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  التمويل اإلسالمي في األزمة المالية العالميةدور 

 الملخص:

ودوره في األزمة المالية العالمية, تسليط الضوء على نظام التمويل اإلسالمي  إلى هدفت الدراسة
قياس نموها مع مقارنته تحديد حجم المؤشرات الرئيسية لنظام التمويل اإلسالمي و باإلضافة إلى 

تبيان المكاسب المحتملة مستقبل نظام التمويل اإلسالمي و  تحديد, و بنمو نظام التمويل التقليدي
 والقاء نظرة على التمويل اإلسالمي في فلسطين. المختلفة لالقتصاديات

نالى بمعشالاادة جالودة,  مؤسسات التمويل اإلسالالميأن األزمة المالية منحت  وتوصلت الدراسة إلى
بحرمالة التعامالل مالع ملتزمالة حقيقالة وعمليالا   إذا كانت في مثل تلك األزمات محصنة من الوقوع أناا
اإلسالالالالمية مزيالالالد مالالالن ا هتمالالالام  علالالالى المصالالالار   أضالالالفت األزمالالالة الماليالالالةباإلضالالالافة إلالالالى أن  ,الربالالالا

أن يكون هناك إقبال أكبر خالل المرحلة المقبلة  المتوقع حيث من والقبول الواسع إقليميا وعالميا.
علالالالى المنتجالالالات الماليالالالة اإلسالالالالمية ومناالالالا الصالالالكوك الماليالالالة المدعومالالالة باألصالالالول خاصالالالة إذا مالالالا 
توجاالالت الحكومالالالات العربيالالة واإلسالالالالمية لايكلالالة تمويالالالل المشالالالاريع الضالالخمة فالالالي بلالالداناا مالالالن خالالالالل 

 ك اإلسالمية. إصدار مثل تلك الصكوك ليتم تغطيتاا من خالل البنو 

The study aims to focus on the Islamic finance system and its role at 
time of the financial crisis 2008; in addition to that, the study also aims to 
determine the size of Islamic finance and its growth rate, illustrate the 
potential role of Islamic finance and focus on the Islamic finance in 
Palestine. 

The study conclude that the financial crisis of 2008 sharpened the 
Islamic banks, so its potential to face these crises is more than traditional 
banks. After the financial crisis, the Islamic banks system had more 
concern; so, there is a need for Islamic and Arabian countries to expand 
their financial Islamic instruments. 
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 المقدمة:

, مالية نموا  خالل العقود األخيرةيعتبر نظام التمويل اإلسالمي واحدا  من أكثر األنظمة ال
% ووصل عدد مؤسسات التمويل 15-20حيث بلغت نسبة نمو رأس مال هذه المؤسسات 

 دولة في مختل  أنحاء العالم. 75مؤسسة موزعة على  300اإلسالمي إلى 

العالمي بالمقارنة مع تأثير  ا قتصادوعلى الرغم من أن معنوية تأثير التمويل اإلسالمي على 
ن نمو هذه البنوك خالل السنوات القادمة و اتجاه عدد من التمويل التقليدي يعتبر ضئيل إ  أ

الدول اإلسالمية و غير اإلسالمية إلى زيادة ا هتمام بمثل هذا النوع من التمويل يزيد من تأثيره 
 العالمي. ا قتصادالدول و بالتالي  اقتصادياتعلى 

هو أحد الفوارق ما  اءاتإجر و يعتبر التمويل المباشر من المقرض إلى المقترض و ما يتبعه من 
بين نظام التمويل اإلسالمي و نظام التمويل التقليدي, أو بمعني آخر إن عمل نظام التمويل 
اإلسالمي يقوم على أساس تبادل المنفعة من خالل حجم السوق الموجود, فيما يخلق التمويل 

بالتأكيد هو السبب  الحقيقي و هذا ا قتصادوهميا  يفوق حجمه أضعا  حجم  اقتصادا  التقليدي 
و  2008الرئيس وراء األزمة المالية العالمية و التي انطلقت من الو يات المتحدة األمريكية عام 

 امتدت إلى العالم.

دراسات إلى أن مؤسسات التمويل اإلسالمي هي األقل تأثرا  باألزمة المالية ال العديد من و تشير 
ي الوقت الذي شيدت فيه مؤسسات التمويل التقليدي العالمية و ذلك بفضل واقعية معامالتاا ف

 الوهمي. ا قتصادفقاعة من 

إلقاء نظراتام و  ا قتصاديينإن واقع مؤسسات التمويل اإلسالمي من الناحية العلمية يحتم على 
, لذلك فإن هذه الدراسة ستكون ا جتماعيةو  ا قتصاديةالتمعن الشديد في دراسة مختل  نواحيه 

ضافة إلى األدبيات الدراسية المتعلقة بمواضيع التمويل اإلسالمي و دورها في األزمات بمثابة إ
 .ا قتصادية
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 أواًل: مفهوم التمويل اإلسالمي ومقارنة مع التمويل التقليدي

قبل الخوض في دور التمويل اإلسالمي في األزمة المالية العالمية سنحاول توضيح مفاوم 
والتمويل التقليدي والتعر  على أوجه ا ختال  فيما بيناما, وذلك وفقا  لما التمويل اإلسالمي 

 يلي:

 مفهوم التمويل اإلسالمي: .1

يقوم التمويل المصرفي بدور فاعل في توفير األموال الالزمة إلقامة المشاريع ا قتصادية   
مكانة مامة بين المختلفة, وتمثل التسايالت ا ئتمانية )العمليات التمويلية( بكافة صيغاا 

مصار  على اختال  نوعيتاا, فضال  على أناا تعد األساس إليراداتاا )طايل, توظيفات ال
(. وأن الوظيفة الرئيسية للمصار  كافة في الوساطة بين المدخرين 27, ص2002

والمستثمرين أو ما يطلق عليه التوسط بين وحدات العجز ووحدات الفائض, وفي سبيل أداء 
تقبل البنوك التقليدية الودائع مقابل الفائدة وتقرض المستثمرين مقابل فائدة أكبر,  هذه الوظيفة

على أساس عائد في حين  تحرم المصار  اإلسالمية التعامل بالفائدة فتقوم بوظيفة الوساطة 
(, فالمصار  464, ص2013في صورة حصة من الربح والخسارة     ) عبد ومحمد, 

اإلسالمية تعر  التمويل ا ستثماري بأنه تقديم ثروة عينية أو نقدية  بقصد ا سترباح من 
مالكاا إلى شخص يديرها أو يتصر  باا لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية ) شيخون, 

, ويحق للمصار  اإلسالمية أن تمارس كافة األنشطة التي من شأناا (109, ص2002
  المنوطة باا في إطار الشريعة اإلسالمية, وتشمل هذه األنشطة ما يلي ) تحقيق األهدا

 (:12, ص1991محسن, 

 القيام بالخدمات المصرفية. -

 قبول األموال وتوظيفاا في األنشطة ا ستثمارية المختلفة. -

 القيام باألنشطة ا جتماعية. -

ادر التمويل, إذ تمول عن التقليدية في مص  تختل   المصار  اإلسالمية  وبالرغم من أن 
واآلخر خارجي داخلي يتمثل في رأس مال المساهمين, أحدهما هذه المصار  من مصدرين 

يتمثل في الودائع والمدخرات, إ  أن المصار  اإلسالمية تتميز عن التقليدية في وظيفة 
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 وذلك على النحو (374, ص2011) أبو الفتوح, بكافة أنواعاا قبول الودائع ا ستثمارية
 التالي:

تتعامل المصار  التقليدية مع الودائع على أساس الفائدة, أما المصار  اإلسالمية  �
فإناا تمول المستثمرين على أساس حصة شائعة من األرباح التي تدرها العمليات 

 ا ستثمارية.

 المصار  اإلسالمية تشارك في الخسارة وفق قاعدة الغنم بالعزم. �

يعد النقود أداة للتبادل وليس سلعة ممكن أن تحقق الفكر ا قتصادي اإلسالمي  �
 عائدا .

 مؤهالت التمويل اإلسالمية التنافسية .2

في سوق  قادرا  على المنافسة القويةجعلته  التي مؤهالتالعديد من ال يمتلك التمويل اإلسالمي 
 (50, ص2009: )مكاوي, مناانذكر العمل المصرفي 

صار  اإلسالمية وتحاول تحقيقاا تكون خاضعة واألهدا  التي تؤمن باا الم األبعاد �
 لضوابط الشريعة اإلسالمية األمر الذي يزيد من ثقة الزبائن باا.

ضخامة رأس المال الذي يمتلكه المسلمون وفي ضوء العامل اإليماني والعقائدي الذي  �
 يشكل حافزا  قويا  لدى هؤ ء للتعامل مع المصار  اإلسالمية.

ي في قطاع المعامالت يؤدي إلى قدرة المصار  اإلسالمية مرونة المناج اإلسالم �
على تطوير نفساا ومواكبة التطورات والمستجدات مع المحافظة على األصول 

 والقواعد العامة للعمل المالي اإلسالمي.

ولكي تفرض المصار  اإلسالمية نفساا كبديل للمصار  التقليدية أو منافستاا في العمل 
التمويلية والتي تتمثل في:  عملياتاامناا على جملة من المبادئ انطلقت  المصرفي, فقد اعتمدت

 (352, ص2010)العجلوني, 

 استثمار األموال وفقا  ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية. �

 البحث عن المشاريع الجديدة  ستثمار األموال. �

 تحقيق التوازن والعدالة في مختل  المجا ت ا ستثمارية. �
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 األموال وحجباا عن التعامل.عدم اكتناز  �

 إتباع الوسائل المناسبة في تقييم مجا ت التوظي . �

إتباع نظام المشاركة بدل اإلقراض أي أن المصر  سيتحمل جزء من المخاطرة في  �
 عمليات ا ستثمار.

أن مفاوم التمويل اإلسالمي يختل  عن مفاوم التمويل التقليدي بعدة أمور  نستنتج مما سبق
 أهماا:

 على عنصرين هما تمويل اإلسالمي يقلل من المخاطرة على العميل فاو يوزعااال �
 العمل ورأس المال.

ارتباط الربح بالمخاطرة ألن رأس المال   يستحق العائد إذا لم يشترك في العملية  �
 اإلنتاجية.

إمكانية دخول رأس المال الثابت في العملية اإلنتاجية مقابل أجر أو حصة من  �
 األرباح.

أما التمويل اإلسالمي فإنه يشارك في  التمويل التقليدي ُيَحمل الخسارة للمنظم وحده �
 الربح والخسارة.

 وانعكاساتهاثانيًا: أسباب نشوء األزمة المالية العالمية 

تعد األزمة المالية العالمية أو ما تسمى بأزمة الرهون العقارية أول وأخطر أزمة تواجه ا قتصاد 
القرن الواحد والعشرون وما زاد من خطورتاا أن مختل  الجاود المبذولة  العالمي مع مطلع

لى حتى اآلن لم تفلح   2007منذ اند عاا في الو يات المتحدة األمريكية صي   المواجاتا وا 
في الحد من توسعاا وانتقالاا من أزمة مالية خاصة باألسواق المالية إلى أزمة حقيقية تادد 

جرينسبان آ نوقد أطلق علياا , لركودا قتصاد العالمي باAlan Greenspan)   "       )
 ".تسونامي ائتمانية تحدث مرة كل قرن 

 

                                                           
)البنك المركزي( األمريكي  االحتياطي االتحاديمجلس . رئيس نيويوركفي  1936 مارس 6ولد في  آالن جرينسبان 

 عد بحكم منصبه أهم شخصية مالية في العالم.يبق. والسا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1926
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 أسباب األزمة .1

شمل الدول األوروبية تاألمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ل أو   بالو يات المتحدةبدأت األزمة 
مباشرة با قتصاد  اقتصادياتااوالدول اآلسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط 

 (:2009وفيما يلي نبذة مختصرة ألسباب األزمة ) العمران,  ياألمريك

 .اإلفراط في إصدار األوراق المالية المضمونة برهونات عقارية )تحديدا  رديئة الجودة( �

م نتيجة 2007أسعار الفائدة على الدو ر األمريكي خالل الفترة التي سبقت عام  ارتفاع �
 .هذه األوراق المالية يبدو جذابا   في ا ستثمارالمعروض النقدي مما جعل   رتفاع

اإلفراط في إصدار و تداول المشتقات المالية حتى بلغت قيمتاا السوقية ما يزيد عن  �
عشرة أضعا  الناتج المحلي اإلجمالي للو يات المتحدة  تريليون دو ر )نحو 120

 .(األمريكية
المالية و المشتقات من قبل الجاات  األوراقعدم وجود أي قوانين تنظيمية و رقابية على  �

 .الرسمية )البنك الفيدرالي أو هيئة األوراق المالية(

 .أسعار الفائدة  رتفاعارتفاع عدد و نسبة المتعثرين عن سداد الرهونات العقارية نتيجة  �

نسبة التعثر في   رتفاعأسعار المساكن في جميع المدن األمريكية نتيجة  انخفاض �
 .المعروض ارتفاعإلى  أدىالسداد و زيادة حا ت الحجز على المساكن مما 

القيمة السوقية لكل من األوراق المالية و المشتقات المالية المرتبطة بالرهونات  انايار �
  نخفاضوالمملوكة من قبل كبرى المؤسسات المالية األمريكية و العالمية نتيجة العقارية 

 .أسعار المساكن بشكل حاد

 تطورات األزمة .2

فالالي تسلسالالل درامالالاتيكي  2007بدايالالة العالالام منالالذ المراحالالل الكبالالرى فالالي األزمالالة الماليالالة  فقالالد بالالدأت
 (4-5ص, 2009 الخولي,) على النحو التالي: وكانت مجريات األمورلألحداث, 

x ثالالم أعالالادت تمويالالل بعالالض تلالالك ذاتاالالا قالالدمت البنالالوك قروضالالا  عقاريالالة مضالالمونة بالعقالالارات ,
ع أسعار تلك العقارات في السوق, فحصالل المقترضالون األولالون علالى اارتف فورالقروض 

 أنفقت على سلع اسالتاالكية, وتالر  ورفاهيالة زائالدة علالى مقالدرة المقترضالين قروض جديدة
 ها عليام.مما زاد من عبء القروض وفوائد
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x  لضالالمان  شالالركات تالالأمين عمالقالالة مثالالل فريالالدي مالالاك بتوسالاليط موقفاالالا  لتعزيالالزقامالالت البنالالوك
صالالالدار سالالالندات تمثلاالالالا, وذلالالالك تلالالالك القالالالروض العقاريالالالة,  لحالالالق تلالالالك بالالالدمج تلالالالك الالالالديون وا 

, فأقبلالت مصالار  دوليالالة فالالي تلالك السالنداتا تجالار المحلالي والالدولي المضالاربة, و  الخطالوة
 .كثيرة على شرائاا

x  مالالع تنالالامي الالالديون وارتفالالاع أسالالعار السالاللع ا سالالتاالكية والمالالواد الغذائيالالة الالالذي شالالاده العالالالم
وعجالُز هالؤ ء  ,قالروض وفوائالدهابأصالل الوفاء الأنفسام غير قادرين على المقرضين وجد 

 .عجز البنوك عن تقديم مزيد من التمويل ورفع أسعار الفائدة, مما ترتب علية عن الدفع

x  عجالز مؤسسالات التالأمين عالن الوفالاء بالتزاماتاالا نتيجالة الطلالب الاائالل مالع  تفاقمت األزمالة
تخل  حملة وثائق التأمين, أصحاب الدين العقاري, على و علياا مع وقوع المؤَمن ضده 

 .الوفاء بالتزاماتام تجاه البنوك المقرضة المؤمَّن لاا. فتاددت البنوك باإلفالس

x  و أتنقلالالت ية فقالالدها بالالإفالس البنالالوك, إسالالراع المالالودعين إلالالى البنالالوك لسالالحب أرصالالدتام خشالال
المالالودعين  كمالالا هالالو الحالالال فالالي كالالل األزمالالات, مالالن بنالالك آلخالالر, لالالدى عالالدوى خالالو  عامالالة 

الالالدول األخالالرى للوقالالت  بعالالض ومالالن دولالالة ألخالالرى رغالالم انعالالدام أسالالباب تلالالك المخالالاو  فالالي
( سالالرعان مالالا  أمريكالالا بلالالد المنشالالأ ) الالالراهن علالالى األقالالل, فصالالارت أزمالالة الالالرهن العقالالاري فالالي

لالالى أزمالالة ماليالالة, اكتالالوى بنارهالالا كالالل دول العالالالم وبنسالالب متفاوتالالة, ولالالم تسالاللم دولالالة تحولالالت إ
 واحدة ) غنية أو فقيرة ( من تداعيات تلك األزمة.

كشالالفت مالالؤخرا  عالالن عوامالالل الالالوهن  األزمالالة الماليالالة العالميالالةوفقالالا  لمالالا سالالبق يمكالالن أن نالحالالظ أن 
 .في ا قتصاد الرأسمالي القائم على الفائدة أساسا  

الالالذي  لسالالؤاللالالبعض أن األزمالالة الماليالالة منحالالت المصالالار  اإلسالالالمية شالالاادة جالالودة, وايالالرى او 
اآلن, هالالل البنالالوك اإلسالالالمية محصالالنة وبمنالالأى عالالن الوقالالوع فالالي تلالالك األزمالالات  يفالالرض نفسالاله 

أن التشريع ا قتصادي اإلسالمي يحرم الربا والفائدة , ويمنع بيع  واإلجابة على هذا التساؤل
وعلياله فالالإن كانالت البنالالوك اإلسالالمية اليالالوم  ,كانالت ديونالالا  غيالر ربويالالة الالديون وا تجالالار باالا ولالالو

فالي مثالل تلالك  شالك محصالنة مالن الوقالوع بالالتلتزم باذه الحرمة كما تملالي علياالا هويتاالا, فاالي 
أما إن كانت غير ملتزمة حقيقة وعمليا  باذه الحرمة, فاالي لالن تكالون فالي مالأمن مالن  األزمات

 .هذه األزمات, بل ستكون طرفا  فاعال  فياا
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اإلسالالالمية مزيالالد مالالن ا هتمالالام والقبالالول الواسالالع إقليميالالا  أضالالفت األزمالالة الماليالالة علالالى المصالالار 
اسالالالالتخدام أسالالالالاليب  ميةوعالميالالالالا. وتوقالالالالع المجلالالالالس العالالالالام للبنالالالالوك والمؤسسالالالالات الماليالالالالة واإلسالالالالال

المشاركات والبيالوع, ووضالع ضالوابط للمعالامالت ووجالود هيئالات متخصصالة لاشالرا  والرقابالة 
, على األسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم علياا ا قتصاد اإلسالالمي

ي   شالالك أن األزمالالالة الماليالالالة العالميالالالة سالالو  تسالالالام فالالالي تعزيالالالز الثقالالة بقالالالوة فالالالي النمالالالوذ  المالالالالو 
اإلسالالالمي وقدرتالاله علالالى ا سالالتدامة, حيالالث أظاالالرت تلالالك األزمالالة قالالدرة هالالذا القطالالاع علالالى البقالالاء 

 . (19, ص2009)الخولي,  بعيدا عن أزمات األسواق العالمية

أن يكون هناك إقبال أكبر خالل المرحلة المقبلة على المنتجات المالية  ومن المتوقع        
عومالالالة باألصالالالول خاصالالالة إذا مالالالا توجاالالالت الحكومالالالات اإلسالالالالمية ومناالالالا الصالالالكوك الماليالالالة المد

العربية واإلسالمية لايكلة تمويالل المشالاريع الضالخمة فالي بلالداناا مالن خالالل إصالدار مثالل تلالك 
الصالالكوك ليالالتم تغطيتاالالا مالالن خالالالل البنالالوك اإلسالالالمية. وهالالذه بالالدورها سالالو  تسالالام فالالي تالالوفير 

يتوقع أن , و في دول المنطقةالسيولة لمشاريع التنمية مما يسام في التخفي  من آثار األزمة 
تالقالالالي المصالالالار  اإلسالالالالمية مزيالالالدا مالالالن اإلقبالالالال مالالالن المجتمعالالالات غيالالالر المسالالاللمة مالالالن أنحالالالاء 
مختلفالالة, ويعالالود ذلالالك إلالالى شالالفافيتاا و قيماالالا ومسالالتوى خالالدماتاا األمالالر الالالذي يالالؤدي بالالدوره إلالالى 
 ارتفالالالالالاع التالالالالالدفق النقالالالالالدي وتمويالالالالالل المشالالالالالاريع وبالتالالالالالالي زيالالالالالادة الطلالالالالالب علالالالالالى طالالالالالرق ا سالالالالالتثمار

 . اإلسالمية

تقارير وكا ت التصني  العالمية أن نتائج التباطؤ ا قتصادي وانايالار أسالواق  حيث تشير  
المالالال وشالالح السالاليولة أثالالرت بشالالكل أقالالل فالالي المؤسسالالات الماليالالة اإلسالالالمية مقارنالالة بغيرهالالا مالالن 
المؤسسالالات التقليديالالة, بسالالبب تحالالريم الشالالريعة للمنتجالالات الماليالالة القائمالالة علالالى الفائالالدة, وهالالذا مالالا 

بعالالالض فئالالالات األصالالالول الضالالالعيفة التالالالي شالالالوهت األداء والوضالالالع المالالالالي جنباالالالا ا سالالالتثمار فالالالي 
 .(20, ص2009)الخولي, لكثير من البنوك التقليدية

 تأثير األزمة على الدول العربية .3

العربية على أزمة الرهن العقاري األمريكي وأدواته المالية يعتبر محدودا ,  بنوكإن انكشا  ال
العربية   تستثمر سوى القليل في مثل هذه األدوات, وحسب استطالع أجرته  بنوكفمعظم ال
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العربية في سندات  بنوكشركة التصني  ا ئتماني )ستاندرد آند بورز( فإن مجموع استثمارات ال
% من مجموع أصول هذه 1ض   يزيد على ذات تصني  ائتماني منخف تعد الرهن العقاري

 .(14, ص2009البنوك )الشيخ, 

على الدول العربية وفقا  لما يلي )نبيل  تأثير األزمة المالية والمصرفية العالمية يمكن تقسيم
 :(12, ص2009وحميد, 

هذا التأثير ما يزال محدودا  والسبب  الرئيسي هو أن أسواق البلدان العربية تتسم  تأثير مباشر :
هي من صادرات النفط والغاز   ابميزتين,  فبالنسبة للدول العربية النفطية فإن مصدر عائداتا

وهي العائدات التي تعزز من سيولة مصارفاا إضافة إلى نوعية استثماراتاا المصرفية التي غالبا 
كون داخلية وأما الدول العربية غير النفطية فإن معظم مصادر تمويل استثماراتاا محلية كما ما ت

من ا ستثمارات الخارجية أن أغلب السلطات النقدية في الدول العربية تضع قيودا تحد 
, ورغم ذلك يالحظ أن معظم أسواق رأس المال في الدول العربية تأثرت باألزمة المالية للمصار 
جل انسحاب عدد كبير من المتعاملين في السوق بسبب خوفام من بلوغ األزمة  حيث س

قطاعات أساسية وحساسة تبنى علياا معظم اقتصاديات دول المنطقة على غرار قطاع الطاقة 
 وقطاع العقارات.

مرار األزمة وهو تأثير قد يمس الدول العربية على المدى القريب في حالة است مباشر: رتأثير غي
الذي شمل معظم الدول المتقدمة والمسجل الركود ا قتصادي  , حيث تسببالمالية وا قتصادية

 140, فقد سجل انخفاض قياسي في أسعار النفط من 2008خالل الربع األخير من العام 
دو ر للبرميل خالل شار  45إلى سعر لم يتجاوز  2008 يوليودو ر للبرميل في شار 

فإن هذا  ا نخفاض سيؤدي   محالة إلى تسجيل انخفاض قياسي  , وبالتالي2009أغسطس 
في مداخيل الدول العربية النفطية في حال استمرار تدهور أسعار النفط ما يعني تسجيل انخفاض 

أيضا على والذي ينعكس بدوره في معد ت النمو ا قتصادي وبالتالي ارتفاع معد ت البطالة 
ه الدول من يؤدي الركود العالمي إلى تدني حجم صادرات هذ الدول العربية غير النفطية حيث

 .مختل  السلع والخدمات
 ؟ 2008هل تأثرت مؤسسات التمويل اإلسالمي باألزمة المالية العالمية ثالثًا: 

يمكن اإلجابة على هذا السؤال من خالل أن األزمة المالية العالمية قد تسببت بأضرار بالغة 
أصابت بشكل رئيسي قطاع العقارات و القطاع المالي, إذ أن القطاع العقاري إما أن اناار أو 
على األقل بعودة األسعار الحقيقية للعقارات عوضا  عن األسعار ا سمية فإن القطاع تكبد 
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ئر فادحة, و على نفس المنوال فإن القطاع المالي تأثر هو اآلخر بشدة عبر عدة أوجه لعل خسا
أهماا أزمة السيولة الخانقة و خسارة األسواق المالية لقيمة أساماا و حجم أنشطتاا و فقداناا 

 (4ص, 2009للثقة باإلضافة إلى إشاار إفالس عدد من البنوك )بوهزة و مرزوقي, 

الجزم بأن مؤسسات التمويل اإلسالمي بقيت بعيدة عن آثار األزمة المالية  و لذلك   يمكن
العالمية وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الدراسات أكدت أن هذه األزمة أثرت بشكل أقل على 

) الحنيطي و زولي ,  )  4ص,  2011مؤسسات التمويل اإلسالمي ) مصطفى و عبد العزيز, 
 (.14ص, 2011( , ) يسلم , 17ص, 2011

بأن ربحية البنوك اإلسالمية انخفضت  2010و تشير دراسة نشرها صندوق النقد الدولي عام 
, في حين على الصعيد العالمي 2008و  2007بمعدل أقل من البنوك التقليدية في العامين 

بشكل أفضل من البنوك التقليدية خالل تلك الفترة. و  ا ئتمانزادت األصول المصرفية و حجم 
ترجع الدراسة انجرا  البنوك اإلسالمية في خضم األزمة المالية العالمية إلى حداثة صناعتاا و 

 قلة خبرتاا في التعامل و إدارة األزمات المالية.

لتعامل مع و من هنا نستنتج بأن مؤسسات التمويل اإلسالمي رغم حداثتاا و قلة خبرتاا با
األزمات إ  أناا كانت األفضل من حيث األداء خالل األزمة المالية و بالتالي فإن مزيد من 
الخطوات التطويرية في أداء هذه المؤسسات يعني تطوير قدرتاا في مجاباة األزمات المالية و 

 الحد من آثارها السلبية.

مة المالية العالمية إلى أن هنالك فجوة في حين ترى دراسة حول مدى تأثر البنوك اإلسالمية باألز 
بين أداء البنوك التقليدية و أداء البنوك اإلسالمية قبل األزمة المالية العالمية إ  أن هذه الفجوة 

( و هذا يدل  Miniaoui and Gohou, 2011, 634تقلصت إلى حٍد ما بعد األزمة المالية )
ل من تأثر البنوك التقليدية باإلضافة إلى تطور على أن تأثر البنوك اإلسالمية باألزمة كان أق

 أداء البنوك اإلسالمية على حساب البنوك التقليدية خالل األزمة .

و تعزي بعض الدراسات سابقة الذكر األسباب التي أدت إلى تأثر مؤسسات التمويل اإلسالمي 
 باألزمة المالية العالمية إلى:

 و ارتباط األسواق المالية ببعضاا البعض.العولمة ا قتصادية و ما لاا من تبعات  .1
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تأثر ا قتصادي المحلي و العالمي برمته من األزمة المالية العالمية و بالتالي أدى ذلك  .2
 إلى تحجم أداء ا قتصاد ككل ما أدى إلى انخفاض أنشطة مؤسسات التمويل اإلسالمي.

العقاري و الذي  انخراط بعض مؤسسات التمويل اإلسالمي بتمويل أنشطة قطاع الرهن .3
 تضرر بشكل كبير خالل األزمة المالية.

تقديم بعض المؤسسات لخدمات مالية مزدوجة تقليدية و إسالمية ما أثر بالسلب على  .4
 فرع التمويل اإلسالمي نتيجة أزمة السيولة التي تعرضت لاا هذه المؤسسات.

حريم الربا و التعامل بما في حين فإن ا لتزام بمبادئ ا قتصاد اإلسالمي و القائم على ت 
يخدم اإلنتا  و ا قتصاد الحقيقي و ليس ا قتصاد الوهمي باإلضافة إلى تحريم التوريق كان 
العامل األساس الذي يقوم عليه عمل مؤسسات التمويل اإلسالمي و هي أيضا  األسباب 

, 2009, الرئيسية التي حافظت على هذه المؤسسات من ا نايار جراء األزمة. ) جحنيط 
 (22, ص2010(,)خريوش, 3, ص2009(,)الرفاعي,8ص

 مستقبل التمويل اإلسالميرابعًا: 

% من التمويل العالمي 1على الرغم من أن التمويل اإلسالمي   يستحوذ على أكثر من 
(Grewal, B.  ,2011  ,إ  أن المضلع على المالية اإلسالمية و نشأتاا   يمكن له 6ص )

% سنويا  طبقا  لدراسة أصدرها بيت التمويل الكويتي 16أن ينكر معدل نموها و الذي يبلغ قرابة 
 )بيتك( في العام الحالي.

و تشير دراسة للبنك الدولي آنفة الذكر بأن نمو أصول المصار  اإلسالمية في عدة دول 
هي المملكة العربية السعودية و البحرين و الكويت و قطر و اإلمارات العربية المتحدة و  إسالمية

 تركيا و األردن و ماليزيا كان أكبر من نمو أصول النظام البنكي ككل. 

كما أن هناك اهتمام على المستوى الحكومي بالتمويل اإلسالمي لدول ذات أغلبية غير مسلمة 
مؤسسات  5مؤسسة تمويل إسالمي مناا  22لمتحدة حيث ينتشر فياا مثل المملكة البريطانية ا

 (.4ص, UKIFS  ,2012تقدم كافة خدماتاا وفقا  للشريعة اإلسالمية )

  يقتصر التعامل مع مؤسسات التمويل اإلسالمي على المسلمين فقط بل إن غير و 
% من 87المسلمين أيضا  يتعاملون مع هذه المؤسسات, فعلى سبيل المثال   الحصر فإن 
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الودائع طويلة األجل لدى البنك اإلسالمي البريطاني و العامل في المملكة البريطانية المتحدة 
 (.islamic-bank.com  ,2014 )غير مسلمين مودعة من قبل عمالء

األفراد حتى وصل إلى حد الدعم المؤسسات و وتعدى ا هتمام بنظام التمويل اإلسالمي 
الحكومي لمثل هذا النوع من التمويل, حيث تتسابق دول مركز التعاون الخليجي و عدة دول 

ي بابتكار أدوات جديدة و أخرى مثل إيران و ماليزيا و تركيا لتكون عاصمة التمويل اإلسالم
زيادة أصول و حجم ا ئتمان القائم, إلى أن وصل األمر ألن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 

لتكون بذلك  2014 كاميرون عبر وسائل اإلعالم عن خطة لطرح صكوك إسالمية خالل العام 
 (. BBC, 2013بريطانيا هي أول دولة غير إسالمية تصدر صكوكا  إسالمية ) 

و بالحديث عن المؤشرات اإلحصائية لنمو حجم قاعدة التمويل اإلسالمي فإننا نذكر على سبيل 
و حتى العام  1996المثال   الحصر نمو حجم الصكوك اإلسالمية المصدرة عالميا  من العام 

 وفقا  إلحصائيات وكالة التصني  ا ئتماني ستاندر آند بورز.  2010

 (1شكل رقم )

 1996-2010صكوك اإلسالمية للفترة نمو حجم ال

 
  :2012المصدر: ستاندرد آند بورز 

% من الصكوك 26قد تم إصدار صكوك إسالمية خالله يساوي حجماا  2010نالحظ أن العام 
, مع األخذ بعين ا عتبار أن األزمة المالية العالمية  1996-2009المصدرة خالل األعوام من 
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الصكوك اإلسالمية خاصة بدول الخليج نتيجة أزمة السيولة, أثرت بشكل سلبي على نمو حجم 
إ  أناا سرعان ما تعافت و عادت خالل عام واحد تقريبا  إلى نفس معدل النمو, و تلى ذلك 
تجاوز هذا المعدل , مما يعطي مؤشرا  قويا  على النمو المتزايد لحجم الصكوك اإلسالمية 

(S&P, 2012, 54و هذا النمو يعطي دلي ,) ال  إضافيا  على المستقبل الجيد الذي ينتظر
 صناعة التمويل اإلسالمي.

 األسباب التي تعيق تطور صناعة التمويل اإلسالمي:خامسًا: 

هنالك العديد من األسباب التي يمكن أن نذكرها و التي من شأناا أن تعيق أو تحد من تطور 
و فيما يلي نحاول سرد بعض هذه صناعة التمويل اإلسالمي في البالد اإلسالمية و غيرها, 

 األسباب:

ضع  ثقافة اللجوء إلى مؤسسات التمويل بشكٍل عام لدى دول العالم النامي و التي  -
تضم الدول اإلسالمية بيناا, باإلضافة إلى غياب التسويق المناسب لخدمات صناعة 

بة إلى أن قرا 2010في العام  Gallupالتمويل اإلسالمي حيث تشير دراسة مؤسسة 
نص  المستطلعة آراءهم من بلدان شمال أفريقيا حول سماعام بخدمات التمويل 
اإلسالمي قد أجابوا بالتأكيد في حين نفى النص  اآلخر معرفتام بماهية التمويل 

 اإلسالمي.

تضارب الفتاوي الصادرة بشأن مشروعية البنوك اإلسالمية و بعض أنشطتاا باألخص  -
 بيع المرابحة لآلمر بالشراء.

تضطر إدارات البنوك اإلسالمية أو حتى اإلدارات نفساا إلى ا ستعانة بموظفين و  -
مديرين سبق لام العمل في المصار  التقليدية و بالتالي فإن فكر الموظ  نفسه سيبقى 
مختلطا  بفكرة التمويل التقليدي و البنوك الربوية و هنا تشير دراسة حديثة حول مدى 

% من موظفي 44و تغلغلاا في ا قتصاد الفلسطيني إلى أن نجاعة البنوك اإلسالمية 
البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين قد تم استقطابام من البنوك التقليدية ) شحاده , 

 (.306ص,  2011

إن العمود الفقري لنجاح البنوك اإلسالمية و زيادة أرباحاا يعتمد على مبدأ ا بتكار و  -
ي  عدد من المبدعين القادرين على اتخاذ قرارات استثمارية تنويع األدوات المالية و توظ

في أصول غير تقليدية و مبنية على قاعدة إنتاجية حقيقية تقلل من نسبة البطالة و تزيد 
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من الناتج القومي اإلجمالي, لذلك فإن قلة أعداد الموظفين المبدعين و القادرين على 
عامة و يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية ا بتعاد عن التقليدي فيما يخدم المصلحة ال
 يق  عائقا  أمام تطور التمويل اإلسالمي.

على الرغم من تطور صناعة التمويل اإلسالمي إ  أن الدول اإلسالمية و العربية بقيت  -
مرتبطة بشكل أساسي بطرق التمويل التقليدي األمر الذي يؤثر بالسلب على انتشار 

عبر العالم, إذ أن البلدان العربية و اإلسالمية هي ماد التمويل ثقافة التمويل اإلسالمي 
القائم على أساس الشريعة اإلسالمية و طالما أن هذه الصناعة لم تصبح األولوية األولى 

 لدى الدول اإلسالمية فكي  ستتمكن من اقتحام األسواق المالية العالمية بقوة.

 ين نظرة على التمويل اإلسالمي في فلسطسادسًا: 

التمويل اإلسالمي في فلسطين بقبول واسع لدى المواطنين نظرا   لتزام المصار  يحظى 
اإلسالمية بمبادئ الشريعة اإلسالمية, و تبرز معظم المعامالت المالية اإلسالمية في فلسطين 

 من خالل بنكي اإلسالمي العربي و اإلسالمي الفلسطيني.

 :2003-2013و فيما يلي أهم مؤشرات البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين خالل الفترة 

 

 

 

 (1جدول )
 2003-2013بيانات عدة مؤشرات للبنك اإلسالمي العربي  

 

2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 

 469 375 300 286 294 304 302 219 185 144 109 مجموع الموجودات
 62 57.6 56.8 48 50 47.7 41 34 24 17.7 17.3 حقوق المساهمين

 16 14.4 13.4 12 13.2 16.3 14 10.8 9.6 5.9 3.9 اإليراداتإجمالي 
صافي الدخل قبل 
 5 1 1.4 (2.2) 2.6 6.9 6.2 4.7 4.3 1 0.4 الضريبة و الزكاة

 3.5 0.6 0.9 (2.2) 1 5 3.3 3.9 3.6 0.7  ربح / خسارة

 2003-2013المصدر: االفصاحات المالية السنوية للبنك اإلسالمي العربي  
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 (2جدول رقم )

 2003-2013 الفلسطيني للفترة: بيانات عدة مؤشرات للبنك اإلسالمي 

 

 (2شكل رقم )

 2003-2013تطور موجودات البنوك اإلسالمية في فلسطين خالل الفترة 

 
( نالحظ مدى تطور حجم موجودات البنك اإلسالمي الفلسطيني و 2بالنظر إلى الشكل رقم )

%,  حيث بلغ حجم موجودات البنك اإلسالمي 47التي بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاا 
( مليون 27.2) 2003( مليون دو ر, بينما كان في العام 502) 2013الفلسطيني في العام 
 ضع . 17سنة  11دو ر أي نمى خالل 

%, و بلغ حجم 16.6متوسط النمو السنوي لحجم موجودات البنك اإلسالمي العربي فيما بلغ 
 .2003مرات من حجم الموجودات في العام  3قرابة  2013موجودات البنك خالل العام 

0
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موجودات البنك  
 اإلسالمي العربي

موجودات البنك 
 اإلسالمي الفلسطيني

 
2003

 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 

 502 423 392 357 299 3.1 232 172.8 122.3 30.6 27.5 مجموع الموجودات
 63.4 57.9 52 48 36.3 21.6 23 19.9 18.5 7.2 7.9 حقوق المساهمين
 23.7 19.5 18.8 13.8 10.2 8.1 10.4 3.6 5.4 1.1 0.8 إجمالي اإليرادات
صافي الدخل قبل 
 8.9 7.1 5 2.5 0.3 (2.5) 3.4 (1.1) 3.4 (0.7) 0.8 الضريبة و الزكاة

 6.5 5.8 4 1.6 0.3 (2.5) 2.6 (1.1) 3.2 (0.7) 2 ربح / خسارة
 2003-2013 المصدر: االفصاحات المالية السنوية للبنك اإلسالمي الفلسطيني 
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 (3)رقم  شكل

  2003-2013حقوق المساهمين في البنوك اإلسالمية في فلسطين خالل الفترة تطور  

 
مليون دو ر و  17.3قرابة  2003بلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك اإلسالمي العربي في العام 

بثالثة  2013%, و يقدر حجم حقوق المساهمين في العام 14.5بمعدل سنوي مقداره  ىنم
 .2003أضعا  و نص  ضع  حقوق المساهمين في العام 

 7.9حوالي  2003سطيني في العام فيما كان حجم حقوق المساهمين في البنك اإلسالمي الفل
%, حيث تضاع  حجم حقوق المساهمين في 29.5مليون دو ر, و نمى بمعدل سنوي مقداره 

 .2003مرات عن حجمه في العام  8بحوالي  2013العام 

 (4شكل رقم )

  2003-2013إجمالي إيرادات البنوك اإلسالمية في فلسطين خالل الفترة  
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( مليون دو ر, و بلغ معدل 3.9بلغ إجمالي إيرادات البنك اإلسالمي العربي ) 2003في العام 
 2003عن العام  2013%, و تضاع  حجم اإليرادات في العام 17.5النمو السنوي إليراداته 

 ضع . 11قرابة 

% , و تضاع  في 68.5أما البنك اإلسالمي الفلسطيني فقد بلغ معدل نمو إيراداته السنوي 
 أضعا  . 10بمقدار  2003عن العام  2013العام 

 (5شكل )

 2003-2013يوضح األرباح والخسائر للبنوك اإلسالمية في فلسطين خالل الفترة 

 
-2013مليون دو ر خالل األعوام  1.8حقق البنك اإلسالمي العربي متوسط ربح سنوي مقداره 

مليون دو ر خالل نفس  2بينما حقق البنك اإلسالمي الفلسطيني متوسط ربح سنوي  2003
( أضعا  , 5) 2003عن العام  2013الفترة, و زادت أرباح البنك اإلسالمي العربي في  العام 

 ( أضعا .3بينما زاد نفس المؤشر للبنك اإلسالمي الفلسطيني )

و على الرغم من تحسن متوسط الربح السنوي في البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين إ  أن 
 انت خالل تلك الفترة من تذبذبات أدت إلى تكبد خسائر في عدة أعوام.أرباحاا ع

الاد  ألي منشأة اقتصادية هو المحافظة على معد ت أن  وفقًا لما سبق يستخلص الباحثان
نمو متزايدة باإلضافة إلى تقليل الفجوة ما بين القمم و القيعان خالل الدورة ا قتصادية للمؤسسة, 

لبنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين هو تحقيقاا لألرباح في بعض السنوات مع للذلك ما يحسب 
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فاظ الحفاظ على معدل ربحية مقبول إلى حٍد ما, و لكن ما يحسب علياا هو أناا لم تستطع الح
 على هذه األرباح بشكٍل مستمر.

فلسطين و قيعان و على أثر ذلك أصبحت الفجوة ما بين قمم أرباح البنوك اإلسالمية العاملة في 
خسائرها كبيرة و هي بحاجة إلى تناغم أكبر من ذلك من أجل زيادة درجة ثقة المستثمرين و 

 حملة األسام في هذه البنوك.

هي سنوات تجربة للبنوك اإلسالمية من خاللاا  2008و يمكن اعتبار السنوات ما قبل العام 
طلوبة من أجل تحسين أرباح البنوك مع تمكنت الطواقم اإلدارية من اكتساب بعض من الخبرة الم

 الحفاظ على القواعد الشرعية في تنفيذ المعامالت.

  خالصةال 

التي يعاني مناا  والتشوهات ا ختال تمؤشر واضح على  2008العالمية األزمة المالية  تعتبر
نظام التمويل العالمي نتيجة اعتماده المطلق على آليات تمويل غير موضوعية  ممثلة على وجه 

المشروعة , وفي نفس السياق فقد انصبت جاود الدول  غيرالخصوص بسعر الفائدة والمضاربة 
ية ستؤدي المتقدمة على محاربة تداعيات األزمة مع تجاهل المسببات الرئيسية لاا وهي وضع

 .إلى تكرار حدوث مثل هذه األزمات مستقبال ما لم يتم معالجة األسباب 

فإن الدول اإلسالمية مطالبة بضرورة حماية وتكيي  أنظمتاا المالية وفقا  على ضوء ذلك
لمبادئ الشريعة اإلسالمية باعتبار أن المعامالت المالية اإلسالمية قائمة على مبدأ المشاركة في 

باح وتحمل المخاطر بين الجاة الممولة والجاة المستخدمة للتمويل وهو مبدأ يحافظ تقاسم األر 
على سالمة واستقرار النظام المالي ويحقق  التوازن بين دورة التدفقات المالية والحقيقية في 

 ا قتصاد .

الظرو  ا قتصادية التي يمر باا العالم حاليا فرصة نادرة ينبغي على الايئات كما أن 
لمؤسسات ا قتصادية اإلسالمية استغاللاا لتعري  مختل  دول العالم بالتمويل اإلسالمي وا

واعتباره األسلوب األمثل لمعالجة أزمات النظام المالي العالمي وفيما يلي بعض التوصيات التي 
 هذا الاد  : تساهم في تحقيق
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ري لتجارب مختل  استحداث هيئات تصني  ورقابة إسالمية يعاد إلياا إجراء تقييم دو  -
 مؤسسات التمويل اإلسالمي مع الترويج للتجارب الرائدة في هذه المجال.

ضرورة قيام تعاون بين الايئات الشرعية ومراكز البحوث ا قتصادية باد  تطوير صناعة  -
 الاندسة المالية و ابتكار أدوات مالية حديثة تتماشى مع ضوابط الشريعة اإلسالمية.

نظمة المالية في الدول اإلسالمية للنظام المالي الدولي عن طريق إنشاء الحد من تبعية األ -
بورصة إسالمية عالمية تاد  إلى جمع المدخرات وتوفير مصادر تمويل بديلة لمختل  

 األعوان ا قتصادية في الدول اإلسالمية مع تزويدها بمؤسسات الرقابة الشرعية والمالية.
لاعالم وا تصال في الترويج للمعامالت المالية اإلسالمية استخدام التكنولوجيات الحديثة  -

 على مستوى الدول اإلسالمية والدول الغربية .
تفعيل دور البنك اإلسالمي للتنمية  في الترويج لمختل  المعامالت المالية اإلسالمية عن  -

 طريق رفع حجم تدخالته ومجالت نشاطه في الدول اإلسالمية.
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