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قراءة تارخيية يف تطور العمل بالصريفة اإلسالمية يف دول 
املغرب العربي

Abstract

Islamic banks have been able to achieve a clear success on the regional and global levels - despite the 
recent experience of Islamic banks compared to the long history of commercial banks (Traditional)-  
through the growing number of these banks and their geographical large spread. However, the 
countries of North Africa (Maghreb countries ) , especially Algeria , Tunisia , Morocco and Libya 
stayed away significantly from Islamic banking so that it did not exceed its market share in these 
countries is generally 2% , in spite of the presence of two Islamic banks in Algeria since a short time 
which are Al Baraka Bank and Al Salam Bank and three banks with an Islamic character in Tunisia, 
while such banks in Morocco don’t exist. In Mauritania, the situation is different.

Key words: Islamic Banking - Work Development- Maghreb Countries

األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

ملخص

 على الرغم من حداثة تجربة المصارف االسالمية مقارنة بالتاريخ الطويل للمصارف التجارية )التقليدية(، 
فقد استطاعت المصارف االسالمية تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين االقليمي و العالمي من خالل 

تنامي عدد هذه المصارف واتساع انتشارها الجغرافي.
إال أن بلدان شمال إفريقيا)منطقة المغرب العربي( و خاصة الجزائر و تونس والمغرب و ليبيا ظلت بعيدة 
البلدان بشكل عام نسبة  بشكل كبير عن الصيرفة االسالمية بحيث لم تتجاوز حصتها السوقية في هذه 
%2 على الرغم من وجود بنكين إسالميين في الجزائر منذ وقت قريب هما بنك البركة و بنك السالم 
وثالثة بنوك لها طابع اسالمي في تونس، في حين تغيب هذه البنوك في المغرب، أما في موريتانيا فالوضع 

مختلف.

الكلمات الد الة : الصيرفة اإلسالمية، دول المغرب العربي.

مقدمة

يف  مالي  كوسيط  ودخ��وهل��ا  اإلس��ام��ي��ة  الصريفة  ظهور  إن 
القرن  وال��دول��ي��ة  خ��ال  وال��ن��ق��دي��ة احمللية  امل��ال��ي��ة  األس����واق 
على  التمويل  اقتصاديات  يف  نوعية  نقلة  أح��دث  العشرين، 
املالية  اخل��دم��ات  ه��ذه  أن  ش��ك  وال  الكلي؛  االق��ت��ص��اد  مستوى 
قبوهلا  بسبب  كان  العامل  مستوى  على  وانتشارها  اإلسامية 
تقوم على  أن هذه األخرية  باعتبار  املالية،  األوساط  العام لدى 

حتريم الربا )سعر الفائدة(.

إن بناء نظام مالي إسامي فرضته اجملتمعات اإلسامية مبا يف 
باإلضافة إىل ضرورة خلق  الغرب،  املهاجرة يف  اجلاليات  ذلك 
عام  قبول  تلقى  مالية(  )منتجات  إسامية  استثمارية  وسائل 
لدى املستثمرين، وعلى الرغم من ذلك لقيت البنوك اإلسامية 
احمللي  املستوى  على  نشاطها  واجهت  عديدة  وعقبات  حتديات 
مالية،...(  )أزم��ات  التقليدي  املالي  النظام  عيوب  إن  والدولي؛ 
هذا  أم��ام  العقبات  تذليل  من  الب��د  فكان  ف��وائ��ده،  على  تغلبت 
للقضاء  واإلسامية،  العربية  ال��دول  يف  اجلديد  املالي  النظام 
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على عيوب النظام املالي الوضعي.
العربي  ال��ع��امل  مستوى  على  اإلس��ام��ي��ة  الصريفة  تطور  إن 
التطور  هذا  من  نصيب  العربي  املغرب  لدول  كان  واإلسامي 
والنمو، الذي مس جوانب عديدة من اقتصادياتها، السيما بعد 
إنعاش  يف  بآخر  أو  بشكل  ساهمت  اليت  األخ��رية  املالية  األزم��ة 
والنمو  التطور  ه��ذا  أن��ه  ش��ك  ال  اإلس��ام��ي��ة.  املالية  املنتجات 
الوقوع  لتجنب  ع��دي��دة  ودراس����ات  اسرتاتيجيات  على  أنبنى 
مستنقع عيوب النظام املالي التقليدي، ذلك أن نشاط الصريفة 
إن  الشريعة اإلسامية.  اإلسامية يعتمد على مبادئ وقواعد 

حمور إشكالية هذه الورقة ينطلق من السؤال التالي:
املغرب  العمل بالصريفة اإلسامية تطوراً يف دول  - هل عرف 

العربي؟
و لتحقيق هدف البحث، قسمنا موضوع حبثنا إىل ثاثة حماور 

رئيسية، و ذلك على النحو التالي:
نشأتها  اإلس��ام��ي��ة،  ب��ال��ص��ريف��ة  ال��ت��ع��ري��ف  األول:  احمل��ور   -

وتطورها.
بالصريفة  العمل  ت��ط��ور  وحت��دي��ات  ع��وام��ل  الثاني:  احمل��ور   -

اإلسامية.
املغرب  اإلسامية يف دول  البنوك  الثالث: تطور نشاط  - احملور 

العربي.
1- التعريف بالصريفة اإلسالمية، نشأتها وتطورها

1-1. تعريف الصريفة اإلسالمية: مل يتفق الباحثون واملنظرون 
ودقيق  حمدد  تعريف  وضع  على  اإلسامية،  الصريفة  لفكرة 
راجع  وه���ذا  اإلس��ام��ي��ة،  للبنوك  احلقيقي  املعنى  ع��ن  يعرب 
تعدد  حيث  من  اإلسامية  البنوك  إىل  النظر  زواي��ا  الختاف 
النشاط اليت متارسها، ويف ما يلي نورد بعض  وظائفها وأوجه 

هذه التعاريف:
اإلسامية«  للبنوك  الدولي  »االحت��اد  إنشاء  اتفاقية  1-عرفت 
املادة اخلامسة عند احلديث عن شروط  األوىل من  الفقرة  يف 
يف  اإلسامية  بالبنوك  »يقصد  كالتالي:  االحتاد  يف  العضوية 
إنشائها  قانون  اليت ينص  املؤسسات  أو  البنوك  تلك  النظام  هذا 
الشريعة،  مببادئ  االل��ت��زام  على  صراحة  األس��اس��ي  ونظامها 

وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءا.« )1(
التجاري  كاملصرف  ماليًا  وسيطًا  ليس  اإلسامي  املصرف   -2
يف إطار عاقة الدائن واملدين واالقرتاض واإلقراض بالفائدة، 
ولكنه أنشطة تدور على قاعدة الغنم بالغرم والكسب واخلسارة 
ال���ذي جي��ود ب��ه اهلل بني  ال��رب��ح  واألخ���ذ وال��ع��ط��اء، م��ع اقتسام 

األطراف بنسب متفق عليها.« )2(
3- البنك اإلسامي بشكل عام هو مؤسسة نقدية مالية، تعمل 
وفقًا  وتوظيفها  اجملتمع  أف��راد  من  النقدية  امل��وارد  جلب  على 
ألحكام الشريعة اإلسامية، بشكل يضمن منوها وحيقق هدف 
واجملتمعات  للشعوب  االجتماعي  والتقدم  االقتصادية  التنمية 

اإلسامية«)3(

4- يرى الدكتور أمحد النجار رائد فكرة البنوك اإلسامية يف 
مالية  أجهزة  هي  اإلسامية  البنوك  فوائد«  با  »بنوك  كتابه 
وتلتزم  اإلسامية  الشريعة  إطار  التنمية وتعمل يف  تستهدف 
إىل  وتسعى  السماوية  الشرائع  بها  ج��اءت  ال��يت  األخ��اق  بكل 
تنموية  أجهزة  وه��ي  اجملتمع،  يف  امل��ال  رأس  وظيفة  تصحيح 

اجتماعية...«)4(
   تتضح معامل البنك اإلسامي أكثر من خال هذا التعريف، 
وتنموية  مالية  أجهزة  بأنها  اإلسامية  البنوك  يصف  أنه  إذ 
واجتماعية، مالية من حيث أنها تقوم مبا تقوم به البنوك من 
من  اجتماعية  وتنموية  املعامات،  تسيري  يف  وأنشطة  وظائف 
القواعد  وفق  وهذا  فيه،  التنمية  حتقيق  إىل  تسعى  أنها  حيث 

واألحكام املطابقة للشريعة اإلسامية.
إال أن التعريف مل يركز على الدور النقدي للبنوك اإلسامية، 
البنوك  ب��ني  ال��ت��م��وي��ل  لصيغ  ال��ع��م��ل��ي  االخ���ت���اف  وك��ذل��ك 

اإلسامية والبنوك التقليدية.
تاريخ  تقسيم  ميكن  وتطورها:  اإلسالمية  الصريفة  نشأة   .2-1

نشوء الصريفة اإلسامية إىل ثاث مراحل، وهي كاألتي:
املرحلة األوىل: امتدت هذه املرحلة خال عقد األربعينيات من 
متثلت  نشطة  إسامية  حركة  شهدت  وق��د  امل��اض��ي،  ال��ق��رن 
جهة،  من  البنوك  أعمال  إىل  احلاجة  عن  عربت  اليت  باألفكار 
الفائدة  أن  اعتبار  على  جهة  من  البنوك  تلك  يف  الفائدة  ونبذ 
حرام؛ ألنها الربا بعينه سواء عند االقرتاض أو اإليداع)5(، إضافة 
إىل ذلك فقد شهدت تلك احلقبة تطبيًقا حمدوًدا هلذا الفكر يف 
خريية  مجعيات  أو  للمعامات  إسامية  شركات  إنشاء  شكل 
الرغم  على  احلسن؛  للقرض  صندوق  أو  االجتماعي،  للتكافل 
البنوك  من إن عقد األربعينيات مل تشهد دراسة مباشرة حول 
ألعمال  اقتصادًيا  حتليًا  شهدت  ذلك  مع  إنها  إال  اإلسامية 
البنوك، وأضافت مساهمات كان هلا دور كبري يف بناء تصور 

لنموذج غري ربوي للمصرف احلديث.)6(
الثانية: امتدت هذه املرحلة خال حقبة اخلمسينيات  املرحلة 
كبرًيا  تطوًرا  وشهدت  العشرين  القرن  من  الستينيات  وبداية 

على مستوى الفكر والتطبيق.
عقدي  ل��ب��داي��ة  الفكرية  املعطيات  ك��ان��ت  أخ���رى،  جهة  م��ن 
لعدد  ودراس��ات  كتابات  شكل-  على  والستينيات  اخلمسينيات 
مثل  واملصريني،  والعراقيني  الباكستانيني  االقتصاديني  من 
فوائد«  با  للبنوك  العام  »اإلط��ار  ح��ول  عزيز  حممد  دراس��ات 
 1958 ع��ام   يف  اهلل  محيد  حممد  دراس��ة  وأيضا   )1958-1955(
حول »اقرتاح بإنشاء صندوق نقد إسامي، ويف بداية الستينات 
امحد  دراس��ة  مثل  أخ��رى،  إسهامات  ظهرت  املاضي  القرن  من 
النجار)مصر( عام 1960، ودراسة حممد عبد اهلل العربي)مصر(، 
1961، كان هلا دوًرا  ودراسة حممد باقر الصد ر)العراق( عام 

يف وضع األرضية العملية للبنوك اإلسامية.)7(
عربية  حم��اوالت  الستينيات  شهدت  التطبيقي  الصعيد  وعلى 
احمللي  االدخ��ار  بنوك  جتربة  فكانت  إسامية،  بنوك  لتأسيس 
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1963 اليت تعد أول حماولة  مبصر يف مدينة )ميت غمر( عام 
تطبيقية يف العامل اإلسامي لبنك با فوائد، حيث تعود فكرة 
امحد  الدكتور  وتصورات  نشاطات  إىل  البنوك  هذه  تأسيس 
باشر  وق��د  األملانية.  احمللية  االدخ���ار  بنوك  غ��رار  على  النجار 
تنوع  إىل  إضافة  األرب��اح  يف  املشاركة  ملبدأ  وفًقا  أعماله  البنك 
العمليات، وعلى مدى السنوات األربع اليت عاشتها التجربة مت 

افتتاح تسع فروع للبنك، مما يدل على جناحها. 
أدت  التجربة مل تستمر طويًا، ألسباب سياسية  إن هذه  إال    

إىل القضاء عليها تدرجيًيا عام 1967.)8(
الربع األخري من  بداية  املرحلة يف  الثالثة:  بدأت هذه  املرحلة 
البنوك  أع���داد  يف  ك��ب��رًيا  من��ًوا  شهدت  ح��ني  العشرين،  ال��ق��رن 
اإلسامية ويف خمتلف الباد اإلسامية وغري اإلسامية، حني 
تأسس أول بنك إسامي خاص يف دبي وهو )بنك دبي اإلسامي( 
مصدًرا  دبي  لبنك  األساسي  النظام  كان  وقد   ،  1975 آذار  يف 
فكرًيا لعدد من البنوك اإلسامية اليت أسست بعده خاصة يف 
منطقة اخلليج)9(. ويف العام نفسه أنشئ أول بنك إسامي جبدة 
وهو )البنك اإلسامي للتنمية( ليكون مؤسسة دولية للتمويل 

اإلمنائي وتنمية التجارة اخلارجية، حيث شاركت فيه مجيع 
الدول اإلسامية لدعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي 

لشعوب الدول األعضاء ووفقا ملبادئ الشريعة اإلسامية.)10( 
  وهكذا زاد عدد البنوك اإلسامية خال السنوات األخرية من 
القرن العشرين حتى بلغ عددها أكثر من مائيت مؤسسة وبنك 
القارات تقريبا، ووصل حجم  إسامي تنتشر جغرافيا يف كل 

االستثمارات اليت تديرها إىل أكثر من مائة مليار دوال ر.)11( 
ويذهب البعض إىل اعتبار املرحلة احلالية من عمر املصرفية 
مستمرة  ودراس��ة  متابعة  تتطلب  انتقالية  مرحلة  اإلسامية 
لتقييم النتائج اليت أفرزتها التجربة، والتوصل يف النهاية إىل 
إطار عملي ميكن تطبيقه على اجلهاز املصريف كله، مبا حيقق 
اإلسامية.  البلدان  داخل  النقدي  للتعامل  واألم��ان  االستقرار 
دفاع  خطوط  اإلسامي ميتلك  املصريف  النظام  إن  اعتبار  على 
قوية تبعد البنوك اإلسامية عن احتماالت التوقف عند الدفع 

أو اإلفاس.)12( 
خال  من  االسامية  البنوك  عدد  تطور  مسار  توضيح  وميكن 

اجلدول التالي:

196319751980198519901995200020052010السنة
عدد املصارف 

122552100160200370450االسامية

اجلدول رقم)1(: تطور عدد البنوك االسامية بني 2010-1963.

املرجع:شوقي بورقبة – الكفاءة التشغيلية للمصارف االسامية )دراسة مقارنة(- أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، 
جامعة سطيف، 2011/2010.ص10.

 رغم بعض التحديات اليت تواجه الصريفة اإلسامية إال إنها 
تريليون  مبلغ  أصوهلا  قيمة  بلغت  حيث  طبيعي  بشكل  تنمو 
أشار  حيث  والتنظيم،  التنويع  س��وء  م��ن  تعاني  لكنها  دوالر. 
متنع  ال��يت  اإلسامية  الصريفة  أن  إىل  اقتصاديون  حمللون 
احتساب الفوائد، سيتضاعف حجمها يف غضون مخس سنوات، 

القطاع الذي تقدر قيمته برتيليون دوالر عليه أن يعزز  إال أن 
تنظيمه وينوع منتجاته للوصول إىل أقصى إمكاناته. واجلدول 

التالي يبني حجم انتشار الصريفة اإلسامية يف العامل:

النسبة%االحتياطيالنسبة%الودائعالنسبة%األصولالنسبة%رأس املالالنسبة%عدد البنوكاملنطقة 
51298801239272262566423107735جنوب آسيا

35202023157517301823أفريقيا
جنوب 

3118149223322188721595شرقي آسيا

الشرق 
26153684508313656690766138212األوسط

جملس 
التعاون 
اخلليجي

211217872420499141408812135344

أوروبا 
956609908111391201وأمريكا

21406050140آسيا
0100غري متوفر102050أسرتاليا
17610073681001477331001125891003097100اجملموع

yazid80.jeeran.com :املصدر: بيزيد يوسف، نظرة على البنوك اإلسامية، جملة االقتصاد واألعمال، املوقع االلكرتوني
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2-عوامل وحتديات تطور العمل بالصريفة اإلسالمية:

هناك  اإلسالمية:  البنوك  انتشار  على  املساعدة  2-1.العوامل 
جمموعة من العوامل واملزايا اليت جعلت البنوك اإلسامية تنتشر 

بصورة سريعة يف أحناء العامل حيث أنها امتازت باآلتي: )13(
وقد  املالية  األزم���ات  إدارة  م��ن  متكنها  عالية  ك��ف��اءة  ذات   *
تأثراً  أق��ل  اإلس��ام��ي��ة  امل��ص��ارف  أن  اآلس��ي��وي��ة  األزم���ة  أثبتت 
اإلسامية  امل��ص��ارف  عمل  لطبيعة  راج��ع  وه��ذا   ، بالصدمات 
حتملها  وع��دم  العماء  م��ع  للمخاطر  ُمشاركتها  حيث  م��ن 
لوحدها خماطر األعمال املصرفية )أي تقاسم املخاطر( وهو ما 
جيعلها أقل ُعرضة للمخاطر النامجة عن األزمات االقتصادية 

واملالية؛
واملنتجات  واآلل��ي��ات  األدوات  تطوير  على  ال��ق��درة  هل��ا  ب��أن   *
وتشري  بسرعة،  انتشارها  إىل  أدى  مما  اإلسامية  املصرفية 
التجربة إىل أن صيغ التمويل اإلسامية تتميز مبرونة كبرية 
مما جيعل من املمكن تطويرها وابتكار صيغ أخرى مناسبة لكل 

حالة من حاالت التمويل؛
* أكثر مقدرة ومرونة يف إدارة املخاطر املصرفية وذلك ألن 
منهجية العمل املصريف اإلسامي تبنى على أساس املشاركة 

)أي اقتسام املخاطر( وليس اإلقراض واالقرتاض؛
* وجود جاليات إسامية كبرية يف مجيع أحناء العامل وارتفاع 
عدد املسلمني إىل أكثر من 1.3 مليار  مسلم أي مخس سكان 

العامل؛
* زيادة حجم الفوائض املالية يف الدول اإلسامية سواء كان 
ذلك على ُمستوى األفراد أم على ُمستوى املؤسسات واحلكومات؛ 

باإلضافة إىل:
للبنوك  فرصًا  وف��رت  األخ���رية   العاملية  املالية  األزم��ة  أن     *
تلك  أن  إىل  مشريا  عاملًيا،  مكانتها  تعزيز  أجل  من  اإلسامية 
األزمة دفعت إىل تزايد االهتمام بالصناعة املصرفية اإلسامية 

يف ظل تهاوي وإفاس البنوك التقليدية.)14(
2-2.حتديات تطور العمل بالبنوك اإلسالمية:  يؤكد حمللون 
الوقت  يف  يواجه  اإلسامي  التمويل  أن  اقتصاديون  ومفكرون 

الراهن مجلة من التحديات ميكن إمجاهلا يف اآلتي:)15(
* حترير و عوملة اخلدمات املصرفية خاصة بعد تطبيق اتفاقية 

التجارة الدولية و حترير اخلدمات؛
املالية  الصناعة  يف  التطوير  وضعف  التكنولوجية  الفجوة   *

اإلسامية مقارنة بالصناعة املالية التقليدية؛
البنوك  % من   75 البنوك اإلسامية - قرابة  * ضآلة أحجام 
اإلسامية يبلغ رأس مال كا منها اقل من 25 مليون دوالر، و 

ضعف التنسيق و العمل املشرتك بينها على املستوى الدولي؛
نشطة  دولية  و  حملية  ونقدية  مالية  أس��واق  وج��ود  ع��دم   *
السوقني  يف  امُلستخدمة  اإلسامية  االستثمار  ب��أدوات  تتعامل 
املالي والنقدي، وعدم قدرة املصارف اإلسامية على االستفادة 

من السندات احلكومية اليت تصدرها املصارف املركزية واليت 
لدى  املالية  الفوائض  الستثمار  رحبًا  جم��ااًل  تشكل  ما  غالبًا 

املصارف؛
عمل  خلصوصية  املركزية  امل��ص��ارف  بعض  م��راع��اة  ع��دم   *
خلضوع  باإلضافة  نطاقها،  يف  تعمل  اليت  اإلسامية  املصارف 
املؤسسات املالية اإلسامية ملعايري و ضوابط ال تتفق مع طبيعة 

عملها على املستوى الدولي؛
كما ميكننا أن نضيف التحديات التالية:)16(

املصارف  من  كايف  عدد  وجود  عدم  حيث  من  السوق  ضيق   *
هذه  فيها  تعمل  ال���يت  ال����دول  م��ن  دول���ة  ك��ل  يف  اإلس��ام��ي��ة 
للعمل  نشط  سوق  تكوين  من  حيرمها  ال��ذي  األم��ر  املصارف، 
م��ص��ارف إسامية  ع��دة  أن وج���ود  اإلس��ام��ي، حيث  امل��ص��ريف 
ُيساعد يف زيادة حدة امُلنافسة ومن ثم تنوع اخلدمات وامُلنتجات 

املصرفية امُلقدمة؛  
* احلاجة إىل املاءة املالية و زيادة رأس املال و كفايته بسبب 
حتمل  على  القدرة   ( اإلسامي  املصرف  يؤديها  اليت  الوظائف 
لقاعدة  االئتمانية  واجلدارة  املالية  الكفاءة  خال  من  املخاطر 

عمائه(؛
و  العربية  امل��ال  رأس  أس��واق  يف  املالية  األدوات  تطوير  عدم   *
الدولية من أجل مواجهة ظروف السيولة عند احلاجة إليها أو 

عند وجود فائض منها ؛ 
و  اإلسامي  املصريف  العمل  يف  املؤهلة  البشرية  الكوادر  قلة   *
و  الفنية  وعملياتها  إدارت��ه��ا  مستوى  حتسني  من  متكنها  ال��يت 
املالية اإلسامية وقدرتها  بالتالي تعظيم مهارتها يف اهلندسة 

على منافسة البنوك التقليدية. 
حماسبة  بني  االختافات  نتيجة  حُماسبية  مشاكل  وجود   *

املصارف اإلسامية وحماسبة املصارف التقليدية؛
* ضعف التنسيق بني اهليئات الشرعية يف املصارف اإلسامية 

و توحيد املرجعية الشرعية يف كل بلد.
هجمات  أن   2010 أوت  شهر  الدولي  النقد  صندوق  أشار  وقد   
11 سبتمرب 2001 واالرتفاع الكبري يف أسعار النفط يف السنوات 
اإلسامية  الصريفة  مكانة  بتعزيز  بقوة  أسهمت  األخ���رية، 
أمواهلم  إبقاء  يفضلون  باتوا  املسلمني  املستثمرين  أن  خصوصا 
يف أوطانهم. ويف تقرير أصدرته يف أبريل املاضي، حثت وكالة 
واالبتكار  التجدد  على  اإلسامية  املالية  املؤسسات  »م��ودي��ز« 

خصوصا يف جمال التحوط إزاء املخاطر.)17(
      وقال تقرير مؤمتر الصريفة اإلسامية العاملي 2009 - 2010 
أنه  كومباني  اند  ماكينزي  مؤسسة  مع  بالتعاون  نشر  الذي 
يتعني على املصارف اإلسامية أن حتدد مسارها املستقبلي عرب 
هذه  »على  التقرير  وأضاف  مهمة.  جديدة  جماالت  استكشاف 
ذات  نشاطات  إىل  التوجه  عرب  أعماهلا  وتنوع  تعزز  أن  املصارف 
الشخصي وإدارة األصول  التمويل  النمو، مثل  توجه قوي حنو 
التقرير  وذكر   ، االستثمارية«.  الصريفة  يف  أخرى  وجماالت 
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انكشاف أكرب على  املصارف اإلسامية ما زالت تعاني من  أن 
القطاعات العقارية.)18(

3- تطور نشاط البنوك اإلسالمية يف دول املغرب العربي:

مكانا  ليحتل  اإلس��ام��ي ط��ري��ق��ه  امل��ص��ريف  ال��ع��م��ل  ش��ق  ل��ق��د 
قصر  من  بالرغم  العربي،  للمغرب  املصريف  النظام  يف  مرموقا 
عمر الصناعة املصرفية اإلسامية واليت ال تزيد على أربعني 
والثقافية... القانونية  والعوائق  التحديات  إىل  باإلضافة  عاما، 

إخل اليت تعيق عمل املصارف اإلسامية يف دول املغرب العربي، 
إال إنها بفضل اهلل قد حققت جناحات كبرية واجنازات رائدة 
املغرب  يف  تنشط  اليت  إسامية  البنوك  مجيع  إن  التنمية.  يف 
مل  اآلن  وحلد  ألنه  خليجية،  عربية  دول  من  أجنبية  العربي 
تنشأ بنوك إسامية خاصة ذات جنسية مغاربية؛ نذكر منها: 
التمويل  بنك  الكوييت،  التمويل  بيت  اإلسامي،  الربكة  بنك 
اإلسامي، البنك اإلسامي القطري، البنك اإلسامي للتنمية.

وخبصوص البنك اإلسامي للتنمية فقد وقع مذكرة تفاهم 
مع احتاد املغرب العربي تتضمن التنسيق فيما بينهما يف امليادين 
ذات االهتمام املشرتك، وعلى حتقيق أهدافهما الرامية إىل دعم 
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف دول املغرب العربي وعلى 
والتظاهرات؛  الندوات  يف  واملشاركة  والوثائق  املعلومات  تبادل 

ودخل حيز التنفيذ يف 1993/11/13.)19(
 إن عدم انتشار البنوك االسامية مبنطقة املغرب العربي يعزى 

إىل عدة أسباب، نذكر مايلي:)20مكرر(
املصريف  النشاط  لطبيعة  املناسبة  الرقابية  النظم  غياب   -
اإلسامي: عدم وضوح أو رمبا عدم وجود عاقة بني املصارف 
واملصارف  االسامي  املصرفى  للعمل  املمارسة  أو  اإلسامية 

املركزية املنظمة للصناعة املصرفية واملراقبة عليها. 
البنوك االسامية يف  املوارد البشرية: إن جناح  - ضعف وندرة 
يف  جناحها  م��دى  على  كثريا  يتوقف  س��وف  رسالتها  تقديم  
من  فقط  ليس  فيها  للعمل  واملدربة  املؤهلة  الكوادر  إستقطاب 
الناحية الفنية للعمل ولكن أيضا من حيث صدق القناعة لديها 

بالعمل املصريف اإلسامي. 
- ضعف أو عدم وجود أسواق مال متطورة: إن عدم وجود أسواق 
املصارف  أمام  كبريا  عائقا  ميثل  ال��دول  هذه  يف  متطورة  مال 
اإلسامية إلستثمار امواهلا يف إستثمارات طويلة األجل تساعد 

يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يف هذه الدول. 
املشاركة  مبدأ  كان  ملا  الشفافية:  توفر  عدم  من  التخوف   -
فإن   ، اإلسامية  الصريفة  صناعة  يف  األس���اس  ه��و  ال��رب��ح  يف 
األطراف  كل  بني  التعامل  يقوم  أن  بالضرورة  يستتبع  ذلك 
والشفافية  املشروع على أسس واضحة لإلفصاح  املشاركة يف 

عن النتائج املالية هلذا املشروع حمل املشاركة.      
     وميكن إجياز أهم اإلجنازات والتحوالت اليت حققتها املصارف 
اإلسامية خال األعوام السابقة يف دول حمددة وهي اجلزائر 

وليبيا وتونس واملغرب كما يلي:

بالنسبة  اجلزائر:  يف  اإلسالمية  بالصريفة  العمل  تطور   .1-3
للجزائر فإن الصريفة اإلسامية كانت مقتصرة على خدمات 
أي   ،1990/12/06 يف  تأسس  ال��ذي  اجلزائري«  الربكة  »بنك 
فتح  الذي  والقرض،  النقد  قانون  صدور  من  قليلة  أشهر  بعد 
اجملال للقطاع اخلاص واألجنيب إلنشاء البنوك يف اجلزائر)21(، 
ويعترب »بنك الربكة« أول مؤسسة مصرفية تعمل وفق مبادئ 

الشريعة اإلسامية يف اجلزائر.
 ثم بعد ذلك بسنوات طويلة مت تسجيل إنشاء بنك جديد يف هذا 
اجملال وهو »بنك السام« والذي باشر أعماله حديثًا من خال 
الشريعة  ألحكام  وفقًا  املالية  اخلدمات  من  جمموعة  تقديم 
السوق  يدخل  إسامي  مصرف  ثاني  بذلك  ليكون  اإلسامية، 
مت  ال��ذي  السام«  »بنك  رأمس��ال  ويقدر  اجلزائرية،  املصرفية 
جزائري  دينار  مليار   72� ب    2008/10/20 تاريخ  يف  افتتاحه 
اخلاصة  امل��ص��ارف  أك��رب  حينها  ليصبح  دوالر(  مليون   100(

العاملة يف اجلزائر.)22(
 كما أنه خال امللتقى األول للتمويل االسامي)23( الذي عقد 
يدرس  اجلزائر  بنك  أن  املشاركون  آن��ذاك  كشف  باجلزائر 
واملؤسسات  للبنوك  للسماح  حتضريا  املقرتحات  من  جمموعة 
نوافذ  بفتح  اجل��زائ��ر  يف  العاملة  واخل��اص��ة  العمومية  املالية 
خاصة بالتمويل اإلسامي على مستوى البنوك التقليدية، من 
املؤسسات  وأصحاب  املواطنني  من  واسعة  شرحية  متكني  أجل 
املختلفة  املالية  املنتجات  من  باإلستفادة  واملتوسطة  الصغرية 
املطروحة يف الساحة املالية، اىل جانب متكني االقتصاد الوطين 
استغاهلا  يتم  ال  وال��يت  املتوفرة  العالية  اإلدخ��ار  إمكانات  من 
بسبب نفور شرحية واسعة من اجملتمع من التعامل مع البنوك 
هذا  تطبيق  على  ي��دل  ش��يء  اآلن  إىل  يوجد  ال  لكن  الربوية.، 

األمر.
املصريف  العمل  على  اجل��زائ��ري  امل��ص��ريف  النظام  انفتاح  إن   
سيمكن اجلزائر من االستفادة مما تتيحه املصارف اإلسامية 
يف خمتلف اجملاالت خاصة وأن اجلزائر يف مرحلة منو حتتاج 
الرئيسية  العقبة  إن  والتنمية.  النمو  إىل كل ما يدعم ويعزز 
ال��ب��ن��وك اإلس��ام��ي��ة يف اجل��زائ��ر وأهمها  ال��يت ت��واج��ه ن��ش��اط 
خضوعها لنفس القوانني واللوائح اليت تطبق عادة على العمل 
رغم  لكن  خصوصيتها(،  مراعاة  عدم  )وهي  التقليدي  املصريف 

ذلك حققت نتائج مرضية على مستوى متويل املشاريع.
3-2. تطور العمل بالصريفة اإلسالمية يف ليبيا: تشهد ليبيا يف 
اآلونة األخرية حركة دؤوبة حنو متكني املصرفية اإلسامية 
التعامل  بدء  قرب  املركزي  ليبيا  مصرف  حمافظ  أكد  فقد 
الليبية،  امل��ص��ارف  م��ن  ع��دد  يف  اإلس��ام��ي��ة  املالية  ب��اخل��دم��ات 
اللييب  املواطن  حلاجة  منها،  بد  ال  ضرورية  خطوة  واعتربها 
ملثل هذه اخلدمات، وملا تضيفه من تنوع يف اخلدمات املالية اليت 

يستفيد منها املواطن يف ليبيا. 
ب��داي��ة إلن��ش��اء مصارف  أنها  اخل��ط��وة  امل��راق��ب��ون هل��ذه   وينظر 
إسامية مستقلة بشكل كامل، واليت تضمن احلفاظ على روح 
اخلدمات املالية اإلسامية، واليت تقوم على أساس من الصدق 
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الغش  ومنع  املالية،  املعامات  يف  وامل��س��اواة  وال��ع��دل  واألم��ان��ة 
واخلداع وعدم التسبب يف املنازعات واخلافات، كما تقوم على 
التعامل واألخوة والتعاطف والتعاون وعدم استغال  الثقة يف 
املادي  والكسب  الربح  حتقيق  من  ذلك  مينع  وال  الغري،  حاجة 
الربح  على  اإلس��ام  حث  فقد  اإلسامية،  املالية  اخلدمات  يف 
احلال وشجع عليه، ومدح التاجر الصدوق، ووعده بالربكة 

يف الربح والوفرة يف األجر.)24(
  وقد أكد حممد شكري نائب حمافظ مصرف ليبيا املركزي 
الليبية  امل��ص��ارف  م��ن  ع��دد  يف  اإلس��ام��ي  ال��ن��ظ��ام  تطبيق  أن 
سيبدأ قريبًا. حيث يتم إنشاء مصارف إسامية جديدة وأبدي 
ليبيا  املشاركون يف ورشة عمل عقدت مؤخرا يف طرابلس يف 
الرغبة  اإلسامية''  والصريفة  الليبية  ''املصارف  عنوان  حتت 
اجلادة يف التحول إىل نظام مصريف يعمل وفق أحكام ومبادئ 
الشريعة اإلسامية واالستعداد لذلك بوضع القوانني واللوائح 
والنظم التشريعية اليت تساعد على تذليل املشكات والعقبات 
السماح  التوصيات  تضمنت  بينما  التجربة.  جن��اح  لضمان 
يف  هلا  ف��روع  بفتح  والدولية  اإلقليمية  اإلسامية  للمصارف 

ليبيا وتسهيل مجيع اإلجراءات.)25(
حبريين  إسامي  بنك  يف  أبوظيب  حصة  ليبيا   اش��رتت  كما   
)املؤسسة العربية املصرفية(، وهي ثاني أكرب بنك يف البحرين 

وتصل حصة ليبيا حوالي 60 يف املائة.
للبنوك  العام  اجمللس  مع  بالتعاون  اللييب  امل��ال  س��وق  ينظم   
املصريف  لشهادة  تدريبية  دورة  اإلسامية  املالية  واملؤسسات 
املتدربني من خمتلف  فيها عدد من  املعتمد يشارك  اإلسامي 
املؤسسات املالية واملصرفية جبمهورية ليبيا، وذلك يف العاصمة 
الليبية طرابلس يف الفرتة املمتدة من 18 إىل 30 ديسمرب2010؛ 
وتهدف الشهادة إىل االرتقاء بقدرات وإمكانيات موظفي اجلهاز 
املالي واملصريف اإلسامي، وكذلك كل الراغبني يف االلتحاق 
بالعمل يف صناعة اخلدمات املالية اإلسامية يف خمتلف دول 
املصرفية  واملهارات  باألسس  تزويدهم  العامل، وذلك من خال 
املهنية السليمة يف جمال عملهم ومتكينهم من املبادئ الشرعية 

اليت تنظم التطبيقات املصرفية املتنوعة .)26(
أن  يذكر  تونس:  يف  اإلسالمية  بالصريفة  العمل  تطور   .3-3
جتربة البنوك اإلسامية يف تونس بسيطة، غري أن امتاكها 
خلرباء من الطراز العالي يف جمال البنوك، واكتسابها لتجربة 
يف  بلد  من  أكثر  طلب  حمل  اليوم  باتت  متميزة،  مصرفية 
البنوك  جتربة  إجن��اح  يف  سيسهم  وإفريقيا،  العربي  ال��ع��امل 

اإلسامية يف تونس.
ورغم أن التمويل اإلسامي يف تونس تقوم عليه مؤسسات مالية 
إسامية أجنبية مثل »بنك التمويل السعودي« الذي تأسس يف 
 2009 سنة  يف  تأسس  ال��ذي  السام«  نور  »بنك  و   1983 سنة 
بإنشاء  تدعم  فقد  اإلسامية،  الصريفة  جمال  يف  تنشط  اليت 
الشريعة اإلسامية  الذي يعمل وفق مبادئ  الزيتونة  مصرف 

يف سنة 2010.
 وسيوفر بنك الزيتونة، برأس مال يبلغ حوالي 30 مليون دوالر، 

لعمائه )أفراد، شركات، مؤسسات، مستثمرين( خدمات مالية 
جديدة تتسم باحلرفية واملهنية حيث ستتطابق خدمات البنك 
التمويل  مستوى  على  س��واء  اإلسامية  التمويل  تقنيات  مع 
اخلدمات  إىل  إضافة  واالستثمار،  املشاركة  أو  املالي  واإلجيار 

البنكية العادية كإيداع األموال واإلقراض.)27(
  وقال مسؤولون يف بنك الزيتونة يف تونس أن البنك اإلسامي 
بنك  أول  الزيتونة  بنك  لدعم  فنية  مساعدة  سيقدم  للتنمية 
إسامي يف تونس يف إطار خططه لتطوير األنشطة املصرفية 
اإلسامية. وذكر بنك الزيتونة يف بيان أن »أمحد حممد علي 
رئيس جمموعة البنك اإلسامي للتنمية تعهد بتعزيز نشاط 
الصريفة  الزيتونة داخليا وخارجيا يف إطار دعم وتطوير  بنك 
بعد  اكتساب  إىل  اململوك  الزيتونة  بنك  ويتطلع  اإلسامية«. 
إقليمي والسيما يف منطقة املغرب العربي.)28( كما أفتتح بنك 
»نور« التابع جملموعة دبي لاستثمارات فرعا له يف تونس تتم 

إدارته وفقا للشريعة اإلسامية.)29(
يصدق  يكاد  املغرب:  يف  اإلسالمية  بالصريفة  العمل  تطور   .4-3
 300 مؤسساتها  ع��دد  يبلغ  ال��يت  اإلسامية  الصريفة  أن  امل��رء 
مساحة  وتغطي  قرن  ربع  على  عمرها  ويربو  مالية  مؤسسة 
ج��غ��راف��ي��ة مت��ت��د م��ن أق��ص��ى آس��ي��ا إىل مش���ال أم��ري��ك��ا فغرب 
العربي  البلد  املغربية  اململكة  ارض  على  بعد  تتواجد  مل  أورب��ا 
بتقديم  احمللية  البنوك  تبدأ  أن  امل��ق��رر  م��ن  حيث  اإلس��ام��ي 
منتجات الصريفة اإلسامية حيث سيتم طرحها حتت مسمى 
املنتجات البديلة وليست اإلسامية وال شك إن هذا القرار وان 
مؤسسات  بوجود  يسمح  مل  حيث  وناقصا  وخجوال  متأخرا  أتى 
مالية إسامية مستقلة فهو خري من أن ال يأتي، خصوصا إذا 
الصناعة  املغرب يف حاجة ماسة إىل وجود مثل هذه  أن  علمنا 
اليت تشهد إقباال منقطع النظري لدى املستثمرين الرئيسيني يف 

املغرب وهم رجال األعمال.)30(
إن ظهور ما يعرف باملنتجات املالية البديلة اليت تطرحها البنوك 
املالية  املنتجات  به  يقصد  اآلن،  املغربية  اململكة  يف  التقليدية 
أضطر  لقد  ال��زم��ن.  من  عقود  عن  متخضت  ال��يت  اإلسامية 
قوة  باعتبارها  اخلدمات  هذه  تبين  إىل  املغربي  املصريف  النظام 
جذب لاستثمارات ورؤوس األموال من جهة، ومن جهة ثانية 
الصريفة  التوجه حنو تطبيق  املغربي يف  املصريف  النظام  تأخر 
الدول اجملاورة ودول أخرى بفرتة  اإلسامية يف وقت سبقتها 

طويلة يف اجملال.
»دار  خدمات  مغربية،  مدن   9 يف  انطلقت،  ذلك  إىل  باإلضافة 
تقديم  يف  متخصصة  مغربية  ش��رك��ة  أول  وه��ي  ال��ص��ف��اء«، 
املغرب،  بنك  ترخيص  على  حصلت  أن  بعد  البديلة،  املنتجات 
يوم 13 ماي 2010. ويبلغ رأمسال املؤسسة اجلديدة 50 مليون 
وفا  للتجاري  امل��ائ��ة  يف  م��ائ��ة  بنسبة  مملوكة  وه��ي  دره���م، 
التابعة ل«أون��ا«، أكرب  املغرب،  بنك، أكرب جمموعة مالية يف 

جمموعة اقتصادية ومالية يف املغرب)31( 
 وتعد »دار الصفاء« تعد أول شبكة مغربية يف جمال اخلدمات 
املالية البديلة، اليت ختتلف عن اخلدمات التمويلية الكاسيكية، 
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شبكة  خ��ارج  املواطنني  خصوصا  والعموم،  املهنيني  وتستهدف 
البنوك الكاسيكية، باقرتاح منتجات متويلية يف أربعة جماالت، 
يف اقتناء أو بيع أو إجيار عقار للسكن أو املكتب )صفاء للعقار(، 
واقتناء أو بيع سيارة )صفاء للسيارات(، وقروض استهاكية 
وقد  للتجهيز(؛  )صفاء  املنزلي  والتجهيز  لاستهاك(،  )صفاء 
9 مدن مغربية كبرية،  انطلق نشاط الشركة يف البداية، يف 
البيضاء،  الدار  وهي  املذكورة،  اجملاالت  يف  مهما  نشاطا  تشهد 
والرباط،  ومراكش، وأكادير، طنجة، فاس، وجدة ومكناس.

3-5. تطور العمل بالصريفة اإلسالمية يف موريتانيا: لقد عرف 
إصاحات  عدة  بعد  ملحوظًا  تطوراً  املوريتاني  املصريف  النظام 
املصرفية،  املالية  التطورات  ملواكبة  واقتصادية،  مصرفية 
وحتسني عيوب النظام النقدي، وهي اآلن متتلك نظام مصريف 
مالي يتحكم جزئيًا يف السياسة النقدية واملالية، وآخرها إقامة 
نظام خاص بتحصيل الديون املصرفية املطلوبة و كذا األمر 

املؤرخ يف 24 أفريل 1982م.)32(
   وهناك جمموعة من البنوك منها مصارف جتارية كاملصرف 
الدولي ملوريتانيا واملصرف املوريتاني للتجارة الدولية واملصرف 
إىل  باإلضافة  موريتانيا  يف  والتنمية  للتجارة  اللييب  العربي 
املصرف  فتضم  املتخصصة  للمصارف  املوريتانية  الشركة 
اإلسامي  ال��ربك��ة  وم��ص��رف  وال��ت��ج��ارة  للتنمية  املوريتاني 
بنك  وخبصوص  للتنمية.)33(  الوطين  والصندوق  املوريتاني 
مبادئ  وف��ق  عملياته  فيجري  املوريتاني  اإلس��ام��ي  الربكة 

الشريعة اإلسامية، خاصة فيما يتعلق التعامل بالربا.)34(
� أنه مت افتتاح اول    وأكد الرئيس املدير العام للبنك الوطين 
املصرفية االسامية« سنة  للمعامات  »الوطين  فرع من فروع 
ثم تبع ذلك افتتاح فرعني آخرين يف نواكشوط وفرع يف   2008
عامة  التجربة على  بتعميم هذه  قرار  اختاذ  نواذيبو، كما مت 
فروع البنك الوطين ملوريتانيا بصفة تدرجيية، وهذا يف الندوة 
اليت انعقدت يف 23 ماي 2010 يف قصر املؤمترات بنواكشوط 

حتت عنوان »املؤسسات املالية«)35(
سيد  السيد  والتنمية  االقتصادية  الشؤون  وزي��ر  وض��ع  وق��د    
ولد التاه يف تاريخ 2010/11/24 حجر األساس لربج يتكون من 
املذكور  الربج  الازمة.  التجهيزات  بأحدث  جمهزا  طابقا   16
املمول  امل��وري��ت��ان��ي  اإلس��ام��ي  للبنك  مركزيا  م��ق��را  سيكون 
خصوصية  مع  للتنمية  اإلس��ام��ي  البنك  جمموعة  قبل  من 

موريتانية.)36(

اخلامتة

لقد تناولنا يف هذه الدراسة بالتشخيص والتحليل أهم احلقائق 
التارخيية يف تطور العمل بالصريفة اإلسامية يف دول املغرب 
العربي وقد الحظنا يف هذه القراءة أن هناك دواًل تبنت الصريفة 
اإلسامية منذ عقود خلت، بينما هناك دواًل أخرى مثل اململكة 
املغربية قد تأخرت كثرياً يف العمل بها، بعد أجربتها الضرورة 
خلصت  و  اإلسامية.  املالية  املنتجات  تبين  يف  للتمويل  امللحة 

دراستنا إىل بعض النتائج اهلامة من أبرزها ما يلي:
العربي  املغرب  يف  اإلسامية  املالية  الصناعة  أمام  يزال  ما   -1
حتد كبري يتمثل يف إجياد منهجية )إسرتاتيجية( واضحة يف 

تطوير وابتكار املنتجات املالية اإلسامية؛
2- تعتمد الكثري من املؤسسات املالية اإلسامية إىل اآلن على 
احملض  االستهاكي  الطابع  ذات  اإلسامية  املالية  املنتجات 
يف  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  دعم  يف  يساهم  ال  الذي 

املغرب العربي؛

3- عدم وجود جهات معنية تعنى بالتنسيق بني الدول املغاربية 
ونشر  اإلس��ام��ي��ة،  الصريفة  مستجدات  مواكبة  جم��ال  يف 

ثقافة املصارف اإلسامية بني اجملتمعات املغاربية؛

يف ظلِّ  العربي   املغرب  منطقة  اإلساميَّة يف  البنوك  تعمل   -4
مة لعمل  د القوانني، أي ختضع لنفس القوانني املنظِّ نظام موحَّ

البنوك التقليديَّة؛

متفاوتة  إشكاالت  املنطقة  هذه  يف  االسامية  البنوك  تواجه   -5
ها  أهمَّ ولعلَّ  املركزي،  البنك  مع  عاقتها  إط��ار  يف  حجمها  يف 
تلك املتعلَّقة بتحديد نسبة اإلحتياطي القانوني، وكذا تعامله 
باإلضافة  ه��ذا  ل��إلق��راض،  أخ��ري  كملجأ  امل��رك��زي  البنك  مع 
ى  الت اليت تدخل ضمن ما يسمَّ إىل كيفيَّة حساب بعض املعدَّ

ة منها نسبة ماءة أو كفاية رأس املال؛ بالقواعد احلذرة، خاصَّ
التوصيات

1- ضرورة إجياد منهج إسامي واضح و بنينّ يف تطوير و ابتكار 

املنتجات املالية اإلسامية.

2- تتبع تطور املنتجات املالية اإلسامية عرب التاريخ اإلسامي 

اإلسامية  امل��ال��ي��ة  ال��ص��ن��اع��ة  يف  م��ن��ه  االس��ت��ف��ادة  وحم���اول���ة 
املعاصرة.

اإلسامية  املالية  باهلندسة  خاصة  هيئة  أو  مؤسسة  إنشاء   -3

تتميز  مالية  منتجات  ابتكار  على  العمل  األساسية  وظيفتها 
باملصداقية الشرعية و الكفاءة االقتصادية.

5- ضرورة إنشاء بنك إسامي مغاربي يهتم بشؤون ومشاريع 

التنمية االجتماعية واالقتصادية مثل البنك املغاربي لاستثمار 
والتجارة اخلارجية.

على  القائمني  لدى  تامة  قناعة  هناك  تكون  أن  شيئ  وأهم   -6

وليس  الداخل،  من  نابعة  ككل  املنطقة  هذه  يف  املالي  القطاع 
اليوم  أصبحت  اليت  الغربية  ال��دول  من  استرياده  ثم  االنتظار 

تتبنى هذا النوع من التمويل مؤخرا.
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