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د المالية والتأمين،  واألسواق الخدمات المصرفية يشملقطاع الخدمات المالية الذي  وق
الي  المصارف تجاهساھمت ھذه االتفاقية إلى ا ر الم ا يسم أونحو التحري ة  ىم بالعولم

ة ذ،وي المالي ث  اأتي ھ وفالبح ى  للوق درعل ة ق ي مواجھ المية ف ارف اإلس ة المص
  .الخدمات المصرفيةتجارة  تحرير المنافسة العالمية في إطار اتفاقية

ة      ام  التفاقي ار الع ل ،اإلط ة والتحلي ث بالدراس اول البح دمات ايتن لخ
المصرفية ونماذج االلتزامات التي تقدمت بھا بعض الدول اإلسالمية في ھذا  المجال 

ة و ، والواقع الحالي ل ة (المحلي ه مع المصارف التقليدي لمصارف اإلسالمية ومقارنت
ارف  ى المص ة عل ار المتوقع ؤ باآلث ة و التنب ارات المتاح ل الخي ة ) ، وتحلي العالمي

  اإلسالمية وفقاً لكل خيار.
إن اتفاقية تجارة الخدمات المصرفية تفرض على المصارف اإلسالمية العديد 

ة من خالل إال  عليھا من   التحديات ال يمكن التغلب اء استراتيجية فاعل تند بن ى تس إل
ات  اء بالمتطلب وجي واإليف ة التطور التكنول املة ومواكب ديم الخدمات المصرفية الش تق
روع  لة ذات الف ة المراس ع المصارف األجنبي ات م ق العالق ة وتوثي ايير العالمي والمع

دماج وال ار االن تكامل للمصارف اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية ،وكذلك اللجوء إلى خي
  من أجل االستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.

المية ضمن  دمات المصارف اإلس ة بضرورة إدراج خ د أوصت الدراس وق
ة ،  ا االتفاقي جداول التزامات الدول اإلسالمية ، واالستفادة من التسھيالت التي تتيحھ

  المياً.والعمل على خلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة ع
  
 

ABSTRACT 

The General Agreement on Trade-related Services (GATS) 

contained twelve sectors within which is the service sector. The 

service sector composes of the financial services, financial markets 

and insurance. The agreement has well contributed to financial 

liberalization towards the banking sector formally named the 

financial globalization. This dissertation is founded to study the 
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power of the Islamic Banks in facing the international competition in 

the context of the International liberalization of the Banking Services 

Agreement. 

The dissertation is comprehensively studied and analyzed the 

general context of the banking service agreement as well as the 

obligations’ models offered by some of Islamic countries. The current 

reality of the Islamic banks compared with the traditional banks 

(local and international). Then it analyzed the available options and 

forecasting with the expected effects on the Islamic banks according 

to each option. 

The Banking Trade Services Agreement imposed a number of 

unavoidable challenges on the Islamic Banks and, unless these 

challenges are faced through building efficient strategy based on 

offering a comprehensive banking services and cope with the 

technological innovation development to fulfill with the international 

criteria requirements and documenting the relations with the 

corresponding foreign banks with branches and Islamic windows. 

Moreover, it addressed the implication of getting into merger option 

and integration of Islamic Banks for benefiting from large-scale 

economies. 

The dissertation recommends the necessary insertion of 

Islamic Banking Services in the obligations’ schedules and benefit 
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from the facilities offered by the agreement. Moreover, it 

recommends creating giant banking institutions able to face the 

international competition.  

 
  
 
 
 

                                          

       
  
  
  
  
  
  

  المقدمة

ن  ھا ع ماتھا وخصائص ي س ف ف ا تختل المية بأنھ ارف اإلس ف المص تتص
ر الخدمات المصرفية والمصارف التقليدية،  ة تحري ر  اتفاقي ان أث ذا البحث لبي يأتي ھ

  سالمية.  على نشاط المصارف اإل
ي  درة المصارف اإلسالمية في الوقت اآلن و تكمن مشكلة البحث في عدم ق
على الصمود في وجه المنافسة العالمية وفقاً للشروط واالمتيازات التي تقررھا اتفاقية 
دول  ن ال ة م ات المقدم داول االلتزام اين ج راً لتب ك نظ رفية، وذل دمات المص الخ

ك المصارف   اإلسالمية التي انضمت لالتفاقية ا تل واختالف الظروف التي تعمل فيھ
  اإلسالمية من دولة ألخرى . 
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س أصغر الحجم وضعف ريفترض الباحث  أن المصارف اإلسالمية  تتسم  ب
ة  االمال عند مقارنتھ ا بالمصارف العالمي ذا باإلضافة لضعف تمثيلھ ً ھ ا ا خارجي .  كم

ال ارف اإلس افس المص بحت تن ة أص ارف التقليدي دمات أن المص ديم الخ ي تق مية ف
أتھا  ذ التي أنش المصرفية الموافقة إلحكام الشريعة اإلسالمية من خالل الفروع والنواف

  والعالقات التي أقامتھا مع المصارف اإلسالمية نفسھا. 
اولوه  بهالموضوع كظاھرة جديدة فقد اھتم  نظراً ألھمية عدد من الباحثين وتن

ر ة تحري ار اتفاقي ي إط ة، ف دمات المصرفية  بالدراس نالخ ات مصرفية  م الل بيئ خ
  : الدراساتمتباينة ومتشابھة ، ومن بين تلك 

ؤاد)  1( ر ( ف د هللا العم راف"م) 1997عب أثير استش ات  ت ة الج اتفاقي
  وملحقاتھا على مستقبل الصناعة المصرفية اإلسالمية":

ة دفت دراس ر" ھ ة العم ار اتفاقي ع آث ى تتب ات" إل ل وا ، الج ك بتحلي ع وذل ق
ى ا ليط الضوء عل ملصناعة المصرفية اإلسالمية، وتس أثير  أھ ة ذات الت ود االتفاقي بن

ل واستشراف  ذهعلى الصناعة المصرفية اإلسالمية وتحلي افع  ھ لبية والمن ار الس اآلث
ا. ة لمواجھتھ ات العملي ان التوجيھ ع بي ة م ة التوصلت  و اإليجابي ىدراس  ضرورة إل

ى المنافسة القيام بالعديد من اإلجراءات ا وك اإلسالمية عل ي تساعد البن ةلت مع  العادل
  .)1(التجارةالمؤسسات المالية الغربية، في ظل الدعوة إلى عالمية السوق وتحرير 

ود (2( ن حم امي حس تقبل م)1997) س ل  مس ي ظ المية ف ارف اإلس المص
  المصرفي اإلسالمي العالمي: النظام

اول ود" تن ي"  حم ر ف ل المص ذور العم ته ج ارة دراس ي الحض في ف
المية،والواقع ل  اإلس تقبل العم الي اإلسالمي،ومس رفي والم ام المص ر للنظ المعاص

الميالمصرفي  دت  اإلس د أك ة. وق ة العولم ي مواجھ ة الف ل المصرفي  أندراس العم
المي ل  اإلس ذا التكام المية، إال أن ھ ة اإلس ات المالي ام المؤسس اً بقي ل جزئي د تكام ق
ة ع و بحاج دعيم أوس ى ت ى إل در عل ام المصرفي اإلسالمي أق ون النظ ى يك أشمل حت

ة  ةمواجھ دمات  المنافس ارة والخ الم التج ي ع دود ف واجز والح ة الح ل إزال ي ظ ف
  .)2(واالستثمارالمصرفية والتمويل 

)3 (Munar Iqbal,Ausaf Ahmad Tarigulla Khan (1998) 
''Challenges Facing Islamic Banking''  

والتحديات التي تواجه العمل  المشكالت علىآخرون " دراسة إقبال و تركزت
يالمصرفي اإلسالمي في القطاع الخاص الذي يعمل  ة مصرفية مزدوجة تعمل  ف بيئ
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ارف  ع المص ب م ى جن اً إل المية جنب ارف اإلس ا المص ةفيھ ارت  ، التقليدي ا أش كم
ب التي الجوان بعض التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي في التحدياتالدراسة إلى 

ھم المؤسسيتشمل اإلطار  دام مؤسسات األس بية وانع ايير المحاس انوني والمع  ،  والق
  .)3(بالجوانب التشغيليةالمرتبطة تحديات ھذا باإلضافة لل

د)  4(  رح ( عب د ف اح محم ة" م)1999الفت وك  رؤي ل البن تراتيجية لعم اس
  اإلسالمية في ظل العولمة" :

ة  االقتصادلى الدراسة تأثير العولمة ع تناولت من خالل دخول البنوك األجنبي
ة موقف  البنوكبثقل شديد في األسواق المحلية مما يعرض  ة لالنحسار، وتقوي الوطني

اإلسالمية من حيث المودعين  البنوكالبنوك األجنبية.كما أشارت الدراسة لخصوصية 
رض " ثالً. وتع المي م ي اإلس ك دب ة بن ذًة تجرب رحمتخ ة" ف وير الع ألھمي ل تط م

ن  تفادة م ه باالس المي وتدعيم رفي اإلس لالمص ع  العام ة المجتم ي تنمي اني ف التق
  .)4( في البنوك اإلسالمية الودائعوتطويره، كما تناول أھمية ضمان الودائع في تدعيم 

اع  يتضح اك إجم ابقة أن ھن ينمن الدراسات الس ة  ب احثين في عدم مالئم الب
ا وك  تحرير الخدمات المصرفية في بعض بنودھ ة عمل البن ا   اإلسالميةمع طبيع مم

  . والحدوديقلل من قدرتھا على مواجھة المنافسة في ظل إزالة الحواجز 
ز   ابقة  تتمي ات الس ن الدراس ة ع ذه الدراس يھ ا  ف ع  أنھ ل واق وم  بتحلي تق

دمات  ارة الخ ة تج اً لنصوص اتفاقي ة  وفق ارات المتاح المية و الخي ارف اإلس المص
دى م رفية  وم ةالمص ار المتوقع ؤ باآلث م التنب ن ث ا وم ان و الءمتھ ددات  بي مح

  للمصارف اإلسالمية. المستقبلية ستراتيجية اال
    

  المحور األول
  اإلطار العام التفاقية تحرير الخدمات المصرفية

 General Agreement on Tradeتعتبر االتفاقية العامة لتجارة الخدمات 

related Services (GATS) ان نطاق أورجوايج المميزة لجولة من النتائ د ك ، فق

ددة  ارة المتع ة للتج د الدولي ق القواع رافتطبي ذه الجول األط ل ھ ى  ةقب وراً عل مقص

  .  )5(الخدمات فييشمل التجارة لظل االتفاق الجديد  فيالسلع، لكنه امتد  فيالتجارة 

ان واع من الخدمات ك من  وقد شملت االتفاقية العامة لتجارة الخدمات عدة أن
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ل بين ي ظ وك ف ل البن ا ادخ دمات المصرفية، مم مل الخ ى تش ة الت دمات المالي ا الخ ھ

  بالعولمة المالية.  ىما يسم أواالتجاه نحو التحرير المالي 
اول ية  يتن ادئ األساس دمات والمب ارة الخ وم تج ور مفھ ذا المح ھ

د الخدمات المصرفية الت وأشكال توريد الخدماتلالتفاقية، ى تحدي ي تشملھا إضافة إل
  ھذه االتفاقية. 

  :مفھوم تحرير تجارة الخدمات 1-1
لع،  ر التجارة في الس ة تحري يختلف تحرير التجارة في الخدمات عنه في حال
حيث أنه في معظم الحاالت ال توجد مشكلة (عبور حدود) وتعريفات جمركية بالنسبة 

دمات ى الخ دمات .إل ارة الخ ود تج أتى  إن قي وانين وات الل الق ن خ رارات م لق
د، وة دولال سنھا وتقرھالتي تاواإلجراءات  ى إزال ق ة الخدمات إل ود  ةسعت اتفاقي القي

ومن ،  ھا بحيث من الممكن التوصل في النھاية إلى نظم للتبادل الحر للخدماتفوتخفي
ة والقواعد واإلجراءات  المتوقع أن يتم  ي االتحرر من القوانين والتشريعات الوطني لت
ر خاللتفرضھا الدول  ة الخدمات  عشر سنوات على األكث اذ اتفاقي دء إنف اريخ ب من ت

)6(.  
   المبادئ األساسية التفاقية تحرير تجارة الخدمات: 1-2
ادئ والقواعد تقوم  اتفاقية تحرير تجارة الخدمات  إن ي اعلى عدد من المب لت

  : ييمكن إيجازھا فيما يل ھاعند تطبيق ىتراع أنيجب 
  :(Most Favoured Nation)ولي بالرعاية  ) مبدأ الدولة األ1(

ة2نصت على ھذا المبدأ  المادة ( اني من االتفاقي ه  ، ) من القسم الث ويقصد ب
ب ى األسواق وشروط  عدم التمييز بين موردي الخدمات األجان دخول إل من حيث ال

نح الخدمات وموردي الخدمات  التشغيل، وبحسب ھذا الشرط يلتزم كل عضو أن يم
يماثلھا من الخدمات  لما التي يمنحھا لكمعاملة ال تقل رعاية عن ت آخرو أي عض من

وردي  دماوم د  تالخ ن أي بل الي  آخر.م ارة الخدمات وبالت زة تتصل بتج ان أي مي ف
ذا األخرى األطرافطرف تمتد تلقائياً لتشمل ألي تمنح  ة من ھ تثنت االتفاقي د اس . وق

ة مزايا خاصة  تمنحالشرط الدولة العضو التى  ات ثنائي دول من خالل اتفاقي بعض ال ل
قيتجاوز سريانھا عشر سنوات ( كما سبق ذكر ذلك)   أالطة يشر ة  ثم يطب دأ الدول مب

ل مجلس  األولى بالرعاية على االمتيازات الممنوحة بعد مرور خمس سنوات من قب
   ).7(التجارة فى الخدمات

  (Transparency)) مبدأ الشفافية: 2(
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ع أارة فى الخدمات كل عضو تلزم اتفاقية التج ذات  اإلجراءاتن ينشر جمي
ذھا،  ى تنفي ؤثر عل ة أو ت ذه االتفاقي ذ ھ ق بتنفي الصلة وذات التطبيقات العامة التى تتعل

ذه  زال يتجاوموعد  في إبطاءوذلك دون  دء سريان ھ ة ب ً ، وينبغي االتفاقي نشر  أيضا
ة بالتجارة فى الخدم ة المتعلق ا والتي يكون جميع االتفاقيات الدولي ؤثرة فيھ ات أو الم

ا ع عليھ د وق و ق وز ألي ، العض ى  ويج ق ف و الح ارعض ى  إخط ارة ف س التج مجل
ود  آخريتخذھا أي عضو  إجراءات بأيالخدمات  ذ بن ؤثراً فى تنفي ويعتبرھا العضو م
  االتفاقية.

ة  ن جھ رىوم يس  أخ يل ديم  ف ى أي عضو تق رض عل ا يف ة م ذه االتفاقي ھ
 األذى إلحاقتنفيذ القوانين أو  ةإلى إعاقعنھا  اإلعالنيؤدي  أن يمكن ةريسمعلومات 

ة أو  ىبالمصلحة العام روع اإلضرار إل ة لمش الح التجاري آت أو بالمص ة،  منش معين
    .)8(خاصة أمعامة كانت 
ا     زمكم ة  تلت ي منظم دمات ف ارة الخ س تج ار مجل اء بإخط دول األعض ال

ل بأي ى األق نوياً عل ة س ارة العالمي ي التج ديالت ف دة أو تع رارات جدي وانين أو ق ة ق
ى  ة إل ارت االتفاقي ث أش ارية، حي وانين الس و أالق وز للعض ه يج داول أن دل ج ن يع

ه  ا علي ديمھا، وكل م غ  أنالتزاماته أو سحبھا كاملة بعد مضي ثالثة سنوات من تق يبل
ض األعضاء منظمة التجارة العالمية بھذا التعديل قبل سريانه بثالثة اشھر وعليه تعوي

   .المتضررين
  :Progressive Liberalization) مبدأ التحرير التدريجي 3(

و االقتصادي     يعتبر التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وسيلة لتشجيع النم
اريين ركاء التج ل الش ين ك ث  ب ادة ، حي نظم الم ن  19ت ع م زء الراب ي الج واردة ف ال

ة الوصول االتفاقية والمعنونة تحت عنوان "التفاو ض حول االلتزامات المحددة" عملي
ا  أعلىإلى مستويات  دأ أولھ من التحرير من خالل جوالت متعاقبة من المفاوضات يب

ة،   ة التجارة العالمي ة إنشاء منظم ذ اتفاقي بعد خمس سنوات على األكثر من تاريخ تنفي
ى تجارة ار معاكسة عل الخدمات  وتوجه تلك المفاوضات نحو تخفيض أو إزالة أية أث

ك من  تعوق  كفاءة الولوج لألسواق وبما يحقق منافع متوازية لجميع المشاركين في تل
  المفاوضات. 

  ) مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية:4( 
ة، حيث ي ة من االتفاقي مكن مالحظة ھذا المبدأ من خالل المادة الثالثة والرابع

ادة تشير إلى ضرورة  ام مختلف األعضاء بتسھيل زي ة  قي مساھمة أو مشاركة الدول
ك  النامية في التجارة الدولية من خالل التفاوض حول جداول االلتزامات الخاصة  بتل
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  والتي تتعلق باألمور التالية: الدول، 
درتھا  ا وق ادة كفاءتھ ة وزي دمات المحلي وفير الخ درات ت ة ق ز وتقوي أ) تعزي

ة لالتنافسية عن طريق السماح  دول النامي ىل ا  بالحصول عل اً التكنولوجي  لألسس وفق
  تجارية.ال

بكات  ع وش وات التوزي ى قن ة إل دول النامي ول ال ة وص ين إمكاني ب) تحس
  المعلومات.

ى أسواق التصدير في القطاعات والوسائل  م اج) تحرير الوصول إل ي تھ لت
  تلك الدول.
    ) مبدأ عدم السماح باالحتكارات والممارسات التجارية المقيدة:5(

تعوق  أناألساليب الحمائية التي يمكن  بھدف إزالة على ھذا المبدأ  تم االتفاق
ر المشروعة  ، والتي تحرير تجارة الخدمات د التتمثل في بعض الممارسات غي تي ق

ة أو يتبعھا مقدمي الخدمات الوطنيين  ات معين ة لنوعي بعض محتكري األسواق المحلي
بواسطة أيضاً  تم يأو قد ، ألسواقمنافسة األجانب في تلك ا يحد من من الخدمات مما 

  .  )9(ھوالء المحتكرين عند تقديمھم الخدمات في أسواق خارجية
  توريد الخدمات: أشكال 1-3

 الرأيالخدمات، ولقد استقر  فيالتجارة  أنواعتضمنت االتفاقية كافة          
   -لتوريد الخدمات تتمثل فيما يلي: أشكال أربعةفيھا على تحديد 

وھو  : Cross Border Supply) (ة عبر الحدودــــــــــــال الخدم)  انتق1(
  دولة المستھلك.  إلىما ال يستدعي انتقال مقدم الخدمة 

ـ)  التواج2( ـد التجــــ : ويقصد Commercial Presence)( اريـــــــــــــ
  دولة المستھلك. فيبه تقديم الخدمة من خالل شركة أو فرع 

ه consumption abroad)( ارجــــــــــلخا فيتھالك ـ)  االس3( : ويقصد ب
  .)10( السياحة أنشطةانتقال طالب الخدمة للخارج الستھالكھا ھناك مثل 

ال 4( خاص)  انتق ين  األش ىالطبيعي ديم الخدم إل ارج لتق ـالخ ( ة ــــــــــ
(Presence Natural Person كما يحدث في حالة الخبراء والمستشارين : )11.( 

  .في إطار اتفاقية الخدمات الخدمات المصرفية أنواع   1-4 
  -في اآلتي:الخدمات  لتي تشملھا اتفاقيةاتتمثل الخدمات المصرفية 

ى 1( رد إل ة ال وال الموجب ن األم رى م كال األخ ع واألش ول الودائ )  قب



    
  
  
  
  
  

المية                            ارف اإلس ى المص رفية  ل دمات المص ارة  الخ ر تج ر تحري             أث
13   

  
  

    .الجمھور
ل 2( تھلكين وتموي روض المس ك ق ي ذل ـما ف كاله ب ة أش راض بكاف ) اإلق

  .جاريةالعمليات الت
ان وكروت 3( ك االئتم ا في ذل وال بم دفوعات وتحويالت األم )  خدمات الم

  االئتمان واإلقراض والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.
  .)  الضمانات وااللتزامات4(
ال 5( وق الم ي: أدوات س الء ف اب العم ك أو لحس اب البن ار لحس )  االتج

  .لنقد األجنبي واألوراق الماليةشھادات الودائع وا –الكمبياالت  –والشيكات 
  )  المشاركة في إصدار األسھم وتقديم الخدمات المتعلقة بھذا اإلصدار. 6(
  .)  سمسرة العمالت7(
  .) إدارة محفظة األوراق المالية8(
  )  االحتفاظ باألوراق المالية9(
  .)  خدمات االئتمان10(
  ) .12( خدمات الحفظ في الخزائن ) 11(
  

  المحور الثاني
  لبعض الدول اإلسالميةجداول التزامات الخدمات المصرفية 

ات  ات واالرتباط ن االلتزام وعين م دمات ن ارة الخ ر تج ة تحري ئ اتفاقي تنش
ام اللدول األعضاء، ينطوي النوع األول على التزامات عامة، وھي  ي تتضمن أحك لت

زام باومبادئ االتفاقية والضوابط  دول لتي تضعھا، والتي يتساوى في االلت ة ال ا كاف ھ
  األعضاء بال استثناء. 

ذي يتضمن العروض  أما النوع الثاني فھو عبارة عن التزامات محددة، و ال
ة ومحددة  ة معين ر قطاعات خدمي ا بتحري زم بموجبھ المقدمة من كل عضو والتي يلت

  التحرير ومعايير وأنماط توريد الخدمات فيما بين الدول األعضاء.  ىمن خاللھا مد
ور ول انضمام  وتتبل ة ببرتوك االلتزامات المحددة في جداول التزامات مرفق

الدولة العضو،  حيث تلتزم الدولة بموجبھا بتحرير قطاعات خدمية معينة، ويحدد في 
ات  داول القطاع ذه الج ا، اھ ة منھ ة األجنبي واقھا للمنافس تح أس ة ف تقبل الدول ي س لت
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  ى السوق الوطنية.باإلضافة إلى شروط دخول مورد الخدمة األجنبي إل
ة، حيث يمكن  وتشتمل جداول االلتزامات أيضاً على ضوابط المعاملة الوطني
ة في  وطنيين، مع حفظ حق كل دول ة ال منح الموردين األجانب معاملة مماثلة لمعامل
ا  وضع الشروط والضوابط التي تحقق حماية مصالحھا وفقا لقوانينھا وتشريعاتھا، كم

ى التزا داول عل وي الج انتي تحت ة تحت خ ي ال تخضع للجدول ات إضافية وھي الت م
  النفاذ إلى األسواق والمعاملة الوطنية.

م األفق مين، القس ة قس ات ألي دول داول االلتزام من ج ـوتتض ي ــــــ
Horizontal Section  وائح ريعات والل وانين والتش اريف الق ى تع وي عل ويحت

ل ق دمات مث ات الخ ة قطاع ق بكاف ي تتعل ارية والت ركات الس انون الش ل وق انون العم
  والقانون التجاري وغيرھا. 

ا القس اك أيض ـوھن ـم الراســــــ دد  Vertical Sectionي ــــ ذي يح ال

ـالقطاع ات ــــ ة واالرتباط ي االتفاقي ا ف دخول بھ ة ال ب الدول ي ترغ ة الت ات الخدمي

  المحددة لكل قطاع.

ود المحددة لكل قطاع في مالحق االتفا ة للتجارة في ويتم ذكر البن ة العام قي

دمات  واع الخ ان أن تم بي ة ، ي دمات المصرفية والمالي اع الخ ي قط ثالً ف دمات، فم الخ

المصرفية والمالية (عدا التامين) كما تمت اإلشارة إليھا قبل ذلك)، تحت بند الخدمات 

ة من حيث  ود التي تضعھا الدول د القي المصرفية والمالية األخرى، ويذكر أمام كل بن

ذكر الحد الن أن ي ا، ك فاذ إلى األسواق والمعاملة الوطنية في الحدود الخاصة بكل منھم

ثالً  ة م وال المالي ن رؤوس األم ب م اھمة األجان اذج  .)13(األقصى لمس ي نم ا يل وفيم

  بعض الدول اإلسالمية  في الخدمات المصرفيةاللتزامات 

  جمھورية مصر العربية:2-1

ا تتمثل التزامات جمھورية مصر العر ة في مجال الخدمات المصرفية فيم بي

  -يلي:

    بالنسبة للمصارف الخاصة والمشتركة) 1( 
ة البنك المركزي 100السماح بالملكية األجنبية بنسبة  - % مع اشتراط موافق
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  % دون تمييز.10المصري على الملكية التي تزيد عن 
زام م -  توردإل دريب المس وفير الت ب بت رفية األجان دمات المص مر ي الخ

  .  للموظفين المصرفيين في مصارفھم
يكون المدير العام للبنوك المشتركة من المصريين، وأن تكون  أناشتراط  -

 . )14(ال تقل عن عشر سنوات  لديه خبرة مصرفية داخل جمھورية مصر العربية

 بالنسبة لفروع المصارف األجنبية) 2(
ابع  - رع الت اري للف ود التج دالوج ة الح ارف األجنبي ار  المص ب اختب يتطل

  الحاجة االقتصادية.
ات الحدود  - اء بمتطلب ا اإليف ة يتوجب عليھ فروع المصارف األجنبية القائم

    الدنيا لراس المال وغيرھا من التدابير الوقائية.
روع  - رخيص بإنشاء ف ة شروط الت يحدد وزير االقتصاد والتجارة الخارجي

 البنوك األجنبية.
  -لمصارف األجنبية:ثالثاً: بالنسبة لمكاتب تمثيل ا

تثمار  تقتصر أنشطة مكاتب التمثيل على إجراء الدراسات وبحث فرص االس
ذليل  ى حل المشكالت وت اھمة ف ية والمس ا الرئيس ع مراكزھ ة اتصال م والعمل كحلق

  الصعوبات التي قد تواجه مراسلي البنوك األم داخل جمھورية مصر العربية.
  دولة الكويت: 2 -2

اون الخليجي التي ال  تعتبر دولة الكويت ين دول مجلس التع دة ب الدولة الوحي
ة  ة المصارف العامل ود ملكي ة في القطاع المصرفي، إذ تع ا مصالح أجنبي تساھم فيھ

  . )15( فيھا إلى راس المال الوطني من القطاعين العام والخاص
  : وتتمثل التزامات الكويت في اآلتي

  .عدم االلتزام  بتوريد الخدمة عبر الحدود -
  ربط الترخيص لفروع البنوك األجنبية بموافقة مجلس الوزراء الكويتي. -
   .)16(تقييد مساھمة راس المال األجنبي في البنوك المحلية  -
  جمھورية السودان: 2-3

تكتمل  معلى الرغم من إجراءات انضمام  السودان لمنظمة التجارة العالمية ل
اتجاھات الجھاز المصرفي السوداني من يمكن النظر إلى ، إال أنه  بصورتھا النھائية

ذھا المصارف  وم بتنفي خالل اإلجراءات والسياسات التي يصدرھا بنك السودان وتق
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اتخذ بنك السودان جملة من السياسات بھدف تھيئة الجھاز المصرفي  حيث،  التجارية
   -السوداني لتحرير الخدمات المصرفية ولقد تمثلت تلك السياسات في اآلتي:

ذه  : )17( م2002 – 1999السياسة المصرفية الشاملة ) 1(  حيث ھدفت ھ
ة  السياسة إلى تأھيل القطاع المصرفي بغرض التغلب على عناصر الضعف ومواجھ

 .التحديات والتطورات العالمية
 :)18( 2002  – 2000 سياسة إعادة ھيكلة إصالح الجھاز المصرفي) 2( 

،وتطبيق سياسات  د األدنى لراس المالزيادة الح ،ومن ابرز مالمح ھذه السياسة
ً  بنوك القطاع العامإصالحية  ل اعتباراً  والبنوك المتخصصة وقد بدأ تنفيذھا تدريجيا

   .م2000من العام 
ر الخدمات المصرفية توجيه المصارف التجارية  )3(  من خالل  نحو تحري

ديم اب وذلك، السياسات النقدية ة تق د تعريف لخدمات شريطة السماح لكل مصرف بتحدي
  أخطار بنك السودان المركزي.

  -:باتخاذ ما يليالسعي نحو تحرير التمويل المصرفي وذلك ) 4( 
  تخفيض ھوامش األرباح عند منح التمويل بصيغة المرابحة.  .أ 
د  التجاري تخفيض القسط األول الذي يفترض علي المصرف  .ب  تحصيله بع

 تنفيذ المرابحة. 
نح ال  .ج  د م ريك عن اھمة الش يض مس ات تخف اركة لقطاع ل بصيغة المش تموي

 محددة.
رى  .د  ل األخ يغ التموي تخدام ص ه باس اركة  التوجي ة والمش الف المرابح خ

 .والسلم
يما في السياساالقتصاديةللقطاعات  ترك الخيار للمصارف بتمويل  .ه   ة، الس

  م وما تالھا.1998النقدية  التي صدرت في عام 
تعلق بھيكل الجھاز المصرفي من الحقائق التي ال يمكن إغفالھا فيما ي      

  السوداني ما يلي:
لتي قامت بتأسيس العمل المصرفي افروع المصارف األجنبية ھي  ) أن 1(

فروع ھذه ال ان ، وفي السودان وذلك بتواجدھا لخدمة أھداف المستعمر قبل االستقالل
 ً ، وحتى 1969-1956إلى جنب مع  المصارف الوطنية خالل الفترة  ظلت تعمل جنبا

  م. 1970اريخ تأميمھا في عام ت
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مرة  لقد تزامن السماح  لفروع المصارف األجنبية بممارسة نشاطھا) 2(
اإلسالمية األخرى،  المصارفمع افتتاح بنك فيصل اإلسالمي السوداني و أخرى

، وھذا م1975وذلك في إطار سياسة االنفتاح االقتصادي التي اتبعتھا الدولة في عام 
العمل في بيئة تتواجد فيھا المصارف التقليدية  ىاإلسالمية عليعني قدرة المصارف 

   األجنبية .
إن تحول القطاع المصرفي السوداني للعمل وفق أحكام الشريعة ) 3(

اإلسالمية لم يقتصر على المصارف الوطنية فحسب بل شمل أيضاً فروع المصارف 
  األجنبية.

فروع  دية المحلية والمصارف اإلسالمية والمصارف التقلي وبالتالي فإن
في السودان كانت تعمل في بيئة مصرفية واحدة ، وقد يكون ھذا  المصارف األجنبية

 ً لمصارف اإلسالمية على البقاء والمنافسة عند التطبيق الكامل التفاقية ل كبيراً دافعا
  الخدمات المصرفية .

وثمة نقطة أخرى يجب النظر إليھا في التجربة السودانية وھي قدرة 
ً للقوانين المنظمة للعمل المصرفي في  ةمصارف األجنبيال على تقديم خدماتھا  وفقا

، وھذا الجانب قد يكون في صالح األخيرة  من حيث مشاركتھا في تقديم  السودان 
  الخدمات المصرفية اإلسالمية مما يشكل ضغوطاً على المصارف اإلسالمية . 

اتإن       يرفية الخدمات المص صياغة جداول التزام السودان  يجب أن  ف
ار في  أن  اك بعض الثوابت  تأخذ في االعتب ا أو  ھن ازل  ال يمكن الرجوع عنھ التن

  عن أمر تعديلھا وتتمثل في اآلتي:
ام الشريعة 1( ا ألحك ) االلتزام التام في تقديم الخدمات المصرفية والمالية وفق
  .لكل المصارف العاملة في داخل الدولة  اإلسالمية
ة) 2(  األخرى عدم التعامل بأسعار الفائدة أخذاً وعطاءاً في المؤسسات المالي

  لتي تعمل في داخل الدولة ، سواء كانت وطنية أو أجنبية.ا
بالد 3( ة في ال ) ضرورة مراجعة الخدمات التي تقدمھا كل المصارف العامل

ذات  للتأكد من خلوھا من المعامالت الربوية ، على أن يكون ذلك من اختصاص جھة
ھذا مع احتفاظھا بدرجة  معرفة وخبرة ودارية بالنواحي الشرعية والمصرفية والفنية،

  .عالية من االستقاللية
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  لثالثاالمحور 
  : حقائق وأرقامالمصارف اإلسالمية 

أة  مصرفية تعتبر المصارف اإلسالمية  مؤسسات        ة من حيث النش حديث
ا ، إذ لم يتجاوز عمرھا أربعة عقود من  ك المصارف أعمالھ الزمان ، وقد باشرت تل

ك  رغم من ذل ى ال ة ، واستطاعت عل في بيئة مصرفية تسيطر عليھا الصيرفة التقليدي
عريض  عأن  تقدم خدماتھا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية إلى قطا
ديمن المتعاملين . ولم يقف األمر  عند ذلك بل اتجھت المصارف التقليدية    منفسھا لتق

المي ارف اإلس دمات ا المص ه    ةخ ذي حققت اح ال اً .  إن النج اً وعالمي اً وإقليمي محلي
ا ، وبمساعدة الحكومات  ى أمرھ ائمين عل المصارف اإلسالمية  كان بفضل جھود الق

  والسلطات النقدية في تلك الدول ، بمعنى أن ھناك درجات من الحماية منحت لھا .
ة       ازات في ظل اتفاقي ل االمتي تم تقلي ر الخدمات المصرفية سوف ي تحري

تعدا اً لنصوص  دالممنوحة للمصارف اإلسالمية إذ يتوجب عليھا االس ام للعمل وفق الت
ة  المية مقارن ارف اإلس ع المص ى واق وف عل ور  للوق ذا المح أتي ھ ة ، وي االتفاقي

ى ثةالمصارف المحلية واإلقليمية والعالمي ل عل الث مستويات ، ، حيث يرتكز التحلي
األول يتعلق بقراءة واقع المصارف اإلسالمية مقارنة بإجمالي المصارف في كل من 

ق  ي المالح ين ف و مب ا ھ ر واليمن(كم ت ومصر و قط ارات والكوي ا 9-7اإلم ) ، أم
بعض  المستوى الثاني فيشير إلى قراءة واقع المصارف اإلسالمية إقليمياً مع بعضھا ال

ي المال ين ف و مب ا ھ ق (كم ة 12-10ح ى مقارن ث عل توى الثال ز المس ا يرك )، بينم
ين في  ة(كما ھو مب المصارف اإلسالمية محل الدراسة مع بعض المصارف العالمي

ق  ل ،) 13الملح د التحلي ة  ويعتم تويات الثالث ي المس ى ف رات عل تخدام  المؤش اس
    -التالية:

صارف فى حال وتمثل حقوق الملكية سنداً  قوياً للم: مؤشر حقوق الملكية  
  تعرضھا  لخسائر عند ممارستھا لألنشطة المصرفية المختلفة.

ع ر الودائ ى :  مؤش ارف ف ه المص د علي اً تعتم راً ھام ع عنص ر الودائ تعتب
ة وارد الخارجي إن حجم نشاط المصرف مرھون : مؤشر الموجودات. استقطاب الم

  بقدرته على توظيف موجوداته لتحقيق أھدافه.
  -:لالمستوى االو: 3-1
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   :ةالمصارف اإلماراتي )1(
ي     ا بنك دب ة المتحدة  مصرفان إسالميان ھم ارات العربي يوجد بدولة اإلم
،  )20((أول مصرف إسالمي  في العالم ) ومصرف أبوظبي اإلسالمي  )19(اإلسالمي 

  -وتشير بيانات ھذين المصرفين إلى اآلتي:
ن  -أ رفين م ذين المص ة لھ وق الملكي اع حق ام ملي155ارتف ي ع ون دوالر ف

ذين ، وقد بلغت  2000مليون دوالر في عام 617.6الى 1996 ة لھ نسبة حقوق الملكي
  .%  من إجمالي موارد الجھاز المصرفي اإلماراتي 5.2في المتوسط المصرفين 
ام 1753ارتفعت ودائع ھذين المصرفين من  -ب ون دوالر  في ع  1996ملي

ع في المتوسط ، وتمث2000مليون دوالر في عام 3491إلى  % من 7.6ل ھذه الودائ
  .  ةإجمالي ودائع المصارف اإلماراتي

إلى  1996مليون دوالر في عام  1935ارتفاع موجودات المصرفين من -ج 
ذه الموجودات في المتوسط  2000مليون دوالر  في عام 4394 ،  وقد بلغت نسبة ھ

  .% مقارنة بإجمالي موجودات الجھاز المصرفي اإلماراتي 4.7
  المصارف الكويتية:) 2(

ويتي  ل الك ت التموي ر بي د   )21(يعتب ي أرست قواع ل المصارف الت ن أوائ م
رة  الل الفت ادرة خ ة الص ات المالي ير البيان المي، وتش ل المصرفي اإلس -1996العم

  إلى ما يلي: 2000
مليون 724الى 1996مليون دوالر في عام 367ارتفاع حقوق الملكية  من  -أ

ام  د بلغت  2000دوالر في ع ة ، وق وق الملكي %  من  11.3في المتوسط نسبة حق
  .إجمالي موارد الجھاز المصرفي الكويتي

ن  -ب ع م اع الودائ ام 3766.7ارتف ي ع ون دوالر  ف ى  1996ملي إل
ام 5157 ع  في المتوسط 2000مليون دوالر في ع ذه الودائ ل ھ % من 17.9، وتمث

  إجمالي ودائع المصارف الكويتية.  
ويتي  من ارتفع-ج ون دوالر في  4750.3ت  موجودات بيت التمويل الك ملي

ام  ى  1996ع ام  6752إل ي ع ون دوالر  ف ذه  2000ملي بة ھ ت نس د بلغ ،  وق
ط  ي المتوس ودات ف رفي 13.4الموج از المص ودات الجھ الي موج ة بإجم % مقارن

  الكويتي.
  المصارف المصرية :) 3(

شملتھا الدراسة من  المصرف تتكون  المصارف اإلسالمية  المصرية التي 
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حيث  ،)23(وبنك فيصل اإلسالمي المصري  )22(اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية 
   -تشير المعلومات المتوفرة عن ھذين المصرفين  لما يلي:

ن -أ ذين المصرفين م ة لھ وق الملكي اع حق ام   28.4ارتف ي ع ون دوالر ف ملي
ى 1996 ام  90.8ال ي ع ون دوالر ف د بلغت 2000ملي ة ، وق وق الملكي بة حق ي  نس ف

ط   بة  0.82المتوس ي نس از المصرفي المصري ، وھ وارد الجھ الي م ن إجم %  م
   .ضعيفة جدا
ام 429.3ارتفاع ودائع ھذين المصرفين من  -ب ون دوالر  في ع  1996ملي

% 3.64، وتمثل ھذه الودائع  في المتوسط 2000مليون دوالر في عام 2005.4إلى 
ل نسبة ضعيفة  من إجمالي و ا تمث ي أن  ودائعھم ذا يعن ع المصارف المصرية وھ دائ

  .ودائع الجھاز المصرفي المصري
ى  1996مليون دوالر في عام  565.2ارتفاع موجودات المصرفين من -ج إل
ام  2408.2 ي ع ون دوالر  ف ي  2000ملي ودات ف ذه الموج بة ھ ت نس د بلغ ،  وق
  ي.الجھاز المصرفي المصر% مقارنة بإجمالي موجودات  2.7المتوسط 
  المصارف القطرية  : )4( 

ا مصرف قطر اإلسالمي          )24(يوجد بدولة قطر مصرفان إسالميان ھم
تثما المي لالس دولي اإلس ر ال ك قط ذين )25(روبن ن ھ ادرة ع ات الص ير البيان ، وتش

  -المصرفين إلى اآلتي:
ذين المصرفين من  -أ ة لھ وق الملكي ون 142.6ارتفاع حق ام ملي دوالر في ع

ام 256.8الى 1996 ون دوالر في ع د بلغت  2000ملي ة، وق وق الملكي في  نسبة حق
  %  من إجمالي موارد الجھاز المصرفي القطري. 14.7المتوسط 
 1996مليون دوالر  في عام 1636.3ارتفاع ودائع ھذين المصرفين من  -ب

% 34.9ي المتوسط ، وتمثل ھذه الودائع ف2000مليون دوالر في عام  2592.2إلى 
تأثران بثلث  ذين المصرفين يس من إجمالي ودائع المصارف القطرية وھذا يعني أن ھ

  ).ودائع بيت التمويل الكويتي  ةودائع الجھاز المصرفي القطري (وھي اقرب لنسب
اع موجودات المصرفين من -ج ام  1927.5ارتف ي ع ون دوالر ف  1996ملي

ام  3210.1إلى  ون دوالر  في ع ذه الموجودات في  2000ملي د بلغت نسبة ھ ،  وق
  .% مقارنة بإجمالي موجودات الجھاز المصرفي القطري 22.1المتوسط 
  المصارف اليمنية :  )5(

ة         ة اليمني على الرغم من حداثة تجربة المصارف اإلسالمية بالجمھوري
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المي ك اإلس ي  البن ة ف المية ممثل ارف إس ـة مص ا  ثالثــــ د بھ ه توج ي  إال ان اليمن
تثمار ل واالس المي  )26(للتموي امن اإلس ك التض المي  ) 27(وبن بأ اإلس ك س ، )28(وبن

  -ويتبين من  البيانات الصادرة عن ھذه المصارف ما يلي:
مليون  25.5الى 1996مليون دوالر في عام 5.3ارتفاع حقوق الملكية من  -أ

از %  من إجم 16.5، وقد بلغت في المتوسط  2000دوالر في عام  وارد الجھ الي م
  .المصرفي اليمني  ،وھي نسبة مرتفعة مقارنة بحداثة تجربتھا

مليون دوالر  في  2.8من اليمنية محل الدراسة ارتفاع ودائع المصارف  -ب
، وتمثل ھذه الودائع في المتوسط 2000مليون دوالر في عام 188.7إلى   1996عام 
ي5.9 ة  % من إجمالي ودائع  الجھاز المصرفي اليمن ا مقارن أس بھ وھي  نسبة  ال ب

  .بعدد المصارف المرخصة
ن  -ج ودات م اع الموج ام  8.4ارتف ي ع ون دوالر ف ى  1996ملي  251.3إل

%  6.7،وقد بلغت نسبة ھذه الموجودات في المتوسط  2000مليون دوالر  في عام 
  .مقارنة  بإجمالي موجودات الجھاز المصرفي اليمني

  :المستوى الثاني: 3-2
ي"           ه  ف م تناول ا ت ى م تناداً عل توى االولاس ز  المس وف  يرك " س
ل الكل ات يالتحلي ى البيان ة عل ة   المالي ل الدراس المية مح ارف اإلس ة بالمص الخاص

  :باعتبارھا قطاعاً مصرفياً واحداً ، وذلك بھدف التعرف على األھمية النسبية لما يلي
ة) 1( وق الملكي ة بدرحق وق الملكي زت حق ن : ترك ل م ي ك رة ف ة كبي ج

رة 44.6المصارف الكويتية (بيت التمويل الكويتي )  بنسبة  %في المتوسط خالل الفت
ة  30.7بنسبة  ةم ، تليھا المصارف اإلماراتي1996-2000 م المصارف القطري % ث
  % ، و أخيراً المصارف المصرية واليمنية.16.7بنسبة 

ة لكل من المص           وق الملكي ة واإلماراتيويالحظ أن حق  ةارف الكويتي
ر من  ل اكث ارة%من 75تمث وع ( وھي  المصارف المخت ة لبيت  مجم وق الملكي حق

  اإلسالمي). يالتمويل الكويتي وبنك دبي اإلسالمي ومصرف أبو ظب
ع :  ) 2(  بة الودائ ة بنس تأثرت المصارف  الكويتي الي 42.7اس ن إجم % م

م 21.1المصارف القطرية بنسبة  ودائع المصارف اإلسالمية محل الدراسة تليھا % ث
بة 18بنسبة  ةالمصارف اإلماراتي راً 16.9.%والمصارف المصرية بنس % ، و أخي

  المصارف اليمنية بنسبة لم تصل إلى الواحد الصحيح.
ة واإلماراتي    ع المصارف القطري م ودائ ي حج اً ف اك تقارب  ةويالحظ أن ھن
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 انخفاضھا رف اليمنية التي يمكن إرجاعوالمصرية ، وانخفاضاً واضحاً لودائع المصا
ام  اراً من ع يمن اعتب لحداثة تجربتھا ( تمت مزاولة العمل المصرفي اإلسالمي في ال

1997.  
ودات: ) 3(  بة الموج ى نس ة عل ارف الكويتي تحوذت المص ن 43.3اس % م

ا المصارف اإلماراتي ة ، تلتھ ل الدراس المية مح ودات المصارف اإلس بة  ةموج بنس
بة %  ،  21 ة بنس ارف القطري م المص بة 19.6ث رية بنس ارف المص % والمص

  .%0.7%، و أخيراً المصارف اليمنية بنسبة 15.4
ن حيث  ى م ة األول ي المرتب أتى ف ة ت ا سبق يتضح أن المصارف الكويتي مم

ة (  ةحقوق الملكية والودائع والموجودات ، تليھا المصارف اإلماراتي في المرتبة الثاني
راً من حيث حقوق ال ة والمصرية ، و أخي م المصارف القطري ملكية والموجودات ) ث
  المصارف اليمنية.

  المستوى الثالث:: 3-3
تطي    المية ال تس ارف اإلس ة  عإن المص ن البيئ زل ع ي مع ل ف أن تعم

ة  ع بعض المصارف العالمي ا م ن مقارنتھ د م الي الب ة، وبالت  و )29(المصرفية الدولي
  :يلي ما) 13من الملحق رقم(يتضح 

األمريكية واألوربية تسيطر على العمل المصرفي  المصارف إن )1(
المال عند مقارنتھا بالمصارف اإلسالمية  ورأس  الموجوداتالعالمي من حيث قيمة 

 محل الدراسة.
مجتمعة ما زالت متواضعة في أرقامھا سواء  اإلسالمية المصارف  إن )2(

مدلول أرقام المصارف من حيث قيمة الموجودات أو حقوق الملكية. ويتضاءل 
العالمية (أمريكية، أوربية،  المصارفوأھميتھا عند مقارنتھا بأي من  اإلسالمية 

 668.64وصلت إلى  قد Citigroup، عربية)، فنذكر ھنا أن موجودات التينية 
)، وموجودات 13رقم (الملحق م كما ھو موضح في 1998مليار دوالر في عام 

ار دوالر ، ـــــملي 484 لتوص HSBC Bankمصرف أوربي مثل 
أمريكا الالتينية بلغت  من Banco do Brazilرف ـــــودات مصـــــــــوموج

  مليار دوالر.  107.16
، خلت من وجود أي  عالميمائة مصرف  أكبرنجد أن قائمة  وكذلك

تسم بصغر الحجم ت المصارف اإلسالمية يتضح أن  ھنا، ومن إسالمي مصرف 
   .العالمية بالمصارف ھامقارنت وضعف رأس المال عند
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زيادة أن تعمل على من  اإلسالميةأنه البد للمصارف  خلص إلىومن ھنا ن  
والعمل على تقديم واستقطاب المزيد من الودائع   موجوداتھارؤوس أموالھا وتعظيم 

خدمات مصرفية تعتمد على أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا المصارف في العالم 
في ظل  ( كما سيتم تناول ذلك تفصيالً في المحور السادس)  نافسةحتى تستطيع الم

   المصرفية.الخدمات  تجارة تحرير
  

  المحور الرابع

   
الخيارات المتاحة أمام الدول اإلسالمية البحث الجزء من يستعرض ھذا 

أثره على المصارف  و الخدمات المصرفية  ةتحرير تجار النضمام التفاقيةل
الخيار األول "يتمثل في التحرير تتضمن االتفاقية ثالثة خيارات ، حيث  ، اإلسالمية 

الكامل لقطاع الخدمات المصرفية والمالية أمام المنافسة األجنبية، و الخيار الثاني: 
ً  أنتي من الممكن اليتمثل في القيود  للقوانين  تتضمنھا جداول االلتزامات وفقا

 الدول اإلسالمية، أما والمالي في  واللوائح والسياسات المنظمة للعمل المصرفي
  .الثالث فيشير إلى عدم االلتزام بتحرير قطاع الخدمات المصرفية الخيار 

  األول:  الخيار: 4-1
تم اقيود في جداول االلتزامات  أيةيشير ھذا الخيار إلى  عدم فرض      ي ي لت

ي بك ، تقديمھا في ھذا القطاع ة أشكاله أو بمعني أدق السماح بالتواجد األجنب ة اف المبين
ة، ودة االتفاقي ي مس ا ورد ف ات كم داول االلتزام ي ج ذا  ف ل ھ ي ظ ع ف ن المتوق وم

  .أن يكون األثر على المصارف اإلسالمية ما يلي السيناريو
ة 1( كالھا (جاري ة أش ع بكاف ول الودائ ماح بقب ل  –)  الس ار)،  –ألج ادخ

ا  و ر ھن دة يسمح بالتحري ة للمصارالتعامل بأسعار الفائ ة واألجنبي ة المحلي ف التقليدي
ى  ا تعمل عل ا المصارف اإلسالمية  فإنھ ع االدخار)، أم (بالنسبة للودائع ألجل وودائ
ا  ى م د في األساس عل توزيع العائد المحقق فعالً بالنسبة لودائع االستثمار والذي يعتم

   ھو محقق فعالً من أرباح.
ً إلى قيام اقع )  السماح باإلقراض بكافة أشكاله، ويشير الو2(  ھنا أيضا
بأسعار الفائدة الدائنة والمدينة،  لبالتعاماألجنبية  التقليدية المحلية و المصارف

ا ،  أم وبالتالي فان عمليات االئتمان والتسليف تقوم على اخذ فوائد محددة باألجل
ً لصيغ التمويل اإلسالمي التي تمت إجازتھا  المصارف اإلسالمية فإنھا تتعامل وفقا
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من قبل ھيئات الرقابة الشرعية ، وعائد التمويل في كثير من األحيان يقوم على قاعدة 
  الغنم بالغرم ،وھو يمثل األساس الذي قامت عليه المصارف اإلسالمية . 

بھا المصارف والتي جاء تفصيلھا في  لتي تقوما)  أما الخدمات األخرى 3(
مانات  وال، والض ويالت األم دفوعات وتح دمات الم ات، كخ داول االلتزام ج
تالف أو  د اخ ال يوج ك، ف ر ذل الء وغي ك أو العم اب البن ار لحس ات واالتج وااللتزام

  تعارض في تقديمھا إذا لم تقم على مخالفة شرعية.
مية يتمثل  في زيادة حدة إن اثر التحرير الكامل  على المصارف اإلسال

تحسين المنافسة بينھا وبين المصارف التقليدية المحلية واألجنبية ، وقد يؤدي ذلك إلى 
  المصارف اإلسالمية.المناخ الذي تعمل فيه 

تحرير الخدمات  أنإلى ھذا وتشير بعض اآلراء في الدول اإلسالمية 
نوك األجنبية وأعطى لھا المصرفية تم بالفعل في السوق المصرفية، حيث سمح للب

التعامل بالعملة المحلية أتيحت لھا حرية و تلك الدول الحق في فتح فروع لھا في 
  بجانب النقد األجنبي.

إن أحد أھم اإلفرازات اإليجابية لھذا الخيار يتمثل في سعي  المصارف 
بھدف استقطاب عمالء المصارف  األجنبية على تقديم خدمات مصرفية إسالمية

 (كما ھو شأن المصارف التي عملت على فتح نوافذ للمعامالت اإلسالمية)،مية اإلسال
ً وتبقى  كما إن التحرير الفوري للخدمات المصرفية يزيد من درجات المنافسة محليا
قدرة المصارف اإلسالمية على المنافسة في تخفيض التكاليف وتقديم الخدمات 

افة إلى ضرورة قيامھا بتطوير فضل، ھذا باإلضأالمصرفية اإلسالمية  بصورة 
  األنشطة المصاحبة التي تتطلب استخدام األساليب المتطورة من تقنيات وخالفه. 

ال  ؤداه انتق ون م د يك رى فق ة أخ ن زاوي ر م ذا التحري ى ھ ا إل وإذا نظرن
ي  دول األعضاء ف ى ال المية إل دماتھا المصرفية اإلس ديم خ المية بتق المصارف اإلس

ا ي ارة مم ة التج ى منظم اعدھا عل المية  ويس اط المصارف اإلس اع نش ى اتس ؤدي إل
تحقيق أھدافھا ، إال أن الواقع يشير إلى ضعف التمثيل الخارجي للمصارف اإلسالمية 

ً  مما يقلل من االستفادة المتبادلة من تحرير التجارة في الخدمات ،   .خارجيا
  الثاني:  الخيار 4-2 

القوانين ات المصرفية  من خالل على تقييد بعض الخدم الخيارھذا  يستند

السلطات واللوائح والسياسات والقرارات السارية في ھذا القطاع، والتي تصدر من 
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 وما يرتبط بھا من توجيھات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي النقدية و ةالتشريعي

إال أن ھذه القيود سوف تكون لفترة مؤقتة  يتم بعدھا التحرير . للدول اإلسالمية

الكامل للخدمات المصرفية ، وإزاء ذلك سوف تنعم المصارف اإلسالمية بفترة حماية 

ً وتنظيمياً  مؤقتة (ولبعض األنشطة المصرفية) بما يمكنھا  من تقوية نفسھا مؤسسيا

  االستعداد للمنافسة الخارجية بكافة أشكالھا. بھدفوتقنياً 

  :لثالثا الخيار 3- 4

ً لھذا الخيار ال تتع       أمام  المصرفيةھد  الدولة بفتح  قطاع الخدمات وفقا

المنافسة األجنبية في الوقت اآلني  مستفيدة من فترة السماح التي تتيحھا االتفاقية 

للدول النامية ( ومنھا الدول اإلسالمية )، وتأسيساً على ذلك  فان المصارف التقليدية 

  تتوفر لھا الحماية لفترة زمنية قادمة. واإلسالمية

قد يكون ھذا الخيار في صالح المصارف اإلسالمية على اعتبار أنھا     

إال انه يجب على الدول التى تأخذ بھذا مؤسسات حديثة  مقارنة بمثيالتھا التقليدية، 

ً بما  الخيار ً وخارجيا االستفادة من ھذه الحماية  بتنظيم وترتيب أوضاعھا داخليا

  محدد.يجعلھا مؤھلة تماماً للمنافسة في الوقت ال

الخيار آثار سالبة ، وذلك في حالة عدم تھيئة  المصارف  لھذاأن  كما

لعدم االھتمام أو عدم  نتيجة ،ةاإلسالمية واستعدادھا  للصمود أمام المنافسة األجنبي

القدرة على المواكبة، وبالتالي قد تواجه المصارف اإلسالمية منافسة حادة نظراً 

خالل فترة لتي تطبقھا المصارف التقليدية األجنبية للتطورات التقنية والتكنولوجية ا

، مما يؤدي في النھاية إلى زوال وضعف  المصارف اإلسالمية الحماية الممنوحة

  غير القادرة على المنافسة في السوق المصرفية العالمية. 

ث  رى الباح اروي ذ بخي دول  أن األخ ب لل ر األنس دريجي يعتب ر الت التحري

ن والمصارف اإلسالمية،  ر بعضبحيث يمك دمات المصرفية  تحري ك الخ ى تمتل الت

بية ة أو نس زة مطلق ا مي ى أن يكون  المصارف اإلسالمية فيھ في الوقت الحاضر، عل
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اج  ھناك  تدرج في تحرير الخدمات األخرى التي مازالت المصارف اإلسالمية تحت

  فيھا إلى بذل المزيد من الجھد مستقبالً.  
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  المحور  الخامس
  التي تواجه المصارف اإلسالمية  التحديات

  الخدمات المصرفية ةظل اتفاقية تحرير تجار يف

ي ظل         ه المصارف اإلسالمية ف ي تواج ديات الت ن التح د م اك العدي ھن
  -اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية، لعل من أھمھا ما يلي :

  :المنافسة  5-1
ي  والمصرفي ، تحرير القطاع المالي إن  ةيعن  واإلجراءاتالتنظيمات   إزال

د أسعار  فيرض والطلب عتمنع قوى ال والتيتحد من المنافسة  التي السوق من تحدي
ة. دمات المالي ات الخ ارة كما أن  وكمي ة التج يعولم ة ف دمات المالي ى ،  الخ دف إل تھ

ة ز  إزال يالتميي دمات  ف وردين للخ ين الم ة ب بالمعامل ين. ،  األجان در والمحلي وتج
ار ىاإلش يمكن  أن ة إل ان، ف رورة متالزم يس بالض ان و ل ر مرتبط ة والتحري العولم
ة  بأسواقھاالوقت نفسه  فيتحرر نظمھا المالية وأن تحتفظ  أنلدولة  ة مغلق امالمالي  أم

يكما ھو الحال  األجنبيةالمنافسة  د تكون  ف ان، وق ة منفتحة  األسواقالياب امالمالي  أم
ل المنافسة الخارجية ولكنھا تخضع ل ة من التنظيم مث ة في  األسواقدرجة عالي المالي

  الواليات المتحدة.
  -من بينھا ما يلي :توافر عدد من الشروط  يتطلب تحرير الخدمات الماليةإن 

ى  يالفائدة فسعر  فيالتحكم  إزالة  ) 1( المصارف التقليدية  ( ويمكن النظر إل
الل ت ن خ المية م ارف اإلس ر المص ة نظ ن وجھ ب م ذا الجان ر ھ حري

   ھوامش التمويل المصرفي ).
ام  ) 2( اع الع ة للقط آت المملوك ة المنش ى أن  خصخص ارة إل در اإلش ( وتج

ات  ا حكوم اھم فيھ ة  اإلسالمية تس بعض المصارف والمؤسسات المالي
  الدول). 

  بواسطة الحكومة. لإلقراض اإلداريتخفيض االتجاه   ) 3(
  . خدمات الماليةقطاع ال فيحق الدخول لموردين جدد  إعطاء) 4(
ة االقتصادي5( تقرار البيئ ـ) اس ن ــــ وة م د المرج ي الفوائ ك لجن ة وذل ة الكلي

  .)30( التحرير
تح  إن ة  األسواقف ام اإلسالميةالمصرفية والمالي المصارف والمؤسسات  أم

ر  ة غي الميةالمالي ة  اإلس رات جذري ا تغي تج عنھ د ين يق رفية  ف ناعة المص الص
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ً  إلدراكا، فالبد من اإلسالمية تلك المؤسسات سوف يسمح  أمام األبواببان فتح  أيضا
 ً   العالمية. األسواق فيود قيللمنافسة بدون  اإلسالميةللمصارف  أيضا

ى  إن المصارف  رة عل زة كبي ا مي ة) لھ يما األجنبي ة (الس  المصارف التقليدي
ا  ي اإلسالمية ة األسواق مم رة وتغطي م والخب ك عمن حيث الحج المصارف رض ذل
المصارف اإلسالمية في ظل اتفاقية الخدمات لمنافسة شديدة. لذلك فإن بقاء  اإلسالمية

  .)31(أدائھا مرھون بقدرتھا على زيادة كفاءتھا وتحسين المصرفية 
 المنافسة الحرة  إطارالساحة العملية، ضمن  في اإلسالميةإن بقاء المصارف 

الحكومات والمصارف  إلسالمية وا مؤيدي المصارف يقوم به يتطلب دوراً  متكامالً 
   في الوقت اآلني، بھدف التھيؤ للمنافسة في صورتھا النھائية . المركزية

  :التشريع والرقابة و إدارة المخاطر5-2
ة، ب إن المصارف اإلسالمية تواجه تحديات مرتبطة  مجاالت التشريع والرقاب

اليب ة تجارة ا المخاطر إدارة ، واإلدارة وأس وال  لخدمات المصرفية ،في ظل اتفاقي
ن مواجھ ديات  بيمك ك التح ة ة تل ات المالي ل المؤسس ن قب ز م ود مرك ذل مجھ دون ب

ن خالل  ك م ة  اإلسالمية ، وذل يم والرقاب ى التنظ رفة عل لطات المش ع الس اون م التع
وطني  تويين ال ى المس يعل ال، ودون واإلقليم يم ل إغف ريع والتنظ ات التش دور جھ

  الدولية.
ا  التيتواجه نفس المخاطر  اإلسالميةالمصارف كره أن ومما يجدر ذ تواجھھ

، وما يترتب على ذلك من اإلدارةسوء  و المصارف التقليدية مثل الصدمات الخارجية
ة  الءة والربحي ى الم أثير عل ا  .ت ا أنھ ه كم ً تواج ا تثمارية أيض اطر اس ث  مخ  أن، حي

دعو  األمر، مستثمرين مودعين والللبالنسبة  للعوائد مصدر  أھمالمشاريع ھي  ذي ي ال
ى دضرورة  إل ن  التأك ة اإلسالمية  لمصارفا أنم درة الكافي رة والمق ك الخب يتمل  ف

ا ا ومراجعتھ ا ومتابعتھ ار المشاريع وتقييمھ ى  ، مجاالت اختي د عل ذا تأكي وفي كل ھ
  تقوم به الجھات الرقابية. أنالدور الذي يجب  أھمية

  :صرفية اإلسالمية الم تطوير المنتجات فيالقصور  5-3
ن  الرغم م ق  اإلسالميةسوق الصيرفة  أنب ا يتعل ة فيم زات نوعي ھد قف د ش ق

امبتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع  دايات  اإلسالميةالشريعة  أحك ة بالب مقارن
اً  اإلسالميةالمنتجات المصرفية  أن إال، اإلسالميةللصيرفة  األولى اً ونوع زال ال كم ت
  يق. بداية الطر في

ن كثير من المنتجات أتتبع للصيرفة التقليدية من حيث  اإلسالميةإن الصيرفة 
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م  إال، ما ھي اإلسالمية ا ل ة لتتوافق مع الضوابط الشرعية. وم ة معدل منتجات تقليدي
ى اإلسالميةتصل الصيرفة  ة  إل داعمرحل ل  اإلب ق منتجات تحم والتحديث عن طري

ة لية عن المنالطابع االبتكار واالستق ة القائم اتجات التقليدي ر  فإنھ ستظل قاصرة وغي
  -ھذا االتجاه مثل: في إيجابيةيتطلب اتخاذ خطوات  األمرقادرة على المنافسة، وھذا 

ا،   ) أ( ري لھ ادي والبش دعم الم وفير ال ة وت ث متخصص ز بح ود مراك وج
راء رفية  إلج ات مص وير منتج ة، وتط وث التطبيقي ات والبح الميةبعض الدراس  إس

  السوق. فينتجات التقليدية القائمة منافسة للم
ا  ) ب( دم اقتص رعية  رع ات الش يدور الھيئ ارف  ف الميةالمص ى  اإلس عل

ة، واالرق ا ب ر إنم ا  ىي رون فيھ الً كثي ي أم ات  أن ف ود عملي داعتق ي  اإلب وير ف والتط
  . اإلسالميةالمصارف  ىالمصرفية لد واآللياتالمنتجات 
اد  ) ت( ض  إيج اتبع ي اآللي ً  الت ا ق نوع ن ال تحق ين ضتم اندة ب افر والمس

اً بمستوى الصيرفة  اإلسالميةالمصارف  اء نوعي الالرتق يحقق حفظ  اإلسالمية، وبم
  .)32(اإلسالمية الشريعة  أحكام إطارداخل  األطرافق كل وحق

على تقديم خدمات  المصارف اإلسالمية اعتماد نخلص من ذلك إلى أن
في ظل تحرير المنافسة،  ي يجدال، قد  فقط اإلسالميةمصرفية  وفق أحكام الشريعة 

متبعة ذات السمات األجنبية بتقديم نفس الخدمات التقليدية  السيما إذا قامت المصارف 
والخصائص للمصارف اإلسالمية ومتفوقة عليھا بتخفيض التكاليف والجودة والدقة 

مجرد  اإلسالمية . وعندئذ يصبح الدفاع عن المصارف واختصار الفترة الزمنية
إذا لم تستطع أن تطور نفسھا وأن تواجه كل التحديات وأن تواكبھا في ظل  أماني

  .واالستمرارالمتغيرات العالمية التي أصبحت تتسم بالتجدد والتعدد 
  

  المحور السادس

  محددات االستراتيجية  المستقبلية للمصارف اإلسالمية

ع         ن المتوق ه المؤسسات أنم ا  تواج ة اإلسالمية ومنھ  المصارف المالي
د  ة تتجس ائر جم عوبات وخس يص ة ال ف ع الحص ى ستراج غط عل ا والض وقية لھ

درات  اتمستويات ربحيتھا نظراً لتواضع ق ة مع المؤسسات  وإمكان بعضھا بالمقارن
رة بميزةتتمتع  التيالمالية التقليدية  بية كبي يما في جانب الخدمات المصرفية  نس ال س

التفاقيات  اإليجابيةمن االستفادة من الجوانب  يةاإلسالمتتمكن المصارف  ولكي  .)33(
ر  ارةتحري ا ،  المصرفية الخدمات تج ح  يتوجب عليھ د مالم ذلك بتحدي أن تخطط  ل
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  -تھا والتي تتمثل في اآلتي:استراتيجي
  : ةتقديم الخدمات المصرفية الشامل 6-1

ة  إن    المصرف الشامل ھو ذلك المصرف الذي يقدم خدمات مصرفية ومالي
ااستثمارية متكاملة على المستوي العالمي. و ة  أم و مؤسسة مالي المصرف الضخم فھ

ة 150 األقلعالمية تمتلك على  ادة  ، مليار دوالر من الموجودات الدولي ك ع ا تمتل كم
ار دوالر. 12يقل عن  ال (Tier one capital) األولىراس مال من المرتبة   إن ملي

ر وترشيدضخمة ھي االستالمصارف الھدف تكوين   فادة من اقتصاديات الحجم الكبي
ى باإلضافةعدة جبھات  فيالمصارف والتمكن من المنافسة  نفقات  تحكم ب إل رض فال

ذا الحجم من الشروط والقيود تالك المصارف اإلسالمية لھ . وعلى الرغم من عدم ام
داف ا وأھ اً  لوظائفھ املة وفق ر مصارف ش ا  تعتب ال والموجودات  إال أنھ ھا، راس الم

  وبالتالي يمكن لھا أن تلعب دوراً أكبر مستقبالً في إطار االتفاقية .
  مواكبة التطور التكنولوجي: 6-2

عي وجي إن الس ور التكنول ة التط ياً   لمواكب دفاً أساس ون ھ ب أن يك يج
ً ل ھيئتھا  ت للمصارف اإلسالمية بغرض  ا اً وخارجي ك شريطة  ، لمنافسة محلي  أن وذل

ع االقتصادي يتم ذلك وفقاً الست راتيجية مدروسة ورؤية واضحة وتقنيات مناسبة للواق
ك االستراتيجيةيجب أن   التي، ومن الركائز اإلسالميةللمصارف  ا تل في  تستند عليھ
  -ما يلي: ھذا الصدد 

ة  إحداثمجال التكنولوجيا بما يمكن من  فيأوالً: زيادة االستثمار  رة فعلي طف
  للتقنيات الحديثة. ةاإلسالمياستخدامات المصارف  في

دمات  ديم الخ ى تق ز عل اً: التركي ة ثاني رفية اإللكتروني ي المص ا ت الت د فيھ ج
  .اإلسالميةميزة تنافسية مثل الخدمات المصرفية  اإلسالميةالمصارف 

يوتدريب وتنمية مھارات الكوادر البشرية  إعدادثالثاً:  التعامل الكفء مع  ف
  اإلسالمية.النمو والربحية للمصارف  آفاقدة زيا إلىالحديثة بما يؤدي  اآلليات

  اإليفاء بالمتطلبات و المعايير المصرفية الدولية    6-3
المركز  ام ب ة واالھتم ة والرقابي زام بالقواعد المالي ويتمثل ذلك في حسن االلت
د  الي ويفق زه الم المة مرك ل س ا  يكف ه بم ن إدارت المي وحس الي للمصرف اإلس الم

  .  يتهلتصفالمشككين أي ذريعة 
ل  ن تجاھ ن الممك يس م ه ل ايير، فإن وير المع يم وتط ال وضع التنظ ي مج وف
بة  ا بالنس ري تطبيقھ ازل ويج ة ب ا لجن ي بھ التي توص ة ك ايير الدولي ادئ والمع المب
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تطبيقھا والتعامل مع  فيوالنظر  تھاالبد من دراسف ،لصناعة الخدمات المالية التقليدية
اطر  ايا والمخ يالقض ه ا الت ـلمصتواج ـةارف ــــ ا  اإلسالميــ ـالودون م  إغفـــ

  . )34( لھذه المؤسسات األساســـيةللمتطلبات 

يوالشك       اد أن ف ين المصارف أصيلسوق  إيج راض ب  اإلسالمية لالقت
در المناسب من السيولة  ى الق سوف يكون خطوة مھمة نحو تمكينھا من المحافظة عل

ك من خالالقصيرة  األصولدون االضطرار لالحتفاظ بحجم كبير من   لاألجل ، وذل
    .اإليفاء باإلجراءات والمعايير التي تصدرھا المؤسسات الدولية ذات االختصاص

  :إسالمية مصرفيةالعمل على تقديم جداول التزامات  6-4

يمكن للمصارف المركزية في الدول اإلسالمية  أن تتبنى آراء موحدة  بشأن  
ن  ك م المية ،وذل ارف اإلس ة المص ات المالي ن  للمؤسس ا يمك ا ،كم الل حكوماتھ خ

بنك كاإلسالمية الدولية التي تلقى قبوالً واسعاً واعترافاً من قبل المؤسسات العالمية (  
المي  ة اإلس د-التنمي البحرين  ،ةج ة ب ات المالي ة للمؤسس بة والمراجع ة المحاس وھيئ

وك اإلسالمية )  ام للبن اً في ومجلس الخدمات المالية والمجلس الع أن تلعب دوراً ھام
ق لاللتزامات  ا العمي توفير حد أدنى من الحماية للمصارف اإلسالمية من خالل فھمھ
اوض لالنضمام  المبينة في االتفاقية وضرورة إسداء النصح للدول اإلسالمية التي  تتف
في الفترة الحالية، وتلك التي تم قبولھا كأعضاء مراقبين والدول  األخرى التي تسعى 

  النضمام.ل

  

ذ  المصارفتوثيق العالقات مع  6-5 روع والنواف األجنبية المراسلة ذات الف
   :اإلسالمية

ين المصارف      ة ب ات من خالل الخدمات المتبادل ك  العالق يمكن توثيق تل
ديم  ةاألجنبي والمصارفاإلسالمية  المراسلة والتي تحتفظ بفروع  ونوافذ تھدف إلى تق

  خدمات مصرفية إسالمية.
ي  نشر      و التوسع ف ر للمصارف اإلسالمية  ھ ون الھدف األكب بحيث يك

ك  الل  تل ن خ ل المصرفي اإلسالمي  م ن  المصارفالتعام ن  م ا يمك ة، مم التقليدي
درة المصارف  ،على المستوى العالمياإلسالمية زيادة حجم المعامالت  ويعزز من ق

دول وة التفاوضية  لل ى الق ذه المصارف،  اإلسالمية في التأثير عل ا ھ التي تنتمي إليھ
ر  ة دوالً إسالمية و أخرى غي وبالتالي تتسع دائرة  المؤسسات المالية (إذ تشمل القائم
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نح الخصوصية للمصارف اإلسالمية في جداول االلتزامات   إسالمية) التي تنادي بم
لجوالت المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية ، حتى يتم أخذه في االعتبار من خالل ا

  التفاوضية واالجتماعات القادمة التفاق الخدمات المالية.
  :اإلسالميةاالندماج والتكامل بين المصارف  6-6

ك  أضافت دماج، وذل داً لضرورة االن داً جدي اتفاقية تحرير الخدمات المالية بع
تح  ن ف ه م ا تفرض واقلم وك  أس ة (البن دمات المالي ركات –الخ أمين  ش ال  –الت أعم

ة  البورصات يوالمؤسسات العامل ى  قاألورامجال  ف ة عل دول الموقع ة) في ال المالي
،  العالم ى% من سوق الخدمات المالية على مستو95تمتلك نحو  والتيھذه االتفاقية، 

ق  ر الحدود عن طري ا عب ة وتوسيع نطاقھ وبالتالي تدويل الخدمات المصرفية والمالي
يمة ائع المؤسسات المالية القالخارج أو عن طريق فرو فيالشركات التابعة  ة  ف الدول

  .)35(األم 
يوضعھا  ينبغي التي ھاسلبيات ھاالزيادة في حجم المنشأة ل أنغير  الحسبان  ف

ة  يوالمتمثل عوبات  ف ةالص ة والمرا اإلداري ر والمتابع م الكبي بة جعللحج ة والمحاس
ين  ل ب ا  إذ، اإلداراتوالتواك تج عنھ د ين ه ق عافان ا  إض ن، وبالتموقفھ د م  الي الب

يالضرورية  اإلصالحاتضرورة تبني رؤية متكاملة من  ام المصارف  ف ھيكل ومھ
   . )36( في ظل االندماجاإلسالمية 
ادة   ى زي ة إل ة المتكامل ذه الرؤي دف ھ درالوتھ ية  ةق ارف لالتنافس لمص

ة الوحدة المنتجة اإلسالمية، من خالل  وراتخفض متوسط تكلف ة  وتحقيق وف داخلي
ن  ة ع يص ناتج زةتقل ة األجھ تثمار  اإلداري ى االس درة عل ز الق يوتعزي وارد  ف الم

  .)37( البشرية وتنمية مھاراتھا وخبراتھا من خالل التدريب المخصص
تحقيق االكتفاء  خالل من اإلسالميفوائد التكامل المصرفي  إلىويمكن النظر 

الم  فية تحقيق التنمية االقتصادي في اإلسالميةالذاتي من الموارد المالية  اإلسالمي الع
ادل التجاري  التيالتبادل التجاري بين الدول  ، و إحالل تحقق بينھا التكامل محل التب

  .)38(حد ما إلى األخرىالخارجي مع الدول 
ار كل  إن محددات استراتيجية المصارف اإلسالمية يجب أن تأخذ في االعتب

ة ة كانت أم محلي ك المص ،المتغيرات عالمي تمكن تل ى ت اء  اإلسالمية ارفحت من البق
  ظل اتفاقية تجارة الخدمات المصرفية.    يوالتعامل في السوق المصرفية الدولية ف
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  التوصياتالنتائج و
  أوالً : النتائج :

  -توصل البحث إلى النتائج التالية : 
 تباين جداول التزامات الخدمات المصرفية للدول اإلسالمية التي انضمت )1(

  لمنظمة التجارة العالمية 
ا  2( د مقارنتھ المية عن ارف اإلس بعض المص ة ل رات المالي ) ضعف المؤش

  بمؤشرات الجھاز المصرفي  للدول اإلسالمية محل الدراسة.
  ) تواضع أرقام المصارف اإلسالمية عند مقارنتھا بالمصارف العالمية .3(
ارة  الخ4( ة تج ي اتفاقي ة ف ارات المتاح اين الخي دول ) تب دمات المصرفية لل

  التي لم تكمل عضويتھا في منظمة التجارة العالمية .
ة و 5( ريع والرقاب ة والتش ديات المنافس ه تح المية تواج ) إن المصارف اإلس

  إدارة المخاطر ، باإلضافة للقصور في تطوير المنتجات المصرفية اإلسالمية .
  

  ثانياً :التوصيات : 

ن ع       ة ع ذه الدراس ت ھ ة تمخض يات المتعلق ن التوص دول بدد م ال
ة والمصار ي تختص بالمصارف المركزي ك الت ا  فاإلسالمية وتل اإلسالمية، نوردھ

  -بإيجاز في الفقرات التالية:
  :اإلسالمية بالدولتوصيات خاصة (أ):  

ل  ) 1( ةو  تقلي واجز  إزال ل  الح ن قب ة م ى بعض  المفروض ات عل الحكوم
ى تكتسب اإلسالميةالمصارف  ة اإلسالميةالمصارف ، حت وفير  أولوي ت

 .اإلسالمية األقطارخدماتھا للعمالء عبر 
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رفية   ) 2( دمات المص دريجي  للخ ر الت ار  التحري ذ بخي ى األخ ل عل العم
ى  ل عل المية ، والعم ة للمصارف اإلس ة الراھن ع  الحال ك م ق  ذل لتواف

ا م يتحرير بعض بنود االتفاقية الت زة تكتسب المصارف اإلسالمية فيھ ي
 نسبية.

دول اإلسالمية من اجل الخروج بمكاسب   )3( توحيد الجھود المبذولة بين ال
تقبلية   اد المس ات االنعق ية وجلس والت التفاوض الل  الج ن خ دة م جدي

  لمنظمة التجارة العالمية.
ضرورة إدراج الخدمات التي تقدمھا المصارف اإلسالمية ضمن جداول  )4(

دول  المصرفية تااللتزامات الخاصة بالخدما يما لل للدول اإلسالمية ال س
  التي تطبق النظام المصرفي المزدوج.

ة وإسالمية مشتركة ، بھدف  إقامة إلىالسعي بقوة  )5( سوق مصرفية ومالي
  .اإلسالمية المصارفزيادة القدرات التنافسية لكل 

 
 ة  للدول اإلسالمية :المركزي فبالمصار توصيات خاصة (ب) :

ة المصارف اإل )1( ى حماي ل عل وائالعم ن خالل الل والسياسات  حسالمية م
ا من  التي تصدرھا المصارف المركزية في الدول اإلسالمية ، بما يمكنھ
ة، من خالل  أداء دورھا على اكمل وجه بغية االستعداد للمنافسة العالمي

  .االستثناءات التي تمنحھا منظمة التجارة العالمية للدول النامية 
نقص  تسالمية عندما تواجه إشكالياتوفير آليات إلسعاف المصارف اإل )2(

ب تالسيولة في الحاال للمصارف  ةالتي تقتضي ذلك، كما ھو الشأن بالنس
  التقليدية (المقرض األخير).

امزيادة  ) 3(  ة للمصارف  االھتم ايير سالمة األوضاع المالي ، اإلسالمية بمع
ةوالتعاون فيما بين   ،اإلسالميةوإدارات المصارف  المصارف المركزي

 . لرفع شأن وتطوير أدوات الرقابة على المصارف اإلسالمية
  توصيات خاصة بالمصارف اإلسالمية: (ج)

 -االستفادة من نصوص اتفاقية الخدمات المصرفية من خالل :)  1(
ـالتواج   -أ ـد التجــــــــ ـيع  (Commercial Presence) اريـــــــ بتوس

اً، المية عالمي ارف  اإلس اط المص رة نش روع  دائ تح الف الل ف ن خ م
  ومكاتب التمثيل واالستشارات خارجياً.
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ى  -ب      ك بالحصول عل ل، وذل مبدأ الدولة األولى بالرعاية والمعاملة بالمث
 تحرير تجارة الخدمات اتفاقيةتسھيالت مماثلة من الدول األعضاء في 

الل  ، ن خ اذ م رص نف ادة ف الميةزي ارف اإلس دمات المص ىإ خ  ل
  األخرى.دول األسواق في ال

ىالتوصل   )  2( ارف  إل ين المص ا ب تراتيجي فيم الف اس ع تح المية م اإلس
بعض دخرات   ،بعضھا ال ة الم الميةبغرض تعبئ تح  اإلس ن خالل ف م

 . اإلسالميةحدود الدول داخل  شبكة من الفروع 
ع   )  3( عيفة م ات الض المية ذات اإلمكان ارف اإلس ج المص رورة دم ض

ذات  عمالقة، إسالميةحدات مصرفية ومالية و بعضھا البعض ، إليجاد
الءة  نى م ى يتس وق مصرفية حت ي س ل ف تعداد للعم درة واالس ا الق لھ

  تسودھا روح المنافسة الكاملة .
ذ   ) 4( روع والنواف ة ذات الف توثيق التعاون مع المؤسسات المصرفية التقليدي

 اإلسالمية بھدف نشر العمل المصرفي اإلسالمي.
ة تطوير  في بدرجة اكبر من السابق  لقطاع الخاصتفعيل دور ا  ) 5( عملي

 اإلسالمية ودعمھا مادياً ومعنوياً.المؤسسات المالية 
ة التطورات والتحوالت ضرورة   )  6( ة امواكب احة العالمي ھدھا الس ي تش لت

ي  يما ف ة الس ادية المختلف االت االقتص ي المج االالف ي ال مج ت الت
ار الم ضتتع ارف اإلس داف المص ع أھ ل علم وير  ىية ، والعم تط

  اإلسالمية نفسھا.المنتجات المصرفية 
ي ضرورة تحول المصارف اإلسالمية عملياً وليس نظرياً    )  7(   الصيرفةإل

املة ديم  الش الل تق ن خ ة م دمات المتنوع كالخ ورة بش ر  لوالمتط أكث
ردوداً  ا يعطي م روطاً مم ن ش ودة وأحس ى ج ة وأعل ل تكلف اً وأق تنوع

   اإلسالمية. أعلى للمصارف
األنشطة المصرفية التحفظ على تعامل المصارف اإلسالمية مع  بعض  )8(

دول في جد رجھالم تدالتي الحديثة و اتول اكثير من ال الخاصة  االلتزام
   .ر وغيرھالخيابھا، مثل التعامل في المشتقات المالية وعقود ا
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  قائمة المراجع

ؤاد)   1( د  ف ر، است هللاعب ناعة العم تقبل الص ي مس ا عل ات وملحقاتھ أثير الج راف ت ش
دراسات اقتصادية إسالمية، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  اإلسالمية،المصرفية 

دد األول، رجب -للتنمية اإلسالميالبنك  ـ (1419جدة، المجلد السادس، الع م)، 1998ھ
  .66-47ص

  .93 – 67المرجع السابق، ص  حمود،حسن  سامي)   2(

)3(   Munawar Iqbal and Others, Challenges Facing Islamic Banking, 

Islamic Development Bank, First Edition 1419H (1998) p.9-81..  

ة استراتيجية لعمل  عبد  ) 4( رح، رؤي د ف اح محم وكالفت ة،  البن اإلسالمية في ظل العولم
رف  اد غ ة، اتح لية ومحكم ة فص ادية، مجل اق اقتص ارات  ارةالتجآف ناعة، اإلم والص

د   ق، المجل دد 21العربية المتحدة، مركز البحوث والتوثي  27م ، ص 1999، 83، الع
– 78.  

راھيم)   5( ات يالع إب وي، الغ اس ة  وأخواتھ تقبل التنمي ة ومس ارة العالمي د للتج ام الجدي النظ
 .73م، ص1997العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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، العولمة واقتصاديات البنوك ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية  دعبد الحمي بلمطلعبد ا)    6(
 .109م، ص 2001للنشر ،

د الواح)    7( وري دعب رص ،العف ديات والف ات، التح ة والج ة  ،العولم اھرة ،  مكتب الق
 .85م ص2000لي، بومد

ين جات زعبد العزي)    سمير محمد 8( ة ب ة  94، التجارة العالمي ة، ومنظم التجارة العالمي
  .321، صم2001، اإلشعاع، مطبعة اإلسكندرية

  . 116-115، مرجع سابق ، ص دعبد الحمي بعبد المطل)    9(

(10)  Business Guide to the Uruguay Round  International Trade 
Centre UNCTAD, WTO, 1995, p270. 

ت االقتصادية الدولية، القاھرة، دار )   محمد حافظ عبده الرضوان، احمد جامع، العالقا11(
 .416-412، ص م1999النھضة العربية، 

(12)    World Trade Organization, Gats / 49/ Supple. 2, 26 February 
1998, p. 389 – 394. 

(13) World Trade Organization, Gats, 1997. 

(14) World Trade Organization, Gats / Sc/30/ Supple. 2* 26 February 
1998. p 258 – 268. 

ة،  ) 15( اد المصارف العربي ة اتح دادمجل ة، مصارف  إع وث والمجل ة البح مديري
، م2000التحول الواعي والتكييف الھادي، يناير  21 ألالقرن  إطاللةالخليج مع 

  .43 – 41، ص 229المجلد العشرون ،العدد 

(16)  World Trade Organization, Gats / 49/ Supple. 2, 26 February 
1998, p. 389 – 394. 

  .                              2002-1999)   بنك السودان، السياسة المصرفية الشاملة ، 17(

  .2002بنك السودان، منشور سياسة اإلصالح و إعادة الھيكلة ، مايو   ) 18(

بنك  2002ية ،بيروت ، اتحاد المصارف العربية، دليل المصارف والمؤسسات المال   )19(
  .83صالمؤشرات المالية ، دبي اإلسالمي ،

  .92،صالمؤشرات المالية  المرجع السابق،  مصرف ابوظبي اإلسالمي ،  ) 20(

  .331،صالمؤشرات المالية  المرجع السابق، بيت التمويل الكويتي ،  ) 21(
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ة  مية ،المرجع السابق، المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتن   )22( المؤشرات المالي
،  

  . 442ص

  .481، صالمؤشرات المالية  بنك فبصل  اإلسالمي المصري ، ،المرجع السابق  ) 23(

  .305المرجع السابق،  بنك قطر الدولي اإلسالمي ، ص   )24(

  .312،صالمؤشرات المالية  المرجع السابق، مصرف قطر اإلسالمي ،)   25(

تثمار ،المرجع السابق، البنك    )26( ل واالس ي للتموي ة  اإلسالمي اليمن   ،المؤشرات المالي
  .517ص 

  .528،صالمؤشرات المالية  بنك التضامن اإلسالمي اليمني  ، ،المرجع السابق   )27(

  .534، صالمؤشرات المالية  بنك سبأ اإلسالمي  ، ،المرجع السابق   )28(

)29(   The Banker, July 1999, Vol.,. 149, No,881-882 -883-886, p131, 
34,57, 71.  

ة ،    )30( اد المصارف العربي روت ،اتح ر ، بي الم متغي ة والنجاح في ع المصارف العربي
  .399، ص 2002

د     )31( منور إقبال و آخرون ، التحديات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي ، المعھ
  .   71-70، ص 1998ده، ج-اإلسالمي للبحوث والتدريب ، البنك اإلسالمي للتنمية 

ايش 32( ل التع ي ظ المي ف رفي اإلس ل المص ويم أداء العم دي ، تق عيد الغام د س )  محم
ة  ةوتوجھات تكامله، أسلم بعض الفروع المصرفية في بنك الجزيرة ، األكاديمية العربي

ة والمصرفية ، الملتقى السنوي اإلسالمي الخامس ، نحو نظام مصرفي  للعلوم المالي
  .11-9، ص 14/10/2002-12المملكة األردنية الھاشمية ،، متكامل ، عمان إسالمي 

اة   محمد  عبد هللا  )33( ثالن عصب الحي المال ، التجاوب والتفاعل مع متطلبات التغيير يم
ر ، الم متغي ي ع اح ف ة والنج -393، 2002االقتصادية المعاصرة ، المصارف العربي

394 .  

  .71جع سابق ، ص منور إقبال و آخرون ،مر   )34(

الي  )35( ك من منظور مصري ، القطاع الم حافظ كامل الغندور ،عمليات الدمج والتمل
اد المصارف  رات)، اتح ارب وخب ك (تج دماج والتمل ة عصر االن ي مواجھ ي ف العرب

  .294-293، ص200العربية ، 



    
  
  
  
  
  

المية                            ارف اإلس ى المص رفية  ل دمات المص ارة  الخ ر تج ر تحري             أث
39   

  
  

ى   )36( ة عل اره التنموي المي و آث رفي اإلس ام المص ل النظ ة ، تكام ل مالئك الح جمي ص
   .11ص ،قالملتقى اإلسالمي الخامس، مرجع ساب ،لمستويين الوطني واإلقليميا

  .   10سابق ،صالمرجع ال )37(

اره اإليجابية على العالم اإلسالمي ،   )38(  احمد العبادي ، تكامل النظام المصرفي اإلسالمي و آث
  .4- 3المرجع السابق ، ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحـــــق
  )1ملحق (
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  (مليون دوالر)اإلسالمية  اإلسالمية في بعض الدول لمصارف لق الملكية حقو
 البيان 1996 1997 1998 1999 2000

 قطر 142.7 164.6 198.8 233.9 256.8

 الكويت 367 428.3 563.3 640.7 724

 مصر 28.4 78.3 107.5 108.2 90.8

 اليمن 5.3 16.5 17.8 19.1 25.5

 اإلمارات 155 157 573.7 591.5 617.6

 المجموع 698.4 844.7 1461.1 1593.4 1714.7

  
  )2ملحق (

(مليون دوالر)اإلسالمية  اإلسالمية في بعض الدول ودائع المصارف   

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000

 قطر 1636.3 1860.2 2221.7 2426 2592.2

 الكويت 3766.7 3949 4206 4449.7 5157

 مصر 429.3 1892.5 2118.5 2400 2005.4

 اليمن 2.8 34.8 40.5 116.2 188.7

 اإلمارات 1753 2096 1903.9 429.9 3491

 المجموع 7588.1 9832.5 10490.6 9821.8 13434.3

 
 
 
 
 

  )3ملحق (
اإلسالمية    ( مليون دوالر ) اإلسالمية في بعض الدولموجودات المصارف   

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000

 قطر 1927.5 2256.9 2671.4 2931.2 3210.1

 الكويت 4750.3 5269.3 5564.3 5898.3 6752

 مصر 565.2 2267.5 2516.3 2829 2408.2



    
  
  
  
  
  

المية                            ارف اإلس ى المص رفية  ل دمات المص ارة  الخ ر تج ر تحري             أث
41   

  
  

 اليمن 8.4 52.8 75 163 251.3

 اإلمارات 1935 2082 2518.2 3271.9 4394

 المجموع 9186.4 11928.5 13345.2 15093.4 17015.6

  )4ملحق (
اإلسالمية(مليون دوالر)بعض الدول  في المصرفيھاز حقوق الملكية للج إجمالي  

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000

 قطر 1039.533 1168.819 1302.308 1480.604 1739.011

 الكويت 4320.44 4619.547 4873.674 4945.102 5182.384

 مصر 7694.953 8589.847 10252.36 11259.09 10913.01

 اليمن 52.54747 82.49042 124.3593 117.9547 117.4854

 اإلمارات 6339.689 6925.8 8136.692 8701.702 9332.335

 المجموع 19447.16 21386.5 24689.39 26504.45 27284.22

  
  
  
  )5ملحق (

اإلسالمية (مليون دوالر)ودائع الجھاز المصرفي في بعض الدول   

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000

 قطر 5014.588 5505.797 5998.269 6667.088 7440.385

 الكويت 23276.76 23846.18 23898.54 23784.02 25365.75

 مصر 39974.44 44783.8 48185.92 51352.42 52301.95

 اليمن 942.8217 1063.054 1171.388 1193.052 1508.241

 اإلمارات 21840.1 23809.12 24666.85 31887.54 35812.93

 المجموع 91048.71 99007.95 103921 114884.1 122429.3

  
  )6ملحق (
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اإلسالمية (مليون دوالر)الجھاز المصرفي في بعض الدول  موجودات  

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000

 قطر 9309.203 10565.71 11675.08 13090.38 13803.3

 الكويت 38213.1 41619.88 42689.32 42462.2 45206.94

 مصر 64732 72254.72 77388.61 82527.28 85339.13

 اليمن 1412.4 1467.784 1497.065 1521.975 1875.627

 اإلمارات 50362 54993.06 60895.58 65674.61 72518.99

 المجموع 164028.7 180901.2 194145.7 205276.4 218744

  
  
  )7ملحق (

  ( نسبة مئوية)حسب الدول  فموارد المصار/اجملي اإلسالميةحقوق مساھمي ا لمصارف 
 

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000 المتوسط
 قطر 13.72732 14.08259 15.26521 15.7976 14.76701 14.72795
 الكويت 8.494505 9.271471 11.55802 12.95625 13.97041 11.25013
 مصر 0.369073 0.911541 1.048539 0.961001 0.832035 0.824438
 اليمن 10.08612 20.00232 14.31336 16.19265 21.70483 16.45986
 اإلمارات 2.444915 2.266886 7.050777 6.797521 6.617851 5.03559

 المجموع 3.591269 3.949687 5.917926 6.01182 6.284584 5.151057

  

 )8ملحق (

/اجملي ودائع المصارف حسب الدول (نسبة مئوية )اإلسالميةودائع  ا لمصارف   

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000 المتوسط

34.93666 34.8396 36.3877 37.03902 33.78621 32.6308  قطر

17.87626 20.33056 18.70878 17.5994 16.56031 16.18224  الكويت

3.640834 3.834274 4.673587 4.396512 4.225859 1.073936  مصر
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5.855798 12.51126 9.739725 3.457437 3.273588 0.296981  اليمن

7.128875 9.747875 1.348175 7.718457 8.803349 8.026521  اإلمارات

9.576468 10.97311 8.54931 10.09479 9.931021 8.334111  المجموع

 

  
  
  )9ملحق (

/اجملي موجودات المصارف حسب الدول  ( نسبة مئوية )اإلسالميةلمصارف موجودات ا  
 البيان 1996 1997 1998 1999 2000 المتوسط

 قطر 20.70532 21.3606 22.88121 22.39201 23.25604 22.11903

 الكويت 12.43108 12.66054 13.03441 13.89071 14.93576 13.3905

 مصر 0.873138 3.138203 3.251512 3.427957 2.821918 2.702546

 اليمن 0.594732 3.59726 5.009804 10.70977 13.39819 6.66195

 اإلمارات 3.842183 3.785933 4.135276 4.981986 6.059102 4.560896

 المجموع 5.600483 6.593933 6.873808 7.352719 7.778774 6.839943

  
 )10ملحق (

(نسبة مئوية) اإلسالميةالنسبية لحقوق ملكية المصارف  األھمية  

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000 

 قطر 20.43242 19.48621 13.60619 14.6793 14.97638 

 الكويت 52.54868 50.70439 38.55314 40.20961 42.22313 

 مصر 4.066438 9.269563 7.35747 6.790511 5.295387 
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 اليمن 0.758877 1.953356 1.21826 1.198695 1.487141 

 اإلمارات 22.19359 18.58648 39.26494 37.12188 36.01796 

 
 )11ملحق (

ائع المصارف اإلسالمية (نسبة مئوية)األھمية النسبية لود  

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000 

 قطر 21.56403 18.91889 21.17801 24.70016 19.29539 

 الكويت 49.63957 40.16273 40.09304 45.30432 38.38682 

 مصر 5.657543 19.24739 20.19427 24.43544 14.92746 

 اليمن 0.0369 0.353928 0.38606 1.183083 1.404614 

 اإلمارات 23.10196 21.31706 18.14863 4.376998 25.98572 

  
  

  )12ق (حلم

 (نسبة مئوية) اإلسالميةلمصارف االنسبية لموجودات  األھمية

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000 

 قطر 20.9821 18.92023 20.01768 19.42041 18.86563 

 الكويت 51.71014 44.17404 41.69514 39.07867 39.68123 

 مصر 6.152573 19.0091 18.85547 18.74329 14.15289 

 اليمن 0.09144 0.442637 0.562 1.079942 1.47688 

 اإلمارات 21.06375 17.454 18.86971 21.67769 25.82336 
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  )13ملحق رقم (

  (حقوق الملكية  والموجودات)  (مليار دوالر )  عالمية المصارف ال

كــــــــــــــــــنـــــــــــالب   الموجودات حقوق الملكية 

Citigroup  41.889 668.641 

Bank America Corp 36.877 617.679 

Chase Manhattan Corp 24.212 365.875 

Bank One Corp 19.654 261.496 
First Union Corp 13.592 237.363 
HSBC Holdings (United Kingdom) 29.351 484.655 
Creditagricole Groupe(France) 25.930 455.792 
deutsche Bank (Germany) 20.505 685.882 
ABNAMRO Bank (netherland) 18.680 732.534 
HypovereinsBank (Germany) 17.579 473.988 
Bank do Brazil (Brazil)    5.485 107.160 
Banco Bradesco (Brazil) 5.142 56.703 
Banco Itau (Brazil)              4.357 40.526 
Banco (Banespa) (Brazil) 3.428 20.983 
Uni Banco( Brazil) 2.839 26.214 
Stanbic (South Africa) 2.151 27.307 
Nedcor (South Africa) 1.648 27.038 
BOE Bank Holdings ( South Africa)    1.339 19.900 
First Bank Banking Group (South Africa) 1.103 6.919 
Investec Group (South Africa) 0.950 23.337 
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