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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  المصارف اإلسالمية على مشارف األلف الثالثة

  
ودع قرنا من الزمان يمضي ونستقبل قرنا جديدا من توقـف           ال بد لنا، ونحن ن      

لنحصي ما سجله لنا هذا القرن، حتى نستطيع أن نعد أنفسنا لما سيلقيه علينـا القـرن     
  .الجديد

إن القرن العشرين سيدخل التاريخ على أنه القرن الذي شهد ميالد مفهوم جديد               
ففي أوائل النصـف الثـاني      . في الممارسة المصرفية هو مفهوم المصرفية اإلسالمية      

لهذا القرن بدأت اإلرهاصات األولى للمصرفية اإلسالمية مع إنشاء صندوق الحج في            
ثم قامت تجربة بيوت االدخار في مصر وتالها إعالن النوايا لتأسيس البنـك             . ماليزيا

ومنذ ذلك الحين تنامت المصارف اإلسالمية فـي        . م  1973اإلسالمي للتنمية في عام     
 حتى لكأنه لم يبق أهل وبر وال مـدر          …فريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا     إد العربية و  البال

  .إال ودخلت إليهم فكرة البنوك اإلسالمية بشكل أو بآخر 
  

 مؤسسة مصـرفية وماليـة إسـالمية        166ن أكثر من    وسيودع القرن العشر    
غينيا غربـا   موزعة في عدد كبير من البلدان اإلسالمية تمتد من إندونيسيا شرقا إلى             

  .إضافة إلى بلدان أخرى في أوربا وأمريكا
  

م بلغ عدد المصارف والبيوتات المالية اإلسالمية العاملة        1996فحتى نهاية عام      
  : مصرفا موزعة على الشكل التالي 166

  مصرفا إسالميا  50      جنوب آسيا  
  مصرفا إسالميا  35       أفريقيا  
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  مصرفا إسالميا  30    جنوب شرق آسيا  
  مصرفا إسالميا  24    رق األوسطالش  
  مصرفا إسالميا  19  بلدان التعاون الخليجي  

  مصارف إسالمية  8    أوربا واألمريكيتين
          166  

  
 بليون دوالر تغذي الودائع منها      137وقد بلغت أصولها وموجوداتها أكثر من         

  %. 11حوالي ) أرباح+ إحتياطيات + رأس المال (وتغذي حسابات المساهمين % 74
  

يضاف إلى ذلك عدد كبير من الفروع والنوافذ والصناديق اإلسـالمية التـي               
أنشأتها مصارف تقليدية في عدد من بلدان العالم تمتد من األسواق الماليـة لجنـوب               

  .وشرق آسيا إلى أسواق نيويورك وسان فرانسسكو
  

ولقد استطاعت المصرفية اإلسالمية أن تدخل ثالثة مبادئ هامة على العمـل              
مصرفي، نعتقد أنه ، سيكون لها أثر بالغ في تطوير مسار الممارسات المصرفية في              ال

مبدأ المشاركة بين المصـرف     : وهذه المبادئ هي    . األلف الثالثة من التقويم المألوف    
والمودعين لديه، ومبدأ ربط استعماالت األموال بالسوق الحقيقية للسـلع والخـدمات،            

من معايير اختيار االسـتثمار األصـلح فـي العمـل           ومبدأ إدخال القيم األخالقية ض    
  .المصرفي 

  
إن القرن العشرين سيودعنا وهو يشهد للبنوك اإلسالمية أنها حققت فعال فـي               

عالم الممارسة الواقعية تغييرا نوعيا في جوهر العالقة بـين المصـرف وأصـحاب              
ته وحرمتـه جميـع      الذي ذم  ،فبدال من أن تقوم هذه العالقة على أساس الربا        . الودائع

 ليس فقط إمكان قيام هذه العالقة       – فإن البنوك اإلسالمية قد أثبتت       -األديان السماوية   
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لقد صار المودعـون فـي      . على أساس المشاركة، بل ونجاحها الواقعي في التطبيق       
البنوك اإلسالمية شركاء تهمهم إنجازات البنك واستثماراته، ويقيمون عالقـتهم مـع            

 على أساس ثقتهم بقدرة اإلدارة على تحقيق األرباح المتوقعـة، وهـم             البنك اإلسالمي 
مستعدون أيضا لمشاركة البنك في تحمل المخاطر التي قد يتعرض لها بـدال مـن أن     
تقوم العالقة على مقدار الضمان الذي يستطيع برنـامج تـأمين الودائـع أن يقدمـه                

  .للمودعين
  

مية أنها تستطيع أن تستند، أو تتكـئ،        ولقد دلت التجربة الواقعية للبنوك اإلسال       
. على استعداد المودعين لتحمل المخاطر في حماية هذه البنوك عند الظروف العصيبة           

ففي منتصف الثمانينات عندما اتخذت السلطات النقدية  في الباكستان سياسة انكماشية            
 ألزمت فيها المصارف بسقوف دقيقة لالئتمان، تمكنت هذه البنـوك مـن امتصـاص             

الضغط االنكماشي بتمرير الكثير من آثاره إلى المودعين على شكل انخفـاض فـي              
أرباحهم، بدال من خسارة البنك نفسه وتعرضه للمخاطر لو كان مضطرا لدفع فوائـد              

  .ثابتة
اسـتطاعت أن تحصـر     أنها  وسيشهد القرن العشرون للبنوك اإلسالمية أيضا         

حقيقي بحيث تربط التمويل المصرفي     التمويل المصرفي في اإلنتاج والتبادل السلعي ال      
ربطا مباشرا ودقيقا بالسوق الحقيقية إلنتاج السلع وتداولها وتلغي بذلك نـوعين مـن              

التمويل غير المحدد الهـدف     ) أوال: أنواع التمويل ذي األثر السلبي على السوق وهما       
ه لألموال،  ة االئتمانية للعميل وحدها بغض النظر عن استعماالت       القائم فقط على المالء   

  . التزايد في المديونية بسبب إعادة جدولة الديون) وثانيا
  

إن ربط التمويل المصرفي ربطا مباشرا بإنتاج وتداول السلع ال يـؤدي إلـى              
تحجيم التمويل بمقدار حدود اإلنتاج والتداول السلعي فحسب، وإنما يؤدي أيضا إلـى             
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 فـإن كـل     ، وبالتالي . إعادة الجدولة  تقليص أو انعدام التزايد في المديونية الناشئ عن       
هرامات المالية المقلوبة على قاعدة رقيقة من السوق الحقيقية،         إلذلك يخفف من تراكم ا    

األمر الذي يجعل النظام المصرفي أقل تعرضا للهزات االئتمانية وأكثـر اسـتقرارا             
  .وأمنا

خالقية في  كما أن القرن العشرين سيشهد للبنوك اإلسالمية أنها أدخلت القيم األ            
صلب معايير االستثمار المصرفي فلم يحدث لمصرف إسالمي أن مـوَّل مشـروعا             

بل إن المصارف اإلسالمية تبتعد عن تمويـل إنتـاج          . إلنتاج الخمور وال دور القمار    
وتداول التبغ والسجائر وسائر السلع ذات األضرار الصحية أو االجتماعيـة، بغـض             

ناديق االستثمار اإلسالمية ال تتحرى فقط البعد عن        وإن ص . النظر عن ربحيتها المادية   
ها تداول  في أن ال يتم     - عادة   –شراء أسهم المصارف الربوية فحسب، بل إنها تشترط         

أو شراء أسهم الشركات التي تنتج سلعا أو خدمات ذات أضرار اجتماعية أو صـحية               
  .أو بيئية
 والمواقف الدينيـة    يضاف إلى ذلك أن المصرفية اإلسالمية تستجيب للمشاعر         

لمئات الماليين من المسلمين وسائر الملتزمين بتعاليم األديان السـماوية وتتـيح لهـم           
األمر الذي يجعلهم يخرجون أموالهم من حيز االكتناز إلـى          . فرصة االستثمار الحالل  

 ،اإليداع المصرفي االستثماري، مما يساعد على زيادة تداول األموال فـي المجتمـع            
ادة الفرص التنموية، ويعود بالخير حتى على البنـوك الوطنيـة التقليديـة          وبالتالي زي 

وبذلك فإن قيام مصرف إسالمي جديد في أي بلد إسـالمي ينبغـي أن يقابـل                . أيضا
بالترحيب والتعاون حتى من قبل البنوك التقليدية ، ألنه سيعود عليها بالخير أيضا في              

أن قيام البنك   ) في األردن (اسات العلمية   ولقد دلت بعض الدر   . األمد المتوسط والطويل  
 بل من األمـوال المكتنـزة       ،اإلسالمي لم يؤد إلى اجتذاب الودائع من البنوك التقليدية        

  .خارج القطاع المصرفي
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إن المصرفية اإلسالمية التي ابتدأت في الربع األخير من القرن العشرين إنمـا           
ه وتطـرح تحـديات لالبتكـار       تمثل حركة تطوير وتجديد في النظام المصرفي نفس       

المصرفي سواء في إنتاج أدوات مصرفية جديدة أم في تعـديل أسـاليب االسـتثمار               
  .القديمة بما يستجيب لهذه التحديات

  
ومن جهة أخرى ، فإن مستقبل العمل المصرفي اإلسالمي في األلف الثالثة من               

راتها وتطوير أدواتهـا    التقويم المألوف يعتمد على تطور البنوك اإلسالمية وتطور إدا        
االستثمارية بما يتناسب مع التحديات التي تطرحها حركة العولمـة والتحريـر فـي              

  .األسواق المالية والمصرفية المعاصرة
  

وال ينبغي أن يفوتني أن أنوه بأن اقتضاءات عملية التحرير الـوظيفي للعمـل                
 -يـات الماليـة تتجـه       المصرفي القائمة حاليا كجزء من التحرير والعولمة في الفعال        

ذلـك أن مـن طبيعـة       .  إلى التالقي مع المصرفية اإلسـالمية      –بمعنى من المعاني    
المصرف اإلسالمي أن يقدم الخدمات المصرفية المتكاملة، وبخاصة أن يضع خدمات           

  .االستثمار جنبا إلى جنب مع الخدمات المصرفية التقليدية
  

لمة والتحرير المصـرفيين علـى      وبذلك فإنه يمكننا النظر إلى طروحات العو        
تكسير القيـود الجغرافيـة ، واإلقليميـة،        : المصرفية اإلسالمية من ثالثة زوايا هي       

  .والحاجة إلى االبتكار المصرفي
  

إن تكسير القيود الجغرافية في العمل المصرفي يتخذ شكل االمتـداد األفقـي             
ع جغرافيا لتجتذب   للمصارف بحيث تستطيع المصارف األكثر عراقة وخبرة أن تتوس        

   . أسواقا فرعية كانت تصول وتجول فيها مصارف محلية متواضعة دونما أي منافس
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أما اإلقليمية فقد تجلت في اتساع حجم السوق المحلية بحيـث تكونـت الكتـل               
االقتصادية اإلقليمية مما يساعد المؤسسات المصرفية، وغيرها، علـى اإلفـادة مـن             

دى إلى االندماجات المصرفية الكبيرة ونشـوء الكتـل   مما أ. اقتصاديات الحجم الكبير 
  . المالية المصرفية العمالقة

  
أما الحاجة إلى االبتكار المصرفي فتتجلى في قدرة المصارف العمالقـة ذات            
 الخبرة الطويلة على تخصيص إمكانات مالية كبيرة للبحوث والتطوير وإلحاحها على           

مر الذي يجعل ابتكار أدوات     أل ا  مستمرة تقديم منتجات مصرفية جديدة وجذابة بصورة     
 من الصمود فـي  قبل المصارف اإلسالمية مسألة أساسية في تمكينها     مالية منافسة من    
  . هذا العالم الجديد

  
كل ذلك يضع البنوك اإلسالمية في موضع ضرورة مراجعة النفس والتحضير           

  .على جميع هذه الميادين والصعدالجاد لأللف الثالثة 
  

 166فإذا ما نظرنا إلى واقع المصارف والمؤسسات المالية اإلسـالمية الــ               
ويمكـن  . المشار إليها في أول هذا العرض لوجدناها تميل إلـى الصـغر والتقوقـع             

  :دول التاليمالحظة ذلك من خالل الج
ــال   العدد  البنوك والمؤسسات اإلسالمية ــط رأس الم متوس

000,000$  
ــودات  ــط الموج متوس

000,000$  
  متوسط عدد الفروع

  178  904  19  50  في جنوب آسيا
  19  56  6  35  في أفريقيا

  9  126  4  30  في جنوب شرق آسيا
بمـا فيـه دول     (في الشرق األوسط    
  )التعاون الخليجي

43  150  1982  300  

  5  119  70  8  ي أوربا وأمريكاف
  137  826  44  166  المجمــــوع

  . م1996 جدة –محسوبة من دليل المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، إصدار االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية : المصدر
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 مليـون دوالر    44حيث ال يزيد رأس مال المصرف اإلسالمي وسطيا عـن           
  . مليون دوالر826 وسطيا وتبلغ موجودات البنك الواحد

  
وباستثناء البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية العاملة في البلدان التي أسلمت           
جميع نظامها المالي والمصرفي، فإنه ال يوجد بنك إسالمي واحد يحتل المرتبة األولى             

  .وال الثانية بين المصارف المحلية العاملة في نفس البلد
  

، فإذا كانت الدراسات حول كفاءة الحجـم المناسـب          أما على المستوى العالمي   
للعمل المصرفي العالمي تتحدث عن حد أدنى من رأس المال يتراوح بـين نصـف               
البليون والبليون الواحد، فإن عددا قليال جدا من المصارف اإلسالمية يكـاد يتجـاوز              

بنـوك  كما أنه على الرغم من عدد الفـروع الكبيـر نسـبيا لل            . 1اختبار الحجم هذا    
اإلسالمية في الشرق األوسط وجنوب آسيا، فإن أقل من القليل منها له فروع عاملـة               
في البلدان اإلسالمية األخرى، دون الحديث عن عدم وجودها إطالقا في معظم البلدان             

  .األخرى 
  

يضاف إلى ذلك أن معظم البنوك اإلسالمية تعاني من مشكالت متنوعة وكثيرة            
رعي للعاملين فيها ومن مشكالت تفـاوت درجـات الرقابـة           في المستوى الفني والش   

الشرعية والتباين الكبير أحيانا بين المواقف واآلراء الفقهية للجـان ومجـالس إفتـاء              
المصارف، والتفاوت والتباين أحيانا في لوائحها الداخلية والتنظيمية مما ال يمكنها من            

ى ذلك عدم توفر القدر المالئم      أضف إل . تقديم النموذج المصرفي الذي تسهل محاكاته     
من الرقابة والمساندة من المصارف المركزية وتنوع أشكال ومستويات هـذا الـدعم             

  .عندما يكون قائما 

                                                           
  ).نفس املصدر السابق( مليون دوالر 750  فقط ثالثة بنوك كلها يف إيران يتجاوز رأس ماهلا نصف بليون وال يزيد عن 1
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كل ذلك يستدعي وقفة متدبرة من أجل استجالء معالم المسار المستقبلي للبنوك            
. مة والتحرير ة في ظل العول   اإلسالمية في ظل المنافسة الشديدة من المصارف العمالق       

  :وفي هذا السبيل ال بد لنا من النظر في الجوانب األربعة التالية
  

 ليبلغ على األقل الحـدود الـدنيا        ضرورة النمو في حجم المصرف اإلسالمي        - 1
المطلوبة للكفاءة المصرفية، سواء من حيث مقدار رأس المال، أم مـن حيـث             

ي شهدها العقدان األخيران مـن      ولعل من أهم أساليب النمو الت     . مقدار الودائع 
إن عصر المصـرفية العمالقـة      . القرن العشرين هو االندماج بين المصارف       

. القادم مع األلف الثالثة ال تستطيع صغار األقزام الصمود فيه للمنافسة الشديدة           
وإن البنوك اإلسالمية مدعوة لدخول السوق العالمية الجديدة بأحجام تتناسب مع           

رها يمكن في االندماج والتوسع، وبخاصة مع نمو        لتالي فإن قَدَ  وبا. هذه السوق 
  .الفروع والصناديق اإلسالمية في المصارف التقليدية الكبيرة

  
ولعل المطلب األساسي والضروري من أجل تحقيق الحجم المطلوب فـي           
المصارف اإلسالمية، هو توسيع السوق اإلسالمية نفسها عن طريق االنفتـاح           

مي وتحرير المعالمالت والعالقات المصرفية فيما بين البلدان        اإلسال/ اإلسالمي
األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي واتفاقية البنك اإلسالمي للتنميـة مـن            

  .القيود الجغرافية والمعوقات المحلية
  
  :ضرورة تنميط العمل المصرفي اإلسالمي    – 2

ة الداخلية، الشـرعية    ينطبق ذلك على اآلراء والفتاوى الشرعية، وعلى الرقاب       
والفنية، وعلى أشكال عرض الحسابات الختامية والميزانيات، بقدر ما ينطبـق           
على ضرورة تنميط وتقعيد الرقابة المصرفية من المصرف المركـزي علـى            
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البنوك اإلسالمية بما يتفق مع خصوصية العالقات المصرفية اإلسالمية، سواء          
موال أم عالقاتها مع البنوك التقليدية، كمـا        ما تعلق بودائعها أم استعماالتها لأل     

  .ينطبق أيضا على معدالت األداء واإلنجاز المصرفيين
  

   وإن ما تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية مـن            
جهد كبير في توحيد المعايير المحاسبية لشيء يستحق التنويه مما يجعله جديرا            

  .بكل دعم وتاييد
  

 ولكن التحديات الحقيقية المقبلة تتطلب تكثيفا في التنميط وتعميما له ليشمل              
جميع المصارف اإلسالمية وليدخل دائرة تنميط الرقابة المصرفية المركزيـة          

  .على المصارف اإلسالمية وليصبح إلزاميا على جميع المصارف اإلسالمية 
  

عد فقط على حسن فهم هذه     إن تنميط المعامالت المصرفية اإلسالمية ال يسا
المعامالت وقراءة كشوفاتها وتقاريرها وإنما يساعد علـى انتشـار التعامـل            
المصرفي اإلسالمي جغرافيا ووظيفيا ويعمل على تسهيل التقاط تفاصيله مـن           
قبل المؤسسات المصرفية التقليدية التي ترغب في تقديم خدمات إسالمية، كما           

  .ئة على إيقاع معامالتها في موقعها الصحيح يساعد المصارف اإلسالمية الناش
  
ليصل إلى مستوى يقـوى علـى       ضرورة تحسين األداء المصرفي اإلسالمي         – 3

المنافسة بقدرته الذاتية دون االعتماد على العاطفـة الدينيـة للمتعـاملين مـع              
  .المصرف
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ة     ويتأتى ذلك بزيادة االهتمام بتدريب القوى العاملة المتخصصة بالمصرفي        
اإلسالمية، وتحسين أدائها، وتحسين أسـاليب تسـويق الخـدمات المصـرفية           
اإلسالمية، واعتماد سياسة تسويقية ترتكز على نوعيـة الخدمـة المصـرفية            
والسعر التنافسي لها بدال من صفتها اإلسـالمية وإثـارة عواطـف العمـالء              

  .ومشاعرهم
  

سـالمية واإلغـداق        كما يتأتى أيضا بتخصيص أقسام للهندسة الماليـة اإل        
باإلنفاق على البحث والتنمية في مجال االبتكار المـالي، ممـا يمكِّـن البنـك               
اإلسالمي من تقديم أدوات مالية ذات كفاءة عاليـة دون التفـريط بالمعـايير              

  .الشرعية
  

    ولعل مما يساعد في ذلك زيادة وجدية التعاون بين المصارف اإلسـالمية            
لية إسالمية وبخاصة لخدمة األموال القصيرة األجل،       في مجال ابتكار أدوات ما    

وفي تسويق األدوات المالية اإلسالمية في األسواق المالية القائمة في البلـدان            
  .اإلسالمية

  
     إن تحسين األداء المصرفي اإلسالمي يهدف إلى المحافظة على المودعين          

 حجـم    ، أو زيادة  ،يقالحاليين وزيادتهم والمحافظة على العمالء الحاليين وتعم      
  .التعامل معهم إضافة إلى اجتذاب متعاملين جدد

  
     وإن المحافظة على الودائع االستثمارية لدى البنوك اإلسـالمية تتطلـب           
إعادة النظر في مبادئ وطرق توزيـع األربـاح بـين المصـرف، ممـثال               
بالمساهمين، وأصحاب الودائع االستثمارية على تنوع آجالها، بحيـث يتجـه           
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وزيع األرباح نحو تقديم مزايا متزايدة للودائع االستثمارية تستطيع المحافظـة           ت
 في ظل التنافس الشديد مـع المصـارف والصـناديق           – بل وزيادتها    –عليها  

والواقع، أنه يمكن القـول إن الفـروق الحقيقيـة بـين            . االستثمارية التقليدية 
ستثمارية الطويلة  خصائص والتزامات السهم وخصائص والتزامات الودائع اال      

األجل في البنوك اإلسالمية ليست من التباعد بحيث تبرر الفروق الكبيرة بـين             
عوائد السهم وعوائد الوديعة، كما نشاهدها في الواقع التطبيقـي فـي معظـم              

وبالتالي فإنه ال بد من تقليل هذه الفروق حتى تستطيع          . البنوك اإلسالمية حاليا  
ي ميدان المنافسة على اجتذاب الودائع والمحافظـة        البنوك اإلسالمية الصمود ف   

  .عليها 
     وإن تحسين األداء المصرفي في المصارف اإلسـالمية يتطلـب أيضـا            
اإلسراع في اإلفادة من تقنية المعلومات، سواء أكان ذلك في خدمات العمالء،            

ظيف أم في التعامل مع المراسلين، أم في العالقات المصرفية الدولية، أم في تو            
  .األموال ومتابعة األسواق

  
ضرورة العمل على التوسيع والتنويع المستمرين في الخـدمات المصـرفية              – 4

  .اإلسالمية 
  

   ويتأتى ذلك بالعمل الدؤوب على ابتكار األدوات المصرفية اإلسـالمية ثـم            
  .العمل المستمر على توسيع أسواقها

  
:  واحد من مبادئ ثالثـة هـي           فمن المعلوم أن التمويل اإلسالمي يقوم على      

مبدأ البيع الذي يؤدي إلى خلق مديونية للمصرف الممول على العميل المتمول،            
ومبدأ المشاركة الذي يؤدي إلى نوع من التملك لألصول اإلنتاجية يشترك فيه            
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المصرف مع العميل، ومبدأ اإلجارة وهو يقوم على تملك المصرف اإلسالمي           
  . د إجارة عليها يكون فيها حق االنتفاع للعميلألصول معمرة مرتبطة بعقو

  
وإن أهم تحد تواجهه المصرفية اإلسالمية اليوم يكمن في قـدرتها علـى                 

ابتكار أدوات مالية وخدمات مصرفية جديدة تصلح للمنافسة في سـوق ماليـة             
مفتوحة وسريعة الحركة دون أن تضحي بمصداقيتها ، أي من خالل التزامها            

 هـذه   - في الشـريعة اإلسـالمية       -واألخالقية التي تحكم    بالقواعد الشرعية   
  .المبادئ التمويلية الثالثة المذكورة

  
   ثم إن توسيع أسواق األدوات والخدمات المصـرفية اإلسـالمية وتعميقهـا            
يتطلب التعاون الصادق فيما بين المصارف اإلسالمية نفسها، أوال، وبينها وبين           

لدانها ثانيا، وبينها وبين المصارف المركزيـة       المصارف التقليدية العاملة في ب    
وإدارات األسواق المالية في هذه البلدان من أجل إقامة سـوق ماليـة ثانويـة               

  .تستطيع استيعاب وترويج األدوات المالية اإلسالمية 
  

   ولعله قد آن األوان ألن تتخذ البلدان اإلسالمية الخطـوات المناسـبة نحـو              
على بعضها البعض كخطوة أولـى لتعزيـز مواقفهـا          انفتاح أسواقها المالية    

التنافسية، بحيث يمكن تداول األدوات المالية المسجلة في أي سوق منهـا فـي     
كما أن المصـارف والمؤسسـات الماليـة        . األسواق األخرى بصورة مباشرة   

اإلسالمية نفسها مطالبة بتيسير تداول األدوات التي يصدرها أي منهـا، مـن             
  . موحد للتداول فيما بينهاخالل إيجاد نظام
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وأخيــرا فإذا كانـت العقود الثالثة الماضية قد شهدت نموا للبنوك اإلسالمية             
سنويا، وهو معدل أعلى من     % 10 يزيد قليال عن     – معبرا عنه بمجموع موجوداتها      –

معدالت نمو المصارف التقليدية في جميع البلدان اإلسالمية، فإن األهميـة اإلبداعيـة             
ة المصرفية اإلسالمية وتحديات المرحلة القادمة ، مرحلة التحرير والمنافسة على           لفكر

المستوى العالمي، وضخامة المؤسسات المصرفية التقليدية القائمة علـى اقتصـاديات           
السوق الكبيرة، كل ذلك يتطلب العمل على الوصول إلى معدل للنمو يزيد عما حققته              

  .لماضيةالمصرفية اإلسالمية خالل العقود ا
  

وبذلك فإن القرن الحادي والعشرين ينبغي أن يكون قرن االتسـاع واالنتشـار               
والتعمق في العمل المصرفي اإلسالمي الذي ينبغي أن يطمح إلى معـدالت للنمـو ال               

سنويا حتى تستطيع المصرفية اإلسالمية أن تحتـل موضـعها          % 15 – 14تقل عن   
ع حجم أسواق البلدان اإلسالمية وطاقاتهـا       المناسب في السوق العالمية بما يتناسب م      
  .المالية، وليس ذلك على اهللا بعـــزيز 

  

  .وآخـــر  دعوانا  أنِ  احلمدُ  هلل رب  العاملني   
  
  

    
  
 
 


