






 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عهد دبي ، رئيس المجلس التنفيذي 

الرئيس األعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية





 معالي الفريق ضاحي خلفان تميم
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي

رئيس مجلس أمناء الجامعة





سعادة عيسى كاظم
أمين عام مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي



يجســد هــذا التقريــر العاقــة الجدليــة بيــن التنميــة والمعلومــات، بيــن االقتصــاد والمعرفــة، فــا تنميــة 
بــا معلومــات، واالقتصــاد اإلســامي بالــذات ال يتحقــق بــدون المعرفــة.  منــذ إطــاق مبــادرة دبــي 
ــن  ــت م ــم خاصــة، جعل ــن ومفاهي ــتراتيجية مضامي ــذه االس ــت ه ــامي حمل ــة االقتصــاد اإلس عاصم

ــًة علــى ســاحة االقتصــاد العالمــي وليــس مجــرد إضافــة كميــة.  ــًة نوعي االقتصــاد اإلســامي إضاف
إن أهميــة المعلومــات والتحليــات والنتائــج التــي جــاءت فــي هــذا التقريــر، تتمثــل فــي كونهــا صــادرة 
عــن مؤسســة أكاديميــة محليــة هــي مركــز دبــي للصيرفــة والتمويــل اإلســامي فــي جامعــة حمــدان 
بــن محمــد الذكيــة، ممــا يفتــح المجــال لتحقيــق هــدف اســتراتيجي فــي مســيرة االقتصــاد اإلســامي، 
ــات  ــل اتجاه ــوث وتحلي ــات والبح ــن الدراس ــد م ــاج المزي ــى إنت ــي عل ــاع األكاديم ــز القط ــو تحفي وه
ــات إدماجــه فــي كافــة قطاعــات العمــل االقتصــادي. ويفتــح المجــال  األســواق وفــرص التمويــل وآلي
أيضــًا للســعي نحــو تأســيس مراكــز بحــوث إســامية متخصصــة ووكاالت تصنيــف إســامية، تعمــل 

ــادىء األساســية لاقتصــاد اإلســامي.  بهــدي وتوجيهــات المب

يتنــاول هــذا التقريــر التحديــات المســتقبلية للتمويــل اإلســامي فــي الــدول التــي تمتلــك الحصــة األكبــر 
ــروف  ــة ومــدى تأثرهــا بالظ ــر هــذه الصناع ــامية، ويســتعرض مصي ــة اإلس ــن األصــول المالي م
اإلقليميــة وبشــكل خــاص تداعيــات هبــوط أســعار النفــط، وهــذا مــا يدفعنــا للتفكيــر بضــرورة إعــادة 
توصيــف األصــول الماليــة اإلســامية، واعتبــار هــذه الثــروات قائمــة بذاتهــا وبمعــزل عــن أي ظــرف 
إقليمــي، وبأنهــا قــادرة علــى تنميــة دورهــا وحجمهــا مــن خــال االنخــراط فــي النشــاطات االقتصاديــة 

المنتجــة وغيــر النفطيــة فــي األســواق المحليــة والعالميــة. 

كمــا يوفــر هــذا التقريــر مــن خــال الســبق الــذي حققــه فــي دراســة واقــع المصــارف اإلســامية وقيــاس 
ــل  ــي اســتنهاض عوام ــا ف ــة اإلســامية ألداء دوره ــر المؤسســة المالي ــا، فرصــًة لتطوي ــدى كفاءته م
ــي تتيحهــا هــذه األســواق فــي  ــة مــن خــال رصــد الفــرص الت ــة والعالمي ــوة فــي األســواق المحلي الق
ســعيها نحــو تحقيــق التنــوع االقتصــادي والتحــول مــن أســواق اســتهاكية ألســواق متوازنــة بيــن مــا 

تنتــج وتســتهلك. 

لقــد أورد التقريــر بشــكل مفّصــل عوامــل ومحفــزات نمــو قطــاع الصيرفــة والتمويل اإلســامي، واعتبر 
ــي الصراعــات  ــي تعان ــدول الت ــة فــي ال ــل التنمي ــر، وتموي ــى الفق ــل القضــاء عل أن مهمــات بذاتهــا مث
وســد الفجــوة فــي مجــال التمويــل للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة هــي المهمــات الرئيســية لاقتصــاد 
اإلســامي فالنمــو فــي قطاعــات االقتصــاد اإلســامي المختلفــة مرتبــط بشــكل وثيــق بمــدى قــدرة هــذه 
القطاعــات علــى تحقيــق الغايــات اإلنســانية الســامية التــي ميــزت منظومــة االقتصــاد اإلســامي عــن 

غيــره مــن النظــم والسياســات االقتصاديــة األخــرى.



د. منصور العور
رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية

رئيس مجلس أمناء معهد اليونيسكو لتقنيات المعلومات في التعليم



يواكــــب هــــذا التقريــــر مبــــادرة “دبــــي عاصمــــة االقتصــــاد اإلســامي” التــــي أطلقهــــا ســــيدي 
صاحــــب الســــمو الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد آل مكتــــوم، نائــب رئيــــس الدولــــة، رئيــس مجلــس 
الــــوزراء، حاكــــم دبــــي، وعــاوة علــــى مواكبتــه لهــذه المبــادرة، فــإن هــذا التقريــر يتوافــق  مع 
خطــــة دبي االســــتراتيجية فــــي جوانبهــــا المتعلقــــة بهــذه المبــــادرة، ويأتــي هــــذا التقريــر الجديــد 
بمثابــة إضافــة نوعيــة ضمــن مســاهمات مركــز دبــي للصيرفــة والتمويــل اإلسامي فــي رصيــد 

أعمــــال البحــــوث والدراســات ضمــن هــــذه الصناعــة الهامــة.

يقــدم التقريــر دراســة تحليليــة لكفــاءة المصــارف اإلسامية، وهــي الدراســة األولــى مــن نوعهــا 
التــــي تتنــــاول المصــــارف اإلسامية، فضــــًا عــــن أن منهــــج العمــــل المتبــــع فــي هــــذا التقريــر 
يتميــــز باالبتــــكار، حيــــث يجمــع هــــذا المنهــج بيــن الطــرق األكاديميــــة ومجموعــة مــن األدوات 
األساســية التــي يمكــن للمتخصصيــن والمهنييــن فــي هــذا القطــاع اســتخدامها واالســتفادة منهــا. 
فمــن خــال هذه الطــرق واألدوات، يضــع التقريــر ترتيبــًا لمجموعــة مــن المصــارف اإلســامية 

حــــول العالــــم طبقــًا لكفاءتهــا، مــن أكثرهــا إلــى أقلهــا كفــاءة.

إلــــى جانــــب ذلــــك، يتنــــاول التقريــر التحديــات الملحــة التــي تواجــــه قطــاع الصيرفــة والتمويــل 
اإلســــامي فــــي هــــذا الوقــــت الــذي يشــهد فيــه هــــذا القطــاع تأثيــرات هائلــــة ناجمــة عــن عــدة 
عوامــــل، ومنهــــا علــــى ســــبيل المثــــال الضغــــوط الناجمــة عــــن انخفــاض أســــعار النفــط. وفــي 
معــرض مناقشــته لهــذه التحديــات، يبيــن التقريــر أن التركــز الشــديد ألصــول الصيرفــة اإلسامية 
فــــي عــــدد قليــــل مــــن البلــدان يحمــل بيــن طياتــه مخاطــر ال يســتهان بهــا تهــدد اســتقرار ونمــو 

الصيرفــة اإلســامية.

يكتســب مركــز دبــي للصيرفــة والتمويــل اإلســامي المزيــد مــن الخبــرة عامــًا بعــد عــام، كمــا 
تــزداد أهميــة المــوارد التــي تتوافــر لــه مــع تراكــم هــذه الخبــرة، واعتمــادًا علــى هــذه الخبــرات 
والمــوارد، فــإن المركــز يواصــل إجــراء البحــوث والدراســات وإعــداد التقاريــر، مــا مــن شــأنه 

تعزيــز ونشــر المفاهيــم والتطبيقــات المبتكــرة فــي قطــاع الصيرفــة والتمويــل اإلســامي. 



البروفيسور نبيل بيضون
نائب رئيس الجامعة لتنمية المشروعات والجامعة



يســاهم االقتصــاد اإلســامي فــي االقتصــاد العالمــي بحصــة كانــت قــد حققــت نمــًوا كبيــًرا خــال العقــود 
ــي  ــد العالم ــى الصعي ــزاد عل ــت ت ــا انفك ــل اإلســامي م ــة التموي ــيما أن حيوي ــة، ال س ــة الماضي الثاث
ــل  ــل التموي ــى اختــاف إمكاناتهــم. ويمث ــراد المســتثمرين عل ــة للمؤسســات واألف ــح فرًصــا ربحي وتتي
اإلســامي فــي الوقــت الحالــي منظومــة هامــة تقــدم بدائــل مــن النمــاذج المبتكــرة القابلــة للتطبيــق لزيــادة 
ــة  ــرة حرجــة بســبب األزمــة المالي ــي تمــر بفت ــة الت ــة التقليدي ــي المنظومــة المالي االســتثمار والنمــو ف

الحاليــة.
يعمــل مــا يزيــد علــى 400 مصرًفــا ومؤسســة ماليــة إســامية حالًيــا فــي أكثــر 60 دولــة فــي مناطــق 

مختلفــة مــن العالــم تتضمــن أوروبــا، واألمريكيتيــن، وجنــوب آســيا، والشــرق األقصــى، وأفريقيــا،
وأستراليا.

ــرأت  ــي ط ــادة الت ــامي، والزي ــل اإلس ــهده التموي ــذي ش ــل ال ــو المذه ــن النم ــم م ــى الرغ ــن وعل لك
ــاءة فــي هــذه  ــاس الكف ــة قي ــم تحظــى عملي ــم، ل ــة حــول العال ــى عــدد المصــارف اإلســامية العامل عل
المؤسســات باالهتمــام الــذي تســتحقه، فالمنهجيــات المســتخدمة فــي صناعــة الصيرفــة التقليديــة هــي 
ذاتهــا المســتخدمة علــى العمــوم فــي المصــارف اإلســامي دون مراعــاة الظــروف الخاصــة والمميزات 

المحــددة للمصــارف اإلســامية.

ويأتــي هــذا التقريــر لتصنيــف المصــارف اإلســامية مــن جميــع أنحــاء العالــم حســب كفاءتهــا، وتظهــر 
النتائــج التــي توصــل إليهــا بــأن بيــت التمويــل الكويتــي كان أكثــر المصــارف اإلســامية كفــاءة حــول 
العالــم، بينمــا جــاء بنــك ســامان اإليرانــي فــي المرتبــة األخيــرة مــن حيــث الكفــاءة، كمــا احتــل مصــرف 
دبــي اإلســامي، وهــو أقــدم المصــارف اإلســامية التجاريــة فــي العالــم، المرتبــة الرابعــة فــي تصنيــف 

الكفــاءة لــدى المصــارف اإلســامية فــي هــذه الدراســة.

ويعتمــد النمــو والتنافســية فــي الصيرفــة اإلســامية حســبما جــاء فــي هــذا التقريــر علــى عوامــل متعــددة 
ــر،  ــل األصغ ــدة، والتموي ــواق الجدي ــول األس ــى دخ ــدرة عل ــة، والق ــة التجاري ــم، والعام ــا: الحج منه
ــزء ال  ــامي كج ــل اإلس ــة التموي ــى تنمي ــد عل ــا يعتم ــتراتيجيون، كم ــاء االس ــر، والحلف ــة الفق ومكافح

يتجــزأ مــن االقتصــاد العالمــي الحــال.

وتلعــب إمــارة دبــي بمــا تتمتــع بــه مــن مركــز مرمــوق دوًرا هاًمــا فــي رعايــة البحــوث فــي الصيرفــة 
ــة،  ــا االقتصادي ــيع قاعدته ــي توس ــة ف ــة حقيقي ــي إمكاني ــة دب ــث رأت حكوم ــل اإلســامي، حي والتموي
وتشــجيع االقتصــاد اإلســامي علــى لعــب دور أكثــر أهميــة فــي المنظومــة االقتصاديــة الكليــة. يمثــل 
ــه مــن  ــم مــا يمكن ــة والتمويــل اإلســامي لتقدي ــر أحــد المســاعي مــن مركــز دبــي للصيرف هــذا التقري
ــس  ــب رئي ــوم، نائ ــن راشــد آل مكت ــد ب ــادرة صاحــب الســمو الشــيخ محم ــي ســبيل دعــم مب ــود ف جه
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي لتصبــح دبــي “عاصمــة عالميــة” لاقتصــاد اإلســامي، 
ــة  ــة االقتصادي ــة والتنمي ــى المعرف ــز عل ــي ترك ــتراتيجية والت ــي االس ــة دب ــم خط ــى دع ــة إل باإلضاف
ــاد  ــي االقتص ــة ف ــا اإلقليمي ــج القضاي ــي تعال ــة الت ــة الدقيق ــوث العلمي ــر البح ــل توفي ــتدامة بفض المس

ــل اإلســامي. والتموي

ــوض بالبحــوث  ــا للنه ــل اإلســامي إجــراء البحــوث ودعمه ــة والتموي ــي للصيرف ــز دب يواصــل مرك
ــل اإلســامي. ــة والتموي ــي قطــاع الصيرف ــة ف ــة الدقيق العلمي



البروفيسور هومايون دار
رئيس مجلس إدارة مؤسسة إدبيز



إنــه ليشــرفني العمــل مــع مركــز للتميــز حاصــل علــى جوائــز كمركــز دبــي للصيرفــة والتمويــل 
 اإلســــامي فــــي جامعــــة حمــــدان بــــن محمــــد الذكيــــة. حيــــث ســــاهمت ريــــادة الجامعــــة بقيــادة 
ســــمو الشــــيخ حمــــدان بــن محمــد آل مكتــــوم، ولــي عهــد دبــي، الرئيــس األعلــى للجامعــة، فــي 
المبــــادرة بإعــــداد هــــذا التقريــــر الــــذي يعــــد بــــا شــــك واحــًدا مــن أهــــم المشــــروعات البحثيــة 

لديهــا.

وقــد اســتفاد هــذا التقريــر مــن تصنيــف الكفــاءة فــي الصيرفــة اإلســامية الــذي جــرى اســتخدامه 
ســابًقا فــي صناعــة الصيرفــة اإلســامية، حيــث كانــت مؤسســة كامبريــدج آي إف أناالتيــكا قــد 
اســــتخدمته فــــي منــــح جوائــز الخدمــــات المصرفيــة اإلســامية لألفــراد المنعقــــدة فــي دبــي فــي 

نوفمبــر 2015.

وعلــى الرغــم مــن وجــود تحليــات أكاديميــة للكفــاءة تتمتــع بقــدر أكبــر مــن الصرامــة والدقــة، 
إال أن المنهــج العملــي الــذي تميــز هــذا التقريــر باســتخدامه هــو المنهــج األكثــر ابتــكاًرا واألوثــق 
صلــة بقطــاع الخدمــات الماليــة اإلسـامية العالميــة. وستســاهم المشــروعات البحثيــة علــى غــرار 
هــذا التقريــر فــي دعــم إمــارة دبــي لتصبــح مركــًزا فكرًيــا لاقتصــاد اإلســامي العالمــي عمــًا 
برؤيــــة صاحــــب الســــمو الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد آل مكتــــوم، نائــــب رئيــس الدولــــة، رئيــس 

مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي.

أتمنــى أن يمثــل هــذا التقريــر بحًثــا يحــدد االتجاهــات فــي قطــاع الصيرفــة والتمويــل اإلســامي، 
مــا يــؤدي إلــى المزيــد مــن البحــوث التطبيقيــة فــي هــذه الصناعــة التــي تنمــو باســتمرار.
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والكفــــاءة  النمــــو  اإلســامية:  الصيرفــــة  تقريــــر  يركــــز 
واالســــتقرار هــــذا العــام علــــى كفــاءة المصــــارف اإلسامية 
العاملــــة فــــي مختلــــف أنحــــاء العالــــم، ويضــــم بيــــن جنبيــه 
أربعــة فصــول يركــز كل منهــا علــى مختلــف الجوانــب فــي 
الصيرفــــة اإلسامية. وإذ يلقــــي هــذا اإلصــــدار مــن التقريــر 
نظــــرة شــــاملة علــى الصيرفــة اإلسامية )فــي الفصــل األول 
منــــه(، ينتقــــل بعدهــــا )فــــي الفصــــل الثانــــي( إلــــى إجــــراء 
تحليــــل ألداء المصــــارف اإلسامية بنــــاء علــــى المؤشــــرات 
الرئيســــية والنســــب الماليــــة. ويضــــع هــــذا التقريــــر )فــــي 
الفصــــل الثالــــث( بيــــن أيدينــــا مراجعــــة مفصلــــة لألدبيــــات 
فــــي كفــــاءة الصيرفــــة اإلسامية، ومــــن ثــــم نقــــدم تحلياتنــــا 
الخاصــــة لكفــــاءة المصــارف اإلسامية )فــي الفصــل الرابــع 

واألخيــر(.

تحليــــل الكفــــاءة فــي المصــارف اإلسامية فــي هــذا التقريــر 
هــــو األول مــــن نوعــــه مــــن بيــــن التحليــــات فــــي التقاريــــر 
األخــــرى التــــي تتنــــاول أي مجــــال مــن مجــــاالت الصيرفــة 
ــابقة التــــي ركــــزت  ــات الســ ــل اإلســامي، فالدراســ والتمويــ
ــا  ــي معظمهــ ــت فــ ــة اإلســامية كانــ ــاءة الصيرفــ ــى كفــ علــ
ذات طبيعــــة أكاديميــــة صرفــة، حيــــث تجاهلتهــا المصــارف 
اإلسامية والمؤسســــات الماليــــة فــــي أحيــــان كثيــرة حتــى ال 
تتأثــر مضاميــن السياســات فــي ممارســة الصيرفــة والتمويــل 
اإلسامي. لقــد تبنــى هــذا التقريــر منهجيــة مبتكــرة، ويجمــع 
مــا بيــن دقــة األســلوب األكاديمــي وبعــض األدوات البســيطة 

التــــي يســــتطيع الممارســون فــي هــــذا المجــال فهمهــا.

يســــتند التقريــــر إلــــى تحليــــات المصــــارف ذات الخصائــص 
اإلسامية الكاملــة، ويســتثني العمليــات اإلسامية فــي البنــوك 

التقليديــــة. ويرجــــع هــذا االســتثناء إلــى ثاثــة أســباب:

ــوك  ــل إدارة البنــ ــي ظــ ــول اإلســامية فــ ــكل األصــ )1( تشــ
ــول  ــي األصــ ــن إجمالــ ــط مــ ــيًرا فقــ ــزًءا يســ ــة جــ التقليديــ
اإلســامية )إذ تبلــــغ نســــبة األصــــول اإلســامية تحــــت إدارة 
المصــــارف ذات الخصائــــص اإلسامية الكاملــــة 80% مــــن 
ــبة المتبقيــــة  أصــــول الصيرفــــة اإلســامية العالميــــة، والنســ
ــت إدارة  ــة تحــ ــول واقعــ ــن األصــ ــط مــ ــة 20% فقــ البالغــ

البنــــوك التقليديــــة(؛ 

)2( وبنــــاء علــــى الســــبب األول المذكــــور ســــابًقا، يبــــدو أن 
مــــا يســــمى بنمــــوذج “النافــــذة اإلسامية” قــــد أثبــــت موقعــه 
الثانــــوي فــي أفضــل حاالتــه ضمــن خيــارات المعنييــن فــي 

مجــــال خدمــــات الصيرفــــة اإلسامية؛ 

)3( ســــرد تقريــــر الصيرفــــة اإلسامية فــي العــــام الماضــي 
تفاصيــــل التحليــــات المقارنــــة للصيرفــــة اإلسامية والتقليدية، 
ويمكــــن لمــــن يرغــــب بالمزيــــد مــن االطــــاع الرجــوع إلــى 

الســابق. التقريــر 

يتميــــز هــــذا التقريــــر بتصنيفــــه 131 مصرًفــــا إســــامًيا مــن 
جميــــع أنحــــاء العالــــم مــــن حيــث الكفــاءة، وتشــــير تحليــات 
الكفــــاءة إلــــى أن بيــــت التمويــــل الكويتــــي يحتــــل صــــدارة 
المصــارف مــن حيــث الكفــاءة علــى مســتوى العالــم، بينمــا 
وجــــد أن مصــــرف ســــامان )فــــي إيــــران( يحتــــل المرتبــــة 
األخيــــرة فــــي الكفــــاءة بيــــن المصــــارف اإلســامية حــــول 
ــدم  ــو أقــ ــامي، وهــ ــي اإلســ ــرف دبــ ــف مصــ ــم. ويصنــ العال
مصــرف إســامي تجــاري فــي العالــم، فــي المرتبــة الرابعــة 

فــــي تصنيــــف الكفــــاءة العالمــــي للمصــــارف اإلســامية.
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ــا  ــا تاريخًي ــة حجًم ــامية العالمي ــة اإلس ــات الصيرف ــت خدم بلغ
بوصولهــا إلــى 2 تريليــون دوالر أمريكــي فــي بدايــة العــام 
اإلســامية  الماليــة  األصــول  أربــاع  ثاثــة  ويقــع   ،  2015
اآلخــر  ربعهــا  أمــا  اإلســامية،  الصيرفــة  ضمــن  منهــا 
اإلســامية،  االســتثمار  وصناديــق  الصكــوك،  فيتضمــن 
والتكافــل، والمجــاالت األخــرى مثــل التمويــات الصغــرى؛ 
ــن  ــون م ــر مك ــامية أكب ــارف اإلس ــل المص ــذي يجع ــر ال األم
ــاك 1.5  ــل اإلســامي. وهن ــة والتموي ــات صناعــة الصيرف مكون
ــا تقــع ضمــن صناعــة الصيرفــة  تريليــون دوالر أمريكــي تقريًب
ــة اإلســامية  ــم األصــول المالي ــذا الرق ــن ه اإلســامية، ويتضم
لــدى المصــارف ذات الخصائــص اإلســامية الكاملــة واألصــول 
األخــرى ضمــن عمليــات الصيرفــة اإلســامية فــي البنــوك 
التقليديــة. إال أن المصــارف ذات الخصائــص اإلســامية الكاملــة 
تمتلــك 80% مــن أصــول الصيرفــة اإلســامية العالميــة أو 
60% من األصول المالية اإلســامية العالمية )انظر الشــكل1(، 
 بينمــا تمتلــك البنــوك التقليديــة بعملياتهــا الماليــة اإلســامية

300 مليــار دوالر أمريكــي فقــط علــى المســتوى العالمــي، ممــا 

التــي أجراهــا بنــك دولــة باكســتان لتحديــد حجــم الطلــب علــى الصيرفــة اإلســامية فــي باكســتان 1هــذه المعلومــات تؤكدهــا دراســة التصــورات 
)HTTP://WWW.EDBIZCONSULTING.COM/PUBLICATIONS/KAPSTUDY.PDF(

ــاج  ــذ اإلســامية يحت ــر النواف ــة عب ــأن نمــوذج الصيرف يوحــي ب
إلــى تطويــر حتــى يرقــى إلــى المســتوى المنشــود والحصــة 
المســتهدفة 1. ويبرهــن علــى ذلــك التخــارج الجزئــي الــذي 
خضعــت لــه نافــذة أمانــة فــي بنــك إتــش إس بــي ســي ومثياتهــا، 
ــي  ــة األخــرى ف ــة العالمي ــات التجاري ــدود للعام ــاح المح والنج
ــذي صــدر مؤخــًرا عــن بنــك  الصيرفــة اإلســامية، والقــرار ال
ــة المحــدود لتقليــص شــركته التابعــة مصــرف  ســنغافورة للتنمي
آســيا اإلســامي. لكــن وجــود النظــام المصرفــي المــزدوج علــى 

ــار الســائد. ــه الخي ــد أثبــت كون المســتوى الوطنــي ق

ــران  ــا إي ــن هم ــي دولتي ــي ف ــاع المصرف ــن كان القط ــي حي  وف
ــع الشــريعة اإلســامية، ســمحت  ــق 100% م والســودان يتواف
دول أخــرى للمصــارف اإلســامية بالعمــل جنًبــا إلــى جنــب 
مــع البنــوك التقليديــة والتــي تمثــل نشــاطاتها غالبيــة النشــاطات 

المصرفيــة.
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تحظــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بأكبــر كثافــة مــن 
حيــث التــوزع اإلقليمــي ألصــول الصيرفــة اإلســامية تبلــغ %81 
مــن األصــول المصرفيــة اإلســامية العالميــة، وتبلــغ أصــول 
منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، كونهــا تتبــع منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا 573 مليــار دوالر أمريكــي، وتشــكل مــا 
نســبته 38% مــن األصــول المصرفيــة اإلســامية العالميــة. وتأتــي 

منطقــة آســيا فــي المرتبــة الثالثــة )انظــر الشــكل 2(.

ويبيــن الشــكل 2 أن هنــاك اعتقــاًدا مقنًعــا بــأن الصيرفــة اإلســامية 
ــام  ــي المق ــة الشــرق األوســط ف ــا هــي إال ظاهــرة خاصــة بمنطق م
األول، حيــث تحظــى هــذه المنطقــة بأكبــر كثافــة لألصــول. ولكــن 
الشــرق  تمثــل  التــي  اإلحصــاءات  أن  بالحســبان  األخــذ  يجــب 
األوســط إنمــا تتضمــن نظــام الصيرفــة اإلســامية اإليرانــي، والــذي 

ــة. مــا انفــك يندمــج مــع صناعــة الصيرفــة اإلســامية العالمي

فــي  اإلســامية  للصيرفــة  التابعــة  الســوق  حصــة  معــدل  إن 
مــن  باألهميــة  الصيرفــة اإلســامية  فيهــا  تتمتــع  التــي  الــدول 
ــي  ــث الحصــة ف ــة مــن حي ــى 15 دول ــث الحجــم والنســبة )أعل حي
أصــول الصيرفــة اإلســامية ضمــن كتلــة األصــول المصرفيــة 
ــإذا خرجــت  ــا عــن 30% ، ف ــا م ــد نوًع ــة( يزي اإلســامية العالمي
 إيــران والســودان مــن هــذه القائمــة، فــإن هــذا المعــدل يهبــط إلــى 

20% )انظر الشكل 3(

يحمــل تركيــز أصــول الصيرفــة اإلســامية فــي عــدد من الــدول بين 
طياتــه مخاطــر منســقة تهــدد نمــو واســتقرار الصيرفــة اإلســامية، 
ــكل 3،  ــي الش ــرة ف ــرة الظاه ــس عش ــدول الخم ــن ال ــن بي إذ إن م
هنــاك 7 دول تعتمــد اعتمــاًدا كبيــًرا علــى عائــدات النفــط، مــا يعنــي 
أن أي تغيــرا ت )صاعــدة كانــت أو هابطــة( فــي أســعار النفــط قــد 

تحــدث تأثيــًرا غيــر مباشــر علــى نمــو صناعــة الصيرفــة اإلســامية 
العالميــة. وريثمــا ننتظــر رؤيــة األثــر الــذي تركــه االنخفــاض 
ــر  ــد كثي ــة، يعتق ــى األســواق العالمي ــط عل ــي أســعار النف ــر ف األخي
مــن المراقبيــن أن هــذا االنخفــاض سيســهم فــي تباطــؤ نمــو القطــاع 
المصرفــي إذا اســتمرت هــذه الموجــة فــي االنخفــاض. وعلــى 
أي حــال، هنــاك اعتقــاد شــائع يفيــد بــأن ضغــط االنخفــاض علــى 
أســعار النفــط ســينتج تأثيــًرا عكســًيا علــى البنــوك التقليديــة أكبــر من 
ــى المصــارف اإلســامية، إذ إن المصــارف اإلســامية  ــره عل تأثي
تقــل نســبة اعتمادهــا علــى القطــاع العــام عــن نســبة اعتمــاد البنــوك 
التقليديــة وذلــك مــن حيــث دعــم القطــاع الحكومــي والودائــع. 
ومــن المتوقــع أن تتأثــر بنــوك مثــل كل مــن بنــك قطــر الوطنــي، 
وبنــك أبــو ظبــي الوطنــي، والمصــرف التجــاري الوطنــي، وبنــك 
ــا  ــرب أقرانه ــر أق ــن تأث ــر م ــط أكث ــذا الضغ ــي، به ــت الوطن الكوي
مــن المصــارف اإلســامية مــن أمثــال مصــرف قطــر اإلســامي، 
ومصــرف أبــو ظبــي اإلســامي، ومصــرف الراجحــي، وبيــت 
التمويــل الكويتــي علــى الترتيــب. ويصــادف أن معظــم المصــارف 
اإلســامية، وخاصــة المصــارف التــي تذهــب أكبــر حصصهــا إلــى 
القطــاع الخــاص، تمتلــك نســبة أكبــر مــن القــروض الفرديــة ونســبة 
أقــل مــن الودائــع مــن الحكومــات فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وبذلــك فــإن هــذه المصــارف أقــل تأثــًرا بأســعار النفــط. 
ومثــال ذلــك أن مصــرف الراجحــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــة مــع أكبــر  ــع القطــاع الحكومــي بالمقارن أقــل اعتمــاًدا علــى ودائ
منافســيه المصــرف التجــاري الوطنــي، والــذي يتلقــى رعايــة 
حكوميــة أكبــر. ويأتــي هــذا األمــر متوافًقــا تقريًبــا مــع األدلــة 
ــارف  ــا المص ــي أعلنته ــرة الت ــة األخي ــج المالي ــن النتائ ــة م المنبثق
ــاون الخليجــي  ــس التع ــي دول مجل ــة ف ــوك التقليدي اإلســامية والبن

)انظــر الجــدول 1( 

الشكل 1: أصول الصيرفة اإلسامية كجزء من األصول المالية اإلسامية العالمية

األصول الواقعة تحت إدارة
المؤسسات المالية المصرفية وغير

المصرفية والتي تقدم الخدمات
المالية اإلسالمية:

2 تريليون دوالر أمريكي

2 تريليون
دوالر أمريكي

1.5 تريليون 
دوالر أمريكي

)%75(

1,200 مليار دوالر
أمريكي

 إدارة تحتاألصول الواقعة  المصارف التي 
 تقدم الخدمات مية:االمالية اإلس

 تريليون دوالر أمريكي 1.5 )%75(

األصول الواقعة  تحتإدارة المصارف 
 ذات الخصائص اإلسالمية الكاملة

=  1,200مليار دوالر أمريكي
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دول جنوب الصحراء
األفريقية، %20.1

أخرى، %55.4

أسيا، %207.14

منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا، %664.43 

دول مجلس التعاون الخليجي،
%573.38

“يصــادف أن تمتلــك المصــارف اإلســالمية نســبة أكبــر مــن القروض الفردية ونســبة 
أقــل مــن الودائــع مــن الحكومــات فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

وبذلــك فــإن هــذه المصــارف أقــل تأثــًرا بأســعار النفــط.”

الشكل 2: تفاصيل أصول الصيرفة اإلسامية حسب المنطقة )مليار دوالر أمريكي والنسبة المئوية(
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الجدول 1: ربحية المصارف اإلسامية والبنوك التقليدية على أثر انخفاض أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي

* يميل كثير من المراقبين في مجال الصيرفة اإلسامية إلى مقارنة سامبا مع البنك التجاري الوطني والذي تتوافق معظم عملياته 
المصرفية لألفراد مع الشريعة، وقد نشر البنك التجاري الوطني نسبة األرباح للفترة ذاتها والتي بلغت %2.8 .

نسبة األرباح المعلنة خالل الربع األول
2015
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الشكل 3: حصص الصيرفة اإلسامية كنسبة من األصول المصرفية اإلسامية الوطنية والعالمية
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استراتيجية نمو الصيرفة
اإلسالمية

نشــر البنــك اإلســامي للتنميــة ومجلــس الخدمــات المالية اإلســامية 
فــي العــام 2005 خطــة رئيســية مدتهــا 10 ســنوات لرســم صناعــة 
ــى الرغــم مــن وجــود هــذه  ــة اإلســامية، لكــن عل الخدمــات المالي
الخطــة لــم يكــن هنــاك متابعــة بالشــكل المناســب منــذ ذلــك الوقت 2. 
ويؤكــد تقريــر التمويــل اإلســامي العالمــي 2015 ، وهــو التقريــر 
الســنوي الرائــد فــي صناعــة الــرأي العــام، أن النســب األعلــى مــن 
النمــو فــي الصيرفــة اإلســامي تنحصــر فــي المناطــق الجغرافيــة 
الرئيســية التــي تتضمــن المملكــة العربيــة الســعودية وماليزيــا 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ومــن المتوقــع أن تــؤدي ميــزة 
النمــو فــي نهايــة المطــاف إلــى بيئــة تخضــع فيهــا البنــوك التقليديــة 

والمصــارف اإلســامية إلــى النمــاذج ذاتهــا مــن النمــو.

طــرح تقريــر التمويــل اإلســامي العالمــي 2015 تحليــات قويــة 
عــن المخاطــر المنتظمــة التــي تتعــرض لهــا الخدمــات الماليــة 
اإلســامية العالميــة، ويقســم التقريــر دول العالــم المختلفــة إلــى دول 
رائــدة مســتقرة، ودول رائــدة ناشــئة، ودول رائــدة متوقعــة، ودول 
تابعــة، وذلــك بنــاء علــى دورهــا ومكانتهــا فــي صناعــة الخدمــات 
الماليــة اإلســامية العالميــة. الــدول الرائــدة المســتقرة تضــم إيــران 
عــن مســؤولة  وهــي  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة   وماليزيــا 

ــد أن  ــن المؤك ــامي، وم ــل اإلس ــدول للتموي ــر ال ــن مؤش 47% م
أي تغيــرات صاعــدة أو هابطــة فــي الصيرفــة والتمويــل اإلســامي 
ــات  ــة الخدم ــي صناع ــًرا ف ــًرا كبي ــدث أث ــد تح ــدول ق ــذه ال ــي ه ف
ــي  ــئة، والت ــدة الناش ــدول الرائ ــا ال ــة. أم ــامية العالمي ــة اإلس المالي
تضــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت والبحريــن وإندونيســيا 
ــل  ــدول للتموي ــر ال ــن مؤش ــن 29% م ــؤولة ع ــا مس ــر، فإنه وقط
خــا  مــا  الــدول  هــذه  جميــع  أن  اعتبــار  وعلــى  اإلســامي، 
إندونيســيا تقــع ضمــن منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن 
ــة  ــى صناع ــًرا عل ــًرا كبي ــر تأثي ــد تؤث ــا ق ــة فيه ــرات إقليمي أي تغي
الخدمــات الماليــة اإلســامية العالميــة شــاملة الصيرفــة اإلســامية. 
ــن المخاطــر  ــل م ــج نســبة أق ــا تنت ــدول األخــرى، فإنه وبالنســبة لل
علــى الصيرفــة والتمويــل اإلســامي علــى المســتوى العالمــي، 
وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن التوجــه إليهــا لتوليــد المزيــد مــن النمــو في 
الصيرفــة اإلســامية )انظــر الشــكل 3(. وعلــى ســبيل التخصيــص، 
بنغاديــش، وباكســتان، وتركيــا، وإندونيســيا  مثــل  هنــاك دول 
تضــم أعــداًدا ضخمــة مــن الســكان المســلمين، كمــا أن آفــاق النمــو 
واألســس االقتصاديــة متوافــرة فــي هــذه الــدول. وإن اســتهداف هــذه 
ــد أن يكــون جــزًءا  ــة اإلســامية ال ب ــاق الصيرف ــدول لتوســيع آف ال

ــي هــذه الصناعــة. ــة للنمــو والتنافســية ف مــن اســتراتيجية عالمي

يطــرح الشــكل 4 مشــهًدا مثيــًرا لاهتمــام، فهنــاك ســبعة مــن الــدول 
المذكــورة فــي هــذا الشــكل تنتمــي إلــى مجموعــة الــدول التــي تقــل

فيهــا حصــة الصيرفــة اإلســامية فــي قطــاع الصيرفــة الوطنــي عــن 

الحــد األدنــى مــن معــدل الحصــة البالــغ 20% )انظــر الشــكل 2(.
ــي  ــة اإلســامية ف ــع حصــة الصيرف ــا باســتراتيجية لرف ــإذا خرجن ف
هــذه الــدول إلــى حاجــز ال 20% ، فلســوف يحــدث انتعــاش واســع
ــم  ــى الحج ــاء عل ــة، وبن ــامية العالمي ــة اإلس ــة الصيرف ــي صناع ف
ــة ــة الصيرف ــي لصناع ــون دوالر أمريك ــغ 1.5 تريلي ــي البال الحال
اإلســامية العالميــة، فــإن هــذا االنتعــاش ينطــوي علــى ضــخ 
364.5 مليــار دوالر أمريكــي فــي األصــول التــي ســبق وحشــدتها 

ــامية.  ــة اإلس ــات الصيرف مؤسس

ــيا  ــر وإندونيس ــن مص ــي كل م ــو ف ــة للنم ــات ضخم ــاك إمكاني هن
وتركيــا، ففــي ظــل قطاعــات الصيرفــة اإلســامية الناميــة ووجودها 
ــذه  ــي ه ــبًيا ف ــرة نس ــة الكبي ــة الوطني ــات المصرفي ــن القطاع ضم
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الــدول، إذا ارتفعــت الحصــة الســوقية للصيرفــة اإلســامية فــي هــذه 
الــدول إلــى نســبة 20% ، فإنهــا ســتنهض بهــا إلــى مســتوى عــال 

مــن التأثيــر علــى الســاحة العالميــة. 

ــأن النمــو  ــة توحــي ب ــة القولي ــاك بعــض األدل ــى أي حــال، هن وعل
ــد  ــدأ يتباطــأ بع ــي ب ــى المســتوى الكل ــة اإلســامية عل ــي الصيرف ف
وصــول الصيرفــة اإلســامية إلــى حاجــز 20% مــن إجمالــي 
أعمــال المصــارف. أمــا علــى المســتوى الجزئــي، فــإن فــرق عمــل 
الصيرفــة اإلســامية ضمــن البنــوك التقليديــة لديهــا مهمــة شــاقة فــي

أعمــال  إجمالــي  مــن   %20 لنســبة  لتصــل  أعمالهــا  إنمــاء 
المصــارف. ويبــدو كمــا لــو أن اإلدارة العليــا فــي البنــوك التقليديــة 
تهتــم باســتبدال األعمــال المصرفيــة اإلســامية باألعمــال التقليديــة 
ــى  ــة عل ــن القيم ــًل م ــدًرا ضئي ــو ق ــف ول ــا تضي ــرى أنه ــي ت والت
أعمالهــا. وحالمــا تــزداد أهميــة الصيرفــة اإلســامية ضمــن البنــك 
ــذا  ــن ه ــا ضم ــادة نموه ــا زي ــهل عليه ــن الس ــح م ــدي، يصب التقلي

ــك. البن

ــكل  ــي ل ــن الســياق الوطن ــد العالمــي، وخاصــة ضم ــى الصعي وعل
دولــة، يمكــن تحقيــق النمــو فــي الصيرفــة اإلســامية بإنشــاء 
األعمــال الجديــدة والتوســع فــي األعمــال القائمــة علــى حــد ســواء. 
ــر  ــن خــال تطوي ــو م ــق النم ــدة يتحق ــال الجدي ــاء األعم ــد إنش فعن
األســواق والمنتجــات الجديــدة، واســتهداف القطاعــات المهمشــة 
ــتوى  ــى المس ــا عل ــامي. أم ــم اإلس ــي العال ــة ف ــة المالي ــن الناحي م
المؤسســي، فيمكــن تحقيــق النمــو فــي الصيرفــة اإلســامية بالدرجــة 
األولــى عــن طريــق تحويــل عمــاء الصيرفــة التقليديــة إلــى عمــاء 
ــة  ــال إضافي ــذاب أعم ــى اجت ــة إل ــامية دون الحاج ــة اإلس للصيرف
إلــى البنــك، وهــذا الســلوك هــو أحــد العوامــل التــي تســبب انخفــاض 
إقبــال البنــوك التقليديــة علــى الصيرفــة اإلســامية علــى أقــل تقديــر 
فــي األســواق التــي حققــت فيهــا الصيرفــة اإلســامية مســتوى معيًنــا 

مــن النضــج. 

أمــا التوســع فــي األعمــال القائمــة فيمكــن تحقيقــه مــن خــال ابتــكار 
اســتراتيجية شــاملة للمنافســة مــع البنــوك التقليديــة، ففــي بيئــة 
تتفاقــم فيهــا التنافســية فــي أعقــاب األزمــة الماليــة العالميــة، حيــث 
انخفضــت هوامــش األربــاح وكان هنــاك قلــق جائــح تجــاه خفــض 
التكاليــف، تتوقــع البنــوك التقليديــة تقييــد عملياتهــا المصرفيــة 
اإلســامية. وقــد أفصــح عــن هــذا اإلحبــاط عــدد مــن رؤســاء 
عمليــات الصيرفــة اإلســامية ضمــن البنــوك التقليديــة. لقــد ثبتــت 
صحــة وجــود هــذا القيــد الــذي يحــدد نمــو الصيرفــة اإلســامية فــي 
البنــوك التقليديــة، ويجــب علــى الهيئــات والمؤسســات التــي تمثــل 
ــي  ــي والعالم ــى المســتوى الوطن ــة اإلســامية عل صناعــة الصيرف

ــى هــذه المشــكلة. ــاه إل االنتب

 وعلــى المســتوى الكلــي، هــذه المشــكلة تعنــي خلــق ســقف يرســم 
حــدود المضمــار الــذي تجــري فيــه الصيرفــة اإلســامية لتتنافــس 
مــع القطــاع المصرفــي الغالــب، مــا يعنــي بالضــرورة االعتــراف 
بتطبيــق النظــام المصرفــي المــزدوج إلدخــال الصيرفــة اإلســامية 
ــى  ــاك حاجــة إل ــل. وهن ــا مــن قب ــم تتواجــد فيه ــي ل ــدول الت ــى ال إل
تطويــر المبــادئ التوجيهيــة الشــاملة التــي تســاهم فــي تطويــر 
ــع  ــة م ــى مســتوى الدول ــه عل ــزدوج وتطبيق ــي الم النظــام المصرف
ــه،  ــة لتطبيق ــرات التشــريعية الازم ــه، والتغي ــى أهداف ــز عل التركي
واإلطــار التنظيمــي، والنظــام الضريبــي، والسياســة الشــاملة. وفــي 
حــال الــدول اإلســامية، ال بــد أن يتضمــن النظــام المصرفــي 
المــزدوج إضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره نســبة مئويــة حديــة للصيرفــة 
اإلســامية فــي القطــاع المصرفــي الوطنــي حتــى تصــل إليهــا 
بحلــول تاريــخ معيــن، كمــا يجــب أن يتضمــن إطــاًرا زمنًيــا لتحويــل 

ــى نظــام إســامي. النظــام المصرفــي بشــكل كامــل إل

ــو والتنافســية  ــق النم ــة لتحقي ــي اســتراتيجية عالمي ــد تبن ــد عن وال ب
ــة: ــاط العشــرة التالي ــة اإلســامية مراعــاة النق ــي الصيرف ف
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1 . زيادة حجم المصارف 
اإلسالمية

الصيرفــة  حققتــه  الــذي  االســتثنائي  النمــو  مــن  الرغــم  علــى 
ــاك أي  ــس هن ــر، لي ــل تقدي ــى أق ــدول عل ــض ال ــي بع اإلســامية ف
مــكان فــي العالــم 3 حيــث يتمكــن أي مصــرف إســامي مــن تحقيــق 
النمــو ليصبــح المصــرف الرائــد فــي الســوق. وحتــى فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، حيــث يلعــب مصــرف الراجحــي دوًرا رئيســًيا 
ــع خلــف المصــرف التجــاري  ــه يقب فــي القطــاع المصرفــي، إال أن
ــس  ــة مجل ــة دول ــي منطق ــرف ف ــر مص ــد أكب ــذي يع ــي وال الوطن

ــي. ــاون الخليج التع

ــة اإلســامية.  ــادة حجــم الصيرف ــة واحــدة لزي ــة بديهي ــاك طريق هن
ــي المصــارف اإلســامية. ــادة حجــم قاعــدة رأس المــال ف إنهــا زي

ــاء  ــاوالت إلنش ــاك مح ــن كان هن ــن الزم ــة م ــرة طويل ــال فت وخ
مصــرف إســامي ضخــم كان آخرهــا محاولــة الحكومتيــن الماليزية

واإلندونيســية، وكان قبلهــا مســاع أخــرى مــن أمثــال تجربــة الشــيخ 
صالــح عبــد اهلل كامــل، لكــن هــذه المحــاوالت لــم تتحقــق بعــد.

ولتحقيــق النمــو بشــكل طبيعــي ال بــد أن تعمــل مؤسســات الصيرفــة 
ــا لشــراء أصــول  ــاح تكفيه ــق أرب ــى تحقي ــل اإلســامي عل والتموي
ــهم  ــي األس ــن حامل ــر م ــدة، فكثي ــات الجدي ــا التقني ــا فيه ــدة بم جدي
ال ســيما الصغــار منهــم قــد ال تجذبهــم هــذه السياســة علــى المــدى 

األعمــال  فــي مصلحــة  تصــب  السياســة  هــذه  لكــن  القصيــر، 
ومصلحــة مالكيهــا، إذ ســترتفع القيمــة اإلجماليــة لــكل مؤسســة مــن 
ــر  ــى حــدة، ممــا يوف ــل اإلســامي عل ــة والتموي مؤسســات الصيرف
لهــا ضمانــة تمكنهــم مــن جمــع المزيــد مــن األمــوال فــي أســهم رأس 

ــك تتمكــن مــن التوســع. ــى حــد ســواء وبذل ــون عل المــال والدي

2. تطوير العالمة التجارية
التــي  الضخمــة األخــرى  التجاريــة  العامــات  بعــض  بخــاف 
ابتكرتهــا فــي مــاٍض ليــس ببعيــد مؤسســات غيــر ماليــة )مــن 
أمثــال طيــران اإلمــارات Emirate Airlines( أو مجموعــات 
مصرفيــة )مثــل بنــك قطــر الوطنــي QNB(، إال أن مؤسســات 
ــال.  ــذا المج ــي ه ــد ف ــح بع ــم تفل ــامي ل ــل اإلس ــة والتموي الصيرف
ــرار  ــى غ ــة عل ــات التجاري ــض العام ــن أن بع ــم م ــى الرغ وعل
 ،)DIB( وبنــك دبــي اإلســامي )KFH(، بيــت التمويــل الكويتــي
ومجموعــة البركــة المصرفيــة )Albaraka( إنمــا تعــد عامــات 
تجاريــة معروفــة علــى نطــاق واســع فــي الصيرفــة والتمويــل 
ــواق  ــط األس ــى محي ــا يقتصــر عل ــرف عليه ــن التع اإلســامي، لك

ــط. ــامية فق ــة اإلس المالي

ــد أحــد االســتراتيجيات  ــا يع ــة للمؤسســة إنم ــة التجاري ــاء العام بن
المعروفــة لتحقيــق النمــو علــى الصعيــد الداخلــي ويضــع المؤسســة 
أمــام كثيــر مــن االمتيــازات، فحالمــا تتأســس العامــة التجاريــة، لــن 
يكــون هنــاك حاجــة إلــى الكثيــر مــن اإلعانــات إلطــاق المنتجــات

3 باستثناء إيران

والسودان حيث
يظهر بأن النظام
المالي اإلسامي

يسود بالكامل.

تطوير التمويل 
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الصغر ومكافحة 
الفقر بفضل 

اإلدماج المالي



مؤشرات األداءنظرة عامةالفصل األول
كفاءة المصارف

اإلسالمية
قياس كفاءة

الفصل األولالمصارف اإلسالمية

الصيـرفـة اإلســــالمــــيــة
31النــمـو والكـفـاءة واالستــقــرار

ــح  ــا يتي ــا م ــي غالًب ــد الداخل ــى الصعي ــو عل ــا أن النم ــدة. كم الجدي
ــج  ــن النتائ ــل، لك ــى التكام ــل منخفضــة المخاطــر للوصــول إل بدائ

ــور. ــي الظه ــا تتأخــر ف ــا م غالًب

يختلــف تطويــر العامــة التجاريــة اختاًفــا طفيًفــا عــن هويــة 
المؤسســة، إذ تختلــف المســألة عنــد تغيير اســم المصرف اإلســامي
)مثلمــا غيــر بنــك نــور اإلســامي اســمه إلــى بنــك نــور( عن مســألة 
تغييــر المصــرف لشــعاره)مثل التغيــرات التــي طــرأت علــى شــعار 
بنــك دبــي اإلســامي(. فقــد قــرر بنــك نــور تغييــر هويتــه اإلســامية
بتغييــر اســمه إلــى صيغــة أكثــر تقليديــة، أمــا التحــرك الــذي قــام بــه 
بنــك دبــي اإلســامي مؤخــًرا فقــد كان إلضفــاء ســمة الحداثــة إلــى 

شــعاره بإضفــاء بعــض التعديــات عليــه.
وفــي هــذه المرحلــة التــي تتطلــب توطيــد العامــة التجاريــة، 
تنصــح بعــض المؤسســات االستشــارية عماءهــا مــن المصــارف 
ــر  ــر بمظه ــا لتظه ــر هويته ــامية بتغيي ــة اإلس ــات المالي والمؤسس
ــدي ــع التقلي ــاء الطاب ــة بإضف ــة. والرغب ــة التقليدي المؤسســات المالي
علــى مؤسســات الصيرفــة والتمويــل اإلســامي تتنامــى بشــكل كبير 
ــا ســابًقا إلــى درجــة أن هنــاك شــركة استشــارية معينــة  كمــا ذكرن
عمــدت إلــى تســمية الصيرفــة اإلســامية بالصيرفــة التشــاركية 4.

3. قياس حجم الطلب
الخطــوة األولــى فــي تطويــر الصيرفــة والتمويــل اإلســامي تكمــن 
فــي تحديــد الطلــب علــى الخدمــات الماليــة اإلســامية وقيــاس هــذا 
الطلــب فــي األســواق المســتهدفة، فليــس هنــاك دولــة مــن دول 
ــب  ــد الطل ــة منظمــة لتحدي ــم بخــاف باكســتان اتخــذت منهجي العال
علــى الصيرفــة اإلســامية. فبغيــر اتخــاذ نظــرة موضوعيــة حيــال 
ــة فــي تطويــر اســتراتيجية للنمــو  ــع الفعالي ــه، تضي الطلــب وطبيعت
والتنافســية. مــن المهــم جــًدا األخــذ ببحــوث الســوق الواقعيــة 
ــامية.  ــة اإلس ــام الصيرف ــي لنظ ــامل وديناميك ــوذج ش ــكار نم البت
فــإذا نظرنــا إلــى باكســتان كمثــال علــى ذلــك، نجــد بــأن بنــك دولــة 
باكســتان قــد أجــرى دراســة عــن المعرفــة والســلوك والممارســات 
لقيــاس حجــم الطلــب علــى الصيرفــة اإلســامية فــي باكســتان، وقــد 
مولــت هــذه الدراســة دائــرة التنميــة الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة 

ــا شــركة إدبيزلاستشــارات 5. ــى تنفيذه ــت عل وعمل

والمخاطــر  الشــرعي  التقســيط  غــرار  علــى  مفهومــات  هنــاك 
التجاريــة المنقولــة تمتلــك تأثيــرات مباشــرة علــى النمــو والتنافســية، 
لكــن هــذه المفهومــات دخلــت إلــى الصيرفــة اإلســامية بــدون أي 
تبريــرات موضوعيــة. ويبــدو أن العامليــن فــي الصيرفــة اإلســامية 
)والذيــن ســبق تدريبهــم للعمــل فــي الصيرفــة التقليديــة( أرادوا 
ــة  ــن ممارس ــة م ــون قريب ــامية أن تك ــة اإلس ــات الصيرف لممارس
ــى  ــك عل ــوا فــي ســبيل ذل ــدر اإلمــكان. وعمل ــة ق ــة التقليدي الصيرف
تســليط الضــوء علــى المخاطــر المتفــردة مثــل المخاطــر التجاريــة 
ــاح  ــات علــى غــرار احتياطــي معــدل األرب ــة واقترحــوا آلي المنقول

ــتثمار. واحتياطــي مخاطــر االس

4 الصيرفة

التشاركية مصطلح
مفهوم فى تركيا،

لكن تغيير اسم
الصناعة كاملة
ليصبح اسمها

الصيرفة التشاركية
ليس باألمر المائم

5 يمكن لمن أراد

المزيد من االطاع
على تقرير

المعرفة والسلوك
والممارسات
الدخول إلى

النسخة اإللكترونية
الموجودة على
الرابط التالي:

HTTP://EDBIZ-

CONSULTING.

COM/PUBLICA-

TIONS/

KAPSTUDY.

. PDF



مؤشرات األداءنظرة عامةالفصل األول
كفاءة المصارف

اإلسالمية
قياس كفاءة

الفصل األولالمصارف اإلسالمية

الصيـرفـة اإلســــالمــــيــة
النــمـو والكـفـاءة واالستــقــرار 32

نحــن بحاجــة إلــى اختبــار الفرضيــات التــي تحيــط بقابليــة تطبيــق 
هــذه المفهومــات فــي ســياق الصيرفــة والتمويــل اإلســامي، وذلــك 
ــر  ــاء التحليــات غي ــة عوًضــا عــن انتق ــات الحقيقي باســتخدام البيان
الموضوعيــة. وكمثــال علــى ذلــك، فقــد أظهــر دليــل تجريبــي عــن

صحــة المخاطــر التجاريــة المنقولــة فــي نظــام الصيرفــة اإلســامية 
فــي باكســتان أن  62% مــن المســتطلعة آراؤهــم أفــادوا بأنهــم لــن 
يقومــوا بســحب األمــوال مــن المصــرف اإلســامي إذا أعلــن هــذا 
المصــرف أن معــدل الربــح لديــه أقــل مــن معــدل العائــد الموجــود

فــي الســوق. إضافــة إلــى ذلــك، وجــد أن المخاطــر التجاريــة 
ــى  ــب عل ــكل مؤشــر الطل ــي هي ــر ف ــة ال تســاهم بشــكل كبي المنقول
الصيرفــة اإلســامية. وتســاعد الدراســات التجريبيــة مثــل دراســة 
المعرفــة والســلوك والممارســات التــي أجرتهــا باكســتان فــي فهــم 

ــا. ــر به ــي تؤث ــل الت ــة اإلســامية والعوام ــى الصيرف ــب عل الطل

4.تطوير األسواق الجديدة
أســفر مــا يســمى بالربيــع العربــي عــن تفــاؤل يصــب فــي صالــح 
ــا  ــدول نذكــر منه ــي عــدد مــن ال ــل اإلســامي ف ــة والتموي الصيرف
علــى ســبيل المثــال دون حصــر مصــر وليبيــا والمغــرب وتونــس 
ــذه  ــتغرقته ه ــذي اس ــت ال ــن الوق ــان، لك ــوريا وُعم ــر وس والجزائ
الــدول فــي إدخــال الصيرفــة والتمويــل اإلســامي أطــول مــن 
ــا جــرى  ــال. فبينم ــذا المج ــي ه ــون ف ــه المراقب ــذي توقع ــت ال الوق
إدخــال الصيرفــة والتمويــل اإلســامي إلــى ُعمــان بطريقــة ســهلة، 
لــم يســاعد االضطــراب السياســي إدخالهــا إلــى دول أخــرى. وعلــى 
غــرار ذلــك، وبعــد اإلقبــال المبدئــي الــذي حصــل فــي بعــض 
ــل  ــة والتموي ــى الصيرف ــا عل ــا وكيني ــل نيجيري ــة مث ــدول األفريقي ال
اإلســامي، كان النمــو بطيًئــا فيهــا. كمــا تأخــرت دول مســلمة فــي 
ــا أو  ــل اإلســامي إليه ــة والتموي ــال الصيرف ــيا عــن إدخ وســط آس
ــوًرا  ــا شــهدت فت ــا لكنه ــي أدخلته ــتان الت ــتثناء كازخس ــا، باس تبنيه

فيمــا بعــد.

ــتثناء دول  ــة باس ــدول األفريقي ــض ال ــام أن بع ــر لاهتم ــن المثي م
شــمال أفريقيــا قــد أبــدت رغبــة فــي الصيرفــة والتمويــل اإلســامي 
وهــي الــدول ذاتهــا التــي تحتــوي علــى أقليــات مســلمة مثــل جنــوب 
أفريقيــا ونيجيريــا وكينيــا. ولــم تحتــل الــدول األفريقيــة ذات الغالبيــة 
المســلمة موقًعــا ريادًيــا فــي تطويــر الصيرفــة والتمويــل اإلســامي 
كجــزء مــن اســتراتيجيتها الوطنيــة. لقــد بــدأت إحــدى المجموعــات 
التجاريــة فــي الصومــال فــي الماضــي القريــب بالبحــث فــي تأســيس 
مصــرف إســامي، وبالنظــر إلــى الحــرب الدائــرة فــي البــاد، لــن 
ــاؤل بشــأن وضــع  ــادة التف ــى زي ــؤدي تأســيس هــذا المصــرف إل ي

الصيرفــة والتمويــل اإلســامي فــي القــارة األفريقيــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الصــورة القاتمــة عــن الظــروف االقتصادية 
الكليــة والبيئــات االجتماعيــة السياســية فــي هــذه الــدول، هنــاك 
بصيــص أمــل الحتمــال نمــو الصيرفــة والتمويــل اإلســامي فيهــا، 
ــذه  ــة له ــة التحتي ــر البني ــن تطوي ــؤولة ع ــات المس ــد للمؤسس وال ب
ــن  ــع المعنيي ــارك م ــدول 1( أن تش ــي الج ــورة ف ــة )المذك الصناع

ــدول. ــي هــذه ال ــل اإلســامي ف ــة والتموي بصناعــة الصيرف

5. التوسع في الدول التي 
تعاني من الحروب األهلية 

والنزاعات الداخلية
هنــاك عــدد مــن الــدول اإلســامية تشــوبها الحــروب األهليــة 
والصراعــات الداخليــة وهــي الصومــال وليبيــا والعــراق وســوريا، 
حيــث عانــت الصيرفــة والتمويــل اإلســامي فــي هــذه الــدول مــن 
اإلهمــال فــي الماضــي. لكــن هــذه الصراعــات الداخليــة تمثــل 
ــل اإلســامي للعــب دور فــي حــل  ــة والتموي فرصــة أمــام الصيرف
الكثيــر مــن القضايــا السياســية. وبالتبعيــة علــى تلــك الحــروب 
والنزاعــات، تعانــي هــذه الــدول اآلن مــن تزايــد حــاالت الفقر، وهي 
المشــكلة التــي يمكــن للصيرفــة والتمويــل اإلســامي المســاهمة فــي 
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معالجتهــا. فمــن المؤكــد أن الصيرفــة والتمويــل اإلســامية تشــكل 
ــرة  ــا ظاه ــر بصفته ــد كبي ــى ح ــها إل ــها بنفس ــرة طــورت نفس ظاه
ــر المدقــع  ــاوت فــي الدخــل وانتشــار الفق ــادة التف ــة، لكــن زي نخبوي
فــي هــذه الــدول وغيرهــا مــن الــدول اإلســامية يمثــل فرصــة أمــام 
ــا  ــق صلته ــر اإلصــاح وتوثي ــل اإلســامي لنش ــة والتموي الصيرف

ــة. ــة واالقتصادي ــكات االجتماعي ــول للمش بالحل

 إحــدى الطــرق التــي تســاهم فــي تعزيــز الصيرفــة والتمويــل 
اإلســامي إنمــا تكمــن فــي العمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع المؤسســات 
المتعــددة  األخــرى  والمؤسســات  النــزاع  حــل  فــي  المشــاركة 
ــد  ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــدة والبن ــم المتح ــل األم ــراف مث األط
الدولــي. لكــن المشــاركة مــع هذه المؤسســات ليســت باألمــر الجديد، 
إذ إن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي قــد شــاركا ســابًقا فــي 
مجــال الصيرفــة والتمويــل اإلســامي لكــن هــذه المشــاركة كانــت 
ضيقــة النطــاق. وفــي حقيقــة األمــر، يــدرس البنــك الدولــي بجديــة 
ــس  ــد تأس ــامي، وق ــل اإلس ــة والتموي ــال الصيرف ــي مج ــل ف العم
المركــز العالمــي للتمويــل اإلســامي التابــع لمجموعــة البنــك الدولي 
فــي إســطنبول كخطــوة فــي هــذا االتجــاه. كمــا أن البنــك الدولــي مــا 
فتــئ خــال الســنوات القليلــة الماضيــة يعمــل علــى تنظيــم مؤتمــر 
ــة  ســنوي عــن الصيرفــة والتمويــل اإلســامي باالشــتراك مــع هيئ

ــة اإلســامية. ــة للمؤسســات المالي المحاســبة والمراجع

ــًزا  ــه مرك ــي كون ــك الدول ــع للبن ــى المركــز العالمــي التاب ينســب إل
للمعرفــة يضطلــع بتطويــر التمويــل اإلســامي علــى الصعيــد 
العالمــي، باإلضافــة إلــى إجــراء البحــوث والتدريــب، وتوفيــر الدعم 
التقنــي والخدمــات االستشــارية لصالــح الــدول مــن عمــاء مجموعة 
اإلســامي  التمويــل  أســواق  بتطويــر  المهتمــة  الدولــي  البنــك 
ومؤسســاته. وقــد صــرح جيــم يونــج كيــم رئيــس مجموعــة البنــك 
الدولــي بمناســبة افتتــاح المركــز بتاريــخ 30 أكتوبــر 2013 بــأن 
ــر  ــي لتطوي ــك الدول ــة البن ــداف مجموع ــًزا أله ــل رم ــز يمث المرك

ــر  ــى الفق ــاء عل ــي القض ــاهمته ف ــادة مس ــامي وزي ــل اإلس التموي
ــدول األعضــاء. ــي ال ــار ف ــو واالزده ــتوى النم ــع مس ورف

 ومــن المرجــو أن يشــكل هــذا المركــز حجــر األســاس فــي جهــود 
البنــك الدولــي لتعزيــز مكانــة الصيرفــة والتمويــل اإلســامي، حيــث 
يضطلــع المركــز بــدور بــارز فــي النمــو والتنميــة بوجــود دول مثــل 
تركيــا والتــي تتولــى دوًرا قيادًيــا فــي تصميــم وســائل الدعــم التقنــي 
المتطــورة وإنتاجهــا، وتقديــم الخدمــات االستشــارية، باإلضافــة إلــى 
ابتــكار المعرفــة العمليــة عــن كيفيــة جعــل التمويــل اإلســامي أكثــر 
ــة  ــي منطق ــز ف ــي للمرك ــع الجغراف ــا أن الموق ــو وبم ــة للنم مائم
تزخــر بالــدول اإلســامية التــي تعانــي مــن الصراعــات الداخليــة، 
فــإن المركــز يتمتــع بإمكانيــة هائلــة للنهــوض بالصيرفــة والتمويــل 

اإلســامي إلــى المقدمــة فــي صناعــة السياســات فــي المنطقــة.

6 . تطوير التمويل اإلسالمي
متناهي الصغر ومكافحة 

الفقر بفضل اإلدماج المالي
النهــوض  فــي  مالًيــا  المهمشــين  اســتهداف  يســاهم  أن  يمكــن 
بالصيرفــة والتمويــل اإلســامي، لكــن مــا تجنيــه الصيرفــة والتمويل 
ــة، فنســبة  اإلســامي مــن اســتهدافها هــذا القطــاع يتســم بالمحدودي
ــول  ــن األص ــاوز 1% م ــر ال تتج ــي الصغ ــل متناه ــاع التموي قط
ــة والتمويــل اإلســامي والمقــدرة  التــي تديرهــا مؤسســات الصيرف

بمبلــغ 1.984 تريليــون دوالر أمريكــي.
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هنــاك حاجــة إلــى عمــل مؤسســات الصيرفــة والتمويــل اإلســامي 
مــع الحكومــات والمؤسســات األخــرى ذات الصلــة لتقديــم التمويــل 
لتنميــة المجتمــع، وفــي هــذا الســياق تضطلــع منظمــات مثــل البنــك 
الدولــي والبنــك اإلســامي للتنميــة، والبنــك اآلســيوي للتنميــة بــدور 

بــارز، إذ ال بــد مــن الحصــول علــى التزامهــا.

7. تطوير القيادة العالمية 
فى الصيرفة والتمويل 

اإلسالمي
شــرعت المنتديــات العالميــة علــى غــرار المنتدى العالمــي لاقتصاد 
اإلســامي )WIEF( بتمثيــل دور بــارز فــي توفيــر منصــة للقيــادة 
ــا  اإلســامية السياســية لتشــارك فــي االقتصــاد اإلســامي والقضاي
الماليــة. وبالمثــل، فقــد تأسســت جائــزة الريــادة العالميــة فــي 
التمويــل اإلســامي علــى يــد جوائــز التمويــل اإلســامي العالمــي، 
وقــد ســاهمت هــذه الجائــزة فــي ربــط القيــادة السياســية اإلســامية 
بالصيرفــة والتمويــل اإلســامي. وعلــى أي حــال، مــا برحــت 
ــل  ــن العم ــد م ــى المزي ــة إل ــامي بحاج ــل اإلس ــة والتموي الصيرف

ــا. ــا وتعزيزه ــا وتنميته ــر قيادته لتطوي

وفــي المؤسســات الماليــة التقليديــة والمؤسســات األخــرى، كان 
ــة.  ــود فردي ــن جه ــا م ــل اإلســامي نابًع ــة والتموي ــز الصيرف تعزي
ــي  ــي س ــش إس ب ــك إت ــرط بن ــا انخ ــا عندم ــاًل عليه ــرب مث ونض
)HSBC( بالعمــل فــي الصيرفــة والتمويــل اإلســامي بفضــل 
الجهــود التــي بذلهــا أشــخاص مــن أمثــال إقبــال خــان. وقبــل 
ــال  ــدوق دار الم ــرار صن ــى غ ــات عل ــاك مؤسس ــت هن ــك، كان ذل
اإلســامي الــذي طــوره األميــر محمــد الفيصــل، ومجموعــة البركــة 
التــي طورهــا الشــيخ صالــح كامــل. وبالتالــي، ال مفــر مــن حتميــة 
تنميــة جيــل جديــد مــن العامليــن فــي الصيرفــة اإلســامية والخبــراء 
فــي التمويــل اإلســامي والذيــن يحملــون شــعلة صناعــة الصيرفــة 
والتمويــل اإلســامي، حيــث يتربــى هــذا الجيــل الجديــد مــن القــادة 
علــى برامــج القيــادة فــي التمويــل اإلســامي يمولهــا جميــع المعنيين 

ــي هــذا المجــال. وأصحــاب المصلحــة ف

8. الحاجة إلى مركز للتميز 
فيبحوث الصيرفة والتمويل 

اإلسالميوتطويرها
فــي الوقــت الــذي تتخصــص مؤسســات مــن قبيــل المعهد اإلســامي 
الشــرعية  للبحــوث  العالميــة  واألكاديميــة  والتدريــب  للبحــوث 
المتخصصــة فــي البحــوث العامــة والشــرعية المتصلــة بالصيرفــة

والتمويــل اإلســامي، ال بــد مــن تأســيس مركــز متخصــص للتميــز 
يركــز علــى النمــو والتنافســية فــي ســياق الصيرفــة والتمويــل 
اإلســامي، إذ يمثــل االســتثمار فــي البحــوث والتطويــر جــزًءا 
جوهرًيــا نحــو االبتــكار الــذي يســاهم فــي زيــادة التنافســية ويــؤدي 

ــق النمــو.  ــى تحقي إل

ــات  ــر المنتج ــي اإلســامي تطوي ــكار المال ــن االبت يجــب أن يتضم
المنتجــات  مجموعــة  لزيــادة  اإلســامية  الماليــة  والخدمــات 
والخدمــات بمــا يهــدف إلــى تلبيــة المتطلبــات المتزايــدة لــدى 
ــور  ــب أن يتمح ــا يج ــي. كم ــا الحال ــي وقتن ــركات ف ــاء والش العم
االبتــكار حــول تحســين الكفــاءة الشــاملة التــي يجــري مــن خالهــا
ــوي  ــكار أن ينط ــذا االبت ــد له ــات، وال ب ــات والخدم ــر المنتج توفي
ــن أن  ــي يمك ــدة بشــكل مســتمر والت ــات الجدي ــى إدخــال الهيكلي عل
تســاهم فــي تحقيــق وفــورات الحجــم والمجــال. وكمــا ذكرنــا ســابًقا، 
ال بــد أن يســاهم االبتــكار فــي خلــق أســواق جديــدة أو التوســع فــي 
ــامية،  ــات اإلس ــات والخدم ــة بالمنتج ــودة الخاص ــواق الموج األس
ومــن ثــم يضطلــع العاملــون فــي صناعــة الصيرفــة والتمويــل 
ــد للمؤسســات  ــكار. وال ب ــز االبت ــارز فــي تعزي ــدور ب اإلســامي ب
الماليــة مــن رفــد اســتراتيجات أعمالهــا بالبحــوث والتطويــر لتصميم 
ــات  ــت المنتج ــا برح ــرة، فم ــدة المبتك ــات الجدي ــات والخدم المنتج
والخدمــات الماليــة تجــد ســوًقا جاهــزة لتصريفهــا إذا كانــت جديــرة 
بالثقــة، وقــادرة علــى التنافــس، ومتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.
ــدى للحــوار  ــق تأســيس منت ــق عــن طري ــن أن يتحق ــا يمك ــذا م وه
ــتقبل  ــول مس ــوث ح ــه البح ــن خال ــدم م ــة تق ــى المعرف ــم عل القائ
الصيرفــة والتمويــل اإلســامي. ومــا إن يتأســس هــذا المنتــدى حتــى 
يصبــح مــن الواجــب عليــه طــرح مــا يطرحــه مــن خــال مجموعــة 
مــن النشــاطات تتضمــن البحــوث المكتوبــة، ومجموعــات وشــبكات
النقــاش المباشــرة، علــى أن تركــز جميعهــا علــى آخــر التطــورات 
فــي مجــال التمويــل الدولــي ومــدى ماءمــة هــذه التطــورات 
ــل اإلســامي. كمــا يجــب أن تتمحــور نشــاطات  ــة والتموي للصيرف

ــة: ــاط التالي ــدى حــول النق المنت

• الحــوار فيمــا بعــد األزمــة الماليــة: كيــف نجعــل الصيرفــة 
والتمويــل اإلســامي وثيقــة الصلــة بالحــوار التشــريعي فــي جميــع 
أنحــاء العالــم وننهــض بهــا كنظــام قابــل للتطبيــق يســاعد فــي تعزيــز 

ــة؟ ــة العالمي ــي الســوق المالي االســتقرار ف
ــة  ــز المالي ــات المراك ــامي: إمكان ــاون اإلس ــة التع ــز منظم • حاج
ــياق ــن الس ــي الشــرق األوســط والشــرق األقصــى ضم ــئة ف الناش
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العالمي األشمل.
ــى  ــرى عل ــدة األخ ــورات الجدي ــت والتط ــر اإلنترن ــة: تأثي • التقني
األســواق الماليــة اإلســامية وأنظمــة الدفــع واســتراتيجيات البنــوك.

• الحوكمــة: تعزيــز القطــاع المالــي اإلســامي العالمــي مــن خــال 
التحيــز لمؤسســات مثــل مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية وهيئــة

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية.
ــة  ــات المالي ــن الخدم ــة الوصــل بي ــي: تشــكيل صل ــاج المال • اإلدم
اإلســامية ومــن يحتــاج إليهــا مــن المســتبعدين مــن القطــاع المالــي

في الوقت الراهن.
ممارســات  فــي  الناشــئة  المخاطــر  تحديــد  المخاطــر:  إدارة   •

وإدارتهــا. اإلســامي  والتمويــل  الصيرفــة 

9. البحث عن التحالفات 
الجديدة

ــة  ــل التقليدي ــة والتموي ــف مــع مؤسســات الصيرف ــر التحال إن تطوي
ــل اإلســامي  ــة والتموي ــا للصيرف ــا الغــرب شــكل داعًم ــي يألفه الت
فــي الحصــول علــى االعتــراف والتقديــر من المؤسســات التشــريعية 
والســلطات المســؤولة فــي الــدول التــي تبــرز فيهــا الصيرفــة 
والتمويــل اإلســامي بعملياتهــا الكبيــرة وحضورهــا القــوي. وفــي 
حيــن شــكل هــذا التحالــف داعًمــا فــي المراحــل األولــى مــن تطــور 
هــذه الصناعــة، فــإن المضــي قدًمــا  يتطلــب الســعي إلــى الشــراكات 

مــع األشــكال البديلــة األخــرى مــن الصيرفــة والتمويــل.

 مــا زال التمويــل الجماعــي، علــى ســبيل المثــال، يحصــد الكثير من 
النجــاح فــي المملكــة المتحــدة والــدول األوروبيــة األخــرى بعــد أن 
حقــق نجاحــه فــي البدايــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وبمــا 
أن عــدًدا مــن منصــات التمويــل الجماعــي قائمــة علــى أســهم رأس 
المــال، فــإن هــذا الشــكل البديــل مــن أشــكال التمويــل يتوافــق مــع 
عمــوم المتطلبــات الشــرعية، وخيــًرا للصيرفــة والتمويــل اإلســامي 
ــال  ــي مج ــن ف ــرواد الاعبي ــع ال ــاون م ــاالت التع ــاف احتم استكش
التمويــل الجماعــي. وعــاوة علــى ذلــك، التمويــل الجماعــي شــبيه 

بالعمليــات المصرفيــة دون الحاجــة إلــى فــروع المصــارف، وهــو 
النمــوذج المفضــل فــي الغــرب نظــًرا لفعاليتــه مــن حيــث التكلفــة، 
ونظــًرا للتشــجيع الــذي يحصــل عليــه هــذا النمــوذج مــن عــدد مــن 
ــة  ــي األســواق النامي ــة ف ــي مجــال الصيرف الســلطات التشــريعية ف
واألســواق الناشــئة، فــإن هــذا النمــوذج يشــكل دافًعــا لتحســين 

اإلدمــاج المالــي.

10 . تطوير الصيرفة والتمويل
اإلسالمي كجزء ال يتجزأ من

االقتصاد العالمي الحالل
ــعب  ــامي تتش ــل اإلس ــة والتموي ــة الصيرف ــد أن صناع ــن المؤك م
عــن االقتصــاد اإلســامي، لكــن وخــال العقــود األربعــة الماضيــة 
تحركــت الصيرفــة والتمويــل اإلســامي تدريجًيــا بعيــًدا عــن حركــة 
االقتصــاد اإلســامي وبــرزت فــي واقــع األمــر كظاهــرة يوجههــا 
الســوق تماًمــا. وهــذا االنفصــال الــذي حصــل بيــن الصيرفــة 
ــن  ــر م ــه كثي ــامي ال يحابي ــامي واالقتصــاد اإلس ــل اإلس والتموي
ــد  ــاع. وق ــن ذوي االط ــاء م ــة العم ــة وخاص ــاب المصلح أصح
شــرعت حكومــة دبــي بحملــة لتجعــل مــن دبــي مركــًزا للتميــز فــي 
ــجيع  ــة بتش ــذه الحمل ــن ه ــزء م ــدأت كج ــامي، وب ــاد اإلس االقتص
الصيرفــة والتمويــل اإلســامي. وكانــت هــذه الخطــوة مدعــاة تقديــر 
واقتــدى بهــا الكثيــرون. وقــد أكدنــا فــي تقريــر التمويــل اإلســامي 
والتمويــل  الصيرفــة  بيــن  الجمــع  أن  علــى   2013 العالمــي 
اإلســامي واالقتصــاد الحــال إنمــا ســيعمل علــى زيــادة حجــم 
ــوق  ــم يف ــى حج ــال إل ــامي واالقتصــاد الح ــل اإلس ــاع التموي قط

ــن. ــن مجتمعي ــن القطاعي ــم هذي حج
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الخالصة
تتركــز أصــول الصيرفــة اإلســامية فــي عــدد قليــل مــن الــدول. وعلــى الرغــم ممــا هــو متوقــع للصيرفــة اإلســامية مــن االســتمرار 
فــي النمــو علــى الصعيــد العالمــي، إال أنهــا ربمــا تواجــه تحديــات فــي الــدول التــي تعتمــد اعتمــاًدا كبيــًرا علــى أســعار النفــط والســلع 
ــدول األخــرى  ــي ال ــا ف ــة والتوســع به ــي المنطق ــة اإلســامية ف ــى صناعــة الصيرف ــوع عل ــاء التن األخــرى. مــن الضــروري إضف
للوصــول إلــى النمــو المســتدام، ولتحقيــق ذلــك، نحتــاج إلــى اســتراتيجية عالميــة لنمــو الصيرفــة اإلســامية وتنافســيتها مــع هيمنــة 
الصيرفــة التقليديــة. مــن المهــم أيًضــا دراســة نمــوذج الصيرفــة اإلســامية األكثــر ماءمــة، وال بــد مــن اتخــاذ قــرار بشــأن مســتوى 

السياســة بيــن نمــوذج النوافــذ اإلســامية ونظــام الصيرفــة ذات الخصائــص اإلســامية الكاملــة.
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مقدمة
هــــذا الفصــــل نظــــرة عامــة علــــى تحليــات كفــــاءة الصيرفــة 
اإلســامية التــــي تضمنهــــا العينــة المســتخدمة فــى هــذا التقرير. 
ــاءة  ــات الكفــ ــى تحليــ ــع علــ ــل الرابــ ــي الفصــ ــنتعرف فــ ســ
المفصلــــة، لكــــن مــن المثيــر الهتمــام دراســة بعــض النقــاط 
عــــن مؤشــــرات أداء الصيرفــــة اإلسامية فــــي ظــــل نظــــرة 
لتقييــم إمكانــات النمــو واالســتقرار فيهــا. وبموجــب الحقيقــة 
التــــي مفادهــــا أن الصيرفــــة اإلسامية تفتقــــر إلــــى البيانــــات 
ــة أولــــى  ــد بدرجــ ــن المفيــ ــة، مــ ــة الطويل ذات السلســة الزمني
ــا البيانــــات الحاليــــة )انظــــر  دراســــة األدلــــة التــــي توفرهــ

المربــــع 1 الطــــاع علــــى قيــــود البيانــات(.

وبخــــاف التقريــــر الســــابق عــــن الصيرفــــة اإلسامية: النمــو 
والكفــــاءة واالســــتقرار 2014، يحقــــق هــــذا اإلصــــدار مــن 
التقريــــر فــــي مؤشــــرات أداء المصــــارف اإلســامية، وال 
يتطــــرق إلــــى مقارنــــة هــــذه المؤشــرات مــــع نظرائهــا مــن 
البنــــوك التقليديــــة. وقــــد تعمدنــــا هــــذا اإلجــــراء، حيــث كان 
هنــــاك تغييــــر طفيــــف عليهــــا خــــال األشــــهر االثنــي عشــر 

األخيــــرة فيمــــا يتعلــــق بالمقارنــة بيــــن المصــارف اإلسامية 
التقليديــة. والبنــوك 

يبــدأ هــذا الفصــل بتحليــل النمــو فــي المصــارف اإلسامية، 
وتقســيمه إلــى النمــو الــذي يتحقــق بإنشــاء األعمــال الجديــدة 
والنمــــو الــــذي يتحقــــق بالتوســع فــي األعمــــال القائمــة لــدى 
المصــــارف اإلسامية الكبــــرى والمتوســطة والصغيــرة. ومن 
ثــــم يحقــــق القســــم التالــــي فــي أصــــول الصيرفــــة اإلسامية 
مركــــًزا علــــى المصــــارف اإلسامية العشــــرة الكبــــرى فــــي 
العالــــم، ويدرســــها مــن حيــث األصــــول التــي تديرهــا. كمــا 
يجــــري التطــــرق إلــــى أهميــة هــــذه المصــــارف مــن حيــث 
حصتهــــا فــــي قطاعــــات الصيرفــــة اإلسامية الوطنيــــة التــي 

تتبــع لهــا.

يمثــــل معــــدل إجمالــي حقوق الملكيــة إلــى إجمالــي األصــول 
مؤشــــًرا مبدئًيــــا مــــن مؤشــرات االســتقرار فــــي المصــارف 
اإلسامية. وفــــي قســــم يأتــــي الحًقــــا فــــي التقريــــر نــرى أن 
معــــدل التمويــــل إلــــى الودائــــع يشــــكل أيــًض مقيــاًس أولًيــــا 

الســــتقرار أو المخاطــــر فــــي المصــــارف اإلســامية. 
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قيود البيانات
البيانــات المســتخدمة فــي هــذه التقريــر مقتصــرة فقــط علــى بيانــات 
ــك ســكوب،  ــات بن ــي قاعــدة بيان ــواردة ف المصــارف اإلســامية ال
وهــي أيًضــا البيانــات المقتصــرة علــى أحــدث المعلومــات الــواردة 
فيهــا. إذ إن إعــداد التقاريــر الماليــة فــي المصــارف اإلســامية يعــد 
ــث أن المصــارف  ــا، حي ــي أفضــل حاالته ــة ف ــر مكتمل ــة غي عملي
اإلســامية المدرجــة فــي قاعــدة بيانــات بنــك ســكوب تعانــي 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــم تقاريره ــي تقدي ــام ف ــدم االنتظ ــن ع م
ــا  ــر تقدًم ــة أكث ــات تنظيمي ــي بيئ ــة ف ــامية العامل ــارف اإلس المص
تقــدم تقاريرهــا الســنوية عبــر مواقعهــا اإللكترونيــة، إال أن ذلــك ال 
ينســحب بالضــرورة علــى المصــارف اإلســامية العاملــة فــي الدول 

ــة اإلســامية الرئيســية. ــل قائمــة أســواق الصيرف الواقعــة فــي ذي

 محدوديــة كــم البيانــات التــي تقدمهــا قاعــدة بيانــات بنــك ســكوب 
ــك  ــا بن ــي تقدمه ــات الت ــى رداءة البيان ــد مؤشــًرا عل ــا يع ــا إنم أيًض
ســكوب ذاتهــا. وبأخــذ مــا ســبق فــي الحســبان، مــن المثيــر للدهشــة 
األكاديميــة  وغيــر  األكاديميــة  الدراســات  معظــم  أن  ماحظــة 
تســتخدم هــذه البيانــات المنقوصــة التــي تعانــي مــن رداءتهــا. لكــن 
ــة وحــذوه حــذو  ــه األكاديمي ــى الرغــم مــن نزعت هــذا التقريــر وعل
ســوق االستشــارات، إال أنــه ينبــه القــارئ دائًمــا إلــى جــودة البيانــات 
المســتخدمة، كمــا يوصــي اإلدارة العليــا فــي المصــارف اإلســامية 
ــك  ــل بن ــات مث ــى قواعــد البيان ــة إل ــم معلوماتهــم المالي ضمــان تقدي
ــوث  ــراء البح ــن إج ــث يمك ــا بحي ــدد له ــت المح ــي الوق ــكوب ف س
علــى المصــارف اإلســامية واالســتفادة مــن هــذه البيانــات بطريقــة 

مجديــة. إذ لــن تتطــور ممارســات الصيرفــة اإلســامية ولــن يجــري 
ــة  ــال البحثي ــم األعم ــتها إال بدع ــة لسياس ــادئ التوجيهي وضــع المب
تحليــات  تســتند  والمتخصصــة.  الدقيقــة  والمهنيــة  األكاديميــة 
الكفــاءة )الــواردة فــي الفصــل التالــي( إلــى بعــض المعلومــات 
ــا  ــك جزئًي ــة، ويرجــع ذل ــات الكمي ــى المعلوم ــة إل ــة باإلضاف الكيفي

ــا. ــات وعــدم اكتماله ــى رداءة البيان إل
 يبــرز الشــكل ب 1 قضيــة شــح المعلومــات الكاملــة عــن الصيرفــة 

اإلســامية عــن طريــق توضيــح أن المصــارف اإلســامية: 
1.ال تقدم البيانات في الوقت المحدد؛

2.المصــارف اإلســامية التــي تقــدم البيانــات التقــوم بذلــك بشــكل 
ســنوي منتظــم؛

3.هنــاك عــدد كبيــر مــن المصــارف اإلســامية التــي ال تقــدم 
بيانــات علــى اإلطــاق؛

لــم تنجــح أي مــن المصــارف  البحــث،  4.خــال إعــداد هــذا 
اإلســامية فــي تقديــم البيانــات فــي عــام 2015 )أي أن %40 
مــن المصــارف اإلســامية التــي تشــملها هــذه العينــة تتأخــر ثــاث 

ــا(. ــة بياناته ــي إتاح ــنوات ف س

وبســبب ذلــك، اســتخدمنا البيانــات التكميليــة القادمــة مــن مصــادر 
إضافيــة حيثمــا أمكــن. ويعمــل مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية 
علــى جمــع البيانــات مباشــرة مــن أعضائــه، وقــد أحــرز تقدًما خال 
الســنوات الثــاث الماضيــة عندمــا بــدأ فــي تقديــم التقاريــر وتحليــل 
بعــض االتجاهــات فــي االســتقرار المنظــم فــي الصيرفــة والتمويــل 
اإلســامي. لكــن هــذا التقــدم قــد يســتغرق وقًتــا قبــل أن يتــم إتاحــة 
ــن  ــة ع ــه الكفاي ــا في ــة بم ــة الطويل ــل الزمني ــات ذات الساس البيان

الشكل ب 1: عدد المصارف اإلسامية التي تقدم تقاريرها عن إجمالي
األصول إلى بنك سكوب: 2010 – 2014
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ممارســات الصيرفــة اإلســامية واتجاهاتهــا. 

نمو الصيرفة اإلسالمية
حققــت األصــول تحــت اإلدارة نمــًوا واضًحــا فــي المؤسســات 
الماليــة اإلســامية خــال الســنوات مــن العشــر إلــى الخمــس عشــرة 
ــي األصــول تحــت  ــد وصــل متوســط معــدل النمــو ف ــة، فق الماضي
اإلدارة اإلســامية خــال الفتــرة مــن 2009 إلــى 2014 إلــى 
نســبة 16.1% ، وهــي النســبة التــي تعــد أعلــى بكثيــر مــن النمــو 

ــي 2013 و 2014 . ــن عام ــا بي ــغ 9.3% م ــنوي البال الس
ــا  ــا 177 مصرًف ــي يملكه ــول الت ــي األص ــدر أن إجمال ــن المق وم
إســامًيا 6 والبالغــة 1.245 تريليــون دوالر أمريكــي تمثــل معــدل 
نمــو ســنوي يزيــد بنســبة 10.47% عــن األصــول البالغــة 1.127 
تريليــون دوالر التــي أعلــن عنهــا تقريــر الســنة الماضيــة، مــا يعنــي 
ــة  ــرع عــن الصيرف ــا يتف ــة اإلســامية باعتبارهــا قطاًع أن الصيرف
ــى كامــل صناعــة  ــا عل ــي أدائه ــت ف ــد تفوق ــل اإلســامي ق والتموي

الصيرفــة والتمويــل اإلســامي.

ــال  ــن إنشــاء األعم ــا بي ــوع م ــو مــن مصــادر تتن ــع هــذا النم  وينب
الجديــدة والتوســع فــي األعمــال القائمــة 7. ويعــرف النمــو بالتوســع 
فــي األعمــال القائمــة فــي الصيرفــة اإلســامية كنســبة معــدل النمــو 
ــم  ــي حج ــادة ف ــن الزي ــج م ــامية النات ــة اإلس ــي أصــول الصيرف ف

العمليــات فــي المصــارف اإلســامية. أمــا النمــو بإنشــاء األعمــال 
الجديــدة فــي الصيرفــة اإلســامية، فيتحــدد بنســبة معــدل النمــو فــي 
أصــول الصيرفــة اإلســامية الــذي ال تســببه إال الزيــادة فــي عــدد 

المصــارف اإلســامية.

 يؤكــد الجــدول 1 علــى أن هنــاك 177 مصرًفا إســامًيا بخصائص 
إســامية كاملــة والتــي تعــد التقاريــر عــن أصولهــا قــد زادت بنســبة 
50% فــي عــدد المصــارف اإلســامية خــال فتــرة أربــع ســنوات 
)2014-2010(. وقــد ســاهمت المصــارف اإلســامية بجميــع 
أحجامهــا بتحقيــق النمــو، لكــن الحصــة األكبــر مــن النمــو تأتــي مــن 
المصــارف اإلســامية الكبــرى، أي المصــارف ذات األصــول التــي 
ــار دوالر أمريكــي. أمــا المصــارف اإلســامية  ــد عــن 10 ملي تزي
المتوســطة، أي المصــارف التــي تتــراوح أصولهــا مــا بيــن 3 مليــار 
و 9.99 مليــار دوالر أمريكــي، فقــد كانــت األقــل فــي مســاهمتها 
فــي أصــول الصيرفــة اإلســامية. والســبب الوحيــد فــي ذلــك ربمــا 
يعــود إلــى تــدرج بعــض المصــارف اإلســامية المتوســطة لتصبــح 
ــت  ــا حقق ــورة. كم ــرة المذك ــرى خــال الفت مصــارف إســامية كب
المصــارف اإلســامية الصغيــرة فــي حجمهــا )بأصــول تقــل عــن 3 

مليــار دوالر أمريكــي( نمــًوا كبيــًرا أيًضــا.

6 قدم تقرير السنة2010

الماضية البيانات
المتعلقة ب 150
مصرًفا إسامًيا

ضمن قاعدة بيانات
بنك سكوب. ومن
الواضح أن 22
من المصارف

اإلسامية قد
شرعت بتقديم

معلوماتها المالية
إلى بنك سكوب.

7 يختلف تعريفنا

إلنشاء األعمال
الجديدة والتوسع

في األعمال القائمة
عن التعريفات

األخرى المستخدمة
في أدبيات

الصيرفة والتمويل
اإلسامي. فتقرير
التمويل اإلسامي

العالمي 2015
على سبيل المثال

يعرف النمو بإنشاء
األعمال الجديدة

من حيث 
االستحواذ

على أعمال جديدة
ممن استبعده.

في آخر سنة
إلعداد التقارير

الجدول 2: نمو أصول الصيرفة اإلسامية بين عامي 2010 و2014

الجدول 1: نمو عدد المصارف اإلسامية بين عامي 2010 و2014

األصول في 2010
)مليون دوالر أمريكي(

األصول 
)مليون دوالر أمريكي(

عدد المصارف حسب األصول

أكثر من 10 مليار دوالر أمريكي

بين 3 مليار و9.99 مليار دوالر أمريكي

بين 1 مليار و2.99 مليار دوالر أمريكي

أقل من 1 مليار دوالر أمريكي

اإلجمالي

المصارف اإلسامية بأصولها الحالية

أكثر من 10 مليار دوالر أمريكي

بين 3 مليار و9.99 مليار دوالر أمريكي

بين 1 مليار و2.99 مليار دوالر أمريكي

أقل من 1 مليار دوالر أمريكي

اإلجمالي

967

190

63

25

1,245

479

170

35

17

701

101.88

11.76

80.00

47.05

77.60
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يبيــن الجــدول 1 ازديــاد عــدد المصــارف اإلســامية بالمجمــل 
بمقــدار 59 مصرًفــا بــدأت تعــد التقاريــر عــن أصولهــا، أي بزيــادة 
نســبتها 50% عــن عددهــا عــام 2010 . وقــد شــهدت الفئــة العليــا 
أعلــى معــدل للنمــو فــي عــدد المصــارف، أي فــي فئــة المصــارف 
ــار دوالر أمريكــي )وبلغــت نســبة  ــي تتجــاوز أصولهــا 10 ملي الت

النمــو فيهــا %133.33(.

 لكــن الجــدول 1 يشــير فــي المقــام األول إلــى النمــو بإنشــاء األعمال 
ــي  ــادة ف ــت بســبب الزي ــي األصــول كان ــادة ف ــدة، أي أن الزي الجدي
ــا مــن استكشــاف العوامــل  ــد لن عــدد المصــارف اإلســامية، وال ب

األخــرى التــي ســاهمت فــي هــذا النمــو.

 أمــا الجــدول 2 فيأتــي منســجًما مــع مــا توصــل إليــه الجــدول 
1، فعلــى غــرار النمــو فــي عــدد المصــارف اإلســامية، فقــد نتــج 
النمــو فــي أصــول الصيرفــة اإلســامية عــن المصــارف ذات 
المقــدار األعلــى مــن األصــول تحــت اإلدارة، أي المصــارف التــي 
تفــوق أصولهــا 10 مليــار دوالر أمريكــي. فــي حيــن جــاءت أقــل 
ــا.  ــي حجمه ــن المصــارف اإلســامية المتوســطة ف ــاهمات م المس
و   1 الجدوليــن  فــي  الــواردة  بالبيانــات  باالســتعانة  وبإمكاننــا 
ــدة  ــال الجدي ــاء األعم ــق بإنش ــذي تحق ــو ال ــًرا للنم ــري تقدي 2 لنج
ــي أصــول  ــة ف ــال القائم ــي األعم ــع ف ــق بالتوس ــذي تحق ــو ال والنم
الصيرفــة اإلســامية بيــن عامــي 2010 و 2014 . إذ يمكــن 
تقديــر النمــو بإنشــاء األعمــال الجديــدة عــن طريــق قســمة إجمالــي 
النمــو فــي األصــول بيــن عــام 2010 و 2014 علــى إجمالــي عــدد 

ــا  ــد مقياًس ــا يع ــذا م ــام 2014 ، وه ــي ع المصــارف اإلســامية ف
ــن  ــامي بي ــرف إس ــكل مص ــول ل ــي األص ــو ف ــدل النم ــبة مع لنس
عامــي 2010 و 2014 . وبضربحاصــل القســمة بمعــدل الزيــادة 
فــي عــدد المصــارف اإلســامية بيــن عامــي 2010 و 2014 ينتــج 
لدينــا النســبة المئويــة المقــدرة لمعــدل النمــو فــي أصــول الصيرفــة 
ــادة فــي عــدد المصــارف  ــى الزي ــا إل ــذي يعــزى تماًم اإلســامية ال
اإلســامية خــال الفتــرة المذكــورة، وهــو مــا يمثــل تقديــًرا تقريبًيــا 
ــة  ــول الصيرف ــي أص ــدة ف ــال الجدي ــاء األعم ــق بإنش ــو المحق للنم

ــا. ــرة ذاته اإلســامية خــال الفت

أمــا نســبة النمــو المتبقيــة عن صافــي النمــو المحقق بإنشــاء األعمال 
الجديــدة فــي أصــول الصيرفــة اإلســامية فهــي النســبة التــي تمثــل 
النمــو المحقــق بالتوســع فــي األعمــال القائمــة فــي أصــول الصيرفــة 
اإلســامية والــذي يتحــدد بالنســبة المئويــة لمعــدل النمــو فــي أصــول 
ــي حجــم  ــادة ف ــى الزي ــا إل ــزى تماًم ــذي يع ــة اإلســامية ال الصيرف

العمليــات لــدى المصــارف اإلســامية.

 ويضــع الشــكل 1 بيــن أيدينــا تصنيــف النمــو إلــى النمــو المحقــق 
ــال  ــي األعم ــق بالتوســع ف ــدة والنمــو المحق ــال الجدي بإنشــاء األعم
القائمــة، ومــن الواضــح مــن هــذا الشــكل بــأن النســبة األكبــر مــن 
ــذي  ــر ال ــببها األث ــامية كان س ــة اإلس ــي أصــول الصيرف ــو ف النم
تركــه النمــو بإنشــاء األعمــال الجديــدة )أكثــر مــن 87%( والنســبة 
الصغــرى مــن النمــو كان وراءهــا األثــر الــذي تركــه النمو بالتوســع 

فــي األعمــال القائمــة )أقــل بعــض الشــيء مــن %13(. 
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 الشكل 1: تصنيف النمو في الصيرفة اإلسامية إلى النمو المحقق بإنشاء األعمال الجديدة والنمو
المحقق بالتوسع في األعمال القائمة

12.93% النمو بالتوسع في األعمال القائمة

87.07% النمو بإنشاء األعمال الجديدة
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تعــرض األشــكال مــن 2 إلــى 6 تصنيــف النمــو بإنشــاء األعمــال 
أصــول  فــي  القائمــة  األعمــال  فــي  بالتوســع  والنمــو  الجديــدة 
ــب  ــات المصــارف حس ــف تصنيف ــن مختل ــامية بي ــة اإلس الصيرف
حجمهــا ضمــن صناعــة الصيرفــة اإلســامية. حيــث يشــير الشــكل 
ــاع  ــي قط ــو ف ــي للنم ــدر الرئيس ــى أن المص ــح إل ــكل واض 2 بش
ــامية  ــارف اإلس ــو المص ــا ه ــرى إنم ــامية الكب ــارف اإلس المص
الجديــدة، وأن النمــو فــي قطــاع المصــارف المتوســطة والصغــرى 
إنمــا يعــود إلــى النمــو الحتمــي فــي أعمــال المصــارف اإلســامية. 
وهــي النتيجــة التــي تشــير أيًضــا إلــى االتجــاه الرئيســي الــذي أقرتــه 

ــج. ــذه النتائ ــورد الجــدول 3 خاصــة له ــا. وي ــة بكامله العين

ــي  ــو ف ــتقبل النم ــى مس ــا عل ــي بظاله ــة تلق ــة الهام ــذه الخاص ه
الصيرفــة اإلســامية، وفيمــا يلــي نــورد أهــم االســتنتاجات المحــددة 

ــا إليهــا: التــي خلصن

1. فــي حيــن يســتمر النمــو فــي عــدد المصــارف اإلســامية، البــد 
لنــا أن نعلــق األمــل علــى حجــم المصارف اإلســامية، وهــو العامل 

الــذي يســاهم أكبــر المســاهمة فــي الجــزء األكبــر مــن النمــو.
ــة اإلســامية  ــي الصيرف ــو ف ــن النم ــي الحصــة األساســية م 2. تأت
مــن المصــارف اإلســامية الكبــرى، مــا يعنــي تعاظــم التأثيــر 
الكلــي علــى نمــو الصيرفــة اإلســامية بدخــول أعــداد جديــدة مــن 
المصــارف اإلســامية الكبــرى، حيــث إن هــذه المصــارف ســتكون 
ــي(. ــي أو اإللزام ــي )الطوع ــتبعاد المال ــض االس ــى خف ــادرة عل ق

3. وفي حين ما برح تأسيس المصارف اإلسامية الجديدة في
الــدول التــي ال تتواجــد فيهــا الصيرفــة اإلســامية بعــد يحتــل 
درجــة عاليــة مــن األهميــة، فمــن الضــروري أن تزيــد المصــارف 
اإلســامية الحاليــة حجمهــا وقاعــدة رأس مالهــا كجــزء مــن الجهــود 

ــة اإلســامية. ــى التوســع فــي الصيرف ــة إل الرامي

الجدول 3: النمو بالتوسع في األعمال القائمة والنمو بإنشاء األعمال الجديدة في الصيرفة اإلسامية

عدد المصارف حسب األصول

المصارف اإلسامية بأصول تتجاوز 10 مليار دوالر أمريكي

المصــارف اإلســامية بأصــول مــا بيــن 3 مليــار و 9.99 مليــار 
دوالر أمريكــي

المصــارف اإلســامية بأصــول مــا بيــن 1 مليــار و 2.99 مليــار 
دوالر أمريكــي

المصارف اإلسامية بأصول تقل عن 1 مليار دوالر أمريكي

جميع المصارف اإلسامية

الشكل 2: النمو بالتوسع في األعمال القائمة والنمو بإنشاء األعمال الجديدة في المصارف
اإلسامية الكبرى )بأصول تتجاوز 10 مليار دوالر أمريكي( 

النمو بالتوسع في
 األعمال القائمة  %77.62

النمو بإنشاء األعمال الجديدة
%22.38

المصارف اإلسامية

بأصول تتجاوز 10 مليار

دوالر أمريكي
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الشكل 4: النمو بالتوسع في األعمال القائمة والنمو بإنشاء األعمال الجديدة في المصارف
اإلسامية الصغرى )بأصول ما بين 1 مليار و 2.99 مليار دوالر أمريكي(

الشكل 5: النمو بالتوسع في األعمال القائمة والنمو بإنشاء األعمال الجديدة في المصارف
اإلسامية الصغرى )بأصول تقل عن 1 مليار دوالر أمريكي(

الشكل 6: النمو بالتوسع في األعمال القائمة والنمو بإنشاء األعمال الجديدة في جميع المصارف
اإلسامية )العينة بكاملها(

النمو بإنشاء األعمال الجديدة،
%99.80

النمو بإنشاء األعمال الجديدة،
%83.38

النمو بإنشاء األعمال الجديدة،
%93.82

النمو بإنشاء األعمال الجديدة،
%87.07

النمو بالتوسع في األعمال
القائمة، %6.18

النمو بالتوسع في األعمال
القائمة، %12.93

النمو بالتوسع في األعمال
القائمة، %16.62

الشكل 3: النمو بالتوسع في األعمال
القائمة والنمو بإنشاء األعمال

الجديدة في المصارف اإلسامية
المتوسطة

)بأصول ما بين 3 مليار و 9.99
مليار دوالر أمريكي(

المصارف اإلسامية

بأصول ما بين 3 مليار

و 9.9 مليار

دوالر أمريكي

المصارف اإلسامية

بأصول ما بين 1 مليار

و 2.99 مليار دوالر

أمريكي

المصارف اإلسامية

بأصول تقل عن 1 مليار

دوالر أمريكي

العينة بكاملها
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أصول الصيرفة
اإلسالمية

ــة )%93.8(،  ــي 15 دول ــامية ف ــة اإلس ــز أصــول الصيرف تترك
ــران  ــث األصــول اإلســامية وهــي إي ــدول مــن حي ــذه ال ــر ه وأكب
تتركــز فيهــا نســبة 34.87%  مــن هــذه األصــول، وتوحــي 
ــي تواجههــا صناعــة  ــز الضخمــة الت هــذه النســب بمخاطــر التركي
ــى  ــة، وخاصــة فــي ظــل االعتمــاد عل ــة اإلســامية العالمي الصيرف
ــي صناعــة  ــدة ف ــدول الرائ ــه اقتصــادات ال ــي من ــذي تعان ــط ال النف
الصيرفــة اإلســامية. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهمت العقوبــات 
ــة  ــت مفروض ــي ظل ــران – والت ــى إي ــة عل ــة المفروض االقتصادي
ــة نمــو أصــول  ــي إعاق ــي عــام 2015 – ف ــا ف ــى جــرى رفعه حت
الصيرفــة اإلســامية العالميــة، وفــي ظــل البيئــة الجيوسياســية 
الجديــدة المتوقعــة بعــد تخفيــف العقوبــات االقتصاديــة عــن إيــران، 
ال بــد أن نتوقــع المزيــد مــن التركيــز فــي صناعــة الصيرفــة 
الصيرفــة  انكشــاف  نتوقــع  يجعلنــا  الــذي  األمــر  اإلســامية – 

ــز8. ــر التركي ــن مخاط ــى م ــب أعل ــامية لنس اإلس
 إن مخاطــر التركيــز فــي صناعــة الصيرفــة اإلســامية قــد برهنــت 

ــي  ــر ف ــرة األكب ــامية العش ــا حصــة المصــارف اإلس ــا أيًض عليه
العالــم مــن الصيرفــة اإلســامية العالميــة. ويــدرج الجــدول 4 
قائمــة المصــارف اإلســامية العشــرة الكبــرى فــي العالــم مــن حيــث 
األصــول، وهــي المصــارف المســؤولة عــن 36% مــن صناعــة 
اإلســامية  المصــارف  وتحتــل  العالميــة.  اإلســامية  الصيرفــة 
ــل 10(،  ــن أص ــارف م ــة )4 مص ــذه القائم ــة صــدارة ه اإليراني
ــدول اإلســامية ذات  ــي ال ــع ف ــة فتق ــتة المتبقي ــا المصــارف الس أم

ــط. ــى النف ــدة عل االقتصــادات المعتم

 مــن المثيــر لاهتمــام ماحظــة أن المصــارف اإلســامية األربعــة 
األكبــر مســؤولة عــن 57% مــن قطــاع الصيرفــة اإلســامية 
الوطنــي فــي إيــران، أمــا المصــرف اإلســامي األكبــر فــي المملكــة 
الراجحــي، فمســؤول عــن الســعودية وهــو مصــرف   العربيــة 
ــث  ــد الحدي ــي. وعن ــة اإلســامية الوطن ــن قطــاع الصيرف 28% م
إلــى تصــل  النســبة  هــذه  فــإن  الكويتــي،  التمويــل  بيــت   عــن 
66% )وهــي األعلــى فــي قاعــدة البيانــات لدينــا(. أمــا المصــرف 
اإلســامي األكبــر فــي ماليزيــا، وهــو مصــرف مايبنــك اإلســامي 

فنســبته 29% مــن حصــة الصيرفــة اإلســامية الوطنيــة.
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 وعلــى غــرار ذلــك، فحصــة المصرفيــن اإلســاميين األكبــر فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة العربيــة المتحــدة تصــل إلــى 
59% مــن أصــول الصيرفــة اإلســامية الوطنيــة. وكمــا يبيــن لنــا 
ــارف  ــن المص ــا بي ــة بتاًت ــال للمقارن ــاك مج ــس هن ــدول 4، لي الج
اإلســامية ونظيراتهــا التقليديــة مــن حيــث الحجــم. ومثــال ذلــك، أن 
المصــرف اإلســامي األكبــر مــن حيــث حجــم األصــول، وهــو بنــك 
ملــت يحتــل المرتبــة ال 236 علــى قائمــة المصــارف العالميــة مــن 

حيــث حجــم األصــول.

فــي  األســهم  حاملــي  ملكيــة  حقــوق  حيــث  مــن  أمــا 
العالــم،  فــي  الكبــرى  العشــرة  اإلســامية  المصــارف 
تتصــدر  حيــث  ملحــوظ،  بشــكل  تتغيــر  الصــورة  فــإن 
اإليرانيــة غيــر  األخــرى  والمصــارف  الســعودية   المصــارف 

ــث  ــن حي ــر م ــن اإلســاميين األكب ــدول 5(. فالمصرفي )انظــر الج
حقــوق ملكيــة حاملــي األســهم همــا مصــرف الراجحــي )وهــو 
ــاع الخــاص،  ــن القط ــوك م ــعودي الممل المصــرف اإلســامي الس
ــي( ــاع الحكوم ــات القط ــن مؤسس ــهم م ــي األس ــض حامل ــه بع وفي

والبنــك اإلســامي للتنميــة )وهــو المصــرف اإلســامي التابــع لعــدة 

دول والمملــوك ملكيــة جماعيــة مــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة 
ــامي(. ــاون اإلس التع

ــة ضمــن قائمــة  ــة مصــارف إيراني ــى الرغــم مــن وجــود ثاث وعل
ــة  ــوق ملكي ــث حق ــن حي ــر م ــرة األكب ــامية العش المصــارف اإلس
هــذه  أن  علــى  واضًحــا  دليــًل  هنــاك  أن  إال  األســهم،  حاملــي 
المصــارف أقــل اســتثماًرا فــي رأس مالهــا علــى أي حــال بالمقارنــة 
مــع نظرائهــا فــي الشــرق الوســط، وأن متوســط نســبة حقــوق 
الملكيــة إلــى األصــول فــي جميــع المصــارف اإلســامية اإليرانيــة 
الثــاث فــي القائمــة يقــل عــن المتوســط ذاتــه بالنســبة للمصــارف 

ــة )%13(. ــي القائم ــة ف ــرة المدرج العش
ــو  ــال ه ــي رأس الم ــتثمار ف ــث االس ــن حي ــى م والمصــرف األعل
ــى  ــة إل ــوق الملكي ــبة حق ــغ نس ــث تبل ــة حي ــامي للتنمي ــك اإلس البن
ــرف  ــو مص ــاء )وه ــرف اإلنم ــه مص ــه 50% ، يلي ــول لدي األص
ســعودي خــاص(، وتبلــغ نســبة حقــوق الملكيــة إلــى األصــول فيــه 

.  %22
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يبلــغ متوســط نســبة حقــوق الملكيــة إلــى األصــول فــي المصــارف 
تتضمــن  ال  والتــي  األوســط  الشــرق  فــي  الســبعة  اإلســامية 
بــد  بأنــه ال  يعنــي  مــا   ،  %20 الثاثــة  اإليرانيــة  المصــارف 
ــى نســبة  ــا لتصــل إل ــة مــن تحســين رأس ماله للمصــارف اإليراني
حقــوق الملكيــة إلــى األصــول فــي مصــارف الشــرق األوســط 
ــا.  ــال فيه ــن رأس الم ــر م ــخ الكثي ــن ض ــد م ــا ال ب ــرى، كم األخ
وعلــى ســبيل المثــال، بالنســبة لبنــك صــادرات، وبنــك ملــت، 
قائمــة  فــي  المدرجــة  الثاثــة  المصــارف  )وهــي  ملــي  وبنــك 
المصــارف اإلســامية العشــرة الكبــرى(، فهــذه المصــارف بحاجــة 
إلــى إجمالــي رأس مــال إضافــي يبلــغ 27,437 مليــون دوالر 
 أمريكــي للوصــول إلــى نســبة حقــوق الملكيــة إلــى األصــول البالغــة

ــة مــن  ــذي تحتاجــه هــذه المصــارف الثاث ــغ ال 20 9%. أمــا المبل
رأس المــال اإلضافــي لزيــادة نســبة حقــوق الملكيــة إلــى األصــول 
بمقــدار 13% ســيكون 11,883 مليــون دوالر أمريكــي والــذي ال 

يــزال مبلًغــا كبيــًرا.

 نســب حقــوق الملكيــة إلــى األصــول لــدى المصــارف اإلســامية 
األخــرى هــي أيًضــا نســب منخفضــة. ومثــال ذلــك أن مايبنــك 
ــد المــدرج  ــزى الوحي اإلســامي وهــو المصــرف اإلســامي المالي
فــي قائمــة المصــارف اإلســامية العشــرة الكبــرى مــن حيــث 
ــة  ــغ نســبة حقــوق الملكي حجــم األصــول )انظــر الجــدول 4(، وتبل
ــن رأس  ــه م ــذي يحتاج ــغ ال ــط، والمبل ــه 5% فق ــى األصــول في إل
ــة  ــوق الملكي ــبة حق ــى نس ــوب للوصــول إل ــي المطل ــال اإلضاف الم
إلــى األصــول ومقدارهــا 20% و13% ســيكون 6,632 مليــون 
دوالر أمريكــي و 3,218 مليــون دوالر أمريكــي علــى الترتيــب. 
ــرة نســبًيا  ــال الصغي ــي الحجــم وقاعــدة رأس الم ــل ف وبســبب الخل
لــدى معظــم المصــارف اإلســامية، يــزداد اإلحســاس بالحاجــة إلــى 
تأســيس مصــرف إســامي ضخــم يضاهــي البنــك التقليــدي. فكانــت 
هنــاك محــاوالت فــي الشــرق األوســط وفــي الشــرق األقصــى فــي 

هــذا الســياق، لكــن أًيــا منهــا لــم ينتهــي بالنجــاح حتــى اآلن.

التمويل والودائع
نســبة التمويــل إلــى الودائــع، والمعروفــة علــى نطــاق أوســع لــدى 
البنــوك التقليديــة بمســمى نســبة القــروض إلــى الودائــع، يمكــن 
ــدى المصــارف اإلســامية.  ــة الســيولة ل ــم حال اســتخدامها فــي تقيي
ــى  ــل إل ــغ نســبة التموي ــي ندرســها، تبل ــة الشــاملة الت وضمــن العين
الودائــع 89.72%  ، ممــا يعنــي أن مقابــل كل دوالر فــي جانــب 
الودائــع، تمنــح المصــارف اإلســامية 90 ســنًتا تقريًبــا فــي جانــب 
التمويــل. ولذلــك، مــن المعقــول التوصــل إلــى أن المصــارف 
اإلســامية تتمتــع باألمــان بشــكل عــام، شــريطة مراقبتهــا التبايــن 
الودائــع  مــن  كل  آجــال  إختــاف  عــن  والناتــج  الســيولة  فــي 
والتمويــل. ويســرد الجــدول 6 فيمــا يلــي المزيــد مــن التفصيــل فــي 
العينــة، ويــدرج نســب التمويــل إلــى الودائــع لــكل دولــة مــن الــدول. 
أمــا الشــكل 7، فيســلط الضــوء علــى الفجــوة بيــن الودائــع والتمويــل 
لــدى الــدول العشــرة األولــى مــن حيــث حجــم الودائــع والتمويــل، 

ومــن بيــن هــذه الــدول تركيــا، وهــي الدولــة الوحيــدة التــي تقــدم فيها 
ــادة علــى قاعــدة الودائــع، أمــا  المصــارف اإلســامية التمويــل بزي
 فــي الــدول األخــرى كافــة فتبلــغ نســبة التمويــل إلــى الودائــع أقل من
 10 أخــرى  دول  ثــاث  هنــاك  تركيــا،  وباســتثناء   .  %100 
ــث  ــا حي ــي نبحثه ــة الت ــي العين ــد( ف ــان وروســيا وتايلن ) وهــي عم

الجدول 6: الودائع والتمويل في الصيرفة اإلسامية حسب
المصارف اإلسامية

11 من بين

المصارف
اإلسامية

التركية األربعة
)والمعروفة تحت

مسمى البنوك
التشاركية(، ثاثة
منها يزيد التمويل
فيها عن الودائع.

10 ال يمكن إنكار

حالة روسيا الشاذة،
فقط تضمنت

قاعدة بيانات بنك
سكوب بيانات عن

مصرف إسامي لم
يعد له وجود.

9 يستند ذلك

إلى األصول
الحالية المملوكة
من المصارف

الثاثة. لكن ومع
الزيادة في رأس

المال، من المتوقع
أن تزداد أصول
هذه المصارف
أيًضا، مما يحتم
ضخ مبالغ أكثر
من رأس المال

اإلضافي.
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يزيــد التمويــل فــي المصــارف اإلســامية فيهــا علــى الودائــع. لكــن 
تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة التــي تهمنــا فــي هــذا الســياق 11. مــا 
ــن  ــن م ــام آم ــى نظ ــظ عل ــامية تحاف ــارف اإلس ــأن المص ــي ب يعن
حيــث نســبة التمويــل إلــى الودائــع وتتمتــع بالســيولة الكافيــة بشــكل 

عــام.
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الصيرفة والتمويل اإلسالمي
بدون الصيرفة اإلسالمية

ــامية  ــة اإلس ــات المالي ــة الخدم ــة صناع ــكل 8 تركيب ــح الش يوض
الماليــة  الخدمــات  صناعــة  مكونــات  أن  يبيــن  كمــا  العالميــة 
اإلســامية بخــاف المصــارف مازالــت تشــكل نســبة قليلــة ، حيــث 
تمثــل أســواق المــال اإلســامية 20% فقــط مــن صناعــة الخدمــات 
ــق  ــة )تشــكل الصكــوك 15% والصنادي ــة اإلســامية العالمي المالي
اإلســامية 4%(. أمــا صناعــة التكافــل فتمثــل 1% فقــط مــن 
صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية العالميــة وكذلــك التمويــل 
ــر مــن نســبة  متناهــى الصغــر 1% )انظــر شــكل 8(. تتركــز أكث

ــة  ــي 15 دول ــة ف ــة اإلســامية العالمي ــن أصــول الصيرف 92% م
ــد  ــق بع ــم تحق ــة اإلســامية ل ــأن الصيرف ــي ب ــا يعن ــم، مم ــي العال ف
ــن  ــادف. فم ــى نحــو ه ــم عل ــى مســتوى العال ــة عل ــة الازم األهمي
بيــن 56 دولــة عضــًوا فــي منظمــة التعــاون اإلســامي، ربعهــا فقــط 

ــة اإلســامية كنشــاط أساســي. يتعامــل مــع الصيرف

منطقة دول مجلس التعاون 
ا للصيرفة 

ً
الخليجي مركز

اإلسالمية
مركــًزا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  منطقــة  تبقــى  بينمــا 
ــا  ــي أفريقي ــرى ف ــئة أخ ــواق ناش ــاك أس ــامية، هن ــة اإلس للصيرف

ومناطــق أخــرى ســتضفي بعــًدا جديــًدا مــن أبعــاد النمــو علــى 
هــذه الصناعــة. ففــي الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، خرجــت 
ــى  ــارف عل ــن مص ــامية م ــة اإلس ــة الصيرف ــي صناع ــادة ف الري
غــرار بنــوك فيصــل ومجموعــة البركــة المصرفيــة لتحــط رحالهــا 
لــدى مؤسســات أخــرى علــى غــرار بنــك الريــان، ومصــرف 
دبــي اإلســامي، ومصــرف أبــو ظبــي اإلســامي وبيــت التمويــل 
الكويتــي. وفــي حيــن مــا زالــت المملكــة العربيــة الســعودية أكبــر 
ــران(، تلعــب المصــارف  ــة اإلســامية )باســتثناء إي ســوق للصيرف
اإلســامية القطريــة اآلن دوًرا أكبــر في تدويل الصيرفة اإلســامية، 
حيــث توســع مصــرف قطــر اإلســامي ليتواجــد فــي دول أخــرى 
ــة مصــرف قطــر  ــذه الدول ــي ه ــك ف ــدة، ويمل ــة المتح ــل المملك مث
ــة المتحــدة، وهــو مصــرف اســتثماري إســامي  اإلســامي المملك
ذو خصائــص إســامية بالكامــل فــي المملكــة المتحــدة. وفــي عــام 
ــى  ــتحواذ عل ــة اس ــاح صفق ــان بنج ــرف الري ــز مص 2014 ، أنج

ــان. ــك الري ــى بن ــر اســمه إل ــا اإلســامي وغي ــك بريطاني بن
ــة إســامية علــى غــرار مصــرف  وبالمثــل، تلعــب مؤسســات مالي
ــي، ومصــرف الراجحــي  ــل الكويت ــت التموي ــي اإلســامي، وبي دب
ــة اإلســامية. وبفضــل  ــل الصيرف ــي تدوي ــر ف ــم التأثي دوًرا متعاظ
تواجــده فــي باكســتان، والســودان، واألردن، يســعى مصــرف 
ــح مؤسســة  ــه ليصب ــى هدف ــى الوصــول إل ــوة إل ــي اإلســامي بق دب
التمويــل  بيــت  للــدول. ويتواجــد  العابــرة  الصيرفــة اإلســامية 
الكويتــي فــي البحريــن، وتركيــا، وماليزيــا، وألمانيــا، كمــا يتواجــد 
بفضــل أســهمه فــي عــدد مــن المؤسســات الماليــة اإلســامية، كمــا 

شكل 7: الفجوة بين الودائع والتمويل فى الدول العشرة األولى )من حيث األصول(
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ــة اإلســامية. ــي الصيرف ــي ف ــرز كاعــب عالم ب

استقرار الصيرفة اإلسالمية
مــن المهــم فــي االســتقرار المالــي التأســيس علــى التقــدم الحاصــل 
ــن  ــا بي ــم م ــداث التناغ ــأنها إح ــن ش ــي م ــر الت ــع المعايي ــي وض ف
ــة العمــاء. إذ  ــل اإلســامي وحماي ــى التموي ــة عل التشــريع والرقاب
ــذا الموضــوع  ــع ه ــل م ــى التعام ــاس إل ــرعون باألس ــاج المش يحت
ــامية  ــة اإلس ــي الصيرف ــدة ف ــزات الفري ــق إدراك الممي ــن طري ع
ــه يجــب  ــح أن ــن توضي ــرعين م ــد للمش ــه الب ــك أن ــال ذل أواًل. ومث
معاملــة العمــاء كمســتثمرين إذا اختــاروا ألنفســهم هــذه المعاملــة، 

الشكل 8: تركيبة صناعة الخدمات المالية اإلسامية العالمية

المصارف، %75

التمويل متناهي الصغر، %1

التكافل، %1

أخرى، %4
الصناديق، %4

الصكوك، %15

وأن يكــون لهــم الحــق فــي إبــداء رأيهــم فــي الحوكمــة، وأن 
ــى المســاهمين.  ــاح عل ــع األرب ــد توزي ــي تحدي يتمتعــوا بالشــفافية ف
وعلــى ســبيل التخصيــص والتحديــد، فــإن أصحــاب الحســابات 
ــامية  ــارف اإلس ــى المص ــاح ف ــى األرب ــاركة ف ــتثمارية المش اإلس
ــة أصحــاب حســابات  يجــب معاملتهــم بطريقــة مختلفــة عــن معامل
ــور  ــاف، تتمح ــة المط ــي نهاي ــة، فف ــوك التقليدي ــدى البن ــر ل التوفي
ــا  ــي منهجه ــى ف ــزة تتجل ــة ممي ــول خاصي ــامية ح ــة اإلس الصيرف
ــاح والمشــاركة فــى  طويــل األمــد فــي التوفيــر واالســتثمار واألرب

ــك. ــى ذل ــة عل المخاطــر المترتب
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الخالصة
ــامية  ــي المصــارف اإلس ــية ف ــرات األداء األساس ــي مؤش توح
بأنــه فــي الوقــت الــذي تحافــظ فيــه هــذه الصناعــة علــى مســار 
محــدد للنمــو فــإن تركيــز أصــول الصيرفــة اإلســامية، وخاصــة 
ــامية.  ــة اإلس ــتقرار الصيرف ــًدا الس ــكل تهدي ــا يش ــران، ربم إي
وعلــى الرغــم مــن أن الصيرفــة اإلســامية أضحــت كلمــة 

ــي  ــا ف ــى تركيزه ــظ عل ــا تحاف ــار، إال أنه ــعة االنتش ــة واس رنان
منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، والتــي مــا فتئــت تمثــل المركــز الرئيســي 
للصيرفــة اإلســامية. وقــد يســبب االنخفــاض فــي أســعار النفــط 

ــة اإلســامية. ــي نمــو الصيرف ــة تباطــًؤا ف ــي الســوق العالمي ف
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مقدمة
ــة الصيرفــة اإلســامية بشــكل كبيــر خــال العقــود  تغيــرت هيكل
الماضيــة، ويرجــع هــذا التغيــر فــي جــزء منه إلــى تبنــي التقنيات 
ــود،  ــة القي ــك إزال ــق ذل ــد راف ــاح، وق ــات اإلص ــدة وعملي الجدي
األمــر الــذي شــكل حافــًزا أمــام مديــري المصــارف اإلســامية 
ــدة  ــة المتزاي ــاءة. وفــي ظــل الحركي ــى تحســين الكف للتركيــز عل
ــة  ــرات الخاق ــات التغي ــة وتحدي ــة العالمي ــة االقتصادي ــي البيئ ف
ــي المصــارف اإلســامية مــن  ــا المصــارف، تعان ــي تواجهه الت

ــة إذا أرادت أن  ــاءة المطلوب ــى مســتوى الكف الضغــط للعمــل عل
تحافــظ علــى التنافســية. وبازديــاد حــرارة التنافســية فــي صناعــة 
ــى المــدى  ــة نجــاح المصــارف عل ــإن قابلي ــة، ف ــات المالي الخدم
ــى  ــا. وعل ــاءة عملياته ــى كف ــًرا عل ــاًدا كبي ــد اعتم ــل تعتم الطوي
ــل  ــة والتموي الرغــم مــن النمــو المتســارع فــي صناعــة الصيرف
المصــارف  كفــاءة  التجريبــى عــن  الدليــل  فــإن  اإلســامي، 
ــن  ــد م ــاج للمزي ــى ويحت ــه األول ــى مراحل ــا زال ف اإلســامية م

ــات. الدراس
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ماهي الكفاءة ؟
الكفــاءة تعنــي اســتغال المــوارد بطريقــة تســاهم فــي زيــادة اإلنتــاج 
ــس مــن  ــه لي ــي بأن ــا يعن ــه المــوارد، مم ــى أقصــى حــد تســمح ب إل
ــادة المدخــات. وفــي أدبيــات  الممكــن تحســين المخرجــات إال بزي
البنــك  أداء  لتوصيــف  “الكفــاءة”  الصيرفــة، يســتخدم مصطلــح 
التجــاري، وبذلــك فمــن العــادي قيــاس كفــاءة المؤسســة بنــاء 
علــى تحقيــق الحــد األدنــى مــن المدخــات إلنتــاج حــد معيــن مــن 
ــن المخرجــات باســتخدام  ــى م ــق الحــد األعل المخرجــات، أو تحقي
حــد معيــن مــن المدخــات. وقــد أشــار برجــر وآخــرون )1993(
إلــى أن كفــاءة البنــوك تترجــم إلــى تحســين الربحيــة، وزيــادة مبالــغ 
ــل  ــعار أفض ــى أس ــول إل ــى الوص ــة إل ــاطة، باإلضاف ــوال الوس أم

ــاء. ــبة للعم ــدة بالنس ــات جي وخدم

 وكان فاريــل )1975( أول مــن درس كفــاءة المؤسســات، فبفضــل 
قيــاس الكفــاءة واإلنتاجيــة عنــد المســتوى الجزئــي، فقــد قــدم 
ــاءة  ــد الكف ــة تحدي ــى عــن كيفي ــن: األول ــن اثنتي ــه عــن قضيتي رؤيت
ــاءة  ــة والكف ــاس التقني ــة حســاب مقي ــة عــن كيفي ــة، والثاني واإلنتاجي
قيــاس  إلــى  فاريــل  وبنــاء علــى دراســته، خلــص  المعياريــة. 
الكفــاءة باســتخدام مكونيــن اثنيــن: الكفــاءة التقنيــة، وكفــاءة توزيــع 
ــاءة  ــاس الكف ــا مقي ــع بعضهم ــذان المقياســان م ــل ه ــوارد. ويمث الم
1997(. وتعــرف كفــاءة توزيــع  الشــامل )كويلــي وآخــرون، 
المــوارد بأنهــا قــدرة الشــركة علــى اســتخدام المدخــات و / أو 
ــى أســعار كل منهــا،  ــاء عل ــك بن ــى، وذل المخرجــات بالنســب المثل
وبنــاء علــى تقنيــات اإلنتــاج )كويلــي وآخــرون، 1998(. ويطلــق 
علــى كفــاءة توزيــع المــوارد أيًضــا مصطلــح كفــاءة األســعار، 
ــا وآخــرون   انظــر إلــى لوفيــل )1993(. وحســب مــا يقــول فالكين
اســتخدمت  إذا  التقنيــة  بالكفــاءة  المؤسســة  تتمتــع   ،)  2004  (
مدخاتهــا المتاحة)مثــل العمالــة، ورأس المــال، والتقنيــة( بأقصــى 
شــكل مــن أشــكال الكفــاءة بهــدف إنتــاج الحــد األقصــى مــن 

المخرجــات.

ــع المــوارد،  ــاءة توزي ــة وكف ــاءة الفني ــإذا تمتعــت المؤسســة بالكف  ف
فإنهــا إًذا مؤسســة تتمتــع بالكفــاءة فــي التكلفــة )ماســتر، 1997(. 
ــتر ــر وماس ــص برج ــارف، خل ــاءة المص ــاس كف ــد قي ــن وعن  ولك
)1997( إلــى اســتخدام ثاثــة مفاهيــم للكفــاءة: كفــاءة التكلفــة، 
وكفــاءة الربــح، وكفــاءة الربــح البديــل. وتقــاس كفــاءة التكلفــة 
التكلفــة  فــي المصــارف عــن طريــق مقارنــة توليفــة عوامــل 
والمخرجــات التــي جــرى رصدهــا مــع التوليفــة المثلــى التــي 
تحددهــا التقنيــة المتاحــة )فيورينتينــو وآخــرون، 2006 (. وعلــى 
ــاءة الربــح عندمــا يعظــم المصــرف  العكــس مــن ذلــك، تتحقــق كف
أرباحــه مــن توليفــة محــددة مــن المدخــات والمخرجــات. أمــا 
ــن  ــرب المصــرف م ــدى ق ــس م ــل فيقي ــح البدي ــاءة الرب ــوم كف مفه
توليــد أقصــى قــدر مــن األربــاح فــى ضــوء مســتويات المخرجــات 

بــدال مــن أســعار المخرجــات )آيزيــك وحســن، 2002(. 
تختلــف كفــاءة المصــارف باختــاف العوامــل التــي يحــدث اإلنتــاج 
ــك حجــم المصــرف، وعمــر المصــرف،  بواســطتها، ويتضمــن ذل
والمنطقــة التــي يعمــل ضمنهــا المصــرف، والمنافســة، وجــودة 
ــة،  ــكل الملكي ــبكة، وش ــص الش ــات، وخصائ ــات والمخرج المدخ
ــص اإلدارة  ــا، وخصائ ــي تطــرأ عليه ــرات الت والتشــريعات والتغي

ــرون، 2008 (. )شامشــير وآخ

ــإن  ــمان ) 2005 (، ف ــو وكاس ــه كارفال ــل إلي ــا توص ــب م  وحس
التحــرر العالمــي الــذي طــرأ علــى األســواق الماليــة، وزيــادة 
اســتخدام التقنيــة المتطــورة، باإلضافــة إلــى ثــورة المعلومــات، 
شــكلت مــع بعضهــا ضغوطــات علــى المصرف مــن حيث التنافســية 
فــي المســتوى المحلــي والمســتوى الدولــي علــى حــد ســواء. وفــي 
األســواق الناشــئة )حيــث تعمــل الكثيــر مــن المصــارف اإلســامية( 
تمثــل هــذه الميــزة التنافســية ميــزة جوهريــة، إذ تلعــب المصــارف 
فــي هــذه األســواق دور الوســيط المالــي الرئيســي لقنــوات التوفيــر 
ــدى  ــية ل ــزة التنافس ــن المي ــياق، تتحس ــذا الس ــي ه ــتثمار. وف واالس
ــة.  ــاءة عالي المصــارف اإلســامية إذا عملــت هــذه المصــارف بكف

ــاءة الدراســات حــول األداء والكف
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ــامية  ــول أداء المصــارف اإلس ــات ح ــن أدبي ــا م ــا لدين ــف م يصن
إلــى حقليــن مــن حقــول الدراســة. حيــث يعمــل أول حقــل للدراســة 
علــى فحــص كفــاءة المصــارف اإلســامية ومقارنتهــا بالبنــوك 
التقليديــة وعمليــات النوافــذ اإلســامية 12 . وقــد أظهــرت الكثيــر 

ــارف  ــدى المص ــة ل ــاءة عالي ــود كف ــة وج ــات المقارن ــن الدراس م
اإلســامية مقارنــة بالبنــوك التقليديــة 13 . أمــا الحقــل الثانــي 
للدراســة فقــد عمــل علــى التحقيــق فــي أداء المصــارف اإلســامية 
واختبــار قدرتهــا علــى تحســين الكفــاءة بمــرور الوقــت 14 . وهــذه 
الدراســات جميعهــا قــد تبنــت عــدًدا مــن الطرائــق فــي تقييــم وقيــاس 
ــى تحليــات  أداء المصــارف، ويمكــن تصنيــف هــذه الدراســات إل
ــاه. ــي الشــكل 1 أدن ــة كمــا ف ــر بارامتري ــة وتحليــات غي بارامتري

الشكل 8: تركيبة صناعة الخدمات المالية اإلسالمية العالمية

1. التحليات المقارنة للمصارف اإلسامية والبنوك التقليدية

2. تحليات المصارف اإلسامية فقط

كفاءة المصارف اإلسامية

تحليل
 النسب المالية

 Ratio 
 Analysis

الطريقة البارامتريةالطريقة غير البارامترية

12 صمد،

1999 ؛ روزلي
وأبو بكر، 2003 ،

حسن وآخرون،
2003 ؛ الجرة

ومولينيوكس،
2003 ؛ الشمري،

2003 ؛ حسين،
2004 ؛ بدر

وشامشير وتوفيق،
2007 ؛ شامشير

وآخرون، 2008 .

13 بشير، 1999 ؛

صمد وحسن،
1999 ؛ حسن

وبشير، 2003 ؛
حسين، 2004 .

14 صمد

وحسن، 1999 ؛
إقبال، 2001 ؛

يوديستيرا،
2004 ؛ براون

وسكولي، 
2005 ؛

موسوي وعبيد،
2010 ؛ حسينة

وليماني، 2014 .

تحليل
 محفظة البيانات

 Data Envelopment
Analysis

تحليل
الحدودية العشوائية

 Stochastic Frontier 
 Analysis
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الطريقــة البارامتريــة وهــي الطريقــة الشــائعة والمعتــادة لتقييــم أداء 
المصــارف اإلســامية، تتضمــن تحليــل النســب الماليــة. وتســتخدم 
ــاس أداء المصــارف مــن حيــث  الكثيــر مــن الدراســات النســب لقي
ــاءة.  ــال، والكف ــة رأس الم ــة، والســيولة، والمخاطــر، وكفاي الربحي
وبتحليــل نســب الكفــاءة لــدى بنــك إســام ماليزيــا بيرهــاد، وبمقارنة 
ــا خــال الفتــرة الممتــدة  هــذه النســب بالبنــوك التقليديــة فــي ماليزي
مــن عــام 1992 إلــى عــام 1996 ، فقــد خلصــت دراســة صمــد 
ــه مــن  ــاءة مــن نظرائ ــر كف ــى أن بنــك إســام كان أكث )1999( إل

البنــوك التقليديــة.

 وقــد توصلــت دراســة إقبــال )2001( إلــى نتائــج مشــابهة عندمــا 
حلــل أداء 12 مصرًفــا إســامًيا وبنــًكا تقليدًيــا )ذات األحجــام 
المتســاوية( باســتخدام تحليــات االتجاهــات وتحليــات النســب مًعــا 
مــا بيــن عامــي 1990 و 1998 . وبمقارنــة أداء هــذه المصــارف، 
خلــص إقبــال إلــى أن المصــارف اإلســامية بمجموعهــا قــد تفوقــت 
فــي أدائهــا علــى البنــوك التقليديــة، كمــا توصــل إلــى أن المصــارف 
ــة  ــر ربحي ــة وأكث ــة التكلف ــن ناحي ــاءة م ــر كف ــت أكث اإلســامية كان
مــن نظرائهــا مــن البنــوك التقليديــة. ومــن جانــب آخــر، فقــد 
توصلــت دراســة حســونة )2002(، إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن 
ــع  ــس التعــاون الخليجــي تتمت ــي دول مجل المصــارف اإلســامية ف
ــل  ــة، إال أن هــذه المصــارف تق ــوك التقليدي ــر مــن البن ــة أكث بربحي
ــة  ــر مقارن ــى المخاط ــة عل ــافها العالي ــبة انكش ــبب نس ــا بس كفاءته
 بأنــواع أخــرى مــن المؤسســات الماليــة. وقــد أشــار ســريري 
)2009( إلــى أن المصــارف اإلســامية عــادة مــا تتحمــل مخاطــر 
ــدم  ــرة وع ــى الخب ــار إل ــبب االفتق ــة بس ــوك التقليدي ــن البن ــر م أكث
المعرفــة بجميــع األدوات الماليــة التــي يمكــن أن تســاعدهم. أي 
أن المصــارف اإلســامية تحتــاج إلــى رأس مــال أكبــر إلدارة 

ــر. ــن المخاط ــي م ــتوى العال المس

 وقــد عمــل روزلــي وأبــو بكــر )2003( علــى دراســة أداء 
ــن  ــا بي ــي ماليزي ــامي ف ــي اإلس ــام المصرف ــارف ذات النظ المص
عامــي 1996 و 1999 باســتخدام النســب الماليــة مثــل نســبة العائد 
ــتغال  ــبة اس ــع، ونس ــى الودائ ــد عل ــبة العائ ــول، ونس ــى األص عل

األصــول، ونســبة الكفــاءة التشــغيلية. وقــد أظهــرت نتائــج دراســتهم 
بــأن المصــارف ذات النظــام المصرفــي اإلســامي قــد ســجلت نســًبا 
أعلــى مــن العائــد علــى األصــول مــن البنــوك األخــرى. لكــن نتائــج 
ــى األصــول  ــد عل ــى مــن العائ ــأن النســب األعل دراســتهم توحــي ب
ــة  ــبب قل ــامي )بس ــي اإلس ــام المصرف ــدى المصــارف ذات النظ ل
التكاليــف اإلضافيــة(ال تعنــي وجــود الكفــاءة. وهكــذا فــإن المنتجــات 
التــي تشــبه الفائــدة مثــل التمويــل بضمــان الــذي تقدمــه المصــارف 
ــامية  ــارف اإلس ــجع المص ــل أن يش ــر المحتم ــن غي ــامية م اإلس
علــى الســعي إلــى تحقيــق الكفــاءة فــي وفــورات النطــاق ووفــورات 

الحجــم علــى حــد ســواء.

أداء  اســتقصاء  علــى   )2006( وزيتــون  صالــح  عمــل  وقــد 
المصــارف اإلســامية فــي األردن باســتخدام مؤشــرات األداء مثــل: 
الربحيــة، وهيــكل رأس المــال، والســيولة. وبتحليــل النســب الماليــة 
ــدى  ــاءة ل ــأن الكف ــد وجــد ب ــي 2000 و 2003 ، فق ــن عام ــا بي م
ــرور  ــع م ــد ازدادت م ــة ق ــوك التقليدي المصــارف اإلســامية والبن
الوقــت بســبب االســتثمارات علــى المــدى القصيــر. وبمقارنــة أداء 
المصــارف اإلســامية والبنــوك التقليديــة فــي دولــة اإلمــارات 
ــادر وآخــرون )2007( أن المصــارف  ــن ق ــة المتحــدة، أعل العربي
اإلســامية أكثــر ربحيــة وكفــاءة وأقــل ســيولة وأقــل مخاطــر مــن 
البنــوك التقليديــة. وبنــاء علــى هــذه النتائــج، فقــد خلصــت الدراســة 
إلــى أن مبــدأ أربــاح وخســائر التوفيــر كان المصــدر الرئيســي 

ــاءة. للكف

 وقــد عمــل ســيهريش وآخــرون )2012(علــى تحليــل األداء 
المالــي لقطــاع الصيرفــة اإلســامية وقطــاع الصيرفــة التقليديــة فــي 
باكســتان، وأشــارت النتائــج النهائيــة إلــى أن المصــارف اإلســامية 
منخفضــة المخاطــر مــن حيــث التعامــل مــع القــروض، ولكــن 
ــات.  ــث إدارة النفق ــن حي ــاءة م ــل كف ــت أق ــت، كان ــس الوق ــي نف ف
ــى  ــا إل ــغيلية للمصــارف اإلســامية جنًب ــاءة التش ــد ازدادت الكف وق
جنــب مــع اســتغال األصــول، األمــر الــذي يعنــي بــأن المصــارف 
بالمقارنــة مــع دخلهــا  تكاليــف أعلــى  قــد واجهــت  اإلســامية 
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التشــغيلي. وفــى دراســة علــى 43 مصرًفــا إســامًيا فــي 21 دولــة 
خــال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1994 إلــى 2001 علــى يــد حســن 

ــج أن: ــت النتائ ــير )2003(، أوضح وبش
والربحيــة،  المــال  رأس  بيــن  إيجابيــة  عاقــة   1.هنــاك 
والربحيــة، القــروض  بيــن  ســلبية  عاقــة   2.هنــاك 

3.هناك عاقة سلبية بين إجمالي األصول والربحية.

بقيــاس كفــاءة المصــارف  بــدر وآخــرون )2007(  واضطلــع 
المختلفــة  األحجــام  حيــث  مــن  التقليديــة  والبنــوك  اإلســامية 
ــوا علــى  واألعمــار المتنوعــة ومواقــع هــذه المصــارف، وقــد عمل
دراســة كفــاءات التكلفــة، والعائــد، والربــح باســتخدام النســب المالية 
ــا، وآســيا  ــي أفريقي ــة ف ــي 21 دول ــرة 2005-1990 ف خــال الفت
والشــرق األوســط. وقــد خلــص بحثهــم إلــى عــدم وجــود اختــاف 
كبيــر فــي درجــات الكفــاءة بيــن قطاعــي الصيرفــة علــى حــد ســواء. 
وتبيــن التحليــات اإلضافيــة بــأن هنــاك عاقــة إيجابيــة بيــن حجــم 
ــة  ــات اإلقليمي ــاءة. لكــن التحلي ــي األصــول ومســتويات الكف إجمال
ــامية  ــن المصــارف اإلس ــاءة بي ــي الكف ــًرا ف ــا كبي ــد اختاًف ــم تج ل

ــة.  ــوك التقليدي والبن

دراســات أخــرى ركــزت علــى كفــاءة المصــارف اإلســامية إنمــا 
طبقــت تحليــل الحدوديــة – تحليــل الحدوديــة العشــوائية )الطريقــة 
البارامتريــة( وتحليــل محفظــة البيانات )الطريقة غيــر البارامترية(، 
ــس  ــال ومولينيوك ــن إقب ــد بره ــا. وق ــا وكفاءته ــم أدائه ــدف تقيي  به
)2005( أنــه فــي حيــن تتجلــى فائــدة النســبة الماليــة القياســية فــي 
قيــاس أداء المصــارف اإلســامية، إال أن هــذه المنهجيــة ذات نطــاق 
محــدود، ولذلــك فهــي مناســبة ألغــراض المقارنــة المعياريــة فقــط، 
ألنهــا فــي المقــام األول تأخــذ نظــرة أحاديــة البعــد للخدمــة أو المنتــج 
ــن  ــداوالت بي ــادالت أو ت ــة، وتتجاهــل أي تفاعــات أو تب أو العملي
المتغيــرات الرئيســية، ممــا يفضــي إلــى أن المناهــج الحدوديــة أكثــر 

ماءمــة لقيــاس أداء الشــركات ومديريهــا.

ــة العشــوائية   ــج الحدودي ــار وآخــرون )2006( منه   اســتخدم مخت
))stochastic frontier approach )SFA( لقيــاس الكفــاءة 
ــا،  ــي ماليزي ــدى المصــارف اإلســامية ف ــة ل ــاءة التكلف ــة وكف الفني
اإلســامية  المصــارف  أداء  أن  إلــى  تقريرهــم  فــي  وخلصــوا 
ازداد فــي المعــدل خــال فتــرة الدراســة، فــي حيــن بقيــت البنــوك 

ــامية  ــارف اإلس ــدى المص ــن ل ــر. لك ــتقرة دون تغيي ــة مس التقليدي
ــة.  ــوك التقليدي ــن البن ــا م ــن نظرائه ــل ع ــاءة يق ــن الكف ــتوى م مس
ــص اإلســامية  ــن المصــارف ذات الخصائ ــا بي ــة م ــد المقارن وعن
ــاءة  ــر كف ــى أكث ــد أن األول ــامية، نج ــذ اإلس ــن النواف ــل وبي بالكام
مــن الثانيــة. كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن النوافــذ اإلســامية 
فــي البنــوك األجنبيــة ذات كفــاءة تفــوق النوافــذ اإلســامية للبنــوك 
 المحليــة. وعلــى غــرار ذلــك، توصــل عبــد المجيــد وآخــرون 
)2011( إلــى أن المصــارف ذات الخصائــص اإلســامية بالكامــل 
تغلبــت بمــرور الوقــت علــى بعــض مصاعــب التكلفــة كنتيجــة 
للتغيــر التقنــي المتســارع، لكــن ال تنســحب هــذه النتيجــة علــى 

النوافــذ اإلســامية. 

ــرون )2008(  ــير وآخ ــة، درس شامش ــة مماثل ــم منهجي وبتوظيفه
كفــاءة البنــوك فــي دول منظمــة المؤتمــر اإلســامي. وقــد جــاءت 
ــة  ــوك التقليدي ــى أن المصــارف اإلســامية والبن ــج مشــيرة إل النتائ
كانــت غيــر ذات كفــاءة مــن حيــث اســتغال المــوارد. لكنهــم وجدوا 
ــد بــأن كفــاءة األربــاح فــي هــذه المصــارف كانــت أكثــر  ــًل يفي دلي
اســتقراًرا بمــرور الوقــت مقارنــة بكفــاءة التكلفــة. وعلــى النقيــض 
مــن دراســة بــدر وآخريــن )2007(، أظهــرت هــذه النتائــج عــدم 
ــارف  ــن المص ــاءة بي ــات الكف ــي درج ــرة ف ــات كبي ــود اختاف وج
ــن  ــة ضم ــدة والقديم ــارف الجدي ــن المص ــرة وبي ــرة والصغي الكبي
ــن  ــواء. لك ــد س ــى ح ــة عل ــامية والتقليدي ــة اإلس ــي الصيرف قطاع
ــر  ــت أكث ــة بشــكل عــام( كان ــي تكــون تقليدي ــرة )والت ــوك الكبي البن
كفــاءة مــن حيــث الربــح مــن المصــارف الصغيــرة )والتــي تكــون 
إســامية بشــكل رئيســي(. ومثــل ذلــك، توصــل شامشــير وآخــرون 
)2008( إلــى أن الحجــم والعمــر ال عاقــة لهمــا بــأداء المصــارف 
اإلســامية والبنــوك التقليديــة، وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع التوقعــات 
ــة التكلفــة مــن البنــوك  ــاءة مــن ناحي ــأن البنــوك الكبيــرة أكثــر كف ب
ــدر وآخــرون، 2007 ؛ بــوس وكــوالري، 2005 ؛  ــرة )ب الصغي

ــك وحســن، 2003(.  وآيزي

ــي 17  ــاءة المصــارف ف ــان ويوســفي )2013( كف ــد درس قب وق
ــا والمملكــة المتحــدة،  ــة فــي الشــرق األوســط، وآســيا، وأفريقي دول
وتضمنــت العينــة التــي جــرى دراســتها 340 مشــاهدة خــال 
ــة كانــت أكثــر  الفتــرة 2001-2008 . ووجــد أن البنــوك التجاري
ــي  ــدول الت ــاءة بشــكل عــام مــن المصــارف اإلســامية، لكــن ال كف
عملــت علــى إصــاح قطاعهــا المصرفــي بهــدف تحســين تنافســية 
القطــاع المصرفــي اإلســامي تميــل إلــى الحصــول علــى درجــات 
أعلــى مــن الكفــاءة. وبذلــك، وجــدت الدراســة اختافــات ملحوظــة 

59
الصيـرفـة اإلســــالمــــيــة
النــمـو والكـفـاءة واالستــقــرار



مؤشرات األداءالفصل الثالث
كفاءة المصارف

اإلسالمية
قياس كفاءة

المصارف اإلسالمية

الصيـرفـة اإلســــالمــــيــة
النــمـو والكـفـاءة واالستــقــرار

نظرة عامة

6060
الصيـرفـة اإلســــالمــــيــة
النــمـو والكـفـاءة واالستــقــرار

ــى  ــيا عل ــت آس ــث حصل ــم، حي ــن األقالي ــاءة بي ــات الكف ــي درج ف
ــج،  ــى هــذه النتائ ــى الدرجــات بنســبة 84.64% . واســتناًدا إل أعل
أثبــت الباحثــان إمكانيــة تحســين كفــاءة المصــارف اإلســامية مــن 
خــال اإلصاحــات التــي تمكــن المصــارف اإلســامية مــن التنافس 
فــي أكثــر مــن صعيــد مــن مســتويات المنافســة. تناولــت الدراســة 
أيًضــا العوامــل التــي تقــود كفــاءة المصــارف اإلســامية، ووجــدت 
ــاءة  ــة إنمــا تلقــي بأثــر إيجابــي علــى كف ــأن قــوة الســوق والربحي ب
المصــارف اإلســامية، بينمــا كان الحجــم ذا أثــر ســلبي علــى 

ــاءة. الكف

المصــارف  أداء  فــي   )2014( وآخــرون  عرفــان  بحــث  كمــا 
اإلســامية وكفاءتهــا فــي 4 دول فــي جنــوب آســيا وهــي )باكســتان 
ــدة مــن عــام  ــرة الممت ــاي( خــال الفت ــران، وبنغاديــش وبرون وإي
2004 إلــى عــام 2011 . وقــد إســتخدمت الدراســة نســبة العائــد 
علــى األصــول، ونســبة العائــد علــى حقــوق الملكيــة، ونســبة صافي 
الربــح كمتغيــرات تعبــر عــن المخرجــات، وتوصلــت الدراســة إلــى 
أن المصــارف اإلســامية تتمتــع بالكفــاءة فــي المتوســط. ووجــدوا 
بــأن معــدل نســبة العائــد علــى األصــول كان أكثــر كفــاءة، وبالنســبة 
للتمويــل الــذي يعتمــد علــى المشــاركة، والمضاربــة، واالســتصناع 
ــى األصــول  ــد عل ــي العائ ــة ف ــة التكلف ــه مــن ناحي ــت كفاءت ــد أثب فق

والعائــد علــى حقــوق الملكيــة. 

الكفــاءة  علــى  دراســة   )2014( وآخــرون  صلــة  وأجــرى 
ــع  ــع، وتوزي ــع الودائ ــي جم ــعودي ف ــة الس ــاع الصيرف ــة لقط الفني
ــن 12  ــة م ــة عين ــملت الدراس ــل، وش ــد الدخ ــتثمارات، وتولي االس
ــة الســعودية،  ــا الحكوم ــي تملكه ــن المصــارف الت ــا )تتضم مصرًف
المشــتركة،  واألجنبيــة  الســعودية  الملكيــة  ذات  والمصــارف 

والمصــارف اإلســامية( خــال الفتــرة مــا بيــن عــام 2000 و 
2011 ، وتشــير نتائــج منهــج الحدوديــة العشــوائية بــأن رأس مــال 

المصــارف والعمالــة شــكلت أهــم العوامــل لجمــع الودائــع. 

ــي  ــم أداء المصــارف اإلســامية، وه ــة أخــرى لتقيي ــاك طريق وهن
البيانــات محفظــة  تحليــل  طريقــة  باســتخدام  كفاءتهــا   مقارنــة 
البارامتريــة،  غيــر   )Data Envelopment Analysis(
والتــي تفــوق الطريقــة البارامتريــة، حيــث تميــز األولــى بيــن أنــواع 
الكفــاءة الشــاملة، والكفــاءة الفنيــة، والكفــاءة الفنيــة البحتــة، وكفــاءة 
ــة  ــل محفظ ــة تحلي ــن طريق ــة. وتتضم ــاءة الحجمي ــع، والكف التوزي
البيانــات إنشــاء حــدود إنتــاج غيــر بارامتريــة اعتمــاًدا علــى 
ماحظــات المدخــات والمخرجــات المتعلقــة بقيــاس كل كفــاءة لــكل 
مؤسســة )كويلــي، 1996(. وبدراســة بيانــات المصــرف باســتخدام 
منهــج تحليــل حافظــة البيانــات، يمكــن أيًضــا تحليــل العوامــل ذات 

ــاءة المصــارف اإلســامية. ــى كف ــر المباشــر عل التأثي

وعلــى أي حــال كان يوديســتيرا )2003( مــن أوائــل الباحثيــن 
الذيــن عملــوا علــى تحليــل كفــاءة المصــارف اإلســامية باســتخدام 
ــها  ــي درس ــة الت ــن العين ــات، وتضم ــة البيان ــل حافظ ــة تحلي طريق
18 مصرًفــا إســامًيا خــال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1997 إلــى 
ــارف  ــى أن المص ــا إل ــل إليه ــي توص ــج الت ــت النتائ 2000 . ودل
ــرة دراســة  ــة خــال فت ــاءة عالي ــت ذات كف ــا كان اإلســامية عموًم
العينــة، إال أن العــام 2000 شــهد تســجيل أعلــى درجــات الكفــاءة 
والتــي وصلــت إلــى 0.909 مقارنــة ب 0.902 ، و 0.870 ، 
و 0.879 خــال الســنوات 1997 ، و 1998 ، و 1999 علــى 
الترتيــب. وقــد أثبــت بــأن أقــل درجــة مــن درجــات الكفــاءة ســجلت 
فــي عــام 1998 بســبب األزمــة الماليــة، كمــا كان وراءهــا أســباب 
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ــة  ــباب المتعلق ــن األس ــر م ــة أكث ــة البحت ــاءة الفني ــدم الكف ــق بع تتعل
ــة. ــاءة الحجمي بعــدم الكف

ــن )2003(  ــه حس ــل إلي ــا توص ــع م ــج م ــذه النتائ ــق ه  وال تتواف
والــذي درس كفــاءة المصــارف اإلســامية فــي باكســتان والســودان 
وإيــران مــن عــام 1994 إلــى 2001 . فقــد بيــن أن المصــدر 
ــدى المصــارف اإلســامية كان  ــاملة ل ــاءة الش ــدم الكف الرئيســي لع
ســببها عــدم الكفــاءة الحجميــة. وفــي دراســة أخــرى، درس حســن 
ــدى  ــة ل ــة ذات الصل ــاءة واإلنتاجي ــح والكف ــة والرب )2005( التكلف
ــن 1994  ــرة م ــال الفت ــة خ ــي 21 دول ــامًيا ف ــا إس 43 مصرًف
إلــى 2001 . وتوحــي نتائــج هــذه الدراســة بــأن المصــدر الســائد 
لعــدم الكفــاءة بيــن المصــارف اإلســامية كان كفــاءة التوزيــع وليــس 
ــأن المصــارف اإلســامية أقــل  ــد وجــد أيًضــا ب ــة. وق ــاءة الفني الكف
كفــاءة نســبًيا فــي خفــض التكاليــف، لكنهــا أكثــر كفــاءة فــي توليــد 

ــاح. األرب

ــاه  ــذي تبن ــج ال ــفيان )2006 ، 2007( ذات المنه ــى س ــد تبن  وق
يوديســتيرا )2003(، ودرس كفــاءة المصــارف اإلســامية فــي 
ماليزيــا، ووجــد دليــًل علــى أن المصــارف اإلســامية قــد حســنت 
ــن  ــتها، لك ــت دراس ــي تم ــرة الت ــة خــال الفت ــبة طفيف ــا بنس كفاءته
الدراســة أعلنــت وجــود عــدم كفــاءة حجميــة لــدى المصــارف 

ــة. ــة بحت ــاءة فني ــدم كف ــى ع ــامية أدت إل اإلس

ســفيان وآخــرون )2014(، ويحيــى وآخــرون )2012(، وهــادي 
وســعد )2010(، وقمــر الديــن وآخــرون )2008( جميعهم درســوا 
ــا باســتخدام منهــج  ــاءة المصــارف اإلســامية فــي ماليزي أيًضــا كف
تحليــل محفظــة البيانــات. فاســتخدم ســفيان وآخــرون )2014( 
منهــج تحليــل محفظــة البيانــات لحســاب كفــاءة العائــدات واإليرادات 

إلــى الحجــم فــي 17 مصرًفــا إســامًيا محلًيــا وأجنبًيــا خــال الفتــرة 
مــن 2006 إلــى 2010 . وقــد وجــد مؤلفــو هــذه الدراســات دليــًل 
يوحــي بــأن كفــاءة العائــدات إنمــا تعــد العامــل الرئيســي الــذي يؤثــر 

فــي مســتويات كفــاءة الربــح لــدى هــذه المصــارف. 

بينمــا أعلنــت دراســة يحيــى وآخــرون )2012( بأنــه ال يوجــد 
ــن المصــارف اإلســامية  ــاءة بي ــتوى الكف ــي مس ــر ف ــاف كبي اخت
والبنــوك التقليديــة، أمــا قمــر الديــن وآخــرون )2008( فقــد وجــدوا 
دليــًل يظهــر بــأن كفــاءة المصــارف اإلســامية فــي الســيطرة علــى 
التكاليــف كانــت أكبــر نســبًيا مــن الكفــاءة فــي توليــد األربــاح. 
وبتحليــل جــدول البيانــات لــدى 12 مصرًفــا إســامًيا، وجــد هــادي 
ــاءة  ــأن الكف ــي ب ــا يوح ــًل تجريبًي ــاك دلي ــأن هن ــعد )2010( ب وس
الحجميــة تفــوق الكفــاءة الفنيــة البحتــة، وبأنهــا تمثــل العامــل المحــدد 
ــة اإلســامية فــي  ــاءة الشــاملة فــي قطــاع الصيرف ــاس الكف ــد قي عن

ــا. ماليزي

وقــد درس حســن )2006( كفــاءة المصــارف اإلســامية باســتخدام 
التقنيــات البارامتريــة )كفــاءة التكلفــة والربــح( وغيــر البارامتريــة 
المصــارف  بــأن  ووجــد  البيانــات(،  محفظــة  تحليــل  )طريقــة 
ــوك  ــن البن ــبًيا م ــاءة نس ــل كف ــت أق ــط كان ــي المتوس ــامية ف اإلس
ــث  ــن حي ــامية م ــاءة المصــارف اإلس ــه كف ــد قياس ــة. وعن التقليدي
العائــد علــى األصــول والعائــد علــى حقــوق الملكيــة، أشــارت 
النتائــج إلــى وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن هــذه النســب الماليــة 
ودرجــات الكفــاءة. وقــد تضمنــت طريقــة تحليــل محفظــة البيانــات 
ــع،  ــاءة التوزي ــة، وكف ــاءة التكلف ــي كف ــاءة وه ــر للكف ــة معايي خمس

والكفــاءة الفنيــة، والكفــاءة الفنيــة البحتــة، والكفــاءة الحجميــة.
عمــل بــدر وآخــرون )2008(علــى تحليــل الكفــاءة المصرفيــة 
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ــا  ــة 43 مصرًف ــدى منظمــة المؤتمــر اإلســامي، وتضمنــت العين ل
إســامًيا و 37 بنــًكا تقليدًيــا مــا بيــن عامــي 1990 و 2005 . وقــد 
بحثــت الدراســة فــي تأثيــر الحجــم والعمــر والمنطقــة علــى كفــاءة 
التكلفــة والعائــدات والربــح، فمــن حيــث عــدم الكفــاءة الشــاملة، لــم 
يكــن هنــاك اختافــات كبيــرة بيــن المصــارف اإلســامية والبنــوك 
التقليديــة، لكنهــم وجــدوا بــأن كا القطاعيــن المصرفييــن أقــل كفــاءة 
فــي توليــد العائــدات واألربــاح مقابــل اســتخدام المــوارد. ممــا 
ــى  ــن عل ــدرة المديري ــي ق ــاءة ربمــا يكمــن ف ــأن ســبب الكف ــي ب يعن
ــن  ــر م ــك أكث ــي البن ــة ف ــوارد الداخلي ــى اســتخدام الم الســيطرة عل

ــدات.  ــد العائ تولي

درس بــراون وســكالي )2009( كفــاءة المصــارف اإلســامية 
فــي عــدد مــن الــدول، وتضمنــت العينــة 20 مصرًفــا إســامًيا 
فــي 11 دولــة. لكــن التحليــات لــم تــؤدي إلــى أي أنمــاط واضحــة 
بيــن الربحيــة والتمويــل اإلســامي والكفــاءة. وقــد عــزوا هــذه 
النتائــج إلــى عوامــل عــدة تتضمــن اختــاف مراحــل التطويــر فــي 
المصــارف التــي جــرت دراســتها، وإلــى البيئــات التشــريعية التــي 
تعمــل ضمنهــا هــذه المصــارف. وقــد درس أحمــد ونــور )2011( 
الكفــاءة فــي 78 مصرًفــا إســامًيا فــي 25 دولــة، وأعلنــت الدراســة 
عــن عاقــة إيجابيــة بيــن الربحيــة والكفــاءة الفنيــة. وقــد وجــد 
ســاهوت وآخــرون )2015(دلــي ا تجريبًيــا علــى ا لعاقــة اإليجابيــة 
ــي  ــا يعن ــاءة المصــارف ا إلســامية ودرجــة التنافســية، مم ــن كف بي
ــكاري  ــاع االحت ــن القط ــة ضم ــامية العامل ــارف اإلس ــأن المص ب

ــة.  ــا العالي ــز بكفاءته تتمي

وعنــد دراســة الكفــاءة ا لمصرفية لــدى البنوك التقليديــة والمصارف 
اإلســامية فــي باكســتان، خلــص شــاهد وآخــرون )2010( إلــى أن 
البنــوك التقليديــة تمتلــك مســتوى أعلــى مــن كفــاءة التكلفــة والكفــاءة 
ــم  ــون نتائجه ــل الباحث ــد عل ــن المصــارف اإلســامية. وق ــة م الفني
بســببين اثنيــن، إذ إن البنــوك التقليديــة كانــت قــد تبنــت التقنيــة 
بشــكل أفضــل، كمــا أن لديهــا باًعــا طــوي ا وخبــرة كبيــرة بالمقارنــة 

مــع المصــارف اإلســامية.

 طاهــر وآخــرون )2011( عملــوا علــى دراســة كفــاءة المصــارف 
اإلســامية فــي أربــع مناطــق: أفريقيــا، والشــرق األقصــى مــع 
ــج التــي  ــا، والشــرق األوســط، وتوحــي النتائ وســط آســيا، وأوروب
ــدى المصــارف اإلســامية  ــاءة ل ــى أن عــدم الكف ــا إل ــوا إليه توصل
فــي هــذه المناطــق كان ســببه الكفــاءة الفنيــة البحتــة إلــى حــد كبيــر، 
كمــا وجــدوا دلــي ا تجريبًيــا يوحــي بــأن هنــاك اختافــات كبيــرة مــن 

حيــث الكفــاءة بيــن األحجــام وليــس بيــن المناطــق.

 وبمقارنــة كفــاءة المصــارف ا إلســامية فــي الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا وفــي الــدول اآلســيوية، وجــد عبــد ا لرحمــن 
بيــن  الكفــاءة  الرئيســي لعــدم  ورســمان )2013( أن المصــدر 
المصــارف ا إلســامية كان حجــم عملياتهــا. كمــا توصلــت الدراســة 
ــة  ــة معين ــا اقتصادي ــددة وظروًف ــة مح ــل بيئي ــاك عوام ــى أن هن إل

فــي الدولــة تشــكل المحــددات الرئيســية المباشــرة للكفــاءة فــي 
المصــارف اإلســامية. وقــد عمــل ســعيد )2013(علــى قيــاس 
الكفــاءة الفنيــة الشــاملة للمصــارف اإلســامية العاملــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا خــال األزمــة الماليــة بيــن عامــي 
2007 و 2009 ، إذ تشــير النتائــج التجريبيــة إلــى أن المصــارف 
اإلســامية لــم تكــن ذات كفــاءة فنيــة، وكان ســبب ذلــك وجــود نظــام 
مصرفــي غيــر متطــور فــي المنطقــة. وعلــى غــرار ذلــك، توصــل 
حســينة وليمانــي )2014(إلــى أن عــدم الكفــاءة الفنيــة قــد تفوقــت 
علــى عــدم كفــاءة التوزيــع فــي المصــارف اإلســامية فــي منطقــة 
ــة، درس  ــة منفصل ــي دراس ــا. وف ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش
ســعيد )2013( الترابــط بيــن المخاطــر والكفــاءة فــي المصــارف ا 
إلســامية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وبنــاء علــى 
ــان والمخاطــر  ــى أن مخاطــر االئتم ــص إل ــة، خل ــج التجريبي النتائ
التشــغيلية كانــت مرتبطــة ســلًبا بالكفــاءة، لكــن مخاطــر الســيولة لــم 

ــاءة. ــة بالكف ــة جوهري ــى عاق تكــن عل

رامــي وآخــرون )2013(، وقمــر الديــن وآخــرون )2014(، 
ــم  ــز وآخــرون )2009( جميعه ــد وآخــرون )2013(، وجون وزي
عملــوا علــى دراســة الكفــاءة المصرفيــة فــي دول مجلــس التعــاون 
ــًكا  ــات 65 بن ــل رامــي وآخــرون )2013( بيان ــد حل الخليجــي. فق
ــي 2002 و  ــن عام ــا بي ــرة م ــال الفت ــامًيا خ ــا إس ــا ومصرًف تقليدًي
ــأن المصــارف  ــة توحــي ب ــج تجريبي ــى نتائ ــوا إل 2010 ، وتوصل
اإلســامية بشــكل عــام أقــل كفــاءة مــن البنــوك التقليديــة. وقــد 
ــد  ــج مشــابهة عن ــى نتائ ــن وآخــرون )2014( إل توصــل قمــر الدي
 دراســتهم كفــاءة العائــدات والتكلفــة والربــح لــدى 74 مصرًفــا
)تتضمــن 47 بنــًكا تقليدًيــا و 27 مصرًفــا إســامًيا( مــا بيــن عامــي 
ــوا إليهــا أن  2007 و 2011 ، وقــد أظهــرت النتائــج التــي توصل
المصــارف ا إلســامية لديهــا مســتويات أقــل مــن الكفــاءة فــي جميــع 
مقاييــس الكفــاءة الثاثــة مقابــل البنــوك التقليديــة. كمــا توصلــوا إلــى 
أن كفــاءة ا لعائــدات ترتبــط ا رتباًطــا قوًيــا بمســتويات كفــاءة الربح.

وباســتخدام تحليــل النســب والماليــة وتحليــل محفظــة البيانــات، 
فــي  الكفــاءة  دراســة  علــى   )2009( وآخــرون  جونــز  عمــل 
المصــارف اإلســامية والبنــوك التقليديــة فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، واعتمــاًدا علــى ســتة ت حليــات للنســب الماليــة، وجــدوا 
بــأن المصــارف اإلســامية كانــت أقــل كفــاءة مــن ناحيــة التكلفــة، 
ــع  ــة م ــدات بالمقارن ــح والعائ ــة الرب ــن ناحي ــاءة م ــر كف ــا أكث لكنه
ــل محفظــة  ــب آخــر، وباســتخدام تحلي ــة. ومــن جان ــوك التقليدي البن
البيانــات، وجــدوا بــأن المصــارف اإلســامية تمتلــك درجــة أقــل من 
 الكفــاءة الشــاملة عــن البنــوك التقليديــة. كمــا عمــل زيــد وآخــرون
ــال  ــاءة المصــارف اإلســامية خ ــي كف ــق ف ــى التحقي )2013 (عل
أزمــة الرهــن العقــاري فــي عــام 2008 ، وخلصــوا إلــى أن 
المصــارف اإلســامية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد 

حافظــت علــى كفاءتهــا خــال األزمــة الماليــة العالميــة.
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الخالصة
اإلســامية  الصيرفــة  علــى صناعــة  طــرأ  ممــا  الرغــم  علــى 
ــزال  ــا ي ــة، م ــة الماضي ــود القليل ــال العق ــرة خ ــورات كبي ــن تط م
فــي  واالســتقرار  والكفــاءة  الربحيــة  علــى  التجريبــي  الدليــل 
 قطــاع الصيرفــة اإلســامية فــي مرحلــة المهــد، وقــد قارنــت 
األدبيــات ¹6 الســابقة الربحيــة فــي المصــارف اإلســامية والبنــوك 
المقارنــة. كمــا كان هنــاك  النســب  تحليــل  باســتخدام  التقليديــة 
اإلســامية  المصــارف  أداء  فــي  بحثــت  تحصــى  ال  دراســات 
باســتخدام النســب الماليــة ¹7 ، ودراســات كثيــرة أخــرى ¹8 بحثــت 
ــوك  ــن البن ــا وبي ــت بينه ــامية وقارن ــارف اإلس ــاءة المص ــي كف ف
ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــامية. وع ــذ اإلس ــات النواف ــن عملي ــة وبي التقليدي
ــى أداء المصــارف  ــية عل ــر ظــروف التنافس ــح أن تؤث ــن المرج م

وكفاءتهــا ¹9 ، وعلــى مســتويات رســملة حقــوق الملكيــة 20 .
ــي  ــات²¹ ف ــي الدراس ــن مؤلف ــر م ــر، بحــث كثي ــة األم ــي حقيق  وف
ــن  ــزوا بي ــك، ومي ــة البن ــبة لربحي ــية بالنس ــروف التنافس ــة ظ أهمي
المصــارف اإلســامية والبنــوك التقليديــة مســتخدمين مجموعــة مــن 
ــات  ــة، وإحصائي ــز التقليدي ــس التركي ــية )مقايي ــرات الرئيس المؤش

ــين(. ــر الدارس ــة، ومؤش ــات العام العاق

 كمــا بحثــت بعــض الدراســات ²² فــي عوامل الربحيــة لكل مصرف 
العائــدات، والمخاطــر،  مــن المصــارف )مثــل الحجــم، ونمــو 
ــى  ــت عل ــى تم ــات الت ــزت الدراس ــا رك ــات(، بينم ــط النفق وضواب
عــدة دول بــدال مــن دولــة واحــدة ²³ علــى العوامــل الخارجيــة )مثــل 
ــة  ــي( باإلضاف ــي اإلجمال ــج المحل ــز، ونمــو النات التضخــم، والتركي

إلــى بعــض العوامــل الداخليــة مثــل الربحيــة. 

والنتائــج التــي خلصــت إليهــا الكثيــر مــن الدراســات الســابقة التــي 
تقــارن أداء المصــارف اإلســامية بــأداء البنــوك التقليديــة لــم تكــن 
مرضيــة بســبب عــدة عوامــل؛ أولهــا أن قســًما كبيــًرا من الدراســات 
يعتمــد علــى عينــات صغيــرة )وخاصة مــن المصارف اإلســامية(، 
وثانيهــا، أن البيانــات فــي العينــات الكبيــرة كانــت قــد جمعــت مــن 
مجموعــة متنوعــة مــن الــدول ذات األحجــام االقتصاديــة المختلفــة، 
ــة  ــن نوعــي الصيرف ــي األداء بي ــات ف ــة االختاف ــا، أن أهمي وثالثه
غالًبــا مــا أهمــل اختبارهــا. وقــد وظفــت الدراســات عموًمــا بعــض 
النســب الماليــة، وأهمهــا نســبة العائــد علــى األصــول، ونســبة العائــد 
علــى حقــوق الملكيــة، بهــدف دراســة أداء المصــارف، ورابعهــا أن 
الدراســات الســابقة لــم تقــدم إجابــات واضحــة عــن كيفيــة اختــاف 
الربحيــة وكفــاءة التكلفــة واالســتقرار وماهيــة هــذا االختــاف 
ــذا  ــم ه ــامية. ويتفاق ــارف اإلس ــة والمص ــوك التقليدي ــن البن ــا بي م
ــى الوضــوح عمــا إذا كانــت منتجــات  ــار إل ــاس بســبب االفتق االلتب

ــا. المصــارف اإلســامية تتوافــق مــع الشــريعة شــكًل أو مضموًن
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17 صمد،

2004 ؛ ويبوو
وسابتوتينينجسيه،

2004 ؛ حسن
وبشير، 2005 ؛

ويداجو وإيكا،
2007 ؛ حسن

ودريدي، 2010 ؛
إيكا وعبد اهلل،

1 201 ؛
إيزيك وحسن،

.2000

18 صمد،

2004 ؛ ويبوو
وسابتوتينينجسيه،

2004 ؛ حسن
وبشير، 2005 ؛

ويداجو وإيكا،
2007 ؛ حسن

ودريدي، 2010 ؛
إيكا وعبد اهلل،

1 201 ؛
إيزيك وحسن،

.2002

21 بنزر وروس،

1987 ؛ هارون،
1996 ؛ بشير،
2003 ؛ حسن

وبشير، 2003 ؛
محمد-ذو الخبري

وسفيان، 2007 ؛
ترك-أريس،

.2010

22 كوسميدو

وآخرون، 2007 ؛
بن ناصر وجويد،
2008 ؛ كوان،
2003 ؛ بونين

وآخرون،2005.

23 حسن وبشير،

2005 ؛ فالفيردي
وفيرنانديز،2007.

20 شائق وسيهاك،

.2007

19 صمد،

برجر ومستر،
.2003

16 صمد، 1999 ؛

صمد وحسن،
1999 ؛ إقبال،

2001 ؛ حسون،
2002 ؛ روزلي،
2003 ؛ سركر،

.1999
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مقدمة
تتصــف الكفــاءة بمفهومهــا العــام مــدى االســتفادة مــن المــوارد 
مقياًســا  تمثــل  ببســاطة  أنهــا  أي  المنشــود،  الهــدف  لتحقيــق 
للمخرجــات المثلــى مقارنــة بالمدخــات المســتخدمة فيمــا يتعلــق 
ــتخدمة  ــوارد األخــرى المس ــوال، والم ــل، واألم ــت، والعم بالوق
ــى  ــا عل ــق إذا حصلن ــه تتحق ــم تقييم ــا يت ــاءة م ــة. فكف ــي العملي ف
ــه مــن المخرجــات باســتخدام  ــا الحصــول علي ــا يمكنن أقصــى م
مزيــج المدخــات. وقــد تتخــذ الكفــاءة أشــكاًل مختلفــة عبــر 
مجموعــة واســعة مــن المجــاالت؛ ففــي االقتصــاد، تتحقــق 
المنتجــات  الشــركة  قدمــت  إذا  المثلــى  االقتصاديــة  الكفــاءة 
والخدمــات للمجتمــع بحيــث كانــت التكلفــة الحديــة إلنتــاج المنتــج 
تســاوي العائــد الحــدي لهــذا المنتــج. وفــي عالــم األعمــال، تشــير 
ــى  ــول عل ــة للحص ــوال الازم ــة األم ــد كمي ــى تحدي ــاءة إل الكف

المخرجــات المثلــى. 

وانخفضــت  وازدادت  الماليــة  األســواق  تكامــل  زاد  وكلمــا 
فــي  الكفــاءة  قيــاس  أهميــة  زادت  كلمــا  فيهــا،  المركزيــة 
المؤسســات المصرفيــة، وكمــا ذكرنــا فــي الفصــل الســابق، كان 
فاريــل ( 1975 ) مــن أوائــل مــن درس كفــاءة اإلنتاجيــة، فقــد 

اقتــرح أن كفــاءة المؤسســة تتكــون مــن مكونيــن اثنيــن:

1. الكفــاءة الفنيــة: وهــي مقيــاس الكفــاءة الــذي تســتخدم بموجبــه 
ــول  ــات. ونق ــاج المخرج ــات إلنت ــن المدخ ــددة م ــة مح مجموع
ــد أقصــى حــد  ــة إذا كانــت تول ــاءة فني عــن شــركة أنهــا ذات كف
مــن المخرجــات الممكنــة مــن مجموعــة محــددة مــن المدخــات، 
والتــي تتضمــن العمالــة، ورأس المــال، والتقنيــة. كمــا نقــول عــن 
شــركة أنهــا ليســت ذات كفــاءة فنيــة إذا أعطيــت مجموعــة مــن 

المدخــات المختــارة، لكــن مخرجاتهــا لــم تصــل إلــى المســتوى 
المثالــي. 

التكويــن  أو  البنيــة  أو  المعادلــة  وهــي  التوزيــع:  كفــاءة   .2
تحقيــق  بهــدف  المتاحــة  المــوارد  بموجبــه  الــذي تخصــص 
ــة  ــبان تكلف ــذ بالحس ــع األخ ــات م ــن المخرج ــى م ــد األقص الح
ــى  ــل )1957(عل ــق فاري ــد أطل ــات إنتاجهــا. وق المدخــات وتقني
ــون  ــاءة الســعر”. فالشــركة ال تك ــح “كف ــع مصطل ــاءة التوزي كف
ذات كفــاءة فــي التوزيــع إذا اختــارت مدخاتهــا مــن المســتوى 
دون المثالــي بالنســبة لألســعار والمخرجــات. وبجمــع النوعيــن 
المذكوريــن مــن الكفــاءة ينتــج لدينــا مقيــاس للكفــاءة االقتصاديــة 

ــاملة. الش

ــال عــن شــركة  ــرة بمث ــذه الفك ــل )1957( ه ــد وضــح فاري  لق
ــة  لديهــا مدخليــن ومخــرج واحــد. ففــي الشــكل 1، نــرى العاق
بيــن المدخليــن س 1 و س 2. ويمثــل منحنــى الناتــج المتســاوي 
حدوديــة اإلنتــاج لــدى الشــركات ذات الكفاءة الكاملــة، وكل نقطة 
منــه تشــير إلــى كفــاءة الشــركة مــن الناحيــة الفنيــة. وبافتــراض 
أن إنتــاج الشــركة يقــع فــي النقطــة أ، فــإن الشــركة تعتبــر عندئــذ 
غيــرذات كفــاءة مــن الناحيــة الفنيــة، إذ يجــب خفــض المدخــات 
تناســبًيا بمقــدار المســافة أ ب. لكــن الشــركة حينهــا ليســت ذات 
كفــاءة فــي التوزيــع أيًضــا. خــط التكلفــة المتســاوية يمثــل نســبة 
ــي  ــاءة ف ــركة ذات كف ــون الش ــه تك ــاء علي ــل، وبن ــعر المدخ س
التوزيــع. وتمثــل المســافة أ د عــدم الكفــاءة فــي التوزيــع. وبهــدف 
ــا،  ــة مًع ــاءة الفني ــع والكف ــاءة التوزي ــى كف الوصــول بالشــركة إل
ــدار المســافة  ــا بمق ــاج لديه ــف اإلنت ــض تكالي ــد للشــركة خف ال ب
ــث  ــي النقطــة ج، حي ــة ف ــاءة االقتصادي ــى الكف ج د للوصــول إل
يكــون منحنــى الناتــج المتســاوي علــى تمــاس مــع خــط التكلفــة 

المتســاوية.
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الشكل 1: الكفاءة الفنية وكفاءة التوزيع باستخدام تحليل محفظة البيانات

ــة فــي المؤسســة  ــاءة اإلنتاجي ــم كف المنهجــان المســتخدمان فــي تقيي
همــا الطريقــة البارامتريــة )أو االقتصــاد القياســي( والطريقــة غيــر 
البارامتريــة )البرمجــة الرياضيــة(، وكاهمــا يوظــف التقنيــات 
المختلفــة إلحاطــة مجموعــة مــن البيانــات بافتراضــات مختلفــة 
تتعلــق بالتداخــات أو الضجيــج العشــوائي وبهيــكل تقنيــة اإلنتــاج. 
وطريقــة البرمجــة تتصــف بأنهــا غير عشــوائية تجمــع التداخات أو 
الضجيــج وعــدم الكفــاءة مــع بعضهمــا ليعبــرا عــن “عــدم الكفــاءة”. 
وتبنــى البرامــج غيــر العشــوائية علــى نتائــج وماحظــات المجتمــع 
ــة بالوحــدات  ــاءة المتعلق ــم هــذه البرامــج الكف ــا تقي ــي، كم اإلحصائ

األخــرى التــي يجــري قياســها.

ــة  ــر معروف ــاءة غي ــة الكف ــركات كامل ــدى الش ــاج ل ــدود اإلنت إن ح
علــى أرض الواقــع، إذ ال يجــري تقييمهــا إال باســتخدام المشــاهدات 
حــول عينــة مــن الشــركات العاملــة فــى قطــاع أو صناعــة معينــة. 
منهــج تحليــل محفظــة البيانــات هــو منهــج غيــر بارامتــري يســتخدم 
ــبية  ــاءة النس ــر الكف ــاج وتقدي ــة اإلنت ــي تقني ــاءة ف ــد الكف ــد ح لتحدي
لمجموعــة مــن وحــدات اتخــاذ القــرار. وتتميــز الطريقــة غيــر 
البارامتريــة بعــدم إفتــراض شــكل وظيفــي محــدد لحــدود اإلنتــاج، 
كمــا أنهــا تزيــد مــن الموضوعيــة مــن التحليــات. وتعمــل طريقــة 
تحليــل محفظــة البيانــات علــى حســاب الكفــاءة النســبية لــكل وحــدة 
مــن وحــدات اتخــاذ القــرار بالنســبة لجميــع وحــدات اتخــاذ القــرار 
للمدخــات  المســتخلصة  الحقيقيــة  القيــم  باســتخدامها  األخــرى 
والمخرجــات فــي كل وحــدة مــن وحــدات اتخــاذ القــرار، كمــا تعمــل 
هــذه الطريقــة علــى تحديــد مصــادر عــدم الكفــاءة ومســتواها لــكل 
مدخــل مــن المدخــات ولــكل مخــرج مــن المخرجــات لــدى وحــدات 
اتخــاذ القــرار غيــر ذات الكفــاءة. وبمــا أن طريقــة تحليــل محفظــة 
البيانــات كانــت قــد أنشــئت ضمــن بيئــة القطــاع العــام التــي ال تولــي 

ــات  ــن دراس ــى م ــة العظم ــإن الغالبي ــعار، ف ــًرا باألس ــا كبي اهتماًم
تحليــل محفظــة البيانــات المختلفــة تعمــل علــى تقديــر الكفــاءة 
الفنيــة فقــط. فاألرقــام التــي تعبــر عــن الكفــاءة ال تلقــي بــااًل إال إلــى 

الكفــاءة الفنيــة وليــس إلــى كفــاءة التوزيــع.

المنهج المتبع في التقرير
توظــف هــذه الدراســة منهًجــا مبتكــًرا يائــم أفضــل الماءمــة 
ورد  وكمــا  اإلســامية.  المصــارف  حــول  المتاحــة  البيانــات 
فــي الفصــل الثانــي ســابًقا، تتميــز البيانــات حــول المصــارف 
ــي أفضــل الحــاالت، ممــا يجعــل  ــة ف اإلســامية بأنهــا ليســت كامل
ــي  ــكان اســتخدام أي مــن األســاليب المذكــورة ف ــة بم مــن الصعوب
الفصــل الثالــث، ولذلــك قررنــا اعتمــاد منهجيــة نحــاول مــن خالهــا 
تقديــر كفــاءة المخرجــات وكفــاءة التكلفــة بتوظيــف البيانــات حــول 
الودائــع والتمويــل )كمخرجــات( والنفقــات )كمدخــات(. كمــا 
تســتخدم األصــول ورأس المــال )حقــوق الملكيــة( كمقاييــس لحجــم 

ــة. ــى الربحي ــر عل ــتخدم كمؤش ــاح فتس ــا األرب ــارف، أم المص

تمثــل هــذه المنهجيــة طريقــة مباشــرة لقيــاس الكفــاءة، وعلــى 
ــا  ــة، إال أنه ــر بارامتري ــة غي ــى طريق ــة عل ــا مبني ــن أنه ــم م الرغ
تختلــف اختاًفــا كبيــًرا عــن منهــج تحليــل محفظــة البيانــات. 
د  هـــ  الطريقــة  هــذه  نســمي  ســوف  االختصــار،   ولســهولة 
)HD Approach(، وهــي األحــرف األولــى مــن اســم هومايــون 
ــة  ــن دق ــى الرغــم م ــا. وعل ــذي توصــل إليه ــو الباحــث ال دار، وه
ــة ه د  ــة، إال أن طريق ــة األكاديمي ــن الناحي ــرى م ــات األخ المنهجي
هــي ثانــي أفضــل طريقــة لقيــاس كفــاءة المصــارف اإلســامية التــى 

تتســم بمحدوديــة البيانــات المتاحــة.
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مــن  نتمكــن  فإننــا  البيانــات،  تحليــل محفظــة  وباتبــاع طريقــة 
ــى  ــر أداء كل مصــرف مــن المصــارف اإلســامية بالنســبة إل تقدي
أفضــل المصــارف اإلســامية فــي األداء باســتخدام مجموعــة مــن 

المتغيــرات )التمويــل، والودائــع، والنفقــات، واإليــرادات(.
ويمثــل الشــكل 2 والشــكل 3 تخطيًطــا رســومًيا للطريقــة التــي 

ــا. ــا إليه توصلن

الرســم أ فــي الشــكل 2 يمثــل مصرفيــن اثنيــن )المصــرف 1 
والمصــرف 2(، حيــث إن المصــرف 2 هــو المصــرف الــذي 
ــع²4 . المصــرف 1  ــل والودائ ــث التموي ــه مــن حي ــي أدائ ــوق ف يتف
هــو المصــرف األكبــر مــن حيــث حجــم األصــول وحقــوق الملكيــة.

ــل  ــي فضــاء التموي ــن ف ــن المصرفي ــق هذي ــم طري ــم ب يرس الرس
ــة. وبمــا أن المصــرف 2 هــو المصــرف األفضــل  ــوق الملكي وحق
أداًء مــن حيــث التمويــل، فــإن الرســم ب يبيــن أن المصــرف 2 يمتــد 
بالخــط ت2 بأطــول مــن الخــط ت1 التابــع للمصــرف 1 )مــا يعنــي 

بــأن ت2 < ت1(.
والرســم ج يرســم طريــق هــذه المصرفيــن ضمــن فضــاء التمويــل 
والودائــع. وكمــا ذكرنــا ســابًقا، فقــد افترضنــا أن المصــرف 2 

ــي  ــا يعن ــع، م ــل والودائ ــة التموي ــن أداًء مــن ناحي أفضــل المصرفي
بــأن ت2 < ت1 وأن و2 < و1. وفــي العينــة الحقيقيــة، فالمصــرف 
األفضــل أداء مــن حيــث التمويــل قــد يختلــف عــن المصــرف 

ــع. ــث الودائ ــن حي األفضــل أداء م
الرســم د رســم محــول فقــط يســمح لنــا بتحويــل متغيــر التمويــل مــن 

محــور الرأســي إلــى محــور األفقــى )فــي الرســم هـ(.
الرســم و يمثــل خًطــا بزاويــة °45 يحــول المتغيــر علــى المحــور 
ــط  ــم ز يخط ــي. والرس ــور الرأس ــى المح ــر عل ــى متغي ــي إل األفق

ــي المصــارف. ــة ف ــوق الملكي ــال حق ــل رأس م ــع مقاب الودائ

ــث  ــن مــن حي ــر المصرفي ــي الشــكل 3، المصــرف 1 )وهــو أكب ف
األصــول ورأس مــال حقــوق الملكيــة( والمصــرف 2 )وهــو أفضــل 
المصرفيــن أداًء مــن حيــث اإليــرادات وأقلهــا أداء مــن حيــث 
النفقــات( كاهمــا ممثــان بالطريقــة ذاتهــا كمــا فــي الشــكل 2، لكــن 
الرســوم فــي الشــكل 3 توضــح المنهجيــة الضمنيــة لتحديــد معامــل 

كفــاءة النفقــات ومعامــل كفــاءة اإليــرادات.
ــة  ــى أربع ــة عل ــر مبني ــذا التقري ــي ه ــتخدمة ف ــة هـــ د المس طريق

للكفــاءة. معامــات 

أ 1 هو عكس ميل خط األصول – التمويل في الرسم هـ في الشكل 2.

المصــرف  فــي  المعــدل باألصــول  التمويــل  الــذي يحــدده 
اإلســامي بالنســبة للمصــرف الــذي يقــدم المبلــغ األقصــى مــن 
التمويــل )أفضــل المصــارف أداًء مــن ناحيــة التمويــل(. ويمكن 

ــة  ــال المعادل ــن خ ــل )أ1( م ــاءة التموي ــل كف ــد معام تحدي
ــة: التالي

معامل كفاءة التمويل:

24 نفترض هنا

بأن المصرف
2 هو المصرف
األفضل أداًء من

حيث التمويل
والودائع، لكن في
الواقع من الممكن

لمصرف يتفوق
في األداء من حيث

التمويل أال يكون
المصرف األفضل

أداًء من حيث
مجموعة الودائع
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نظرة عامة

الشكل 2: مخرجات الكفاءة مقسمة إلى كفاءة التمويل وكفاءة الودائع

التمويل

التمويل

التمويلالتمويل

الودائع النفقات
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الشكل 3: كفاءة التكلفة مقسمة إلى كفاءة النفقات وكفاءة اإليرادات



مؤشرات األداءالفصل الرابع
كفاءة المصارف

اإلسالمية
قياس كفاءة

المصارف اإلسالمية

76
الصيـرفـة اإلســــالمــــيــة
النــمـو والكـفـاءة واالستــقــرار
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أ2 هو ميل خط الودائع – حقوق الملكية في الرسم ز من الشكل 2.

ب 1 هو عكس ميل خط األصول – النفقات في الرسم هـ في الشكل 3.

ــي  ــع ف ــم الودائ ــد خص ــدل بع ــال المع ــدده رأس الم ــذي يح ال
ــي تحصــل  ــى المصــارف الت المصــرف اإلســامي بالنســبة إل
ــع )أفضــل المصــارف أداًء  ــن الودائ ــغ األقصــى م ــى المبل عل

الــذي تحــدده النفقــات المعدلــة بالحجــم ²5 فــي المصــرف 
األقصــى  المبلــغ  تتكبــد  التــي  المصــارف  فــي  اإلســامي 
 مــن النفقــات )أدنــى المصــارف أداًء مــن ناحيــة النفقــات(.

ــع  ــاءة الودائ ــل كف ــد معام ــن تحدي ــع(. ويمك ــة الودائ ــن ناحي م
ــة: ــة التالي ــال المعادل ــن خ )أ2( م

ويمكــن تحديــد معامــل كفــاءة النفقــات )ب 1( مــن خــال 
المعادلــة التاليــة:

معامل كفاءة الودائع:

معامل كفاءة النفقات:

25 إجمالي

األصول تستخدم
كمقياس لحجم

المصرف.
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ب2 هو ميل خط اإليرادات – حقوق الملكية في الرسم ز في الشكل 2. 

يجري تحديد كفاءة المخرجات بالنظر إلى كفاءة التمويل وكفاءة
الودائع، وتتمثل في االرتباط الخطي لكليهما مًعا، أي أ = أ1 + أ2،

حيث أ معيار كفاءة المخرجات.

معامل كفاءة اإليرادات :

الــذي تحــدده اإليــرادات المعدلــة بــرأس المــال فــي المصــرف 
اإلســامي بالنســبة للمصــرف الــذى يحقــق الحــد األقصــى مــن 
ــرادات(.  ــة اإلي ــن ناحي ــرادات )أفضــل المصــارف أداًء م اإلي

ــال  ــن خ ــرادات )ب2( م ــاءة اإلي ــل كف ــد معام ــن تحدي ويمك
ــة التاليــة: المعادل

ومــن جهــة أخــرى تتمثــل كفــاءة التكلفــة باالرتبــاط الخطــي لكفــاءة 
ــث أن ب  ــرادات، أي ب = ب1 + ب2، حي ــاءة اإلي ــات وكف النفق

هــي معيــار كفــاءة التكلفــة.

ــاءة  ــن كف ــاط الخطــي مــا بي ــة فتتحــدد باالرتب ــاءة اإلجمالي أمــا الكف
المخرجــات وكفــاءة التكلفــة، ويقدمهــا هــذا التقريــر بالمعادلــة 

ج=أ+ب. التاليــة: 
ــي  ــا ه ــامي إنم ــرف اإلس ــاءة المص ــد كف ــة هـــ د لتحدي إن طريق

بالضــرورة طريقــة موجهــة لقيــاس كفــاءة المصــرف.
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البيانات والنتائج
تقــدم بنــك ســكوب بيانــات عــن 170 مصرًفــا إســامًيا تقريًبــا حــول 
ــات.  ــص البيان ــبب نق ــا بس ــا 35 مصرًف ــن بينه ــتثنينا م ــم، اس العال
ــة  وقــد اســتخدمنا أحــدث البيانــات المتاحــة حــول المتغيــرات التالي

المتعلقــة بـــ 132 مصرًفــا إســامًيا مــن 33 دولــة.

كان هنــاك 7 متغيــرات مســتخدمة فــي التحليــل الــوارد فــي الجــدول 
1 مــع قيمهــا المتوســطة وانحرافاتهــا المعياريــة. وقــد جمعنــا 
النفقــات الشــخصية مــع الفوائــد المدينــة الســتخدام رقــم مجمــع 
إلجمالــي النفقــات26. وكمــا يــورد الجــدول، هنــاك تفــاوت كاف 
لجميــع المتغيــرات، ممــا يجعــل لتحلياتنــا أهميــة إحصائيــة كبيــرة.

نتائج هامة
تبيــن نتائجنــا بــأن بيــت التمويــل الكويتــي هــو المصــرف اإلســامي 
األكثــر كفــاءة فــي العالــم مــن حيــث الكفــاءة الشــاملة. لكنــه ال يتفوق 
فــي أدائــه علــى المصــارف األخــرى فــي جميــع مكونــات المقيــاس 
الــذي نســتخدمه لقيــاس الكفــاءة. فمــن حيــث كفــاءة المخرجــات، فقــد 
تفــوق علــى المصــارف األخــرى كافــة وأحــرز الدرجــة 1، وكان 
ــر المصــارف  ــة الســعودية( أكث مصــرف اإلنمــاء )المملكــة العربي
ــران(  ــت )إي ــك مل ــم. وكان بن ــي العال ــة ف ــث التكلف ــن حي ــاءة م كف
أكثــر المصــارف كفــاءة فــي العالــم مــن حيــث تقديــم التمويــل وإدارة 
النفقــات، لكنــه كان أســوأ مصــرف مــن المصــارف فــي العينــة التــي 
درســناها. وربمــا يعــود ذلــك إلــى االفتقــار إلــى ربحيــة المصــرف 

ــا  ــة. أم ــة الدولي ــه المصرفي ــي عمليات ــا ف ــي واجهه والمشــكات الت
بنــك صــادرات )إيــران( فــكان أكثــر المصــارف كفــاءة مــن حيــث 

تحصيــل الودائــع.
ــع  ــن جمي ــامية الـــ 132 م ــارف اإلس ــدول 2 المص ــب الج ويرت
ــارف  ــي المص ــاملة. وتنتم ــا الش ــث كفاءته ــن حي ــم م ــاء العال أنح
العشــرون األولــى فــي الكفــاءة إلــى 7 دول، تتضمــن الكويــت )1(، 
والمملكــة العربيــة الســعودية )2(، وإيــران )5(، ودولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة )4(، وقطــر )4(، وماليزيــا )2(، والبحريــن. 
ومــن المثيــر لاهتمــام ماحظــة أن ماليزيــا وإيــران همــا الدولتــان 
ــي  ــرت ف ــن ظه ــي مم ــاون الخليج ــس التع ــارج مجل ــان خ الوحيدت

ــى. قائمــة العشــرين األول

26 نستخدم

مصطلح الفوائد
المدينة للداللة على

النفقات المتعلقة
بالمرابحة، والسلم،
واإلجارة وغيرها.
تستخدم المصارف
اإلسامية مصطلح
الفوائد المدينة عند
تقديم البيانات إلى
بنك سكوب، حيث
ال يوجد مصطلح

منفصل يخص
أنماط التمويل

اإلسامية.

27 تستخدم بنك 

سكوب
مصطلح القروض
بدل التمويل، لكننا

نفضل استخدام
مصطلح التمويل

ألنه يعكس
عمليات المصارف

اإلسامية بشكل
أفضل.

الجدول 1: المتغيرات المتضمنة في التحليل
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الجدول 2: ترتيب المصارف اإلسامية من حيث الكفاءة الشاملة

الجدول 3: وقائع كفاءة المصارف اإلسامية في المناطق البارزة

أمــا قائمــة المصــارف اإلســامية الـــ 50 األولــى مــن حيــث الكفــاءة 
ــي  ــدول الســت ف ــا ال ــم، مــن بينه ــة مــن العال ــى 12 دول فتنتمــي إل
ــا )10(،  ــران )6(، وماليزي ــاون الخليجــي )24(، وإي ــس التع مجل
والمملكــة المتحــدة )2(، وتركيــا )2(، وبرونــاي دار الســام )1(، 
والعــراق )1(. وكان أهــم االســتثناءات باكســتان، وإندونيســيا، 

وبنغاديــش، وكامــل القــارة األفريقيــة. ويلخــص الجــدول 3 وقائــع 
الكفــاءة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران وماليزيــا 
والســودان وبقيــة دول العالــم. كمــا يتضمــن تفصيــًا للــدول البــارزة 
التــي تتواجــد فيهــا الصيرفــة اإلســامية والتــي تتضمنهــا العينــة.
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ويقسم الجدول 4 الكفاءة الشاملة إلى كفاءة المخرجات وكفاءة التكلفة، ويقدم مقارنة لترتيبات المصارف اإلسامية بناء على ذلك. 
وحيث يتصدر بيت التمويل الكويتي من حيث الكفاءة الشاملة، يتربع مصرف اإلنماء في صدارة المصارف حول العالم من حيث 

الكفاءة في التكلفة.
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