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  قراءة تارخيية يف تطور العمل بالصريفة اإلسالمية يف دول املغرب العريب
 
  

 :Research Summary :حثملخص الب

تطـور  تبحث هذه الورقة البحثية يف موضوع       
العمل بالصريفة اإلسالمية يف دول املغرب العـريب،        
ومن خالل القراءة التارخيية للدول املعنيـة تـبني أن          
اجلزائر كانت يف طليعة الدول املغاربية اليت عرف فيها 

ليهـا  العمل املصريف اإلسالمي انفتاح وتطوراً كبرياً لت  
تونس وموريتانيا وليبيا، أما اململكة املغربيـة فقـد         
كانت من الدول تأخرت يف تبين الصريفة اإلسالمية         

  .يف نظامها املصريف

  املغرب العريب، الصريفة االسالمية:الكلمات املفتاحية

This paper examines research on the 
subject of development work to Islamic 
banking in the Arab Maghreb countries, 
and through reading the historical to the 
States concerned shows that Algeria was 
at the forefront of the Maghreb countries, 
which are known in Islamic banking 
openness and a major development to be 
followed by Tunisia, Mauritania and 
Libya, the Kingdom of Morocco has been 
one of the late in the adoption of Islamic 
banking in its banking system.  
Key words: Islamic banking, the Arab 
Maghreb 

  

  :مقدمــة

إن ظهور الصيرفة اإلسالمية ودخولها كوسيط مالي في األسواق المالية والنقديـة المحليـة              

والدولية  خالل القرن العشرين، أحدث نقلة نوعية في اقتصاديات التمويل على مستوى االقتـصاد               

بب قبولها  الكلي؛ وال شك أن هذه الخدمات المالية اإلسالمية وانتشارها على مستوى العالم كان بس             

  ).سعر الفائدة(العام لدى األوساط المالية، باعتبار أن هذه األخيرة تقوم على تحريم الربا 

إن بناء نظام مالي إسالمي فرضته المجتمعات اإلسالمية بما في ذلك الجاليات المهاجرة فـي               

ل عام لدى   تلقى قبو ) منتجات مالية (باإلضافة إلى ضرورة خلق وسائل استثمارية إسالمية         الغرب،

المستثمرين، وعلى الرغم من ذلك لقيت البنوك اإلسالمية تحديات وعقبات عديدة واجهت نـشاطها              

تغلبـت علـى   ...) أزمات مالية، (على المستوى المحلي والدولي؛ إن عيوب النظام المالي التقليدي          
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العربيـة واإلسـالمية،   فوائده، فكان البد من تذليل العقبات أمام هذا النظام المالي الجديد في الدول      

  .للقضاء على عيوب النظام المالي الوضعي

إن تطور الصيرفة اإلسالمية على مستوى العالم العربي واإلسالمي كـان لـدول المغـرب               

العربي نصيب من هذا التطور والنمو، الذي مس جوانب عديدة من اقتصادياتها، السيما بعد األزمة               

ال شك أنه هـذا     .  بآخر في إنعاش المنتجات المالية اإلسالمية      المالية األخيرة التي ساهمت بشكل أو     

التطور والنمو أنبنى على استراتيجيات ودراسات عديدة لتجنب الوقوع مستنقع عيوب النظام المالي             

إن محور  . التقليدي، ذلك أن نشاط الصيرفة اإلسالمية يعتمد على مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية           

  :نطلق من السؤال التاليإشكالية هذه الورقة ي

  هل عرف العمل بالصيرفة اإلسالمية تطوراً في دول المغرب العربي؟ -

  :و لتحقيق هدف البحث، قسمنا موضوع بحثنا إلى ثالثة محاور رئيسية، و ذلك على النحو التالي

 .التعريف بالصيرفة اإلسالمية، نشأتها وتطورها: المحور األول -

 . تطور العمل الصيرفة اإلسالميةعوامل وتحديات: المحور الثاني -

 .تطور نشاط البنوك اإلسالمية في دول المغرب العربي: المحور الثالث -

  

  نشأتها وتطورهاالتعريف بالصيرفة اإلسالمية،  .1

   :تعريف الصيرفة اإلسالمية .1-1

لم يتفق الباحثون والمنظرون لفكرة الصيرفة اإلسالمية ، على وضع تعريف محدد ودقيـق              

ى الحقيقي للبنك اإلسالمية، وهذا راجع الختالف زوايا النظر إلـى البنـوك             يعبر عن المعن  

اإلسالمية من حيث تعدد وظائفها وأوجه النشاط التي تمارسها، وفي ما يلي نورد بعض هذه               

  :التعاريف

في الفقرة األولـى مـن المـادة        " االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية   "عرفت اتفاقية إنشاء     -1

يقصد بالبنوك اإلسالمية   : "ث عن شروط العضوية في االتحاد كالتالي      الخامسة عند الحدي  
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في هذا النظام تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قـانون إنـشاءها علـى ونظامهـا                 

األساسي صراحة على االلتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عـدم التعامـل بالفائـدة أخـذًأ               

 1."وعطاءاً

المصرف التجاري في إطـار عالقـة الـدائن          المصرف اإلسالمي ليس وسيطاً مالياً ك      -2

والمدين واالقتراض واإلقراض بالفائدة، ولكنه أشطة تدور على قاعـدة الغـنم بـالغرم              

والكسب والخسارة واألخذ والعطاء، مع اقتسام الربح الذي يجود به اهللا بـين األطـراف               

 2."بنسب متفق عليها

تعمل على جلب الموارد النقدية مـن        البنك اإلسالمي بشكل عام هو مؤسسة نقدية مالية،          -3

أفراد المجتمع وتوظيفها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، بشكل يضمن نموها ويحقق هدف            

 3"التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي للشعوب والمجتمعات اإلسالمية

 البنـوك   "بنوك بال فوائد  "يرى الدكتور أحمد النجار رائد فكرة البنوك اإلسالمية في كتابه            -4

اإلسالمية هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة اإلسالمية وتلتزم بكل 

األخالق التي جاءت بها الشرائع السماوية وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المـال فـي               

  4..."المجتمع، وهي أجهزة تنموية اجتماعية

لتعريف، إذ أنـه يـصف البنـوك               تتضح معالم البنك اإلسالمي أكثر من خالل هذا ا        

اإلسالمية بأنها أجهزة مالية وتنموية واجتماعية، مالية من حيث أنها تقوم بما تقوم به البنوك               

من وظائف وأنشطة في تسيير المعامالت، وتنموية اجتماعية من حيث أنها تسعى إلى تحقيق              

  .ميةالتنمية فيه، وهذا وفق القواعد واألحكام المطابقة الشريعة اإلسال

                                                 
 .26: ، ص2000، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، البنوك اإلسالمية بين التجربة و الفقه والقانونعائشة الشرقاوي المالقي،  : 1
 .09: ، ص1988، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبع األولى،  اإلسالمي علمياً وعملياًالمصرفعبد السميع المصري،  :2
:  للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول34 وقائع الندوة ، "دور البنوك االسالمية في تطوير التبادل التجاري بين الدول االسالمية"علي قنديل شحاته،  : 3

 .197:، ص1990 يونيو 22- 18لقمان محمد مرزوق، المغرب، : ديات المغرب العربي ، تحريرالبنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصا
 .95: ، ص1989، االتحاد لبنوك اإلسالمية، القاهرة، )بنوك بال فوائد(منهج الصحوة اإلسالمية أحمد النجار،  : 4
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إال أن التعريف لم يركز على الدور النقدي للبنوك اإلسالمية، وكذلك االختالف العملي لصيغ              

  .التمويل بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

  :نشأة الصيرفة اإلسالمية وتطورها .1-2

 :كاألتي وهي مراحل، ثالث إلى اإلسالمية المصرفية نشوء تاريخ تقسيم يمكن

 حركة شهدت وقد الماضي، القرن من األربعينيات عقد خالل المرحلة هذه امتدت :ىاألول المرحلة

 تلك في الفائدة ونبذ جهة، من البنوك أعمال إلى الحاجة عن عبرت التي باألفكار تمثلت نشطة إسالمية

، 5اإليداع أو االقتراض عند سواء بعينه الربا ألنها حرام؛ الفائدة أن اعتبار على جهة من البنوك

 إسالمية شركات إنشاء شكل في الفكر لهذا محدودا تطبيقًا الحقبة تلك شهدت فقد ذلك إلى افةإض

 عقد إن من الرغم على؛ الحسن للقرض صندوق أو االجتماعي، للتكافل خيرية جمعيات أو للمعامالت

 اقتصاديا تحليالً شهدت ذلك مع إنها إال اإلسالمية البنوك حول مباشرة دراسة تشهد لم األربعينيات

 للمصرف ربوي غير لنموذج تصور بناء في كبير دور لها كان مساهمات وأضافت البنوك، ألعمال

 6الحديث

 العشرين القرن من الستينيات وبداية الخمسينيات حقبة خالل المرحلة هذه امتدت :الثانية المرحلة

 .والتطبيق الفكر مستوى على كبيرا تطورا وشهدت

 كتابات -شكل على  والسينياتالخمسينيات يعقد لبداية الفكرية لمعطياتا كانت أخرى، جهة من

 عزيز محمد لدراسات مثل ، والعراقيين والمصريينالباكستانيين االقتصاديين من لعدد ودراسات

 1958  عام في اهللا حميد محمد دراسة وأيضا )1958-1955( "فوائد بال للبنوك العام اإلطار"حول 

 إسهامات ظهرت الماضي القرن من الستينات بداية وفي ،إسالمي نقد صندوق بإنشاء اقتراح" حول

                                                 
 جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة .،":لتطبيقا ومشاكل النظرية األسس :اإلسالمية المصرفية "،الخاقاني الرسول عبد نوري:  5

 www.mng.kufauniv.com:  الموقع االلكتروني.123:، ص2002 الكوفة،
 المغربية المملكة – البيضاء الدار في عقدت التي الندوة  وقائع :المعاصرة اإلسالمية االقتصادية التطبيقات في اإلسالمي، المصرفي التمويل ناصر، الغريب:  6

ص  ، 1998 جدة، للتنمية، .اإلسالمي البنك اإلسالمي، االقتصاد في والبحوث للدراسات المغربية والجمعية والتدريب للبحوث اإلسالمي المعهد بين بالتعاون
 .237، 236:ص
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 ودراسة ،)مصر(العربي اهللا عبد محمد ودراسة ،1960 عام )مصر(النجار احمد دراسة مثل أخرى،

  7اإلسالمية للبنوك العملية األرضية وضع في دوراكان لها  ،1961 عام )العراق(ر الصد باقر محمد

 بنوك تجربة فكانت إسالمية، بنوك لتأسيس عربية محاوالت الستينيات شهدت طبيقيالت الصعيد وعلى

 العالم في تطبيقية محاولة أول تعد التي 1963 عام) غمر ميت (مدينة في بمصر المحلي االدخار

 احمد الدكتور وتصورات نشاطات إلى البنوك هذه تأسيس فكرة تعود حيث فوائد، بال لبنك اإلسالمي

 في المشاركة لمبدأ وفقًا أعماله البنك باشر وقد .األلمانية المحلية االدخار بنوك غرار ىعل النجار

تسع  افتتاح تم التجربة عاشتها التي األربع السنوات مدى وعلى العمليات، تنوع إلى إضافة األرباح

 إلى أدت ةسياسي ألسباب ،طويالً تستمر لم التجربة هذه إن إال .نجاحها على يدل مما للبنك، فروع

 1967.8 عام تدريجيا عليها القضاء

 انمو شهدت حين العشرين، القرن من األخير الربع بداية في المرحلة هذه بدأت  :الثالثة المرحلة

 بنك أول تأسس حين اإلسالمية، وغير اإلسالمية البالد مختلف وفي اإلسالمية البنوك أعداد في كبيرا

 دبي لبنك األساسي النظام كان وقد ، 1975 آذار في )اإلسالمي دبي بنك( وهو دبي في خاص إسالمي

امصدر نفسه العام وفي. 9الخليج منطقة في خاصة بعده أسست التي اإلسالمية البنوك من لعدد افكري 

 اإلنمائي للتمويل دولية مؤسسة ليكون )للتنمية اإلسالمي البنك( وهو بجدة إسالمي بنك أول أنشئ

 والتقدم االقتصادية التنمية لدعم اإلسالمية الدول جميع فيه شاركت  حيثخارجية،ال التجارة وتنمية

    10.اإلسالمية الشريعة لمبادئ ووفقا األعضاء الدول لشعوب االجتماعي

 عددها بلغ حتى العشرين القرن من األخيرة السنوات خالل اإلسالمية البنوك عدد زاد وهكذا        

 حجم ووصل تقريبا، القارات كل في جغرافيا تنتشر إسالمي وبنك مؤسسة مائتي من أكثر

 . 11ر دوال مليار مائة من أكثر إلى تديرها التي االستثمارات

                                                 
�� ����ا67289 2345، :  7�� .239: ، ص
 .66- 65:ص ص ، مرجع سابق المالقي، الشرقاوي عائشة:  8
 .222:، ص1996 القاهرة، للفكر اإلسالمي، العالمي المعهد ،اإلسالمي البنك في الربح وتوزيع قياس االبجى، محمود الفتاح عبد كوثر:  9
 .199: نفس الرجع السابق، ص:  10
 .512:  ص،2007 دمشق، الفكر، دار الطبعة الرابعة، ،المعاصرة المالية المعامالت وهبة الزحيلي،:  11
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 متابعة تتطلب انتقالية مرحلة اإلسالمية المصرفية عمر من الحالية المرحلة اعتبار إلى البعض ويذهب

 يمكن عملي إطار إلى النهاية في توصلوال التجربة، أفرزتها التي النتائج لتقييم مستمرة ودراسة

 البلدان داخل النقدي للتعامل واألمان االستقرار يحقق بما كله، المصرفي الجهاز على تطبيقه

 اإلسالمية البنوك تبعد قوية دفاع خطوط يمتلك اإلسالمي المصرفي النظام إن اعتبار على .اإلسالمية

   .12اإلفالس أو الدفع عند التوقف احتماالت عن

  . اإلسالميةالمؤسسات تلك من بعضا التالي الجدول ويوضح

 البنوك اإلسالمية العاملة حالياً): 01(الجدول 

 رأسمال التأسيس البلد تاريخ التأسيس اسم البنك 
  اإلمارات 12/03/1975 اإلسالمي دبي بنك

 إسالمي دينار  بليون2 السعودية 1975 للتنمية اإلسالمي البنك
 سوداني جنيه مليون 100 السودان  1977 السوداني اإلسالمي فيصل

 كويت دينار  مليون20.625 الكويت 1977 الكويتي التمويل بيت
 أمريكي دوالر  مليون500 مصر 1977 المصري اإلسالمي فيصل بنك

 أردني دينار  ماليين6 األردن 1978 األردني اإلسالمي البنك
 بحريني دينار ليون م23 البحرين 1979 اإلسالمي البحرين بنك

 مصري جنيه  ماليين9.96 مصر 1980 والتنمية لالستثمار الدولي اإلسالمي المصرف
 أمريكي دوالر  مليون200 البحرين 1984 اإلسالمي البركة بنك
 يمني ريال  مليار3.75 اليمن  1995 الدولي اإلسالمي التضامن بنك

  تايلندا 1994 التايلندي اإلسالمي البنك
  فلسطين 25/11/1995 الفلسطيني اإلسالمي كالبن

  األردن 1997 الدولي اإلسالمي العربي البنك
  

 .207-199: ص ص ، 1996 القاهرة، اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد ،اإلسالمي البنك في الربح وتوزيع قياس االبجى، محمود الفتاح عبد كوثر- : المصدر
 هـ، يونيو 1426 أول جمادي االستراتيجي االقتصادية والتخطيط السياسات إدارة التنمية، خدمة في عاما وثالثون واحد للتنمية، اإلسالمي البنك -         
  .02:ص ، 2005

  

  تنمو بشكل طبيعي حيث بلغتهاإن إال الصيرفة اإلسالمية       رغم بعض التحديات التي تواجه

 وء التنويع والتنظيم، حيث أشار محللون لكنها تعاني من س. تريليون دوالرقيمة أصولها مبلغ

 OSWن =QR4SE>B 4THUL D اOP9اMN، ا4KELب FGHI اDE9 اABC@<> ا9?<2=> إلى أن اقتصاديون

                                                 
، 1992، 4 المجلد اإلسالمي، االقتصاد :العزيز عبد الملك جامعة مجلة ،اإلسالمي المصرفي النظام هيكلة إعادة نحو فهمي، كامل سينح : 12

 .04:ص
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  البنوك اإلسالمية المنتشرة في العالم): 02(الجدول 

 مليون دوالر: الوحدة                                    البنوك اإلسالمية حول العالم               

ــدد  المنطقة  عــ
 البنوك

رأس  النسبة
 المال

 النسبة االحتياطي النسبة الودائع النسبة األصول النسبة

 35 1077 23 25664 26 39272 12 880 29 51 جنوب آسيا
 3 82 1 730 1 1575 3 202 20 35 أفريقيا

 5 159 2 1887 2 2332 2 149 18 31 جنوب شرقي آسيا
 12 382 61 69076 56 83136 50 3684 15 26 الشرق األوسط

ــاون   ــس التع مجل
 الخليجي

21 12 1787 24 20499 14 14088 12 1353 44 

 1 20 1 1139 1 908 9 660 5 9 أوروبا وأميركا
 0 14 0 5 0 6 0 4 1 2 آسيا

ــر  0 5 0 2 0 1 أستراليا غيــ
 متوفر

0 10 0 

 100 3097 100 112589 0 147733 100 7368 100 176 المجموع

  
  yazid80.jeeran.com: ، الموقع االلكترونيمجلة االقتصاد واألعمالنظرة على البنوك اإلسالمية، ، بيزيد يوسف: المصدر

  
  :عوامل وتحديات تطور العمل الصيرفة اإلسالمية .2

  :العوامل المساعدة على انتشار البنوك اإلسالمية .2-1

    هناك مجموعة من العوامل والمزايا التي جعلت البنوك اإلسالمية تنتشر بصورة سريعة فـي               

  13:أنحاء العالم حيث أنها امتازت باآلتي

 كفاءة عالية تمكنها من إدارة األزمات المالية وقد أثبتت األزمة اآلسيوية أن المصارف ذات �

بيعة عمل المصارف اإلسالمية من حيث ، وهذا راجع لط اإلسالمية أقل تأثراً بالصدمات

أي تقاسم (مشاركتها للمخاطر مع العمالء وعدم تحملها لوحدها مخاطر األعمال المصرفية 

   يجعلها أقل عرضة للمخاطر  الناجمة عن األزمات االقتصادية والمالية؛وهو ما) المخاطر
                                                 

  .23/09/2006 بتاريخ   com.arabsgate.wwwالموقع اإللكتروني ، البنوك اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفيعبد الباسط الشيبي،  : 13
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بأن لها القدرة على تطوير األدوات واآلليات والمنتجات المصرفية اإلسالمية ممـا أدى إلـى                �

انتشارها بسرعة، وتشير التجربة إلى أن صيغ التمويل اإلسالمية تتميز بمرونة كبيـرة ممـا               

 ابتكار صيغ أخرى مناسبة لكل حالة من حاالت التمويل؛يجعل من الممكن تطويرها و

أكثر مقدرة ومرونة في إدارة المخاطر المصرفية وذلـك ألن منهجيـة العمـل المـصرفي                 �

 وليس اإلقراض واالقتراض؛) أي اقتسام المخاطر(اإلسالمي تبنى على أساس المشاركة 

 1.3دد المسلمين إلى أكثر من      وجود جاليات إسالمية كبيرة في جميع أنحاء العالم وارتفاع ع          �

 مليار  مسلم أي خمس سكان العالم؛

زيادة حجم الفوائض المالية في الدول اإلسالمية سواء كان ذلـك علـى مـستوى األفـراد                  �

 ؛أم على مستوى المؤسسات والحكومات

 :باإلضافة إلى

 تعزيـز  أجـل  مـن  اإلسـالمية  للبنـوك  فرصـاً  وفرت   األخيرةالعالمية المالية األزمة أن  �

 المـصرفية  بالـصناعة  االهتمـام  تزايـد  إلى دفعت األزمة تلك أن إلى مشيرا ،اعالمي مكانتها

  .14التقليدية البنوك وإفالس تهاوي ظل في اإلسالمية

  :  العمل بالبنوك اإلسالمية تطورتحديات .2-2

ملة من ج  في الوقت الراهنيواجه اإلسالمي التمويل أن       يؤكد محللون ومفكرون اقتصاديون 

  15: يمكن إجمالها في اآلتيتحدياتال

تحرير و عولمة الخدمات المصرفية خاصة بعد تطبيق اتفاقية التجارة الدولية و تحرير  �

 الخدمات؛

                                                 
 .04: ، ص21/09/2010 الشرق العربي،، جريدةعالمياً مكانتها اإلسالمية لتعزيز البنوك أمام كبيرة فرصخليفة بن جاسم،  : 14
: ، ص ص284، العدد2003، أكتوبر ، إتحاد المصارف العربيةالصناعة المصرفية و تحديات المرحلةعبد الحميد أبو موسى، : لمزيد من التفصيل أنظر:  15

10،11. 
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الفجوة التكنولوجية وضعف التطوير في الصناعة المالية اإلسالمية مقارنة بالصناعة المالية  �

 التقليدية؛

 كال منها مال من البنوك اإلسالمية يبلغ رأس % 75بة  قرا-ضآلة أحجام البنوك اإلسالمية  �

  و ضعف التنسيق و العمل المشترك بينها على المستوى الدولي؛ مليون دوالر،25اقل من 

عدم وجود أسواق مالية ونقدية محلية و دولية نشطة تتعامل بأدوات االستثمار اإلسالمية  �

ة المصارف اإلسالمية على االستفادة من المستخدمة في السوقين المالي والنقدي، وعدم قدر

السندات الحكومية التي تصدرها المصارف المركزية والتي غالباً ما تشكل مجاالً رحباً 

 الستثمار الفوائض المالية لدى المصارف؛

عدم مراعاة بعض المصارف المركزية لخصوصية عمل المصارف اإلسالمية التي تعمل في  �

ؤسسات المالية اإلسالمية لمعايير و ضوابط ال تتفق مع طبيعة باإلضافة لخضوع المنطاقها، 

 عملها على المستوى الدولي؛

 16:كما يمكننا أن نضيف التحديات التالية

ضيق السوق من حيث عدم وجود عدد كافي من المصارف اإلسالمية في كل دولة من الدول  �

نشط للعمل المصرفي التي تعمل فيها هذه المصارف، األمر الذي يحرمها من تكوين سوق 

اإلسالمي، حيث أن وجود عدة مصارف إسالمية يساعد في زيادة حدة المنافسة ومن ثم تنوع 

 الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة؛  

الحاجة إلى المالءة المالية و زيادة رأس المال و كفايته بسبب الوظائف التي يؤديها المصرف  �

خاطر من خالل الكفاءة المالية والجدارة االئتمانية لقاعدة  القدرة على تحمل الم(اإلسالمي 

  ؛)عمالئه

عدم تطوير األدوات المالية في أسواق رأس المال العربية و الدولية من أجل مواجهة ظروف  �

 السيولة عند الحاجة إليها أو عند وجود فائض منها ؛ 

                                                 
 للمعهد 2:  ورقة مناسبات رقم،التحديات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالميمنور إقبال، أوصاف محمد، طارق اهللا خان، : لمزيد من التفصيل أنظر:  16

 .2001اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية،  الطبعة الثانية، 



  
 

- 11 -

تحسين مستوى ي تمكنها من قلة الكوادر البشرية المؤهلة في العمل المصرفي اإلسالمي و الت �

قدرتها على  وتعظيم مهارتها في الهندسة المالية اإلسالمية و بالتالي إدارتها وعملياتها الفنية

  . منافسة البنوك التقليدية

وجود مشاكل محاسبية نتيجة االختالفات بين محاسبة المصارف اإلسالمية ومحاسبة  �

 المصارف التقليدية؛

 الشرعية في المصارف اإلسالمية و توحيد المرجعية الشرعية ضعف التنسيق بين الهيئات �

 .في كل بلد

 واالرتفاع 2001 سبتمبر 11 هجمات أن 2010شهر أوت  الدولي النقد صندوق       وقد أشار 

 خصوصا اإلسالمية الصيرفة مكانة بتعزيز بقوة أسهمت األخيرة، السنوات في النفط أسعار في الكبير

 أبريل في أصدرته تقرير وفي .أوطانهم في أموالهم إبقاء يفضلون باتوا لمينالمس المستثمرين أن

 مجال في خصوصا واالبتكار التجدد على اإلسالمية المالية المؤسسات "موديز "وكالة حثت الماضي،

  17.المخاطر إزاء التحوط

 مؤسسة مع نبالتعاو نشر الذي 2010 -2009 العالمي اإلسالمية الصيرفة مؤتمر تقرير وقال      

 استكشاف عبر المستقبلي مسارها تحدد أن اإلسالمية المصارف على يتعين أنه كومباني اند ماكينزي

 إلى التوجه عبر أعمالها وتنوع تعزز أن المصارف هذه على" التقرير وأضاف .مهمة جديدة مجاالت

 في أخرى تومجاال األصول وإدارة الشخصي التمويل مثل النمو، نحو قوي توجه ذات نشاطات

 أكبر انكشاف من تعاني زالت ما اإلسالمية المصارف أن التقرير وذكر،  ."االستثمارية الصيرفة

  18.العقارية القطاعات على

  :تطور نشاط البنوك اإلسالمية في دول المغرب العربي .3

                                                 
: اFeOH9 ا]2Ep9وD5 .06: ، ص20/09/2010، 8131العدد والتنظيم،  التنويع تحديات تواجه لكنها تنمو اإلسالمية الصيرفةالشرق االقتصادي، :  17

www.al-sharq.com 
 .نفس المرجع، نفس الصفحة:  18
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للمغرب طريقه ليحتل مكانا مرموقا في النظام المصرفي  لقد شق العمل المصرفي اإلسالمي

، بالرغم من قصر عمر الصناعة المصرفية اإلسالمية والتي ال تزيد على أربعين عاماي، العرب

ألخ التي تعيق عمل المصارف اإلسالمية في ...باإلضافة إلى التحديات والعوائق القانونية والثقافية

 إن . في التنمية إال إنها بفضل اهللا قد حققت نجاحات كبيرة وانجازات رائدةدول المغرب العربي،

جميع البنوك إسالمية التي تنشط في المغرب العربي أجنبية من دول عربية خليجية، ألنه ولحد 

بيت ، بنك البركة اإلسالمي: اآلن لم تنشأ بنوك إسالمية خاصة ذات جنسية مغاربية؛ نذكر منها

  .ميةالبنك اإلسالمي للتن، البنك اإلسالمي القطري، بنك التمويل اإلسالمي، التمويل الكويتي

وبخصوص البنك اإلسالمي للتنمية فقد وقع مذكرة تفاهم مع اتحاد المغرب العربي تتضمن التنسيق 

فيما بينهما في الميادين ذات االهتمام المشترك، وعلى تحقيق أهدافهما الرامية إلى دعم التنمية 

والمشاركة في االقتصادية واالجتماعية في دول المغرب العربي وعلى تبادل المعلومات والوثائق 

  13/11/1993.19الندوات والتظاهرات؛ ودخل حيز التنفيذ في 

  التي حققتها المصارف اإلسالمية خالل األعوام السابقة والتحوالتويمكن إيجاز أهم اإلنجازات    

  :كما يلي في دول محددة وهي الجزائر وليبيا وتونس والمغرب

  :رل بالصيرفة اإلسالمية في الجزائتطور العم. 3-1

" بنك البركة الجزائري  "بالنسبة للجزائر فإن الصيرفة اإلسالمية كانت مقتصرة على خدمات                 

، أي بعد أشهر قليلة من صدور قانون النقد والقرض، الـذي فـتح              06/12/1990الذي تأسس في    

ة أول مؤسـس  " بنك البركة "، ويعتبر   20المجال للقطاع الخاص واألجنبي إلنشاء البنوك في الجزائر       

  .مصرفية تعمل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية في الجزائر

" بنـك الـسالم   "       ثم بعد ذلك بسنوات طويلة تم تسجيل إنشاء بنك جديد في هذا المجال وهو               

والذي باشر أعماله حديثاً من خالل تقديم مجموعة من الخدمات المالية وفقـاً ألحكـام الـشريعة                 

ف إسالمي يدخل السوق المصرفية الجزائرية، ويقدر رأسـمال         اإلسالمية، ليكون بذلك ثاني مصر    

                                                 
19  : � !"#$% &�: اFeOH9 ا2Ep9CوD5: ، اFeOH9 ا2Ep9Cو19/06/1993D5 اOlK9دMx ،– ،<7ة �9آ�ة �62ه4 � 3 ا�12د ا%!/�ب ا%-��& وا%+"* ا)�'
org.earabmaghreb.www  
 .203:، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  : 20
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ـ 20/10/2008الذي تم افتتاحه في تاريخ      " بنك السالم "  مليـون   100( مليار دينار جزائري     72 ب

  21.ليصبح حينها أكبر المصارف الخاصة العاملة في الجزائر) دوالر

يمكن الجزائر من االستفادة مما          إن انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي س        

تتيحه المصارف اإلسالمية في مختلف المجاالت خاصة وأن الجزائر في مرحلة نمو تحتاج إلى كل 

إن العقبة الرئيسية التي تواجه نشاط البنوك اإلسالمية في الجزائـر           . ما يدعم ويعزز النمو والتنمية    

وهي عدم (ادة على العمل المصرفي التقليدي وأهمها خضوعها لنفس القوانين واللوائح التي تطبق ع

  .، لكن رغم ذلك حققت نتائج مرضية على مستوى تمويل المشاريع)مراعاة خصوصيتها

  :تطور العمل بالصيرفة اإلسالمية في ليبيا. 3-2

حركة دؤوبة نحو تمكين المصرفية اإلسالمية فقد أكد محافظ في اآلونة األخيرة تشهد ليبيا        

يا المركزي قرب بدء التعامل بالخدمات المالية اإلسالمية في عدد من المصارف الليبية، مصرف ليب

 واعتبرها خطوة ضرورية ال بد منها، لحاجة المواطن الليبي لمثل هذه الخدمات، ولما تضيفه من

   .تنوع في الخدمات المالية التي يستفيد منها المواطن في ليبيا

خطوة أنها بداية إلنشاء مصارف إسالمية مستقلة بشكل كامل، والتي وينظر المراقبون لهذه ال      

تضمن الحفاظ على روح الخدمات المالية اإلسالمية، والتي تقوم على أساس من الصدق واألمانة 

والعدل والمساواة في المعامالت المالية، ومنع الغش والخداع وعدم التسبب في المنازعات 

 تقوم على الثقة في التعامل واألخوة والتعاطف والتعاون وعدم استغالل حاجة والخالفات، كما

الغير، وال يمنع ذلك من تحقيق الربح والكسب المادي في الخدمات المالية اإلسالمية، فقد حث 

اإلسالم على الربح الحالل وشجع عليه، ومدح التاجر الصدوق، ووعده بالبركة في الربح والوفرة 

  22.في األجر

تطبيق النظام اإلسالمي في أكد محمد شكري نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي أن       وقد  

وأبدي المشاركون  حيث يتم إنشاء مصارف إسالمية جديدة .المصارف الليبية سيبدأ قريباًعدد من 

                                                 
21  : ،D@رو Og4ن أHL29اMrR"ا%<'م "� 4I :03/01/2011رz7 ا]Ayع net.islamonline.www: اFeOH9 ا]2Ep9وC� 41#DE *"� &F�G ، D5ق ا%A@ا?
 . org.cibafi.www: الموقع اإللكترونياتجاه دول المغرب العربي نحو المصرفية اإلسالمية، مركز أخبار الصناعة المالية،  : 22
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المصارف الليبية والصيرفة ''نوان في ورشة عمل عقدت مؤخرا في طرابلس في ليبيا تحت ع

الرغبة الجادة في التحول إلى نظام مصرفي يعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة  ''ةاإلسالمي

 التشريعية التي تساعد على تذليل اإلسالمية واالستعداد لذلك بوضع القوانين واللوائح والنظم

اإلسالمية ا تضمنت التوصيات السماح للمصارف بينم .المشكالت والعقبات لضمان نجاح التجربة

  23. في ليبيا وتسهيل جميع اإلجراءاتلدولية بفتح فروع لهااإلقليمية وا

 ،)المصرفية العربية المؤسسة (بحريني إسالمي بنك في أبوظبي حصة  ليبيا اشترت كما      

  .المائة في 60 حوالي ليبيا حصة وتصل البحرين في بنك أكبر ثاني وهي

للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ينظم سوق المال الليبي بالتعاون مع المجلس العام         

 فيها عدد من المتدربين من مختلف دورة تدريبية لشهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد يشارك

المؤسسات المالية والمصرفية بجمهورية ليبيا، وذلك في العاصمة الليبية طرابلس في الفترة الممتدة 

تقاء بقدرات وإمكانيات موظفي الجهاز ؛ وتهدف الشهادة إلى االر2010 ديسمبر30 إلى 18من 

المالي والمصرفي اإلسالمي، وكذلك كل الراغبين في االلتحاق بالعمل في صناعة الخدمات المالية 

اإلسالمية في مختلف دول العالم، وذلك من خالل تزويدهم باألسس والمهارات المصرفية المهنية 

ية التي تنظم التطبيقات المصرفية السليمة في مجال عملهم وتمكينهم من المبادئ الشرع

  24. المتنوعة

  :تطور العمل بالصيرفة اإلسالمية في تونس. 3-3

 الطراز من لخبراء امتالكها أن غير بسيطة، تونس في اإلسالمية البنوك تجربة أن يذكر        

 في بلد من أكثر طلب محل اليوم باتت متميزة، مصرفية لتجربة واكتسابها البنوك، مجال في العالي

  .تونس في اإلسالمية البنوك تجربة إنجاح في سيسهم وإفريقيا، العربي العالم

بنك التمويل "ورغم أن التمويل اإلسالمي في تونس تقوم عليه مؤسسات مالية إسالمية أجنبية مثل 

 التي تنشط 2009الذي تأسس في سنة " بنك نور السالم" و 1983الذي تأسس في سنة " السعودي

                                                 
23:  o94د7> ا|و?Ee[دان اOK9ا <RذاC D52وEp9[ا FeOH9ا:  net.89kfm.www.  
24 : 15126=Id?aspx.NewsDetails/trainingcenter/org.cibafi.www.  
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 الصيرفة اإلسالمية، فقد تدعم بإنشاء مصرف الزيتونة الذي يعمل وفق مبادئ الشريعة في مجال

  .2010اإلسالمية في سنة 

 شركات، أفراد،( لعمالئه دوالر، مليون 30 حوالي يبلغ مال برأس الزيتونة، بنك وسيوفر       

 مع البنك خدمات بقستتطا حيث والمهنية بالحرفية تتسم جديدة مالية خدمات )مستثمرين مؤسسات،

 واالستثمار، المشاركة أو المالي واإليجار التمويل مستوى على سواء اإلسالمية التمويل تقنيات

  25.واإلقراض األموال كإيداع العادية البنكية الخدمات إلى إضافة

فنية نمية سيقدم مساعدة قال مسؤولون في بنك الزيتونة في تونس أن البنك اإلسالمي للت       و

وير األنشطة المصرفية عم بنك الزيتونة أول بنك إسالمي في تونس في إطار خططه لتطلد

للتنمية  علي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي أحمد محمد"وذكر بنك الزيتونة في بيان أن . اإلسالمية

". اإلسالمية دعم وتطوير الصيرفة تعهد بتعزيز نشاط بنك الزيتونة داخليا وخارجيا في إطار

كما  26. بنك الزيتونة المملوك إلى اكتساب بعد إقليمي والسيما في منطقة المغرب العربيويتطلع

لمجموعة دبي لالستثمارات فرعا له في تونس تتم إدارته وفقا للشريعة التابع " نور"أفتتح بنك 

  27.اإلسالمية

  :المغربتطور العمل بالصيرفة اإلسالمية في . 3-4

 مؤسسة مالية 300رفة اإلسالمية التي يبلغ عدد مؤسساتها يكاد يصدق المرء ان الصي       

ويربو عمرها على ربع قرن وتغطي مساحة جغرافية تمتد من أقصى آسيا إلى شمال أمريكا فغرب 

أوربا لم تتواجد بعد على ارض المملكة المغربية البلد العربي اإلسالمي حيث من المقرر أن تبدأ 

يتم طرحها تحت مسمى المنتجات البديلة س حيثصيرفة اإلسالمية البنوك المحلية بتقديم منتجات ال

وليست اإلسالمية وال شك إن هذا القرار وان أتى متأخرا وخجوال وناقصا حيث لم يسمح بوجود 

مؤسسات مالية إسالمية مستقلة فهو خير من أن ال يأتي، خصوصا إذا علمنا أن المغرب في حاجة 

                                                 
 .12:، ص31/05/2010، جريدة العرب االقتصادي، بنك الزيتونة يعزز الساحة المالية التونسيةان لغماري السنوسي، جيه : 25
 www.al-madina.com/node/278110 : لجريدة المدينة، الموقع االلكترونيالبنك اإلسالمي للتنمية يدعم أول بنك إسالمي في تونسرويترز،  : 26
27 : �ًI�J K#6E &2را�� .4I ، :04/01/2011رz7 ا]Ayعnet.aljazeera.www://http: ، اFeOH9 ا2Ep9CوD5 إ�'� ً� �NFC2 &J"* إ
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التي تشهد إقباال منقطع النظير لدى المستثمرين الرئيسيين في ماسة إلى وجود مثل هذه الصناعة 

  .28المغرب وهم رجال األعمال

إن ظهور ما يعرف بالمنتجات المالية البديلة التي تطرحها البنوك التقليدية في المملكة المغربية 

نظام لقد أضطر ال. اآلن، يقصد به المنتجات المالية اإلسالمية التي تمخضت عن عقود من الزمن

المصرفي المغربي إلى تبني هذه الخدمات باعتبارها قوة جذب لالستثمارات ورؤوس األموال من 

جهة، ومن جهة ثانية تأخر النظام المصرفي المغربي في التوجه نحو تطبيق الصيرفة اإلسالمية 

  .في وقت سبقتها الدول المجاورة ودول أخرى بفترة طويلة في المجال

، وهي أول شركة مغربية "الصفاء دار" مدن مغربية، خدمات 9لقت، في انطباإلضافة إلى ذلك 

 ماي 13ترخيص بنك المغرب، يوم  متخصصة في تقديم المنتجات البديلة، بعد أن حصلت على

 مليون درهم، وهي مملوكة بنسبة مائة في المائة 50المؤسسة الجديدة  ويبلغ رأسمال .2010

، أكبر مجموعة اقتصادية ومالية "أونا"ة في المغرب، التابعة لأكبر مجموعة مالي للتجاري وفا بنك،

   29.المغرب في

 المالية البديلة، التي تختلف الخدمات  تعد أول شبكة مغربية في مجال"دار الصفاء"        وتعد 

عموم، خصوصا المواطنين خارج شبكة المهنيين وال الخدمات التمويلية الكالسيكية، وتستهدفعن 

 في اقتناء أو بيع أو إيجار عقار تمويلية في أربعة مجاالت، السيكية، باقتراح منتجاتالبنوك الك

 ، وقروض استهالكية)صفاء للسيارات(، واقتناء أو بيع سيارة )للعقار صفاء(للسكن أو المكتب 

 9البداية، في   في نشاط الشركةانطلققد و؛ )صفاء للتجهيز(والتجهيز المنزلي  ،)صفاء لالستهالك(

  الدار البيضاء، والرباط، دن مغربية كبيرة، تشهد نشاطا مهما في المجاالت المذكورة، وهيم

  . ومكناسومراكش، وأكادير، طنجة، فاس، وجدة

  :موريتانياتطور العمل بالصيرفة اإلسالمية في . 3-5

                                                 
 .01/01/2011:  تاريخ االطالع .omc.wladbladi.www: ، الموقع اإللكترونيالصيرفة اإلسالمية في المغرب العربيالحم الناصر،  : 28
  .html.39733t/vb/com.profvb.www: الموقع االلكترونيالمغرب،  التجاري وفابنك يطلق أول بنك إسالمي في، بداح أحمد : 29
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 مصرفية حاتاني تطوراً ملحوظاً بعد عدة إصالريتعرف النظام المصرفي المو    لقد   

 وهي اآلن تمتلك وتحسين عيوب النظام النقدي، ،مصرفية لمواكبة التطورات المالية الصادية،واقت

آخرها إقامة نظام خاص بتحصيل المالية، و في السياسة النقدية و جزئياًتحكمينظام مصرفي مالي 

  30.م1982 أفريل 24الديون المصرفية المطلوبة و كذا األمر المؤرخ في 

المصرف لموريتانيا ون البنوك منها مصارف تجارية كالمصرف الدولي هناك مجموعة م       و

الموريتاني للتجارة الدولية والمصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية في موريتانيا باإلضافة إلى 

رف مص الموريتاني للتنمية والتجارة والشركة الموريتانية للمصارف المتخصصة فتضم المصرف

 وبخصوص بنك البركة اإلسالمي 31.الصندوق الوطني للتنميةيتاني والبركة اإلسالمي المور

  32.الموريتاني فيجري عملياته وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، خاصة فيما يتعلق التعامل بالربا

 الوطني"وأكد الرئيس المدير العام للبنك الوطني ـ أنه تم افتتاح اول فرع من فروع        

وفرع   ثم تبع ذلك افتتاح فرعين آخرين في نواكشوط2008سنة " ميةللمعامالت المصرفية االسال

لموريتانيا بصفة  في نواذيبو، كما تم اتخاذ قرار بتعميم هذه التجربة على عامة فروع البنك الوطني

 في قصر المؤتمرات بنواكشوط تحت 2010 ماي 23، وهذا في الندوة التي انعقدت في تدريجية

  33"المؤسسات المالية"عنوان 

 24/11/2010 تاريخ في التاه ولد سيد السيد والتنمية االقتصادية الشؤون وزير ضعو قدو       

 سيكون المذكور البرج .الالزمة التجهيزات بأحدث مجهزا طابقا 16 من يتكون لبرج األساس حجر

 مع للتنمية اإلسالمي نكبال مجموعة قبل من الممول الموريتاني اإلسالمي للبنك مركزيا مقرا

.موريتانية خصوصية
34  

                                                 
 للمعهد اإلسالمي 34، البنك اإلسالمي للتنمية، وقائع الندوة "المصارف اإلسالمية واألجهزة المصرفية في دول المغرب العربي"عبدالرحمان لحلو،  : 30

، 1990 يونيو 22- 18لقمان محمد مرزوق، المغرب، : غرب العربي ، تحريرالبنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات الم: للبحوث والتدريب حول
 .436:ص
 .299:، ص2006، رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، جامعة الجزائر، "الدور التنموي للبنوك اإلسالمية"جميل أحمد،  : 31
32 ،Of�9 4نHL29اMrR ���� ���� .434: ، ص
33  :html.3288/economie/mauritania/com.marweb.akhbars://http 
34  :html.15684-t/php.index/archive/vb/net.mushahed.www://http  
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  :نتائج البحث والتوصيات

 التاريخية في تطور العمل بالـصيرفة       حقائقاللقد تناولنا في هذه الدراسة بالتشخيص والتحليل أهم         

اإلسالمية في دول المغرب العربي وقد الحظنا في هذه القراءة أن هنـاك دوالً تبنـت الـصيرفة                  

 دوالً أخرى مثل المملكة المغربية قد تأخرت كثيراً في العمل           اإلسالمية منذ عقود خلت، بينما هناك     

و خلصت دراستنا   .  المنتجات المالية اإلسالمية   في تبني  بها، بعد أجبرتها الضرورة الملحة للتمويل     

  : من أبرزها ما يليبعض النتائج الهامةإلى 

تمثل في إيجـاد     تحد كبير ي    في المغرب العربي   ما يزال أمام الصناعة المالية اإلسالمية      .1

 ؛واضحة في تطوير وابتكار المنتجات المالية اإلسالمية) إستراتيجية(منهجية 

 لمنتجات المالية اإلسـالمية   اتعتمد الكثير من المؤسسات المالية اإلسالمية إلى اآلن على           .2

ذات الطابع االستهالكي المحض الذي ال يساهم في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية            

 ب العربي؛في المغر

عدم وجود جهات معنية تعنى بالتنسيق بين الدول المغربية في مجال مواكبة مـستجدات               .3

 .الصيرفة اإلسالمية، ونشر ثقافة المصارف اإلسالمية بين المجتمعات المغاربية

 :، فإننا نوصي بما يليوفيما يخص التوصيات

تجـات الماليـة    ضرورة إيجاد منهج إسالمي واضح و بين في تطـوير و ابتكـار المن              .1

 .اإلسالمية

محاولة االستفادة منه في    إلسالمية عبر التاريخ اإلسالمي و    تتبع تطور المنتجات المالية ا     .2

 .الصناعة المالية اإلسالمية المعاصرة

إنشاء مؤسسة أو هيئة خاصة بالهندسة المالية اإلسالمية وظيفتها األساسية العمل علـى              .3

 .ية الشرعية و الكفاءة االقتصاديةابتكار منتجات مالية تتميز بالمصداق
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ضرورة إنشاء بنك إسالمي مغاربي يهـتم بـشؤون ومـشاريع التنميـة االجتماعيـة                .4

  .واالقتصادية مثل البنك المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية

  :المراجع
  :الكتب
لثقافي العربي، الدار ، المركز االبنوك اإلسالمية بين التجربة و الفقه والقانونعائشة الشرقاوي المالقي،  .1

 .2000البيضاء، المغرب، 
 .1988، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبع األولى، المصرف اإلسالمي علمياً وعملياًعبد السميع المصري،  .2
 .1989، االتحاد لبنوك اإلسالمية، القاهرة، )بنوك بال فوائد(منهج الصحوة اإلسالمية أحمد النجار،  .3
 اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد ،اإلسالمي البنك في الربح وتوزيع قياس ى،االبج محمود الفتاح عبد كوثر .4

 .1996 القاهرة،

 .2007 دمشق، الفكر، دار الطبعة الرابعة، ،المعاصرة المالية المعامالت وهبة الزحيلي، .5
  .2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  .6

  :المجالت والدوريات
 وقائع الندوة ، "دور البنوك اإلسالمية في تطوير التبادل التجاري بين الدول اإلسالمية"ي قنديل شحاته، عل .7

البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب :  للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول34
  .1990 يونيو 22-18لقمان محمد مرزوق، المغرب، : العربي ، تحرير

: مجلة االقتصاد واألعمال، الموقع االلكترونينظرة على البنوك اإلسالمية، ، سفبيزيد يو .8
yazid80.jeeran.com 

 الندوة  وقائع :المعاصرة اإلسالمية االقتصادية التطبيقات في اإلسالمي، المصرفي التمويل ناصر، الغريب .9
 والجمعية والتدريب للبحوث اإلسالمي المعهد بين بالتعاون المغربية المملكة – البيضاء الدار في عقدت التي

 .1998 جدة، للتنمية، .اإلسالمي البنك اإلسالمي، االقتصاد في والبحوث للدراسات المغربية
 للفكر اإلسالمي، العالمي المعهد ،اإلسالمي البنك في الربح وتوزيع قياس االبجى، محمود الفتاح عبد كوثر .10

 .1996 القاهرة،
 االقتصاد :العزيز عبد الملك جامعة مجلة ،اإلسالمي المصرفي النظام هيكلة إعادة نحو فهمي، كامل حسين .11

  .1992، 4 المجلد اإلسالمي،
، 284، إتحاد المصارف العربية، العددالصناعة المصرفية و تحديات المرحلةعبد الحميد أبو موسى،  .12

 .2003أكتوبر 
 االقتصادية والتخطيط السياسات إدارة التنمية، خدمة في عاما وثالثون واحد للتنمية، اإلسالمي البنك .13

  .2005 هـ، يونيو 1426 أول جمادي االستراتيجي
، البنك اإلسالمي "المصارف اإلسالمية واألجهزة المصرفية في دول المغرب العربي"عبدالرحمان لحلو،  .14

 في تنمية البنوك اإلسالمية ودورها:  للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول34للتنمية، وقائع الندوة 
  .1990 يونيو 22-18لقمان محمد مرزوق، المغرب، : اقتصاديات المغرب العربي ، تحرير

  :الرسائل واألطروحات
 دكتوراه أطروحة .،":التطبيق ومشاكل النظرية األسس :اإلسالمية المصرفية "،الخاقاني الرسول عبد نوري .15

  www.mng.kufauniv.com : الموقع االلكتروني.2002 الكوفة، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية منشورة، غير
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، رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، جامعة "الدور التنموي للبنوك اإلسالمية"جميل أحمد،  .16
 .2006الجزائر، 

: الموقع اإللكتروني ، البنوك اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفيعبد الباسط الشيبي،  .17
com.arabsgate.www   23/09/2006 بتاريخ. 

  :البحوث والتقارير
 ورقة ،التحديات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالميمنور إقبال، أوصاف محمد، طارق اهللا خان،  .18

  .2001 الثانية،  للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية،  الطبعة2: مناسبات رقم
  :المواقع االلكترونية

 الشرق العربي، ، جريدةعالمياً مكانتها اإلسالمية لتعزيز البنوك أمام كبيرة فرصخليفة بن جاسم،  .19
21/09/2010. 
، 8131العدد والتنظيم،  التنويع تحديات تواجه لكنها تنمو اإلسالمية الصيرفةالشرق االقتصادي،  .20
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