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يفغضونأربعةقرونفقطشهدالنظاماملايلاإلسالميمنوا ًمنقطعالنظري ،حيثأنالقطاعاملرصيفاإلسالميينظرعىلأنه
القطاعاملرصيفاألرسعمنوا ًيفالصناعةاملاليةالعاملية.حتىاآلن،يقدرإجاميلاألصولاملاليةالعامليةيفالصناعةاملاليةاإلسالمية
بحوايل 2ملياردوالرأمرييك.حيثكانتالسنواتالخمساملاضيةاألهمحنيسجلت 17.3%معدلالنموالسنويالرتاكمي
محفزا ًلتحسنالبنيةالتحتيةللصناعة،فوجودصناعةأكرثشموالً،باإلضافةلوجودقاعدةأوسعللمستثمرينواملصدرينوبالتايل
معامالتأكربعابرةللحدود.ماميضيفإىلمكانتهاالعامليةهوأنالتمويلاإلسالميقدجذبانتباهاالقتصاداتاملتقدمةوذلك
لإلستفادةمنهذهالسوقاملتناميةوهذادليالًعىلطلبهاومقرتحاتهاالعاملية.
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التمويل اإلسالمي  :اآلفاق والتحديات
منذ بداية التمويل اإلسالمي كقطاع ناشئ يف عام
 ، 1970ركز التمويل اإلسالمي بشكل أسايس عىل
األنظمة املرصفية املالمئة للرشيعة ،حيث يقدم
النظام املايل اإلسالمي الحايل نظاما ماليا شامال بدءاً
من القطاع املرصيف ،وقطاع سوق رأس املال إىل
القطاع التكافيل.

األرقام الهامة ،فمن الجدير بالذكر أن النمو الرسيع
للتمويل اإلسالمي بني  2009و( 2015فرتة ما بعد
األزمة) قد متيز بتحسني البنية التحتية للصناعة،
والصناعة األشمل ،ومجال أوسع لالستثامر واإلبداع
مقرتناً مبزيد من الصفقات العابرة للحدود .إنه
من حيث األهمية ،أن الصناعة املالية اإلسالمية
تتطور تدريجياً لتكون عنرصاً هاماً يد ّعم الروابط
املالية واالقتصادية .فمن حيث األهمية كان
منو الصناعة املالية اإلسالمية قد اجتذبت انتباه
السطات القضائية غري الرئيسية للاملية اإلسالمية
لالستفادة من هذه السوق النامية .إن االهتامم
من قبل السلطات القضائية غري الرئيسية للاملية
اإلسالمية يف التمويل اإلسالمي يعد دليالً عىل
جاذبيته عاملياً وخصوصاً لالستفادة من النطاق
األوسع من املستثمرين واملستهلكني.

اآلفاق يف السلطات القضائية غري الرئيسية للاملية
اإلسالمية

وجنوب أفريقيا ونيجرييا .و إىل جانب دول أفريقيا ،هناك
مناطق أخرى يف أسيا مثل بنغالدش وإندونيسيا تظهر آفاقا
مرشقة للنمو أيضاً .أما االقتصاديات املتقدمة مثل الواليات
املتحدة وأوروبا وسنغافورة فقد شهدت زيادة نشاطاتها يف
مجال التمويل اإلسالمي يف السنوات األخرية.

فلقد شهد النظام املايل اإلسالمي خالل أربعة
ويعد
عقود فقط ،تطورات جديرة باالعتبار
ّ
اآلن من أرسع قطاعات النظام املايل العاملي منواً.
حتى اآلن ،يقدر إجاميل األصول املالية العاملية يف
للصناعة املالية اإلسالمية بحوايل  2مليار دوالر
أمرييك ويتوقع أن تصل إىل  5مليار دوالر أمرييك
يف السنوات الخمسة املقبلة  .لقد شهدت الصناعة
املالية اإلسالمية توسعا قويا يف السنوات الخمسة
املاضية ،مسجل ًة بنسبة  17.3%معدل النمو السنوي
الرتاكمي وذلك بني  2009و .2014وسوى هذه

باإلضافة إىل السلطات القضائية الرئيسة مثل ماليزيا ودول
مجلس التعاون الخليجي ،فإن الصناعة التزال يف مزيد من
تثبت سريها يف مناطق أخرى من أفريقيا مثل السنغال وكينيا
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األكادميية العاملية للبحوث الرشعية (إرسا)
تقديرات إرسا
التقرير الخاص باالستقرار  ،2015مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
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خصائص النمو الرسيع للتمويل اإلسالمي
ﺗﺤﺴﻦ ﰲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ

املصدر :إرسا

منﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
و اﳌﺼﺎرف
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻗﺎﻋﺪ أﻛﱪ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و
اﳌﺼﺪرﻳﻦ

في منطقة آسيا ،بنغالدش ثالث أكبر بلد إسالمي لها تاريخ طويل
في مجال تطوير التمويل اإلسالمي ،بدأ من عام  1983بتأسيس
بنك بنغالدش اإلسالمي واستمر حتى ت ّم تطوير سبعة مصارف
إسالمية تستقل لوحدها وفتح  16نافذة وذلك في عام .2014
إن حصة السوق للمصارف اإلسالمية في بنغالدش ضخمة ،حيث
تمثل  18.9%من مجموع اإليداعات و 21.1%من مجموع التمويل.
وباإلضافة إلى ذلك تمكنت بنغالدش من تحقيق نمو سريع في
قطاع التكافل ،توجد حالياً ثمان شركات تكافل في بنغالدش
تشتمل على خمس شركات تكافل عائلي وثالث شركات تكافل
عام تحتاز حصة سوقية مقدارها  26%من إجمالي األقساط
في التأمين التكافلي على الحياة و 4.6%من األقساط في أعمال
التأمينالتكافليالعام.
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 15مصادر مختلفة

ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود
ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ

ومن ناحية أخرى ،فإندونيسيا موطن ألكرب عدد من املسلمني يف
العامل  ،حيث تضم  12.7%من إجاميل املسلمني العامل .بدأ يرتفع
عدد األفراد ذوي الدخل العايل (األثرياء) يف إندونيسا بشكل كبري
تحسن يف العقد املايض،
عىل مر السنني .والظروف االقتصادية يف ّ
ويتوقع استمرار منوها مبعدل 5.3%يف .2015ومن جانب العرض،
فهناكالعديدمناملؤسساتاملاليةاإلسالميةيفالسوقاإلندونييس.
حاليا توجد يف إندونيسيا  12مرصفية إسالمية متكاملة و 22وحدة
تجارية موافقة ألحكام الرشيعة التابعة للبنوك التقليدية و163
مرصفية إسالمية ريفية .فقد ارتفعت أصول املصارف اإلسالمية
ومنت من  100تريليون روبية إندونيسية (تقريباً  8مليار دوالر
أمرييك) إىل  279تريليون روبية إندونيسية (تقريباً  22.3مليار
دوالر أمرييك)  ،أو مبعدل منو سنوي تراكمي  29.2%وذلك بني
عامي  2010و .2014و باإلضافة إىل ذلك ،كان هناك  45مؤسسة
التأمني اإلسالمية التي تقدم كالًّ من املنتجات التكافلية العامة و
املنتجات التكافلية العائلية ويتوقع أن تصل منو هذه املنتجات إىل
 20%يف  .2015عالوة عىل ذلك ،فهناك  316سهم ت ّم تصنيفها
وإدراجها مع األوراق املالية املتوافقة مع الرشيعة وهي تحتوي
تقريباً عىل  60%من إجاميل األسهم يف إندونيسيا .وباإلضافة إىل
ذلك ،فهناك  61من الصناديق االستثامرية املتوافقة مع الرشيعة
حسب التقرير يف سبتمرب  2014و 23صكاًّ حكومياً و 35صكاًّ
للرشكات حسب التقرير يف فرباير  .2015ويف امليزانية الوطنية
لعام  2015فالحكومة اإلندونيسية خصصت  6.94تريليون روبية
إندونيسية ملشاريع البنية التحتية عرب إصدار الصكوك الحكومية.
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باالنتقال إلى القارة األفريقية ،فإن التمويل اإلسالمي شهد تقدماً
ملحوظاًمدعوماًبطلبمنقبلالسكانالمسلمينوغيرالمسلمين.
على سبيل المثال ،نيجيريا اآلن لديها مصرف إسالمي متكامل،
يخدم سكانها من األغلبية المسلمة من إجمالي عدد السكان الذي
يقدر بـ  173.6مليون ،وفيه إشارة إلى إمكانية تأسيس المزيد
من المصارف اإلسالمية فيها .وفي الوقت نفسه قد رحبت كينيا
وجنوب أفريقيا أيضاً بالمصارف اإلسالمية .اليوم قصد العديد من
الدول األفريقية إلى االستفادة من سوق الصكوك العالمي وذلك
للحصول على التمويل السيادي .فمن ضمن مصدري الصكوك
السيادية السنغال أصدرت الصكوك السيادية متجاوز ًة كل من
جنوب أفريقيا و نيجيريا ،لكي تكون أكبر سوق للصكوك السيادية
في جنوب الصحراء الكبرى األفريقية.
ونيجيريا من جهة أخرى تملك الصكوك كجزء من اإلطار
اإلستراتيجي لغاية عام  .2017ومما سهل هذا اإلصدار قيام هيئة
األوراق المالية والبورصات بتعديل اإلطار التنظيمي لكي يسمح
للشركات النيجيرية إلصدار الصكوك من خالل المحاولة لجذب
الصناديق المتوافقة مع الشريعة .فعلى سبيل المثال ،باعت والية
أوشن في نيجيريا مؤخرا ً صكوكا بقيمة  61مليون دوالر أمريكي
في عام  ،2013وهي أولى والية في نيجيريا التي تبيع الصكوك.
وفي مكان آخر ،أصدرت حكومة جنوب أفريقيا أولى الصكوك
في الربع الثالث من  .2014وهي صكوك اإلجارة بقيمة 500
مليون دوالر أمريكي ،ذات اكتتاب زاد عن قيمة المعروض أكثر
من أربع مرات ،تجذب التمويل من المستثمرين في الشرق
األوسط وآسيا على حد سواء .وكانت أولى صكوك في أفريقيا
تصدر بالدوالر األمريكي.
ومن حيث األهمية  ،قد اجتذبت إمكانيات منو التمويل اإلسالمي
املتزايدة يف أفريقيا انتباه الجهات العاملة يف املرصفية اإلسالمية
عىل املستوى العاملي .فعىل سبيل املثال ،يف  2014أعلن بنك ديب
اإلسالمي خطته يف تأسيس بنك إسالمي يف نريويب ،كينيا ،مستشهدا ً
بإمكانية الطلب والدعم التنظيمي كعوامل رئيسة لهذا التأسيس.
 16صكوك السنغال تقود الطريق إىل إصدار الصكوك لجنوب أفريقيا ونيجرييا  ،وكالة
انباء بلومربج (يونيو )2014
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ويف الوقت نفسه ،يف النصف األول من  2014سجلت أفريقيا أكرث
من  2%من مجموع أصول املرصفية اإلسالمية العاملية و 0.5%من
الصكوك املتميزة (.)2014
إ ّن من ّو التمويل اإلسالمي وآفاقه يف القارة األفريقية مدعوم بسبب
العديد من الحوافز ،أه ّمها الدعم من القطاع الحكومي عن طريق
إدخال “قانون تنظيم عملية املرصفية اإلسالمية” من قبل البنك
املركزي النيجريي يف  .2009ويقصد هذا القانون إىل تشجيع
التمويل املالئم للرشيعة لصالح األغلبية املسلمة يف نيجرييا التي
متثل  50%من إجاميل املواطنني والذي يقدر بـ  170مليون نسمة.
باإلضافة إىل ذلك ،إن ظهور طبقة وسطى جديدة والنمو االقتصادي
املطرد عىل مدى السنوات القليلة املاضية يكون –كاملتوقع -حوافز
قوة الطلب للخدمات املالية املتوافقة مع الرشيعة .
ويف الوقت نفسه ،إن اآلفاق املرشقة للتمويل اإلسالمي جذب
اهتامم االقتصاديات املتقدمة مثل االتحاد األورويب وسنغافورة.
يف أوروبا ،إن االهتامم بالتمويل اإلسالمي قد تجدد يف أعقاب
إصدارات الصكوك السيادية من قبل اململكة املتحدة ،حيث إن
هذه الصكوك السيادية الربيطانية ملدة  5سنوات أوىل وثيقة
إسالمية سيادية يف العامل تصدر يف الدول غري األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي .وقد تم تجميع  339.5مليون دوالر أمرييك من
قبل املستثمرين لصالح الحكومة و ومبعدل ربح قدره .2.036%
إن سجل الطلبات قد سجل اكتتابا زائدا عن حجم اإلصدار عىل
ما يقرب من  10أضعاف .وبالنسبة إىل لوكسمبورغ ،فبعد ما
أصدر الربملان يف لوكسمبورغ مرشوعاً قانونياً مينح الحكومة حق
إصدار الصكوك باستخدام األصول العقارية امللموسة ،أصدرت
لوكسمبورغ  253مليون دوالر أمرييك ( 200مليون يورو) و ذلك
ملدة  5سنوات يف أكتوبر  ،2014وأصبحت الدولة األوروبية الثانية
املصدرة للصكوك السيادية يف أسواق رأس املال اإلسالمية العاملية.
وتحصل االكتتاب الزائد عن حجم اإلصدار مرتني للصكوك .إن
ّ
قطاع التمويل اإلسالمي يف أوروبا عىل الرغم من صغر حجمه
له إمكانيات لتحصيل القوة الجاذبية وذلك بسبب التوسع الرسيع
يف العالقات الثنائية بني الدول األوروبية واملراكز املالية اإلسالمية
يف السلطات القضائية الرئيسة للاملية اإلسالمية مثل دول مجلس
التعاون الخليجي وماليزيا  ،عالوة عىل ذلك ان النمو الهائل للتمويل
اإلسالمي قد ازدادت وتريته بعد األزمة املالية العاملية يف ضوء
النمو املطرد للتمويل اإلسالمي و زيادة الطلب العاملي  .وبشكل
عام ،إن واقع التمويل اإلسالمي يف أوروبا يف حالة إيجابية وذلك
يرجع إىل الحوافز التالية:
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حوافز منو التمويل اإلسالمي يف أوروبا
منﻮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺮواﺑﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑني اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب
واﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻹﺳﻼﻣﻲ
زﻳﺎدة ﺗﻔﻀﻴﻞ
ﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻷﺧﻼﻗﻲ

زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورويب

ﻋﻮاﻣﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
منﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ
أوروﺑﺎ

زﻳﺎدة اﻻﻫﺘامم
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺤﻼل ﰲ أوروﺑﺎ

اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮال اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

املصدر :إرسا

الجدول الزمني إلنشاء املؤسسات املالية اإلسالمية يف اململكة املتحدة
2008

ﻣﴫف ﻗﻄﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
كنب Gatehouse
اﻟﺘﺄﻣني اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﱪﻳﻄﺎين
2013

ﻣﴫف اﺑﻮﻇﺒﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ
باتتكا Cobalt

2007

ﺑﻨﻚ ﻟﻨﺪن واﻟﴩق اﻷوﺳﻂ
)(wholesale Islamic

2005

ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜامر اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻷورويب ،ﻟﻮﻳﺪز ،و
TBS Children’s Mutual

2004

2014

ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
 Umexﻣﴫف اﻟﺮﻳﺎن

ﺑﻨﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﴫﻓﻴﺔ اﻟﺪوﱄ
اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﱪﻳﻄﺎين
ﺑﻨﻚ أﻳﺮﻟﻨﺪا

1982

ﻣﴫف اﻟﱪﻛﺔ اﻟﺪوﱄ
)اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ(

1996

ﻣﴫف اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺘﺤﺪ
)اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ(
2003
HSBC

ةنامأ
) اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ ،
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ  ،و اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﴫﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ (

املصدر :إرسا و UKTI
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باالنتقال إلى سنغافورة ،فقد استقطبت الحملة الترويجية
للصكوك من قبل المستثمرين الكبار مثل مجموعة إعمار لمراكز
التسوق وداماك العقارية وتركي فايننس. .وفي اإلجمال ،يوجد
في سنغافورة ما يقرب من  15مصرفية تقدم الخدمات المصرفية
المتوافقة مع الشريعة .وفي الوقت الحاضر هناك ما يقارب
من  4.37مليار دوالر أمريكي قيمة األصول اإلسالمية تحت
إدارة المصرفية اإلسالمية في سنغافورة ،وأكثر من ثلث هذه
األصول تحت إدارة  15مصرفية التي تقدم الخدمات المصرفية
المتوافقة مع الشريعة .وباإلضافة إلى ذلك  ،هناك أيضاً العديد

التحديات املقبلة

على الرغم من التطور الواعد للمصارف والتمويل اإلسالمي  ،إال أن

من اإلصدارات للصكوك في سنغافورة .و حتى اليوم تم إصدار
 31صكاًّ في سنغافورة .و بعض هذه اإلصدارات األخيرة ،صكوك
الوكالة وقدرها  300مليون دوالر أمريكي و قد تم إصدارها في
بداية  2014من قبل بنك التصدير االستيراد في ماليزيا وصكوك
المرابحة وقدرها  118مليون دوالر أمريكي ،أصدرت في يوليو
 2014من قبل شركة األصول الذهبية للتمويل الدولي .وفي
 ، 2012قامت مجموعة أكسأتا بتسعير صكوك الوكالة وقدرها
 158.06مليون دوالر أمريكي  )1مليار يوان صيني) ،والتي كانت
في ذاك الوقت من أكبر الصكوك المقومة باليوان الصيني.
الصناعة المالية اإلسالمية تواجه تحديات كبيرة والسيما:

التحديات املقبلة للمصارف و التمويل اإلسالمي
ﻏﻴﺎب وﺟﻮد
اﳌﻮاءﻣﺔ و
ﺗﻮﺣﻴﺪ

ﻗﻀﺎﻳﺎ رأس
اﳌﺎل اﻟﺒﴩي

اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم

اﳌﺼﺎرف
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ:
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﳌﻘﺒﻠﺔ

وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺑني اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﴩﻳﻌﻴﺔ واﻹﻃﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮين اﻟﻘﺎﺋﻢ

املصدر :عدة مصادر

 26سنغافورة :فرص للتمويل اإلسالمي” ( IFNسبتمرب )2014
 27سنغافورة :فرص للتمويل اإلسالمي” ( IFNسبتمرب )2014
 28سنغافورة :فرص للتمويل اإلسالمي” ( IFNسبتمرب )2014
 29سنغافورة :فرص للتمويل اإلسالمي” ( IFNسبتمرب )2014
 30سنغافورة :فرص للتمويل اإلسالمي” ( IFNسبتمرب )2014

5

www.mifc.com

التمويل اإلسالمي
اآلفاق والتحديات

MALAYSIA
WORLD’S ISLAMIC FINANCE
MARKETPLACE

 .1قضايا رأس املال البرشي

 .3املتطلبات الرشيعية واإلطار القانوين الحايل

إن الموارد البشرية المتفانية والحاصلة على مؤهالت عالية
تلعب بال شك دورا ً حيوياًّ في تطوير أي منظمة ونجاحها .وفي
هذا الصدد ،تتطلب الصناعة المالية اإلسالمية مجموعة محددة
من الكفاءات والمهارات ،مثل فهم الشريعة والخبرة السوقية.
وقد خلصت نتيجة البحث التي أجريت من خالل ندوة الهيئات
التنظيمية لسوق رأس المال أن  82%من الدول المستجيبة على
االستبانة لديها ندرة في المواهب في مجال الخدمات المالية
اإلسالميةمثلالشريعةوالتكافل.وأظهرتالدراساتأيضاًأن60%
من المتخصصين في قطاع التمويل اإلسالمي بحاجة إلى المزيد
من التدريب وتنمية المهارات .فالنقص في المواهب في مجال
التمويل اإلسالمي يشكل تأثيرا كبيرا على الصناعة حيث ينعكس
ذلك على نمو الصناعة المالية اإلسالمية .وعلى مستوى الخبراء،
فهناك أيضاً نقص كبير في علماء الشريعة المؤهلين المتحصلين
على المعرفة والخبرات الالزمة في مجال التمويل اإلسالمي.

لقد تم تأسيس التمويل اإلسالمي على أساس مبادئ الشريعة
فيجب على اإلطار القانوني والتنظيمي الحالي أن يأخذ بعين
االعتبار القيم المقترحة من الشريعة .ومع ذلك ،فمن الناحية
العمليةفهناكبعضالتحدياتتواجهالموائمةبينمبادئالشريعة
واإلطار التنظيمي القائم .وعلى سبيل المثال ،فالتعريف القانوني
للخدمات المصرفية والمالية في بعض السلطات القضائية ال
يعترف بالمعامالت المالية اإلسالمية نظرا ً لطبيعتها والفريدة
ومميزاتها الخاصة مما يؤدي إلى تعارض محتمل وآثار قانونية
سلبية .ولهذا السبب ،ك ّون بنك نيجارا ماليزيا لجنة المواءمة
القانونية في  2010تعمل أساساً على إتاحة مناخ مناسب للنظام
القانوني الذي يدعم الصناعة المالية اإلسالمية ويسهل تطويرها.

 .2التوحيد واملواءمة

 .4الوعي الشعبي

بالنظر إلى طبيعة الشريعة والتي تتضمن تفسيرات مختلفة،
فإن التمويل اإلسالمي يخضع لتفسيرات مختلفة مما يؤدي إلى
ممارسات مختلفة واستخدام مختلف مفاهيم عبر السلطات
القضائية.فهذه الظاهرة قد يؤدي إلى إعاقة النمو وعالمية التمويل
اإلسالمي حيث إن بعض المنتجات قد تقبل في بعض السلطات
القضائية وال تقبل في غيرها .ولهذا ،هناك دعوة للتوحيد
والمواءمة واالعتراف بوجهات النظر الشرعي وذلك لتخفيف
الريبية القانونية ومخاطر عدم االلتزام بالشريعة.

إن انخفاض انتشار الصناعة المالية اإلسالمية في بعض السلطات
القضائية سببه يرجع إلى قلة الوعي واإلدراك من عامة الناس
حول المنتجات المالية اإلسالمية وخدماتها .ولقد أظهرت الدراسة
التي أجراها بورصة ماليزيا في  2009على سبيل المثال أن
العقبات الرئيسة في تطوير سوق األوراق المالية اإلسالمية في
ماليزيا هي قلة الوعي لدى المستثمرين المحتملين .وفي الوقت
نفسه أظهرت دراسة  PWCفي  2014أن قلة الوعي هي العاملة
األساسية في انخفاض مستوى اختراق المصرفية اإلسالمية في
دول مجلس التعاون الخليجي .وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر
من نصف المستجيبين على االستبانة يعتقدون أنهم على دراية
بالخدمات المصرفية اإلسالمية  ،بينما  64%من أفراد العينة غير
المسلمين ذكر أن قلة الوعي هو السبب الرئيس لعدم اشتراكهم
في المنتجات والخدمات المالية اإلسالمية.

http://www.faa.org.my 31

 32أكرم اللدين  ،اإلطار القانوين والتنظيمي والتمكيني2014 ،
 PWC 33ما الذي يريده العميل؟ نظرة العميل إلفادة استرياتيجية
اإلسالمية يف الرشق األوسط .2014

النمو للمصارف
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الخامتة

على الرغم من التحديات المقبلة ،فبالنظر إلى القيم الراسخة في

التمويل اإلسالمي فمن المترجح أن هذه الصناعة ستتوسع وتنمو
علىالمستوىالعالمي.

اتجاهات النمو يف أصول التمويل اإلسالمي العاملية

ﻣﻠﻴﺎر  ،دوﻻر أﻣﺮﻳيك
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املصدر :البنوك املركزية  ،التقارير السنوية  ،بلومبريغ  ،مجلس الخدمات املالية اإلسالمية  ،زاوية  ،إرسا.

وبالتكرار مع التطور السريع للمصارف والتمويل اإلسالمي في
مختلف أنحاء العالم خاصة في السلطات القضائية غير الرئيسة
للماليةاإلسالمية.فهذايثبتأيضاًعلىأنتطبيقالتمويلاإلسالمي
حل .فحتى اآلن  ،إن الصناعة قد سجلت نموا ًمزدوجاً في قطاعات
ّ
مختلفة،وتمأيضاًتوسيعأنشطتهاالتمويليةإلىالسلطاتالقضائية
غير الرئيسة للمالية اإلسالمية (كما أبرز أعاله) .واألهم من ذلك

 34تقديرات إرسا

 ،أن التوسع األخير للصناعة خالل الخمس السنوات الماضية أكّد
تح ّول صناعة المصرفية و التمويل اإلسالمي إلى صناعة أكثر
تنافسية ومرونة .وبالمضي قدماً  ،إنه من المتوقع أن تتوسع
أصول هذه الصناعة إلى  3.4مليار دوالر أمريكي قبل نهاية .2018
فهذا يفتح المزيد من الفرص للتمويل المالئم للشريعة كي يتطور
بشكل متزايد كجزء كبير من النظام المالي العالمي.
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تعود ملكية حقوق الطبع والنرش وأية حقوق أخرى يف اختيار وتنسيق وترتيب وتعزيز املعلومات الواردة يف هذا املنشور إىل بنك نيجارا ماليزيا .ال يجوز تعديل أو إعادة صياغة أو نرش أو نقل
أي جزء من هذا املنشور دون الحصول عىل إذن خطي مسبق من بنك نيجارا ماليزيا وصاحب حقوق الطبع والنرش ذات الصلة.
وعىل الرغم من أنه تم بذل كل جهد ممكن للتحقق من دقة واكتامل هذا املنشور ،إال أن بنك نيجارا ماليزيا ال يقر بأية مسؤولية عن أي خطإ أو سهو قد يوجد يف هذا املنشور .واملعلومات
املنشورة هنا تم تحديثها فقط حتى تاريخ وقت طباعة املنشور ،وال تعد شاملة وميكن تحديثها من آن آلخر عىل املوقع االلكرتوين www.mifc.com:
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