمؿ ىذه المصارؼ تشكيؿ ىيئة مف كبار المختصيف في المجاالت الشرعية مف
أجؿ تكحيد الفتاكل التي تستند إليو المصارؼ اإلسالمية في مجاؿ عمميا كممارستيا لمرقابة
الشرعية عمى عمؿ ىذه المصارؼ.
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المصادر
ـ
أوالً :المصادر العربية.
 .1القرآف الكريـ.
 .2التقارير السنكية لمصرؼ الراجحي االسالمي  /لمسنكات ( .)2009-2004التقارير السنكية لمصرؼ
الراجحي االسالمي  /لمسنكات (.)2009-2004
 .3التقارير السنكية لمصرؼ قطر االسالمي /لمسنكات (.)2009-2004
لمسكات (.)2009-2004
 .4التقارير السنكية لمصرؼ فيصؿ االسالمي السكداني  /ن
 .5التقارير السنكية لمبنؾ العربي االسالمي الدكلي -االردف  /لمسنكات (.)2009-2004
 .6السبعاكم ،مشتاؽ محمكد ،2009 ،الدكر التمكيمي لممصارؼ اإلسالمية كآفاؽ تطكيره في ضكء
المسؤكلية االجتماعية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة المكصؿ ،العراؽ.
 .7بكجالؿ ،محمد ،2009 ،مقاربة إسالمية لألزمة المالية الراىنة ،مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا ،العدد
السادس .بكجالؿ ،محمد ،2009 ،مقاربة إسالمية لألزمة المالية الراىنة ،مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا،
العدد السادس.
 .8يكسؼ ،ناديف ،2009 ،الغرب يبحث عف االستقرار في البنكؾ اإلسالمية ،جريدة العرب األسبكعي،
تاريخ (.)2009-2-21
 .9قنطقچي ،سامر مظير ،2008 ،ضكابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالية العالمية ،دار
النيضة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى ،سكرية.
 .10الحنيطي ،ىناء كخصاكنة ،ممؾ ،2009 ،دكر الجياز المصرفي اإلسالمي في ظؿ األزمة المالية،
المؤتمر العممي الدكلي السابع (تداعيات األزمة االقتصادية العالمية عمى منظمات األعماؿ /الفرص-
التحديات – اآلفاؽ) ،لمفترة ( 5-3فبراير ،)2009 /جامعة الزرقاء الخاصة.
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 .11الشيخ ،الداكم ،2009 ،األزمة المالية (انعكاساتيا كحمكليا) ،بحث مقدـ إلى مؤتمر (األزمة المالية
ككيفية عالجيا مف منظكر النظاـ االقتصادم الغربي كاإلسالمي) ،جامعة الجناف ،طرابمس ،لبناف ،لمفترة
( )14 – 13آذار .2009
 .12صالحي ،صالح ك غربي ،عبد الحميـ ،2009 ،كفاءة صيغ كأساليب التمكيؿ اإلسالمي في احتكاء
األزمات كالتقمبات الدكرية ،الممتقى العممي الدكلي (األزمة المالية كاالقتصادية الدكلية كالحككمة العالمية،
لمفترة ( / 21-20اكتكبر ،)2009 /كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،جامعة فرحات عباس-سطيؼ،
الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 .13عباد ،جمعة محمكد ،2009 ،األزمة المالية االقتصادية العالمية كآثارىا الحالية كالمتكقعة عمى الجياز
المصرفي األردني ،مؤتمر األزمة المالية العالمية ككيفية عالجيا مف منظكر النظاـ االقتصادم الغربي
كاإلسالمي ،جامعة الجناف ،لبناف.
.14

البيالكم ،حازـ ،2008 ،األزمة المالية الحالية – محاكلة لمفيـ ،صحيفة الشعب المصرية
www.el-gamal.com

 .15أبك فارة ،يكسؼ ،2008 ،قراءة في األزمة المالية .2008

www.iefpedia.com

العالمي عمى االقتصاد المصرم .
ة
 .16اإلسراج ،حسيف عبد اؿمطمب  ، 2009 ،تأثير األزمة المالية
www. mpra . ub . Uni – Muenchen .
 .17بمكافي ،احمد ميدم  ، 2008 ،البنكؾ اإلسالمية كاالستق ارر المالي  ،تحميؿ تجريبي  ،كرقة عمؿ
صادرة عف صندكؽ النقد الدكلي .

www.kantakji.com.

 .18جحنيط ،مريـ ،2009 ،األزمة المالية كمعالـ البديؿ اإلسالميwww.maktoob.com ،
 .19شيناسي ،غارم ، 2005 ،الحفاظ عمى االستقرار المالي  ،صندكؽ النقد الدكلي
www.imf.org
 .20عبد اهلل شحاتو ، 2009 ،األزمة الماؿية  :المفيكـ كاألسباب.www.pidegypt.org .
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