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 الصيرفة اإلسالمية  اآلثار المتوقعة ألزمة كورونا على
 أ.د/ سليمان ناصر                                                                                                

  اإلسالمي رصريي باحث يف امل                                                                                           
 ورقل  -قاصدي مرباح أستاذ جبامع                                                                                         

 اجلزائر                                                                                                       
 

  مقدم :
يف مواجهة وباء قاتل متمثل يف فريوس كورونا املستجد  2020بداية هذا العام جد العامل منذ و  

والذي ظهر يف الصني هناية العام املاضي، وقد كان هلذا الوباء أثر كبري على النشاط االقتصادي يف 
عدد العامل، إذ مع تزايد عدد الوفيات بشكل رهيب خاصة يف أوروبا والقارة األمريكية دخل نصف 

مليار نسمة( يف حجر صحي باملنازل خوفًا من العدوى  4إىل  3.5لكرة األرضية )مابني سكان ا
واملنتزهات وتوقف ملعظم وسائل  إغالق للمدارس واجلامعاتعنه وارتفاع عدد الوفيات، مما نتج 

النقل، وأيضًا إغالق عدد كبري من املصانع والشركات وتوقف نشاطها، مما أدى يف النهاية إىل فقدان 
  مليون وظيفة. 40عدد كبري من الوظائف يف العامل واليت جتاوزت يف الواليات املتحدة لوحدها 

هذا الوباء ال يزال قائمًا، وبالرغم من ظهور بعض البوادر الحنساره يف بداية صيف هذا العام 
وباء وبسبب الفتح التدرجيي لنشاط السياحة الذي يتميز به كل صيف، عادت موجة ثانية من هذا ال

لتضرب العامل من جديد، مما أدى إىل ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات مرة أخرى، وأصبح من 
 الصعب حصر خسائر هذا الوباء ورصد كل آثاره النهائية.

قطاع املصارف ومنها الصريفة اإلسالمية، هذه الورقة  ائحةاجل همن بني القطاعات اليت تأثرت هبذ
، سواء منها ماهو مالحظ حاليًا على البنوك اإلسالمية 19-زمة كوفيدحتاول دراسة اآلثار املتوقعة أل

أو ماهو متوقع يف املستقبل فكان ذلك من باب تغليب اجلزء على الكل، وبالتايل فهي حتاول اإلجابة 
على السؤال اآليت: ماهي أهم اآلثار املتوقعة ألزمة كورونا على الصريفة اإلسالمية ؟، وستتناول ذلك 

حمورين: األول كلمحة عامة عن واقع التمويل اإلسالمي والصريفة اإلسالمية يف العامل،  من خالل
 والثاين وهو األهم لدراسة تلك اآلثار املتوقعة وحتليلها.
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 يف العامل:والرصريي  اإلسالمي  التمويل اإلسالمي واقع حمل  عام  عن  -أولا 
تريليون سنة  2.19مقارنة بـ  2019تريليون دوالر سنة  2.44بلغ حجم التمويل اإلسالمي 

 : ، وقد جاءت مكوناته كما يلي(1)% 11.4، أي بنسبة منو تقدر بـ 2018
الصريفة  البيان

 اإلسالمية
الصكوك 
 اإلسالمية

صناديق 
االستثمار 
 اإلسالمية

التأمني 
اإلسالمي 
 )التكافل(

 اجملموع

)مليار  املبلغ
 دوالر(

1765 543.4 102.3 27.07 2438 

 100 1.1 4.2 22.3 72.4 %النسبة املئوية 
 Islamic Financial Services Board : Islamic Financial Services Industry; Stability املصدر:

Report 2020, p 12. اإلسالمية خاصة ، مع اإلشارة إلى أن اإلحصائيات الخاصة بالصكوك وصناديق االستثمار
 .2018، وللتكافل في نهاية 2019كاملة، أما بالنسبة للصيرفة اإلسالمية فهي خاصة بالربع الثالث  2019بسنة 

إىل  2018تريليون دوالر سنة  1.571بالنسبة للصريفة اإلسالمية فقد انتقل حجم أصوهلا من 
، وبذلك حققت تراجعًا يف نسبة املشاركة 2019تريليون يف هناية الثالثي الثالث من سنة  1.765

يف الثالثي الثالث من  % 72.4إىل  2018سنة  % 76يف إمجايل حجم التمويل اإلسالمي من 
 .(2)1920سنة 

شباك إسالمي  207، مبا فيها 2017بنك سنة  505 يف العامل بلغ عدد البنوك اإلسالمية
، وتشري إحصائيات إىل أن عدد عمالء املصارف اإلسالمية عرب العامل ناهز (3)داخل البنوك التقليدية

من قاعدة العمالء احملتملة  % 75، ومع ذلك ال تزال حوايل 2016مليون عميل سنة  100
للتمويل اإلسالمي غري مستغلة، بل ال يزال حجم األصول املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

    .(4)من األصول املالية العاملية % 1عمومًا ال يشكل حوايل سوى 
 :على البنوك اإلسالمي  19-ألزم  كوييد اآلثار املتوقع  -ثانياا 

على العمل املصريف والبنوك عمومًا وعلى  19-العديد من اآلثار اليت خلفتها أزمة كوفيد هناك
البنوك اإلسالمية خاصة، ولذلك جند من هذه اآلثار ما تشرتك فيه البنوك اإلسالمية مع غريها من 

لها. كما البنوك التقليدية العاملة معها يف بيئة واحدة ومنها ما ختتص به تلك األوىل حبكم طبيعة عم
أن هذه اآلثار منها ما نشهده اآلن وهو ناتج عن أزمة هذا الوباء ومنها ما هو متوقع يف املستقبل 

، وأهم تلك اآلثار على البنوك القريب حبكم أن هذه اجلائحة الزالت قائمة ومل تتضح بعد كل آثارها
 اإلسالمية:
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 :يف البنوك اإلسالمي  اخنفاض حجم الودائع -1
 تشرتك فيه البنوك اإلسالمية مع غريها من البنوك التقليدية يف العديد من الدول، ويعود وهذا األثر
 أساسًا إىل جمموعة من العوامل ميكن ذكر أمهها فيما يلي: هذا االخنفاض

ضعف املدخرات الفردية ومدخرات الشركات والوحدات االقتصادية وذلك بسبب توقف النشاط  -
العامل بسبب الوباء واحلجر املنزيل، إذ أنه ويف ذروة تفشي هذا الوباء سجل االقتصادي يف معظم دول 

مليار إنسان عن العمل بسبب ذلك احلجر )أي ما يعادل نصف  4إىل  3.5العامل تعّطل مابني 
سكان الكرة األرضية تقريبًا(، وهذا ما جعل االستهالك يزداد على حساب االدخار والذي عادة ما 

، وهو ما أنتج يف النهاية فجوة  لبنوك والوحدات املصرفية خاصة يف الدول املتقدمةجيد طريقه إىل ا
 .كبرية بني االدخار واالستثمار خاصة يف البلدان النامية

تدهور القدرة الشرائية للمواطن يف العديد من الدول، وهذا بسبب التوقف عن العمل كما أسلفنا،  -
كما هو احلال لغالبية املوظفني أو بدون تعويض كما هو   وهذا التوقف إما أن يكون بتعويض األجر

األمر بالنسبة للمهن احلرة والعمل اليومي، وهذه احلالة األخرية أفرزت الرجوع إىل استهالك املدخرات 
 مما جعل حركة السحب أكثر من حركة اإليداع لدى البنوك.

وبأوامر من البنك املركزي، مما نتج  املستحقة للبنوك يف كثري من دول العاملتأجيل سداد القروض  -
 عنه أيضًا نقص يف حجم األموال املودعة على حساب تزايد عمليات السحب كما أسلفنا.

العديد من احمللي والسندات احلكومية يف العام إجبار البنوك على زيادة استثماراهتا يف أدوات الدين  -
لضخم يف موازنات هذه الدول، مما سبب أيضًا ، وذلك لتمويل العجز املستمر واخاصة الدول النامية

 نقصًا كبرياً يف سيولة هذه البنوك.
معظم البنوك اإلسالمية يقع يف البالد العربية واإلسالمية، وكثري منها بلدان نفطية مثل دول اخلليج  -

من حجم أصول املصرفية  % 48وصلت إىل حوايل البنوك تلك تستحوذ على نسبة معتربة من  واليت
، وبالتايل هناك نسبة كبرية من ودائع البنوك اإلسالمية تتأتى من إيرادات بيع (5)اإلسالمية يف العامل

النفط، وهذا األخري شهدت أسعاره تدهورًا غري مسبوق يف األشهر األوىل جلائحة كورونا بسبب 
ة للنفط بكميات كبرية مثل وردستتوقف النشاط االقتصادي يف معظم دول العامل خاصة منها امل

ما مما جعل أسعار خام الربنت )القياس العاملي( تصل إىل ما يقارب العشرين دوالر، وهو الصني، 
 أدى يف النهاية إىل تراجع مدخرات البنوك اإلسالمية املتأتية من هذا القطاع.

جلوء األفراد إىل سحب أمواهلم من البنوك وحتويلها إىل أوعية ادخارية يروهنا أكثر أمانًا مثل  -
بسبب  2020اً يف األسواق العاملية صيف كبري العمالت الصعبة والذهب، هذا األخري شهد ارتفاعًا  

إىل  2020دوالر لألونصة بداية سنة  1400، حيث انتقل سعره من حوايل ارتفاع الطلب عليه
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يف  ردوال 1965، بينما جتاوزت العقود اآلجلة له (6) 2020دوالر منتصف شهر سبتمرب  1958
على سبيل املثال يف مصر، ومع توجه البنك املركزي إىل ختفيض معدالت الفائدة اجته و . هذا التاريخ

ض أسعار أصحاب الفوائض املالية إىل الذهب، خاصة بعد قيام االحتياطي الفيدرايل األمريكي خبف
الفائدة بضغوط شديدة من الرئيس "ترامب" مما أدى إىل انصراف أصحاب الفوائض املالية عن 
استخدام الدوالر كمخزن للقيمة، مما أدى يف النهاية إىل ارتفاع غري مسبوق ألسعار الذهب يف 

بنحو  2020، حيث ارتفعت قيمته من بداية العام اجلاري إىل بداية شهر أغسطس السوق املصرية
 . (7)حسبما كشفت عنه شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية % 45.5

فإذا أخذنا اجلزائر على سبيل  ،إذن كل هذه العوامل أفرزت نقصًا كبريًا يف الودائع لدى البنوك
يف مليار دوالر(  12.12مليار دج ) 1557.6نوك يقدر بـ املثال، فقد كان حجم السيولة لدى الب

هناية شهر مايو يف مليار دوالر(  7.13مليار دج ) 916.7مث اخنفض إىل ، 2018هناية سنة 
، علمًا بأن إمجايل حجم الكتلة (8) 09/06/2020حسب بيان أصدره بنك اجلزائر يف  2020
  البيان. رإصدادج عند  17000يف البالد يقدر حبوايل  M2النقدية 

إجبار العديد من احلكومات للبنوك اإلسالمي  على الكتتاب يف سندات الدين العمومي  -2
 بفائدة:

كما سبق وأن أشرنا، ففي العديد من الدول خاصة النامية منها مت إجبار البنوك على زيادة 
احمللي واالكتتاب يف السندات احلكومية، وذلك لتمويل العجز استثماراهتا يف أدوات الدين العام 

ما سبب نقصًا كبريًا يف سيولة البنوك اإلسالمية يف هذه الدول   هوالكبري يف موازنات هذه الدول، و 
بسبب عدم تعامل هذه البنوك بالفائدة أخذاً أو من جهة، وأيضًا سبب هلا إحراجًا كما بيّنا من قبل 

وم من جهة أخرى، خاصة يف الدول اليت مل توِجد البديل اليت يتالءم مع عمل عطاًء كما هو معل
البنوك اإلسالمية يف هذا اجملال وهو الصكوك اإلسالمية السيادية، وباألخص تلك األنواع من 

 ات الدول.وازنهة لتمويل عجز املوازنة ومتويل مشاريع البىن التحتية اليت ترهق مالصكوك املوجّ 
والذي يصل )سنة كورونا(  2020العجز اهلائل يف موازنة ثال، يف العراق ويف ظل فعلى سبيل امل

 حالياً  كومةاحل أماماالقرتاض الداخلي واخلارجي هو اخليار الوحيد املتاح فإن والر دمليار  43 إىل
من الناتج  % 18من حجم املوازنة و  % 30ن هذا العجز الذي يبلغ أ ومبا، هذا العجزلتمويل 
كصندوق النقد والبنك الدوليني من عدم قدرة الدولية  خماوف املؤسسات املالية  أثارقد  اإلمجايلاحمللي 

 األخرىىل امتناع هذه املؤسسات ورمبا الدول ذلك إقد يؤدي ، فمبتطلبات ديونه اإليفاءالعراق على 
ىل مستوى إبغية تقليل العجز  على حجم النفقات العامة جدياً  ر ختفيضاً ما مل جي   هإقراضعن 

، وبالتايل يبقى اللجوء إىل الدين الداخلي هو اخليار املتاح أكثر، وبالتايل االعتماد على (9)مقبول
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 30يعمل به  ومن املعلوم أن العراق .املصارف واملؤسسات املالية يف متويل هذا الدين أو جزء كبري منه
من احلصة السوقية  % 50بنك إسالمي، وتستحوذ فيه حصة املصارف اإلسالمية على حوايل 

 .(10)للمصارف
البلدان ذات القانون املرصريف العرتاف القانوين بالرصريي  اإلسالمي  يف ل أزم  كورونا يرص  -3

 املوحد: 
ينظم عمل البنوك  قانونًا خاصاً بالرغم من أن العديد من البلدان العربية واإلسالمية أصدرت 

اإلسالمية، إال أن بقية هذه الدول ال تزال البنوك اإلسالمية تعمل فيها يف ظل قانون مصريف موحد ال 
يفرق بني البنوك التقليدية واإلسالمية يف كون هذه األخرية متنح متويالت وليس قروضًا بفائدة، وأيضًا 

ف البنك املركزي للدولة، مما جعلها تعمل يف ظل قانون يف إشكالية أدوات الرقابة عليها من طر 
 ، وباليت تعمل يف ظل حتديات قانونية وتنظيمية.ووسط بيئة أنشئت أساسًا للصريفة التقليدية

ويف ظل شح املوارد املالية لدى معظم الدول النامية بسبب أزمة كورونا ونقص الودائع والسيولة 
ابل الطلب الشعيب الكبري على منتجات الصريفة اإلسالمية، فمن لدى البنوك كما أشرنا من قبل، ومق

خاصة يف االعرتاف ذلك د املتوقع أن حتظى هذه الصريفة بدعم أكرب من السلطات، وقد يتجسّ 
 القانوين هبا، وبالتايل إصدار نصوص قانونية تنظم عملها.

فالربغم من التعامل احلذر من السلطات مع ما يسمى بالصريفة  ،ولعل هذا ما حدث يف اجلزائر
 ،2008مث بنك السالم سنة  1991اإلسالمية لفرتة طويلة حيث أ نشئ بنك الربكة اجلزائري سنة 

بقيت هذه البنوك تعمل يف ظل غياب أي نص قانوين يرّخص لعمل البنوك اإلسالمية، إال أن البنك 
، 2014ل شح املوارد املالية للبالد بعد اهنيار أسعار النفط منتصف سنة املركزي )بنك اجلزائر( ويف ظ

منذ استقالهلا  زائروحتت ضغط احلكومة، أصدر أول نص قانوين ينظم عمل الصريفة اإلسالمية يف اجل
واملتضمن قواعد ممارسة العمليات  2018نوفمرب  04يف  02-18رقم  règlementوهو النظام 

 12لصريفة التشاركية من طرف املصارف واملؤسسات املالية والذي يقع يف املصرفية املتعلقة با
 .(11)مادة

ونقص السيولة بشكل كبري يف البنوك، ومع ظهور بعض  19-فيدلكن ومع حلول أزمة كو 
ولتشجيع أكرب للصريفة اإلسالمية بغرض استقطاب حجم أكرب من النقائص يف النظام السابق، 

يف  02-20السلطات إىل إلغائه وإصدار نظام جديد وهو النظام رقم  اضطرت، الودائع واملدخرات
والذي حيدد العمليات البنكية املتعلقة بالصريفة اإلسالمية وقواعد ممارستها من  2020مارس  15

 instruction. مث إصدار تعليمة (12)مادة 24طرف البنوك واملؤسسات املالية والذي يقع يف 
املعرّفة  2020أفريل  02واملؤرخة يف  2020-03 وهي التعليمة رقمتفّسر مواد النظام السابق 
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للمنتجات املتعلقة بالصريفة اإلسالمية، واحملددة لإلجراءات واخلصائص التقنية لتنفيذها من طرف 
    .(13)مادة 60تقع يف البنوك واملؤسسات املالية واليت 

 هبوامش الربح للبنوك اإلسالمي :يضر سمتديد آجال السداد من طرف البنوك املركزي   -4
مبناسبة جائحة كورونا، أصدر العديد من البنوك املركزية وبالتنسيق مع احلكومات تعليمات إىل 

هة للشركات والوحدات االقتصادية خاصة منها املوجّ  منهاسواء البنوك تقضي بتأجيل سداد القروض، 
خاصة يف قروض االستهالك والعقارات، وذلك على هة للعائالت واملتمثلة الصغرية واملصغرة، أو املوجّ 

حدث هذا على سبيل املثال يف: مصر،  .سبيل التوصية من البنك املركزي أو على سبيل اإللزام
وغريها من  ، ع مان،البحرين، اإلماراتقطر، املغرب، الكويت، السعودية، تونس، العراق، األردن، 

يف رس غأقر الكوناألمريكية ويف الواليات املتحدة كما طبقتها دول يف االحتاد األورويب. .  الدول العربية
ملدة تصل إىل أقساط الرهن العقاري يسمح ألصحاب املنازل بتأجيل سداد شهر مارس املاضي قانونًا 

 .عام
ار االقتصادية ويف اجلزائر وضمن اإلجراءات اليت اختذها البنك املركزي )بنك اجلزائر( ملواجهة اآلث

أفريل  06املؤرخة يف  2020-05، جاء يف التعليمة رقم 19-واالجتماعية النامجة عن وباء كوفيد
املتعلقة باإلجراءات االستثنائية لتخفيف بعض األحكام االحرتازية املطبقة على البنوك  2020

مايلي: "وفقًا لتقديرها، ميكن للبنوك واملؤسسات املالية أن تؤجل تسديد أقساط  واملؤسسات املالية
-القروض املستحقة أو إعادة جدولة قروض زبائنها املتأثرين بالظروف النامجة عن تفشي وباء كوفيد

19"(14). 
ط على املداينة والتسديد على أقساكثري منها عتمد  يومبا أن البنوك اإلسالمية متنح متويالت 

خاصة يف صيغ: املراحبة، البيع اآلجل، اإلجارة، فهي أيضًا معنية بتأجيل سداد أقساط العمالء طبقًا 
لتلك اإلجراءات أو القرارات املتخذة يف عديد دول العامل كما أسلفنا، وهذا لن جيعلها تزيد يف 

املركزي مثل منع بأوامر من البنك املنع هوامش رحبها مقابل تأجيل ذلك السداد، قد يكون ذلك 
، ألنه من ربا النسيئة، أو يدخل يف باب: "زدين زيادة الفوائد، ولكن األهم هو عدم جواز ذلك شرعاً 

 أنظرك" أو "أنظرين أزدك".
املنعقد يف دورة مؤمتره السادس ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جممع الفقه اإلسالمي وقد جاء يف فتاوى 

مارس /ذارآ 20 – 14ـ املوافق ه 1410 شعبان 23 -17من  ململكة العربية السعوديةجبدة يف ا
 مايلي بشأن البيع بالتقسيط: 1990

 نا تأخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زيادة على الديإذ"
 (15) ن ذلك ربا حمرم."أل بشرط سابق أو بدون شرط،
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وبالرغم من أن هذا احلكم مل يفرق بني املدين املعسر و املوسر املماطل، إال أن املعيار الشرعي 
 نص على ما يلي: 2000يف مايو بعد ذلك واخلاص باملدين املماطل الذي صدر  3رقم 

نسبة  "جيوز أن ينص يف عقود املداينة؛ مثل املراحبة، على التزام املدين عند املماطلة بالتصدق مببلغ أو
 (16) بشرط أن ي صرف ذلك يف وجوه الرب بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة."

-فكيف بالظروف االستثنائية اليت فرضتها جائحة كوفيد ي شرتط يف الظروف العادية هذالكن 
، أين يكون التخلف عن السداد خارجًا عن نطاق الطرفني املدين والدائن، حيث قد يصبح 19

ونفس املدين بطّااًل بال عمل، وقد ينخفض دخله لدرجة أن مل يعد يكفيه لسد ضروريات احلياة، 
مما جيعل عدم جواز الزيادة يف هوامش باخنفاض مبيعاهتا،  األمر بالنسبة للشركات اليت تضررت كثرياً 

وقد أفىت منتدى االقتصاد اإلسالمي يف فتوى بشأن تأجيل  .تأكد أكثريالربح بسبب تأجيل السداد 
حبث املسألة املطروحة، وهي  دين املراحبة مع الزيادة يف ظروف جائحة فريوس كورونا مبا يلي: "فقد متّ 

يف ظروف جائحة فريوس  –َدين مثن البيع باملراحبة يف البنوك اإلسالمية  حكم تأجيل بعض أقساط
مع الزيادة يف هذه األقساط، وانتهى البحث والنظر الشرعي إىل حرمة ذلك؛ لدخوله دون  -كورنا

، وتضمنت من أدلة ريب يف ربا اجلاهلية اجملمع على حترميه ..."، وقد أوردت الفتوى ما استندت عليه
  . (17)قشات شرعية ملن أجاز ذلك من بعض املداخلردوداً ومنا
ومع استمرار الوباء لعدة شهور ومل يظهر له أفق للزوال حلد اآلن، فإن  ،ويف ظل هذا الوضعإذن 

شأهنا شأن بشكل عام، هو اخنفاض أرباح البنوك اإلسالمية  مرالنتيجة احلتمية اليت سيؤول إليها األ
  .2020صة يف سنة رى خااألخالتقليدية بقية البنوك 

 زيادة الطلب على التمويل من البنوك اإلسالمي  لتمويل قطاع الرصح : -5
يعترب قطاع الصحة مثل القطاعات األخرى فهو حيتاج إىل متويل، ويف كثري من البلدان العربية 

حىت أن   واإلسالمية يتقاسم ملكيته كل من القطاع العام واخلاص، وهذا األخري يعتربه جمااًل لالستثمار
كثريًا من البلدان اشتهرت مبا يسمى بالسياحة العالجية واليت أصبحت مصدر دخل للعملة الصعبة 

 للبالد.
قد يتم  -وكبقية املشاريع االستثمارية–متويل قطاع الصحة قد يكون ذاتيًا من رجال أعمال، لكن 

من الدولة وبأي شكل من  اللجوء يف متويله إىل البنوك وهي احلالة الغالبة، وقد يكون ذلك بدعم
 األشكال خاصة يف تلك البلدان اليت اشتهرت بالسياحة العالجية كما أسلفنا.

من املتوقع أن يزيد االستثمار يف قطاع الصحة بشكل أكرب،  19-لذلك ويف ظل جائحة كوفيد
ليدية أو وهذا ما يؤدي إىل زيادة الطلب على التمويالت البنكية هلذا القطاع سواء من البنوك التق

 اإلسالمية.
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ولعل ما يؤيد هذا التوقع، هو ما الحظه العامل من نقص يف املرافق الصحية الستقبال األعداد 
حىت يف البلدان املتقدمة، والذي أدى إىل وفاة أعداد كبرية املستجد اهلائلة من املصابني بوباء كورنا 

منهم وكانت إيطاليا وبعض البلدان األوروبية أوضح مثال. وما يقوي أكثر هذا التوقع هو حتذيرات 
لن يكون األخري وعلى العامل أن يكون  19-منظمة الصحة العاملية اليت تشري إىل أن وباء كوفيد

نظمة العام مللمدير لمشاهبة مستقباًل، وقد ورد ذلك بوضوح يف تصريح  مستعدًا بشكل أفضل ألوبئة
 حيث قال: 07/09/2020الصحة العاملية يف ندوة صحفية يوم: 

واجلوائح هي حقيقة من  وبئةهذه اجلائحة لن تكون األخرية. لقد تعّلمنا من التجارب املاضية أن األ"
حقائق احلياة. ولكن، عندما حتدث اجلائحة القادمة، جيب أن يكون العامل على أهبة االستعداد، بل 

 .(18)مما هو عليه خالل اجلائحة احلالية" وأكثر استعداداً 

 مسؤوليتها الجتماعي :أداء مطالب  البنوك اإلسالمي  مبمارس  دور أكرب يف  -6
سات يف اجملتمعات الرأمسالية للتوازن بني ما تستفيده املسؤولية االجتماعية للمؤسّ نشأ مصطلح 

مه له، وهو يعين عدم االكتفاء بالدور التجاري الرحبي ودعم الشركات التجارية من اجملتمع وما تقدّ 
ال خيفى أن اجملتمع باملنح الدراسية، دعم اجلمعيات اخلريية، دعم املستشفيات أو املسامهة يف بنائها، و 

سة، حىت أضحى أحد جوانب للمسؤولية االجتماعية أثر جتاري ألنه يساهم يف الرتويج للمؤسّ 
. وإذا كانت ال ختفى أمهية التسويق للعمل املصريف اإلسالمي يف اجملتمع، فإن (19)احلوكمة الرشيدة

 ممارسة املسؤولية االجتماعية تعترب إحدى وسائله.

ضعف لسات املالية اإلسالمية بشكل عام لبنوك اإلسالمية وإىل املؤسّ وجَّه االنتقادات إىل اوت  
أكثر مقارنة  دورها االجتماعي، وحنن نرى أن املسؤولية االجتماعية للبنوك اإلسالمية تربز بشكل ملحّ 

بالشركات التجارية األخرى، بالنظر للمبادئ اليت يقوم عليها التمويل اإلسالمي بشكل عام 
 .(20)عى إىل حتقيقهاولألهداف اليت يس

، أين 19-كان هذا األمر يف الظروف العادية فإنه يتأكد أكثر يف ظل ظروف جائحة كوفيد  وإذا
ف قد عدد كبري من الوظائف يف العامل مبا فيها العاملني العريب واإلسالمي، وتزايدت معدالت الفقر 

االجتماعية، وهذا رغم ما متر به من  ممارسة أكرب ملسؤوليتهاواحلاجة، مما يتطلب من البنوك اإلسالمية 
 .ظروف صعبة كاخنفاض حجم الودائع وتراجع األرباح كما أسلفنا

 توجه البنوك اإلسالمي  إىل مزيد من رقمن  اخلدمات واستخدام التكنولوجيا املالي : -7
بعد )مبا فيها اخلدمات املصرفية اإلسالمية( توقع العديد من اخلرباء أن تكون اخلدمات املصرفية 

كورونا أكثر رقمنة، ألن إجراءات العمل عن بعد والتباعد اليت أفرزهتا هذه اجلائحة واليت أجربت أزمة  
البنوك والعمالء على تبنيها بصورة سريعة وغري مسبوقة، أثبتت جدواها وفاعليتها للطرفني ملا تنطوي 
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روا إىل أن اهلواتف الذكية للعمالء واحلواسيب الشخصية ستكون القناة ، وأشاعليه من مرونة وسهولة
 .(21)األساسية يف احلصول على اخلدمات

هذا إىل تزايد إقبال التجار وبسبب كون األوراق النقدية عنصرًا ناقاًل للفريوسات، فقد أدى 
-ومبا أن أزمة كوفيد حلول الدفع عن بعد، فضيلورجال األعمال على تبين حلول الدفع الذكية وت

كما تؤكد منظمة الصحة العاملية وكما أسلفنا، فقد تستمر هذه الظاهرة فيما   ةلن تكون األخري  19
بعد كورونا، وبالتايل ست منح خصومات أكرب يف التكاليف والرسوم للعمالء عند استخدام القنوات 

يارة العميل للفرع أو الوكالة البنكية، الرقمية يف تقدمي اخلدمة مقارنة بتلك املفروضة عليها يف حالة ز 
 وبذلك سيشهد املستقبل تراجعًا كبرياً يف عدد الفروع وبالتايل يف حجم العمالة. 

جتدر اإلشارة إىل أن اإلجراءات اإلسرتاتيجية اليت تعزز الشمول املايل من خالل التحول الرقمي 
كل مباشر، حيث تشري التقديرات إىل أن سيسهم يف زيادة الرحبية وتعزيز األداء املايل للبنوك بش

متكني الشركات واألفراد البالغني ممن ال ميلكون حسابات مصرفية من االنضمام إىل القطاع املصريف 
ذ أن التطورات يف جمال إمليار دوالر،  380الرمسي، سيولد إيرادات جديدة للبنوك تقدر حبوايل 

افظة على قاعدة العمالء احلاليني، واستهداف شرحية أكرب التكنولوجيا املالية تتيح للبنوك إمكانية احمل
  .(22)من اجلمهور

 :19تراجع متوقع يف منو الرصريي  اإلسالمي  بسبب جائح  كوييد  -8
مثل اخنفاض حجم الودائع بسبب جائحة كورونا  ة لبعض اآلثار املتوقعة واملذكورة سابقاً نتيجك

واخنفاض حجم األرباح املتوقعة بسبب التأجيالت يف السداد، فمن املتوقع أن تشهد املصرفية 
وهي السنة اليت تضررت أكثر بتداعيات أزمة   2020اإلسالمية تراجعًا يف نسبة منوها يف سنة 

 . 19-كوفيد
 S&P Global Ratingsيب غلوبال للتصنيف االئتماين  هذا الصدد توقعت وكالة إس آند ويف

يف إمجايل حجم  اً ن قطاع املصرفية اإلسالمية سيشهد استقرار أ 15/06/2020يف تقرير هلا ن شر يوم 
، وهذا بعد أن حقق القطاع 2021 – 2020األصول أو منواً ضعيفاً ممثاًل يف رقم واحد خالل الفرتة 

يف دول جملس التعاون اخلليجي وماليزيا  بفضل األداء القوي 2019خالل العام  % 6.6منوًا بنسبة 
  .(23)وبدرجة أقل تركيا وماليزيا

األرقام الواردة يف تقرير االستقرار لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية الذي يصدره لكن لو قارنا بني 
مباليزيا، لوجدنا أن قطاع املصرفية اإلسالمية سجل منوًا  IFSBسنوياً جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 

 ومع ذلك .(24)2019إىل هناية الربع الثالث من  2018من هناية شهر يونيو/جوان  % 12.37قدره 
  فمن املتوقع أن ينخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ خالل مثل هذه الفرتة بعد عام بسبب أزمة هذا الوباء.
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 :وخالص  خامت 
من خالل ما سبق، أن قطاع املصرفية اإلسالمية بكونه جزءًا من القطاع املصريف لقد اتضح 

، كما سيتأثر أيضًا مبا خيص 19-بشكل عام تأثر وسيتأثر بكل ماميس البنوك بسبب أزمة كوفيد
طبيعة عمله املتميزة عن البنوك التقليدية، ومن أهم تلك اآلثار اليت تشرتك فيها البنوك اإلسالمية مع 

 ة البنوك نذكر:بقي
 .وألسباب أخرى اخنفاض حجم الودائع لديها الخنفاض حجم االدخار بشكل عام -
 إجبارها على االكتتاب يف سندات الدين العام والسندات احلكومية بفائدة. -
 اخنفاض أرباحها بسبب متديد آجال السداد للقروض من طرف البنوك املركزية. -
 لقطاع الصحة خوفًا وحتسبًا جلوائح أخرى. زيادة متوقعة على طلب التمويل -
 التوجه حنو مزيد من رقمنة اخلدمات واستخدام التكنولوجيا املالية. -

 أما تلك اآلثار املتوقعة واليت ختتص هبا البنوك اإلسالمية فنذكر من أمهها: 
املصريف  نالقانو  قد تشكل أزمة كورونا فرصة لالعرتاف القانوين بالصريفة اإلسالمية يف البلدان ذات -

   املوحد.
 مطالبة البنوك اإلسالمية مبمارسة دور أكرب يف أداء مسؤوليتها االجتماعية. -
خاصة، وقد يكون هذا األثر  2020 تراجع متوقع يف منو الصريفة اإلسالمية خالل هذا العام -

مشرتكًا مع معدل منو القطاع املصريف بشكل عام، لكنه سيكون ملفتًا أكثر لالنتباه بالنسبة للصريفة 
حسب  األصول املالية يف العاملمن   %1اإلسالمية حبكم ضعفها وكوهنا ال تشكل سوى أقل من 

 . (25)2017تقرير نشره صندوق النقد الدويل يف فرباير 
 اهلوامش واإلحالت:

                                                                 

)1(- Islamic Financial Services Board : Islamic Financial Services Industry; Stability 
Report 2020, Kuala Lumpur/Malaysia, 2020, p 4.   

  المرجع السابق، نفس الصفحة. -(2)

)3(- https://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/20/1758003/0/en/Global-
Islamic-Finance-Markets-Report-2019-Islamic-Banking-is-the-Largest-Sector-

Contributing-to-71-or-USD-1-72-Trillion.html - 14-09-2020.   
ت الداخلية نقالً عن: نافذ فايز أحمد الهرش: أثر دعائم نموذج التطوير خماسي األبعاد في التغلب على المعوقا -(4)

  .88، ص 2019، أكتوبر 11، العدد ةوالخارجية للمصارف اإلسالمية، مجلة بيت المشور

)5(- Islamic Financial Services Board : op-cit, p 12.   
)6(- https://ar.tradingview.com/symbols/XAUUSD/ - 15/09/2020.  

)7(- https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-
%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-

https://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/20/1758003/0/en/Global-Islamic-Finance-Markets-Report-2019-Islamic-Banking-is-the-Largest-Sector-Contributing-to-71-or-USD-1-72-Trillion.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/20/1758003/0/en/Global-Islamic-Finance-Markets-Report-2019-Islamic-Banking-is-the-Largest-Sector-Contributing-to-71-or-USD-1-72-Trillion.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/20/1758003/0/en/Global-Islamic-Finance-Markets-Report-2019-Islamic-Banking-is-the-Largest-Sector-Contributing-to-71-or-USD-1-72-Trillion.html
https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89/4914466
https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89/4914466
https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89/4914466


12 

 

                                                                                                                                                                                                           

%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020-

%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-
%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89/4914466 – 15/09/2020.  
)8(- http://www.aps.dz/ar/economie/88087-1-000 – 15/09/2020.  

نبيل المرسومي: مصادر تمويل عجز الموازنة في العراق، مقال متوفر على الرابط:  -(9)
https://yesiraq.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-

%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D9%86%D8%A8%D9%8A/ -  :19/09/2020تاريخ االطالع.  
عبد الحافظ الصاوي: ماهو دور المصارف اإلسالمية بالعراق، مقال متوفر على الرابط:  -(10)

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2018/2/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5
%D8%A7%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A

9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1 -  :19/09/2020تاريخ االطالع.  

والمتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية  2018نوفمبر  04في الصادر  02-18راجع مواد النظام رقم  -(11)
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية

  .وما بعدها 20، ص 09/12/2018، الصادر في 73العدد الديمقراطية الشعبية، 

لعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة لحدد والم 2020 مارس 15في الصادر  02-20راجع مواد النظام رقم  -(12)
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية

  .وما بعدها 32، ص 24/03/2020، الصادر في 16لشعبية، العدد ا
المعّرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة اإلسالمية،  2020أفريل  02والمؤرخة في  2020-03 التعليمة رقم -(13)

، متوفرة في موقع بنك الجزائر والمحددة لإلجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية
www.bank-of-algeria.dz :20/09/2020، تاريخ االطالع .  

المتعلقة باإلجراءات االستثنائية  2020أفريل  06المؤرخة في  2020-05رقم التعليمة من  4راجع المادة  -(14)
www.bank-متوفرة في موقع بنك الجزائر  ،ة المطبقة على البنوك والمؤسسات الماليةلتخفيف بعض األحكام االحترازي

of-algeria.dz :21/09/2020، تاريخ االطالع .  

، 2والعةدد السةةابع، المجلةةد  1 مجلةة مجمةةع الفقةس اإلسةةالمي الةةدولي، منظمةة المةةؤتمر اإلسةةالمي، العةدد السةةادس، المجلةةد -(15)
  (. 9ص2ج7وع 193ص 1ج6)ع م، 1990جدة، المملكة العربية السعودية، 

/ح، المعةةةايير الشةةةرعية، هيئةةةة المحاسةةةبة والمراجعةةةة 2/1"المةةةدين المماطةةةل"، بنةةد  3أنظةةر: المعيةةةار الشةةةرعي رقةةةم  -(16)
  .30م، ص2007هـ  1428للمؤسسات المالية اإلسالمية، طبعة 

https://iefpedia.com/arab/wp-االطةةةةةالع علةةةةةى الةةةةةنص الكامةةةةةل للفتةةةةةو  مةةةةةن خةةةةةالل الةةةةةرابط:  يمكةةةةةن -(17)
content/uploads/2020/04/1269352 :22/09/2020، تاريخ االطالع.  

)18(- https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-
at-the-media-briefing-on-covid-19---7-september-2020  - 23/09/2020.   

 https://www.facebook.com/Abdulbari عبةد البةةاري مشةةعل، مقةال نشةةرح علةةى صةةفحتس فةي الفايسةةبوك: -(19)
Mashal  :26/02/2015بتاريخ. 

الرابع للصناعة سليمان ناصر: نحو بيئة مالئمة لعمل البنوك اإلسالمية في الجزائر، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي  -(20)
، تحديات الصناعة المالية اإلسالمية في الجزائر بين طموحات السياسة المالية والممارسات البنكية المالية اإلسالمية حول:

 .2019نوفمبر  18، 17لجزائر العاصمة، ا

)21(- https://www.alroeya.com/117-81/2134533-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-

https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89/4914466
https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89/4914466
https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89/4914466
https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89/4914466
https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89/4914466
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2018/2/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2018/2/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2018/2/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2018/2/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2018/2/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2020/04/1269352
https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2020/04/1269352
https://www.facebook.com/Abdulbari
https://www.alroeya.com/117-81/2134533-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.alroeya.com/117-81/2134533-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.alroeya.com/117-81/2134533-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.alroeya.com/117-81/2134533-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.alroeya.com/117-81/2134533-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
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%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-
%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7 – 26/09/2020.  

محمد عبد الباري )الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في منطقة إفريقيا والشرق األوسط لد  بنك ستاندرد تشارترد(:  -(22)
تقنيات الرقمنة تزيد ربحية البنوك، متوفر على الرابط: 

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/banks/2019/12/20/-
%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF-

%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AF-
%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-
%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-

%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83 –  :26/09/2020تاريخ االطالع. 

)23(- https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200615-islamic-finance-
2020-2021-covid-19-offers-an-opportunity-for-transformative-developments-
11533355 – 26/09/2020.  

Islamic Financial Services Industry;  Islamic Financial Services Board :راجع:  -(24)

Stability Report ( 12ص  2020( و )10ص  2019لسنتي). 

)25(- Islamic Finance and the Role of the IMF, available at link: 
https://www.imf.org/external/themes/islamicfinance/index.htm - 27/09/2020.  

https://www.alroeya.com/117-81/2134533-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.alroeya.com/117-81/2134533-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
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