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  التطورات العاملية يف القطاع املصريف وآثارها على البنوك اإلسالمية
  سليمان ناصر/ د                                                               

                                                                       كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري
   اجلزائر-                                                                             جامعة ورقلة  
  :مقدمة 

يعترب القطاع املايل من أكثر القطاعات اإلقتصادية قابلية للتطور يف ظلِّ العوملة، وأكثرها تأثراً              
ت الفرعية للقطاع املايل إىل جانـب األسـواق         كما يعترب القطاع املصريف أهم القطاعا     . مبفرزاا

  .املالية
لقد فرضت متطلَّبات العوملة على القطاعني املايل واملصريف العديد من التطورات، وجعلـت             
األنظمة املصرفية يف خمتلف بلدان العامل تعيد النظر يف أنظمتها الداخلية مبا يؤهلها ملواجهة خمـاطر                

ء باإلندماج والتكتل، أو بالتقيد باملعايري الدولية، خاصة فيما يتعلَّق بكفايـة            تلك التطورات، سوا  
فـإذا كانـت البنـوك    . رأس املال، أو بالتحوط ضد املخاطر املختلفة بالتعامل يف املشتقَّات املالية 

ية يف الكثري من    اإلسالمية جزًءا من القطاع املصريف العاملي، وتشكل نسبة هامة من السوق املصرف           
البلدان اإلسالمية، فما هي آثار أهم التطورات العاملية يف القطاع املصريف على هـذه البنـوك؟،                

 .وكيف تعاملت معها؟ ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذا البحث املختصر
  . الزيادة املطَّردة يف انتشار البنوك اإلسالمية عرب العامل–أوالً 

 م، وذلك بإنشاء    5791ة احلقيقية للبنوك اإلسالمية مبفهومها احلديث سنة        كانت اإلنطالق 
كلٍّ من بنك ديب اإلسالمي بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وهو بنك خاص يتعامل مع األفـراد،                
 والبنك اإلسالمي للتنمية جبدة يف اململكة العربية السعودية، وهو بنك دويل حكومي تـساهم يف              

 .رأمساله دول منظَّمة املؤمتر اإلسالمي، ويتعامل أساساً يف متويالته مع هذه الدول
م، مثَّ  6991 بنكاً سنة    661بعد حوايل عقد من الزمن بلغ عدد البنوك اإلسالمية يف العامل            

 مليار دوالر أمريكي، وبإمجـايل  7,3م، وبإمجايل رؤوس أموال يصل إىل 1997 بنكاً سنة  176
  .(1)مليار دوالر 112,6صل إىل ودائع ت

 بنكاً ومؤسسة مالية إسالمية منتشرة عـرب        002م بلغ هذا العدد حنو      1002مع اية سنة    
  أكثر

                                                        
(1)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions: International Association of Islamic Banks , 

Jeddah, K.S.A.,1997, p : 1. 
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مليـار   148 دولة، وموزعة عرب قارات العامل اخلمس، بإمجايل رؤوس أموال يـصل إىل              40من  
  دوالر،

 15الر، وحتقِّق هذه البنوك منوا يتراوح بني        مليار دو  300كما بلغ حجم األموال اليت تتعامل ا        
 .)2( بنكاً ومؤسسة مالية إسالمية 264أما عددها حالياً فقد وصل إىل . )1( سنويا% 20و

  . زيادة عدد فروع املعامالت اإلسالمية أو التحول الكلِّي إىل العمل املصريف اإلسالمي-ثانياً 
مالت اإلسالمية بالبنوك التقليدية ألول مرة يف مصر        بدأت ظاهرة فتح فروع أو نوافذ للمعا      

على تـرخيص مـن البنـك    ) قطاع عام جتاري مصري(م، عندما حصل بنك مصر    1980سنة  
، ومنها انتـشرت الفكـرة إىل       “ احلسني للمعامالت اإلسالمية   ”املركزي املصري الفتتاح فرع     

 .ل اململكة العربية السعودية وماليزياالعديد من البلدان العربية واإلسالمية، مث
ويبدو أنَّ البنوك التجارية التقليدية قد أحست بقوة التيار املطالـب بأسـلمة التعـامالت               
املصرفية، وحرصاً منها على منافسة البنوك اإلسالمية يف جذب الودائع، واكتساب قاعدة أكرب من              

يك أو نوافذ لتقدمي اخلدمات املصرفية وفق أحكـام الـشريعة           العمالء، قامت بفتح فروع أو شباب     
 .اإلسالمية، وقد تزايد عدد هذه الفروع باستمرار طيلة السنوات املاضية يف ظلِّ املنافسة والعوملة

م إرتفع العـدد  0891ففي مصر مثالً وبعد السماح بإنشاء فرع للمعامالت اإلسالمية سنة  
م تابعاً حلوايل عشرين بنكاً     1996 فرعاً يف سنة     75مثَّ وصل إىل    . )3(1981 فرعاً سنة    35إىل    

 .)4(جتاريا، ويزيد هذا العدد عن فروع البنوك اإلسالمية نفسها والعاملة يف مصر يف ذلك التاريخ
ومل يقتصر األمر على العاملني العريب واإلسالمي فقط، فقد حرصت الكثري من املؤسـسات              

ية الدولية على تبني العمل املصريف اإلسالمي بعد أن الحظت اإلقبال الكـبري علـى   املصرفية واملال 
التعامل به، وذلك من خالل التواجد يف أسواقه وبأشكال متعددة، مثل حالـة تـشيس ماـاتن                 

 Le والقـرض السويـسري   UBSاألمريكي، ودويتش بانك األملاين، وبنك اإلحتاد السويسري 

Crédit Suisse ل يف زيوريخ، وافتتح فروعـه   يفاألو ة يقع مقرسويسرا، وهذه البنوك السويسري
م، وذلك خلدمة عمالئه من العـرب  1985للمعامالت املالية اإلسالمية يف وقت مبكِّر نسبيا سنة       

                                                        
  .3: ، ص2002  ، يناير ،  11جملة املستثمرون، العدد   -)1(
 .م12/03/2005:   بتاريخ  www.islamicfi.com: املوقع   -)2(
 -ه ه4041  ربيع الثـاين    43: ، جملة البنوك اإلسالمية، العدد    )المية ما هلا وما عليها    فروع املعامالت اإلس  : (مسري مصطفى متويل    -)3(

 .21: م، ص1984فرباير 
 .933 :م ، ص6991 ـ 7141، دار  أبوللو، القاهرة ،  1أصول املصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل، ط: الغريب ناصر. د  -)4(

http://www.islamicfi.com
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عه أما الثاين فقد فتح فرعاً لنفس الغرض تابعاً لفر    . واملسلمني، وهو البنك األكثر شهرة يف سويسرا      
  .(1)يف لندن

األمريكية ملصرف إسالمي “ سييت غروپ”أما أشهر مثال يف هذا الصدد فهو إنشاء مؤسسة    
بـالبحرين سـنة    “ سييت بانـك اإلسـالمي    ”مستقل متاماً لكنه مملوك بالكامل للمؤسسة، وهو        

 .)2( مليون دوالر أمريكي20م، برأس مال قدره 1996
رسة البنوك التقليدية للعمل املصريف اإلسالمي إختذ صوراً متعددة،         وكما ذكرنا سابقاً فإنَّ مما    

إما بإنشاء وحدة أو إدارة خاصة باألعمال املصرفية اإلسالمية، مثل احلالة اليت ذكرناها يف كلٍّ من                
 أغلـب  الواليات املـتحدة األمريكية وأملانيا وسويسرا، أو نافذة للتعامل املصريف اإلسالمي مثـل  

مصارف ماليزيا، أو فرع متكامل أو متخصص يف األعمال املصرفية اإلسالمية مثل احلالة املصرية،              
وقد يتخذ هذا العمل شكل املصرف اإلسالمي املستقل واململوك للبنك األم، مثل حالة سييت بانك               

 .)3(اإلسالمي بالبحرين
جيابياا، إالَّ أا ال ختلو من بعض الـسلبيات،         وبالرغم من أنَّ هذه التجارب قد تكون هلا إ        

وهو ما خيـشاه    ) التقليدي(مثل اختالط أموال الفروع اإلسالمية مع األموال األخرى للبنك األم           
املودعون غالباً، كما أن فتح البنوك التقليدية خاصة األجنبية منها لفروع املعـامالت اإلسـالمية               

 .   . العمالء املسلمني دون التقيد الدقيق بأصول املصرفية اإسالميةيخشى منه أن يكون أداةً جللب
وباإلضافة إىل فتح فروع للمعامالت املالية اإلسالمية، فإنَّ بعض البنوك التقليديـة قـررت              
التحول الكلِّي إىل العمل املصريف اإلسالمي وبشكل تدرجيي، خاصة منها تلك العاملة يف الـبالد               

ل التدرجيي حنـو العمـل               العربير بنك اجلزيرة السعودي التحوة، فعلى سبيل املثال قرة واإلسالمي
 فرعاً يف مدن اململكة، وقد متَّت أسلمة فرع مدينة بريـدة            15اإلسالمي، وهو البنك الذي ميثِّل      

 .)4(بالكامل

                                                        
(1)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , Editions RAMSAY , Paris , 1989, p : 12 

et 27. 
ـ 1420،)بدون دار النشر(البنوك الشاملة، وتطوير دور اجلهاز املصريف املصري، : رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل  -)2( م، 2000ه 

 .05: ص
، الـدار   ”التطبيقات االقتـصادية اإلسـالمية املعاصـرة      “م إىل ندوة    التمويل املصريف اإلسالمي، حبث مقد    : الغريب ناصر . د  -)3(

 م1998/هـ1419املغرب، /البيضاء
 .99: ، ص2002، يوليو 952: جملة احتاد املصارف العربية، العدد  -)4(
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مـارات أعلـن   ويبدو أنَّ بنوكاً تقليدية أخرى حذت حذو بنك اجلزيرة السعودي، ففي اإل      
، وهو ما متّ بعد ذلـك       )1(بنك الشارقة الوطين عن رغبته األكيدة يف التحول إىل مصرف إسالمي          

  بالفعل فأصبح امسه بنك الشارقة اإلسالمي، إضافة إىل بنك اإلمارات اإلسالمي الذي حتول عن
 .    بنك الشرق األوسط

ات التكنولوجية احلديثـة يف القطـاع املـايل          حماولة مسايرة البنوك اإلسالمية للتطور     -ثالثاً  
  .واملصريف

 املعامالت املالية واملصرفية أمر     يفإنَّ مسايرة البنوك اإلسالمية للتطورات التكنولوجية احلديثة        
تفرضه متطلَّبات العصر ومتغيرات العوملة، إلجياد مساحة هلا يف حقل يشتد فيه التنافس، ويف عصر               

 .الَّ بالقوة واجلودةال يرضى إ
وهكذا وبعد جماراة العديد من البنوك اإلسالمية للبنوك التقليدية يف استخدام أدوات التعامل             
احلديثة، كإصدار بطاقات اإلئتمان العاملية، وبطاقات الصرف اآليل وتوفري األجهزة اخلاصة هلـا،             

ة جريئة وطموحة عن نيته يف ممارسة العمـل       أعلن بيت التمويل اخلليجي ومقره البحرين، يف خطو       
املصريف عرب اإلنترنت مع عمالئه، وذلك بتأسيس بنك إسالمي افتراضي مع عدد من الـشركاء،               
والذين يتمثَّلون يف بنوك وهيئات، وسيقدم كافَّة اخلدمات املصرفية عرب اإلنترنت، واملتوافقة مـع              

ة كافَّة وسائل األمان يف إعداد أنظمة البنك اليت متَّ تأسيـسها            أحكام الشريعة اإلسالمية، مع مراعا    
باإلستعانة بكربى شركات الكمبيوتر العاملية، واليت تولَّت إعداد صفحات البنك وعناوينه علـى             
الشبكة الدولية، ومير البنك حالياً مبراحل التأسيس النهائية بعد احلصول على موافقة مؤسسة نقـد               

 ).البنك املركزي لدولة البحرين(البحرين 
 مليون دوالر أمريكي، وكان من املفترض أن 22 ،4وقد بلغ رأس مال البنك املدفوع بداية     

إالَّ أنَّ التحضريات تأخرت مع تسجيل زيادة يف رأس مـال           . )2(2000يبدأ أعماله مع اية سنة      
 .)3( مليون دوالر40البنك ليصل إىل 

                                                        
لالقتـصاد اإلسـالمي، جامعـة      جملة مركز صاحل كامل     ) البنوك اإلسالمية واتفاقية حترير اخلدمات املالية     : (حممد صفوت قابل    -)1(

 .143: م، ص2002 –هـ 1423، 6 السنة - 16: األزهر، العدد
  .01: ، ص002 0ه نوفمرب 1 24 1 ، شعبان  332: جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد  -)2(
 .41: ، ص2002، يناير  11: جملة املستثمرون ، العدد  -)3(
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ذا البنك اإلسالمي اإلفتراضي يف كونه األول من نوعه عرب العامل، ويعـد             وتتجلَّى أمهِّـية ه  
نقطة حتول يف مسرية البنوك اإلسالمية، إذ يعتمد أساساً على التقدم التكنولوجي العاملي وتوظيفـه            

 .يف خدمة زبائن البنك وعمالئه، كما يعترب مؤشراً على والدة جيل جديد من هذه البنوك
 . حماولة البنوك اإلسالمية مسايرة القطاع املصريف العاملي يف املعايري احلديثة األخرى- رابعاً

مل تقتصر جماراة البنوك اإلسالمية للبنوك التقليدية يف استخدام أدوات التعامل احلديثة، بـل              
ركات قابـضة   امتدت إىل املعايري احلديثة األخرى كمحاولة إنشاء البنوك اإلسالمية على شكل ش           

عمالقة، مع بعض حماوالت اإلندماج، وحماولة التقيد مبعايري كفاية رأس املال الدوليـة، وحماولـة               
توحيد املعايري احملاسبية بني هذه البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، وسنتناول هذه العناصر بشيء             

 .من التفصيل
 : الشركات القابضة وعمليات اإلندماج -1

أوضح مثال على جمموعة البنـوك      ) السعودية(عد شركة دلَّة الربكة الدولية، ومقرها جدة        ت
والشركات املالية اإلسالمية اليت تكون فيما بينها شركة قابضة، وهي تعترب حاليـاً مـن كـربى                 

م، وهلا  1969  سنة )*(اموعات التجارية يف الشرق األوسط، أسسها الشيخ صاحل عبد اهللا كامل          
 ألف شخص، بينما يتجـاوز حجـم   70 شركة عرب العامل، وتوظِّف ما يزيد عن 260أكثر من   

 .)1( دولة40مليار دوالر أمريكي، وتنتشر أعماهلا يف أكثر من  16أصوهلا اإلمجالية 
أما املثال الثاين فهو جمموعة دار املال اإلسالمي، وهي شركة قابضة متارس أنشطتها علـى                

، (2)م برأس مال مرخص به يبلـغ مليـار دوالر أمريكـي           1981ستوى الدويل، أنشئت سنة     امل
، وهي معتمدة من قبـل قـوانني كومنولـث          )سعودي(ويرأسها األمري حممد الفيصل آل سعود       

الباهاماس، وتستفيد يف هذا اإلطار من امتيازات ضريبية ممنوحة من قبل هذا البلد، كما متلك مقرا                
، وتتبعها جمموعة من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية عرب العامل، مثل           )سويسرا( يف جنيف    آخر

 .بنوك فيصل يف كلٍّ من مصر والسودان والبحرين

                                                        
، و بشغل حالياً منصب رئيس الس العام للبنوك واملؤسسات املاليـة           )الربكة(ولية    سعودي اجلنسية وهو رئيس هذه اموعة الد        -)*(

   . اإلسالمية بالبحرين
 .93: ، ص3002 / 8 / 1: ، بتاريخ8731: جملة الوطن العريب، ا لعدد  -)1(

(2)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion ,op.cit., p : 107. 
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وهو بنـك   ) السعودية(وبغري هذين النموذجني، وإذا استثنينا البنك اإلسالمي للتنمية جبدة          
مية تعد من احلجم الصغري مقارنة حبجم البنوك التقليديـة          دويل حكومي فإنَّ معظم البنوك اإلسال     

 .العمالقة
  UBSبأنه يف الوقت الـذي تبلـغ فيـه أصـول بنـك       )*(يرى الباحث حممد عمر شابرا   

 بليون وميتسو بيشي 697,5 بليون دوالر أمريكي، وسييت غروب األمريكي 698,6السويسري 
 بليون دوالر   137,1 بلغت   1996 بنكاً إسالميا سنة     166 بليون، فإنَّ أصول     653,4الياباين  

  أمريكي، ويؤدي صغر حجم هذه البنـوك إىل ضعف كامـل يف عملياا، وذلك ألنه يف حالـة
 .(1)حدوث هزة حملِّـية أو خارجية فإنَّ البنوك الصغرية أكثر عرضة للفشل من البنوك الكبرية

 البنوك اإلسالمية مؤسسات صغرية احلجـم ال يتجـاوز          كما يرى الباحث فؤاد العمر بأنَّ     
م مائة مليون دوالر، وهو احلد األدىن املناسب ألصول بنك يـود       1996 منها عام    % 60أصول  

 .)2(أن يعمل يف السوق املايل
 مؤسس أول جتربة للبنوك اإلسالمية يف ريف      (وإذا كان بعض املفكِّرين ومنهم أمحد النجار        

يرى بأنَّ البنوك اإلسالمية إذا أرادت فعالً أن تعمل بروح إسـالمية، فمـن           ) م1963مصر سنة   
الضروري أن تكون على شكل مؤسسات صغرية حملِّـية، أي سلـسلة مؤسـسات ال مركزيـة      

انه وجـاء   ؛ فإننا نرى أنَّ هذا الرأي هو وليد زم        (3)تتقاسم مهام وخصائص البنك اإلسالمي احمللِّي     
يف زمن سابق للعوملة والتكتالت، ونرى أن ال خيار أمام البنوك اإلسالمية سـوى أن تنـدمج أو                  

 .تتحالف استراتيجيا لضمان بقائها ضمن منافسة شديدة ذات أوجه متعددة
ية ال  واحلقيقة أنَّ الكثري من املفكِّرين واخلرباء يؤيدون هذا الرأي، ويرون أنَّ البنوك اإلسالم            

زالت صغرية لكي تستفيد أو حتى تشارك فعالً يف العوملة وإجراءاا، ولن تستطع لعـب أي دور                 

                                                        
م، يعترب من أعالم اإلقتصاد اإلسالمي وله أحباث و مؤلفات عديدة يف هذا اال،              1933سعودي من أصل باكستاين ولد سنة          -)*(

م، عمل سـابقاً مستـشاراً      1989الذي حاز به على جائزة امللك فيصل العاملية سنة          " حنو نظام نقدي عادل   : "أشهرها كتاب 
ويعمل حالياً باحثاً باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية           اقتصادياً مبؤسسة النقد العريب السعودي،      

 ). السعودية(جبدة 
(1)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 

“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
استشراف تأثري اتفاقية اجلات وملحقاا على مستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية، جملة دراسات اقتصادية             : (فؤاد عبد اهللا العمر     -)2(

 .57: م، ص1998 -هـ1419، رجب 6 الد - 1إسالمية، العدد 
(3)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, 1er Ed., Institut Islamique de recherches et 

de formation, BID, Jeddah /R.A.S , 1417H - 1996, p : 19. 
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ذي داللة بسبب صغر حجمها، لذا فإنَّ املطلوب منها أن حتاول اإلندماج واإلنصهار مع بعضها،               
 .(1)أو على األقلِّ تأسيس مؤسسات تابعة أو موافقة

ر الثاين للمؤسسات املالية اإلسالمية يف الكويت والذي انعقد يف          كما جاء يف توصيات املؤمت    
 :ما يلي “ اإلندماج وحتديات العوملة”: م حتت شعار2002أفريل 

دعوة املؤسسات املالية املصرفية إىل التكامل والتحالف والتعاون والتنسيق فيما           : 10البند  “
دمها للجمهور الكرمي للوقوف يف وجه العوملة وحتدياا        بينها، والعمل على تكامل اخلدمات اليت تق      

  من قبل املؤسسات املالية العاملية، وصـوالً إىل اإلندماج فيما بينـها إذا ما دعت احلاجة لذلك،
  .)2(”لإلستفادة من مميزات اقتصاديات احلجم الذي متتاز به البنوك واملؤسسات املالية العاملية

نَّ بعض البنوك اإلسالمية قد تفطَّنت فعالً ملزايا اإلندماج مع ما تكتنفه من صعوبات،          ويبدو أ 
  :فقامت ببعض احملاوالت احملتشمة يف هذا اال، نذكر منها على سبيل املثال 

 عملية اإلندماج اليت حدثت بني بنك فيصل اإلسالمي بالبحرين، والشركة اإلسالمية لإلستثمار             -
يف أواسط التسعينيات من القرن املاضي، وكالمها يتبع جمموعة دار          ) اإلمارات(بالشارقة  اخلليجي  

 .املال اإلسالمي، وقد كونت املؤسستان مصرف البحرين الشامل

، وشركة املستثمر الـدويل للخـدمات     )السعودية( وقَّعت جمموعة الربكة الدولية ومقرها جدة        -
م حول دمج أصول الربكة     2001مقرها الكويت، على مذكِّرة تفاهم يف يونيو        املالية اإلسالمية و  

م وافق مسامهو املستثمر    2001من تسع وحدات مصرفية تابعة هلا مع املستثمر الدويل، ويف يوليو            
م متَّ توقيع اتفاق اإلندماج من قبـل الطـرفني،          2001الدويل على صيغة اإلندماج، ويف أكتوبر       

 .القابضة“ الربكة املستثمر الدويل”: يان اجلديد باسمليعرف الك
إنَّ الكيان اجلديد سيكون أكرب كيان      :" وقد قال الشيخ صاحل كامل يف شأن هذا احلدث          

 مليون دوالر أمريكي، فيما تبلغ جمموع أصوله حنو         350اقتصادي إسالمي، إذ يبلغ رأمساله قرابة       
 بداية انطالقة جديدة للبنوك اإلسالمية، لكي تدخل عصر          مليار دوالر، متمنيا أن يكون الكيان      3

  .)3(" اإلندماجات

                                                        
(1)- Munawar IQBAL, Ausaf AHMED, Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, Institut 

Islamique de recherches et de formation / BID, Jeddah, (RAS) 1419H - 1998, p : 56. 
  .11:، ص 2002 ، مايو 31: ، العدد“املستثمرون”جملة   -)2(
 .12 :، ص2001، يوليو 23 السنة - 259: جملة االقتصاد واألعمال، العدد  -)3(
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إالَّ أنَّ هذا اإلندماج مل يكتب له النجاح، إذ وبعد عشرة أشهر من توقيع مذكِّرة التفـاهم                 
أنَّ عمليات اإلندماج بـني البنـوك يف        ونشري هنا إىل    . )1(األولـية حول اإلندماج أُعلن عن حلِّه     

امل ال يكتب هلا النجاح دائماً، فقد بينت الدراسات أنَّ معدل جناح هذه العمليات يتراوح بـني           الع
 منها انتـهت بالفـشل،      % 52 حالة اندماج وجد أنَّ      115 ويف دراسة حول     %  75 إىل   50

  .)2(بينما أوضحت دراسة أخرى أنَّ عمليتني من كلِّ ثالث عمليات اندماج ال حتقِّق جناحاً

م، متَّ اإلعالن عن توقيع مذكِّرة   2002وبعد أن متَّ اإلعالن عن اإلنفصال السابق يف أفريل          
تفاهم جديدة بني شركة التوفيق للصناديق االستثمارية اإلسالمية التابعة موعة دلة الربكة الدولية، 

   وذلك لتكوينوهو مصرف استثماري ماليزي،“ كومريس إنترناشيونال مريشانت بانكرز”وبنك 
  .)3( أول حتالف استثماري دويل لتنفيذ اإلستثمارات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  : كفاية رأس املال - 2
مل تكن البنوك اإلسالمية يف السابق تويل أمهِّـية كربى لنسبة كفاية رأس املال، لكن مـع                

ديثة، ورغبةً منها يف التقيد باملعايري الدولية الواردة يف هذا          مرور الزمن ويف ظلِّ املتغيرات الدولية احل      
  .الشأن بدأت تم ذا اجلانب

  : كفاية رأس املال باملفهوم التقليدي -أ
نقصد باملفهوم التقليدي لكفاية رأس املال نسبته إىل إمجايل الودائع، أو نسبته إىل إمجـايل                 

  .ة خطورااألصول بغض النظر عن نوعيتها أو درج
 بنكاً إسالميا، تبين أنَّ معـدل       22يف دراسة قام ا االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية حول          

 % 5,7هــ، مثَّ    1408 سنة   % 5قد بلغ   ) إمجايل األصول / حقوق امللكية   (كفاية رأس املال    
، وهو مـا    )4()م1990-89(هـ  1410 سنة   % 5,9، مثَّ   )م1989-88(هـ  1409سنة  

  .ثبت ذلك اإلهتمام املتزايدي
ويف دراسة أخرى حول نسبة رأس املال إىل إمجايل األصول للبنوك الكربى يف العامل سـنة                

  :(5)م تبـين ما يلي1996
                                                        

  .4: ، ص2002 ، أفريل 12: ، العدد“املستثمرون”جملة   -)1(
 .28 :، ص9991، يوليو 12، السنة 532: األعمال، العددجملة االقتصاد و  -)2(
 .39: ، ص2003 / 8 / 1: ، بتاريخ1378: ، ا لعدد“الوطن العريب”جملة   -)3(
 .180:  هـ، ص1413 السنة األوىل، ربيع األول -جملة املعامالت اإلسالمية، العدد الثالث   -)4(

(5)- Mabid AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking , answers to some frequently asked questions, 
occasional paper N°4, 1st Edition, Islamic Research and Training Institute /I.D.B, Jeddah (K.S.A), 1422h-

2001., p: 30. 
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  .% 4,8 بالنسبة للبنوك العشرة األوىل يف العامل تبلغ النسبة -
  .% 4,2 بالنسبة للبنوك العشرة األوىل يف آسيا تبلغ النسبة -
  .% 7,6سبة للبنوك العشرة األوىل يف الشرق األوسط تبلغ النسبة  بالن-
  .% 9,7 بالنسبة للبنوك اإلسالمية العشرة األوىل يف العامل تبلغ النسبة -

ويالحظ هنا أنَّ نسبة كفاية رأس املال بالنسبة للبنوك اإلسالمية هي األعلى مقارنة بالبنوك              
  .الكربى يف العامل

 مصرف األوىل يف العامل العريب، كـان        100 املصارف العربية لـ     وحسب تصنيف احتاد  
وهي من كربى الشركات املالية اإلسالمية، ومقرهـا   (ترتيب شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار      

 عاملـيا لنفس العـام، وهـو البنـك         182م، ويف املرتبة    2001 سنة   11يف املرتبة   ) السعودية
لذي يصل إىل هذا الترتيب، وهذا التصنيف يعتمد على عدة مؤشرات، أمهُّهـا             اإلسالمي األول ا  
الذي وصل بالنسبة هلذا البنك خالل نفس السنة   ) إمجايل األصول / حقوق امللكية (كفاية رأس املال    

  .)1( % 12,98إىل 
ـ  نـب  ـ مـن جا  ولو مبفهومه التقليدي ويف نظرنا فإنَّ هذا اإلهتمام بكفاية رأس املال 

البنوك اإلسالمية، سوف يسهل على هذه البنوك اإللتزام ذا املعيار مبفهومه احلـديث، ونقـصد               
  .بذلك ما تتضمنه مقررات جلنة بازل

  : كفاية رأس املال باملفهوم احلديث -ب
 وتقع  م1975سعت الدول الصناعية الكربى إىل تشكيل جلنة بازل للرقابة املصرفية سنة            

شكل مـن خـرباء     تت بسويسرا، وهي    )بازل( مبدينة بال    BISر بنك التسويات الدولية     أمانتها مبق 
  .السلطات النقدية والبنوك املركزية يف تلك الدول

          ا بشأن كفاية رأس املال والذي عبـازل (رف باتفـاق    قدمت هذه اللجنة أوىل توصياI (
مجايل أصوله حـسب    ، حيث وضعت نسبة تربط رأس مال البنك إىل إ         م1988 وذلك يف يوليو  

مع %  8 أن تكون هذه النسبة أكرب أو تساوي      على  ونصت   حة،طرها وبطريقة مرج  اخم اتدرج
  . عاملياً، ليصبح بعد ذلك اتفاقاًم1992إعطاء فترة مرحلية للتطبيق ايتها يف آخر عام 

 طبيعـة  وجدت البنوك اإلسالمية صعوبة يف البداية للتقيد ذا املعيار وذلك نظراً الختالف     
أصوهلا وطريقة عملها مع البنوك التقليدية، إال أن اجتهادات اخلرباء حاولت إجياد بعـض الـصيغ          

                                                        
  .27 و 23: ، ص2002، سبتمرب 261: جملة احتاد املصارف العربية، العدد  -)1(
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لتطبيق هذا املعيار العاملي مبا يتالءم مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي، ومنها النمـوذج الـذي                
ن، إالّ أن املشكلة تكمن     وضعته هيئة احملاسبة واملراجعة للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بالبحري        

  .   يف كون معايري هذه اهليئة غري ملزمة التطبيق للبنوك اإلسالمية
على نسبة كفاية رأس املال األوىل مع احتساب         و الذي حافظ     IIأما بالنسبة التفاق بازل     

   اية سنة        إلوق و ا  خماطر التشغيل و الس و ميكن أن ميتـد إىل      ،2005ئتمان فقد تأخر تطبيقه إىل  
 وال زالت األحباث جارية لتطبيق هذا املعيار مبا يتالءم مع طبيعـة عمـل البنـوك                 ،2006سنة  

   .اإلسالمية
  : حماولة توحيد املعايري احملاسبية للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية - 3

عـايري  على غرار ما قامت به اهليئات الدولية املختصة بالنظام املصريف من إنشاء هيئـة امل              
، قامت اهليئات املختصة بالنظام املصريف اإلسالمي بإنشاء هيئة احملاسـبة            IASCاحملاسبية الدولية   

م، وذلك حماولة منها لتوحيد     1991واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ومقرها البحرين سنة        
 الرقابة والتفتيش، وبالتايل عمليـات      أسلوب احملاسبة واملراجعة لدى هذه البنوك تسهيالً لعمليات       

 يشدد على ضرورة وجود طريقة فعالة للمراجعة واملراقبة لـدى  IIالتقييم، خاصة وأنَّ اتفاق بازل     
البنوك، وكذا اإلعتماد على األساليب احلديثة يف اإلفصاح عن البيانات، وهذا ال يتأتى إالَّ بالتقيد               

دةمبثل هذه املعايري املوح.  
وكما أشرنا سابقاً، فإن جهود هذه اهليئة لن تـؤيت بثمارهـا إالّ إذا التزمـت البنـوك                  
واملؤسسات املالية اإلسالمية مبعايريها، ولإلشارة فإن هناك دولتان فقط أعلنتا عن التزامهما باملعايري            

 بنوكها اإلسـالمية    الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وقد طبقتها         
كما أعلن بعد ذلك األردن ممثالً يف بنكه املركزي ويف منتصف           . )1(بالفعل ومها البحرين والسودان   

  .)2(م عن التزامه ذه املعايري وتطبيقها من طرف بنوكه اإلسالمية2002عام 
 الـيت   وتكملة للخطوة السابقة، نرى أنَّ على هذه اهليئة أن تطوع معايريها مـع املعـايري              

وضعتها هيئة املعايري احملاسبية الدولية قدر اإلمكان، مع مراعاة اخلصوصية اإلسالمية لتلك املعايري،             
وذلك حتى تستفيد البنوك اإلسالمية من تقييمات وكاالت التصنيف الدولية، مثل تصنيف مؤسسة     

Capital Intelligence مـوديز أنفيـستورس سـريفس     لدرجة املالءة املالية، وتصنيف وكالـة 
                                                        

)1( -  Tariqullah KHAN et Habib AHMED : La gestion des risques ; analyse de certains aspects liès à l’industrie 
de la finance islamique, 1er édition, Institut Islamique de recherches et de formation /BID, Jeddah (R.A.S), 
1423h-2002., p : 144. 

  .41: ، ص 2002، يونيو 10:  السنة -2: ملالية و املصرفية، العدد   جملة الدراسات ا-)2(
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Moody’s Investors Service  ،ا، إضافة إىل حماولة اإللتزام مبعايري جلنة بـازلللمالءة املالية أيض 
 قدر اإلمكان، وذلك حتى ال تبقى هذه البنوك اإلسالمية ومن ورائها الـدول              II و Iاإلتفاق  : أي

  .لعاملي اجلديداإلسالمية اليت حتتضنها مهمشة يف ظلِّ النظام ا

  :اخلامتة 
لقد شهدت البنوك اإلسالمية بصفتها جزًءا من القطاع املصريف العاملي يف السنوات األخرية             
العديد من التطورات، و قد جتلّى ذلك يف تسجيلها تزايدا مطَّرداً يف عددها وانتشاراً جغرافيـاً يف                 

مية التابعة للبنوك التقليدية، هذه األخرية      خمتلف القارات، مع زيادة يف عدد فروع املعامالت اإلسال        
  . اليت سجلت بعض حاالت التحول الكلِّي إىل العمل املصريف اإلسالمي

متوقعهـا علـى شـكل    : وقد حاولت البنوك اإلسالمية مواجهة متغيرات العوملة بكلٍّ من       
 وكذا حماولة الرفع من كفاية شركات كربى قابضة مع حماوالت قليلة وحمتشمة لإلندماج والتكتل،    

رأس املال متهيداً منها للتقيد باملعايري العاملية يف هذا الشأن ونعين بذلك معايري جلنة بازل، مثَّ حماولة                 
توحيد املعايري احملاسبية يف الصريفة اإلسالمية وذلك بإنشاء هيئة احملاسبة واملراجعـة للمؤسـسات              
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