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ملخص: 

التنظري: و�سيلة لتقدمي اأ�ساليب عملية متكن امل�سارف الإ�سالمية من مزاولة ن�ساطاتها 
وعملها، وو�سيلة لتقدمي حلول للم�سكالت التي تواجها، وو�سيلة لل�سيطرة على املخاطر التي 
تواجه العمل امل�رشيف الإ�سالمي، ف�سال عن اأنه و�سيلة لتوفري الأدوات والأ�ساليب التطبيقية 
اأجلها وفق  اأن�سئت من  الالزمة للم�سارف الإ�سالمية، وا�ستحداثها لقيامها بوظائفها التي 
القواعد ال�رشعية، وغياب التنظري يعني عدم قدرة امل�سارف الإ�سالمية على القيام بوظائفها 
بال�سكل ال�سحيح. وقد تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل اأن الواقع امل�رشيف الإ�سالمي ي�سهد غيابًا 
وا�سحًا للتنظري املطلوب، مما جعل العمل امل�رشيف يعتمد يف عملياته الأ�ساليب والأدوات 
واملنتجات غري املالئمة لطبيعة عمله، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن امل�ستوى التنظريي يف 
امل�سارف الإ�سالمية مل يكتمل وهو مازال بحاجة ملزيد من البحث والدرا�سة للو�سول اإىل 
اأن�سئت  الذي  النحو  على  بوظائفها  تقوم  اأن  ت�ستطيع  الإ�سالمية  للم�سارف  كاملة  نظرية 
من اأجلها وفق القواعد ال�رشعية. كما اأو�ست الدرا�سة اإىل اإعداد منهج حمدد املعامل لإعداد 
املوارد الب�رشية يف امل�سارف الإ�سالمية اإعداداً �سحيحًا يوؤهلهم للقيام بوظائف امل�سارف 

الإ�سالمية وفق النظام الذي و�سعت له. 
الكلمات االفتتاحية: تنظري، خماطر، مهيدات )1( 
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Theorization Inadequacy 
and Its Effect on Islamic Banking

Abstract: 

Theorizing is a process which provides practical methods that 
enable Islamic banks to perform their work, and a means which provides 
solutions to the emerging problems. It is a process which controls the 
risks facing the Islamic banking business. In addition, it is a means to 
provide and create applicable methods and tools that are necessary 
for the implementation of Islamic Banks’ processes in accordance with 
Shariah regulations. Therefore, its inadequacy means that Islamic 
banks will not be able to execute their jobs appropriately. This study 
shows that necessary theorizing is absent in Islamic banking due to the 
inappropriateness of Islamic banking tools, methods and products with its 
nature. It also shows that theorizing in Islamic Banks is still incomplete 
and needs more research to reach a complete theory that enables Islamic 
Banks to perform and execute their jobs appropriately in accordance 
with Shariah regulations. The researcher recommends preparing a well- 
defined approach for the preparation of human resources in Islamic banks 
that qualify them to perform the Islamic banks processes. 
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مقدمة: 
اأن ي�ستكمل التنظري  اإّن حركة امل�سارف الإ�سالمية عامة بداأت جتربتها العملية قبل 
العملية  ممار�ستها  الإ�سالمية  امل�سارف  جتربة  بداأت  فحينما  وعليه  ال�رشورية،  مراحله 
من  متكنها  والتي  لطبيعتها  املالئمة  والأدوات  الأ�ساليب  يف  كبري  نق�س  وجود  اكت�سفت 
التي واجهت  التحديات  اأهم  التنظري يعدُّ من  اكتمال  ، لذلك فاإن عدم   )2( القيام بوظائفها 
جتربة امل�سارف الإ�سالمية عامة، وعليه فاإّن عدم اكتمال التنظريـــ الذي يعد و�سيلة لتقدمي 
لتقدمي  وو�سيلة  وعملها،  ن�ساطاتها  مزاولة  من  الإ�سالمية  امل�سارف  متكن  عملية  اأ�ساليب 
حلول للم�سكالت التي تواجها وو�سيلة لل�سيطرة على املخاطر التي تواجه العمل امل�رشيف 
للم�سارف  الالزمة  التطبيقية  والأ�ساليب  الأدوات  لتوفري  و�سيلة  اأنه  عن  ف�سال  الإ�سالمي، 
ال�رشعيةـــ  القواعد  وفق  اأجلها  من  اأن�سئت  التي  بوظائفها  لقيامها  وا�ستحداثها  الإ�سالمية 
كان له دور كبري يف بقاء العمل امل�رشيف يعتمد يف عملياته الأ�ساليب والأدوات واملنتجات 
الإ�سالمية عن  امل�سارف  قدرة  ذلك عدم  اإىل  اأ�سف  لطبيعة عمله امل�رشيف،  املالئمة  غري 
اإيجاد حلول ناجعة لكل ما يعرت�سها من معوقات، ومن هنا تاأتي هذه الورقة لتقف على 
ثم  واآثاره، ومن  اكتماله ومظاهره  اأ�سباب عدم  العمل امل�رشيف مبينة  التنظري يف  طبيعة 
الوقوف على اأثره على واقع العمل امل�رشيف الإ�سالمي، مع بيان اأهم احللول واملقرتحات 

ملواجهة هذا التحدي، وملواكبة الواقع احلايل اجلديد واملتجدد. 

خطة البحث

اقت�صت خطة البحث اأن تت�صمن املباحث االآتية: 
العمل  ♦ طبيعة  وخ�سائ�سها:  الإ�سالمية  امل�سارف  مفهوم  التمهيدي:  املبحث 

امل�رشيف الإ�سالمي. 
املبحث الأول: التنظري: مفهومه وطبيعته يف العمل امل�رشيف الإ�سالمي.  ♦
املبحث الثاين: اأهم مظاهر عدم اكتمال التنظري يف العمل امل�رشيف الإ�سالمي.  ♦
املبحث الثالث: اأ�سباب عدم اكتمال التنظري يف العمل امل�رشيف الإ�سالمي.  ♦
املبحث الرابع: اآثار عدم اكتمال التنظري على العمل امل�رشيف الإ�سالمي.  ♦
املبحث اخلام�س: احللول املقرتحة ملعاجلة عدم اكتمال التنظري يف العمل امل�رشف  ♦

الإ�سالمي. 
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املبحث التمهيدي:
قبل البدء بالبحث يف املو�سوع ل بد من ف�سل متهيدي نو�سح فيه ماهية امل�سارف 
ننطلق  بداية  ليكون  وذلك  الإ�سالمي،  امل�رشيف  العمل  وطبيعة  وخ�سائ�سها  الإ�سالمية 

منها يف مو�صوعنا وذلك على النحو االآتي: 

املطلب األول - مفهوم املصارف اإلسالمية وخصائصها: 

امل�رشفية  اخلدمات  بتقدمي  تقوم  مالية  موؤ�س�سات  هي  االإ�صلمية:  امل�صارف 
وال�ستثمارية يف �سوء اأحكام امل�ساركة يف الربح واخل�سارة طبقا لإ�سلوب الو�ساطة املالية، 

القائمة على مبداأ ال�رشيعة الإ�سالمية )3( . 

خصائص املصارف اإلسالمية: 

من خالل التعريف ال�سابق والتعريفات الأخرى التي بينها علماء القت�ساد الإ�سالمي 
ميكن اأن نر�صد اخل�صائ�س االآتية لها وهي: 

يف . 1 املتمثل  اأ�سا�سي  كن�ساط  ال�ستثماري  الن�ساط  اعتمدت  مالية  موؤ�س�سات  اأنها 
ت�سجيعًا  وذلك  ونحوها؛  وامل�ساركة  “كامل�ساربة  امل�ساركة  مبداأ  على  تقوم  التي  ال�سيغ 
لال�ستثمار، وجعل العمل �رشيكًا اأ�سا�سيًا لراأ�س املال وم�سدراً للك�سب احلالل؛ لأن املال بدون 

عمل ل يحقق عائداً. 
اأنها موؤ�س�سات مالية ا�ستبعدت الربا بكل طرقه من جميع عملياتها امل�رشفية. 2
قبول . 3 خالل  من  وذلك  املالية؛  الو�ساطة  مبداأ  على  الإ�سالمية  امل�سارف  تعتمد 

الودائع ومنح التمويل للمتمولني، والقيام بالعمليات امل�رشفية املختلفة
“الرقابة” ال�رشعية يف عملها؛ وذلك لت�سبط �سري ن�ساطاتها . 4 الهيئات  اأّنها تعتمد 

امل�رشفية وفق ال�سوابط ال�رشعية وتقوميه يف حالة النحراف. 

املطلب الثاني - طبيعة العمل املصريف اإلسالمي: 

“مودعني  عمالئها  وبني  الإ�سالمية  امل�سارف  بني  القائمة  العالقة  طبيعة  اإّن 
وم�ستثمرين “عالقة م�ساركة يف الربح واخل�سارة، وهذا بخالف ما عليه يف البنوك التقليدية 
حيث العالقة بينها وبني عمالئها عالقة قر�س م�سمون، اأي عالقة دائن مبدين، وعلى هذا 

فاإنرّ طبيعة العمل امل�رشيف االإ�صلمي تتمثل مبا يـاأتي: 
اأن تكون العالقة بينها وبني عمالئها قائمة على تقا�سم املخاطرة من خالل �سيغ . 1
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امل�ساربة وامل�ساركة وال�سلم والإجارة، واأّن ل تتعار�س واأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية. 
القت�ساد . 2 يف  قائم  هو  ما  على  اخلروج  �سبيل  الإ�سالمية  امل�سارف  تنتهج  اأن 

الدخار،  اأو  ال�ستثمار  يف  كاأداة  ول�سعرها  للفائدة  النهائي  برف�سها  وذلك  التقليدي؛ 
وا�ستبعادها من جممل ن�ساطاتها )4( . 

اأن ت�سعى اإىل ا�ستحداث ال�سيغ والأدوات ال�ستثمارية على اأ�سا�س فكرة العقود غري . 3
امل�سماة، وهي العقود التي مل يقل بها علماء ال�سلف، كالتمويل التاأجريي، و�سكوك الإجارة 

وغريها من ال�سيغ التي تتما�سى ورغبات املتعاملني. 
اأن يتوافر يف العاملني يف امل�سارف الإ�سالمية القدر الكايف من العلم بالأحكام . 4

العملية  واخلربة  الإ�سالمي،  ال�ستثماري  الن�ساط  بطبيعة  �سلة  ذا  يكون  العملية  الفقهية 
امل�سارف  تواجه  التي  امل�سكالت  ملواجهة  توؤهلهم  التي  البتكارية  والقدرات  امل�رشفية، 

الإ�سالمية )5( . 

املبحث األول - التنظري: مفهومه وطبيعته يف العمل املصريف اإلسالمي: 

املطلب األول - مفهوم التنظري يف العمل املصريف اإلسالمي: 

التنظري: لغة: هو م�سدر �سناعي من تنظري: وهو ما يتعّلق بو�سع نظرية اأو و�سع اأمر 
يف �سكل نظرّية )6( ، اأي العمل على و�سع فكرة اأو خطة واإعدادها لأن تكون قابلة للتطبيق، 

وعليه فيمكن اأن ي�سمى التخطيط. 

مفهوم التنظري يف العمل املصريف اإلسالمي: 

للتنظري يف العمل امل�رشيف االإ�صلمي عدة معاين نذكر منها ما ياأتي )7(: 
والقت�سادية . 1 وامل�رشفية  ال�رشعية  اجلوانب  متعددة  فنية  اجتهادية  عملية  هو 

والقانونية املرتبطة بالواقع التي تعمل فيه امل�سارف، وو�سيلة لتقدمي اأ�ساليب عملية متكن 
امل�سارف الإ�سالمية من مزاولة ن�ساطاتها وعملها. 

وعّرف باأنه و�سيلة لتقدمي حلول للم�سكالت التي تواجها، ولل�سيطرة على املخاطر . 2
التي تواجه العمل امل�رشيف الإ�سالمي. 

لتوفري  و�سيلة  اأنه:  يف  ينح�رش  واحد  مدلولها  اأّن  جند  التعاريف  هذه  اإىل  وبالنظر 
التطبيقية الالزمة للم�سارف الإ�سالمية وا�ستحداثها للقيام بوظائفها  الأدوات والأ�ساليب 
اإيجاد الأوعية ال�رشعية ملعامالت  اأجلها وفق القواعد ال�رشعية من خالل  اأن�سئت من  التي 

امل�سارف الإ�سالمية . 
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املطلب الثاني - طبيعة التنظري يف العمل املصريف اإلسالمي: 

التنظري يف العمل امل�رشيف االإ�صلمي نوعان هما: 
االأول: تنظري �سابق كانت بدايته يف امل�سارف الإ�سالمية متفرقة لبع�س العلماء،  ♦

حتت  ذلك  يبيح  كان  من  ومنهم  الربوية،  البنوك  مع  التعامل  حرمة  يرى  كان  من  فمنهم 
مفهوم ال�رشورة . 

جميع  ♦ يف  امل�رشفية  التجربة  متابعة  عن  امل�سوؤول  وهو  لحق  تنظري  الثاين: 
املخاطر،  من  وحمايتها  م�سكالت،  من  يعرت�سها  ملا  احللول  تقدمي  حيث:  من  جوانبها 
وا�ستحداث اأدوات واأ�ساليب تفي مبتطلبات العمل امل�رشيف احلديث وهو مدار بحثنا ونظرا 
لطبيعة العمل امل�رشيف الإ�سالمي، والتي تختلف اختالفا كليا عن طبيعة العمل يف البنوك 
ال�رشيعة  نطاق  يف  وتوظيفها  الأموال  لتجميع  م�رشفية  مالية  موؤ�س�سة  كونه  التقليدّية 
التوزيع وو�سع املال  الإ�سالمي وحتقيق عدالة  التكافل  الإ�سالمية مبا يخدم بناء جمتمع 
يف امل�سار الإ�سالمي )8( فاإن طبيعة التنظري يف امل�سارف الإ�سالمية ل بد اأن تكون خمتلفة 
تلتقي يف  لة على مبادئ �رشعية  موؤ�سّ تكون  باأن  وذلك  التقليدّية،  البنوك  كذلك عنها يف 

اأغلبها مع مرتكزات القت�ساد الإ�سالمي، وميكن اإجمالها يف الثوابت االآتية )9( : 
اهلل . 1 امل�ستخّلف، فاملال مال  يتبعها من واجبات  الأر�س وما  الإن�سان يف  خالفة 

خادمًا  املال  في�سبح  ال�سارع،  مقت�سيات  ح�سب  واإنفاقه  بك�سبه  مطالب  والإن�سان  تعاىل 
للمجتمع يدور معه حيثما دار

وجوب اإعمار الأر�س وامل�سي يف مناكبها وال�سعي يف تنميتها. . 2
الف�ساد . 3 من  بخلوها  امل�رشفية  العملية  حلّية  ترتبط  حيث  �رشار،  ول  �رشر  ل 

والإف�ساد، والإ�رشار بالفرد واملجتمع. 
العمل هو امل�سدر الطبيعي للك�سب، لذا �سقطت الفائدة لأنها متثل جزاًء بدون عمل. . 4
تقا�سم . 5 دون  عائد  على  واحل�سول  امل�سمون،  الغنم  ينتفي  حيث  بالغرم،  الغنم 

للمخاطرة 
نخل�س مما �صبق اإىل ما ياأتي: 

اأّن من �سيقوم بالتنظري يف العمل امل�رشيف الإ�سالمي، ل بد اأن ياأخذ يف اآن واحد . 1
باجلوانب الآتية كافة “ال�رشعي وامل�رشيف واملايل والقت�سادي والبيئي” لأن غياب اأي 

جانب منها �سيرتك اأثراً �سلبيًا على الن�ساط امل�رشيف للبنك الإ�سالمي. 
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يجب اأن يرتكز التنظري حول نظام تقا�سم املخاطرة بني اأطراف العملية ال�ستثمارّية، . 2
الذي يتمثل يف عقود امل�ساربة وامل�ساركة.. الخ من ال�سيغ التي تقوم على تقا�سم املخاطرة 
بالربا  التعامل  ي�ستبعد  اأّن  يتطلب  وهذا  القدمي.  املعامالت  فقه  يف  اأ�سولها  يجد  والتي 
النقدي  القر�س  يرف�س  واأن  العيني،  التمويل  التمويل مركزا على  يكون  »واأن  اأخذا وعطاء 

واملتاجرة بالئتمان« )10( . 

املبحث الثاني - أهم مظاهر عدم اكتمال التنظري يف العمل املصريف اإلسالمي: 
على  الوا�سع  النت�سار  حيث  من  الإ�سالمية  للم�سارف  الكبري  النجاح  من  بالرغم 
امل�ستوى املحلي والدويل، فاإننا جند فيها غيابًا بّينًا لل�سيغ التمويلية التي تخدم اأغرا�س 
التنمية القت�سادية، واأن الرتكيز وا�سح يف املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية على 
ال�سيغ املعتمدة على الديون كاملرابحة لالآمر بال�رشاء والبيوع الآجلة والإجارة املنتهية 
بالتمليك، فعلى �سبيل املثال: فقد ك�سفت بع�س الدرا�سات حجم ت�سخم املرابحة حيث اإنها 
50% يف  1984، و  90% يف الباك�ستان �سنة  هيمنت على ال�سيغ الأخرى، فهي قاربت 
ال�سودان �سنة4199 )11( ، ويف هذا اإ�سارة وا�سحة على اأّن التنظري مل يكتمل، وعليه �سنعمل 
اأّن التنظري مل يكتمل بعد يف العمل  اإبراز اأهم املظاهر التي تدل على  يف هذا املبحث على 

امل�رشفــي الإ�سالمي، وذلك على النحو االآتي: 
عدم اإيجاد حلول ناجعة للمعوقات التي تواجه امل�صارف االإ�صلمية: . 1

لها  حلول  اإيجاد  الآن  لغاية  ت�ستطع  ومل  عدة،  م�سكالت  الإ�سالمية  امل�سارف  تعاين 
�سيا�سة  فم�سكلة  منوذجًا،  املركزي  البنك  م�سكلة  ولناأخذ  ال�رشعية،  الأحكام  مع  تتوافق 
املقر�س الأخري مثال: الهيئات ال�رشعية للم�سارف الإ�سالمية لغاية الآن مل جتد من يقوم بدور 
املقر�س الأخري يف حال التعرث اأو الإفال�س على اأ�س�س تتوافق مع ال�رشيعة الإ�سالمية)12(، 
الهيئات  اأّن  الأمر  خال�سة   .)13( الخ  املعطلة..  الإلزامية  الحتياط  ن�سبة  م�سكلة  عن  ف�سال 
عن  املنبثقة  للمعوقات  �رشعية  حلوًل  تقدم  مل  الآن  لغاية  الإ�سالمية  للم�سارف  ال�رشعية 
العمل  تتالءم مع طبيعة  ل  والتي  الإ�سالمية،  امل�سارف  املركزي مع  البنك  طبيعة عالقة 

امل�رشيف الإ�سالمي، لأنها تقوم على الربا. 
الهام�س . 2 �صيغ  نظام  اإىل  املخاطرة  تقا�صم  من  امل�رشفية  التجربة  انحراف 

املعلوم 
�سيغ  اإطار  يف  تتم  الإ�سالمية  امل�سارف  متويالت  من   %80 اأن  الأرقام  اأ�سارت 
الهام�س املعلوم، بينما ل ت�سكل حمفظة التمويل بامل�ساركة خم�س التمويالت املمنوحة )14( 
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، ويف هذا دللة على اأّن التمويل الإ�سالمي قد انحرف عن قاعدة الغنم بالغرم، “وهي تقا�سم 
املخاطرة بني طريف العقد” اإىل �سيغ الهام�س املعلوم التي ل حتمل تقا�سما للمخاطرة، اإمنا 
تلقي بها على العميل وحده، وهذا يجعل العالقة بينهما عالقة دائن مبدين بدًل من عالقة 
اأّن التجربة امل�رشفية الإ�سالمية مل تتحرر بعد من  م�ساركة يف املخاطرة، وهذا ي�سري اإىل 
ال�سيغة التقليدّية للبنك حيث وقع اعتماد ال�سم وامل�سمى، فظل امل�رشف و�سيطا ماليا ل 
غري، وعجزت امل�سارف الإ�سالمية اأن توجد لنف�سها مفهومًا ومنطًا يتجاوز م�ساألة الو�ساطة 
وغري  املخاطرة  من  اخلالية  الو�ساطة  و�سيغ  تعامالت  املف�سلة  ال�سيغ  فاأ�سحت  املالية: 

املحققة ملقا�سد ال�رشيعة )15( . 
منتجات التمويل االإ�صلمي مل ت�صبح بعد را�صخة ومقننة: . 3

اإّن �سبب بقاء منتجات التمويل الإ�سالمي غري را�سخة ومقننة؛ لأن عدداً من الق�سايا 
الفقهية املتعلقة بالتمويل الإ�سالمي ما زالت بال حل )16( ، كاملماطلة يف الديون النا�سئة 
عن بيوع الآجلة واأخذ الأجر على ال�سمان امل�رشيف، وبيع و�رشاء العمالت الأجنبية والوعد 
)17( ، وربط هام�س الربح باأ�سعار الفائدة يف التاأجري التمويلي، حيث  امللزم يف املرابحة 
اإن البنوك الإ�سالمية تربط هام�س الربح بتغري �سعر الفائدة، بحيث يتغري مبلغ الق�سط مع 
مرور الزمن بتغري اأ�سعار الفائدة، فيكون هام�س الربح زيادة متغرية على الثمن )18( فهذه 

الق�سايا الفقهية مازال اخلالف دائراً حول معاجلتها. 
االنحراف يف نظام تلقي االأموال »الودائع اال�صتثمارية«: . 4

اأن  ومبا  اإ�سالمي،  وغري  اإ�سالمي  بنك  لأي  ومهم  رئي�س  متغري  ال�ستثمارية  الودائع 
التقليدية، فهذا  البنوك  العمل يف  الإ�سالمي تختلف عن طبيعة  العمل يف امل�رشف  طبيعة 
ي�ستدعي اأن تكون الودائع ال�ستثمارية ذات طبيعة تتوافق مع طبيعته، ولكن وبالنظر اإىل 
التجربة امل�رشفية الإ�سالمية جند اأن نظام تلقي الأموال” الودائع ال�ستثمارية “قد انحرفت 
امل�سارف الإ�سالمية فيه عن النظام الذي يجب اأن يتوافق مع طبيعة العمل فيها، فاأخرجته 
اأرادوا، وهذا جعلها تعتمد  للعمالء بال�سحب من ودائعهم متى  عن طبيعته، بحيث �سمحت 
و�سائل الإيداع الق�سرية واملتو�سطة الآجال بدل من طويلة الآجال، مما انعك�س ذلك �سلبًا 
على اآجال ال�ستثمار فحولتها من طويلة الآجال اإىل ق�سرية الآجال، ونوعية ال�ستثمار اأي 
جمالته فح�رشتها يف �سيغ هام�س الربح املعلوم. ونتيجة هذا النحراف حرمان املجتمع 

من فوائد هذه الودائع، واقت�سار نفعها على البنك وامل�ستثمرين )19( . 



222

د. محمود فهد مهيداتعدم اكتمال التنظير وأثره في العمل املصرفي اإلسالمي.

اعتماد امل�صارف االإ�صلمية يف عملها على ال�صمانات التقليدية يف ن�صاطها . 5
اال�صتثماري:

اإّن اأهم ن�ساط ا�ستثماري قامت عليه امل�سارف الإ�سالمية امل�ساربة، وقد اأجمع الفقهاء 
على اأّن مال امل�ساربة يف يد امل�سارب اأمانة، فال ي�سمن اإل بالتعدي اأو التق�سري، وعليه فال 
يجوز �سمان راأ�س املال من قبل امل�سارب، اإمنا �سمانه على �ساحبه، وعليه فاإن ال�سمان 
الوحيد لراأ�س املال هو اأمانة العميل، وهذا مما يجعل العتماد على عامل الأمانة يف الوقت 
احلايل اأمرا غري متي�رش وذا خماطرة عالية بالن�سبة للم�سارف الإ�سالمية، ولن�ساط امل�ساربة 
وانخفا�س  الأخالقية  والقيم  باملبادئ  اللتزام  م�ستوى  تدين  من  نرى  ملا  وذلك  خا�سة؛ 
الوازع الديني لدى كثري من العمالء، ومن هنا اجتهت اإدارة امل�سارف الإ�سالمية للبحث عن 

�سمانات ل�سمان راأ�س املال، فكان من هذه ال�صمانات ما ياأتي )20( : 
يتعهد أ.  اأن  مبعنى  ال�ستثمارية،  الوديعة  ل�ساحب  املال  ب�سمان  امل�رشف  تربع 

امل�رشف برد قيمتها كاملة له حتى يف حالة اخل�سارة )21( . 
اللجوء اإىل ا�سلوب الأرباح املحددة )22( ، مبعنى اأن يحدد امل�رشف الإ�سالمي ن�سبة ب. 

اأرباح ل�ساحب الوديعة ال�ستثمارية، ويف بهذا الأ�سلوب �سمان لراأ�س املال وللح�سول على 
الر بح. 

�سمان الفريق الثالث )23( ، مبعنى اأن ت�سمن جهة ثالثة راأ�س مال امل�ساربة، بل ت. 
ت�سمن حداً اأدنى من العائد لأ�سحاب الودائع ال�ستثمارية. 

من خالل ما �سبق بيانه نرى اأّن جميع تلك ال�سمانات هي �سمانات تعتمدها البنوك 
التقليدية يف الودائع الآجلة من حيث: �سمان قيمة الأموال ومقدار حمدد من العائد، ويف 
ظل هذه الآراء ل جند حماولت حقيقية للبحث عن اأ�ساليب وو�سائل اأخرى تتالءم مع طبيعة 
فقط  فقهي  تكييف  لإيجاد  املحاولت  كانت  اإمنا  ال�ستثماري،  الإ�سالمي  امل�رشيف  العمل 

يكون مبثابة غطاء �رشعي لهذا ال�سكل التقليدي لل�سمان )24( . 
ق�صور عمليات التدريب يف امل�صارف االإ�صلمية: . 6

بالنظر اإىل واقع العمل امل�رشيف جند كثرياً من العاملني يف امل�رشفية الإ�سالمية ل 
يتوافر لديهم القدر الكايف بالأحكام ال�رشعية ذات ال�سلة بفقه املعامالت امل�رشفية واملالية 
الإ�سالمية، ف�ساًل عن عدم توافر اخلربات العملية امل�رشفية والكفاءة العملية، وهذا كله اأدى 
اإىل حدوث انحراف يف التجربة امل�رشفية، وعليه فلو كان لدى امل�سارف الإ�سالمية خطط 
واأ�س�س تدريبية منظمة لتاأهيل كوادرها، لتوافرت لديها موارد ب�رشية تتمتع بال�سفات التي 
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تتوافق مع طبيعة عملها امل�رشيف. وتكون قادرة على مواكبة تطور العمل امل�رشيف مبا 
يلبي حاجات املتعاملني معها ورغباتهم، وقادرة على مواجهة املخاطر التي قد تعرت�س 
م�سرية التجربة امل�رشفية الإ�سالمية، لكن عدم قيام امل�سارف الإ�سالمية بتدريب كوادرها 
على طبيعة العمل امل�رشيف الإ�سالمي �سواء قبل العمل اأم اأثناء العمل، يدل على اأّن التنظري 
املنظم  التفكري  هو:  كونه  التنظري.  من  جزء  هو  التدريب  لأن  مكتمل،  غري  زال  ما  لديها 
ال�سابق على عمليات التنفيذ بهدف تطوير الأداء من حيث حت�سني اخلربة، وتعزيز املهارات، 
وتو�سيع املعارف، واإك�سابهم مهارات جديدة يف اأثناء التنفيذ، وخال�سة القول: اإّن التدريب 
هو الن�ساط امل�ستمر لتزويد الفرد باملهارات واخلربات والجتاهات التي جتعله قادرا على 
مزاولة عمل ما )25( ، وق�سور اإدارة امل�سارف الإ�سالمية بتاأهيل كوادرها دللة على اأّنها 
لي�س لديها خطط تدريبية تقوم مبهمة التاأهيل، ويف هذا اإ�سارة اإىل اأّن امل�سارف الإ�سالمية 

مل ت�ستكمل املراحل ال�رشورية للتنظري. 
من كل ما تقدم عر�سه ميكن القول: اإن امل�ستوى التنظريي يف امل�سارف الإ�سالمية مل 
يكتمل، وهو مازال بحاجة ملزيد من البحث والدرا�سة للو�سول اإىل نظرية كاملة للم�سارف 
�سيغ  اإيجاد  على  وقادرة  كافة،  تعرت�سها  التي  املعوقات  تعالج  اأن  ت�ستطيع  الإ�سالمية 
متويلية جديدة من �ساأنها اأن جتعل امل�سارف الإ�سالمية تقوم بدورها، وهو القيام بوظائفها 

على النحو الذي اأن�سئت من اأجلها وفق القواعد ال�رشعية 

املبحث الثالث - أسباب عدم اكتمال التنظري يف العمل املصريف اإلسالمي: 

بعد هذا العر�س لأهم مظاهر عدم اكتمال التنظري يف العمل امل�رشيف الإ�سالمي، نبني 
يف هذا املبحث اأهم اأ�صباب عدم اكتمال التنظري يف العمل امل�رشيف االإ�صلمي وذلك 

النحو االآتي: 
اال�صتنباط، . 1 على  معتمداً  ظل  االإ�صلمية  البنوك  جمال  يف  البحث  معظم 

ولي�س على ا�صتقراء الواقع؛ وذلك لقلة البيانات الإح�سائية، وندرة املعلومات الدقيقة 
نحو  على  ن�ساطها  عن  مقت�سبة  ر�سمية  بيانات  اإل  تن�رش  ل  كونها  للباحثني،  املتاحة 

مق�سود وغري مق�سود )1( . 
عدم كفاية م�صتوى الرقابة ال�رشعية:. 2

على  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  الرقابة  هيئة  اأع�ساء  باقت�سار  ال�سبب  هذا  يتمثل 
اإ�رشاك  الفقهاء ال�رشعيني فقط دون املخت�س�سني بالأعمال امل�رشفية القت�سادية، وعدم 
متخ�س�سني يف جمال الأعمال امل�رشفية يف ع�سوية هذه الهيئة، مما اأدى اإىل عدم الدقة 
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يف بع�س الأحكام ال�رشعية ال�سادرة بحق بع�س العمليات امل�رشفية، وت�سارب يف الفتوى؛ 
لأن الهيئة ال�رشعية لي�س لديها الطالع الكايف على حقيقة هذه العمليات وطبيعتها. ومن 
املعلوم اأّن ال�سفات التي يجب اأن تتوافر يف ع�سو الهيئة ال�رشعية: اأن يكون ملّما باجلانب 
ال�رشعي وامل�رشيف واملايل والقت�سادي والبيئي« وعليه فاإّن معظم كوادر اأع�ساء الهيئات 
ال�رشعية املعنية بالإ�رشاف على العمل امل�رشيف الإ�سالمي يف امل�سارف الإ�سالمية ملّمة 
الإ�سالمي ومعايريه، ول  العمل امل�رشيف  باأ�س�س  الفقهية فقط، وقلما تكون ملّمة  بالأمور 
يوجد من لديه القدرة على اجلمع بني الثقافتني الفقهية والقت�سادية )27( ، وخال�سة الأمر 
فاإّن حال غالب امل�سارف الإ�سالمية الآن العتماد على الفقهاء فقط دون علماء القت�ساد 
الإ�سالمي، مما جعل العالقة بني اإدارة امل�سارف الإ�سالمية وبني الهيئات ال�رشعية حموطة 

ب�سيء من الغمو�س، مما اأدى اإىل ت�سارب الفتوى يف عمليات امل�سارف الإ�سالمية. 
نظم التعليم: . 3

بالنظر اإىل واقع التعليم يف املجتمعات الإ�سالمية يف مراحل التعليم الأويل واجلامعي 
اأن توؤهل كوادر ذات خربة عملية م�رشفية �رشعية وفنية تتوافق  كافة، جندها مل ت�ستطع 
مع طبيعة العمل امل�رشيف الإ�سالمي؛ وذلك لتكون قادرة على القيام بوظائف امل�سارف 

الإ�سالمية، وميكن اإجمال اأ�صباب ذلك مبا ياأتي)28(: 
عدم وجود معاهد اأو كليات اأو مراكز للتدريب تتبع للجامعات يف البالد الإ�سالمية أ. 

تعمل على دعم ال�سريفة الإ�سالمية عمليا وعلميا. 
عدم مالءمة نظم التعليم والتطوير لإعداد متخ�س�سني يف ال�سريفة الإ�سالميةب. 
اإن برامج التدريب التي تقدمها املراكز احلالية ل ت�سهم يف اإعداد متخ�س�سني يف ت. 

ال�سريفة الإ�سالمية لعدم وجود منهج متخ�س�س يف العمل امل�رشيف الإ�سالمي. 
بالتطبيق 	.  ترتبط  ل  اجلامعات  بع�س  اأن�ساأتها  التي  الإ�سالمي  القت�ساد  اأق�سام 

العملي يف امل�سارف الإ�سالمية. 
التعليمية  املواد  من  تخلو  الإ�سالمية  الدول  يف  التعليم  نظم  اإن  االأمر:  وخل�صة 
النظري  امل�ستوى  على  الإ�سالمي  امل�رشيف  العمل  طبيعة  يف  يتعلق  فيما  املتخ�س�سة 

والتطبيقي، مما يدلل على عدم اكتمال التنظري يف العمل امل�رشيف الإ�سالمي. 
�صعف العلم الفقهي ال�رشعي لدى بع�س العاملني يف امل�صارف االإ�صلمية:. 4

امل�سارف  يف  العاملني  من  كثري  �سعف  يظهر  الإ�سالمي  امل�رشيف  العمل  واقع  اإّن 
ال�رشعية، وبخا�سة املرابحة و�سوابطها  �سيما املتعلق باملعامالت املالية  الإ�سالمية ل 
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ال�رشعية و�سبب ذلك اأّن اأ�سلوب التوظيف بالبنوك الإ�سالمية و�سيا�ساته مل تتم وفق الأ�س�س 
لطبيعتها،  املالئمة  العمالة  من  الإ�سالمية  امل�سارف  احتياجات  تلبي  التي  والقواعد 
هذه  بتاأهيل  تقوم  اأن  يفرت�س  التي  التدريب  واأجهزة  التعليم  نظم  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف 
وال�سعف  بالق�سور  الإ�سالمية، ومتيزت  امل�سارف  غالبية  لها وجود يف  يكن  العمالة مل 

يف البع�س الآخر )29(. 

املبحث الرابع - آثار عدم اكتمال التنظري على العمل املصريف اإلسالمي: 
واقع  على  وا�سحة  اآثار  له  كان  الإ�سالمي  امل�رشيف  العمل  يف  التنظري  اكتمال  عدم 
التجربة امل�رشفية وميكن ر�سدها من خالل الواقع التطبيقي للن�ساط ال�ستثماري، وبيان 

ذلك بالنقاط االآتية: 
اقتبا�س نظم واأ�صاليب ال تتفق وطبيعتها اخلا�صة:. 1

ولناأخذ مثاًل نظم تعبئة املوارد املالية لديها، كونها تعدُّ متغرياً رئي�سًا وحموراً مهمًا 
لأي م�رشف، وعليه فاإّن امل�رشف الإ�سالمي حتى يكتب له النجاح ل بد اأن تتوافر له موارد 
مالية ذات طبيعة تتوافق مع طبيعة عمله امل�رشيف من حيث احلجم والكم والنوع، ولكن 
بالنظر اإىل طبيعة نظم تلقي الأموال يف امل�سارف الإ�سالمية جند اأّن كثرياً من امل�سارف 
الآجلة  الودائع  اأنظمة  ن�سق  على  ال�ستثمار  اأموال  قبول  اأنظمة  ب�سياغة  قامت  الإ�سالمية 
بالبنوك التقليدية )30(، وذلك باإعطاء اأ�سحاب الأموال ال�ستثمارية يف امل�سارف الإ�سالمية 
ال�رشوط واملميزات نف�سها التي يوفرها البنك التقليدي للمودع لديه، وبيان ذلك كما ياأتي: 

�سمحت امل�سارف الإ�سالمية لعمالئها بال�سحب من ودائعهم يف اأي وقت، اأو عند أ. 
ال�ستثمارية  العماليات  يف  املالية  مواردها  ا�ستخدام  يف  حريتها  من  يحد  وهذا  الطلب 

احلقيقية التي تقت�سني اأن تكون الودائع متو�سطة وطويلة الأجل )31(. 
من ب.  كل  بني  الربح  اقت�سام  ن�سبة  حتديد  الإ�سالمية  امل�سارف  من  كثري  جتاهلت 

امل�رشف و�ساحب احل�ساب ال�ستثماري يف عقود فتح هذه احل�سابات )32(. 
ب�سورة ت.  ال�ستثماري  احل�ساب  لأ�سحاب  ال�سمان  لتوفري  امل�سارف  بع�س  �سعت 

مبا�رشة، وذلك عن طريق التزام امل�رشف بتحمل اخل�سارة يف حال حدوثها )33(. 
اأثره وا�سحًا على  ال�سلوك من قبل امل�سارف الإ�سالمية يف تعبئة املوارد كان  وهذا 
اإىل ق�سرية  الأجل  ال�ستثمار من متو�سطة وطويلة  اآجال  العمل امل�رشيف، متثل يف حتول 
الأجل، مما اأدى ذلك اإىل انحراف العمل امل�رشيف اإىل ال�ستثمار ق�سري الأجل “املرابحة”، 
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اإىل  اأموالها  اإىل دفع  وهذا يعني تعطيل لن�سبة ال�سيولة النقدية الفائ�سة لديها، مما دفعها 
الأ�سواق املالية العاملية. 

اأنظمة  عن  تبحث  اأن  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  الأ�سل  اإّن  نقول:  �سبق  ما  على  وبناء 
تتوافق مع طبيعة عملها امل�رشيف، ولي�س عن الأ�ساليب املتبعة يف البنوك التقليدية، وهذا 

دللة وا�سحة على اأّن التنظري مل يكتمل لديها، واإل ملا جلاأت اإىل ا�ستخدام هذه الأنظمة. 
ارتفاع م�صتوى املخاطرة التي تعر�صت لها امل�صارف االإ�صلمية:. 2

اإّن طبيعة املخاطر يف امل�سارف الإ�سالمية تربز يف طبيعة العالقة بني املودعني من 
اأ�سحاب الأموال وامل�رشف الإ�سالمي، فهي تقوم على اأ�سا�س امل�ساركة يف الربح واخل�سارة 
بناًء على قاعدة الغرم بالغنم، فاملغامن واملغارم موزعة على اأطراف العملية ال�ستثمارية، 
ولي�ست على طرف واحد كالربا )34( ، واملخاطرة: هي حالة عدم التاأكد من حتمية احل�سول 
على العائد اأو من حجمه اأو من زمنه اأو من انتظامه اأو من جميع هذه الأمور جمتمعة )35( ، 
وقد تعر�ست ا�ستثمارات امل�سارف الإ�سالمية ملخاطر عديدة، بل ارتفع م�ستواها اإىل درجة 
اأّن امل�سارف اجتهت اإىل ح�رش اأغلب ا�ستثماراتها يف املرابحة، واأ�سباب ذلك كثرية منها: 

عدم اكتمال التنظري لديها، وبيان على النحو الآتي: 
الفقهي  العلم  �سعف  الإ�سالمية:  امل�سارف  يف  التنظري  اكتمال  عدم  مظاهر  من  اإّن 
ال�رشعي لدى معظم العاملني الذي �سببه عدم اكتمال التنظري لدى امل�سارف الإ�سالمية كما 
اأّن عدم توافر كوادر ب�رشية تكون قادرة على درا�سة العمالء وتقوميهم  بينا �سابقا يعني: 
وغري  ال�ستثماري،  ن�ساطه  يف  معه  امل�رشف  لدخول  ومالءمته  �سالحيته  مدى  وحتديد 
قادرة على ابتكار حلول للم�سكالت التي يفرزها التطبيق العملي )36( ، �سيكون ذلك م�سدراً 
م�ستواها يف  وارتفاع  الإ�سالمية،  امل�سارف  ا�ستثمارات  تواجه  التي  املخاطر  من م�سادر 
املطلوبة  ال�سمانات  انعدام  املخاطر  هذه  اأهم  ومن  الأجل،  وطويلة  متو�سط  ال�ستثمارات 
والتي  ال�ستثمارات،  تلك  تواجه  التي  املخاطرة  ملواجهة  ال�رشعية  ال�سوابط  مع  املتوافقة 
عجزت النظرية القت�سادية الإ�سالمية عن اإيجادها وتوفريها للعمل امل�رشيف الإ�سالمي، 
القدرة  لديها  لي�س  لأّن  ال�ستثماري؛  الن�ساط  يف  املخاطرة  م�ستوى  ارتفاع  اإىل  ذلك  اأدى 
والكفاءة ال�رشعية والفنية يف تقومي الأخطاء، وتقدمي البديل ال�رشعي ملواجهة تلك املخاطر 

التي اعرت�ست �سري الن�ساط ال�ستثماري يف امل�سارف الإ�سالمية. 
�صعوبة ت�صويق اخلدمات امل�رشفية املعمول بها يف امل�صارف االإ�صلمية: . 3

الت�سويق امل�رشيف يف امل�سارف الإ�سالمية هو: جمموعة من الأن�سطة املتكاملة يف 
العمل  ثم  ومن  ورغباتهم،  عمالئه  حاجات  اكت�ساف  منها  الهدف  يكون  الإ�سالمي  البنك 
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التنمية  وحتقق  والرغبات  احلاجات  تلك  اإ�سباع  يف  ت�سهم  م�رشفية  خدمات  تطوير  على 
اللتزام  �سمن  ذلك  وكل  الإ�سالمي،  البنك  ربحية  على  وتعمل  والجتماعية  القت�سادية 
باأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ومبادئها )37( ، وعليه فاإّن الت�سويق امل�رشيف يعد حمور ن�ساط 
البنوك الرئي�س، واأدائها للتقدم وحتقيق النمو املتوازن خلدماتها وتطور عملها امل�رشيف، 
اأّن يكون العمل امل�رشيف بحاجة دائمة اإىل جتديد وابتكار خدمات م�رشفية  وهذا يتطلب 
وت�سويقية جديدة؛ لأّن حاجات العمالء املادية واملعنوية متجددة ب�سفة م�ستمرة، ولوجود 
املناف�سة بني البنوك على ك�سب اأكرب قدر ممكن من العمالء، وت�سويق اخلدمات امل�رشفية 
يتطلب نوعية خا�سة من العاملني املهرة والذين يتميزون ب�رشعة الأداء والدقة يف العمل، ول 
يتاأتى ذلك اإل من خالل تبني �سيا�سة وا�سحة يف تدريب قدرات العاملني وتطويرهم لتتواءم 
اأّن امل�سارف الإ�سالمية  وطبيعة املنتجات التي يقدمها امل�رشف )38( ، ولكن بالرغم من 
ا�ستطاعت اأن حتقق قفزات نوعية قيما يتعلق بتطوير منتجاتها بجعلها تتكيف مع الأحكام 
وال�سوابط ال�رشعية، فاإنها مازالت قي بداية طريقها؛ وذلك اأن معظم منتجاتها هي منتجات 
ٍدّلت وفق الأحكام وال�سوابط ال�رشعية )39( ، ودليل ذلك اأّنها  تقدمها البنوك التقليدية ثم عمُ
ت�سعى جاهدة الآن لتجعل عمالءها را�سني عن خدماتها، وا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من 
عمالء جدد؛ وذلك من خالل قيامها بالدرا�سات الت�سويقية وبحوث ال�سوق ملعرفة حاجات 
عمالئها ورغباتها اأي درا�سة �سلوك امل�ستهلك وتطوير خدمات تعمل من خاللها على تلبية 
تلك احلاجات، اإل اأنها مازالت جتد �سعوبة يف حتقيق ذلك ب�سبب عدم قدرتها على درا�سة 
يف  والدقة  الأداء  و�رشعة  والكفاءة،  املهارة  توافر  مدى  على  يعتمد  الذي  امل�ستهلك  �سلوك 
العمل لدى العاملني يف امل�سارف الإ�سالمية )40( ، وهذا مما تفتقده امل�سارف الإ�سالمية 

كما بينا �سابقا. 
مما تقدم يتبني لنا اأن امل�سارف الإ�سالمية ما زالت جتد �سعوبة يف ت�سويق منتجاتها 
لل�سوق؛ وذلك نتيجة لعدم توافر كوادر موؤهلة لديها لدرا�سة �سلوك امل�ستهلك »طالب اخلدمة«، 
و�سبب ذلك عجز النظرية القت�سادية الإ�سالمية عن اإكمال التنظري للعمل امل�رشيف الإ�سالمي. 

عجز امل�صارف االإ�صلمية عن توظيف فائ�س ال�صيولة النقدية:. 4
تعاين امل�سارف الإ�سالمية من عجز كبري يف ا�ستثمار فائ�س ال�سيولة النقدية املتوافرة 
الدخار  وح�سابات  اجلارية  ح�سابات  اإىل  النقد  واأ�سباه  النقد  ن�سبة  و�سلْت  فقد  لديها، 
اأّن امل�سارف الإ�سالمية غري قادرة على توظيف ما لديها من  )41( ، وهذا يعني:   %144
اأموال فائ�سة ب�سكل منا�سب ومتوافق مع الأحكام وال�سوابط ال�رشعية، وكان لهذه امل�سكلة 
اآثار �سلبية انعك�ست على ن�ساطها ال�ستثماري متثلت يف: تعطيل الأموال عن ال�ستثمار، مما 
اأدى اإىل �سياع فر�س ربحية، وبالتايل �سياع عوائد كان من املمكن احل�سول عليها لو اأّن 
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هذه الأموال كانت قد ا�ستثمرت )42(، واأ�سباب امل�سكلة كثرية منها: �سيا�سة البنك املركزي 
التي تفر�سها على البنوك كلها، والتي تتمثل يف ن�سبة الحتياط الإلزامي ون�سبة ال�سيولة 
النقدية، والتي تلزم البنوك باأن تودع يف البنك املركزي تلك الن�سب والتي بالطبع �ستخرج 
التعامل  الإ�سالمية  امل�سارف  ت�ستطيع  ل  ال�سيا�سات  تلك  لأّن  ؛  ال�ستثماري  الن�ساط  من 
معها؛ لعتمادها على اأدوات تعتمد على الفائدة، وعليه فاإّن احلاجة تربز اإىل اإيجاد اأدوات 
مالية اإ�سالمية ت�ستطيع امل�سارف الإ�سالمية من خاللها اأن توظف الأموال الفائ�سة لديها 
حلول  طرحت  وقد  ال�رشعية،  الأحكام  مع  املتوافق  لها  املنا�سب  البديل  تقدمي  خالل  من 
ومقرتحات حلل م�سكلة الفائ�س اإل اأّن معظمها كان يحتاج اإىل �سند �رشعي )43( ، مما يعني 
اأّن النظرية القت�سادية الإ�سالمية مل ت�ستطع لغاية الآن تقدمي احللول املنا�سبة ل�ستثمار 
ال�سيولة الفائ�سة لدى امل�سارف الإ�سالمية توافق طبيعة العمل امل�رشيف الإ�سالمي تكون 
ال�سيولة  فائ�س  م�سكلة  ظهرت  ملا  مكتمل  التنظري  اأّن  لو  مبعنى  ال�رشعية،  الأحكام  وفق 

النقدية يف امل�سارف الإ�سالمية. 

املبحث اخلامس - احللول املقرتحة ملعاجلة عدم اكتمال التنظري يف العمل 
املصرف اإلسالمي: 

�صنحاول يف هذا املبحث تقدمي بع�س احللول املقرتحة ملعاجلة م�صكلة عدم 
اكتمال التنظري يف امل�صارف االإ�صلمية وذلك على النحو االآتي: 

اإن�صاء املراكز التدريبية اخلا�صة بامل�صارف االإ�صلمية: . 1
اأ�سبح التدريب اليوم �رشطًا لأية عملية اإ�سالح اأو تطوير وظيفي، واأ�سا�سًا من اأ�سا�سيات 
البناء املوؤ�س�سي، والتخطيط ال�سرتاتيجي، وو�سيلة ل غنى عنها لتحقيق الأهداف امل�ستقبلية، 
ف�سال عن اأنه يعالج اأمور العمل وم�سكالته يف احلا�رش وامل�ستقبل، ومن هنا فاإّن امل�سارف 
الإ�سالمية حتتاج مثلها مثل املوؤ�س�سات امل�رشفية التقليدية اإىل التدريب، وتطوير مهارات 
اأهمها:  العاملني فيها ، وعليه فاإّن التدريب الناجح هو الذي يقوم على مرتكزات عدة من 
الزاوية يف منظومة  التدريبية تعدُّ حجر  )44(، لأن حتديد الحتياجات  حتديد الحتياجات 
احتياجاتها  حتديد  ميكن  الإ�سالمية  للم�سارف  وبالن�سبة  املن�ساأة،  داخل  الكفايات 

التدريبية فيما ياأتي )45(: 
وفق أ.  املالية  اجلوانب  على  واآثارها  القت�سادية  والتطورات  املالية  امل�ستجدات 

الأحكام ال�رشعية
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الفقهية ب.  والجتهادات  املختلفة،  الإفتاء  جمامع  عن  ال�سادرة  الفقهية  الأحكام 
املرتبطة بالقت�ساد واملالية امل�رشفية. 

مما تقدم على امل�سارف الإ�سالمية القيام باإن�ساء مراكز تدريبية خا�سة بها تقع على 
م�سوؤوليتها اإعداد جيل من امل�رشفيني املتخ�س�سني يف املجالت كافة كالت�سويق والتمويل.. 
.. الخ وذلك من خالل عقد دورات تدريبية لهم حتى يوؤهلوا على البتكار والتجديد، وتقدمي 

احللول للم�سكالت، وتركز على املحاور االآتية)46(: 
الإملام بالقواعد العامة لالقت�ساد الإ�سالمي وفقه املعامالت، واملهارات التطبيقية. أ. 
الإملام بالفروق اجلوهرية بني النظامني الإ�سالمي والتقليدي. ب. 
الإملام باأ�سا�سيات مقا�سد ال�رشيعة الإ�سالمية. ت. 
العتناء باللغة العربية وت�سجيع العاملني على تطوير وحت�سني لغتهم العربية. 	. 

والتعليم يف جمال  والتكوين  بالتدريب  اأكادميية عاملية تخت�س  تاأ�سي�س  ف�سال عن 
فقه املعامالت والعلوم املالية املعا�رشة باللغات العاملية لتكوين جيل خم�رشم الثقافة 
و�سقوط  والعوملة  القوية  باملناف�سة  تت�سم  بيئة  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  اإدارة  على  قادر 

احلدود )47( . 
اإعادة النظر يف ت�صكيل هيئة الرقابة ال�رشعية: . 2

القدرة  بتوافر  رهن  امل�رشفية  املعامالت  يف  ال�رشعية  بال�سوابط  اللتزام  اإن 
والرغبة معًا بغر�س حتقيق الن�سباط واللتزام ال�رشعي، وهذا يتطلب املعرفة ال�رشعية 
ق�سوراً يف  هناك  اأن  تبني  وقد  واأحكامها،  الإ�سالمية  املالية  والأدوات  بال�سيغ  اجليدة 
الأمر  وهذا  وامل�رشفية)48(.  ال�رشعية  باجلوانب  الإ�سالمية  بامل�سارف  العاملني  اإملام 
على  للعمل  امل�رشفية  واجلوانب  ال�رشعية  باجلوانب  ملمة  ب�رشية  كوادر  اإعداد  يتطلب 
الرقابة  هيئات  اأّن  ومبا  امل�رشفية.  لالأعمال  ال�رشعية  بال�سوابط  اللتزام  من  التاأكد 
العقود  م�ساراتها من خالل �سياغة  لت�سحيح  الإ�سالمية وجدت  امل�سارف  ال�رشعية يف 
يف  وامل�ساعدة  ومراجعتها  اخلدمات  مناذج  واإعداد  ومراجعتها،  واإعدادها  ال�ستثمارية 
درا�سة اجلدوى، فال بد من اإعادة النظر يف ت�سكيل هيئة الرقابة ال�رشعية حيث اإن واقع 
ال�رشعية وذلك  الرقابية  الهيئات  الإ�سالمي يظهر ق�سوراً وا�سحًا بدور  العمل امل�رشيف 
التعيني  حيث:  من  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  لعملها  موحدة  معايري  اإيجاد  خالل  من 
حق  الإدارة،  ا�ستئذان  دون  والتفتي�س  الإطالع  وحق  املالية،  والتعوي�سات  والف�سل، 
الإعالن ون�رش القرار، واإلزامية القرار )49( ، اأي اأن يكون لها ال�ستقالل الكامل يف اإبداء 

اأي جهة.  اآرائها دون ممار�سة �سغط من 
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تطوير نظم التعليم: . 3
التعليم هو اأحد اأركان منو اأي نظام، الأمر الذي ينعك�س على العاملني القائمني على 
اإدارة امل�سارف الإ�سالمية وت�سغيلها من الناحية الإدارية اأو املهنية )50( . ولذلك ل بد من 
الإ�سالمية حتى ت�ساير كل جديد يف هذا  التعليم يف املوؤ�س�سات املالية  العمل على تطوير 

املجال، وميكن اأن يتم التطوير من خلل ما ياأتي: 
فتح اأق�سام يف اجلامعات واملعاهد لتدري�س القت�ساد الإ�سالمي. أ. 
القت�ساد ب.  اأخالقيات  الإ�سالمي،  القت�ساد  كفقه  م�ستقلة  م�ساندة  مقررات  و�سع 

الإ�سالمي.
العمل على تب�سيط مقررات القت�ساد الإ�سالمي للعامة والدار�سني. ت. 

تفعيل دور االإعلم يف تطوير البحث يف االقت�صاد االإ�صلمي:. 4
الإعالم احلقيقي لالقت�ساد الإ�سالمي هو مقدار ما يقدمه البحث يف القت�ساد الإ�سالمي 
فاإّن  وعليه   ،  )51( متميزة  علمية  واجنازات  مبتكرة  خدمات  ومن  تقليدية  غري  اأبحاث  من 
العمل امل�رشيف مازال يحتاج اإىل خطاب اإعالمي متجدد ياأخذ يف العتبار كل املتغريات 
العلمية واملرجعية  اأن يت�سم اخلطاب بالأ�سباب  الأخذ يف العتبار  وامل�ستجدات كلها، مع 
الإ�سالمية التي يوفرها جمتمع البحث يف القت�ساد الإ�سالمي )52( ، وعليه فيمكن اأن يوؤدي 
االإعلم دوره يف معاجلة عدم اكتمال التنظري يف العمل امل�رشيف االإ�صلمي من خلل 

العمل على ما ياأتي )53(: 
من أ.  الإ�سالمية  بالعقيدة  ارتباطها  وتو�سيح  الإ�سالمية  البنوك  عمل  مبادئ  �رشح 

خالل و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة، للمجتمع عمالء وعاملني. 
وو�سائله ب.  ومكوناته  الإ�سالمي  بالقت�ساد  الإعالم  حقل  يف  العاملني  تعريف 

الإ�سالمي، من  القت�ساد  كافة من طروحات  املجتمع  �رشائح  اإفادة  مدى  وبيان  واأدواته، 
خالل تنظيم ملتقيات القت�ساد الإ�سالمي لالإعالميني متكنهم من التغطية الفاعلة لأن�سطة 

املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وفعالياتها. 
خطط . 5 و�صع  خلل  من  االقت�صادية  البحثية  املراكز  بني  التن�صيق  تفعيل 

م�صرتكة لتنمية العاملني:
من العوامل التي توؤدي اإيل تنمية املوارد الب�رشية يف ال�سناعة امل�رشفية الإ�سالمية 
ت�سجيع البحث العلمي من خالل اإعداد البحوث والدرا�سات حول الأعمال امل�رشفية واملالية 
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لتنمية  املوؤ�س�سات  بتلك  العاملني  م�ساركة  بهدف  وذلك  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات  عن  والتطبيقية  العلمية  امل�ستجدات  باأحدث  والإملام  ومعارفهم  معلوماتهم 
املالية الإ�سالمية، وميكن حتقيق ذلك من خالل قيام املوؤ�س�سات واملراكز البحثية بتنظيم 
لقاءات دورية “موؤمترات ور�سات عمل” لبحث اأهم الق�سايا امل�رشفية الإ�سالمية امل�ستجدة 

من خالل تقدمي اأوراق عمل بحثية تتعلق مبا ي�ستجد من الق�سايا املالية املعا�رشة. 

النتائج والتوصيات:
بعد هذا االنتهاء من بيان مفردات البحث ميكن ا�صتخل�س النتائج االآتية: 

عدم اكتمال التنظري يعدُّ من اأهم التحديات التي واجهت جتربة امل�سارف الإ�سالمية . 1
عامة

عدم اكتمال التنظري كان له دور كبري يف بقاء العمل امل�رشيف يعتمد يف عملياته . 2
الأ�ساليب والأدوات واملنتجات غري املالئمة لطبيعة عمله، ف�سال عن عدم قدرة امل�سارف 
اإيجاد حلول لكل ما  الإ�سالمية عن القيام بوظائفها بال�سكل ال�سحيح، وعدم قدرتها على 

يعرت�سها من املعوقات 
عدم . 3 اإىل  مرجعها  الإ�سالمي  امل�رشيف  العمل  تعرت�س  التي  املعوقات  معظم  اأّن 

اكتمال النظرية القت�سادية الإ�سالمية. 
العمل . 4 لنجاح  املطلوب  للتنظري  وا�سحًا  غيابًا  ي�سهد  الإ�سالمي  امل�رشيف  الواقع 

امل�رشيف الإ�سالمي

التوصيات: 
تكثيف الن�رشات التي يتعرف النا�س من خاللها على طبيعة عمل هذه امل�سارف، . 5

واأهدافها، والو�سائل التي تتبعها، وبيان الأعمال امل�رشفية وال�ستثمارية التي متار�سها، 
والأ�س�س ال�رشعية التي ت�ستند اإليها يف كل خطوة من هذه اخلطوات. 

الهتمام باملقررات الدرا�سية داخل الكليات ال�رشعية والقت�سادية لتوفري اللبنة . 6
الأوىل للعن�رش الب�رشى للهيئات الرقابة ال�رشعية. 

اإعداد منهج حمدد املعامل لإعداد املوارد الب�رشية يف امل�سارف الإ�سالمية اإعداداً . 7
�سحيحًا يوؤهلهم للقيام بوظائف امل�سارف الإ�سالمية وفق النظام الذي و�سعت له. 

ا�ستيعاب . 8 اإىل  ال�رشعية  الهيئات  واأع�ساء  الإ�سالمية  امل�سارف  فقهاء  توجيه 
التطورات املالية والقت�سادية على م�ستوى العامل. 
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اهلوامش: 
الدكتور: حممود فهد مهيدات مواليد 1964/ الأردن . 1

دكتوراه يف القت�ساد وامل�سارف الإ�سالمية من جامعة الريموك 2008، عمل مديرا 
الأردنية، ورئي�س ق�سم املطبوعات والن�رش يف  العام  الإفتاء  للدرا�سات والبحوث يف دائرة 
دائرة الإفتاء العام الأردنية. ومدير حترير ن�رشة الإفتاء التي ت�سدر عن دائرة الإفتاء العام 
الأردين، وهو الآن مفتي حمافظة اربد، �سارك يف موؤمترات دولية عدة، ن�رش له كتاب »عقود 
اخليارات ودورها يف الأزمة املالية من منظور اقت�ساد اإ�سالمي« وله مقالت عدة من�سورة 

على ال�سبكات الكرتونية. 
عطية: جمال الدين، البنوك الإ�سالمية بني احلرية والتنظيم، كتاب الأمة، رئا�سة املحاكم . 2

ال�رشعية، قطر، 1407، �س167 
3 . www. bltagi. com ،البلتاجي: حممد
الإ�سالمي، . 4 امل�رشيف  العمل  يف  وا�ستخدامها  الأموال  م�سادر  رحيم،  قحطان  وهيب: 

درا�سة حتليلية مقارنة، 2006 )د، �س( 
اأبو زيد: حممد عبداملنعم، حما�رشته يف جامعة الريموك، م�سكالت امل�سارف الإ�سالمية، . 5

تاريخ، 2004
خمتار: اأحمد، معجم اللغة العربية املعا�رشة، عامل الكتب، ط1، 2008، ج 3، �س 2232. 6
اأبو زيد: حممد عبداملنعم، حما�رشته يف جامعة الريموك، التنظري يف العمل امل�رشيف . 7

الإ�سالمي، تاريخ 12/ 12/ 2004 بقليل من الت�رشف 
اأبو عومير جهاد الرت�سيد ال�رشعي للبنوك الإ�سالمية » الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية«، . 8

جدة، 1986، �س30
النظرية، �سحة . 9 �سالمة  الإ�سالمية:  امل�رشفية   ،ktraouli@yahoo. fr الطراويل: خالد، 

التجربة وخطاأ التحميل، ج1 )د، �س( ، بقليل من الت�رشف
ينظر: النجار: اأحمد عبدالعزيز، املدخل اإىل النظرّية القت�سادّية يف املنهج الإ�سالمي، . 10

الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية، ط2، �س162 )د، ت
الطراويل: خالد، امل�رشفية الإ�سالمية: �سالمة النظرية، �سحة التجربة وخطاأ التحميل، . 11

مرجع �سابق
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اإلهيتي: عبد الرزاق، امل�سارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق، دار اأ�سامة، عمان، ط2، . 12
1998، �س694، بقليل من الت�رشف

على . 13 واأثرها  الربوية  »البيئة  بعنوان  للباحث  عمل  ورقة  ينظر  الطالع:  من  ملزيد 
التنمية  يف  ودورها  الإ�سالمية  امل�سارف  موؤمتر  يف  قدمت  الإ�سالمية«  امل�سارف 
�سليمان/  ال�سلطان  مولي  جامعة  املغرب/  يف  عقد  الذي  والجتماعية،  القت�سادية 

بني مالل 2012
مقاربة . 14 اإىل  واحلاجة  الإ�سالمية  للبنوك  التنظريي  املجهود  تقييم  حممد،  جالل:  بو 

جديدة على �سوء ثالثة عقود من التجربة امليدانية واأثر العوملة املالية على ال�سناعة 
امل�رشفية، جامعة فرحات عبا�س، اجلزائر، )د، ن( ، )د، ط( ، �س333

الكامل: �سالح عبد اهلل، العمل امل�رشيف الإ�سالمي وامل�ستقات امل�رشفية احلديثة، جملة . 15
اأحاد امل�سارف العربية، عدد 184، جملد6، 1996، �س 53

ندوة . 16 والواقع«  »احللم  الإ�سالمية  واملالية  امل�رشفية  الأعمال  عمر،  حممد  �سابرا: 
التطبيقات القت�سادية الإ�سالمية املعا�رشة، البنك الإ�سالمي للتنمية، املعهد الإ�سالمي 

للبحوث والتدريب، جدة، ندوة رقم 43، الدار البي�ساء، املغرب، ، 1998، ج1، �س363
�سديقي: حممد جناة اهلل، م�سكالت البنوك الإ�سالمية، ندوة: ق�سايا معا�رشة يف النقود . 17

1993، جدة، البنك الإ�سالمي للتنمية، حترير: منذر  والبنوك وامل�ساهمة يف ال�رشكات، 
قحف، �س275

الإ�سالمية ومقرتحات ملواجهتها، . 18 البنوك  م�سكالت  لبع�س  علي، عر�س  القري: حممد 
ندوة: ق�سايا معا�رشة يف النقود والبنوك وامل�ساهمة يف ال�رشكات، 1993، جدة، البنك 

الإ�سالمي للتنمية، حترير: منذر قحف، �س252
اأبو زيد: حممد عبداملنعم، حما�رشته يف جامعة الريموك، التنظري يف العمل امل�رشيف . 19

الإ�سالمي، تاريخ 10/ 12/ 2004، بت�رشف
ينظر: اأبو زيد: حممد عبداملنعم، نحو تطوير نظام امل�ساربة يف امل�سارف الإ�سالمية، . 20

)د، ط( ، 2000، �س 129 135 
بريوت، . 21 للمطبوعات،  التعاون  دار  الإ�سالم،  يف  الالربوي  البنك  باقر،  حممد  ال�سدر: 

1977، �س33

اخلطيب: عبدالكرمي، جملة البنوك الإ�سالمية، الحتاد العام للبنوك الإ�سالمية، القاهرة، . 22
عدد يوليو، 1979، �س53
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امللك عبدالعزيز، . 23 الثالث، جملة جامعة  الفريق  القرو�س و�سمان  �سندات  قحف: منذر، 
املركز العاملي لأبحاث القت�ساد الإ�سالمي، جدة، �س 43. 

اأبو زيد: حممد عبداملنعم، نحو تطوير امل�ساربة، مرج �سابق، �س136. . 24
الكردي: احمد ال�سيد، التدريب يف البنوك الإ�سالمية، kenanaonline. com، بت�رشف. 25
ي�رشي: عبد الرجمن، القت�ساد الإ�سالم يبني منهاجيه البحث واإمكانية التطبيق، املعهد . 26

الإ�سالمي للبحوث والتدريب، البنك الإ�سالمي للتنمية، جدة، ط2، 2000، �س43
27 . ،http:// www. islamonline. net/ Arabic/ index. shtml الكرمي  ـحماد حمزة عبد 

بت�رشف
الإ�سالمية، . 28 البنوك  م�سرية  تر�سيد  نحو  التعليم/  نظم  ت�سخي�س  رم�سان،  �سمري  ال�سيخ: 

بت�رشف
اأبو زيد: حممد عبداملنعم، نحو تطوير نظام امل�ساربة يف امل�سارف الإ�سالمية، مرجع . 29

�سابق، �س115
30 . ،9 �س  ت(  )د،  ن(،  )د،  وامل�ستقبل،  التجربة  الإ�سالمية  البنوك  ح�سن،  اأحمد  ر�سوان: 

بت�رشف
اأبو زيد: حممد عبداملنعم، نحو تطوير نظام امل�ساربة يف امل�سارف الإ�سالمية، مرجع . 31

�سابق، �س93، بت�رشف
انظر: �رشوط عقد الإيداع ال�ستثماري لبيت التمويل الكويتي )بند 1( . 32
انظر: �س11، من هذا البحث: حيث مّت تف�سيل ذلك. . 33
امل�سارف . 34 جتريها  التي  امل�ساربة  يف  الأخالقية  املخاطر  عبدالكرمي،  حمزة  حماد: 

 Hamza041@yahoo. com ، ،الإ�سالمية وكيفية معاجلتها
القطاع . 35 يف  املالية  الإدارة  اأ�سا�سيات  اإبراهيم،  وحممد  �سفيق،  حممد  وعبيدات:  طنيب 

اخلا�س، ط1، 1997، دار امل�ستقبل، عمان، �س 112
الإ�سالمية، . 36 تواجه امل�سارف  التي  التحديات  املالية وامل�رشفية،  البحوث  انظر: مركز 

جملة الدرا�سات امل�رشفية، ال�سنة 8، م1، ع1، �س 52، بت�رشف
�سمحان، ح�سني، معايري التمويل وال�ستثمار يف امل�سارف الإ�سالمية، جملة الدرا�سات 

امل�رشفية، ال�سنة 4، جملد 4، عدد 2، �س51. 
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