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كلمة األمني العام

ــة  ــوك واملؤسســات املالي ــني اإلســالميني الصــادر عــن املجلــس العــام للبن ــع للمرصفي نرحــب بكــم يف االســتبيان الســنوي الراب

اإلســالمية. ونأمــل أن يكــون هــذا االســتبيان مبثابــة مرجــع عــن وضــع الصناعــة املاليــة اإلســالمية والتطــورات خــالل الســنوات 

القادمــة.

ــي تواجــه  ــات الت ــاول التحدي ــة”. ويتن ــات التنظيمي ــو والتحدي ــتدامة ومحــركات النم ــام حــول “االس ــتبيان هــذا الع يتمحــور اس

املؤسســات املاليــة حاليــاً ويف األعــوام املقبلــة والعوامــل الازمــة لنمــو األعــال والقيــود التنظيميــة التــي تحكمهــا. ومــن خــال 

النتائــج املجمعــة ميكننــا تكويــن صــورة واضحــة للوضــع الحــايل للصناعــة املاليــة اإلســامية حســب تطــورات وتحديــات كل منطقــة.

ــة املســتدامة مبــا يتوافــق مــع أهــداف األمــم  ــر بشــكل خــاص عــى مســاهمة القطــاع املــريف اإلســامي يف التنمي ــز التقري يرك

املتحــدة للتنميــة املســتدامة، مــع وجــود مقــال خــاص لألمــم املتحــدة لتســليط الضــوء عــى الفجــوة التمويليــة الحاليــة لهــذه 

ــم  ــع األم ــاون م ــة التع ــام ملواصل ــس الع ــام املجل ــل، مــا يعــزز اهت ــة للتموي ــل اإلســامي كوســيلة بديل األهــداف ودور التموي

املتحــدة وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن للرتكيــز عــى دور التمويــل اإلســامي كأداة لتحقيــق التنميــة املســتدامة وتشــجيع النمــو 

ــادي. االقتص

ــد حــول العــامل  ــة إســامية مــن 33 بل ــا مــن 106 مؤسســة مالي ــأن ردود اســتبيان هــذا العــام وصلتن هــذا ويســعدنا اعامكــم، ب

وهــو أكــر تجــاوب اســتلمناه منــذ عــام 2015. ونظــراً التســاع نطــاق الــدول املشــاركة يف االســتبيان هــذا العــام، عمدنــا يف تقســيم 

النتائــج حســب التوزيــع الجغــرايف حتــى يتبــن للقــارئ مــدى التبايــن يف األداء مــن منطقــة إىل أخــرى بشــفافية عاليــة، باإلضافــة 

إىل القضايــا الفريــدة والتحديــات التــي تواجههــا بعــض الــدول بشــكل خــاص. 

وبســبب البيئــة االقتصاديــة الحاليــة، مــن املهــم اآلن وأكــر مــن أي وقــت مــى أن تتكيــف املصــارف مــع التحديــات الجديــدة وأن 

تســتخدم األدوات املتاحــة لديهــا يف مواجهــة هــذه التحديــات. وال تــزال التكنولوجيــا متثــل إحــدى الوســائل األساســية يف الصناعــة 

املاليــة والتــي تؤثــر بشــكل إيجــايب وفعــال عــى نجــاح أداء املصــارف ناهيــك عــن التوســع الجغــرايف وتنــوع املنتجــات والخدمــات 

املعروضــة والقــدرة عــى تســهيل العمليــات املرفيــة. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، قــد تتعــرض املصــارف لبعــض أنــواع املخاطــر مــن 

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة مثــل اخــرتاق األمــن االلكــرتوين. 

ــز التمويــل اإلســامي وتســاهم يف  وبالنســبة للبنــوك اإلســامية عــى وجــه الخصــوص، فمــن املهــم جــداً إظهــار القيــم التــي متي

ــة. ــة يف املعامــات املالي ــة البرشي ــة دمــج االســتدامة والتنمي ــال كيفي خدمــة املجتمــع وعــى ســبيل املث

 هــذا وتفاصيــل أخــرى ســتجدونها ضمــن صفحــات االســتبيان العاملــي للمرفيــن اإلســامين الــذي ميثــل وجهــه نظــر 106 رئيــس 

بنــك ومؤسســة ماليــة إســامية. ويف األخــر، ال يســعنا إال أن نتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان للمســؤولن الذيــن ســاهموا مبشــاركتنا 

آرائهــم ووجهــات نظرهــم للعمــل يــداً بيــد يف إبــراز القضايــا والتحديــات التــي تواجــه الصناعــة اليــوم.

ونأمــل أن ترســم نتائــج اســتبيان هــذا العــام خارطــة طريــق واضحــة لنمــو صناعــة التمويــل اإلســامي خــال مســرتنا يف األعــوام 

القادمــة.

         
عبد اإلله بلعتيق
     األمني العام
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موجز تحلييل لالستبيان

ــه شــهدنا تعــرض  ــد العاملــي، إال أن ــام 2018 بالنجــاح الصناعــي والتجــاري عــى الصعي ــة لع ــة املتفائل ــن البداي عــى الرغــم م

ــا  ــي فرضته ــك الت ــة كتل ــات الجمركي ــق التعريف ــد تســبب تطبي ــن هــذه الســنة، فق ــوط خــال األشــهر األخــرة م الســوق لهب

الواليــات املتحــدة، والتدابــر الثأريــة التــي اتخذتهــا القــوى االقتصاديــة الكــرى مثــل الصــن، يف تأصــل الشــك بــن االقتصاديــن 

ــعر  ــة س ــدة األمريكي ــات املتح ــدرايل للوالي ــي الف ــام االحتياط ــع نظ ــك، رف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــتثارات. وع ــرة االس ــؤ وت وتباط

ــداالً. ــة املــدى بنســب أكــر اعت ــدة األســايس مبعــدل 3%، بالرغــم مــن ارتفــاع أســعار الســندات طويل الفائ

وشــكل ذلــك التعزيــز للــدوالر األمريــي عبئــاً عــى االقتصــادات األكــر هشاشــة يف العــامل إىل جانــب املشــاكل السياســية عــى 

الصعيديــن املحــي والــدويل، مــا خلــق مخــاوف لــدى العديــد مــن املؤسســات املرفيــة اإلســامية، إىل جانــب املخــاوف مــن 

ــدة أعــرب  ــكي لعــام 2019. ولكــن يف ظــل التطــورات الجدي ــة االقتصــاد ال ــة ببيئ ــادم، وعــدم الثق ــام الق التضخــم خــال الع

قــادة املؤسســات املرفيــة اإلســامية عــن ثقتهــم مبواجهــة تلــك التحديــات بعــزم وثقــة.

ــل  ــث متث ــة“. حي ــات التنظيمي ــو والتحدي ــركات النم ــتدامة ومح ــام” االس ــذا الع ــتبيان ه ــوان اس ــتيحاء عن ــم اس ــا ت ــن هن وم

محــركات النمــو قضيــة قــد تناولناهــا مــن قبــل، ومــن املثــر لاهتــام أن نــرى مــدى تغــر آراء البنــوك بشــأنها. ونظــر االســتبيان 

هــذا العــام يف املســاهات التــي تقدمهــا الصرفــة اإلســامية يف الوقــت الحــارض واملســتقبل لتحقيــق األهــداف األوســع نطاقــاً، 

خاصــة تلــك التــي تجســدها أهــداف التنميــة املســتدامة. وقــد كانــت النتائــج إيجابيــة إىل حــٍد مــا، عــى الرغــم مــن أنــه ال 

يــزال هنــاك الكثــر للقيــام بــه. كــا ونظــر االســتبيان إىل التحديــات التنظيميــة التــي تواجههــا الصناعــة، وخاصــة تلــك الخاصــة 

بقطــاع التمويــل اإلســامي.

ويف هــذا الصــدد، تنبــأ قــادة الصناعــة مــن مختلــف املناطــق حــول العــامل بنفــس مســتوى الثقــة يف عــام 2018 نســبة لألعــوام 

ــريف  ــن امل ــك يف القطاع ــم وكذل ــامي يف بلدانه ــل اإلس ــل للتموي ــتقبل متفائ ــم يف مس ــتمرار ثقته ــن اس ــن ع ــابقة، معرب الس

والتمويــي بشــكل عــام. وعــى الرغــم مــن أن هــذا التفــاؤل قــد يشــابه الحــذر، إال أنــه تفــاؤل عــى أيــة حــال.

ــاركون يف  ــرب املش ــع، أع ــو متوق ــا ه ــب. وك ــتقبل القري ــم يف املس ــي تريبه ــاوف الت ــم املخ ــك بأه ــاركون كذل ــا املش أبلغن

االســتبيان عــن قلقهــم حيــال تلبيــة توقعــات املســاهمن. وأوضــح بعــض املســؤولن أنهــم ليســوا إيجابيــن فحســب وإمنــا عــى 

ــرتة الرتاجــع االقتصــادي عــام  ــم تنفيذهــا خــال ف ــي ت ــث شــارك عــدداً مــن املصــارف الخطــط الت ــم االســتعداد أيضــاً، حي أت

2018 مــع توضيــح املعوقــات التــي مــن املرجــح أن يتــم مواجهتهــا خــال الســنوات املقبلــة. وعــاوًة عــى ذلــك، بــدا املشــاركون 

أنهــم عــى أتــم االســتعداد للتعامــل مــع التحديــات التــي تتعلــق بتوقعــات املســاهمن وكفايــة رأس املــال يف مواجهــة الركــود 

االقتصــادي املحتمــل. وتواجــه املصــارف يف الوقــت الحــايل منافســة ليــس فقــط مــن املصــارف التقليديــة وغرهــا مــن املصــارف 

اإلســامية وإمنــا أيضــاً مــن ظهــور منــاذج أعــال غــر تقليديــة مدعومــة بالتكنولوجيــا. وســيتيح نــرش هــذا االســتبيان الفرصــة 

للمصــارف ملقارنــة اســرتاتيجياتها مــع غرهــا مــن املصــارف واكتســاب معلومــات مفيــدة يف هــذا الصــدد.
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ــع  ــة. ومــن الطبيعــي أن يتب ــة القادم ــي ســيواجهونها يف الســنوات القليل ــدرك املشــاركون يف االســتبيان املخاطــر الت ــل، ي وباملث

ــة،  ــات القرصن ــة وعملي ــات الخبيث ــل الرمجي ــادة يف مخاطــر األمــن االلكــرتوين )الســيراين( مث ــدة زي ــا الجدي ــور التكنولوجي ظه

وقــد أظهــرت النتائــج بــأن املســؤولن يف املصــارف اإلســامية مدركــن لهــذه املخاطــر آخذيــن بعــن االعتبــار مخاطــر الســيولة 

إىل حــٍد كبــر. كــا يوضــح التقريــر االســرتاتيجيات املقرتحــة للتغلــب عــى هــذه املخاطــر املحتملــة.

تُعــد العوامــل املحركــة للنمــو عامــاً جوهريــاً لنجــاح املؤسســات املاليــة. ولذلــك ُســئل بعــض املســؤولن يف املصــارف اإلســامية 

عــن العوامــل األساســية املهمــة لتيســر عمليــة النمــو. وقــد حــدد املشــاركون مــن جميــع املناطــق ابتــكار املنتجــات ودخــول 

ــكار منتجــات  ــة باإلضافــة إىل ابت ــا الحالي ــك تحــرص املصــارف عــى تحســن أنظمته األســواق كعوامــل محركــة لازدهــار، ولذل

االهتاممات الرئيسية للمصارف اإلسالمية عاملياً
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4.08

4.26

4.28

4.31

4.27

4.33

4.35

4.07

4.08

4.25

4.04

4.08

4.16

ثقة وتوقعات املساهمن

جذب  الزبائن والعاقة بهم واالحتفاظ بهم 

تكنولوجيا املعلومات

بيئة االقتصاد الكي

املنتجات املقدمة واالبتكار 

إدارة املخاطر

1: غر مهم للغاية، 2: غر مهم، 3: مهم نوعاً ما، 4: مهم جداً، 5: مهم للغاية

2015         2016          2018         2019 

أهم مخاطر العمل املرصيف اإلسالمي عاملياً

3.36

3.08

3.31

3.30

3.35

3.06

3.31

3.39

3.01

3.38

3.11

3.38

3.16

3.22

3.37

3.14

3.29

3.15

3.22

3.09

3.19

مخاطر السيولة

مخاطر تكنولوجيا املعلومات واألمن االلكرتوين )السيراين(

مخاطر رصف العمات

مخاطر عدم السداد

مخاطر غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

مخاطر تجنب املخاطر )إغاق العاقات املرفية املراسلة(

1: غر خطر للغاية، 2: غر خطر، 3: خطر نوعاً ما، 4: خطر جداً، 5: خطر للغاية

2015         2016          2018         2019 



االستدامة ومحركات النمو والتحديات التنظيمية
5

أهداف األمم املتحدة حول التنمية املستدامة التي تخطط املؤسسات املالية اإلسالمية أن تتبناها للرتويج لها ضمن خطة منو أعاملها )أهم 
ستة أهداف(

3.88

4.11

4.13

4.01

4.02

3.99

العمل الائق ومنو االقتصاد

التعليم الجيد

القضاء عى الفقر

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الصحة الجيدة والرفاه

املياه النظيفة والنظافة الصحية

1: غر مهم للغاية، 2: غر مهم، 3: مهم نوعاً ما، 4: مهم جداً، 5: مهم للغاية

جديــدة متنحهــا األفضليــة. وأكــدت املصــارف مــن خــال االســتبيان أن منــو األعــال ينبغــي أال يكــون ماديــاً فقــط حيــث ميكــن 

يف العــر الرقمــي الجديــد أن يقصــد “بالتوســع” تعزيــز التواجــد االلكــرتوين.

ويقــع عــى عاتــق املؤسســات املاليــة اإلســامية عــدة أمــور يف آٍن واحــد وهــي مواجهــة املخاطــر وتعزيــز النمــو والتعامــل مــع 

ــا أيضــاً أن تأخــذ  ــا ولكــن يجــب عليه ــا يف بلدانه ــر املعمــول به ــزم بعــض املصــارف باملعاي ــه تلت ــة. وعلي ــات التنظيمي التحدي

ــة  ــازل للرقاب ــة ب ــة واضحــة مــن لجن ــر دولي ــة. فعــى الرغــم مــن وجــود معاي ــر الدولي ــار الصــورة األكــر للمعاي بعــن االعتب

ــل  ــرق العم ــامية وف ــة اإلس ــات املالي ــس الخدم ــامية ومجل ــة اإلس ــات املالي ــة للمؤسس ــبة واملراجع ــة املحاس ــة وهيئ املرفي

املعنيــة باإلجــراءات املاليــة بشــأن غســيل األمــوال؛ والتــي تطبــق يف العديــد مــن املناطــق، إال أنــه توجــد هنــاك بعــض جوانــب 

ــق  ــا ســبق، يجــب عــى املصــارف أن تعمــل وف ــة إىل م ــه التنظيمــي املحــي. باإلضاف ــر إىل التوجي ــي تفتق العمــل املــريف الت

ــة  ــس خصوصي ــح ال تعك ــل لوائ ــددة، ويف ظ ــة مح ــل رشعي ــر عم ــر أط ــث ال تتوف ــق حي ــاً يف املناط ــة، خصوص ــكام الرشيع أح

الصرفــة اإلســامية. وقــد تكــون قــدرة بعــض املصــارف محــدودة وال ميكنهــا التأثــر عــى الجهــات التنظيميــة، وذلــك بســبب 

حجمهــا، ســواء كانــت تلــك الجهــات محليــة أو دوليــة. ويؤكــد االســتبيان ايضــاً عــى املســؤولية التــي تقــع عــى عاتــق الهيئــات 

ــة يف الحــوار التنظيمــي. ــة اإلســامية للمشــاركة بفاعلي ــوك واملؤسســات املالي ــس العــام للبن ــل املجل ــة مث التمثيلي

ويوجــد هنــاك قلــق دويل متصاعــد حيــال رضورة مســاهمة قطــاع الصرفــة يف أهــداف تنمويــة أوســع. ويوضــح االســتبيان نتائــج 

تبعــث عــى التفــاؤل مــن مشــاركة البنــوك اإلســامية يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التابعــة لألمــم املتحــدة يف عــدة 

مجــاالت، تلــك املتعلقــة بالنمــو االقتصــادي والصناعــة، وكذلــك أهــداف التعليــم والقضــاء عــى الفقــر. وحيــث نظــرت بعــض 

املصــارف إىل هــذه املشــاركة كأمــر أســايس يف جميــع أعالهــا، ركــزت مصــارف أخــرى عــى جوانــب الترعــات واألعــال الخريــة 

يف إطــار املســؤولية االجتاعيــة.

ويبــدو أن منــو املصــارف الــذي يعوقــه رضورة االلتــزام بأحــكام الرشيعــة، واإلطــار التنظيمــي، واملخاطــر التــي ســتواجه البنــوك 

يف الســنوات القادمــة، ميثــل تحديــاً أكــر يف بعــض املناطــق. ومــع ذلــك، يتيــح هــذا االســتبيان للمصــارف التمعــن يف اإلجــراءات 

املعمــول بهــا يف املــايض وتســهيل الجهــود االســرتاتيجية التعاونيــة تطلعــاً إىل املســتقبل. كــا يســمح االســتبيان بإجــراء مقارنــة 

ملختلــف القضايــا والسياســات يف مختلــف البلــدان ووضعهــا يف املنظــور الصحيــح، واألهــم مــن ذلــك هــو وضــع نتائــج االســتبيان 

يف ســياق الصــورة العامليــة ناهيــك عــن ســياق الزمــن ليمكننــا مــن معرفــة الطريــق الســليم والهــدف الــذي نــود الوصــول إليــه.



شكر وتقدير

ــل  ــق عم ــود أن نشــكر فري ــن ســاهموا يف إنجــاح هــذا املنشــور. ن ــراد الذي ــه لألف ــن امتنان ــرب ع ــام أن يع ــس الع ــود املجل ي

ــذا  ــاح ه ــاهمن يف نج ــارين املس ــع، واالستش ــيد الطائ ــريش، ورش ــي ع ــد، وم ــر محم ــن خ ــكل م ــاً ب ــة متمث ــة العام األمان

التقريــر، هنــا جونــز، وبيــرت كيــي. كــا نتوجــه بالشــكر إىل أصدقــاء املجلــس العــام، الدكتــور عبــد الرحمــن يازجــي، جامعــة 

انقــرا للعلــوم االجتاعيــة، والروفســور أحســن لحساســنة، رشكــة صالحــن لاستشــارات الرشعيــة، والروفســور أحمــد فــاروق 

أيســان، جامعــة اســطنبول شــهر، والدكتــورة دالل عســول، جامعــة حمــد بــن خليفــة، والســيد محمــد صديــق الرحمــن، بنــك 

ــام –  ــرف الس ــا، م ــد أربون ــور محم ــة، والدكت ــامي للتنمي ــك اإلس ــن، البن ــي أك ــد فهم ــيد محم ــامي، والس ــش اإلس بنغادي

ــة لاســتبيان يف مراحــل التحضــر. ــات قيم ــم ماحظــات وتعليق ــك لتقدي ــرت ســيزايل، وذل ــن، والســيد بي البحري

كــا نــود أن نعــرب عــن خالــص امتنانــا لألمــم املتحــدة يف البحريــن، معــايل األســتاذ أمــن الرشقــاوي، منســق األمــم املتحــدة يف 

ــر. البحريــن، والدكتــور جــون فاهــى، منســق ومحلــل بحــوث يف األمــم املتحــدة، ملســاهمتهم يف التقري

ويعــرب املجلــس العــام عــن تقديــره لبنــك ابوظبــي اإلســامي، وبنــك معامــات ماليزيــا برهــاد، وبنــك فيصــل اإلســامي املــري، 

وبنــك إمثــار، والبنــك اإلســامي األردين، للدعــم املــايل املقــدم لرعايــة هــذا االســتبيان.

عن املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
ــام  ــاون اإلســامي تأســس يف ع ــة التع ــع ملنظم ــة تاب ــة اإلســامية هــو منظمــة دولي ــوك واملؤسســات املالي ــام للبن ــس الع املجل

ــن.  ــة البحري ــي يف مملك ــره الرئي 2001 ومق

ــر صناعــة  ــة اإلســامية عــى مســتوى العــامل، ويهــدف إىل دعــم وتطوي ــة الرســمية للصناعــة املالي ــل املجلــس العــام املظل وميث

الخدمــات املاليــة اإلســامية وحايتهــا، ودعــم التعــاون بــن أعضــاء املجلــس العــام واملؤسســات املاليــة األخــرى ذات االهتــام 

واألهــداف املشــرتكة.

ويضــم املجلــس العــام يف عضويتــه أكــر مــن 130 مؤسســة ماليــة، موزعــة عــى 34 دولــة حــول العــامل، تضــم أهــم الفاعلــن 

يف الســوق املاليــة اإلســامية، ومؤسســات دوليــة متعــددة األطــراف، ومؤسســات وجمعيــات مهنيــة يف الصناعــة ويعــرف بأنــه 

أحــد املنظــات واللبنــات الرئيســة يف بنيــة املاليــة اإلســامية.

ويهــدف املجلــس العــام إىل دعــم صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية مــن خــال متثيلهــا والدفــاع عنهــا فيــا يخــص السياســات 

ــة اإلســامية  ــر صناعــة الخدمــات املالي ــه ودعــم تطوي ــي تصــب يف املصلحــة العامــة ألعضائ ــة الت ــة واالقتصادي ــة واملالي الرقابي

مــن خــال تعزيــز أفضــل املارســات. وعليــه، تســتند أعــال املجلــس العــام عــى أهدافــه االســرتاتيجية وهــي 1( دعــم القيمــة 

املضافــة للصرفــة اإلســامية والسياســات والنظــم الرقابيــة، 2( تشــجيع البحــث واالبتــكار، 3( التأهيــل والتمكــن املهنــي.


