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  نحو إیجاد بیئة مالئمة لعمل البنوك اإلسالمیة
  سلیمان ناصر/ د.أ                                                                                   

  جامعة ورقلة                                                                                      

  الجزائر                                                                                         

  

  :مقدمة

يف السنوات األخرية، بعد أن أثبتت جدواها االقتصادية  أصبحت املصرفية اإلسالمية مطلبًا عاملياً 

أمام األزمات مقارنة بالبنوك التقليدية، وتشهد حالياً  ربكأ واملالية، وبعد أن برهنت على قو�ا بصمودٍ 

يف السابق، مثل الصني  عساو  لكشإقباًال كبريًا عليها من طرف دول وجمتمعات مل تكن تعرفها ب

هذه الدول وغريها تسعى إىل زياد�ا وفتح األبواب أمامها، حىت أضحى عدد وأمريكا وفرنسا، وباتت 

  .)1(بنك 500ايل حو البنوك اإلسالمية يف العامل حالياً 

إن عمل البنوك اإلسالمية يف بيئات خمتلفة �ذا الشكل، يتطلب منها بالطبع التأقلم مع احمليط، 

ل �ا، كأحد املقومات األساسية معا�تمعات اليت تواالندماج مع البيئة، وربط عالقات قوية مع أبناء 

  .للنجاح

كيف يتم االندماج الناجح للبنك اإلسالمي مع ا�تمع ؟ وما هي البيئة : لكن التساؤل الوارد

، واليت جيب على كل بنك إسالمي أن يوفرها لنفسه باختاذ بعض اإلجراءات، أو على هاملالئمة لعمل

شرفة عليه أن توفرها له يف سبيل إجناح عمله ؟ ذلك ما سنحاول معاجلته من خالل هذه اهليئات امل

   .الورقة

  :أدوات الرقابة واإلشراف المالئمة تطبيقو  إيجاد اإلطار القانوني المالئم للعمل -1

البد للبنوك اإلسالمية وحبكم طبيعة عملها املختلف عن البنوك التقليدية، أن يكون هلا إطار 

وهو قانوين ينظم عملها، ويضبط آليات الرقابة واإلشراف عليها من طرف البنك املركزي للدولة، 

 تعملك البنو  هذهإذ من املعلوم أن  الشيء الذي مل يتوفر حلد اآلن بالشكل الكايف للبنوك اإلسالمية،

  :يف ظل ثالث بيئات قانونية هيحالياً 

منوذج نظام مصريف إسالمي كامل، وفيه ختضع البنوك اإلسالمية لرقابة بنك مركزي إسالمي، وهو  -أ

  : مامل يتجّسد حلد اآلن سوى يف ثالث دول هي

إذ بعد أن قامت بأسلمة كاملة لنظامها املصريف من خالل تدرج مرحلي بدأ يف يوليو : باكستان -

 ودبي ام ىلعو حدثت بعد ذلك . السنة كلت، مث ّمت التمديد إىل �اية م1985م إىل يوليو 1979

رير تق(السنوي لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية تقرير الردة كربى عن تلك األسلمة، فقد أبرز 

مباليزيا وباستمرار، حجم ضعيفًا للمصرفية  �IFSBلس اخلدمات املالية اإلسالمية  )االستقرار



3 
 

 من الً يلقأكثر م ب2016اإلسالمية من جمموع أصول النظام املصريف للبلد، وقد ُقدر يف تقرير سنة 

    .)2(من ذلك ا�موع % 11

قانون متكامل إللغاء م على مشروع 1983أغسطس  30صادق الربملان اإليراين يف  :إيران -

مارس  21الفائدة من املعامالت املصرفية للبنوك التجارية والبنك املركزي، ودخل حيز التطبيق يف 

تراٍخ يف  م مع استخدام املنهج املتدرج يف التطبيق، لكن مع مرور الزمن يبدو أن هناك1984

ية حىت أضحت البنوك اإلسالمية املصرفية اإلسالمالشرعية يف ضوابط الالسنوات األخرية يف التقيد ب

وهو ما جعل علماء الدين يستهجنون هذا الوضع ويدعون باستمرار ، هجينة بني التقليدية واإلسالمية

  .إىل تنقية العمل املصريف اإلسالمي يف البلد

، وهو يعد اآلن أصبح يتمتع بأسلمة كاملة بعد انفصاله ،باستثناء منطقة اجلنوب سابقاً  :السودان -

التجارب العريقة يف املصرفية اإلسالمية رغم كل ما مورس وُميارس على البلد من ضغوط اقتصادية من 

  .ةيبر غلا نادلبلا فر ط نم ةصاخ وحصار

مع حماولة التدرج  م2013إلغاء الفوائد من التعامالت املصرفية مبوجب قانون سنة  حيث متّ  :ليبيا -

  .مل تكتمل يف التطبيق، إال أن عدم االستقرار األمين يف البالد جعل التجربة املرحلي يف تطبيقه

منوذج نظام ختضع فيه البنوك اإلسالمية لرقابة بنك مركزي تقليدي، ولكن يف ظّل وجود قانون  -ب

ماليزيا، : الدول حلّد اآلن وهيعدد من خاص بالبنوك اإلسالمية، وهو مامل يتجّسد أيضًا إّال يف 

  . تركيا، اإلمارات، اليمن، الكويت، لبنان، سوريا

منوذج نظام ختضع فيه البنوك اإلسالمية لرقابة بنك مركزي تقليدي، ولكن يف ظّل عدم وجود  -ج

قانون خاص بالبنوك اإلسالمية، وهو ما يتجّسد يف كّل الدول العربية واإلسالمية والغربية عدا املذكورة 

فصوًال خاصة بتنظيم إما أ�ا أدرجت بنودًا أو سابقاً، مع اإلشارة إىل أن هناك دوًال يف النموذجني 

... األردن، قطر، املغرب : عمليات البنوك اإلسالمية والرقابة عليها يف القانون املصريف املوحد مثل

وغريها، وإما أن البنك املركزي للدولة مينح استثناءات للبنوك اإلسالمية يف إطار القانون املصريف 

... البحرين والسعودية ومصر : لة مثلاملوحد، وهذه االستثناءات تضيق وتتسع حسب ظروف كل دو 

   .وغريها

وعلى ضوء احلاالت السابقة، فمن املهم أن تسعى السلطات اإلشرافية خاصة يف البلدان العربية 

واإلسالمية إىل أن تكون ضمن النموذج الثاين املشار إليه سابقاً، أي سن قانون خاص إلنشاء 

خصوصية عملها، ومبا يسمح للبنك املركزي للدولة باشتقاق وتنظيم ورقابة البنوك اإلسالمية مبا يراعي 

التنظيمات والتعليمات املالئمة لعمل هذه البنوك من ذلك القانون، إذ أن تطبيق أدوات الرقابة 

، وإن مل يتسن خاصة منها تلك املبنية على سعر الفائدة املصرفية التقليدية عليها كثريًا ما أضر �ا
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زي للدولة أن مينح استثناءات للبنوك اإلسالمية مبا يراعي خصوصية عملها، ذلك فيمكن للبنك املرك

  .د كما هو احلال يف بعض الدولومبا جيعلها تعمل يف راحة حىت ضمن القانون املصريف املوحّ 

ونشري هنا إىل أن االستثناءات اليت متنحها بعض السلطات الرقابية للبنوك اإلسالمية يف بعض 

البنوك تعمل يف راحة أكرب من تلك الدول اليت سنت قوانني خاصة بالبنوك الدول قد جتعل هذه 

اإلسالمية، فالبحرين مثًال ليس هلا قانون خاص بالبنوك اإلسالمية ولكنها تعترب واحة أمان لتلك 

رة هلا من طرف السلطات الرقابية البنوك وأكرب جتمع عاملي هلا يف ظل الظروف املالئمة للعمل املوفَّ 

  .للبلد

وبالنسبة ألدوات الرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالمية فذلك قد يتغري حسب طبيعة أحد 

النماذج الثالثة السابقة، إذ قد ال يُطرح إشكال يف حالة وجود نظام مصريف إسالمي كامل، بينما 

عديله يُطرح اإلشكال يف النموذجني الباقيني، لذا فإن هناك من أدوات الرقابة املصرفية ما ميكن ت

معدل االحتياطي القانوين، نسب السيولة، سياسة : ليتالءم مع طبيعة عمل البنوك اإلسالمية مثل

وقد تكفل بذلك جملس اخلدمات املالية (قة حساب نسبة كفاية رأس املال يالسقوف االئتمانية، طر 

يتالءم مع طبيعة يقوم بتطويع معايري بازل يف كل نسخة منها مبا مباليزيا، حيث  IFSBاإلسالمية 

إخل، ... ، وظيفة إعادة التمويل للبنك املركزي أو امللجأ األخري لإلقراض، )عمل البنوك اإلسالمية

على أساس (ومقابل ذلك هناك من األدوات ما جيب استبعاده متامًا كإعادة خصم األوراق التجارية 

على االكتتاب يف السندات  ، إجبار البنوك اإلسالمية)أن البنك اإلسالمي ال خيصمها لألفراد

    . إخل... احلكومية بفائدة، 

  : AAOIFIللمؤسسات المالية اإلسالمية  االلتزام بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة -2

معيارًا يف احملاسبة  94بالبحرين أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

الصادرة حلد منها و يبلغ عدد املعايري الشرعية . واملراجعة واملعايري الشرعية وأخالقيات العمل واحلوكمة

معيارًا تضبط خمتلف املعامالت املالية واملصرفية، عدا املعايري اليت حتت املراجعة أو   54اآلن 

  .)3(كمسودات

ط البنك اإلسالمي يف أي دولة يف عضوية اآليويف، ومن األهم أيضًا أن ينخر من املهم جدًا أن 

الكثري من  ن، ألن ذلك من شأنه أي حيلّ و يستفيد من معايري اهليئة اليت أعدها خرباء شرعيون وحماسبي

اإلشكاالت يف التطبيق واملمارسة وخاصة اخلالف الشرعي حول بعض املنتجات، كما أنه من شأنه 

  .من حيث الشكل تقدمي املنتجات املالية اإلسالمية أن يوّحد طريقة

وال ختفى طبعًا أمهية أن تلتزم البنوك اإلسالمية باملعايري احملاسبية الدولية لسهولة االندماج 

ومبا أن املعايري معيار حماسيب حلد اآلن،  27وقد أصدرت اآليويف ل يف احمليط العاملي، والتواصل والتقبّ 
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الدولية، فإن االلتزام مبعايري اهليئة سوف حيقق  ّمت إعدادها وفق تلك املعايريلهيئة قد لاحملاسبية 

  .الضوابط الشرعيةب ماز تلالاالدولية و : احلسنيني يف احملاسبة

أُنفق يف إعدادها الكثري من اجلهد والوقت واملال، فيفضَّل أن جتَرب البنوك قد املعايري  همبا أن هذو 

بلدان العامل  بعضمن طرف البنك املركزي للدولة كما هو معمول به يف  اهينبت ىلعاإلسالمية 

عضواً أو هيئة خمتصة فقط من بني  13تبّني أن حوايل  2015، ففي دراسة سابقة لنا سنة اإلسالمي

   .  )4( تطبق هذه املعايريعضو يف هيئة اآليويف 200

     :الشرعية طباو ضإيجاد أدوات مالئمة إلدارة السيولة ومتوافقة مع ال -3

بالرغم من وجود هيئات دولية داعمة للعمل املصريف اإلسالمي، أُنشئت بغرض حل مشكلة 

، )البحرين(الدولية فائض السيولة اليت يعاين منها معظم البنوك اإلسالمية، كالسوق املالية اإلسالمية 

، إال أن هذا )ماليزيا(، واملؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة )البحرين(ومركز إدارة السيولة املالية 

 .املشكل ال يزال قائماً 

المتصاص فائض ) خاصة يف منطقة اخلليج(تنصب حاليًا معظم نشاطات البنوك اإلسالمية 

خاصة يف بورصة لندن ) املثرية للجدل فقهياً (بصيغة التورق  السيولة لديها على التعامل يف السلع

  .للمعادن، أو حىت يف األسواق احمللية

فإننا نرى أن أهم  ،اإلسالميةالشريعة  أحكاماملالية املتوافقة مع  األصولقلة  ظليف لذا، و 

، وخاصة ةيمالسإلا األدوات اليت ميكن أن متتص فائض السيولة لدى البنوك اإلسالمية هي الصكوك

متويل املشاريع منها السيادية، إذ ميكن أن حتقق الدولة من إصدارها عدة مزايا، كتعبئة املدخرات، 

لكن  .ة بالبنية التحتية، إضافة إىل استعماهلا كأداة للسياسة النقديةقلعتالضخمة للدولة خاصة منها امل

ظام إلصدار الصكوك ىل وجود نإتفتقر العامل اإلسالمي دول  يبقى العائق هنا هو أن الكثري من

، أو إىل قانون ينظم إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية بشكل األدواتمن  ما شا�هاالسيادية أو 

من إمجايل اإلصدارات من  % 80إىل  60، علمًا بأن الصكوك السيادية متثل حاليًا ما بني عام

 .الصكوك اإلسالمية

قد ذكرت دراسة لصندوق النقد الدويل يف إطار التحديات اليت تواجه الصريفة اإلسالمية، أ�ا و 

يف الطلب  ارتفاع كبريمن هذه األخرية حيث تعاين  اإلسالميةتطوير سوق الصكوك حباجة إىل 

حنو  2014 اإلسالمية سنةالصكوك  إصدار إمجايلبلغ  فعلى سبيل املثال ،وضعف يف املعروض

مليار من هذه  300حنو  إىل ةنسلا كلت يف اإلسالميةالبنوك  ةجاح تغلبفيما  ،يار دوالرمل 130

 إلصدارامتالك برامج خاصة اإلسالمية منها الذي يستدعي من احلكومات  األمروهو  ،الصكوك

 . (5)الصكوك السيادية يف فرتات حمددة
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  ):المستقل(والخارجي  التدقيق الشرعي الداخليبشرعية و الرقابة بال االلتزام -4

رقابة شرعية، حىت يكون ذلك مبعث للفتوى والالبد ألي بنك إسالمي أن تكون له هيئة 

نرى بوجوب حتديد العضوية يف الطمأنينة لدى العمالء حول السالمة الشرعية ألعمال البنك، و 

هيئات الرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية بالقدر الذي يسمح للعضو بأن يؤدي واجبه كامًال جتاه 

شركات، بغية فسح ا�ال بنوك أو رباء بضرورة حتديد هذه العضوية بثالث اخل بعضالبنك، ويرى 

طبق يف السودان، وسوريا، أما ماليزيا ، وهذا ماهو م)6(جليل جديد ليشارك يف حتمل هذه املسؤولية

 حصر جمال االستشارة يف ثالث قطاعات خمتلفة بالنسبة للمراقب الشرعي الواحدفحددت قوانينها 

 ).مصرفية إسالمية، تأمني تكافلي، صناديق استثمارية(

مدى مطابقة عمليات والبد أن يكون للبنك جهاز للتدقيق الشرعي، وهو يقوم بفحص وتقييم 

البنك مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفق قرارات هيئة الرقابة الشرعية املشار إليها سابقًا وفتاواها 

م إىل من يهمه األمر داخل وخارج يف تقرير يقدَّ واإلرشادات والتعليمات الصادرة عنها، وإثبا�ا 

  .البنك

بالنظر ن يقوم به جهاز إداري داخل البنك، و والتدقيق الشرعي يكون يف البداية داخلياً، مبعىن أ

، وهلذا فهو عادة يتبع جملس الداخلييكون له نفس املستوى اإلداري للتدقيق الفين لقواعد احلوكمة 

 .)7(اإلدارة إدارياً، ويتبع هيئة الفتوى فنياً 

وميكن أن يقوم البنك املركزي عن وُيستحسن أن تتبع العملية تدقيق شرعي خارجي مستقل، 

على البنوك اإلسالمية إذا كان يضم هيئة رقابة شرعية مركزية، كما ميكن طريق جهاز للتدقيق الشرعي 

أن تقوم بالتدقيق الشرعي اخلارجي شركات متخصصة، وإن كان هناك من يرى أن التدقيق الشرعي 

ين يكون غريبًا عن املؤسسة وغري حممي من الداخلي يكون أكثر فعالية من اخلارجي، ذلك ألن الثا

، لكننا )8(ّخص والتساهل خمافة إلغاء العقد معهرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وبالتايل قد يقع يف ال

يكون أكثر استقاللية يف العمل  نرى أن جهاز التدقيق الشرعي اخلارجي لألسباب الواردة نفسها

   .وإبداء الرأي

  :بالتسويق للعمل المصرفي اإلسالمي في بيئة العملاالهتمام  -5

بالرغم من منو املصرفية اإلسالمية بشكل كبري يف العقود والسنوات املاضية، إال أن ضعف 

 .يعترب أكرب التحديات اليت تواجهها وفق مصرفيني وحمللنياإلعالمي التسويق 

دئها األساسية، أضر �ذه الصناعة، ة اإلسالمية ومببايصرفإن جهل الكثري من العمالء بقواعد امل

 .لذا وجب االهتمام �ذا اجلانب خاصة يف احمليط احمللي للبنك اإلسالمي، مث اإلقليمي والدويل
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، عالن أو اإلشهارولعل من وسائل التسويق للمصرفية اإلسالمية، باإلضافة إىل الدعاية واإل

ة، فعلى سبيل املثال، فإن بريطانيا اليت تسعى إدخاهلا يف جماالت التعليم خاصة منه املستويات العالي

ألن تكون مركز التمويل اإلسالمي يف أوروبا، تستحوذ على النصيب األكرب من تدريس املالية 

ة اإلسالمية، تليها يصرفلتدريس املومؤسسة جامعة ومعهد  55اإلسالمية يف العامل، حبيث يوجد فيها 

حجم األصول املتوافقة مع الشريعة عندما أصبح   ذلكإىلبريطانيا وقد سعت إيطاليا، مث فرنسا 

  .)9(مليار دوالر 30يتجاوز  فيهااإلسالمية 

التسويق اإلعالين والتعريف السليم بقواعد وأساسيات ومبادئ العمل املصريف اإلسالمي لدى  إن

أن جيذب شرحية واسعة من العمالء سواء يف البلدان اإلسالمية أو  نكميعامة الشعب أو اجلمهور، 

للمصرفية  ح الكثري من املفاهيم اخلاطئة والصور املشوهةغري اإلسالمية، ألن ذلك من شأنه أن يصحّ 

عن املصرفية التقليدية، كما ) يف بعض املعامالت(عادة بأ�ا ال ختتلف ) جبهلٍ (م اإلسالمية، واليت تُتهَ 

أن هذا من شأنه أن يكون يف صاحل البنوك اإلسالمية يف املنافسة الشرسة اليت ختوضها مع البنوك 

  . قالتقليدية يف امليدان خاصة يف البيئات مزدوجة النظام أو التطبي

  :اإلسالمية كو نبالتدريب المستمر والتثقيف الشرعي للعاملين في ال -6

يعترب مشكل اختيار وتدريب العاملني يف البنوك اإلسالمية مشكًال قدميًا عانت منه هذه األخرية 

  .منذ نشأ�ا، ذلك ألن طبيعة العمل املصريف اإلسالمي تتطلب مؤهالت خاصة

حتتاج كغريها من املنظمات إىل التدريب املستمر والرفع من كفاءات وإذا كانت البنوك اإلسالمية 

  :عامليها وكوادرها، فإننا نرى أن هذه احلاجة أكرب يف البنوك اإلسالمية، نظراً لعوامل كثرية أمهها

اجلزء األكرب من املوظفني يف البنوك اإلسالمية يتم استقطا�م من البنوك التقليدية خلرب�م يف إن  -

 2007املصريف، فعلى سبيل املثال، بلغ عدد العاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية سنة  العمل

، وهذا ما جيعلهم )10(هم خلفية مصرفية تقليديةديل هممن % 85حوايل ، 250000أكثر من 

  .عرضة لألخطاء يف التطبيق واملمارسة، وبالتايل ضرورة تكوينهم املستمر يف العمل املصريف اإلسالمي

إن ارتكاب األخطاء من طرف العاملني يف البنك اإلسالمي، خاصة يف ظل جهلهم بالضوابط  -

الشرعية للمعامالت، ويف ظل عدم وجود تدقيق شرعي صارم، من شأنه أن ميس بسمعة البنك، ويهز 

   .، يف ظل منافسة قوية يف السوق من طرف البنوك التقليديةمن ثقة العمالء فيه

توصيات تدعو إىل العديد من املؤمترات والندوات ودورات ا�امع الفقهية بقد خرجت فذا وهل

، فيها ضرورة االهتمام بتأهيل القيادات والعاملني يف البنوك اإلسالمية وتنمية وتطوير املوارد البشرية

يب ولعل من مثرات هذه التوصيات تأسيس املركز الدويل للتدر . وتوفري الربامج التدريبية الالزمة هلا

املايل اإلسالمي بالبحرين والتابع للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، والذي يقوم 
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بدورات تدريبية للعاملني يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، ومينح مقابلها شهادات مبستويات 

كهيئة احملاسبة واملراجعة رى  هذا باإلضافة إىل الدورات اليت تقوم �ا اهليئات األخ. وختصصات خمتلفة

  .التدقيق الشرعيو واملراكز املتخصصة وشركات الرقابة  AAOIFIللمؤسسات املالية اإلسالمية 

يف حتسني أداء  لذا نرى أن من واجب أي بنك إسالمي أن يستفيد من خدمات هذه املراكز

من شأنه أن يقلل من  ، ألن ذلكوالشرعي) املصريف اإلسالمي(الفين : خاصة يف اجلانبني موظفيه

        .أخطاء املمارسة لديهم، ويربح معركة السمعة يف امليدان كما أشرنا سابقاً 

   : مسؤوليته االجتماعيةبدوره االجتماعي وبالبنك اإلسالمي قيام  -7

قد ظهر يف املسؤولية االجتماعية تشري أدبيات الفكر االقتصادي التقليدي إىل أن مصطلح 

الغربية، ليحث الشركات بشكل عام على تبين أهداف ومقاصد وجماالت عامة تصب ا�تمعات 

حمصلتها النهائية يف املسامهة يف محاية البيئة أو زيادة معدالت النمو االقتصادي أو حتقيق الرحبية 

، إضافة إىل تلبية حاجات مالك تلك الشركات وشركائهم واملسامهني فيها والعاملني االجتماعية

  .)11(ا واملتعاملني معهابداخله

وقد كان أول ظهور ملصطلح املسؤولية االجتماعية للشركات يف العقد األول من القرن العشرين، 

مث تطور األمر عرب عدة حمطات إىل أن أصبح املصطلح يتضمن ثالث مسؤوليات متنوعة ومتداخلة، 

بعض االقتصاديني تعارض قيام وهي القانونية واألخالقية والبيئية، ومع ذلك ظهرت هناك دعوات من 

الشركات مبا يسمى مبسؤوليتها االجتماعية، أل�م يرون يف ذلك تعارضاً مع دورها األساسي يف حتقيق 

    .)12(الرحبية، وألنه يهدد أساسيات اقتصاد السوق

يف ا�تمعات الرأمسالية للتوازن بني ما  إذننشأ مصطلح املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

الشركات التجارية من ا�تمع وما تقدمه له، وهو يعين عدم االكتفاء بالدور التجاري الرحبي  تستفيده

ودعم ا�تمع باملنح الدراسية، دعم اجلمعيات اخلريية، دعم املستشفيات أو املسامهة يف بنائها، وال 

ضحى أحد خيفى أن للمسؤولية االجتماعية أثر جتاري ألنه يساهم يف الرتويج للمؤسسة، حىت أ

 .(13)جوانب احلوكمة الرشيدة

ضعف لوجَّه االنتقادات إىل البنوك اإلسالمية وإىل املؤسسات املالية اإلسالمية بشكل عام وتُ 

دورها االجتماعي، وحنن نرى أن املسؤولية االجتماعية للبنوك اإلسالمية تربز بشكل ملح أكثر مقارنة 

اليت يقوم عليها التمويل اإلسالمي بشكل عام بالشركات التجارية األخرى، بالنظر للمبادئ 

 .ولألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها

 - يف إطار قيامها مبسؤوليتها االجتماعية- ه البنوك اإلسالمية ويرى بعض اخلرباء أن توجِّ 

. احتياًجا للمجتمع دون التخلي عن اجلانب الرحبي االستثمارات والتمويالت إىل ا�االت األكثر
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ميكنها أن تكون أكثر اجتماعية عندما ختتار متويل جمّمع سكين لذوي اإلسالمية الية فاملؤسسة امل

الدخل احملدود، أو جمّمع مدرسي يف املناطق النائية، أو مركز لذوي االحتياجات اخلاصة، واملسامهة يف 

ة ذات متويل مؤسسات البنية التحتية كالكهرباء، وحنو ذلك من املشروعات االقتصادية واالجتماعي

  .(14)الرحبية التجارية، فاملسألة ال تتطلب ختلًيا عن الربح وإمنا اجلمع بينه وبني اجلانب االجتماعي

بينما يرى آخرون وكما سبق يف التعريف، بأن املسؤولية االجتماعية للبنوك اإلسالمية أوسع، 

اه املتعاملني معها، إضافة فمنها ماهو جتاه املسامهني فيها، وأيضًا جتاه العاملني بداخلها، وكذلك جت

تجّسد يجيب أن  ريخألا اا�تمعات املتواجدة فيها واليت تعمل �ا، وهذإىل ماهو جتاه ) وهو األهم(

املسامهة يف خطط التنمية، دعم ميزان املدفوعات، رفع الناتج احمللي اإلمجايل، حتسني قيمة : خاصة يف

ربة التلوث وعدم اإلضرار بالبيئة، تنمية املناطق العملة الوطنية، توفري فرص العمل وحماربة الفقر، حما

إخل، وأيضًا املسامهة يف األنشطة االجتماعية  ... اجلديدة، املسامهة يف حتقيق وتوفري الرعاية الصحية، 

كإنشاء جلان وصناديق الزكاة واالهتمام بتحصيلها وإنفاقها، قبول أموال التربعات والصدقات واهلبات 

   .   )15(وهلا إىل مستحقيهاوالكفارات وتسهيل وص

  :خاتمة وخالصة

، اوإلجياد بيئة مالئمة لعمله جيب توفريها لنجاح عمل البنوك اإلسالمية هناك متطلبات كثرية 

سواء بسعي من مسؤويل وإدارة البنك، أو من اهليئات املشرفة عليه، وهذه املتطلبات ميكن تصنيفها 

من حيث األولوية واألمهية، واالقتصار على ماهو ضروري منها كحد أدىن لتلك املتطلبات، واليت 

  :يلي نذّكر �ا فيماميكن اعتبارها توصيات هلذه الورقة يف نفس الوقت، و 

البد من توفري إطار قانوين مالئم لعمل البنوك اإلسالمية، فالبلد الذي ال يستطيع أسلمة كامل  -

قانونًا خاصًا بالبنوك اإلسالمية ليمنح للبنك املركزي السند القانوين  ميكن أن يسنّ  املصريف هنظام

أو مبنح استثناءات خاصة بالبنوك  الذي يشتق منه التنظيمات والتعليمات اخلاصة بتلك البنوك،

هذه اإلجراءات سوف كل اإلسالمية داخل القانون املوّحد وذلك كحد أدىن ملتطلبات عملها، و 

أدوات وآليات لإلشراف والرقابة أكثر مالءمة بعمل البنوك تساعد بالتأكيد البنك املركزي على تطبيق 

  .اإلسالمية

 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية مبعايري ماز تلالا ىلع صر حيالبد للبنك اإلسالمي أن  -

ية لو دسوف يلتزم البنك من خالهلا مبعايري احملاسبة الللهيئة فاملعايري احملاسبية  ،AAOIFIاإلسالمية 

ل عليه االندماج يف احمليط العاملي، واملعايري الشرعية سوف تساعده يف تفادي كثري من مما يسهّ 

تُثار حول بعض املنتجات من حيث املمارسة أو التطبيق، وتوّحد طريقة اإلشكاالت الشرعية اليت 

  .ها مع البنوك اإلسالمية األخرىقدميت
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يف ظل نقص أدوات إدارة السيولة لدى البنوك اإلسالمية، وتفاديًا حلل املشكلة باستعمال أداة  -

صدار وتداول الصكوك اإلسالمية التورق اليت أثارت وال تزال جدًال فقهيًا كبرياً، البد من االهتمام بإ

خاصة السيادية منها، فهي متثل أحسن بديل لألدوات التقليدية المتصاص السيولة، إضافة إىل 

مزاياها الكثرية اليت حتققها لالقتصاد، وقد أثبتت دراسة لصندوق النقد الدويل أن سوق الصكوك 

   .  لطلباإلسالمية بشكل عام يعاين من ضعف يف املعروض وارتفاع يف ا

ومتد العاملني فيه مبا  هالبد وأن يكون ألي بنك إسالمي هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لرتاقب أعمال -

تدقيق بعمل تلك اهليئة  كمَّلعلى تساؤالت شرعية، والبد أن يُ  تاحيتاجونه من فتاوى ومن إجاب

ن أن يتبعه تدقيق شرعي خارجي، ألن هذا األخري يكون أكثر شرعي داخلي، كما ُيستحسَ 

استقاللية، وميكن أن يقوم به جهاز تابع للبنك املركزي إذا كان يضم هيئة رقابة شرعية مركزية، كما 

وم به شركات متخصصة متواجدة حاليًا هلذا الغرض، وهذا كله من شأنه أن يبعث قتميكن أن 

    .الطمأنينة يف نفوس عمالء البنك حول السالمة الشرعية ألعماله

إن جهل الكثري من العمالء بقواعد وأسس املصرفية اإلسالمية قد أضّر كثريًا �ذه الصناعة، لذا  -

مبا يكفل هلا االنتشار والتقبل خاصة مع منوها حمليًا وإقليميًا ودوليًا البد من التسويق اإلعالمي هلا 

الكبري يف السنوات األخرية، وهناك وسائل كثرية لتحقيق هذا الغرض مثل الدعاية واإلعالن، وكذا 

  .  إدخاهلا يف مناهج التعليم خاصة العالية منها مثل اجلامعات واملراكز البحثية املتخصصة

لعماله وموظفيه، وذلك بسبب التطور تأهيل املستمرين من التدريب والإسالمي ال غىن ألي بنك  -

املستمر للعمل املصريف من جهة، ولكون أغلب العاملني يف البنوك اإلسالمية ّمت استقطا�م من البنوك 

التقليدية من جهة أخرى، وبالتايل ضرورة الرتكيز على التكوين يف اجلانب الشرعي للمعامالت، ألن 

أولئك العاملون من شأ�ا أن تضر بسمعة البنك وبثقة العمالء فيه، خاصة  األخطاء اليت قد يرتكبها

  . يف ظل عدم وجود تدقيق شرعي صارم

البنك اإلسالمي أوىل من الشركات التجارية بأن يضطلع بدوره يف القيام مبسؤوليته االجتماعية جتاه  -

ويل اإلسالمي واألهداف اليت يسعى نظراً للمبادئ اليت يقوم عليها التم احمليط الذي يعمل فيه، وذلك

لتحقيقها، وهناك جماالت كثرية ميكن أن جيّسد فيها البنك اإلسالمي قيامه بتلك املسؤولية، خاصة 

مسامهته يف إجناز مشاريع متوجهة إىل الفئات األكثر حرمانًا يف ا�تمع، رغم كون تلك املشاريع ال 

                                                                                           .ختلو من الربح

  :الهوامش واإلحاالت
                                                           

، "ضعف التسویق أكبر تحدیات الصیرفة اإلسالمیة... رغم نمو الصناعة ": منقول قوله في مقال: الحم الناصر - )1(

 http://www.islamicbankingmagazine.org: ، متوفر على الرابط14/04/2017مجلة الصیرفة اإلسالمیة، 
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)2( - Islamic Financial Services Industry Stability Report, Islamic Financial Services Board, 

Malaysia, 2016, p 10. 

: ، تاریخ االطالع www.aaoifi.com: قع هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةأنظر مو  - )3(

05/03/2017.  

التحدیات الراهنة للمصرفیة اإلسالمیة، محاضرة ُألقیت بالمعهد العالمي للفكر اإلسالمي : سلیمان ناصر - )4(

   .15/05/2015: تحدة األمریكیة، بتاریخالوالیات الم/بواشنطن

، www.islamicbankingmagazine.org: ، متاحة على الموقع)إلكترونیة(مجلة الصیرفة اإلسالمیة : نقًال عن - (5)

 .12/04/2015: بتاریخ

" حوكمة الشركات في المصارف اإلسالمیة وتحسین األداء وٕادارة المخاطر"تدخل له أمام ندوة : عبد الباري مشعل - )6(

  . 12/06/2010، السبت 7733: البحرینیة، العدد" األیام"، نقًال عن صحیفة 2010المنعقدة بالبحرین في یونیو 

المغر ب، دار ابن /البیضاءالدار  –راث الثقافي المغربي ، مركز الت1مدخل إلى الرقابة الشرعیة، ط: محمد أحمین - )7(

   .158لبنان، ص /حزم، بیروت

   .159المرجع السابق، ص  - )8(

مجلة الصیرفة اإلسالمیة، ، )بدون كاتب(، "ضعف التسویق أكبر تحدیات الصیرفة اإلسالمیة... رغم نمو الصناعة " - )9(

 http://www.islamicbankingmagazine.org: ، متوفر على الرابط14/04/2017
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