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  :ملخص 

المالية العالمية  ملحوظا للبنوك اإلسالمية، خاصة بعد األزمة تطورالقد عرف القطاع المالي العالمي في السنوات االخيرة 

االعتماد  البنوك اإلسالمية ومدى إمكانية إعادة النظر في مدى نجاعةشهدت فشل العديد من البنوك التقليدية، هذا ما أدى إلى  والتي

  .عليها في التصدي ألي أزمات مالية قد تحدث في المستقبل

اعتمادها بشكل أكبـر   سة لتوضيح مدى أهمية البنوك اإلسالمية في االقتصاد العالمي، أهميةاالهدف من هذا البحث هو در

واألسباب التي مكنتها من الصمود خالل األزمـة   رسة توضيح لعمل البنوك اإلسالمية بشكل عاممستقبال وذلك من خالل تقديم د ا 

  .المالية العالمية بيد أن البنوك األخرى فشلت فشال ذريعا

ثـم إلـى النظـام    . عنها ومن أجل هذا الهدف سنتطرق أوال إلى األزمة المالية العالمية، تعريفها، نشأتها، واآلثار المترتبة

. اإلسالمية والقاء نظرة عليها بشـكل خـاص   بالخصائص التي يتمتع بها، وصوال إلى البنوك مرورالي اإلسالمي بشكل عام، الما

من خالل البنوك اإلسالمية التي سنعتمدها كنموذج، وذلك من أجـل   وفي األخير سنرى كيفية تطبيق نظريات االقتصاد اإلسالمي

وتنمية  استقرارنظام المالي اإلسالمي في مواجهة االزمات المالية، وبالتالي المساهمة في وال توضيح مدى نجاعة البنوك اإلسالمية

  . العالمي االقتصاد

   .البنوك اإلسالمية ، النظام المالي اإلسالمي ، األزمة المالية العالمية ، التنمية اإلقتصادية ، اإلقتصاد العالمي : يةالكلمات المفتاح

 
Abstract: 

Financial industry has known in the past few years a remarkable development of Islamic banks, 
especially after the failure of many conventional banks during the last financial crisis. This led many 
researchers to reexamine the efficiency of Islamic banks compared to conventional ones and to study 
their capacity to resist to the financial crisis. 

The objective of this paper is to clarify the importance of Islamic banks within international 
economy system. Moreover, to study the reasons, which made the resistance ability of Islamic banks 
to financial crisis. 

For doing that, we will discuss first the international financial crisis of 2008, its reasons and 
implications. Then we will see discuss the Islamic financial system and Islamic banks in theory and 
analyze the practice of IB in the international economy, how they succeed resisting financial crisis, 
and how they can be the solution to avoid future crisis. 

Keywords: Islamic banks, Islamic financial system, International financial crisis, Economic 
development, Global economy.   
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       : مهيدت

وكذا أزمـة   ، 1931 - 1930لقد شهد العالم أزمات اقتصادية عديدة خصوصا في القرن العشرين، منها أزمة 

األهم، والتي ظهرت أول  من بين 2008ولكن تبقى األزمة المالية األخيرة في . انخفاض أسعار البترول في السبعينات

بقية العالم، وقد كانت لها أثار عديدة  األمريكية ثم تبعتها أوروبا، وبعد ذلك انتشرت فيما ظهرت في الواليات المتحدة 

لكن بعض الدول اإلسالمية أظهرت . هذا البحث وجمة سواء االقتصادية أو االجتماعية، والتي سنتطرق إليها في فصول

 اإلمـارات البحرين، ماليزيا، باكستان، (دول أهم هذه ال. اإلسالمي نوع من المقاومة بسبب اعتمادها على النظام المالي

وحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي فإن البنوك اإلسـالمية عبـر   . )والسودانإيران (وبدرجة أقل  )العربية المتحدة

على  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل. 1فعالية في التصدي لألزمة المالية من غيرها من البنوك  العالم أجمع كانت أكثر

  .اعة البنوك اإلسالمية والنظام االقتصادي اإلسالمي بشكل عامنج

اإلسالمية من أجل  من خالل هذا البحث سنحاول إيجاد الحلول المناسبة في النظام االقتصادي اإلسالمي، والبنوك

  :أجزاءسنقسم البحث إلى ثالثة  لذلك. سمالي بشكل عامأمعالجة األزمة المالية العالمية والمشاكل المالية في النظام الر

  .سنتطرق فيه إلى األزمة المالية العالمية، تعريفها، نشأتها، واآلثار المترتبة عنها: الجزء األول

يتمتع بهـا،   بالخصائص التي ارم المالي اإلسالمي بشكل عام، مروسنتطرق من خالله إلى النظا: الجزء الثاني

  .رة عليها بشكل خاصنظ وإلقاءوصوال إلى البنوك اإلسالمية 

مـن خـالل    هو الجزء األخير في البحث، وفيه سنرى كيفية تطبيق نظريات االقتصاد اإلسالمي: الجزء الثالث

والنظام المالي اإلسالمي  البنوك اإلسالمية التي سنعتمدها كنموذج ، وذلك من أجل توضيح مدى نجاعة البنوك اإلسالمية

 .العالمي وتنمية االقتصاد استقرارلي المساهمة في المالية، وبالتا األزماتفي مواجهة 

  : األزمة المالية العالمية المعاصرة   - 1

        :تعريف األزمة المالية  - 1.1

سواء كانت  تعرف األزمة المالية بشكل عام على أنها انخفاض حاد ومفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من األصول

  . )لمشتقات الماليةا(، أو حقوق ملكية لألصول المالية )األسهم(، أو مالية )آالت(مادية 

واالنخفاض المـالي   كما أن األزمة المالية بشكل عام تنقسم إلى قسمين أساسيين، القسم األول يعتمد على العملة

  .المفاجئ، والقسم الثاني يحتوي على الديون والصناعة المصرفية

قـد يضـطر    العمالت، هو االنخفاض الحاد في قيمة العمالت، ممابالنسبة للقسم األول الذي ينطوي على أزمة 

أسعار الفائدة بشكل حاد،  السلطات لحماية العملة من خالل إنفاق جزء كبير من االحتياطات المالية الدولية، أو إلى رفع

 ميزانميته أزمة كما يمكن تس(المفاجئ  يعتمد هذا الجزء كذلك على االنخفاض المالي. س المالأأو فرض رقابة على ر

وهـذا  . ؤوس األموال الدولية، أو لبلد مـا تدفقات ر والذي يمكن تعريفه بأنه انخفاض حاد وغير متوقع في )المدفوعات

  .مع االرتفاع الحاد للديون متزامناالنخفاض يكون عادة 

علـى أنهـا    الخارجيةون والصناعة المصرفية، يمكن تعريف أزمة الديون نسبة للقسم الثاني المتعلق بالديأما بال

فيما يخص الديون العامة  أما. األزمة التي تحل بالبلد الذي ال يستطيع دفع ديونه الخارجية، سواء العامة منها أو الخاصة

زمنها المحدد لها، سواء بسبب التضخم  مات المالية المحلية ولم يؤدها فيازذا لم يحترم البلد االلتاالداخلية فاألزمة تنشأ 

النظام المصرفي أزماته أيضا، وتعرف على أنهـا   للصناعة المصرفية أو. استعمال أي نوع من أنواع القمع الماليأو 

ماتها المالية، مما يجعل الحكومة تتدخل من أجل اعلى تحويل التز فشل أو إمكانية فشل بعض البنوك بسبب عدم قابليتها

   .2على نطاق واسع المساعدة عن طريق ضخ سيولة مالية
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ومتنوعة علـى   ن أساسيين، لكن يمكن تقسيم األزمات المالية إلى عدة أنواع وأقسام مختلفةاهذان القسمان يعتبر

  .حسب العوامل المأخوذة بعين االعتبار

     : )2008(األزمة المالية العالمية المعاصرة و أسباب نشأة   - 2.1

وسـريع،   المتحدة األمريكية ارتفعت أسعارها بشكل كبيرت والمساكن في الواليات ابعد زيادة الطلب على العقار

الزيادة فـي مـنح    هذه الزيادة جاءت على نوعين،. ت في هذا القطاعاراالبنوك على زيادة حجم االستثموهذا ما حفز 

التوسـع  بعد هذا . تارالعقا ق المالية الخاصة بقطاعاروكذا التوسع في التداول باألو القروض بأدنى الضمانات الممكنة،

المعروضة أكبر بكثير من الطلب الموجود في  ت أصبحت المساكنارت الخاصة بقطاع العقاارالرهيب في حجم االستثما

إلى إفالس عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية، أهمها  هذا ما أدى. السوق فانخفضت األسعار بشكل كبير ومفاجئ

 2008، كما وصل عدد البنوك األمريكية التي أعلنت إفالسها سـنة   2008مؤسسة االخوة ليمان األمريكية في سبتمبر

  . 3دول الخليجية وباقي دول العالماألزمة إلى أوروبا وآسيا وال بنكا، وبعد ذاك امتدت 19إلى 

  : أسباب األزمة المالية المعاصرة  – 1.2.1

المـالي   الرئيسي هو طبيعـة النظـام  أسباب األزمة المالية العالمية عديدة ومختلفة لكن من الواضح أن السبب 

دون السماح للدولة  ، حيث أنه يعطي الحرية المطلقة في التعامالت االقتصادية والمالية)سماليأرالنظام ال(العالمي نفسه 

  .بشكل غير منطقي بالتدخل، وهذا ما جعل مضاربات األسهم غير منضبطة، فارتفعت أسعارها الس وقية

عمليـات   تي يمكننا ذكرها هو عدم وضع قواعد محددة ومعينة للبنـوك بخصـوص  من بين األسباب األخرى ال

  . 4ضااالئتمان واإلقر

  .جدية مسبقة سةارت قطاع العقار بدون دارالعالميين في توسيع حجم استثماكما يمكننا ذكر تسرع المستثمرين 

  : آثار األزمة المالية العالمية على اإلقتصاد الدولي  – 3.1

بصـفة عامـة    وآثار األزمة المالية العالمية تختلف درجتها من بلد آلخر، ومن اقتصاد آلخر، ولكنهاانعكاسات 

ففي أمريكـا شـهد    ،ارمريكا وأوروبا كانت األكثر تضرلكن دول أ. أثرت بطريقة سلبية على اقتصاديات العالم أجمع

وهو %  6.1معدالت البطالة إلى  وصلتمشاكل عديدة، وانكماش واضح، حيث  2008االقتصاد األمريكي خالل سنة 

  .، أي خالل خمس سنوات 2008و  2003المعدل األعلى ما بين سنوات 

فقد  ق الماليةارهذا ما أدى إلى تدهور سوق األوعامل، و 605000لقد قام أصحاب العمل باالستغناء عما يقرب 

  .انخفضت أسعار األسهم والسندات بشكل حاد

البطالة، ففـي   كما ارتفعت معدالت% .  1.9اإلنتاج الصناعي لالتحاد األوروبي ب أما في أوروبا فقد انخفض 

بينما كـان  . وحدها 2008 في سنة 32.500حالة بزيادة ما يقرب  904.900بريطانيا ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 

الي الناتج المحلي بمقـدار  انخفض إجم االقتصاد اإليرلندي أول االقتصاديات األوروبية التي تدخل في حالة كساد حيث

حالـة   425000بـة  ارفقد ا زد معدل البطالة بق أما في اسبانيا.  1983وهو المعدل األكثر انخفاضا منذ سنة %  1.5

  %. 9.9أي ما يعادل  2007بالمقارنة مع 

   5:يمكن تلخيص االثار المترتبة على االزمة المالية العالمية في النقاط التالية

بنكا فـي   11 وقد بلغ عدد البنوك المفلسة. من البنوك، والمؤسسات العقارية، وشركات التأمينافالس العديد  -

  .مليار دوالر 850أصولها حوالي  بنكا تقدر قيمة 110بلغ عدد البنوك المفلسة تقريبا  2009، وفي منتصف  2008

 السـوقية لثمـان   جع القيمةارو ما يفسر تلمصرفي والمالي، وهتدهور حاد في نشاط األسواق المالية لتأثره بالقطاع ا -

  . 2008مليار دوالر خالل عام  574مؤسسات مالية عالمية بحوالي 
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  .تريليون دوالر 6.6ارتفاع نسبة الديون العقارية بما يقارب  -

  .%4 ، ومعدل التضخم% 5نسبة البطالة  ضعف الناتج المحلي، كما بلغت -

  . %0.3أصبحت  2009الصناعية حيث وفي سنة جع كبير في نسب نمو الدول ارت -

  ."األوبك"جع أسعار النفط مما أثر على دول منظمة ارت -

  .إعالن دخول العديد من الدول في مرحلة الركود االقتصادي، مثل اليونان، إسبانيا، إيطاليا -

  .سوالتي كانت على وشك اإلفال' ل موتورزارجن'ت، أهمها ارانخفاض حاد في مبيعات السيا -

  : النظام المالي اإلسالمي  – 2

  : تعريف النظام المالي اإلسالمي – 1.2

وطرق ذلـك،   الشرعية التي تختص باألموال وكيفية الحصول األحكامالنظام المالي اإلسالمي هو مجموعة من 

مصادرها المختلفة، وكيف  دات منارالية العامة، كيفية جباية اإليبمعنى األحكام التي تهتم بالم. وكذا كيفية التصرف فيها

  . 6كام الشريعة اإلسالميةيتم إنفاقها وفقا ألح

  : خصائص النظام المالي اإلسالمي  – 1.1.2

  :للنظام المالي اإلسالمي خصائص تميزه عن األنظمة المالية الوضعية، وهي

الشرعية مـن القـرآن    هو شرعي رباني، فهو يحتكم إلى الدين اإلسالمي الحنيف، ويعتمد على النصوص: الشرعية -

  .العلماء في أصوله وأحكامه وإجماعالكريم والسنة النبوية، 

الدينية والماديـة   ،اإلنسانية بمعنى أن أحكام النظام المالي المستمدة من الدين تعالج وتلبي كل جوانب الحياة: الشمولية -

  .اآلخرواالجتماعية واالقتصادية، بشكل ال يطغى فيه جانب على 

  .ارربطابع االستق ألن أصول هذا العلم ثابتة ال تتغير فإن المالية العامة اإلسالمية تتميز: واالنضباطيةرار االستق -

الوضعية هـو اسـتقاللية    االستقاللية هنا تعني االختالف، فما يجعله مستقال ومختلفا عن األنظمة المالية: االستقاللية -

كما يختلف أيضـا  . قواعدها وأوجهها ونظمها نيته، لكل منهاازوانفاقه وميي في هياكل موارده النظام المالي اإلسالم

 . 7مفاهيم القدرة ئب على أساسارواعد تعدد الموارد، وتنظيم الضفي ق

  : البنوك اإلسالمية  – 2.2

  : تعريف البنوك اإلسالمية  – 1.2.2

الحصول علـى   اإلسالمية كما تعتمد فيهي عبارة عن منشآت مالية تقدم الخدمات المصرفية في إطار الشريعة 

  . 8بحة وبيع السلع واالجارةارالطرق المشروعة كالمضاربة والماألموال على 

  :أساسية أهمها حد ما البنوك التقليدية إال أن هناك اختالفات إلىرغم أن المصارف أو البنوك اإلسالمية تشبه 

  . 9م البنوك اإلسالمية بأحكام الشريعةازالت -

وللوفـاء   من حيث تحريم الربا واعتبار النقـود وسـيلة للتبـادل وللقيمـة     اإلسالميةاختالف وظائف المصارف -

  .مات، وأنها ليست سلعةازبااللت

الماليـة فـإن الوسـاطة     على عكس البنوك التقليدية التي تعتمد في وساطتها المالية على الدين وتسمح بالمخاطر -

  .المخاطر وتتحملها تعتمد على األصول وترتكز على تقاسمالمالية في البنوك اإلسالمية 

ومتاجرة ضمن مشاركة  العالقة بين البنوك اإلسالمية وأصحاب الودائع ليست عالقة دائن ومدين، بل هي عالقة -

 . 10ءارعمليات البيع والش
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  : وظائف البنوك اإلسالمية  – 2.2.2

  11: وظائف البنوك اإلسالمية عديدة ومتنوعة، من أهمها

  .جذب االدخار من أجل االستثمار في القطاعات المختلفة -

وفي حالة الخسـارة   ت الغير، حيث يكون البنك مضاربا لقاء نسبة من ناتج االستثمار في حالة الربح،ارإدارة استثما -

  .يتحمل البنك الخسارة مع صاحب المال

من الخدمات المصـرفية   الخ...الخدمات المصرفية مقابل سعر معين مثل الحواالت والشيكات وفتح االعتماداتتقديم  -

  .العديدة والمتنوعة

  .ض سواء من صندوق القرض، أو من صندوق الزكاةارقديم الخدمات االجتماعية كاإلقت -

  .ربح ؤه من السلع مع هامشاراشر، وذلك من خالل بيع ما تم شاالتجار المب -

  .االستثمار المباشر من خالل المشاركة في مشروعات قائمة أو إنشاء مشروعات جديدة -

-بحـة ارالم – المشـاركة  –المضاربة : من أجل القيام بهذه الوظائف تعتمد البنوك اإلسالمية على عدة وسائل، أهمها

  . 12الرهن –قرض حسن  –السلم  –االجارة -االستصناع 

  : تجنب األزمة المالية العالمية المعاصرة اإلسالميةكيف استطاعت البنوك  – 3

التقليدية حيـال   سات والتقارير بأن تأثر البنوك اإلسالمية لم يكن بنفس قدر تأثر البنوكارلقد أكدت العديد من الد

خالف البنوك األخرى ،  ىعل وال بالديناالزمة المالية العالمية، ويرجع ذلك إلى أن البنوك اإلسالمية ال تتعامل بالفائدة 

إال أن التأثير السـلبي  . باألزمة المالية فهي تتاجر بما تملك فعال من األصول المادية وهذا جنبها التأثر السلبي المباشر

والخدمات المختلفة أثر بطريقة غير مباشرة على  لألزمة المالية على النشاط االقتصادي العالمي وعلى مؤسسات السلع

  . 13عن العالم البنوك اإلسالمية حيث أنها ال تستطيع أن تكون معزولة

  

  أثر األزمة المالية العالمية على البنوك اإلسالمية بالمقارنة مع البنوك التقليدية لعام: 1رقم الشكل 

2008  

  

 . صندوق النقد الدولي:  المصدر
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/RES100410A.htm  

  

قدرة كبيرة  الشكل األول، وهو عبارة عن دارسة قام بها صندوق النقد الدولي يبين أن البنوك اإلسالمية أظهرت

 الربحيـة ت األزمـة علـى   ارسـة تـم مقارنـة تـأثي    ارهـذه الد  خـالل . على تجاوز آثار األزمة المالية العالميـة 
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)profitability(ضارواالق)Credit( ونمو األصول المالية)Assets( والبنوك التقليدية في كل من البنوك اإلسالمية .

  .األزمة ومن خالل الشكل يتبين لنا أن البنوك اإلسالمية كانت أفضل من غيرها في تحمل آثار

وهذا ا رجع  جدا بالمقارنة مع البنوك التقليدية ان نمو االئتمان وحجم األصول لدى البنوك اإلسالمية كانت كبير

. المالية باألزمة اريتأثر كثي قطاع االستهالك والذي لم إلىمن محفظتهم  األكبرإلى أن البنوك اإلسالمية أقرضوا الجزء 

يحميهـا مـن   فعة المالية المفرطة ارال إن محدودية تعرض البنوك اإلسالمية إلى األصول المعقدة وغير الشفافة وغياب

  .14رارإضافيا من االستق ارالتمويل يضيف لها قد واعتمادها على الودائع أكثر من اعتمادها على. الوقوع في األزمات

 The Banker ومجلـة  HSBC المصـرف البريطـاني   جـراه ما سبق فأن مسح مشـترك ا   إلى وإضافة

Magazine التي لديها منافذ  وكذلك المصارف التقليدية اإلسالميةالعائدة للمصارف  األصولأظهر بأن  2008في عام

 مليار دوالر 934كانت  أنبعد  ، 2009مليار دوالر في عام  288 إلىلتصل قيمتها %  29قد ارتفعت بنسبة  إسالمية

 6.8% أصـولها نسبة الزيـادة فـي    تتجاوز عن حال المصارف التقليدية التي لم ار، وهذا مختلف كثي 2008في عام 

الحقيقية سـاعدت   واألصولالوثيقة بين قطاع التمويل  سة المذكورة بأن المقاربة المحافظة للمخاطر والصلةاروتؤكد الد

  . 15لالزمة المالية العالمية من اآلثار السلبية اإلسالميعلى حماية القطاع المالي 

  

المالية العالمية على البنوك اإلسالمية بالمقارنة مع البنوك التقليدية لعام األزمةأثر : 2رقم الشكل   

2009  

  

  .Idem الدولي النقد صندوق: المصدر

  

أكبر مـن   سة صندوق النقد الدولي وكما هو مبين في الشكل الثاني وجدت أن البنوك اإلسالمية خسائراردلكن 

هـذا بسـبب   . األزمة األزمة ينتقل إلى االقتصاد الحقيقي أي بعد مرور سنة منخسائر البنوك التقليدية عندما بدأ تأثير 

أن إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية كانت ضعيفة وهذا ما أدى  كما 16،واإلنتاجيانخفاض وتيرة النشاط االقتصادي 

 (. Profitability )إلى انخفاض كبير في الربحية

أن " للبنـوك  أكاديمية إيدكوم"مؤسسة  Linda Eagle مالية العالمية قالتوعن تصدي البنوك اإلسالمية لالزمة ال

ألن الشريعة اإلسـالمية   .السبب الرئيسي لنجاد البنوك اإلسالمية هو طبيعة نشاطاتها واعتمادها على الشريعة اإلسالمية

   .17 األموال الماديةمن  ض أموال وهمية، بمعنى أن البنوك اإلسالمية ال تعطي إال ما تملكه فعاللرتمنع إق

أن  األخـر يشارك نفس وجهة النظر، حيث يرى هـو   " Yasaar Media " مؤسس " McNamara " كما أن

وألن كل معاملتها  في أنشطة المضاربة المالية، طارواإلفك اإلسالمية من المجازفة الشريعة اإلسالمية هي من تمنع البنو

يحميها من المخـاطر المباشـرة    ما يعطي البنوك اإلسالمية درعا واقيايجب أن تكون مدعومة باألصول المادية، هذا 
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 واألزمةالمالية بشكل عام  األزماتالتي تخلفها  اآلثارولكنه يرى أن البنوك اإلسالمية ليست بمنأى عن . لالزمات المالية

مؤسسات اإلنتاجيـة، وتـأثر   االقتصاد العالمي ولها عالقات بال المالية المعاصرة بشكل خاص، حيث أنها تمثل جزء من

  . 18اإلسالمية نفسها هذه المؤسسات يؤدي حتما إلى تأثر البنوك

اإلسالمية على  ء اقتصاديون من الشرق األوسط أن أحكام الشريعة اإلسالمية تساعد البنوكارمن جهتهم أكد خب

وهذا مـا سـيؤثر علـى     المالية، غير أن الجزء األكبر من البنوك في العالم تعتبر بنوك تقليدية، األزماتتخفيف آثار 

  .مرتبطة باالقتصاد العالمي االقتصاد العالمي سواء سلبا أو إيجابا، وبالتالي التأثير على البنوك اإلسالمية باعتبارها

  :خالصة ال

مـن بـين    والتي تعد 2008العالم وبعد األزمة المالية األخيرة في بعد األزمات االقتصادية العديدة التي شهدها 

انتشرت في بقية العالم،  األهم، والتي ظهرت أول ما ظهرت في الواليات المتحدة األمريكية ثم تبعتها أوروبا، وبعد ذلك

لمؤسسـات  إفـالس ا  البطالـة، وكـذا   وقد كانت لها أثار عديدة وجمة أهمها إفالس العديد من البنوك، ارتفاع معدالت

  .من الدول تدخل في مرحلة الركود االقتصادي اراإلنتاجية مما جعل كثي

العـالم   اعتمادها كبنوك ناجحـة فـي   وإمكانيةللعالم نجاعة البنوك اإلسالمية  اربعد كل هذه األزمات، تبين أخي

الرئيسي لنجاح هـذه   السبب. المالية العالميةبأسره، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه البنوك في التصدي لألزمة 

ال تعطي إال ما تملكه فعال مـن   ض األموال الوهمية حيث أنهاارتها من إقالبنوك هو أحكام الشريعة اإلسالمية التي منع

  .األصول المادية

 البـاحثين يـد مـن قبـل    ازواستحقت االهتمام الكبيـر والمت مع أن البنوك اإلسالمية حققت هذا النجاح الباهر 

مباشرة والتـي  ال رضة لبعض اآلثار الغيرإال أنها تبقى ع. المسلمين منهم االقتصاديين حول العالم سواء المسلمين وغير

بسـيطا مـن االقتصـاد     قيل في وجه تقدم وتطور البنوك اإلسالمية، ألنها ولحد اآلن تمثل جزءاارقد تشكل عقبات وع

توعية وتطوير هذه البنوك بشتى  لذلك وجب. حتميا إلى التأثير على هذه البنوكالعالمي وأي تأثير على االقتصاد يؤدي 

اهتمام بعض الدول األجنبية بالبنوك اإلسالمية  وقد أ رينا. الطرق من أجل اعتمادها من طرف الدول اإلسالمية والغربية

  .بية مسلمةالدول ليس دول ذات أغل ومدى إمكانية اعتمادها في نظامهم االقتصادي رغم أن هذه

مشـكل إدارة   ومن بين وسائل تنمية وتطوير هذه البنوك اإلسالمية البحث عن حلول للمشاكل التي تواجهها مثل

سة التـي  ارمن خالل الد المخاطر والذي اثر عليها بشكل كبير في المرحلة الثانية من األزمة المالية العالمية كما أ رينا

 .قام بها صندوق النقد الدولي

 

       : المراجعو الهوامش
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