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ABSTRACT 

That the Central Bank would not be Islamic only under an Islamic banking system, 

but if the country's non-Muslim minority population, better to take the double legal 

system in banking, and has demonstrated through this research the possibility of 

enacting a special law for Islamic banks with its components under the control of 

the Central Bank, which assumed in the fourth, hypotheses and the imposition of 

Islamization and uniform law will raise their objection as in some Islamic 

countries, we see that The introduction of the system derives from the tolerance of 

Islam, and compared to licensed having church or temple near the mosque in the 

Muslim countries. 

 But in our view the issue of the establishment of the Islamic Central Bank among 

the major problems raised in the current time, which is not resolved by studies and 

research once and for all, and to call for the establishment of this bank directly 

requires that there be one authority in the Islamic world countries can draw a 

monetary policy which is part of the general economic policy of all countries of 

the Islamic world, and also one of the main pillars and important instrument for 

their implementation. 

Key Words : Kinetics of Islamic banks, Islamic, Central Bank monetary policy, 

economic policy, Islamic, Muslim, Islamization of banking system, the Governor 

of the Central Bank's monetary policy Council, Islamic, deposit insurance 

corporation, the Shariah Supervisory Board. 
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 امللخص
إن قيام بنك مركزي إسالمي لن يتأت إال يف ظل نظام مصريف إسالمي، لكن إذا كانت يف البلد أقلية غري إسالمية 
من السكان، فاألفضل أن أيخذ بنظام االزدواج القانوين يف العمل املصريف، وقد أثبتنا من خالل هذا البحث إمكانية 

اإلسالمية مع مكوانته يف ظل رقابة بنك مركزي تقليدي، وذلك ما افرتضنا يف رابع فرضيات سن قانون خاص ابلبنوك 
هذا البحث، وألن فرض األسلمة و بقانون موّحد سوف يثري اعرتاض هذه األقلية كما حدث يف بعض البلدان 

بوجود الكنيسة أو املعبد  ذا النظام انبع من تسامح اإلسالم، و قياًسا على ترخيصهبهاإلسالمية، و نرى أن األخذ 
 جبوار املسجد يف البالد اإلسالمية.

لكن يف نظران تبقى مسألة إنشاء بنك مركزي إسالمي من بني أهم اإلشكاالت املثارة يف الوقت احلايل، واليت مل  
رة أن حتسمها األحباث والدراسات بشكل قاطع وهنائي، كما وأن الدعوة إىل إنشاء هذا البنك يستلزم بصفة مباش

تكون هناك سلطة واحدة يف بلدان العامل اإلسالمي ميكنها القيام برسم السياسة النقدية اليت تعد جزًءا من السياسة 
 االقتصادية العامة جلميع بلدان العامل اإلسالمي، وكذلك تعترب إحدى أركاهنا الرئيسية واألداة اهلامة لتنفيذها. 

 
 املفردات الدالة:      

اإلسالمية، البنك املركزي اإلسالمي، السياسة النقدية اإلسالمية، السياسة االقتصادية اإلسالمية،  حركية البنوك 
لرقابة أسلمة النظام املصريف، حمافظ البنك املركزي اإلسالمي، جملس السياسة النقدية، هيئة أتمني الودائع، هيئة ا

 الشرعية املركزية. 
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 مقدمة -
البنوك اإلسالمية منذ نشأهتا يالحظ وال شك تلك االجنازات الكبرية اليت حققتها خالل ما إن املتأمل يف حركية 

يقارب الثالثة عقود من الزمن، حيث نلمس حركة االنتشار الواسعة هلذه البنوك يف خمتلف البيئات واألقاليم، كما 
منها لتفادي  دؤوابً  طرًدا يف أدائها وسعياً مض يسجل اخلبري املختص يف شؤوهنا تطورًا مستمرًا يف طريقة عملها وحتسناً 

 أخطاء املاضي، والتطلع إىل املستقبل ومواجهة حتدايته.
لكن ابملقابل جيد املالحظ هلذه احلركية أهنا وحبكم حداثتها النسبية الزالت تعاين بعض الصعوابت ويعرتض طريقها 

معمقة دعماً ملسرية هذه البنوك، وتقدمي املساعدة  عدد من املشكالت، واليت تتطلب من الباحثني واملختصني دراسات
هلا من أجل مواجهة التطورات اهلائلة والسريعة يف جمال العمل املصريف، ولعل من بني أهم هذه اإلشكاالت اليت مل 

 حتسمها الدراسة والبحث بشكل كاف ومستفيض هي عالقة هذه البنوك اإلسالمية ابلبنك املركزي اإلسالمي. 
 
  لية الرئيسية للموضوع:اإلشكا -

جند أن البلدان اليت قامت أبسلمة كامل نظامها املصريف أثبتت أبن عملية األسلمة هبا الزالت تشوهبا بعض بقااي 
التعامل الربوي من طرف بنوكها، وهذا يف ظل رقابة البنك املركزي للدولة وأبمر منه يف بعض األحيان، وابلتايل ميكن 

 مركزي إسالمي يعمل آبليات ورقابة وتوجيهات إسالمية كاملة. التسليم بعدم وجود بنك
 يف ظل هذا كله سنحاول أن نطرح تصورًا لبنك مركزي إسالمي، ومدى إمكانية إنشائه يف بلدان العامل اإلسالمي.

نك مركزي إىل أي حد ميكن القول أن قيام بوابلتايل جند أن انطالقتنا ستكون من خالل اإلشكالية الرئيسية التالية: 
إسالمي أمر ممكن يف حال أسلمة كاملة للنظام املصريف للبلد، والذي تكون الداينة السائدة فيه هي اإلسالم 

 وأبغلبية مطلقة؟
 وأمام هذا التساؤل اجلوهري جند أنفسنا ملزمني بطرح جمموعة من التساؤالت اجلزئية أو الفرعية تتمثل فيما يلي:     
املركزي اإلسالمي التعامل مع البنوك اإلسالمية بقوانني خاصة تراعي طبيعة عمل هذه كيف ميكن للبنك   /1

 البنوك من جهة، وتتماشى مع التطورات احلديثة يف القطاع املصريف يف ظل العوملة من جهة أخرى؟
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 يف حال قيام بنك مركزي إسالمي، ما هي وظائفه املفرتض القيام هبا جتاه البنوك اإلسالمية؟ /2
كيف ميكن للبنك املركزي اإلسالمي ممارسة وظيفة الرقابة على البنوك اإلسالمية، وهذا يف ظل عدم وجود   /3

 أساليب وأدوات تتالءم إمجاال مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي؟
إن عملية أسلمة النظام املصريف يف البلدان اإلسالمية هي عملية صعبة جًدا من الناحية العملية، فكيف  /4
 كن مواجهة هذه املعوقات املختلفة يف طبيعتها واملتفاوتة يف حجمها من بلد إىل آخر؟مي

 

 يسعى هذا البحث إىل اختبار صحة أو عدم صحة الفرضيات اآلتية:فرضيات البحث:  -

إمكانية قيام بنك مركزي إسالمي يف حال أسلمة النظام املصريف للبلد ذو األغلبية السكانية  الفرضية األوىل:
إلسالمية املطلقة، وابلتايل سن قوانني منظمة للبنوك على أساس العمل، ووفق آليات وأسس مالئمة ألحكام الشريعة ا

 اإلسالمية.

إن االختالف بني طبيعة عمل البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية يتطلب وجود عالقة مميزة بني هذه  الفرضية الثانية:
 األخرية والبنك املركزي اإلسالمي.

 إن أدوات الرقابة املصرفية التقليدية ال تتالءم يف معظمها مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي نظراً  الفرضية الثالثة:
 لالختالف اجلذري يف األسس واملعطيات.

إمكانية سن قوانني خاصة للرقابة تتماشى وطبيعة عمل البنوك اإلسالمية يف ظل رقابة بنك مركزي  الفرضية الرابعة:
 إسالمي، وذلك مراعاة العتبارات سياسية واجتماعية ودينية معينة.
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 املنهج املتبع يف موضوع البحث:  -

بحث، فإنه يعتمد على املنهج الوصفي لتعدد اجلوانب املتعلقة إبشكالية هذا ال اختبارا للفرضيات السابقة، ونظراً   
التحليلي الذي ميثل تقدمياً للبنك املركزي اإلسالمي، وهذا من خالل التطرق إىل: مفهومه وخصائصه، وظائفه العامة، 

 هيئاته.

كما يعتمد على املنهج التطبيقي، وذلك لتبيان أهم املعوقات اليت تعرتض طريق أسلمة النظام املصريف يف البلدان   
 سالمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى حماولة معرفة احللول املقرتحة من أجل مواجهة هذه املعوقات.اإل

ويف آخر هذا البحث نتبع منهجا هو أقرب إىل املنهج االستقرائي، إذ وابالعتماد على املنهجني السابقني نسعى   
املمكنة واألكيدة لقيام بنك مركزي إسالمي، إىل استخالص النتائج اجلزئية مما سبق، ونقدم على ضوئها املتطلبات 

لكل املتطلبات التنظيمية والبشرية واملؤسساتية ألسلمة النظام املصريف، ومدى إمكانية  وتفصيلياً  عاماً  ونضع تصوراً 
 حتقيقها على ضوء الرجوع إىل بعض التجارب يف هذا اجملال. 

 

 واخلامتة إىل ثالث حماور رئيسية هي:يقسم املوضوع جبانب املقدمة تصميم موضوع البحث:  -

 احملور األول: البنك املركزي اإلسالمي، مفهومه وخصائصه، وظائفه العامة، هيئاته.

 مفهوم البنك املركزي اإلسالمي وخصائصه. أوال:

 الوظائف العامة للبنك املركزي اإلسالمي مع الرتكيز على إصدار وتنظيم عرض النقود. اثنيا:

 املكونة للبنك املركزي اإلسالمي.اهليئات  اثلثا:
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 احملور الثاين: أهم املعوقات ألسلمة النظام املصريف واحللول املقرتحة هلا.

 أهم املعوقات ألسلمة النظام املصريف يف البلدان اإلسالمية. أوال:

 احللول املقرتحة يف سبيل أسلمة النظام املصريف. اثنيا:

 

البشرية واملؤسساتية ألسلمة النظام املصريف، ومدى إمكانية توفريها على احملور الثالث: املتطلبات التنظيمية و 
 ضوء بعض التجارب الرائدة.

 املتطلبات التنظيمية. أوال:

 املتطلبات البشرية. اثنيا:

  املتطلبات املؤسساتية. اثلثا:

  

 احملور األول: البنك املركزي اإلسالمي، مفهومه وخصائصه، وظائفه العامة، هيئاته.

يرتبط إنشاء بنك مركزي إسالمي إبنشاء نظام مصريف إسالمي، أو يكون نتيجة اتبعة للقيام بعملية أسلمة النظام  
 املصريف للبلد، فما هو مفهوم هذا البنك؟ وما هي خصائصه وهيئاته ووظائفه؟
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، الطبعة الثالثة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 03أنظر: حممد عر شابرا، حنو نظام نقدي عادل، ترمجة: سيد حممد سكر، سلسلة إسالمية املعرفة رقم  (1)
 .196، ص: 1992القاهرة(، القاهرة، )مكتب 

 

 أوال: مفهوم البنك املركزي اإلسالمي وخصائصه.

مؤسسة حكومية مستقلة، مسئولة عن حتقيق ركزي اإلسالمي أبنه: "البنك امل "حممد عمر شابرا"يعّرف الباحث   
   .(1)"األهداف االقتصادية واالجتماعية لالقتصاد اإلسالمي يف احلقل النقدي واملصريف، ومن خالله

من خالل هذا التعريف ميكننا استنتاج أهم خصائص البنك املركزي اإلسالمي، أو اليت يفرتض توفرها لتمكينه من 
 القيام مبهامه، وهي:

 أن يكون مؤسسة عامة أي مملوكة للدولة، وهذه اخلاصية متليها مسألة قيام البنك املركزي اإلسالمي بوظيفة هامة
مع الفقهاء على ضرورة احتكار الدولة هلا خلطور ا من بها، إضافة إىل ما يرتبط تههي إصدار النقود القانونية، واليت جيج

 النقدية اليت تعترب إحدى ركائز السياسة االقتصادية العامة للبلد.القيام أبعباء السياسة 

  أن يتمتع مببدأ الوحدة، وهو ما متليه االعتبارات السابقة، فال يجتصور تعدد مؤسسات اإلصدار، وابلتايل تعدد
إبنشاء  جهات اإلشراف على السياسة النقدية يف نظام مصريف إسالمي، لكن قد يجسمح للبنك املركزي اإلسالمي

فروع يف خمتلف اجلهات واملناطق، وذلك من ابب تسهيل املهام أو تقسيم العمل ليس إال، كما هو الشأن يف النظام 
 التقليدي.

  أن يتمتع مببدأ االستقاللية، وهو شرط ضروري ألداء مهامه على الوجه املطلوب، و إذ كنا نرى أن هذه اخلاصية
 ذه املؤسسة عن كل أشكال التدخل أو الضغط.بهبتعاد نسبية، فيجب توفر أكرب قدر منها لال

أبن حتقيق االستقاللية يف األداء، واختاذ القرارات ابلنسبة للبنك املركزي اإلسالمي " حممد عمر شابرا "ويرى الباحث 
لك يرتبط ابستقالليته املالية، لذا جيب أن نضمن له مصدر دخل مستقل لتمويل نفقاته، وقد يجسمح له بتحقيق ذ

 من خالل :
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بيق حممد عمر شابرا، عالقة البنك املركزي ابملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي، حبث مقدم إىل حلقة النقاش األوىل الستكمال تطأنظر:  (2)
 .1993أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملال االقتصادي، الكويت، 

 

رسوم اخلدمة اليت تفرض على احلكومة واملصارف وغريها من املؤسسات املالية عن اخلدمات املختلفة اليت يقدمها  -1
 هلم.

ا البنوك لديه، وعند الضرورة ميكن أن يجسمح له ابقتطاع جزء مما بهاستثمار االحتياطات القانونية اليت حتتفظ  -2
 ربة اليت مينحها للبنوك.يكسبه من الدخل من سلف املضا

 أن يقف هذا املصرف على قمة اجلهاز املصريف، وأن ميثل السلطة العليا يف اإلشراف على املصارف. -3

دف إىل حتقيق أكرب تهأن تقتصر أهدافه على حتقيق املصلحة العامة، ال أن يكون كاملشروعات اخلاصة اليت  -4 
اإلسالمي بقصر نشاطه على األنشطة الكلية املتمثلة يف اإلصدار واإلشراف على ربح ممكن، مما يلزم البنك املركزي 

 شؤون النقد واالئتمان، واالبتعاد عن القيام ابلعمليات العادية  للمصارف.

 

 اثنيا: الوظائف العامة للبنك املركزي اإلسالمي مع الرتكيز على إصدار وتنظيم عرض النقود.

رب النقود من حق السلطة احلاكمة، فال جيوز ألحد من الناس أن يضرب النقود، يرى مجهور علماء املسلمني أن ض
ا موافقة لألوزان والصفة لنقود احلاكم املسلم، ألن ذلك العمل يعد من قبيل االعتداء بهو لو كانت النقود اليت يضر

لطة احلاكمة بضرب على سلطة الدولة ومن الفساد يف األرض، كما يرى مجهور العلماء أن من يتعدى على الس
النقود يعاقب وإن اختلفوا يف حتديد نوع العقاب، وابلطبع فإن من ينوب عن الدولة قانواًن يف إصدار العملة حالًيا 

 .(2)هو البنك املركزي الذي يكون مملوًكا هلا
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دون صاحل العمر، النقود االئتمانية: دورها وآاثرها يف اقتصاد إسالمي، الطبعة األوىل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرايض، السعودية، بنظر: إبراهيم بن ا (3)
 .183اتريخ نشر، ص: 

أعالم  الفكر ، وهو من "موريس آلية"وال يقتصر األمر يف هذه الفكرة على العلماء املسلمني، بل إن الباحث  
إذا ما أردان إصالح العيوب الرئيسية يف النظام االئتماين، فالبد من إصالح جذري عميق الغريب املعاصر يقول: "

 يستند إىل مبدأين أساسيني :

جمال خلق النقود جيب أن ينحصر ابلدولة وابلدولة فقط، فمن املناسب إذن أن يُعطى املصرف املركزي  -1
 طرة على الكتلة النقدية.السلطة الكاملة للسي

جيب منع أي خلق للنقود سوى النقود األساسية، حبيث أن أحًدا سوى الدولة ال ميكنه االستفادة من  -2
 .احلقوق املزيفة اليت تنشأ حالًيا من خلق النقود املصرفية"

إلضافة إىل األصول التقليدية أما فيما يتعلق ابألصول املقبولة لإلصدار النقدي من طرف البنك املركزي اإلسالمي، فبا 
لتغطية اإلصدار مثل: الذهب والعمالت األجنبية، فإنه ميكن للبنك املركزي اإلسالمي إصدار نقود مقابل سندات 

ا يف حالة العجز يف تهاخلزينة اإلسالمية، وهي الشهادات اليت تصدرها الدولة ممثلة يف اخلزينة العامة لتمويل نفقا
 ميزانيتها.

لكيفية ضخ األموال من طرف البنك املركزي اإلسالمي يف التداول وابإلضافة إىل الطريقة السابقة، فقد  ابلنسبة  
 يصدر البنك نقود جديدة ومينحها للبنوك مقابل تقدميها له لسندات اخلزينة اإلسالمية، ويف هذا الصدد يرى الباحث

أبنه ميكن تقدمي التمويل من خالل قروض حسنة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى، ألن األصل  "حسني حّسان"
 .(3)يف البنك املركزي اإلسالمي أنه ال يسعى إىل حتقيق الربح، مع التزام هذه البنوك واملؤسسات املالية ابلسداد

مي وجوب زايدة معدل التوسع النقدي إىل أبنه إذا رأى البنك املركزي اإلسال " معبد اجلارحي"بينما يرى الباحث
نسبة معينة، ففي هذه احلالة يقوم بطبع أوراق نقدية جديدة كالعادة، ونظرا ألنه ال يستطيع بصفة عامة إقراضها 
للدولة أو القيام إبنفاقها مباشرة، فهو يقوم إبيداعها لدى املصارف على هيئة ودائع مركزية، ال على سبيل القرض 
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اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع نظر: موريس آلية، الشروط النقدية القتصاد األسواق، من دروس األمس إىل إصالحات الغد، الطبعة األوىل، املعهد ا (4)
 .28،27، ص، ص: 1993للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة، السعودية، 

، 49، ص، ص: 2002(، 2و1نظر: معبد علي اجلارحي، السياسة النقدية يف إطار إسالمي، جملة دراسات اقتصادية إسالمية، اجمللد التاسع )العددان ا (5)
50. 

 

لكي تستثمر أبساليب التمويل املبنية على املشاركة يف الربح، و يكون توزيعها لدى املصارف ابلتساوي احلسن، بل 
أو حسب جودة األداء النسيب لكل مصرف وهو األفضل، وسوف يجصب صايف الربح املتأيت من عملية اإلصدار مرة 

 م يف متويل اإلنفاق احلكومي.أخرى يف حساابت البنك املركزي، و ابلتايل يف موارد الدولة لكي تستخد

ويرى نفس الباحث أبن متوسط العائد على الودائع املركزية ميكن استخدامه كمؤشر اقتصادي يتم يف ضوئه ختصيص 
 املوارد املالية بني كافة االستخدامات على مستوى االقتصاد القومي.

سوف يؤدي إىل  ) الذي ينادي به(لكلي كما يرى هذا الباحث، و رًدا على اإلدعاء أبن تطبيق نظام االحتياط ا
انكماش املعروض النقدي، واحلقيقة هي أن تطبيق هذا النظام إذا كان تدرجيًيا وصاحبه زايدة الودائع املركزية لدى 

 .(4) املصارف بصورة موازية ومتزامنة مع رفع نسبة االحتياطي القانوين، فلن يتأثر املسار املرسوم ملعدل التوسع النقدي

وانطالقًا من هذه الفكرة، فإن من واجبات البنك املركزي اإلسالمي املرتبطة ابإلصدار النقدي تنظيم عرض النقود، 
 .(5)و إجياد توازن بينه وبني الطلب عليه

إن التعريف الشائع للعرض النقدي هو متوسط كمية النقود املوجودة حتت تصرف اجملتمع يف فرتة معينة من الزمن،  
دل الذي يجثار دائًما يف هذا الشأن يتعلق مبكوانت ذلك العرض، وعّما إذا كانت أشباه النقود وهي عادة إال أن اجل

األصول املالية شديدة السيولة حتتسب ضمن تلك املكوانت، وإن كان العرف السائد يف اإلحصاءات املالية الدولية 
 أشباه النقود عند حساب وسائل الدفع األساسية. اليت يعدها صندوق النقد الدويل يتم فيها استبعاد كافة بنود
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 على الطلب من حيد ما وهذا ا،تهلذا تطلب سلعة النقود تكون أن يرفض اإلسالمي واملايل االقتصادي الفكر إن -
 .االقتصادي ابملفهوم املضاربة لغرض النقود

 :أجزاء ثالثة إىل تقسيمه ميكن اإلسالم يف النقود على الطلب فإن لذلك، وتبًعا  
 .الدخل حبجم أساًسا يرتبط وهو الطلب، من األكرب احلجم ويشكل: املعامالت لغرض النقود على الطلب -1
 مواجهة أو مستقبلية معامالت إلمتام خيصص الذي النقود من احلجم: وهو االحتياط لغرض النقود على الطلب-2

 التضحية يف الفرد سلوكيات إىل إضافة الدخل حجم على ويتوقف اإلسالم، يف مشروع تصرف وهو طارئة، أمور
 .األموال هذه على املفروضة الزكاة مقدار وأيًضا للمستقبل، وتقديراته احلايل ابالستهالك

 معدالت على يعتمد وهو اإلسالمي، ابملفهوم هنا واملضاربة: االستثمار أو املضاربة لغرض النقود على الطلب -3
 .املتوقعة و السائدة األرابح

ومهما كانت هذه التقسيمات املختلفة للكتلة النقدية املتداولة، فإن العرض النقدي مبفهومه البسيط = )كمية النقود  
من طرف القانونية املصدرة من طرف البنك املركزي + كمية النقود املصرفية أي النقود اخلطية أو نقود الودائع املصدرة 

 البنوك التجارية(.

من حجم النقد املتداول يف البلدان الغربية  ذات النظام  90% وإذا كانت كمية النقد اخلطي تشكل أكثر من 
من ذلك احلجم، فإن مهمة البنك املركزي يف مراقبة %10 الرأمسايل، بينما ال تزيد نسبة النقود القانونية فيها عن 

 : مبا يليالعرض النقدي يف ذلك النظام تكون أصعب منها يف النظام اإلسالمي، وذلك لتميز هذا األخري 
قدرة البنوك على إنشاء النقود تكون حمدودة جًدا، خاصة يف ظل تطبيق النظام االحتياطي الكلي على تلك  -

 البنوك.

الشريعة اإلسالمية سرعة دوران النقود يجفرتض فيها أن تكون كافية لتغطية أنواع الطلب عليها، وذلك يف ظل حترمي  -
 كل  على الواجبة  إخضاع األموال لفريضة الزكاةأن التعامل اإلسالمي الالربوي قد اشرتط  إضافة إىل ،لالكتنازالغراء 
 . ومسلمة  مسلم
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 يف السائد األرابح معدل بني ابملفاضلة يرتبط فذلك املالية، األوراق سوق يف املضاربة لغرض النقود على الطلب أما
 .إسالمية تكون أن فيها يفرتض اليت األوراق هذه من املتوقع العائد ومعدل االستثمارية، األنشطة
" عارف حممد" الباحث رأي حسب إسالمي اقتصاد يف ابه االعرتاف ميكن االقتصادي ابملفهوم املضاربة فإن وعموًما،

 أن ميكن اليت تلك انهأب للمضاربة تعريف وضع مت فإذا مقامرة، هو وما مضاربة هو ما بني فاصل خط وضع مت إذا
تسب أو تجواجه  اإلسالم ألن اإلسالمي، اإلطار داخل جديدة خماطر تنشئ فإهنا وجدت فحيثما املقامرة أما خماطرها، حتج

 .املايل االستقرار عدم إىل تؤدي اليت املضاربة ضد فقط ولكنه عام، بوجه املضاربة يشجب ال
 يف سابًقا املذكورة العوامل تسهله ما وهو النقود، عرض يف التحكم من النهاية يف اإلسالمي املركزي البنك متكن فإذا
 اإلنتاج ضوء يف النقود على الطلب بدراسة يقوم فإنه الطلب، وبني بينه توازن إجياد سبيل ويف إسالمي، اقتصاد ظل

 أهداف حيدد التخطيط هيئات مع وابلتنسيق النقود، على الطلب مرونة حول توقعات ويضع واخلدمات للسلع والتوزيع
 يتالءم والذي فيه، املرغوب النقدي التوسع معدل فإن ذلك ضوء وعلى املقبلة، للسنة املتوقع التضخم ومعدل النمو،

  .املقّدر التضخم معدل+  النقود على الطلب يف النمو ملعدل مساوايً  يكون املعدل هذا مع
 صرف سعر يف االستقرار وحتقيق األسعار مستوى ثبات على احملافظة يف تتمثل النقدية السياسة أهداف أهم كانت  وإذا

 تلك لتحقيق النقود توظيف كيفية  يف يكون قد اخلالف أن إال اإلسالمي، االقتصاد يف خالف هناك فليس العملة،
 لضمان قواعد ثالث وضعوا وقد عرضها، مث ومن النقود قيمة ثبات ضرورة على املسلمون الفقهاء حرص لذا األهداف،

 :وهي النقود وظائف على احلفاظ وابلتايل األسعار، ثبات
 عن احلديث بداية يف هذا إىل أشران وقد سواها، دون الدولة ابه ختتص أن جيب وظيفة القانونية النقود إصدار إن-1 

 .اإلسالمي املركزي البنك وظائف
 التعامل يف العدل حيقق ومبا االقتصاد، حيتاجه الذي الالزم ابلقدر إال النقود يصدر ال أن األمر ويل على جيب -2

 .الربح أو االجتار بغرض النقود إصدار وحيظر
 فيما هذا ,السائلة النقود يف لالجتار مشروع غري عمل أي ومنع األسعار، استقرار على واحملافظة الغش منع ضرورة -3

 النقدية السياسة على واإلشراف النقدي العرض وتنظيم النقود إصدار لوظيفة اإلسالمي املركزي البنك مبمارسة يتعلق
 ومستشارها الدولة بنك لوظيفة ممارسته يف التقليدي املركزي البنك عن -نظران يف- البنك هذا خيتلف وال العام، بشكلها
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 السياسة على وكمشرف للبنوك كبنك  اإلسالمي املركزي البنك وظيفة أما التطبيقات، بعض يف بل العام إطارها يف
 املكونة اهليئات ظل يف عنه احلديث سيأيت ما فذلك إسالمي، اقتصاد يف املفرتضة اتهوأبدوا التفصيلي بشكلها النقدية
 .اإلسالمي املركزي للبنك

 .اإلسالمي املركزي للبنك املكونة اهليئات: اثلثا
 املصريف النظام عن خيتلف ال ذلك يف وهو اإلسالمي، االقتصاد يف املصريف اهلرم قمة على اإلسالمي املركزي البنك يقف

 عن املتميزة عمله طبيعة تتطلبها أخرى هيئات إىل إضافة له، املكونة اهليئات بعض يف عنه خيتلف ال التقليدي،كما
 : هي له املكونة واهليئات التقليدي، املركزي البنك

  :اإلسالمي املركزي البنك حمافظ -1
 أن يكفي وال كفء،  قوي رجل اإلسالمي املركزي البنك رأس على يكون أن جيب أبنه" شابرا عمر حممد" الباحث يرى

 للمجاالت الفنية واجلوانب للشريعة عميق فهم لديه يكون أن جيب بل األخالق، من رفيعة منزلة يف احملافظ هذا يكون
 هذا يكون أن ونرى  كافية،  طويلة لفرتة تعيينه يتم وأن احلكومي، اجلهاز يف رفيعة مبنزلة يتمتع أن جيب كما  املصرفية،

 أو للعجز إال العزل يكون ال أن على العزل، ملسألة ابلنسبة الشيء ونفس البالد يف األول احلاكم طرف من التعيني
  .سنوات  ست عن تقل ال اليت تلك فهي الكافية املدة أما العمل، بقواعد اإلخالل

  :النقدية السياسة جملس -2
 هذا أعضاء عدد حتديد ويجرتك الدول، من كثري  يف موجود هو ما غرار على الدولة يف الفعلية النقدية السلطة وميثل

 أيًضا البالد يف األول احلاكم طرف من تعيينهم يتم أن على بلد، لكل الداخلية القوانني أو الرمسية للسلطات لسلمجا
 أو كاخليانة  املعروفة القصوى الضرورة حاالت بعض ويف احلاكم من أبمر إال عزهلم فيها يتم وال احملافظ، بقاء فرتة ولنفس

 .املهام أداء عن العجز أو العمل بقواعد اخلطري اإلخالل
 االقتصادية الثقافتني بني مجعهم ضرورة هو اإلسالمي املركزي للبنك النقدية السياسة جملس يف األعضاء طبيعة مييز وما

 من اجلانب هذا من األعضاء بعض فليكن ذلك تعذر وإن أخرى، جهة من اإلسالمية والشرعية جهة من واملصرفية
 بعني األخذ مع املطلقة، ابألغلبية أو ابإلمجاع القرارات واختاذ تشاورايً  العمل يكون أن على ذاك، من واآلخرين التكوين
 .الشرعيني ومن االقتصاديني من املصوتني األعضاء عدد طبيعة االعتبار
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 و النقدي، والتداول النقد شؤون تنظيم يف اإلسالمي املركزي البنك حمافظ برائسة النقدية السياسة جملس مهام وتتمثل
 القوانني ظل يف الشؤون هلذه املنظمة التعليمات بسن ذلك و النقدية، السياسة على واإلشراف املصارف على الرقابة

 .ابه املعمول
 :الودائع أتمني هيئة-3

 إمجايل من معينة نسبة بدفع جتاري بنك كل  يقوم أن يف التقليدي املصريف النظام يف الودائع على التأمني فكرة تتلخص
 ابهألصحا الودائع رد يف البنك تعثر حالة ويف ا،تهإدار يف يشارك أو املركزي البنك ينشئها معينة جهة إىل لديه اليت الودائع

  .أكثر ال عليها املؤمَّن  املبالغ حدود يف الودائع رد اجلهة هذه تتوىل
 املتحدة الوالايت أن إال م، 1924سنة وذلك الودائع لتأمني نظاماً  أنشأت دولة أول هي تشيكوسلوفاكيا تعترب اترخييا

 ذلك وكان الشأن، هذا يف متكامال نظاًما تطبق العامل يف دولة اثين وهي ال،لمجا هذا يف رائدة جتربة متتلك األمريكية
 أنشأت حيث البلد، هذا يف البنوك من العديد إفالس إىل أدت واليت الثالثينيات يف الكبري الكساد أزمة نتائج من

 Federal Deposit Insurance الودائع على للتأمني الفيدرالية اهليئة م1934يناير يف املتحدة الوالايت
corporation   ابختصار أو.F D I نظام التاريخ هذا قبل كان  وقد م،1933لعام البنوك قانون مبوجب وذلك 

 .كلها  الوالايت يف يطبق وال الوالايت بعض يف يطبق الودائع على التأمني
 املالية املؤسسات مجيع الدول بعض تلزم حني ففي العامل، عرب الودائع على التأمني أنظمة يف كبريًا  اختالفًا الدول ختتلف

 بلجيكا و أملانيا مثل رغبتها حسب للمصارف ذلك أخرى دول ترتك وكندا، والياابن فرنسا مثل النظام هذا يف ابالشرتاك
 يف دوالر 66000 و األمريكية املتحدة الوالايت يف دوالر 100000 يبلغ للتعويض األقصى احلد أن كما  وإسبانيا،

   70 000 هو فرنسا يف الوديعة عن للتعويض األقصى احلد أما أملانيا، يف الوديعة قيمة من 30% يبلغ بينما الياابن،
 .أورو  20000 هو الذي األوروبية املديرية من املقرر األدىن احلد بكثري يتجاوز والذي أورو،

 يف التعامل منها واليت التقليدية، البنوك يف الودائع محاية إىل احلاجة أمهية من قللت حديثة تطورات هناك فإن ولإلشارة
 من قلل الذي األمر املصرفية، الوحدات مع املتعاملة للمؤسسات ابلنسبة السوق دخول سهل الذي املالية املشتقات

 حاجة فهناك وعليه الودائع، من االئتمان على الطلب لتمويل احلاجة قلت وابلتايل املصريف، االئتمان على الطلب مسألة
 الذي األمر سائلة، أصول إىل وحتويلها املصرفية األصول تداول فرص من حّسن قد هذا أن كما  الودائع، لضمان أقل
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 أن كما  الودائع، أتمني قيمة تقل أيًضا وهنا أفضل بصورة السيولة التزامات مقابلة على نفسها املصارف كثريًا  ساعد
 وشكلت املصرفية، الودائع حساب على متت اليت املشرتكة االستثمارية الصناديق ورواج انتشار مثل أخرى تطورات هناك
 .الودائع مثل هلا ضماانً  تتطلب أن دون هلا بديالً 

 الستخدام -كذلك- حتتاج ال األنشطة هذه ومثل للمصارف، امليزانية خارج املصرفية األنشطة زايدة كله  هذا إىل يضاف
 .الودائع ضمان نظام لتطبيق احلاجة من التقليل وابلتايل لتمويلها، الودائع

 املشتقات من كثري  يف فالتعامل اإلسالمية، البنوك صاحل يف -معظمها يف - ليست التطورات هذه أن نالحظ لكننا
 أمام حتداي يشكل يزال ال سيولة إىل املصرفية األصول حتويل أن كما  اإلسالمية، الشريعة ألحكام خمالفته أثبت املالية

 وهو لتداوهلا، اثنوية أسواق إىل حتتاج فهي اإلسالمية املالية األدوات من العديد اآلن حلد توفرت فإذا اإلسالمية، البنوك
 .احملدودة التجارب من جمموعة يعترب ما

 يف األقل على اإلسالمي املصريف النظام يف الودائع على للتأمني نظام وجود إىل -نظران يف- ملحة احلاجة كانت  لذا
 الودائع، لضمان صندوقًا تدير اإلسالمي املركزي البنك لدى هيئة شكل على النظام هذا يكون أن ونرى الراهن، الوقت
 يدفعه القسط دافع أبن يرون الفقهاء فإن الشرعية الناحية فمن حرج، دون اإلسالمي التعاوين التأمني أبسلوب يعمل
 كل  كان  مصرف يف إفالس حدث وإذا تربع، عقد كونه  إىل معاوضة عقد كونه  من خرج فقد دائًما، مقابل انتظار دون

 .ذلك يف منفعتهم انتفت وإن املصابة، الودائع أصحاب جرب على متعاونني املصارف يف املودعني
 الباحث رأي مع نتفق فإننا أنواعها، وجلميع عام بشكل يكون الودائع على التأمني أبن يرون الباحثني بعض كان  وإذا

 ووفًقا إذ الطلب، حتت الودائع على يقتصر أن جيب اإلسالمية البنوك يف التأمني أبن يرى الذي"  شابرا عمر حممد"
 يشاركون ال أهنم طاملا حيث التأمني، هذا مبثل املطالبة الودائع هذه ألصحاب شرًعا جيوز اإلسالمية الشريعة ألحكام

 . كلها اخلسائر حتمل يف املشاركة منهم مطلوابً  فليس األرابح يف
 و اإلسالمي املركزي البنك بني ابلتشاور فيحّدد الودائع ضمان صندوق إىل البنوك تدفعه الذي االشرتاك ملبلغ وابلنسبة

 وذلك كامال،  التعويض يكون وأن احلد هذا مثل يوضع ال أن فنقرتح للتعويض األقصى احلد عن أما اإلسالمية، البنوك
 الصندوق موارد من جزء استثمار إبمكانية نرى بل عادة، اإلسالمية البنوك لدى اجلارية الودائع حجم صغر أساس على
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 يكلف الذي اجلزء ذلك اإلسالمي املركزي البنك يقرر أن على تنميته، ألجل األجل قصرية إسالمية توظيفات يف
 .الصندوق هذا لرصيد املستمرة ومراقبته خربته ضوء على ابستثماره

 على البنوك من الطلب حتت الودائع من جزء على حصلت إذا احلكومة أبن قوله" شابرا عمر حممد" الباحث ويواصل
 .األموال تلك على التأمني قسط دفع عليها فإن حسن، قرض شكل

 أن من مانع وال االستثمارية، الودائع حلماية إسالمي بنك كل  داخل صندوق إنشاء فنقرتح املضاربة لودائع ابلنسبة أما
 .الودائع أتمني هيئة رقابة حتت وابألخص اإلسالمي املركزي البنك رقابة حتت يكون

  :املركزية الشرعية الرقابة هيئة-4
 للمصرف يفيت الشرعية الرقابة هيئة وعضو أعماله، على الشرعية ابلرقابة اخلاصة هيئته إسالمي بنك لكل أن املعلوم من

 عن وبعدها واستقامتها الفتوى سري حلسن الالزمة واملالية اإلدارية االستقاللية للمفيت يّوفر ال وهذا منه، أجره ويتقاضى
خجص    فإنه األسباب هلذه بغريه، واستبداله خدماته عن االستغناء احتماالت من وحصانته املفيت ومحاية املربر، غري الرتر

  .مباشرة بصفة  اإلسالمية املصارف عن مستقلة شرعية رقابة هيئة إجياد املناسب من
 تقوم أن يفضل فقد الشهادات، يصدرون الذين للحساابت اخلارجيني للمراجعني العامة املمارسة مع متاشًيا أنه كما
 اإلسالمية، الشريعة وأحكام تتفق اإلسالمية البنوك أعمال تكون وأن الشهادات، إبصدار مستقلة خارجية شرعية هيئة

 ال قد املركزي البنك يف املدققني ألن ونظرًا اهليئة، هذه مثل يضم أن يف للدولة املركزي البنك من أفضل هناك وليس
 وجود فإن للموظفني، مناسب وتدريب للمنتجات معقول توحيد دون الفعال الوجه على املهمة ذهبه القيام يستطيعون

 .والتدريب التوحيد عملية يف مهم بدور للقيام يضطرها قد املركزية البنوك يف شرعية هيئة
 أعضائها عدد حتديد يرتك هياكله ضمن اإلسالمي املركزي البنك يضمها اليت املركزية الشرعية الرقابة هيئة أن ونرى

 اليت الشروط وبنفس البالد، يف األول احلاكم من وعزهلم تعيينهم يتم بينما للبلد، الداخلية القوانني أو الرمسية للسلطات
 علوم يف والتخصص التكوين من عال مستوى على اهليئة أعضاء يكون أن جيب كما  النقدية، السياسة جملس يف رأيناها

 ال أن على واملصرفية، املالية ابلعلوم اإلملام من مالئم قدر مع اإلفتاء، يف بكفاءهتم هلم يشهد وممن اإلسالمية، الشريعة
 هيئة وظائف أهم وتتمثل الشرعي، التخصص ذوي من النقدية السياسة جملس يف إليهم املشار األعضاء نفس يكونوا
 : يف املركزية الشرعية الرقابة
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 اهليئة رأي يكون أن على اإلسالمية، للبنوك الشرعية الرقابة هيئات قرارات و ألعمال املفاجئة أو الدورية الرقابة 
 .البنوك تلك أعمال من عينات مراقبة وكذا الضرورة، عند انقًضا العليا

 معها، املتعاملني أحد من أو للبنوك الشرعية اهليئات من سواء هلا ترفع اليت املسائل يف والفتوى الرأي إبداء 
 .ملزًما العليا اهليئة رأي يكون أن على تصدرها، اليت الفتاوى إبحدى مثال يقتنع مل والذي

 عملهم ميارسوا ال وأن اإلسالمية، للبنوك الشرعية الرقابة هليئات خيتارون الذين األعضاء تعيني على املصادقة 
 .املصادقة هذه بعد إال

 الرقابة هيئة على كلها  تعرض واليت اإلسالمي، املركزي للبنك النقدية السياسة جملس وقرارات أعمال على الرقابة 
 .صدورها قبل املركزية الشرعية

 املصارف قانون نص حيث الشرعية، للرقابة ومركزية عليا هيئات إبنشاء قامت اإلسالمية الدول من عدًدا أن يذكر
 شرعية عناصر تضم شرعية عليا هيئة - الوزراء جملس من وبقرار -تشكيل على املتحدة العربية اإلمارات لدولة اإلسالمية

 .اإلسالمية االستثمارية والشركات املالية واملؤسسات املصارف على العليا الرقابة تتوىل ومصرفية وقانونية
 ملزمة أحكاما تصدر( عليا شرعية رقابة هيئة) املاليزي املركزي ابلبنك عليا استشارية هيئة إبنشاء ماليزاي قامت كما

 .التقليدية املصارف يف اإلسالمية وللنوافذ اإلسالمية للمصارف
 أبن جند األخرية هذه يف حيث والسودان، كباكستان  املصريف نظامها أبسلمة قامت اليت للدول ابلنسبة األمر وكذلك
 اجتماعات حيضر اهليئة هلذه العام األمني أن كما  الشرعية، للرقابة العليا ابهليئة عضو ميثله من أو السودان بنك حمافظ
 وأخريًا والقرارات السياسات هذه شرعية أتمني بغرض اتهوقرارا اتهسياسا وضع يف ويشارك املركزي، للبنك العليا اإلدارة

 هيئة يضم كان  املاضي، القرن من التسعينيات ايةنه مع مهامه أداء عن توقف الذي اإلسالمية للبنوك الدويل اإلحتاد فإن
 األعضاء للبنوك الشرعية الرقابة هيئات رؤساء من ينتخبون منهم عشرة عضًوا، 15 من تتكون الشرعية للرقابة عليا

 ما بدراسة اهليئة وختتص اإلحتاد، جملس ويعينهم املنتخبون اهليئة أعضاء يرشحهم التقات العلماء من ومخسة ابإلحتاد،
 التزامها مدى يف الرأي وإبداء فتاوى، من األعضاء اإلسالمية املالية واملؤسسات للبنوك الشرعية الرقابة هيئات أصدرته
. ابلبحرين اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هليئة شرعي جملس هناك أن كما  اإلسالمية، الشريعة أبحكام
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 على وهذا التقليدي، املركزي البنك ميزانية على بناًءا اإلسالمي املركزي البنك مليزانية تصورًا نضع أن ميكننا األخري، ويف
     :اآليت النحو

 ميزانية البنك املركزي اإلسالمي                                                 
 اخلصوم األصول 

 (.التداولموجودة يف ) نقود مصدرة- ذهب وعمالت أجنبية.-
 حساابت دائنة للبنوك واملؤسسات املالية.- .(1) اإلسالميةسندات اخلزينة -

 حساب دائن للخزينة العامة.- ودائع مركزية لدى البنوك واملؤسسات املالية.-
 حساب خاص لدعم استقرار سعر الصرف.- ودائع مضاربة لدى البنوك واملؤسسات املالية.-

 رأس املال واالحتياطات.- واملؤسسات املالية.قروض حسنة للبنوك -
 خصوم أخرى.- .(2) جتاريةقروض حسنة للبنوك بضمان أوراق -

 .نقود جاهزة-
 نقود خمصصة لتدخل يف سوق الصرف.-

 أصول أخرى.-

 

 
 ابالعتماد على املراجع املستعملة يف هذا البحث. الباحثاملصدر: من إعداد 

 

 :للجدول توضيحات

 .للحكومة احلسن اإلقراض سندات اإلستصناع، سندات السلم، سندات: هي اإلسالمية اخلزينة سندات-(1)

 هذه تعامل يف رأينا كما  خصمها من بدال جتارية أوراق بضمان حسنة قروض على ابحلصول للبنوك يجسمح قد -(2)
 املصريف، النظام أسلمة حنو انتقالية مبرحلة املرور عند هنا تتوفر قد احلالة هذه ولكن التقليدي، املركزي البنك مع البنوك

 .خصومات أي بدون التجارية ابألوراق التعامل كان  إذا األسلمة بعد تتوفر وقد
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 .هلا املقرتحة واحللول املصريف النظام ألسلمة املعوقات أهم: الثاين احملور

 إسالمي، مصريف نظام إبنشاء ووثيقاً  مباشرًا ارتباطًا يرتبط إسالمي مركزي بنك إنشاء أن إىل البحثية الورقة بداية يف أشران
 على وذلك األعم، احلالة وهي التقليدي املصريف العمل وآليات أبسلوب يعمل كان  إذا للبلد املصريف النظام  أبسلمة أو

 يف إال يتجسد ال ما وهو حديثة، إسالمية دولة إبنشاء يرتبط قد مرة ألول إسالمي مصريف نظام إنشاء أن أساس
 .قليلة حاالت

 بني حجمها يف ومتفاوتة طبيعتها يف خمتلفة معوقات تصادف املصريف للنظام األسلمة عملية أن عملًيا املالحظ لكن
 .ابلتفصيل دراسته سنحاول ما وذلك وآخر، بلد

 .اإلسالمية البلدان يف املصريف النظام ألسلمة املعوقات أهم: أوال

 أهم استنتاج ميكن اإلسالمي العامل بلدان يف املصرفية األنظمة بعض ألسلمة السابقة والتجارب احملاوالت ضوء على
 :وهي العملية، هذه واجهت اليت املعوقات

 فوجود السائدة، الدايانت ابألحرى أو الداينة حيث من خاصة اجملتمع تكوين طبيعة االعتبار بعني األخذ عدم -1
 األسلمة بعملية القيام ألن إقصاؤها، وابلتايل أخرى دايانت وجود عدم إطالقًا يعين ال البلد سكان يف املسلمة األغلبية

 .واالعتقاد  التدين حلرية مناف وهذا ال،لمجا هذا يف اإلسالمي الدين تعاليم فرض يعين املصريف للنظام

 ما فإن السكانية، تركيبتها يف مطلقة إسالمية أغلبية ذات وهي املسار هذا يف جنحت قد ابكستان دولة كانت  وإذا
 املاضية السنوات وطيلة البلد هذا يف احلكومة حاولت حيث السودانية، كالتجربة  أخرى أمثلة هذه نظران وجهة يثبت
 مراعاة دون احلياة، مناحي كافة  ويف كامل  بشكل اإلسالمية الشريعة أحكام تطبيق بل املصريف، النظام أسلمة فقط ليس

 يعين فهذا اإلسالم، يعتنق السوداين الشعب من% 75 كان  فإذا مواطنيها، ضمن معتربة وأبعداد املسلمني غري لوجود
 هي -نراها كما- النهاية يف والنتيجة الربع، تشكل البلد هذا يف واملسيحيني الوثنيني يف املتمثلني املسلمني غري نسبة أن
 غري يقطنه الذي البلد هذا جنوب يف تتوقف تكاد ال األهلية احلروب إن بل كامل،  بشكل يتم مل األسلمة مسار أن

 .اإلسالم يف السابقة العصور يف علمنا حسب حيدث مل شيء وهو عليهم، األسلمة بفرض ذلك يكون وقد املسلمني،
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 آنذاك، الشعب جملس رئيس من وابقرتاح م 1989مايو يف( سابًقا) اإلسالمية للبنوك الدويل اإلحتاد قام مصر ويف
 أبواب، أربعة إىل مقسمة مادة تسعني من يتكون مصر يف إسالمي مصريف نظام إقامة إىل يهدف قانون مشروع إبعداد
 املشروع هذا قدم وقد إسالمي، مركزي بنك وتوجبه رقابة حتت النظام هلذا والتنظيمية والشرعية القانونية اجلوانب تشمل

 هي الواقع أرض على نراها اليت النتيجة لكن القانون، هذا إليه آل عما معلومات منلك وال املصري، الشعب جملس إىل
 مصر يف املسيحيني السكان عدد ألن سابًقا، ذكرانه ما هو  -اعتقادان حسب -والسبب تطبيقه، أو وجوده عدم

 .السكان مخس تقارب نسبة عددهم يشكل

 عندما وذلك ا،نهسكا تركيبة يف اإليديولوجي أو الديين ابلعامل االعتبار بعني األخذ يف جنحت قد ماليزاي أن ويبدو
 داخل اإلسالمية النوافذ طريقة يف النظام هذا مع خنتلف كنا  وإن املصريف، نظامها يف للقوانني املزدوج ابلنظام أخذت
 .اإلسالمي  البلد هذا يف واملطبقة التقليدية البنوك

 خاًصا قانوانً  ماليزاي سنت فقد للدولة، الرمسي الدين هو اإلسالمي الدين أن على ينص ماليزاي دستور أن من فبالرغم
 يبلغ الذين انهسكا ألن وذلك التقليدية، البنوك على السائدة البنكية القوانني مع موازاة اإلسالمي املصريف ابلعمل
 %. 53منهم املسلمني نسبة تتجاوز ال مليوانً  العشرين عددهم

 تصرحيات بفعل كان IBS اإلسالمي أو الالربوي املصريف ابلنظام أمسته ما تطبيق يف املاليزية التجربة جناح أن لنا يؤكد وما
 عبد رازف حممد"  الباحث يقول الصدد هذا ويف واإليديولوجية، الدينية للعوامل متهومراعا وتفهم املسئولني

 يف التقليدي املصريف العمل حمل اإلسالمي املصريف العمل حيل أبن يقصد يكن مل املركزي البنك إن:" مايلي"القادر
 املعبد جبوار املسجد يبىن كما  أو لنا وكسالح  كدعوى  به نقوم وسوف الدايانت، و األجناس املتعددة املاليزي متعلمجا

 هذا أن على هللا وأمحد املسار، نفس ماليزاي يف اإلسالمي املصريف العمل تطبيق وسيتخذ اإلسالم، لنداء الناس وندعو
 " .أيضا فاعليته اتضحت كما  جدواه اتضحت قد املنهاج

 املزدوجة املصرفية األنظمة وجود إىل هنا نشري أن املناسب من":"...حممد احلليم عبد" الباحث كذلك  يقول وكما
 املركزي البنك و احلكومة ابه قامت اليت املخلصة للجهود انعكاس وهذا ماليزاي، يف مًعا تعمل وهي واإلسالمية التقليدية
 املصرفية لالحتياجات ابلبديل يزود أن النهاية يف املمكن من والذي اإلسالمي، املصريف العمل بنمو لالرتقاء املاليزي
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 يف به التزمنا الذي الدور حتقيق من سنتمكن هللا شاء إن الطريقة ذهبهو ال، أم مسلمني منهكو  عن النظر بصرف للناس
 منا إدراًكا وذلك  اآلخرين، على نفرضها أن ودون احرتافًا أكثر طريقة خالل من اإلسالمي املصريف العمل ورواج تطبيق

 ".واألداين األجناس املتعدد املاليزي للمجتمع الظاهرة حلساسية

 فإذا تغيري، دون الكل وترك الكل، من جزء تغيري من نوع هو إسالمي أساس على القائم املصريف النظام تغيري إن -2
 وضع يف اإلسالمي املصريف النظام أصبح األخرى، االقتصادي النظام أجزاء ابقي تغيري يف اإلسراع ذلك يصاحب مل

 التحول مقصود حيقق ال أنه إال احلايل، املختلط الوضع من أفضل يكون قد وضع وهو النظام، جممل عن املغرتب
 .املرغوب ابلشكل اإلسالمي

 الثقيلة الربوية الديون: هو" شابرا عمر حممد" الباحث رأي حسب اإلسالمي التحول طريق يف الرئيسي العائق -3
 وقًتا يستغرق املفرط العام القطاع دين من اإلسالمي اجملتمع وختلص اإلسالمية، الدول معظم على واخلارجية الداخلية

 أشكال كافة  من ممكن حد أدىن إىل التقليل وبدون كله،  احلكومي للجهاز شامل إصالح بدون يتم أن ميكن وال ،طويالً 
  .واالختالس والتبذير الفساد

 اهلياكل وكذا مؤهل، بشري وعامل دقيق تنظيمي برانمج من تتطلبه وما األسلمة لعملية اجليد التحضري عدم -4
 عند ابلفعل مالحظته متت ما وهو ومؤسسات، هيئات من العملية هذه جناح وابلتايل اإلسالمية، البنوك لعمل املساعدة

 حتسب قد واليت العملية، هذه تشوب ثغرات بقاء إىل أدى والذي املصريف، نظامها أبسلمة قامت اليت البلدان بعض
 .النهاية يف اإلسالم على

 .املصريف النظام أسلمة سبيل يف املقرتحة احللول: اثنيا

 تتمثل ابلتفصيل أمهها تناولنا واليت املصريف، النظام أسلمة تصادف قد اليت للمعوقات اقرتاحها ميكن اليت احللول إن 
 :يف

 يف وهذا ابلفائدة، مرتبطة مصرفية سياسات على معتمًدا البنوك مجيع على يشرف التقليدي املركزي البنك كان  إذا -1
 الباحث الحظ كما-جوهرايً  تناقًضا أنتج قد الوضع فإن مثال، مصر يف كما  واإلسالمي التقليدي النظامني وجود ظل
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 إىل جنًبا استمرا ولكنهما متناقضان مصرفيان نظامان يوجد حيث املصرفية، االزدواجية بسبب -يسري الرمحن عبد
 لدى يظل حبيث الطرفني، بني قائم صراع يف سبًبا اخللل هذا فظل استبعاده، أو اآلخر احتواء أحدمها يستطع فلم جنب

 املعلنة صفتها جيعل الذي احلد إىل قضيتها متييع أو الساحة عن اإلسالمية البنوك إقصاء يف رغبة التقليديني املصرفني
 برفض التقليدية البنوك رجال إقناع يف اإلسالمية البنوك رجال حيدو األمل يظل إسالمي،كما ومقصد معىن كل  من جمردة

  .ومعاونتهم  إليهم االنضمام ضرورة مث ومن ابلراب، التعامل

 األخذ بذلك ونعين حقه، حق ذي كل  إعطاء يف يتمثل -أصال وججد إذا-الصراع هذا إلغاء يف احلل أن نرى وعليه
 الذي الشيء وهو واإلسالمية، التقليدية البنوك من كل  عمل لتنظيم نظام يجفرض حبيث القوانني يف االزدواجية بنظام
 .احلايل الوقت يف مثال مصر يف يغيب

 ذلك املصريف، العمل يف القانوين االزدواج بنظام أخذه من أفضل هناك فليس إسالمية، غري أقلية البلد يف كانت  فإذا
 بوجود رّخص قد بتساحمه اإلسالم كان  وإذا غالًبا، األقلية هذه اعرتاض يثري سوف موحد وبقانون األسلمة فرض ألن

 هذه يف اإلسالمي البنك جبوار تقليدي بنك بوجود يسمح ال فلماذا إسالمية، بالد يف املسجد جبوار املعبد أو الكنيسة
 البالد؟

 .كامل  بشكل اإلسالمية الداينة تسودها اليت البلدان يف إال نظران حسب يصلح فال األسلمة ظل ويف املوحد القانون أما
 مراعاة جتب بل نظران، يف حد هناك فليس بلد، أي يف إسالمية غري أقلية وجود يف اعتباره ميكن الذي للحد وابلنسبة

 تنظيم -األسلمة بعملية القيام قبل -األمر تطلب وإن الدولة، يف ومعابدها كنائسها  هلا وجدت مىت األقليات هذه
  النيابية السلمجا يف ممثليها طريق عن مباشرة غري أو مباشرة بطريقة العملية هذه يف األقليات هذه رأي ألخذ استفتاء
 .املنتخبة

 أسلمة ألن الدولة، أنظمة مجيع يف اإلسالم لتطبيق شامل برانمج من جزًءا تكون أن جيب املصريف النظام أسلمة إن -2
 والنظم الرتبوية، واملناهج القوانني، أسلمة إىل إضافة عام، بشكل االقتصادي النظام أسلمة تتطلب النظام هذا

 ونسمح البنوك مع ابلفائدة التعامل مننع أن مثال يتصور فال ابلعملية، مباشرًا ارتباطًا يرتبط مما ذلك غري إىل االجتماعية،
 .الشأن هذا يف عقوبة على ينص ال وابلتايل جرمية، ذلك يعترب ال للدولة اجلنائي القانون ألن األشخاص بني به
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 القائمة الديون تسوية أو ابلتبادل أو ،حاالً  الدفع: وهي طرق ثالث إبحدى تسويتها ميكن القائمة للديون ابلنسبة -3
 رأس يف مشاركة مقابل منهديو مبادلة قبلوا فإذا الفائدة، انطالق نقطة هي الدائنني مع التفاوض إن .اجلدولة إعادة على
 الدولة متلك عندما الداخلية الديون يف خاصة مستحب وهو املشكلة، حيل فهذا املضاربة أو املشاركة بشهادات املال

 .صتهخصخ إىل دفتهو كبريًا  عاًما قطاًعا

 التبادل، هلذا الدائنني رفض بسب أو للبيع القابلة العمومية املؤسسات نقص بسبب ممكن غري الديون تبديل كان  إذا
 الدائنني مع خاصة يصلح االضطرار هذا أن ويبدو والفوائد، األصل أي كامال  يجدفع أن جيب الدين فإن احلالة هذه ففي
  .فقط رأمساله يسرتجع أن حقه من يكون وابلتايل ابلراب التعامل بعدم مطالب املسلم ألن املسلمني، غري

 استطاعة وعدم املدين إعسار إثبات عند إال اجلدولة إعادة أو التبادل إىل الذهاب ميكن ال اخليارات، هلذه ابلنسبة
 للدائنني يقدمها أن ميكن أصوال ميلك املدين كان  إذا خاصة ابلتبادل البدء يفضَّل املدين إعسار حالة يف و التسديد،

 بصدد تكون اليت املؤسسات مال رأس يف مسامهة مقابل حقوقها مببادلة أحياانً  ترحب فالبنوك املتعثرة، ديونه مقابل
 الوقت نفس يف هلا يسمح كما  مصداقيته، ويعزز املسار هذا مبراقبة للبنوك يسمح أن شأنه من هذا و اهليكلة، إعادة

 . أخرى جهة من املصريف اجلهاز وتقوية جهة من انهديو بتحصيل

 متطلبات أهم توفري وكذا املخطط، الربانمج نوعية على كبري  بشكل يتوقف املصريف للنظام األسلمة عملية جناح إن -4
 .املوايل احملور خالل من ابلتفصيل دراسته سنحاول ذلك، كل  ألمهية ونظرًا العملية، هذه

 بعض ضوء على توفريها إمكانية ومدى املصريف، النظام ألسلمة واملؤسساتية والبشرية التنظيمية املتطلبات: الثالث احملور
 .الرائدة التجارب

 و اهلزات بعض سّجلت فقد الفشل هلا يجكتب مل وإن البلدان، بعض يف حدثت اليت املصريف النظام أسلمة جتارب إن
 : أمهها من اليت املتطلبات بعض استيفاء وعدم التحضري سوء يسبب وذلك الثغرات، بعض أنتجت

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 

 

 
 
 

 

118 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 

 

 .التنظيمية املتطلبات: أوال

 : يف خاصة وتتمثل

 من":" شابرا عمر حممد" الباحث يقول الصدد هذا ويف العملية، لنجاح عامل أهم ويعترب: التطبيق يف التدرج 
 النموذج إىل اإلسالمي العامل يف حالًيا السائد التقليدي الرأمسايل واملصريف النقدي النظام من االنتقال اخلطأ

 ضررًا وتسبب كله،  النظام ختنق رمبا احملاولة فهذه جًدا، قصرية مدة خالل أو واحدة بضربة العادل اإلسالمي
 ال كافية  مدة خالل مراحل وعلى تدرجيية تكون أن يتعني االنتقال فعملية اإلسالم، مث ومن لالقتصاد، عظيًما
 " .متعلمجا يف أخرى إصالحات تصاحبها أن جيب و مشروع، سبب بال تطول

 والتخطيط املالية وزير أعلن املاضي القرن من الثمانينيات بداية مع األسلمة عملية بدأت وعندما مثال، السودان ففي
 برانجما تتبىن سوف الدولة أبن 1982 لعام السنوية العامة املوازنة خطاب تقدمي مبناسبة الشعب جملس أمام االقتصادي

 البالد نظام يف هزة حتدث ال اليت ابلكيفية اإلسالمي املصريف النظام إىل الربوي النظام من واملتأين املتدرج للتحول
 ابإلضافة ذلك، بسبب صعوابت يالقي جعله مما مراحله، بعض يف كذلك  يكن مل أنه يبدو التطبيق أن إال االقتصادي،

 .سابًقا ذكرانها اليت العوامل إىل

 جعل أو التغيري، يف اإلرادة نقص لتربير كذريعة  تتخذ أو خاطئ، بشكل تفسر أال جيب التطبيق يف التدرج فكرة لكن
 يف الضرورية التغيريات لتطبيق متاًما واضحة رزانمة مع بدقة ومعّرف واضح خمطط هناك يكون أن جيب لذا مؤقًتا، املسار

 : التالية اجلوانب على حيتوي برانمج أي امليدان،

 التطبيق وآليات تواريخ من ابه يتعلق ما كل  يوضَّح وسيطية مراحل مع تفصيلي حتويل خمطط وضع. 
 وتوزيعها للمخطط، األخرى واملكوانت السياسات املؤسساتية، اهلياكل القوانني، مثل التحول متطلبات إحصاء 

 .املرجو التطبيق مسار برانمج مع تتالءم الزمن من مرحلة على
 حمتملة عوائق وتفادي الكتشاف وهذا املخطط، الربانمج وانسجام جناح من للتأكد سنوي تقييم. 
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 اليت القوانني إصدار جيب حيث األسلمة، متطلبات استيفاء يف وأمهها خطوة أول ويعترب: القانوين اإلطار وفري 
 أول أبن" إقبال حممد و اجلارحي حممد" الباحثان يرى و اإلسالمية، املالية واملؤسسات البنوك نشأة تسهل
 وهذا أوىل، كمرحلة  وذلك شاملة بنوك إىل التجارية البنوك كل  حتويل عملية تسهيل هو املرحلة هذه يف عنصر

 .الشاملة البنوك طريق عن مت إذا سهولة أكثر يكون اإلسالمية البنوك إىل التحول ألن
 شركات أو مسامهة شركات كانت  سواء املنشآت كافة  من يطلب حيث: القروض /املال رأس نسبة زايدة 

 واعتماد اعتمادها لتقليل وذلك الكلي، متويلها يف ماهلا رأس نسبة تدرجيًيا تزيد أبن فردية منشآت أو أشخاص
 املال رأس من اتهحاجا املؤسسات تستويف أن عنده ميكن الذي احلد إىل وذلك القروض، على االقتصاد
 ابملشاركة، التمويل هو املنشآت لكافة املدى البعيد اهلدف كان  ولئن اخلاصة، أمواهلا من والعامل الثابت العادي،

 .اإلجياري والبيع واملراحبة كالتأجري  بديلة متويلية أساليب إىل احملدود ابلوصول املنشآت هلذه يسمح أنه إال
 ثريج :  اإلسالمية التمويل لصيغ التطبيق توحيد  بطريقة اإلسالمية التمويل صيغ تطبق اإلسالمية البنوك من كر

 حاجة فهناك لذا العقود، هذه لطبيعة الفهم وعدم الدقة عدم إىل يؤدي أن ميكن االختالف هذا و خمتلفة،
 .املصريف النظام أسلمة يف الشروع عند التمويل طرق توحيد إىل

 ما وهو التقليدية، البنوك مع جنب إىل جنًبا اإلسالمية البنوك تعمل أين خمتلطة بيئة يف خاصة املشكل هذا برز وقد  
 اإلسالمية البنوك على الرقابة متارس عندما النقدية للسلطات كاف  بشكل الصورة وضوح عدم أخرى جهة من يفسر
 .للجمهور تقدمها اليت اتهمنتجا وعلى

 رشيد غري ضرييب نظام وجود ألن ذلك األسلمة، بعملية اإلسراع على يساعد ما وهو: الضرييب النظام إصالح 
 ابهاجتذا من فبدال سوداء، نقود إىل سليمة بطرق املكتسبة األرابح حىت حيجّول عبئه، حتمل يف العدالة تتوفر وال
 إىل أو أخرى، مواطن إىل اهلروب إىل تلجأ واالحتياطيات، املال رأس زايدة خالل من منتجة استخدامات إىل

 .اإلسالم يستنكره ما وهو التبذيري، االستهالك
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 .البشرية املتطلبات: نيااث

 إعداد عند لذلك الضرورة وتشتد عملية، ألي الضرورية النجاح عوامل إحدى هو املؤهل البشري العامل توفري إن 
 من الكثري سّبب قد العامل هذا غياب أن رأينا ولقد إسالمي، نظام إىل التقليدي املصريف النظام لتحويل عملي برانمج

 .املختلط املصريف النظام يف خاصة اإلسالمية والبنوك املركزية البنوك بني العالقة اإلشكاالت

 على معهًدا إنشاء قررت دولة كل  على يستوجب املصريف النظام أسلمة لعملية البشرية املتطلبات استيفاء أبن نرى لذا  
 : اآلتية ابملهام القيام به مناطًا يكون و اإلسالمي، املصريف العمل يف املتخصص والتدريب والتكوين للدراسات األقل

 .اإلسالمية الّصريفة يف التأهيل والبسيطة واملتوسطة العالية الكوادر اإلطارات تكوين -

 فيهم مبا التقليدي املصريف النظام أسس وفق املتكونني واملوظفني العمال جلميع املدى قصرية تدريبية دورات إعداد -
 ال لكي و اإلسالمي، املصريف العمل وتطبيقات ومبادئ أسس على لتدريبهم وذلك للدولة، املركزي البنك يف املسئولني

 .البطالة إىل وإحالتهم عنهم االستغناء يتم

 و امليدان، يف واملختصني ابخلرباء ابالستعانة وهذا اإلسالمي، املصريف النظام حول الفكرية وامللتقيات الندوات تنظيم -
 .اإلسالمي العامل يف واملعروفة اللمجا هذا يف الرائدة األحباث مراكز مع ابلتعاون

 وذلك بقربص، اإلسالمي واالقتصاد للبنوك الدويل املعهد( سابًقا) اإلسالمية للبنوك الدويل اإلحتاد أنشأ فقد للتذكري 
 القرن من الثمانينيات فرتة طيلة املعهد عمل وقد اإلسالمية، البنوك حركة لنجاح البشري العامل توفري أبمهية منه إدراًكا

 لذا املشكل، نفس من أصال تعاين كانت  هليئة وتبعيته التمويل، بنقص تتعلق انهأ ويبد ألسباب أبوابه أغلق مث املاضي
 .اهليئات إىل ال الدول إىل املعاهد هذه مثل تبعية بوجوب نرى التجربة هذه من استفادة و
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 .املؤسساتية املتطلبات: اثلثا

 خدمات من واستفادته تكامله بفعل كان  األخرية، السنوات يف هائل وبشكل التقليدي املصريف النظام تطور إن
 ابلشكل اآلن حلد يتوفر مل الذي الشيء وهو املال، رأس وأسواق النقدية بشقيها املال أسواق أمهها أخرى مؤسسات

 .اإلسالمية للبنوك املناسب و الكايف

 :هي أساسية عناصر ثالثة يف تلخيصه ميكن املالية األسواق إىل اإلسالمية البنوك وحاجة

 يف السيولة الستخدام تسيلها إىل حتتاج وقد األجل، طويلة تكون قد واليت لديها اليت احلقوق بعض بيع إىل احلاجة -1
 .االلتزامات ببعض الوفاء أو جديدة استثمارات

 ال وعادة املشروعات، يف األجل ومتوسطة طويلة الستثمارات برانمج وله تنموية أهداف له اإلسالمي البنك أن -2
 البنك تصرف حتت السائل املال بعض يكون وهنا دفعات، على بل واحدة مرة املشروعات هذه يف املال يستخدم

 استخدامها موعد حيني حىت اآلجال وهلذه األموال هذه يوظف أن للبنك البد احلالة هذه ويف متوسطة، أو قصرية آلجال
 .عاطلة تبقى فال

 أصوهلا، جمموع من معينة كنسبة  األجل قصرية نقدية أبدوات املصارف حتتفظ أن تستدعي قد النقدية السياسة إن -3
 املصريف النظام سالمة شروط من وهذا لذلك، تضطر حينما اتهابلتزاما للوفاء تؤهلها السيولة من درجة على تجبقي حىت

 .ككل

 أن جند حيث الدولية، املالية األسواق يف احلاصلة التطورات االعتبار بعني أتخذ أن اإلسالمية البنوك على جيب كما
 الضعيف املردود ذات احلكومية األوراق يف واالستثمار التقليدية البنكية احلساابت من الضخمة األموال رؤوس هروب

 أن اإلسالمية البنوك على حيتم الذي األمر األسهم، أسعار يف كبرية  وزايدة مرتفًعا منًوا فيها سججل قد البورصة أسواق إىل
 أتسيس و أمواهلا، لتسيري أكرب أمهية تعطي وأن ومتنامية، سريعة بطريقة البورصة معامالت يف للدخول نفسها حتضر

 .لذلك الضرورية األدوات وتقدمي االستثمار، وصناديق ابألسهم، شركات
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 عملية لنجاح ضروري كشرط  وذلك إسالمية، وأساليب أبدوات تعمل اليت اإلسالمية املالية السوق توفري حبتمية نرى لذا
 حتقيق يف فاعليتها ودرجة املركزي البنك حيددها اليت االئتمانية السياسة كانت  وإذا اإلسالمي، املصريف النظام إىل التحول
 بناء حلقات من حلقة متثل كما  وتطورها، وجودها مرتكزات أهم تعد اليت املالية السوق خالل من إال تتم ال أهدفها
 أسلمة عند البديهي من أنه ترى اإلسالمية البنوك حول األحباث من الكثري كانت  فإذا اقتصاد، أي يف املصريف النظام
 الطبيعي للعمل ضروري مؤسسايت إطار ترقية أيضا الرئيسية املركزي البنك مهام من يكون أن دولة ألي املايل النظام

 أدوات تطوير يف أساسًيا دورًا يلعب أن املركزي البنك على جيب حيث اإلسالمية، الشريعة ملبادئ املالئم املالية لألسواق
 .اإلسالمي االقتصاد املال رأس سوق أو النقد سوق يف للعمل جديدة مالية

 :يلي كما  تكون أن جيب اإلسالمي املال سوق فإن تصوران ويف

 عرض جيمع الذي األجل قصري املال سوق هو العام االقتصادي مبعناه النقدي السوق: اإلسالمية النقدية السوق•
 األرصدة وأيًضا النقدية، األوراق أي واخلواص املؤسسات طرف من واملستخدمة االقتصاد، يف املتداولة النقود وطلب
 فئة فيه ت جتربادل الذي السوق فهو الضيق التقين مبعناه أما العامة، اخلزينة وحساابت املالية واملؤسسات البنوك يف الدائنة
 البنك دفاتر يف املقيدة الدائمة ابألرصدة التعامل أي املركزي، البنك حساابت يف( السيولة) الدفع وسائل من معينة

 .املختلفة املالية  واملؤسسات البنوك ابسم املركزي

 : التاليتني الطريقتني إبحدى اإلسالمية للبنوك توفريه فيمكن العام مبعناه النقدي السوق إىل نظران فإذا

 يرغبان بنكني أي على جيب اإلسالمية املصارف بني السيولة لتبادل نظام لتوفري: اإلسالمية البنوك بني السيولة تبادل-1
 :  يف واملتمثلة عليها، االتفاق الواجب الشروط أهم بنوده تتضمن بينهما عقًدا ميضيا أن النظام هذا من االستفادة يف

 .ابملثل ابملعاملة االلتزام -

 واخلسارة، الربح يف املشاركة أساس على وإما احلسن القرض أساس على إما التمويل، أساسها على يتم اليت الطريقة -
 احتساب كيفية  على االتفاق جيب الثانية الطريقة تطبيق حالة ويف حتديدها، مع املدة يف االختالف عند مًعا مها أو

 .للنزاع نفًيا التكاليف
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 : يلي كما  العقد تطبيق يتم األمور هذه على االتفاق بعد

 .لآلخر أحدمها من حسًنا قرًضا اعتباره فيمكن شهر من وأقل واحد يوم بني ترتاوح التمويل مدة كانت  إذا -

 ختتلف ولكن هلا، ةبهاملشا الودائع بقية مثل استثمارية وديعة املال اعتبار فيمكن فأكثر شهرًا تبلغ املدة كانت  إذا -
 : مها شيئني يف معها

 بينما العائد، على احلصول يف احلق هلا ليكون وهذا ،(شهر وهو) أقل يكون البنك لدى الوديعة لبقاء األدىن احلد -أ
 .البنوك أغلب ويف عادة، العادية االستثمارية للوديعة ابلنسبة املدة هذه من أكثر يكون

 أساس على العادية االستثمارية الودائع يف لألفراد املخصص احلد ذلك من أكرب يكون أن جيب للرصيد األدىن احلد -ب
  .أكرب  تكون املالية البنك قدرة أن

 لإلقراض األخري امللجأ تّوفر عدم مشكلة حلل اإلسالمية البنوك بني أيًضا تطبيقه املمكن من أنه النظام هذا على ويجالحظ
 .فيه كطرف  املركزي البنك غياب أيًضا عنه يجالحظ كما  املختلط، املصريف النظام يف البنوك هلذه ابلنسبة

 ابتداءً  فعلًيا تطبيقها مت واليت العامل، يف اإلسالمية البنوك بني مالية سوقًا تقيم دولة أول ماليزاي تعترب املثال سبيل وعلى
 :التالية النواحي تغطي وهي م، 1994يناير الثالث من

 .اإلسالمية املالية األدوات يف البنوك بني املتاجرة -أ

 يعرف ما يف إسالمية مصرفية خدمات تقدم اليت التقليدية البنوك أو اإلسالمية البنوك بني السيولة لتبادل نظام -ب
 .IBS الالربوي املصريف العمل مبشروع

 البنوك أن إال املقاصة، نظام يف تشرتك الدولة يف العاملة البنوك مجيع أن حيث البنوك، بني اإلسالمية املقاصة نظام -ج
 يف املقاصة إجراء وبعد وديعة، شكل على مقاصة حبساب حتتفظ( بريهارد) اإلسالمي والبنك IBS مشروع إطار يف
 على العجز صاحبة البنوك مع أوتوماتيكًيا الالربوية للبنوك الفائضة األرصدة ابستثمار املركزي البنك يقوم اليوم ايةنه

 .املضاربة أساس على املركزي البنك ميّوله فسوف هذا، الرصيد دعم بعد عجز هناك اليزال كان  إذا و املضاربة، أساس
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 شهرًا عشر واثين واحدة ليلة بني مدته ترتاوح التمويل فإن املضاربة، أساس على البنوك بني السيولة تبادل لنظام وابلنسبة
 صاحبة البنوك بني التفاوض ويتم دوالر، 20000 يعادل ما أي ماليزي رجنت 50000 هو االستثمار ملبلغ أدىن وحبد

  .والفرتة  املبلغ وعلى الربح يف املشاركة نسبة على العجز صاحبة والبنوك الفائض

 :مها نوعني يف األدوات هذه وتتمثل: األجل قصرية مالية أبدوات املفتوحة السوق يف التعامل -2

 و اخلزينة حلساب املركزي البنك يصدرها األجل قصرية حكومية سندات وهي: اإلسالمية اخلزينة سندات 
 احلسن القرض سندات: مها السندات من نوعني منها اقرتحنا وقد لذلك، القابلة اإلسالمية الصيغ وفق لتمويلها

 .السلم وسندات للحكومة
 أن إال التقليدية، البنوك يف الصندوق سندات املسماة ابلشهادات شبيهة وهي: اإلسالمية اإليداع شهادات 

 واخلسارة، الربح يف املشاركة أساس Savings certificates على بل الفائدة أساس على يكون ال ابه العمل
 البنوك لدى مضاربة ودائع األوىل متثل بينما البنوك، تلك يف بفائدة استثمارية ودائع متثل األخرية ألن وهذا

 .اإلسالمية

 من بشرائها أمواله من جزًءا فيها يستثمر أن اإلسالمي للبنك فيمكن حلاملها، اإلسالمية اإليداع شهادات كانت  فإذا  
 .املفتوحة السوق يف بيعها ميكنه سيولة إىل حاجته وعند أخرى، إسالمية بنوك

 إيداع شهادات إبصدار املركزي البنك يقوم أبن" إقبال حممد و اجلارحي حممد" الباحثان اقرتح فقد الصدد هذا ويف 
 ألغراض مودعة تكون الشهادات هذه مبوجب اجملموعة واألموال اجلمهور، طرف من فيها لالكتتاب موجهة تكون مركزية

 عند سابًقا اقرتحاها اليت املركزية الودائع غرار على وذلك ا،تهكفاء  حسب االبتدائية البنوك مستوى على االستثمار
 مقارنة خماطرة وأقل متنوًعا توظيًفا ومتثل للتداول قابلة تكون املركزية اإليداع وشهادات للنقود، املركزي البنك إصدار

 يسمح مما الشهادات، هذه على املفتوحة السوق عمليات يزاول أن املركزي للبنك ميكن كما  األخرى، املالية ابألدوات
 اقرتحناه الذي ذلك عن خيتلف الشهادات من النوع هذا أن ويبدو املتداولة، النقود حجم على فعالة رقابة مبمارسة له

 .املركزي البنك طرف من مضموانً  كونه  يف سابًقا
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 السوق من وخاصة مصغرة صورة هي املالية األوراق بورصة أو املال رأس سوق إن: اإلسالمي املال رأس سوق 
 هنا والوساطة وسطاء، هناك  والطلب العرض ووراء وطلب، عرض وهلا والتمويل التسعري إىل دفته املالية،

 املالية األوراق وموضوعها ومكان، وزمان معينة آليات إطار يف وتعمل أموال، بني وليست مالية أشخاص بني
 .املشتقة األدوات األخرية السنوات يف هلما أضيف مث ،(السندات و األسهم)

 ربح توقعات أساس على االستثمار أموال تداول فيها يتم سوق انهأب فتعّرف اإلسالمي املال رأس سوق أما     
 فيها الربح معدالت تكون واليت املنشآت، لتك النسبية الكفاءة للربح النسبية املعدالت فيها تعكس واليت املنشآت،

 املالية املوارد فإن وابلتايل املتوقع، العائد حسب يكون االستثمار أموال ختصيص أن أي السوق، احتالل ابلفعل ليست
 املعلومات ونشر جتميع ظل يف املوارد ختصيص حسن عنه ينتج مما األعلى، العائد ذات املشاريع لتمويل ستخصص

 .االستثمارية الفرص بني املقارنة املتعاملني على ليسهل املهمة

 فيه تتداول معلوم هو كما  املال رأس سوق فإن األجل، قصرية املالية ابملعامالت أساًسا يتميز النقد سوق كان  وإذا 
 سوق األولية لسوقه ومكملة ضرورية التداول سوق الثانوية سوقه وتجعترب األجل، والطويلة املتوسطة األموال رؤوس

 لتخصيص استعداًدا أكثر كانوا  كلما  منخفضة، وبتكلفة بسرعة املالية أوراقهم بيع املدخرين مبقدور كان  كلما  إذ اإلصدار،
 .األجل طويلة املالية لألدوات همتمدخرا من أكرب جزء

 اإلسالمي املال رأس سوق وتطوير إنشاء إىل السعي الرمسية اجلهات مسؤولية من أبن" محود سامي" الباحث ويرى
 واليت عموًما املالية السوق إنشاء وراء من حتقيقها املراد األهداف كل  إىل ابإلضافة أنه حيث له، التشريعي اإلطار وتوفري
 اخلارج إىل اإلسالمية األموال هروب إىل أدى اإلسالمي املال رأس سوق غياب أبن الباحث هذا يرى سابًقا، إليها أشران

 من عليه ما تفوق خارجية موجودات من مباله اخلارجي للعامل دائًنا اإلسالمي العامل أضحى حىت االستثمار، عن حبثًا
 من ميتلكه ما جمموع من 75%  متثل أبكمله اإلسالمي العامل ديون جمموع أن إىل األرقام تشري الصدد هذا ويف ديون،
 .اخلارج يف موجودات و أموال

 يكون اليت الشهادات تلك فهي اإلسالمي، املال رأس سوق يف تداوهلا أو ابه العمل ميكن اليت املالية لألدوات وابلنسبة
 الناحية من تتالءم اليت تلك منها خاصة اإلسالمية، التمويل صيغ إحدى جتّسدها اليت التمويلية العالقة يف طرفًا صاحبها
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 بعض من ابلفعل إصدارها مت قد الشهادات هذه أنواع من العديد أن العلم مع الوضع، هذا مع والشرعية االقتصادية
 .لتداوهلا منظمة إسالمية مالية ألسواق الكايف التوفر عدم أو غياب يف ذلك و اإلسالمية، املالية املؤسسات و البنوك

 يف أو والّسلم، املراحبة مثل األجل قصرية متويلية صيغا معظمها يف جتسد انهأ هو الشهادات هذه على يؤخذ ما أن كما
 إمكانية هي البورصة بذلك ونعين املال رأس سوق ميزة أن مع واإلستصناع كاإلجيار  األجل متوسطة احلاالت أحسن
 اإلسالمية البنوك منها تستفد مل اليت امليزة وهي تسيلها، أو تداوهلا بفعل قصرية إىل فيها األجل طويلة االستثمارات حتويل
 اإلسالمي املال رأس سوق يف وتداوهلا إصدارها ميكن اليت املالية األدوات أهم أن نرى فإننا املشكلة، هلذه وتفادايً  (.أيضا
 :هي

 أساس على ملكية صكوك إبصدار املضاربة مال رأس جتزئة على تقوم استثمارية أداة وهي: املضاربة سندات -1
 ويتحصلون املضاربة، مال رأس يف شائعة حصصا ميلكون ابعتبارهم ا،بهأصحا أبمساء ومسجلة القيمة متساوية وحدات

 .فيه  منهم كل  ملكية بنسة أرابح على

 املشاركة يف السند صاحب أن حيث من إال املضاربة سندات عن كثريًا  املشاركة سندات ختتلف ال: املشاركة سندات -2
 صيغيت بني االختالف جوهر وهو ذلك، له يكون ال املضاربة يف السند صاحب بينما اإلدارة، يف املشاركة حق له يكون

 .واملضاربة املشاركة

 معدات لشراء خيصص أمواهلا وجمموع لالكتتاب، ويطرحها اإلسالمي البنك يصدرها سندات وهي: اإلجيار سندات -3
 .السندات أصحاب عليه يتحصل الذي العائد فيكون ذلك، يف يرغب ملن تؤجر مث عقارات أو

 بناء لتمويل خيصص شرائها من املتأتية األموال وجمموع سندات اإلسالمي البنك يصدر حيث: اإلستصناع سندات -4
 .السندات هذه عائد هو اهلامش ذلك من جزء يكون ربح امشبه وبيعها اجنازها وعند مثال، العقارات

 ميكن األجل القصرية األدوات فإن األجل، طويلة أو متوسطة استثمارية أدوات جمملها يف متثل السندات هذه أن ومبا 
 وسندات للحكومة، احلسن اإلقراض سندات وهي سابًقا، إليها أشران اليت اإلسالمية اخلزينة سندات على فيها االقتصار
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 اإلستصناع سندات وهي األجل، طويلة أو متوسطة حكومية سندات إىل إضافة اخلزانة، أذوانت عن كبديل  لتكون السلم
  .األجل  طويلة العمومية السندات عن كبديل  لتكون

 العديد وتداول إصدار يف جنحت قد العامل، يف إسالمية مالية سوقاً  تنشئ دولة أول انهولكو ماليزاي أبن األخري يف يذكر
 قرًضا متثل اليت GIC احلكومية االستثمار شهادات إىل فباإلضافة واخلاصة، احلكومية اإلسالمية املالية األدوات من

 اإلسالمية البنوك متويل عن تنشأ اليت املقبولة اإلسالمية املصرفية الكمبياالت هناك سابًقا، رأيناها اليت و للحكومة حسًنا
 العمل بدأ اليت للمضاربة كامجاس  سندات وكذا م، 1991عام ابه العمل بدأ وقد خارجية، أو داخلية مراحبة لعمليات

 من الثالثة األنواع وهذه املضاربة، بصيغة اإلسكان لعمليات اإلسالمية البنوك متويل إطار يف م1994مارس يف ابه
 .اإلسالمي للبنك السيولة عناصر ضمن ابهحلسا املركزي البنك من مقبولة تكون األدوات

 السيولة مركز يف متثلت إسالمية مالية سوق أتسيس مت املكثفة، واجلهود املتكررة للنداءات ونتيجة أنه إىل أيًضا نشري كما
 البوان مركز يف الرقابية السلطات من كل  مع البحرين نقد مؤسسة وقعته اتفاق بعد وذلك ابلبحرين، اإلسالمية للبنوك

 وابلتعاون إسالمية حكومات من بدعم و م، 1999 أكتوبر يف( السعودية) جبدة للتنمية اإلسالمي والبنك مباليزاي املايل
 المتصاص وهذا اإلسالمي، املال لرأس عاملي لسوق نواة أول أتسيس مت وبذلك إسالمية، مالية ومؤسسات بنوك مع

 أدوات متثل اليت منها خاصة جديدة إسالمية مالية أدوات تطوير على حتفيزها و اإلسالمية، البنوك لدى السيولة فائض
 .األجل  طويلة استثمارية

 

 اخلامتة

 اقتصاد ظل يف إال ابه يقوم أن ميكنه ال لوظائفه ممارسته لكن وهيئاته، هياكله جبميع إسالمي مركزي بنك إنشاء ميكن
 اجملتمع تكوين طبيعة االعتبار بعني األخذ عدم اتهمعوقا أهم تعترب واليت االقتصادي، للنظام كاملة  أسلمة أو إسالمي

 .البلدان بعض يف األسلمة لعملية الكامل النجاح عدم سبب الذي العائق وهو فيه، السائدة الدايانت حيث من
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 وبشكل مسلمة سكانية أغلبية ذو بلد يف إال النجاح هلا يجكتب لن عام بوحه واالقتصادي املصريف النظام أسلمة إن
 نظامه يف القانوين االزدواج بنظام األخذ للبلد األفضل فمن إسالمية غري أخرى دايانت البلد يف وججدت إذا أما مطلق،
 .املصريف

 حترروجل خمطط وفق املتدرج التطبيق هو تنفيذها يف النجاح عوامل أهم فإن مبدئًيا، لألسلمة املطلوبة الشروط توفرت وإذا
 .العملية هلذه املناسب القانوين اإلطار توفري إىل إضافة ومستمر، مرافق تقييم مع سبب بال يطول أن دون كايف  زمن أبخذ

 لعمل املكملة املؤسسات إىل إضافة لذلك، املؤهل البشري العامل توفري تتطلب املصريف النظام أسلمة جناح أن كما
 على ساعدت اليت املؤسسات هذه املال، رأس وسوق النقد سوق أي املالية للسوق املكونة تلك وهي املصريف، النظام
 اإلسالمي، املصريف للنظام توفريمها من فالبد لذا األخرية، السنوات يف هائل بشكل التقليدي املصريف النظام تطور

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام تتفق وآليات أبدوات عملهما وابلتايل

 ملسناه الذي املشكل أن إال له، اإلسالمية املالية األدوات من العديد توفر رأينا فقد اإلسالمي املال رأس لسوق فبالنسبة
 .اآلن حلد واملناسب الكايف ابلشكل األدوات هذه لتداول اثنوية سوق توفر عدم هو

 :نذكر البحثية ورقتنا من املستخلصة النتائج أهم ومن

 يف لالختالف نظرًا وذلك التمويل، صيغ يف خاصة التقليدية البنوك عن جذرايً  اختالفًا اإلسالمية البنوك ختتلف /1
 البنوك بني ومتميزة خاصة عالقة ابلضرورة يتطلب ما وهو حتكمه، اليت واألسس املبادئ وكذا التمويل، هذا طبيعة

 .عليها للرقابة خمتلًفا وإطارًا املركزية، والبنوك اإلسالمية

 بنوكها طرف من الربوي التعامل بقااي بعض ابهتشو الزالت املصريف نظامها كامل  أبسلمة قامت اليت البلدان إن /2
 .مواصفاته بكامل إسالمي مركزي بنك وجود بعدم التسليم ميكن وابلتايل فيها، املركزي البنك إشراف وحتت

 غري منها البعض يكون فقد اإلسالمية، البنوك لعمل معظمها يف مالئمة غري التقليدية املصرفية الرقابة أدوات ليست /3
 املالئمة عدم فيها يكون صيًغا هناك أن إال العمومية، السندات يف لالكتئاب األدىن احلد أو اخلصم سعر مثل متاًما مالئم

 .األدوات تلك غالبية على ينطبق ما وهو البنوك، هذه عمل طبيعة مع لتتالءم تعديلها األمر يتطلب وابلتايل نسبًيا،
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 إسالمية غري أقلية البلد يف كانت  إذا لكن إسالمي، مصريف نظام ظل يف إال يتأت لن إسالمي مركزي بنك قيام إن /4
 إمكانية البحث هذا خالل من أثبتنا وقد املصريف، العمل يف القانوين االزدواج بنظام أيخذ أن فاألفضل السكان، من

 موّحد بقانون و األسلمة فرض وألن تقليدي، مركزي بنك رقابة ظل يف مكوانته مع اإلسالمية ابلبنوك خاص قانون سن
 من انبع النظام ذابه األخذ أن ونرى اإلسالمية، البلدان بعض يف ذلك حدث كما  األقلية هذه اعرتاض يثري سوف

 .اإلسالمية البالد يف املسجد جبوار املعبد أو الكنيسة بوجود ترخيصه على وقياًسا اإلسالم، تسامح

 ذلك يف ينجح أن فيمكنه مطلقة، إسالمية سكانية أغلبية ذو املصريف نظامه أسلمة إىل يسعى الذي البلد كان  إذا /5
 .املؤسساتية و البشرية اتهمتطلبا إىل إضافة التطبيق، يف التدرج وأمهها للعملية التنظيمية للمتطلبات االعتبار بعني أخذه مع

 ظل ويف النقدية السياسة يف الفائدة سعر استخدام عن بديالً  يكون أن ميكن الربح توزيع نسبة على التأثري إن /6
 احلكومية السندات يف التعامل وكذلك واإلستصناع، اإلجيار يف املدفوعة األقساط على التأثري إىل إضافة إسالمي، اقتصاد

 اإلسالمية للبنوك االجتماعية األنشطة على الرقابة إىل إضافة واألساليب األدوات هذه املفتوحة، السوق يف اإلسالمية
 . إنشائه حالة يف اإلسالمي املركزي والبنك البنوك هذه بني العالقة حيكم الذي القانون يف البنود أهم تشكل أن ميكن

 خدمات تؤدي أن ميكن اإلسالمية، البنوك بني أو على التنسيق أو اإلشراف جمال يف تعمل اليت الدولية اهليئات إن /7
 ال،لمجا هذا يف أقيمت اليت التجارب خبصوص املاضي أخطاء من االستفادة ومتت النوااي حسنت إذا البنوك هلذه جليلة
 أكرب مصداقية يعطي أن شأنه من ما وهو معايري، أو قرارات من اهليئات هذه عن يصدر مبا االلتزام ضرورة إىل إضافة
 .الدويل املستوى على واملعايري القرارات هلذه وقبوال

  بعض نقرتح الربوية املعاملة وجتنب املالية، التعامالت يف املهم البنك هذا استحداث على األمر وتشجيع ولتفعيل
 :أمهها من لعل ابلتوصيات

 منها، بنك كل  داخل حبثية خالاي إنشاء ذلك تطلب وإن والدراسات ابألحباث متته أن اإلسالمية البنوك على -1
 ألداء املتطورة التكنولوجيا يف سواء العامل، عرب املصريف القطاع يشهدها اليت والسريعة اهلائلة التطورات ملسايرة وذلك
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 و األداء، ولتقييم احملاسيب للتنظيم املستجدة العاملية املعايري آخر يف أو البنوك، لتسيري احلديثة النظرايت يف أو اخلدمات،
 .البنوك هلذه الشرعية اهليئات مع العمل يف وابلتنسيق اإلسالمية الشريعة أحكام مع مالءمتها بعد ذلك

 من ما وهو والدولية، احمللية الندوات وإقامة امللتقيات عقد مثل املصارف عن املسئولني بني احلوار قنوات توسيع -2
 الكثري ويوّضح الغموض ويزيل واإلسالمي، التقليدي املصريف النظام من كل  خرباء بني التفكري يف اهلوة يضيق أن شأنه

 من القانوين االزدواج فكرة تقّبل إىل النهاية يف سيؤدي ما وهو اإلسالمية، البنوك لعمل واملميزة اخلاّصة املفاهيم من
 .عليها للرقابة خاصة قوانني ووضع اإلسالمية، البنوك فيه تعمل الذي البلد يف املسئولني

 وذلك املاضي، أخطاء من االستفادة ضوء على وترشيدها اإلسالمية للبنوك املّمثلة الدولية اهليئات دور تفعيل -3
 البنوك هلا تعرضت اليت اهلجمة بعد له املشوهة الصورة وتصحيح املسلمني، لغري اإلسالمي املصريف العمل فكرة لتوضيح

 .والسياسية االقتصادية األحداث بسبب األخرية السنوات يف اإلسالمية املالية واملؤسسات

 اإلسالمية البنوك أعمال تكون أن هو بذلك املقصود أن حيث اإلسالمي، املصريف العمل تقنني على العمل جيب -4
 يتعلق ما كل  خاص قانون يتناول حبيث الدولة، يف وخمتصة رمسية جهات عن صادرة حمددة وتشريعات بقوانني حمكومة
 من كثري  إىل سيؤدي اجملال هذا يف قوانني سن عدم أن إذ عليها، والرقابة إنشائها أحكام من اإلسالمية ابلبنوك

 .املصرفية السوق يف تعمل اليت املؤسسات خمتلف مع والعالقة واملراجعة، احملاسبة ومعايري واإلشراف الرقابة يف اإلشكاالت

 قانون إعداد على ابلسهر وتكليفهم ومصرفيني، وقانونيني واقتصاديني شرعيني خرباء من خمتصة جلنة تشكيل -5
 .اإلسالمي العامل بلدان مجيع له ختضع اإلسالمية للمصارف

 املختلفة جتارهبا من االستفادة وضرورة واإلسالمية، العربية الدول يف اإلسالمية املصارف لعمل املنظمة القوانني دراسة -6
  .اجملال  هذا يف

 إنشائه إىل دعون الذي اإلسالمي املركزي البنك على يفرض اإلسالمية البنوك عمل طبيعة يف والتميز االختالف إن -7
 يعين أن دون وهذا اإلسالمي، العامل لبلدان اإلسالمية البنوك جل مع متساوية بطريقة يتعامل أن البحثية الورقة هذه يف
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 هلذه خاصة وأساليب أدوات واستخدام إجياد هو املطلوب بل رقابته، دائرة عن -اإلسالمية البنوك- خروجها ذلك
 . اإلسالمي العامل بلدان يف اإلسالمية البنوك عمل وطبيعة تتالءم الرقابة

 لدى الوعي نضج يف يسهم الذي األمر اإلسالمية، ابملصارف للعاملني الشرعي والتثقيف التدريب إىل الدعوة -8
 االستثمار لصيغ الصحيح والتأصيل اإلسالمية، املالية املعامالت أبصول الكاملة ومعرفتهم اإلسالمية ابملصارف العاملني

 جيب لذا اإلسالمية، البنوك كثريا  يصيب الذي اخللل ومعاجلة العثرات، من الكثري إزالة يف اإلسالمية املالية واخلدمات
 .اإلسالمية املالية واملؤسسات ابملصارف للعمل وعملياً  وشرعياً  علمياً  املؤهلة اإلطارات هتيئة

 اإلسالمية، املصرفية العلوم يف متخصصا ويكون اإلسالمي العامل بلدان جيمع وتدرييب تعليمي إسالمي مركز إنشاء -9
 . اإلسالمية الصريفة جمال يف املؤهلة املصرفية اإلطارات وختريج وتدريب إلعداد وذلك

 وهذا اإلسالمية، الصريفة تطوير على تعمل واليت والدولية اإلقليمية اهليئات بعض جهود من االستفادة ضرورة -10
 املعايري مع متوافقة حماسبية معايري تضع واليت ،(البحرين) اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة: مثل

 جملس إىل ابإلضافة اإلسالمية، الشريعة أحكام مع متوافقة تكون أخرى جهة ومن جهة، من هذا ملياعا املطبقة احملاسبية
 املتوافقة( The Prudential Rules) واحلذر احليطة قواعد يضع والذي مباليزاي،( IFSB) اإلسالمية املالية اخلدمات

 .أخرى  جهة من اإلسالمية البنوك يف العمل خصوصية ويراعي جهة، من ابزل معايري مثل العاملية املعايري مع

 من ذلك ويتم الصندوق، هلذا الالزمة املوارد فيه جيمع أن اإلسالمي املركزي البنك ميكن مشرتك صندوق إنشاء -11
 حسب اإلسالمي املركزي البنك حيددها معينة بنسبة إسالمي بنك كل  فيه يسهم خاص احتياطي نسبة فرض خالل
 األخري امللجئ بدور القيام من املركزي البنك متكني هي املشرتك الصندوق هلذا األساسية املهمة وتكون البنك، حجم

 ضرورة مع احلسن القرض بصيغة ذلك ويتم مالية، ألزمات تعرضها حالة يف اإلسالمية البنوك مسندة أي لإلقراض،
 جيب السيولة يف العجز حالة انتهاء حالة ويف واألسباب، والتوقيت احلجم حيث من السيولة ثغرة حقيقة من التأكد
 .فوراً  القرض إرجاع
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 حتدد أن عليها يتعني فإنه العقارية، القطاعات على كبري  انكشاف من اإلسالمية املصارف تعانيه ما ظل يف -12
 نشاطات إىل التوجه عرب أعماهلا وتنويع تعزيز خالل من وهذا مهمة، جديدة جماالت استكشاف عرب املستقبلي مسارها
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