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ذه الورقة وتناقش نتائج وخالصات ثمان  املستخلص. ستعرض 

ن ( ، والبنك الدو ٤٨وأربع ) دراسة صادرة عن صندوق النقد الدو
ن عامًا ( ر ع مدى أربع وثالث شاء والتعم م) تتعلق ٢٠١٦-١٩٨٢لإل

رًا وممارسًة. وقد  ل اإلسالمي؛ تنظ بجوانب مختلفة بصناعة التمو
ل اإلسالمي تركزت تلك املناقشة  أربع : التمو سية و ة جوانب رئ

 ، ا ع القرار والتصرف املا ، واألخالق وأثر واالستقرار املا
اب وغسيل األموال، والبنوك  ل اإلر ل اإلسالمي وتمو والتمو
التعاونية والبنوك اإلسالمية. توصلت الدراسة إ عدد من النتائج، 

جرت  ف
ُ
عد األزمة املالية ومن ذلك أن غالبية الدراسات أ رة ما 

ر ٢٠٠٨-٢٠٠٧األمركية ( م)، وأن الدراسات كانت متأثرة إ حد كب
                                                            

ر ١٤٣٨(صفر  ١٫٠ة - مسودة أولية للورقة (*) ُقدمت  حوار األربعاء العل بمعهد  -م) ٢٠١٦ـ/نوفم
ر  ٣٠ـ (١٤٣٨ربيع األول  ٠١االقتصاد اإلسالمي والذي ُعقد يوم األربعاء  اتب ٢٠١٦نوفم عرب ال ُ م). 

ذه  ر  رًا  تطو ها كث هم ال أفاد م وظا هم، وم عليقا ن  اللقاء ع  عن بالغ شكره لإلخوة املشارك
ة من الورقة. شكر خ ن والباحث باملعهد ال ر املدرب ، كب اص لألخ الكرم د. عبدالقادر شا

ها  اإلسالمي للبحوث والتدرب (مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية) ع لفت نظري إ دراسة قام 
ة السابقة. ومع كل ذلك يبقى ١٩٨٢صندوق النقد الدو عام  ها  ال م، وال لم أكن قد رصد

اتب وحده مسؤو    ًال عن ما يرد  الورقة من مواقف وأراء.ال
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سة للمؤسسات قيد الدراسة، وأن  داف الرئ بمجاالت العمل واأل
س  التناول ولم تحظ املوضوعات  ل كان املوضوع الرئ التمو

ر من  ات % من إجما الدراس١١املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي أك
و  جانب التطبيقي كان  املرصودة  أحسن األحوال، كما أن ا
جات. ومن النتائج كذلك أن الدراسات  الغالب ع تلك املعا
ل اإلسالمي ع أنھ أحد  املرصودة  عينة البحث تنظر للتمو
س بديًال باملع الذي تنظر  ل "املعولم"، ول اللبنات املتممة للتمو

عض أدبيات ا ل اإلسالمي.إليھ بھ    لتمو
لمات املفتاحية: ل اإلسالمي، املؤسسات االقتصادية  ال التمو

. ، البنك الدو   واملالية الدولية، صندوق النقد الو
  

  املقدمة

ع لتطورات الدراسات واألبحاث الصادرة عن املؤسسات االقتصادية واملالية  املتا
وظ، وتطور متنام بصناعة تمام م ل اإلسالمي،  الدولية يقف ع ا التمو

يل املثال توصلت ٢٠٠٨-٢٠٠٧خاصة  أعقاب األزمة املالية األمركية  م؛ فع س
الية إ ن ( الدراسة ا )  املائة من إجما الدراسات املرصودة ٧٠أن قرابة سبع

ن وإ اآلن  ها صندوق النقد الدو ظهرت منذ ذلك ا  عينة البحث وال قام 
ن (٣٦من أصل  دراسة ٢٥( )  املائة من إجما الدراسات ال ٦٠)، وقرابة ست

ها البنك ( رة. ١٢من أصل  ٧قام  ساؤالت  دراسة) تمت خالل ذات الف ومن ال
  املهمة ال تتعرض لها الورقة: 

  عاده ع ل اإلسالمي؟ وما دالالتھ وأ تمام تلك املؤسسات بالتمو ر ا ما مظا
 نمو وتطور الصناعة املالية اإلسالمية؟ 

  ر من » قاطعة«ل توصلت الدراسات املرصودة إ إجابات أو  محل قدر كب
ل من:  االتفاق فيما يتعلق ب
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o استقرار النظام املا اإلسالمي ومؤسساتھ؟ 
o  ل اإلسالمي دور والفعال بخصوص النمو االقتصادي » اإليجابي«التمو

 )؟financial inclusionوالتنمية واإلدماج املا (

o  ل ل اإلسالمي ُيقدم بديًال حقيقيًا للتمو جات أن التمو ل ترى تلك املعا و
 التقليدي أم أنھ جزء متمم ومكمل للبناتھ العاملية؟

  ًر استخداما جية األك   تلك الدراسات؟ ما  املن
  ها ل ط عل جانب التطبيقي أم النظري؟ و جات ا ما الذي غلب ع تلك املعا

جة؟ ل أم أن جانب االقتصاد نال حظھ من الطرح واملعا  جانب التمو

بع استقرائي وتحلي لثمانية  تو الورقة اإلجابة ع ذلك من خالل ت س
ن  ن دراسة صدرت عن كلتا املؤسست ن عامًا؛ أي من وأربع ع مدى وأربعة وثالث

م (تارخ ظهور أول دراسة حسبما وقف عليھ الباحث)، وإ غاية شهر ١٩٨٢سنة 
ذه ٢٠١٦أكتوبر عام  عود بالنفع ع تقدم  تمام بما  ذا اال ثمار  غرض اس م؛ 

  الصناعة الفتية علميًا وعمليًا. وقد انتظمت الورقة  الفقرات التالية: 

دا -أ هاأ مي  ف الدراسة وأ
ها - ب  من الدراسة وخطوا
 الدراسات السابقة - ج
دود والصعوبات -د  ا
عض املالمح العامة للدراسات املرصودة  عينة البحثة - ه  النتائج: 
 مناقشة نتائج الدراسات املرصودة  عينة البحث - و
تاجات والتوصيات -ز اتمة: االست  ا
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ها١ مي داف الدراسة وأ  . أ

داف  ذا الرصد والتحليل إ تحقيق جملة من األ دفت الدراسة من وراء 
ي:   تمثلت  اآل

ل اإلسالمي  أدبيات املؤسسات االقتصادية  -أ انة التمو التعرف ع م
تمام وبعض دالالتھ. ذا اال  واملالية الدولية، وعن دوا 

جية علمية للتعامل مع اإلنتاج  - ب  ن اإلسهام  بناء من ر املسلم العل لغ
ل اإلسالمي. ومن ذلك تجنب العموميات   املتعلق بما يكتب عن االقتصاد والتمو
رة النمو  عاملھ العل و/أو العم مع ظا ديث عن الغرب، أو مؤسساتھ   ا
ذا األمر من  ل اإلسالمي.  شهده صناعة التمو شار العددي الذي  الك واالن

م  سا ُ ن بكتابات  -ذن هللا وتوفيقھبإ-شأنھ أن  ن املهتم  توجيھ الطلبة والباحث
ذا النتاج؛ بالتناول  ل اإلسالمي إ كيفية التعامل مع  ن عن التمو ر املسلم غ

لالستفادة مما  -املادحة أو القادحة–العل البعيد عن العواطف وردود األفعال 
ر ذلك بامل و غ ذه األدبيات، وطرح ما  ناقشة الهادئة الهادفة. و جيد  

ل محدد وربط ذلك  ش ومية  صيات أو مؤسسات خاصة أو ح رك ع  وبال
ان- تمامات البحثية لألفراد، أو نطاق العمل  -قدر اإلم بطبيعة التوجهات واال

ومات. داف للمؤسسات، و/أو خطط ا  واأل

ذه امل - ج ها أدبيات  ؤسسات، التعرف ع طبيعة املوضوعات ال تناول
ذه املؤسسات إ  س  داف األساسية ال  ل كانت ع صلة وثيقة باأل و

ها لم تكن كذلك؟  تحقيقها؟ أم أ

ا  -د االستفادة مما حوتھ تلك الدراسات من موضوعات لم تنل حظها ال
علق األمر  قل سواء  عزز التوجهات البحثية ل من البحث والتنقيب مما يفيد  

 لعلمية، أو األبحاث النوعية.بالرسائل ا
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ذه املؤسسات؛ كتوفر  - ـ  عض نقاط القوة  دراسة  الوقوف ع 
شائي  عيدة عن األسلوب اإل البيانات واإلحصائيات مما يجعل الدراسات 

) بدل طغيان the spirit of team workالعاطفي، والعمل بأسلوب فرق العمل (
و حاصل  أعمالنا نح ون الفردية كما  عاون ي ن، وإن حصل  ن العرب واملسلم

از"  س ع أساس التعاون الوا  - إن جاز لنا ذلك-عرضة لالستغالل و"االب ول
جماعة".  والشفاف الذي حض عليھ الشرع؛ بل وبارك فيھ "يد هللا ع ا

يح  - و طوات الهامة لت املراجعات العلمية الهادفة  حقل ما من ا
سمح املسار؛ للتعرف ع ها  ها. كما أ  نقاط القوة لدعمها، ونقاط الضعف لتالف

ذا ما قام بھ املعهد  – تحديد مجاالت بحثية تحتاج إ مزد فحص وتأمل. و
 ثالث مناسبات: املؤتمر  - العززعبد معهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك

وك م)، وندوة ا٢٠٠٨ـ/١٤٢٩العال الثامن لالقتصاد اإلسالمي ( لص
ع ٢٠١٠ـ/١٤٣١( م) بالشراكة مع كل من مجمع الفقھ اإلسالمي الدو (التا

ملنظمة التعاون اإلسالمي)، واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدرب (مجموعة البنك 
رًا ورشة مستقبل االقتصاد اإلسالمي ( م). ٢٠١٢ـ/١٤٣٣اإلسالمي للتنمية)، وأخ

ثمر س ُ ستمر وأن  ب أن  جهد ي راتي ح نصل إ معالم  ذا ا ل اس ش
راكم  رة وال ية ع ا رة البحث والتأصيل  االقتصاد اإلسالمي املب موجهة ملس

ذا  رًا  -إن تحقق ورأى النور –الذي تحقق خالل العقود املاضية. و فسيختصر كث
ن  جهد والوقت للمؤسسات وللباحث جدد من الشبان.–من ا  خاصة ا

مية الدرا ناول رصد أما أ ر ي ها جزء من مشروع بح كب سة فتكمن  أ
ل اإلسالمي؛ بدأ ذلك  عام  ن عن االقتصاد والتمو ر املسلم وتحليل دراسات غ

تبع ٢٠٠٨
ُ
ع لالقتصاد اإلسالمي، ثم أ م بالورقة ال قدمت  املؤتمر العال السا

ا دراسة عام  عض٢٠١٤بمناشط أخرى كان آخر ها  م (وال سنقدم  التفصيل ع
دف املعهد املتعلق برصد   فقرة الدراسات السابقة). كما أن الدراسة تخدم 
ثمار األمثل  ا االس ثمار غرض اس ل  وتحليل الدراسات املتعلقة باالقتصاد والتمو

قل.    رسم خارطة الطرق لألبحاث املستقبلية ل
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ها . من٢   الدراسة وخطوا

ها اعتمدت الدراسة من  جوانب الهامة ال حو الرصد والتحليل لبعض ا
ها تلك  ددة ال توصلت إل الدراسات املرصودة، ثم املناقشة لبعض النتائج امل
ان تم  جات. ومن أجل تحديد عينة الدراسة تحديدًا دقيقًا وشامًال قدر اإلم املعا

طوات التالية: هاج ا   ان

جميع الدراسات ال  -أ ا محرك البحث ع موقع املؤسسة رصد أو  رز ي
ل اإلسالمي،  باستخدام كلمات بحث أساسية  موضوع الدراسة مثل: التمو

 واالقتصاد اإلسالمي، واملصرفية أو املصارف اإلسالمية.

بعاد املكرر من الدراسات املرصودة أوليًا؛ مثل تلك الصادرة بلغات  - ب اس
ر بال ل أخرى، أو ال صدرت كتعرف قص ش دراسة األساسية؛ وقد تج ذلك 

ر  حال الرصد املتعلق بالبنك.  كب

ب ذكر كلمة  - ج س بعاد ما ترصده خاصية البحث  موقع املؤسسة  اس
ر من  رصد الكث ل إسالمي، أو مصارف إسالمية ألن ذلك س إسالمي، أو تمو

ا  كلتا املؤسس ر ن.الدراسات املتعلقة بالدول اإلسالمية وما أك  ت

ها بالعودة  -د ذه املرحلة-التأكد من شمولية العينة ودق إ مراجع  - 
يل املثال من رصد دراسات  ذا ما مكن ع س فيما يتعلق - الدراسات املرصودة، و

دود  ن ذلك  فقرة ا ي بالصندوق لم تكن مذكورة ع موقعھ كما تم ت
سيط و  ن أن البحث ال ذا األمر يب ر الدقيق باستخدام محركات والصعوبات. و غ

رنتالبحث ع  ب االقتصار عليھ وال االكتفاء بمخرجاتھ  اإلن  موضوع ما ال ي
ر شموًال  ر دقة وتحديدًا، وربما أك بل ال بد من العودة إ مصادر أخرى أك
سارعة ال  رة وامل شرت قبل التطورات الكب يعابًا خاصة لألعمال ال  واس

ها تقني   ة املعلومات.شهد
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  الدراسات السابقة. ٣

اتب من دراسات وأبحاث ذات صلة مباشرة   حدود ما وقع عليھ ال
بموضوع البحث لم يتم العثور ع دراسة مثيلة، وإنما دراسات قربة من حيث 
ل  ن عن االقتصاد والتمو ر املسلم تمام البح املتعلق بكتابات غ مجال اال

  :اإلسالمي، ومن ذلك ما ي

ن عن االقتصاد اإلسالمي  .١ ر املسلم مقالتان علميتان عن كتابات غ
ع لالقتصاد اإلسالمي الذي عقد عام  ـ ١٤٢٩قدمتا  املؤتمر العال السا

وال  )١(العزز بجدة: األو لعبد الرزاق بلعباس،عبد م) بجامعة امللك٢٠٠٨(
م وح ١٩٧٦رصدت الكتابات الصادرة  فرسا عن االقتصاد اإلسالمي منذ عام 

،٢٠٠٨عام  وال رصدت الكتابات الصادرة  برطانيا خالل  )٢(م، والثانية لبلوا
رة.  ذات الف

ا  التوجهات الغربية نحو  .٢ عنوان "األزمة املالية العاملية وأثر ورقة 
ان (األردن) عن األزمة املصرفية اإلسالمية" ق دمها الباحث أبو شعلة  مؤتمر َعمَّ

 )٣(م.٢٠١٠املالية عام 

ل  .٣ ن عن التمو ر املسلم عنوان "نحو قراءة موضوعية لكتابات غ بحث 
شر البحث   ُ ؛  نموذجًا" لبلوا

ُ
ر أ اإلسالمي  ضوء األزمة املالية العاملية: ِولْم بو

 .)٤(م٢٠١٤مجلة إسالمية املعرفة عام 
مت   .٤ ل اإلسالمي  برطانيا: العوامل ال سا عنوان "التمو بحث 

شرت  مجلة "دراسات اقتصادية"  ذا البلد"، لبلوا وشا  تطوره ونموه  
                                                            

ن عن االقتصاد اإلسالمي: "بلعباس، عبدالرزاق.  )١( ر املسلم  ".-فرسا نموذجاً – ٢٠٠٨- ١٩٧٦كتابات غ
، أحمد.  )٢( ن عن االقتصاد اإلسالمي: "بلوا ر املسلم  ".-برطانيا نموذجاً – ٢٠٠٨- ١٩٧٦كتابات غ
ا  التوجهات الغربية نحو املصرفية اإلسالمية. )٣( . األزمة املالية العاملية وأثر  أبو شعلة، محمد ع
ر  )٤( ل اإلسالمي  ضوء األزمة املالية العاملية: ولْم بو ن عن التمو ر املسلم "نحو قراءة موضوعية لكتابات غ

نموذجًا"
ُ
  .أ
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ا املعهد اإلسالمي للبحوث والتدرب (مجموعة البنك اإلسالمي  وال يصدر
 .)٥(م٢٠١٤للتنمية) عام 

ا .٥ عنوان "االتجا ت البحثية عن الزكاة  األدبيات الغربية"، دراسة 
ا  شرت  مجلة "دراسات اقتصادية" وال يصدر لبلوا وعبد الرزاق بلعباس 

 .)٦(م٢٠١٦املعهد اإلسالمي للبحوث والتدرب عام 

الية  كذا يت من خالل الرصد السابق أن الدراسة ا و حدود ما - و
ر  - قع عليھ الباحث من مصادر ها، وطرقة تناولها مما يجعلها غ مسبوقة  با

انيًا (مؤسسات مالية واقتصادية  عدًا زمانيًا (األحدث)، وم تضيف ع ما سبق 
ذا الصنف  ر من الدراسات صادر عن  مية (رصد وتحليل عدد معت دولية)، وأ

  .من املؤسسات)
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(6) Ahmed Belouafi and Abderrazak Belabes. (2016). “Research Trends on Zakāh in Western 

Literature”. 
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دود والصعوبات٤   . ا

دود الزم انية ومواصفات ونوعية كأي بحث عل ال بد من رسم ا انية وامل
ا وع أي أساس؟ فيما يتعلق باملدى الزم فقد تم  الدراسات ال تم رصد

اتب -م) ١٩٨٢تحديد ذلك من تارخ ظهور أول دراسة (عام  حسبما وقع عليھ ال
ذه املؤسسات م، وذلك ٢٠١٦وإ شهر أكتوبر من عام  -من مصادر موثوقة من 

رة جدًا مما يصعب التعامل معھ الستخراج ألن الدراسات املرصو  دة لم تكن بالكب
ر ال تم  ب املعاي س داف املسطرة للبحث، وذلك  نتائج علمية مقبولة وفق األ

ي: ر  اآل   وضعها لتحديد عينة البحث. وقد تمثلت تلك املعاي

ناول موضوعات محددة وبطرقة علمية. -أ  دراسات وتقارر أو أبحاث ت

بع - ب ما اس ن (أحد اد الكتب؛ كما حصل مع البنك الذي أصدر كتاب
 ).)٨(واآلخر تأليفاً  )٧(تحرراً 

شر بلغات مختلفة؛  - ج بعاد ترجمة املقاالت أو الدراسات؛ البنك  اس
 العربية أو اإلسبانية أو الفرسية، وذلك لتال التكرار.

رة لبعض  - ج تصرات التعرفية القص بعاد املقاالت وامل األبحاث، أو اس
ل والتنمية ( ر محكمة كمجلة التمو ة غ شرت  مجالت دور  & Financeال 

Development magazine.ا الصندوق  ) ال يصدر

بعاد الدراسات ال تتعلق باإلصالحات املالية لبعض الدول  -د كما -اس
ها الصندوق عن السودان عام   وإن كانت تحتوي ع - م٢٠٠١حدث لدراسة قام 

س من البحث أو  هدف الرئ ل اإلسالمي؛ إذ لم يكن املس معلومات عن التمو
ل اإلسالمي، بل البلد.  التقرر االقتصاد والتمو

                                                            
(7) Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor (Eds). (2013). Economic Development and Islamic Finance. 
(8) Hennie van Greuning and Zamir Iqbal. (2008). Risk Analysis for Islamic Banks. 
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ا املسؤولون الكبار  لمات ال ألقا بعد ال س كمدير (ة) -كما أن الدراسة 
س (ة) البنك رونية ( -أو رئ ناولھ املدونات اإللك ها ) ال blogsكما أن ما ت خصص

ر مدرج كذلك. ل اإلسالمي غ  ذه املؤسسات للتمو

ر ومحددات فقد تم رصد  ن ( ثماٍن بناًء ع ما سبق من معاي ) ٤٨وأربع
ها الصندوق، و ٣٦دراسة؛  ل ( ١٢قام  و مو  الش ها البنك كما  ) ١قام 

ها الب ر من تلك ال قام  كذا يت أن الصندوق قام بدراسات أك نك، أدناه. و
الية   . )٩(وذلك  حدود معطيات الدراسة ا

ل ن ما قام بھ الصندوق وما قام بھ البنك )١( ش   إجما الدراسات موزعة ب

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

                                                            
ها الصندوق  )٩( ها البنك ولم يقم  ن االعتبار املبادرات األخرى ال قام  ع ألن املقارنة الشاملة تقت األخذ 

كتأليف كتب، والقيام بدراسات أو ترجمة لها بلغات أخرى، وكذا إقامة مركز عن االقتصاد والتمول اإلسالمي 
ثاق مج ها الصندوق كان دمات املالية اإلسالمية بناًء ع جلسة عقدت  تركيا. وكذلك تلك ال انفرد  لس ا

 IMF Facilitates Establishment of Islamic Financial Servicesم (٢٠٠٢أبرل  ٢١ مقر الصندوق بتارخ 

Board, IMF (May 2002) ،هم لبنوك مركزة  دول عربية وإسالمية ا عشرة محافظن أومن ناب ع ) حضر
ْن عن البنك اسبة واملراجعة  وممثل يئة امل ذه املؤسسة   )AAOIFI(اإلسالمي للتنمية، و وذلك قبل قيام 

يا  وقت الحق من السنة نفسها.    مال

دراسات الصندوق 
75%

دراسات البنك 
25%
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ا  ومن جهة أخرى اكتنف طرق البحث العديد من الصعاب لعل من أبرز
صر الشامل والدقيق ملفردات عينة  سهلت األمر ا الدراسة.  بداية البحث اس

هدفة  ها املس ذه املؤسسات تضع غالب إصدارا سور ع أساس أن  ت أنھ م وظن
، لكن  كذا تم الرصد األو رونية وبطرقة حصرة شاملة. و ع مواقعها اإللك
عض الدراسات الصادرة عن تلك املؤسسات وقفت ع  عند النظر  مراجع 

ست  ها. ومن ذلك فيما يتعلق أبحاث ل شر إل ُ متوفرة ع املواقع؛ بل لم 
ا  بالدراسات األو يات ال أصدر سعي يات وبداية ال هاية الثماني الصندوق  

. فأول دراسة و تلك الصادرة عام  َّ األخ  )١٠(م١٩٨٢من القرن املا ها ع أشار 
، ولم أكن ع علمعبد الكرم الدكتور   ها. أما الورقة الصادرة عام القادر شا

ها ال  موقع الصندوق وال  مصادره، )١١(م١٩٨٥ ها وال اإلشارة إل ر عل ، فلم أع
ق ١٩٨٦وإنما  مراجع دراسة البنك الصادرة عام  ن نديم ا م من قبل الباحث

راخور  ها  موقع ١٩٨٦. وفيما يتعلق بدراسة عام )١٢(وعباس م ر عل م لم أع
ر الصندوق ا ل اإلسالمي، وإنما أش اص باألبحاث والدراسات املتعلقة بالتمو

رت ع  رة الذاتية ملؤلفها (محسن خان) ع موقع املؤسسة ثم ع ها  الس إل
راخور عام  ها  الكتاب الذي حرره خان مع م . أما دراسة عام )١٣(م١٩٨٧ة م

ا مذكورة  موقع الصندوق كذلك، غ)١٤(م١٩٨٧ ها  أحد ، لم أجد ي وجد ر أ
ها تباع  آمزون ()١٥(املراجع ها، ووجد )، Amazon، وشككت  ذلك فبحثت ع

ست متوفرة ع موقع الصندوق وال١٩٩١ودراسة  ان آخر  م ل  حدود ما -  م
نة. أما ورقة  -استطعت الوصول إليھ  ها مذكورة ١٩٨٨ املرحلة الرا م ال وجد

                                                            
(10) Ingo Karsten. (1982). Islam and Financial Intermediation. 
(11) Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor. (1985). The Financial system and monetary policy in 

an Islamic Economy.  
(12) Nadeem U Haque and Abbas Mirakhor. (1985). Optimal Profit-Sharing contracts and 

investment in an Interest-free Islamic Economy.  
(13) Mohsin, S. Khan. (1986). Islamic Interst-Free Banking: A Theoretical Analysis. 
(14) Zubair, Iqbal and Abbas, Mirakhor. (1987). Islamic Banking.  
(15) Patrick Imam and Kangni Kpodar. (2010). Islamic Banking: How Has it Diffused?,  
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راخور  مراجع ورقة نديم ا رت ع )١٦(م١٩٩٨ق وعباس م ، وبعد البحث ع
ها باللغة العربية ع موقع ( بدو أن الذي وضعها عباس )١٧( )SSRNة م و

راخور بتارخ  راير  ١٥م ية ال ٢٠٠٦ف ها باللغة اإلنجل ة م ر ع  م، ولم أع
ة  موقع ( رت ع ذات ال ها. كما ع ها أعدت   Munich Personalيبدو أ

RePEc Archive()سن خان وعباس١٩٨٩. ثم ورقة )١٨ رت  م مل راخور، وقد ع م
ها  ورقة ( ناك )١٩()Errico and Farahbash (1998)ع اإلشارة إل رًا  . وأخ

الية عدم العثور ع ورقة عام  م، و مذكورة  موقع الصندوق ١٩٩١إش
ي وجد م ١٩٨٧ها تحمل نفس عنوان ورقة كعنوان ومعلومات عامة، إال أ

)Islamic Banking()راخور؛ فهل  )٢٠ ها من تأليف محسن خان وعباس م إال أ
شر مؤسسة  عقل أن ت رضت أنھ مختلف ألنھ ال  ما العل نفسھ؟ لقد اف محتوا
ن   رك أحد املؤلف ن، وألسماء مختلفة، وإن اش ن مختلف ذات الورقة  عام

هما.    كلت

   

                                                            
(16) Nadeem Ul Haque and Abbas Mirakhor. (1998). The Design of Instruments for Government 

Finance in an Islamic Economy. 

(١٧) :   . https://ssrn.com/abstract=884489 ع الرابط التا
)١٨(  :   ع الرابط التا

 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56003/1/MPRA_paper_56003.pdf  
)١٩( :   و متوفرة ع الرابط التا

 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan024240.pdf  
راير  ١٥و    م ع موقع:٢٠٠٦ف

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=884583 ، 
شرت عام  و مو أدناه: ١٩٩٠و اغو كما  ا جامعة شي   م  مجلة تصدر

Mohsin S. Khan , and Abbas, Mirakhor (1990). "Islamic Banking: Experiences in the Islamic 
Republic of Iran and in Pakistan. 

(20) Mohsin, Khan and Abbas, Mirakhor (1991). Islamic Banking. IMF working paper No. 91/88. 
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  ائج. النت٥
  عض املالمح العامة للدراسات املرصودة  عينة البحث

ذه الفقرة سنقدم نظرة إجمالية عن الدراسات ( ) املرصودة  عينة ٤٨ 
و مو  النقاط التالية أدناه:   البحث من خالل زوايا مختلفة كما 

ددة.: أوالً  رة الزمنية امل ر سنوات الف ع الدراسات ع هذه  توز فيما يتعلق 
ن ( ل اصية فإن الش ن؛ الصندوق ٣(و )٢ا سبة للمؤسست ان ذلك بال ) يو

.   ثم البنك ع التوا

ل ها صندوق النقد الدو عن االقتصاد والتمول اإلسالمي )٢( ش   عدد الدراسات ال قام 

  م)٢٠١٦-١٩٨٢(

  
  املصدر: من إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة 
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ل ل اإلسالمي ) ٣( ش ها البنك الدو عن االقتصاد والتمو   عدد الدراسات ال قام 
  م)٢٠١٦-١٩٨٦(

  
  املصدر: من إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة 

ن كانت متقاربة وإن كانت  ن أعاله أن البداية  املؤسست ل يظهر من الش
الحظ  دراس  سبة ١٩٨٥األسبقية  ذلك للصندوق وببضع سنوات. وُ م بال

ما مسلمون ١٩٨٦للصندوق، و عام  سبة للبنك أن الذي تو إعداد م بال
راخور.  و عباس م ن؛ و ن األولي د من خالل وبباحث مشارك  الورقت شا ُ كما 

صية حيث شارك  العديد من األبحاث ال  شط  اتب كان أ ذا ال الرصد أن 
يات من  رة ما قبل األزمة خاصة السنوات األو (منتصف الثماني صدرت  ف

ل ( يات). ومن جهة أخرى يظهر من الش سعي هاية ال ) أعاله أن ٢القرن املا إ 
رًا من الدراسات (م شهدت عددًا ك٢٠١٥سنة  ) من قبل الصندوق؛ ملاذا كان ٨ب

ا؟  رة الدراسات أو استمرار مقدار ادة وت ع ز و أمر مخطط لھ مما  ل  ذا؟ 
أم أن األمر جاء مصادفة؟ ال أملك جوابًا قاطعًا  ذلك إال أن معطيات العشرة 

ر؛ أي قد ي ر األخ ر إ ترجيح التفس ش الية  ون األمر مجرد شهور من السنة ا
ها باحثون من خارج  شر دراسات قام  ر ذلك ب مصادفة. كما يمكن تفس
ذه  ا  ب تفرغهم للبحث العل  املؤسسة فوافق إصدار س الصندوق، ربما 
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ن  املؤسسة كما حصل مع  ر العامل شر أبحاث لغ عود إ قبول  السنة، أو ربما 
الصادرة عن االستقرار املا  )٢١()Moazzam Farooq and Sajjad Zaheerورقة (

ل اإلسالمي  باكستان.   ملؤسسات التمو

ن.: ثانياً  ت س ن رئ رت ن ف ع الدراسات ب رة ما قبل  توز وقد تمثل ذلك  ف
ذا التحديد عشوائيًا ٢٠٠٨- ٢٠٠٧األزمة املالية األمركية ( ا. لم يكن  عد م) وما 

ارثة ذه ال ان وال أدل ع ذلك من  وإنما انطلق واقع أن  ر بم مية والتأث كانت من األ
جانب األكادي والتطبيقي  تلفة  ا ها امل ن أقطا النقاش الذي اليزال محتدمًا ب
ها العلمية والعملية ع التمول  اسا ع جة ا ها، وطرق معا شأن أسباب حدو

ما من املجاالت ذات الصلة ر ذا التقسيم سيفيد  . وال شك أن )٢٢(واالقتصاد وغ
تمام بالتمول اإلسالمي من عدمھ. دث  زادة اال ذا ا ر  الشكالن  معرفة مدى تأث

ذا املضمار٥) و(٤( صان ما تم الوقوف عليھ     .) ي

                                                            
(21) Moazzam Farooq and Sajjad Zaheer. (2015). Are Islamic Banks More Resilient during 

Financial Panics? 
ل مبادرات متنو من أفرا )٢٢( ر  ش ا الكث ر ناك غ ، و يل املثال األعمال العلمية التا د انظر ع س

  ومؤسسات متعددة:
Dirk Bezemer and Michael Hudson. (2016). Finance is Not the Economy.  
Jeffrey Sachs. (2016). Economics is “horrendously misguided” and obsessed with 
“completely unimportant things” 
Samuel Bowles. (2016). The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for 
Good Citizens 
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ل  ري ما قبل أزمة  )٤(ش ن ف ع دراسات الصندوق ب ا٢٠٠٨- ٢٠٠٧توز عد   م األمركية وما 

  
  الباحث بناًء ع معطيات الدراسةاملصدر: من إعداد 

ل  ري ما قبل أزمة  )٥(ش ن ف ع دراسات البنك ب ا٢٠٠٨- ٢٠٠٧توز عد   م األمركية وما 

  
  املصدر: إعداد الباحث بناًء ع معطيات الدراسة 

ن أعاله  ل ل بارز -ُيالحظ من الش ل  - وبش تمام بالتمو ادة اال أن األزمة أثرت  ز
دث إ  اإلسالمي من خالل عد ا سبة الدراسات ال أجرت  ادة العددية ل الز

ن.   إجما الدراسات املرصودة  كلتا املؤسست

عدد الدراسات ما قبل 
األزمة 

31%

عدد الدراسات ما 
بعد األزمة  

69%

عدد الدراسات ما قبل 
األزمة 

42%

عدد الدراسات ما 
بعد األزمة  

58%
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رى. : ثالثاً  ع الدراسات حسب موضوعات بحثية ك عد االطالع ع توز
ها ونتائجها، والبعض تم  ها، ومقدما ها، ومستخلصا الدراسات من خالل عناو

ها دراسات االطالع عليھ برمتھ أمك رى ال تناول ن تحديد املجاالت البحثية الك
ن ( ل   ) أدناه.٧(و )٦املؤسسات  الش

ل رى  )٦( ش ع دراسات الصندوق ع املوضوعات البحثية الك   توز

  
  املصدر: إعداد الباحث بناًء ع معطيات الدراسة

-عامة 
تعریفیة

22%
التقنین واإلشراف

14%

االستقرار المالي
11%

دراسات مقارنة
11%

الصكوك
11%

مواضیع في االقتصاد 
اإلسالمي

11%

إدارة المخاطر
5%

السیاسة النقدیة
6%

اإلدماج المالي
3%

التمویل اإلسالمي 
والنمو االقتصادي

3%

غسیل األموال 
واإلرھاب

3%
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ل رى  )٧( ش ع دراسات البنك ع املوضوعات البحثية الك   توز

  
  املصدر: إعداد الباحث بناًء ع معطيات الدراسة

فيما يتعلق بالصندوق يالحظ أن تلك املجاالت توزعت ع أحد عشر 
 ، ن واإلشراف، واالستقرار املا مها ستة: التعرفية العامة، والتقن مجاًال؛ من أ
لية املتعلقة باالقتصاد اإلسالم رًا املسائل ال وك، وأخ ي فاملقارنات، ثم الص

ذا النظام فيما يتعلق باالستقرار  كطبيعة الوساطة املالية، وخصائص 
ذه املوضوعات ع  % من إجما ٨٠والسياسة املالية. وقد استحوذت 

 : سة للصندوق واملتمثلة  تمامات الرئ عكس اال ذا ما  الدراسات املرصودة. و
رًا وممار  ذا النوع من املؤسسات تنظ بع تطورات أوًال فهم كيفية عمل  سة مع ت

ي واإلشرا ع اعتبار أنھ أحد  جانب القانو رك ع ا ر الزمن، ثم ال املمارسة ع
. واملالحظة املبدئية ال يمكن  الركائز األساسية لتحيق االستقرار النقدي واملا
اجس االستقرار املا كان حاضرًا  معظم الدراسات ال قام  ها  أن  روج  ا

ها تخدم ها  عزز أن املوضوعات ال تم بح ذا ما  ل أو بآخر، و ش الصندوق 
داف الصندوق واملتمثلة  الس إ تحقيق قدر مناسب من االستقرار  أ

تعریفیة-عامة 
9%

التقنین واإلشراف
9%

التمویل المتناھي 
الصغر

8%

دراسات مقارنة
8%

الصكوك
8%

مواضیع في االقتصاد 
اإلسالمي

8%

الحوكمة
17%

دور األخالق
8%

اإلدماج المالي
17%

التنمیة المستدامة
8%
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سة  ساؤالت الرئ ، ومن ثم يمكن القول أن ال النقدي واملا ع املستوى العال
عمل  : كيف  تمام تتمثل  ذا اال بعث خلف  ذا النوع من املؤسسات ال ت

ها التقليدية؟ وإ أي  ر ن نظ ها وب تلف بي رك وذاك امل و املقدار املش املالية؟ ما 
ا  ها من خالل األنظمة السائدة؟ أم أن وجود يعا مدى يمكن التعامل معها واس
ر أم أقل  ها؟ وإ أي مدى  أك ن خاصة  ها يتطلب استحداث قوان وتنام

ها التقليدية؟استقرارًا من نظ   ر

وكمة استحوذا  وفيما يتعلق بالبنك فإننا نجد أن مجا اإلدماج املا وا
ب   املائة من إجما الدراسات املرصودة. أما با املجاالت فقد نالت  ٣٤ع نص

ر إ أن  ش ُ جة، إال أن الفحص األو والسرع للدراسات  ًا من املعا ساو قدرًا م
جات، وال غرابة  ذلك ألن  ره  تلك املعا ر من غ الهاجس التنموي كان حاضرًا أك

جوانب ال قد تؤثر  تلك  مجاالت سة، إال أنھ ال يمكن إغفال ا عمل البنك الرئ
ها  سلبًا ع النمو والتنمية، ومن ثم تم تناول موضوعات تتقاطع مع تلك ال قام 

 . ن واإلشراف، واالستقرار املا اطر، والتقن   الصندوق مثل امل

ن انفردت بجوانب ظهرت  م جدير بالذكر أن كلتا املؤسست هما وا جا عا
سبة للصندوق، ودور  اب بال ل اإلر غسيل األموال وتمو تعلق األمر  رة و األخ
سبة للبنك و مسائل سنقف معها  الفقرة السادسة أدناه؛ الفقرة  األخالق بال

صصة ملناقشة نتائج الدراسات املرصودة  عينة البحث.   امل

عاً  ن تخص االقتصاد وال: را ع الدراسات ب ل اإلسالمي. توز لم تمو
تمام  ر من اال ب األك ل ع النص و مو -يكن مستغربًا استحواذ التمو كما 

ن ( ل جوانب التطبيقية  - ) أدناه٩) و(٨ الش ذه املؤسسات تركز ع ا ألن 
ها  جات املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي أ ر. واملالحظ  املعا ر من التنظ العملية أك

ل كانت  السنوا ش س، ثم اختفت  ل رئ ش ن  ، ومن قبل كتاب مسلم ت األو
ذه  س مقتصرًا ع  ذا األمر ل ل اإلسالمي. و عد تطور صناعة التمو كامل 
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جهات فحسب، بل ح ع مستوى معظم الفعاليات واملناشط وخاصة  ا
ها ُتركز ع جانب ال ل اإلسالمي نجد أ ل املؤتمرات والندوات املتعلقة بالتمو تمو

ر املتعلق باالقتصاد  س اد تجد إال النذر ال س، وال ت ل رئ ش وما ارتبط بھ 
رك فيھ  تمام بالوقف والزكاة إال أن ال رة ا اإلسالمي. وإن ظهر  السنوات األخ
ها  ها وأثر عاد ال أثرت ف ره من املجاالت واأل ر من غ جانب التمو أك ع ا

ر التارخ ضارة اإلسالمية. مؤسسة الوقف ع ر ل   الزا

ل ل اإلسالمي )٨( ش ن االقتصاد والتمو ع دراسات الصندوق ب   توز

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

  

االقتصاد
11%

التمویل
89%
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ل ل اإلسالمي )٩( ش ن االقتصاد والتمو ع دراسات البنك ب   توز

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

جماعية والفردية. : خامساً  ن األبحاث ا ع الدراسات ب ل توز ش يظهر 
ن ( ل جماعية (ما قام ١١) و(١٠ج  الش ب األوفر للدراسات ا ) أدناه النص

ر) فه ال طغت ع عينة الدراسات املرصودة  البحث.  بإعداده باحثان فأك
ها ر  ذا الوضع؛ ومن ذلك أ عود لعدة األسباب تفسر  ون سياسة وذلك قد  بما ت

ذه املؤسسات لبث روح فرق العمل، أو ألن طبيعة الدراسات تتطلب  جها  ت ت
) وجهة، وربما  ي، وف ... إ ، وقانو ر من تخصص (اقتصادي، وما عاون أك

ادة  ذه املسألة تحتاج إ تأمل من قبل  اإلنتاجكذلك لز وسرعة اإلنجاز. املهم أن 
ن  االقتصاد اإل  ذا الباحث ن ع مراكز البحث والدراسة   سالمي، والقائم

نا دين جماعة،  ذه التجارب، ألن دي ئ لالستفادة من مثل  قل املعر النا ا
ون التعاون حقيقيًا،  ذا أن ي م املتطلبات   عاون، ال دين فرقة وأنانية. ومن أ و

ًا  تعد عن ، - بمع أن يؤدي كل واحد واجبھ  فرق العمل-ال صور وأن ُي
هازة واالستغالل  ر من -االن سبة أعمال وأبحاث لغ ة ل استغالل املنصب أو الوجا

ها.   قام 

االقتصاد
8%

التمویل
92%
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ل جماعية والفردية )١٠( ش ن األبحاث ا ع دراسات الصندوق ب   توز

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

ل جماعية والفردية  )١١( ش ن األبحاث ا ع دراسات البنك ب   توز

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

ع الدراسات حسب من البحث العل املتبع.: سادساً  يالحظ من  توز
ن الوصفي والقياس ع الدراسات املرصودة، وذلك  ج ن أدناه غلبة املن ل الش

ب نوعية األبحاث–ربما  و مو  النقطة (ثالثًا) أعاله. -س   كما 

عدد الدراسات الفردیة 
17%

عدد الدراسات 
الجماعیة  

83%

عدد الدراسات الفردیة 
0%

عدد الدراسات 
الجماعیة  

100%
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ل   طرق البحث العلمية املستخدمة  دراسات الصندوق  )١٢( ش

  
   املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

ل    طرق البحث العلمية املستخدمة  دراسات البنك )١٣(ش

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

جية املستخدمة  عينة  م األدوات املن ن أعاله أن أ ل نالحظ من الش
، وال غرابة  ذلك ألن  ن الوصفي والقياس ج الدراسات املرصودة تمثلت  املن

وصفي
55%

قیاسي
28%

تحلیلي -مفاھیمي
باستخدام أدوات 
التحلیل الریاضیة

14%

كشفي استطالعي 
)استبیان(

3%

وصفي
59%

قیاسي
8%

تحلیلي -مفاھیمي
باستخدام أدوات 
التحلیل الریاضیة

8%

كشفي استطالعي 
)استبیان(

8%

قیاسي/كشفي
17%
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رة تطلبت إجراء العديد من الدراسات ملعرفة حقيقة  جوانب التعرف ع الظا
ء  كم ع ال ذا من باب أن ا رًا وممارسة؛ و ل تنظ ذا النوع من التمو
ن وال  يح فرع عن تصوره. فال يمكن وضع قوان ل  ش وكيفية التعامل معھ 
شرعات لكيان اقتصادي أو ما دون معرفتھ عن كثب، كما أن البناء ع 

ن "الدعاوى  ها الدراسات األو من املسلم وال يزال –" النظرة ال ركزت عل
ها ع أن الوساطة املالية "اإلسالمية" قائمة ع عقود  - البعض ممن قام 

املشاركة وخصيصة تقاسم املغانم واملغارم ال تمت للواقع القائم بصلة. ومن جهة 
عض املسائل مثل االستقر  ، واإلسهام  أخرى فإن الوقوف ع حقيقة  ار املا

، أو النمو االقتصادي تطلب استخدام ذات األدوات القياسية  اإلدماج املا
يمية  ذا ما حصل  الدراسات املفا املستخدمة  األدبيات التقليدية، و

 Generalالتحليلية ال استخدمت األدوات التحليلة مثل نماذج التوازن العام (
equilibrium modelsددة ) الس عض املسائل امل قائق ودراسة  عض ا تخالص 

ثمار، أو السياسة النقدية.   مثل أثر إلغاء الفائدة ع اإلدخار، واالس

عاً  عة للمؤسسة (خاص بالصندوق).: سا ع حسب األقسام التا  التوز
سبة لصندوق النقد  أما فيما يتعلق بنوعية األقسام ال شاركت  الدراسة بال

ل (الدو فيمك   :)٢٣() أدناه١٤ن الوقوف ع ذلك من خالل الش

                                                            
ل  )٢٣( ها لم تدرج  الش ن للباحث أسماء األقسام ال قامت  ست تجدر إلشارة إ أن ثالثة دراسات لم 

  م.٢٠١٥م، ثم دراسة صادرة عام ١٩٩١م و١٩٨٦)؛ و دراسة عامي ١٤(
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ل  ع الدراسات )١٤(ش تلفة للمؤسسة توز ن األقسام امل ها الصندوق ب   ال قام 

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

ن الدراسات النظرة والتطبيقية. : ثامناً  ع ب ) ١٦(و )١٥الشكالن (التوز
جوانب التطبيقية العملية املتعلقة  غلب ع الدراسات ا صان ذلك حيث  ي
عامل املؤسسات  ل اإلسالمي، وأسواقھ، وكذا  بممارسات مؤسسات صناعة التمو
اإلشرافية معھ، والهيئات واملنظمات الداعمة لهذه الصناعة فيما يتعلق بجوانب 

ل اإلسالمي،  أو كيفية االستفادة منھ  خدمة محددة مثل كيفية احتضان التمو
ا. وكذلك  ر طط االقتصادية املتعلقة بالتنمية االقتصادية واإلدماج املا وغ ا
لية  اطر لهذا النوع من املؤسسات التمو مسائل االستقرار املا وتحليل امل
ل  رة التمو تمام الذي حدث لظا عزز اال يجة  ذه الن شأة. و ديثة ال ا

ع ن اإلسالمي  ن املؤسست هات د األزمة املالية األمركية، والذي تمثل فيما يتعلق 
ن  ن  ذلك. إال أن  الوضع ب ر املسلم ادة الفتة لعدد األبحاث، وملشاركة غ بز
ها  سبة الدراسات النظرة ال قام  ن اختالف طفيف تمثل  أن  املؤسست

قسم النقود ورأس 
المال

28%

قسم القانون
6%

قسم األبحاث وقسم 
االستراتیجیة والسیاسات 

والمراجعة
3%

قسم الشرق األوسط 
وآسیا الوسطى

16%

أقسام إفریقیا وأوربا 
والشرق األوسط وآسیا 

الوسطى
3%

قسم إفریقیا
10%

مركز الشرق األوسط 
لالقتصاد والتمویل

3%

قسم آسیا والباسیفیك
3%

قسم النقود 
ورأس 
المال 
وقسم 
الشرق 
األوسط 
واسیا 
الوسطى

3%

قسم النقود وأعمال 
الصرف

6%

ثالثة أقسام
3%

قسم الشرق األوسط 
واألبحاث

3%

قسم األبحاث 
13%
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ها ال تمثل سوى  % من إجما الدراسات املرصودة١٤الصندوق تمثل  ن أ  ح
ر، ٨ سبة للبنك. التعليل لهذا الوضع يتمثل  أن عدد درسات الصندوق أك % بال

ن  ن املسلم رة األولية وذلك راجع ربما لعدد الباحث شط  الف كما أنھ كان األ
عض كما  هم مع  عاو عضهم و شاط  ب  س رة، أو  عملون  تلك الف الذين كانوا 

راخور ومحسن خان.و الشأن م   ع عباس م

ل  ع الدراسات )١٥(ش ن النظرة والتطبيق توز ها الصندوق ب  ال قام 

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

ل  ع الدراسات )١٦(ش ن النظرة والتطبيق توز ها البنك ب   ال قام 

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

البحوث النظریة
17%

البحوث التطبقیة
83%

البحوث النظریة
8%

البحوث التطبقیة
92%
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م. : تاسعاً  ر ن وغ ن مسلم ع حسب الديانة ب ذه التوز النتائج  
ها الشكالن ( صيصة وال تضم ) جد أولية و تحت املراجعة ألن ١٨(و )١٧ا

د اآلن تمثل  اإلسم  اتب–املعيار الوحيد الذي استخدم  ر كاف  - اسم ال ذا غ و
عض النص هم، كما أن  سلمون قد يحتفظون بأسما عض من  ارى العرب قد ألن 

ة قد تختلط األسماء. ومن  عض الدول اآلسيو ن، و  هم مسلم م بأ تو أسماؤ
ون النتائج ر أخرى ح ت ر دقة ثم وجب التدقيق والنظر  معاي   .أك

  

ل  ع الدراسات )١٧(ش م توز ر ن وغ ن الكتاب املسلم ها الصندوق ب   ال قام 

  
  معطيات الدراسةاملصدر: إعداد الباحث بناء ع 

  

  

  

  

  

عدد الكتاب 
المسلمین

37%
عدد الكتاب 
غیر المسلمین

63%

84العدد اإلجمالي للكتاب في دراسات الصندوق 
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ل ع الدراسات )١٨( الش م توز ر ن وغ ن الكتاب املسلم ها الصندوق ب   ال قام 

  
  املصدر: إعداد الباحث بناء ع معطيات الدراسة

   

المسلمون
50%

غیر المسلمین
50%

32العدد اإلجمالي للكتاب في دراسات البنك 
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 مناقشة نتائج الدراسات املرصودة  عينة البحث .٦

تم التناول لبعض النتائج  مية للفت -س ها ذات أ ال يحسب الباحث أ
ها سعة نقاط - األنظار إل ب ضيق الوقت )٢٤(وقد ُحدد ذلك   ، إال أنھ وبس

تم التفصيل  البقية   ها فقط وس تطرق ألربعة م جالة س ذه ال واملساحة  
ا كمقال عل  مجلة محكمة بإذن هللا: شر   ورقة مطورة ل

i. ل اإلسالمي واالستقرار املا عن صندوق . ُتمثل الدراسة الصادرة التمو
ية (٢٠٠٨النقد الدو عام   حدود ما اطلع عليھ - ) empericalم أول دراسة تجر

-Zتقوم بفحص االستقرار املا للمصارف اإلسالمي من خالل أداة ( - الباحث
score لية ر لفحص مدى استقرار املؤسسات التمو ل كب ش ) املستخدمة 

عزز وجود  ذا النوع من املؤسسات االستقرار اإلسالمية من عدمھ، وإ أي حد 
ا العديد من الدراسات ال استخدمت ذات  عد للنظام املا ببلد برمتھ؟ ثم جاء 

. وقد قام معد الورقة بمناقشة نتائج )٢٥(األداة وأدوات قياسية وإحصائية أخرى 
ا ا ببضعة أشهر ع صدور عد صدور ل ( .)٢٦(تلك الدراسة  ص ١٩الش ) ي

م النتائج ا  ل توصلت لها الدراسة:أ

                                                            
، واألخالق وأث )٢٤( ل اإلسالمي واالستقرار املا : التمو ل اإلسالمي و ، والتمو ا ع القرار والتصرف املا ر

اب وغسيل األموال، والبنوك ل اإلر ل اإلسالمي واإلدماج  وتمو التعاونية والبنوك اإلسالمية، والتمو
ل اإلسالمي  التنمية املستدامة والنمو االقتصاد.املا مت  .، وإسهام التمو ، والعوامل ال سا

ل  شار التمو اطر والتصكيك .اإلسالميان . .واملشتقات املالية وإدارة امل ام الشر وكمة واالل   وا
تلفة املستخدمة  )٢٥( جية امل ل اإلسالمي واالستقرار املا واألدوات املن -ملزد تفصيل حول أدبيات التمو

ا ر : -قياسية وغ    ذلك يمكن العودة إ
Ahmed Belouafi et al. (2015). “Islamic Finance and Financial Stability: A Review of the 
Literature”.  

ـ)  حوار األربعاء باملعهد والذي ١٤/٦/١٤٢٩يونيو ( ١٨الورقة صدرت  يناير، والنقاش لها تم   )٢٦(
  عقد  ذلك التارخ.
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ل ها الباحثان ( Zنتائج قيم معيار  )١٩( ش   ) Čihák and Hesseال توصل إل
هما لعام    م٢٠٠٨ ورق

 
  )٨٢م: ٢٠٠٨املصدر: بلوا (

رة  Zبناًء ع قاعدة املعيار  ال تنص ع أنھ كلما كانت قيمة املعيار كب
املفحوصة (البنك  حالتنا) جيدة؛ بمع أن كلما كانت السالمة املالية للمؤسسة 

يح، ومن خالل األرقام  عرضها لالعسار أو اإلفالس ضئيل والعكس  احتمال 
ل ( ة  الش الصات التالية١٩املو روج با   :) أعاله يمكن ا

رة .١ ها التقليدية الصغ ر ر استقرارًا من نظ رة أك   .املصارف اإلسالمية الصغ

ها اإلسالمية  املصارف التجارة .٢ ر ر استقرارًا من نظ رة أك التقليدية الكب
رة.  التجارة الكب

ر استقرارًا من املصارف التجارة  .٣ رة أك املصارف اإلسالمية الصغ
رة.   اإلسالمية الكب
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ر متانة  رة  "األك كذا تصل الدراسة إ أن املصارف اإلسالمية الصغ و
)more resilient رة  األضعف. وأن )"  املجموعة، وأن املصارف اإلسالمية الكب

ر  استقرار النظام املا   ل كب ش م  سا ذا النوع من املؤسسات ال وجود 
ره؟ لقد تمت مناقشة تلك النتائج  البلد. ملاذا كان األمر كذلك؟ وبماذا يمكن تفس

ل مستفيض  ورقة عام  نا؛ وخاصة )٢٧(م٢٠٠٨ش ا  غ عن اإلعادة   بما 
لية القائمة  ستخدم الصيغ التمو رة  مسألة أن املصارف التجارة اإلسالمية الكب
ن  ذا االختالف ب ر  ها املؤلفان لتفس رة ال أشار إل ر من الصغ ع املشاركة أك
ر إ أن صيغ  ش ر مسلم بھ ألن املعطيات  ذا أمر غ رة. و رة والكب املصارف الصغ

ل القائمة ع املشار   األقل استخدامًا  جانب  كة  املصارف اإلسالميةالتمو
، ولم يقم الباحثان بتقديم أدلة تدعم )٢٨()assets sideالتوظيفات لألموال (

ما تلك.   دعوا

                                                            
  ).٨٨- ٨٣م: ٢٠٠٨بلوا ( )٢٧(
سبة  )٢٨( ها تقارب  ر لذلك التقرر الذي % من التوظيفات املصار ٧حيث أ ش ف اإلسالمية مجتمعة كما 

راك مع البنك الدو (  The World Bank and Islamicأصدره البنك اإلسالمي للتنمية باالش

Development Bank Group, 2016: 60-61 سبة ثالثة  املائة من إجما ها لم تتجاوز  )، كما أ
ي (استخدامات األموال  اململكة العربية ال و الدراسة ال كانت قربة -م)) ٢٠١١سعودية (الش

شر دراسة الصندوق عام  عُد إ -م٢٠٠٨جدًا من تارخ  ا قد يزد عن ذلك لكنھ ملَّا تصل  ر ، و غ
%؛ بل إن صيغة املضاربة و ال ُقدمت كأساس  معظم نظرات الوساطة املالية ١٠مستوى 

ل ا عد إ مستوى كصيغة بديلة لعقد التمو % لدى معظم ٢لربوي القائم ع الفائدة لم تصل 
، ) The World Bank et al., Ibid: 60(املصارف اإلسالمية  جانب التوظيفات لألموال،  لو و(ا

سبة قد تصل إ حوا ٣٤١م: ٢٠١٦ ذه ال ناك دراسات أخرى وحديثة أشارت إ أن  %؛ ١٢). 
شام ح ي بذلك الزميل  وار.أفاد عليقھ يوم عقد ا   مزة  
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ها  ذه الدراسة دراسات أخرى و مرصودة  العينة؛ إالَّ أ عد  وقد أتت 
ها.  جام  النتائج ال خلصت إل ذه لم تكن ع توافق وا املهم من تناول 

عرضت ملسألة االستقرار  و اإلشارة إ أن الدراسات العلمية ال  النقطة 
روج بمقولة  سمح لنا با عد  يجة حاسمة  ل اإلسالمي لم تصل إ ن للتمو
ر استقرارًا من  ل اإلسالمي أك ا "لقد توصل الغرب إ أن التمو عة مفاد جامعة ما

ره التقليدي"؛ وال ناك  نظ عم  ة.  سهل البعض إطالقها دون فحص وال رو س
ون محل اتفاق فيما يتعلق باستقرار النظام املا القائم ع  اد ت إشادة ت

 profit and loss sharing or equity basedاملشاركة  تقاسم املغانم واملغارم (
financial intermediationيجة ال عائد الذي ) مما ينعكس إيجابًا ع ربط ن

شطة  تائج توظيفها  األ ثمارة) ب ستحقھ مصادر األموال (الودئع االس
ر ذلك فيما يتعلق بالتطبيق تلفة، إال أن األمر غ قيقية امل الذي  االقتصادية ا

لية اإلسالمية اآلن  .عليھ وضع املؤسسات التمو

ii. . ا ع القرار والتصرف املا ذا املوضوع من  األخالق وأثر جة  تمت معا
و محاولة )٢٩(م٢٠١٥خالل ورقة صادرة عن البنك الدو عام  . ما لفت نظري 

ن ببطاقات االئتمان اإلسالمية  ر األخالق ع التصرفات املالية للمتعامل معرفة تأث
جانب  ددة. إ أي مدى يؤثر ا ر عن السداد  املواعيد امل فيما يتعلق بالتأخ

ها moral( األخال ) من الناحية العملية  ذلك؟ وما األساليب ال استخدم
ها لالسراع  عملية الدفع  ر ع عمال املؤسسات املانحة لهذه املنتجات  التأث
سيا ع عينة من زبائن أحد املصارف  جرت التجربة  أندون

ُ
وتجنب املماطلة؟ أ

ناك. أما الوسائل ال استخدمها ر ع عملية الدفع  اإلسالمية  املصرف للتأث
 إرسال رسائل للمتأخرن عن السداد مع  -حسبما تذكر الدراسة-فقد تمثلت 

ر عن السداد)  عد يوم من التأخ ات تلك الرسائل. ففي املرة األو ( ر محتو غي

                                                            
(29) Bursztyn et al. (2015). Moral Incentives: Experimental Evidence from Repayments of an 

Islamic Credit Card. 
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رة السماح ( هاء ف ن من ان ا وقبل يوم عد رية عامة،   ١٠ُيرسل البنك رسالة تذك
ها تتضمن ترجمة لنص حديث الرسول  أيام) ص هللا -ترسل رسالة أخرى إال أ

ِ ُظْلٌم  -عليھ وسلم ّ ِ ". وجدت الدراسة أن )٣٠(الذي رواه البخاري ومسلم :"َمْطُل اْلَغ
سبة  ى املطلوب من املبلغ ب د األد سبة السداد ل ادة  مت  ز ذه الرسالة سا

ر عادي، أو رسالة ال تحتوي مثل ، كما وجدت الدراسة أن إرسال )٣١(%٢٠ تذك
ن  ر لها ع السلوك. كما وجدت أن "املتعامل ية" ال تأث ذه العبارات "الدي

ية–ستجيبون لهذا النوع من الرسائل  ر من  -القائم ع نصوص دي ر أك لھ تأث
مية و تحتاج إ مز ذه النتائج غاية  األ وافز أو العقوبات املالية". إن  د ا

عض الفتاوى"  ذا املجال وذلك ألن األدبيات واملمارسات املالية، وح " أبحاث  
وافز ب رأسًا إ العقوبات أو ا ذه  تذ ر مثل  " تأث ناس س أو "ت املادية وت

جة  لها ملعا ها أو تجا الوسائل ال تمثل أحد البدائل ال ال يمكن االستغناء ع
ر  السداد.   التأخ

                                                            
)30(  The message states: “non-repayment of debts by someone who is able to repay is an 

injustice.” 
سبة ضئيلة جدًا إذا ما قورنت أثناء النقاش  )٣١( ذه ال عض الفضالء إ أن   جلسة حوار األربعاء أشار 

ن ( رية؛ مثل تجربة بنك. غرام عض التجارب االجتماعية وا سبة السداد   ) Grameen Bankب
 ، ذه التجارب مغايرة ملا نحن بصدده؛ فالذي ندرسھ يتعلق بالقطاع الرب نجالدش وكان ردي أن  ب
سبة  ، وال تتحدث عن  توى الدي واألخال عد إرسال الرسائل ذات امل ادة  سبة تمثل ز كما أن ال
ب التأكيد ع أن البعد األخال  ذا النوع من املنتجات. ومن جهة أخرى ي السداد اإلجمالية  

رية واالجتماعية و عض واالجتما مرتفع جدًا  األعمال القائمة ع األسس ا ذا ما وجدتھ 
رية  مكة  جمعيات ا عض ا سنة ال تقدمها  سبة السداد  القروض ا الدراسات عند تناول 

سبة إ    ـ) ملزد تفصيل  األمر.١٤٣٥/١٤٣٦%؛ ينظر سليمان العبيد (٩٨املكرمة؛ تصل تلك ال
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ها إن  ان أل مية بم ذه املسائل من األ حسب –سليط الضوء ع مثل 
م) ذوي فطر سليمة  -تقدير الباحث ر ن أن زبائن املصارف اإلسالمية (وح غ تب

ب عليھ العمل  أول األمر  ب أن ي و األصل الذي ي ذا  و براءة الذمم –( و
ب ء األخالق)؛ ومن جهة أخرى ي مية مثل  من االنطواء ع س التأكيد ع أ

سون" باملعاملة بدل  م "متل ر املباشرة واملرتبطة بواقع الناس و ذه األساليب غ
ن املمارسة مسافات. ومن ثم يمكن  نھ وب األسلوب الوعظي املباشر الذي تفصل ب
ذا املجال من  لوص إ أن إجراء املزد من األبحاث النوعية وامليدانية   ا

مية بم ب أن يفهم منھ األ ذه اإلجراءات الي ان. إن الدعوة إ النظر  مثل 
ره  س السلطات لتحقيقها - إلغاء غ ة ال  و موافق للشرع ومحقق للمص مما 

ر عملھ عزز مصداقية القطاع املا وحسن س ن  - بما  من الوسائل لردع املماطل
ناك مسألة أخرى يحسن  ها و تتمثل الذين يضيعون حقوق الناس. و بھ إل الت

 تخصيص جزء من أرباح األموال "املجانية أو شبھ املجانية" ال تتالقها 
املصارف من املجتمع  بند االحتياطيات االختيارة ال تقتطعها املصارف ملواجهة 
ذا البند لالبتعاد  طر ضمن  ذا ا مخاطر وطوارئ مختلفة؛ فليغطى جزء من 

ان عن امل الفية كمسألة غرامات التأخر عن السداد؛ ح وإن قدر اإلم سائل ا
هذا األمر. ها لذلك  عض الهيئات إجاز رية كما تربط  جهات خ  كانت تدفع 

iii. اب وغسيل األموال ل اإلر ل اإلسالمي وتمو . تمثل ذلك  التمو
ذا  ها الصندوق و حديثة جدًا؛ حيث صدرت  مطلع  الدراسة ال قام 

ل اإلسالمي )٣٢(العام سليط الضوء ع مخاطر ارتباط التمو دفت الدراسة إ   .
اب (money laundering (ML)غسيل األموال ( ل اإلر  terrorist)، وتمو

financing (TF) ذه العمليات فيما  - حسبما تزعم الدراسة- )، وذلك أن مخاطر 
س  ة ومدروسة، إال أن األمر ل ل التقليدي وا كذلك فيما يتعلق يتعلق بالتمو

                                                            
)32(  Kyriakos-Saad, et al., (2016). Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combating 

the Financing of Terrorism (AML/CFT). 
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ل اإلسالمي  سبة بالتمو جوانب بال ذه ا ناول  ب إجراء دراسات ت ومن ثم ي
ل اإلسالمي  ذا املجال  –للتمو كما يقول معدو الدراسة. ومن األمور الهامة  

 ) : Kyriakos-Saad, et al. 2016: 8فيما يتعلق باملؤسسات املالية اإلسالمية (

ن معها.خصوصية العالقة  -أ ذه املؤسسات واملتعامل ن   ال تربط ب
ها. - ب عض العمليات ف عقد   طرقة عمل املؤسسات املالية اإلسالمية، و
رة من أموال الزكاة. - ج  إدارة املؤسسات املالية اإلسالمية ملبالغ معت

رة من أموال  رة وكب فهل فعًال تدير املؤسسات املالية اإلسالمية مبالغ معت
وما مقدار ذلك؟ وع أي أساس ُب ذلك التقدير؟ وكيف يتم صرفھ   الزكاة؟

ر من  عها  الكث جمع الزكاة وتوز يئات عمومية متخصصة  ظل قيام صناديق و
البلدان اإلسالمية؟ الغرب  األمر أن الدراسة ذكرت أن املؤسسات املالية 

) نيابة Kyriakos-Saad, et al. 2016: 10اإلسالمية تقوم بجمع الزكاة والصدقات (
ها  رة –عن زبائ جام معت عها!! - وبأ ها ثم توز لقد أطلقت الدراسة  )٣٣(لتتو إدار

، وخاصة إذا علمنا أنھ تم الربط  ذا مجانبة للمن العل القول بدون أدلة، و 
ن الزكاة ر عام و ب تم ادي عشر من س اب"  أعقاب أحداث ا م، ٢٠٠١"اإلر

عض الدراساتكما وثقت  ، فتم ع إثر ذلك اإلجهاز ع العديد من )٣٤(لذلك 
و معلوم. رية اإلسالمية كما    املؤسسات ا

 

                                                            
(33) "Management of high volume of Zakat and Sadaqat by Islamic finance institutions - Zakat 

and Sadaqat funds are collected on behalf of and from customers, often in large volumes, 
and are managed and disbursed by Islamic financial institutions. The institutions have often 
the discretion to designate as beneficiaries natural and legal persons, including non-profit 
organizations (NPOs). Such high volume of activities in the absence of sound ML/TF risk 
management processes can increase the exposure of banks to serious risks, especially 
reputational, operational, compliance and concentration risks.",  

(34) Belouafi and Belabes (2016: 55-56 & 65) 
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iv. تمثل املقارنات أحد األساليب ال البنوك التعاونية والبنوك اإلسالمية .
م  ن األشياء محل املقارنة، واأل هھ واالختالف ب شا سمح بالوقوف ع جوانب ال

ركة، وتلك املتغايرة، وماذا  - مثل حالتنا -من ذلك  ائص املش و التعرف ع ا
عنوان  ذا الباب  ستفيد كل طرف مما لدى اآلخر؟ جاءت الدراسة   يمكن أن 

عضها البعض؟«   .)٣٥(»املصارف التعاونية واإلسالمية: ماذا يمكن أن تتعلم من 
ذا البحث؟"، ا :"ملاذا  ساءل معدو وكانت اإلجابة أن األزمة املالية  بداية الورقة 

)؛ مالك، stakeholders) فرضت ع األطراف ذات الصلة (م٢٠٠٨-٢٠٠٧(
صائص  ن، وسلطات إشراف، النظر  ا جيدة«ومتعامل ا  » ا ب توافر ال ي

ها تتلمس التعرف ع  ها  أ مي نا تكمن أ نظام ما آمن ومستقر. ومن 
صائص األساسية لهذ عض ا ه املؤسسات، وال يمكن من خاللها استخالص 

ها  ر م جيدة ال يفتقد الكث ات ا لية-املم ا بال النظام القائم.  -بل ربما يفتقد
عود لعام  شأة املصارف التعاونية قديم  جدير بالذكر أن تارخ   يد م ع١٨٥٢وا

)Franz Hermann Schulze-Delitzsch شأت ية أو )  أملانيا. وقد  ألسباب دي
ضة مضار الربا املصارف  كما تقول الدراسة.- )٣٦(علمانية لتعزز التعاون ومنا

عيدة عن أعمال املجازفات ( ندة speculationالتعاونية واإلسالمية كانت  ) املس
هما كبديل للمصارف leverageع الرفع املا العا ( ). ومن ثم يمكن النظر إل

ن التجارة [عالية الر  س ب رك الرئ اطر واملجازفة]. القاسم املش فع املا وامل
) من وحدات الفائض ع liability sideالتعاونية واإلسالمية استقطاب األمول (

اطر ( هما يختلفان  جانب »الغنم بالغرم) «risk sharingأساس تقاسم امل ، إال أ
ناك من االقتصاديassets sideاستخدامات األموال ( ن ().   ,El-Gamalن املسلم

ي 2005 عاو ب املصارف اإلسالمية القائمة ع أساس  ) من دعا إ إعادة ترت
                                                            

(35) Al-Muharrami and Hardy. (2013). Cooperative and Islamic Banks: What can they Learn 
from Each Other? 

(36) “Cooperative movements were and still are infused with a religious or secular morality that 
emphasized the virtues of thrift and mutual solidarity between all those involved, and the 
evils of usury”, [Al-Muharrami & Hardy, 2013: 6] 
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)truly mutual entities ومن ثم تصل الدراسة إ أن البنوك التعاونية تتعلم من .(
ا ع asset sideاإلسالمية  جانب توظيف األموال ( ها بدل قصر ع منتجا نو ) ب

عزز فكرة  منتج القرض القائم ع الفائدة، واإلسالمية تتعلم من التعاونية 
س لفئة محدودة منھ ل خادمًا للمجتمع ول ون التمو جدير  .)٣٧(التعاون لي وا

عض الدراسات ( ) وجدت أن املصارف Heiko and Čihák, 2007: 3بالذكر أن 
صائص والف عض ا ب  س ر استقرارًا من التجارة  لسفة ال يقوم التعاونية أك

ذا النوع من املؤسسات  ها  . إن املقارنة ال  وقد-عل عضها  ما م نا ع  ات
ر شك إال أن الدراسة لم تجب ع سؤال محوري   ها الباحثان مفيدة من غ قام 
غ عن وجود مصارف  ُ ي  عاو ل قيام املصارف ع أساس  و:  ذا املقام أال و

؟ وإذا كان األمر كذلك: ما  -تقليدياً و  سواء كان إسالمياً -ي قائمة ع أساس تجار 
ذا التوجھ؟ شرعية الالزمة املناسبة لدعم   املتطلبات القانونية وال

                                                            
)37(  “Credit unions are expressly built on the notion of community and sharing of burdens and 

rewards”, [Ibid: 21] 
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الصة٧   . ا
تاجات والتوصيات   االست

عرضت الدراسة بالرصد والتحليل لنتائج وخالصات  فيما م من فقرات 
ن دراسة صادرة عن كل من صندوق النقد الدو والبنك الدو  ثمانية وأربع

ى  عرضت لعدد من املالمح العامة لتلك الدراسات. وقد أ ر. كما  شاء والتعم لإل
شره  اتب  البحث الذي  جية ال رسمها ال جوانب املن عض ا البحث ليعزز 

 ، ن (بلوا ت ذا النوع من الدراسات؛ ٢٠١٤قبل س م)  كيفية التعامل مع 
دد بتجنب الع موميات (الغرب قال كذا وكذا أو توصل لكذا وكذا)، والتناول امل

ر  ها قدر كب ن من الدراسات بي ي)، وع نوع مع ، والزما (ال و/أو املؤسس
جيل  ون النتائج واملناقشة ذات مع وبال. بناًء عليھ يمكن  س لت من التجا

تاجات والتوصيات األولية التالية:   االست

تاجاتا: أوالً    الست
ن أن التمول  .١ يظهر من خالل الرصد لألبحاث ال صدرت عن املؤسست

ها ضمن أدبيات املؤسسات االقتصادية واملالية العاملية انة ال بأس   .اإلسالمي يحتل م

سبة  .٢ مها بال ن موضوعات مختلفة كان أ جات الدراسات ب تنوعت معا
وك  ، فاملقارنات، ثم الص ن واإلشراف، واالستقرار املا للصندوق: التعرف، والتقن

% من إجما الدراسات). وفيما يتعلق بالبنك فإننا نجد أن مجا اإلدماج املا ٧٠(
ب  وكمة استحوذا ع نص  .الدراسات املرصودة % من إجما٣٤وا

ب  .٣ ل اإلسالمي النص نالت الدراسات التطبيقية املرتبطة بصناعة التمو
شمل  جة من تلك املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي بمعناه الواسع الذي  ر  املعا األك

ره. ل وغ  التمو
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عد األزمة املالية األمركية ( .٤ رة ما  م) عرفت تطورًا عدديًا ٢٠٠٨-٢٠٠٧ف
رًا  رة  معت ل ومتعلقاتھ. أما ف امل ع التمو عدد الدراسات الصادرة وركزت بال

جوانب النظرة املرتبطة بقضايا كلية مثل خصائص  ما قبل األزمة ركزت ع ا
ثمار والسياسة  ر إلغاء الفائدة ع االدخار واالس االقتصاد اإلسالمي، وتأث

ال.  النقدية، وكانت أقل بطبيعة ا

ا)  الدراسات غلبت األبحاث  .٥ ر شاركا  إعداد جماعية (باحثان فأك ا
سبة للبنك. امل بال سبة للصندوق، وكانت إعداد جما بال  املرصودة بال

ن مثل  .٦ ها كلتا املؤسست ن الدراسات ال قامت  ركة ب ناك أشياء مش
عكس ع  اطر، واإلدماج املا إال أن طبيعة عمل كل مؤسسة ا ن، وامل التقن

تمام وطبيعة التناول، مما يجعل م عضًا، ع إجال اال عضھ،  نتاجهما يكمل 
سيق  امل، والت اصلة عندنا من عدم التناغم، والت عكس االضطراب والفو ا
دفع بھ إ  قل، و ذا ا ن املؤسسات البحثية، والتعليمية، ح يخدم  جيد ب ا

سقة؛ عالي ئة علمية م جودة، والتخطيطالتقدم، والتطور  ظل ب   .ة ا

ع الرغم من غلبة املن الوصفي  الدراسات املرصودة  عينة  .٧
ها  سة املراد مناقش رك ع النقاط الرئ شو بال عيدة عن ا ها كانت  البحث إال أ
و  بالدخول  صلب املوضوع بدل االستغراق  التعارف والعموميات كما 

ر من الدراسات ا ال  الكث ها ا جملة أسباب لعل من بي لعربية. وذلك راجع 
ر من اإلحصائيات  ا ع كث ضاف لذلك توفر رفية املهنية، و ن وا و الت
ها بالدول واملنظمات والهيئات. ولهذا  ذه املؤسسات وصل واملعطيات بحكم دور 

مة ( يل املثال أن البنك الدو كون قاعدة بيانات   The Globalنجد ع س
Findex Database()ل دوري- )٣٨ ش ها  ، ومن  - يتم تحدي فيما يتعلق باإلدماج املا

                                                            
(38) “The Global Findex database, the world’s most comprehensive database on financial 

inclusion, provides in-depth data on how individuals save, borrow, make payments, and 
manage risks. Collected in partnership with the Gallup World Poll and funded by the Bill & 
Melinda Gates Foundation, the Global Findex is based on interviews with about 150,000 
adults in over 140 countries"; The World Bank (2016). Global Findex.  
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انيات إلجراء دراسات نوعية،  ذه املوارد واإلم ن استفادوا من مثل  ثم فإن الباحث
س عواطف. إال أنھ فيما يتعلق  وتقديم توصيات أو سياسات بناًء ع معطيات ول

ر ناك اعتماد كب ع قاعدة البيانات التجارة العاملية  بالدراسات القياسية 
)Bankscope.(  

:التوصيات: : ثانياً    وفيما يتعلق بالتوصيات يمكن اإلشارة إ ما ي

ره بطرقة مستمرة للوقوف  -أ ذا النتاج العل وغ ان رصد  مية بم من األ
غرض اإلفادة ومن مجاالت االستفادة االستكتاب   ع ما يتوصل إليھ، وذلك 

جامعة- املجلة  شر بحث أو املشاركة   - مجلة معهد االقتصاد اإلسالمي با إما ب
ها مثل غسيل  تمام  ركن "منتدى النقاش"، أو الرد بااللتفات إ جوانب بدأ اال

ها). ا، وأخرى سلبية للنأي ع اب. (جوانب إيجابية لتعزز  األموال واإلر

صبة  - ب عض املجاالت ا ال تحتاج إ دراسات أبانت األبحاث عن 
ر األخالق العم ع القرارات والتصرفات املالية وما  نوعية ميدانية مثل تأث

ها  –الوسائل واإلجراءات ال اتخذت  تحقيق املرجو؟ وماذا يمكن االستفادة م
ها كما  س  ئات أخرى؟ - ول   ب

تمام بقواعد البيا - ج ن إلنناال ون عونًا للباحث تاج أبحاث نوعية ات لت
جهات  ن ا ذا مجال مهم للتعاون ب شائي. و عيدة عن العواطف والكالم اإل
ية التحتية)،  العلمية واألكاديمية، واملؤسسات الداعمة (مؤسسات الب
ار" إن لم يكن  عرض "الحت ذا املجال  لية العاملة وذلك ألن  واملؤسسات التمو

عرض "اختطاف" من قبل املؤسسات العاملية ا ذا امليدان وال  لعاملة  
ظة. ها بأسعار با  خدما
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، أحمد ل اإلسالمي  ٢٠١٤( بلوا ن عن التمو ر املسلم م). نحو قراءة موضوعية لكتابات غ

نموذجًا. مجلة إسالمية املعرفة، املجلد ضوء األزم
ُ
ر أ ، ٧٨ة املالية العاملية: ولْم بو
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لو س بن محمد عبدالغ (ا ها بأعمال املصارف ٢٠١٦، ع يل الفقهية وعالق م). ا
، الراض:  اإلسالمية: دراسة فقهية تطبيقية  ضوء املقاصد الشرعية. الطبعة األو

ع. شر والتوز يليا لل   دار كنوز اش
، يوسف ( ي ل باملشاركة ٢٠١١الش ره. ورقة م –م). التمو قدمة للندوة اآلليات العملية لتطو

رة  م، أبو ط األمارات ٢٠١١يناير  ٢٠-١٩الثالثة ملصرف أبو ظ اإلسالمي،  الف
  .العربية املتحدة
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شورة، جامعة أم القرى: اململكة العربية السعودية.   م

ية  ثانًيا: باللغة األجن
Al-Muharrami, Saeed and Hardy, Daniel C. (2013). Cooperative and Islamic Banks: 

What can they Learn from Each Other? IMF working paper, WP/13/184, IMF: 
Washington D. C. 

Belouafi, Ahmed and Belabes, Abderrazak. (2016). “Research Trends on Zakāh in 
Western Literature”, Islamic Economic Studies, Vol. 24, No. 1, June, 2016 (49-76). 

Belouafi, Ahmed and Chachi, Abdelkader. (2014). Islamic Finance in the United 
Kingdom: Factors behind its Development and Growth. Islamic Economic 
Studies, Vol. 22, No.1, , IRTI-IDB group, pp. 37-78. 

Belouafi, Ahmed; Saci, Karima; and Bourakba, Chaouki. (2015). “Islamic Finance and 
Financial Stability: A Review of the Literature”, Journal of King Abdul Aziz 
University: Islamic Economics", Vol. 28, No.2, pp. 3-44. 

Bezemer, Dirk and Hudson, Michael. (2016). Finance is Not the Economy. Journal of 
Economic Issues Vol. L No. 3 September 2016. DOI 
10.1080/00213624.2016.1210384. 

Bowles, Samuel. (2016). The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute 
for Good Citizens. USA: Yale University Press. 

Bursztyn, Leonardo, Fiorin Stefano, Gottlieb Daniel, Kanz Martin. (2015). Moral 
Incentives: Experimental Evidence from Repayments of an Islamic Credit Card. 
Policy Research Working Paper 7420, September, Washington: The World Bank. 

El-Gamal, Mahmoud (2005), “Islamic Bank Corporate Governance and Regulation: A 
Call for Mutualization,” Rice University manuscript, available at 
http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/IBCGR.pdf.  

Farooq, Moazzam and Zaheer, Sajjad. (2015). Are Islamic Banks More Resilient during 
Financial Panics? IMF working paper, WP/15/41, Washington: IMF. 

Hesse, Heiko and Čihák, Martin. (2007). Cooperative Banks and Financial Stability. 
IMF working paper, WP/07/2, Washington: IMF. 

Hesse, Heiko and Čihák, Martin. (2008). Islamic Banks and Financial Stability: An 
Empirical Analysis. IMF working paper, WP/08/16, Washington: IMF. 

IMF Publications on Islamic Finance: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=352  
IMF. (2002). News Brief: IMF Facilitates Establishment of Islamic Financial Services 

Board. Available at: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/29/18/03/nb0241.  

Karsten, Ingo. (1982). Islam and Financial Intermediation. Staff Papers (International 
Monetary Fund), Vol. 29, No. 1 (Mar., 1982), pp. 108-142, Published by: 
Palgrave Macmillan Journals on behalf of the International Monetary Fund, DOI: 
10.2307/3866946, URL: http://www.jstor.org/stable/3866946.  

Kyriakos-Saad, Nadim, Vasquez Manuel, El Khoury Chady, and El Murr Arz. (2016). 
Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of 
Terrorism (AML/CFT). WP/16/42, Washington: IMF. 



ل اإلسالمي ات المنظ التمو ةفي أدب ة الدول ة والمال  ٤٩٥                   مات االقتصاد

Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor. (1985). The Financial system and monetary 
policy in an Islamic Economy. Washington: IMF, DM/85/72.  

Mohsin S. Khan, and Abbas, Mirakhor. (1990). Islamic Banking: Experiences in the 
Islamic Republic of Iran and in Pakistan, Economic Development and Cultural 
Change, Vol. 38, no. 2 (Jan., 1990): 353-375. 

Mohsin, Khan and Abbas, Mirakhor. (1991). Islamic Banking, IMF working paper, No. 
91/88, Washington: IMF. 

Mohsin, S. Khan. (1986). Islamic Interst-Free Banking: A Theoretical Analysis", 
reprinted in Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor (eds). (1987). Theoretical 
Studies in Islamic Banking and Finance. Houston (USA): The Institute for 
Research and Islamic Studies, pp. 15-35.  

Mylenko, Nataliya; Iqbal, Zamir; Mylenko, Nataliya. 2016. Developing Islamic finance 
in the Philippines. Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/06/26457891/developing-
islamic-finance-philippines.  

Nadeem U Haque and Abbas Mirakhor. (1985). Optimal Profit-Sharing contracts and 
investment in an Interest-free Islamic Economy. Discussion paper, Report No. 
DRD205, Washington: Word Bank. 

Nadeem Ul Haque and Abbas Mirakhor. (1998). the Design of Instruments for 
Government Finance in an Islamic Economy. 

Patrick Imam and Kangni Kpodar. (2010). Islamic Banking: How Has it Diffused? IMF 
working paper, WP/10/195, Washington: IMF. 

Sachs, Jeffrey. (2016). Economics is “horrendously misguided” and obsessed with 
“completely unimportant things”. Available at: http://qz.com/863154/economics-
has-become-horrendously-misguided-by-obsessing-about-completely-
unimportant-things-according-to-economist-jeffrey-sachs/.  

The World Bank and Islamic Development Bank Group. (2016). Global Report on 
Islamic Finance 2016. DOI: [10.159/978-1-4648-0926-2]. Washington, DC: 
World Bank and IDBG. 

The World Bank. (2016). Global Findex. Washington: The World Bank. Available at: 
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex 

The World Bank. (2016).The World Bank Publications on Islamic Finance Washington: 
The World Bank. Available at: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch?query=islamic%20finance 

Zubair, Iqbal and Abbas, Mirakhor. (1987). Islamic Banking. IMF Occasional Paper 
No. 49, Washington: IMF. 

 
   



 أحمد مهد بلوافي                                  ٤٩٦

  راسةمالحق الد
ق (   م٢٠١٦ -١٩٨٢) دراسات الصندوق من ١م

Author (s)  Title  Year  
The pre-crisis’s Studies (1982-2006) 

Ingo Karsten Islam and Financial Intermediation  1982 
M. Khan & A. Mirakhor The financial system and Monetary policy in 

an Islamic Economy 
1985 

Mohsin Khan  Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical 
Analysis  

1986  

Zubair Iqbal & A. 
Mirakhor  

Islamic Banking 1987  

A. Mirakhor & Iqbal Zaidi  Stabilization and Growth in an Open Islamic 
Economy  

1988  

M. Khan & A. Mirakhor  Islamic Banking: Experiences in the Islamic 
Republic of Iran and Pakistan  

1989  

M. Khan & A. Mirakhor  Islamic Banking  1991  
Luca Errico & Mitra 
Farahbaksh  

Islamic Banking - Issues in Prudential 
Regulations and Supervision  

1998  

Nadeem Ul Haque & 
Abbas Mirakhor  

The Design of Instruments for Government 
Finance in an Islamic Economy  

1998  

V. Sundarajan, David 
Marston & Ghiath 
Shabsigh 

Monetary Operations and Government Debt 
Management Under Islamic Banking  

1998  

V. Sundarajan & Luca 
Errico  

Islamic Financial Institutions and Products in 
the Global Financial System: Key Issues in 
Risk Management and Challenges Ahead  

2002  

The post-crisis’s Studies (2007 – 2016) 
Andreas A. Jobst  The Economics of Islamic Finance and 

Securitization  
2007  

Juan Solé  Introducing Islamic Banks into Conventional 
Banking Systems  

2007  

Selim Cakir & Faezeh 
Raei  

Sukuk vs. Eurobonds: Is There a Difference in 
Value-at-Risk?  

2007  

Martin Čihák and Heiko 
Hesse  

Islamic Banks and Financial Stability: An 
Empirical Analysis  

2008  

Andreas Jobst, Peter 
Kunzel, Paul Mills, & 

Amadou Sy  

Islamic Bond Issuance - What Sovereign Debt 
Managers Need to Know  

2008  

Patrick Imam & Kangni 
Kpodar 

Islamic Banking: How Has it Diffused?  2010  

Maher Hasan & Jemma 
Dridi 

The Effects of the Global Crisis on Islamic and 
Conventional Banks: A Comparative Study  

2010  

Serhan Cevik & Joshua 
Charap

The Behavior of Conventional and Islamic 
Bank Deposit Returns in Malaysia and Turkey  

2011  

Andreas A. Jobst & Juan 
Solé 

Operative Principles of Islamic Derivatives: 
Towards a Coherent Theory  

2012  



ل اإلسالمي ات المنظ التمو ةفي أدب ة الدول ة والمال  ٤٩٧                   مات االقتصاد

Author (s)  Title  Year  
Olga Krasicka & Sylwia 
Nowak  

What's in it for Me? A Primeron Differences 
between Islamic and Conventional Finance in 
Malaysia  

2012  

Saeed Al-Muharrami & 
Daniel C. Hardy  

Cooperative and Islamic Banks : What can 
they Learn from Each Other?  

2013  

Enrique Gelbard, Mumtaz 
Hussain, Rodolfo Maino, 

Yibin Mu, & Etienne B. 
Yehoue  

Islamic Finance in Sub-Saharan Africa: Status 
and Prospects  

2014  

Christophe J. Godlewski, 
Rima Turk, & Laurent 
Weill 

Do the Type of Sukuk and Choice of Shari'a 
Scholar Matter?  

2014  

Inwon Song & Carel 
Oosthuizen 

Islamic Banking Regulation and Supervision: 
Survey Results and Challenges  

2014  

Alejandro López Mejía, 
Suliman Aljabrin, Rachid 
Awad, 

Mohamed Norat, & Inwon 
Song 

Regulation and Supervision of Islamic Banks  2014  

Sami Ben Naceur, Adolfo 
Barajas, & Alexander 
Massara 

Can Islamic Banking Increase Financial 
Inclusion?  

2015  

Moazzam Farooq & Sajjad 
Zaheer 

Are Islamic Banks More Resilient during 
Financial Panics?  

2015  

Alfred Kammer, Mohamed 
Norat, Marco Piñón,  

Ananthakrishnan Prasad, 
Christopher Towe, 

Zeine Zeidane, & an IMF 
Staff Team 

Islamic Finance : Opportunities, Challenges, 
and Policy Options  

2015  

Patrick Imam & Kangni 
Kpodar  

Is Islamic Banking Good for Growth?  2015  

Inutu Lukonga  Islamic Finance, Consumer Protection, and 
Financial Stability  

2015  

Mumtaz Hussain, Asghar 
Shahmoradi, & Rima Turk  

An Overview of Islamic Finance  2015 

Ritu Basu, 
Ananthakrishnan Prasad, 
& Sergio Rodriguez  

Monetary Operations and Islamic Banking in 
the GCC : Challenges and Options  

2015 

Elsie Addo Awadzi, 
Carine Chartouni, & Mario 
Tamez  

Resolution Frameworks for Islamic Banks  2015 

Nadim Kyriakos-Saad, 
Manuel Vasquez, Chady 
El Khoury, & Arz El Murr  

Islamic Finance and Anti-Money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism 
(AML/CFT) 

2016 

Mariam El Hamiani Khatat  Monetary Policy in the Presence of Islamic 
Banking 

2016 



 أحمد مهد بلوافي                                  ٤٩٨

ق (   م٢٠١٦ -١٩٨٦) دراسات البنك ٢م

Year Title Author (s) 

The pre-crisis’s Studies (1986 – 2006) 
1986 Optimal profit-sharing contracts and investment 

in an interest-free Islamic economy 
Nadeem U. Haque & 
Abbas Nirakhor 

1999 An application of IF principles to microfinance Rahul Duhmane & 
Amela Sapcanin 

2004 Regulating Islamic Financial Institutions: 
The Nature of the Regulated 

Dahlia El – Hawary, 
Wafik Grais & Zamir 
Iqbal 

2006 Corporate Governance and Stakeholders’ 
Financial Interests in Institutions Offering 
Islamic Financial Services 

Wafik Grais & Matteo 
Pellegrini 

2006 Corporate Governance and Shariah Compliance 
in Institutions Offering Islamic Financial 
Services  

Wafik Grais & Matteo 
Pellegrini 

The post-crisis’s Studies (2007-2016) 
2010 Islamic vs. Conventional Banking 

Business Model, Efficiency and Stability 
Thorsten Beck, Asli 
Demirgüç-Kunt & 
Ouarda Merrouche 

2011 The Role of Islamic Finance in Enhancing 
Financial Inclusion in Organization of Islamic 
Cooperation (OIC) Countries 

Mahmoud Mohieldin 
Zamir Iqbal Ahmed 
Rostom & Xiaochen Fu 

2013 Islamic Finance and Financial Inclusion: 
Measuring Use of and Demand for Formal 
Financial Services among Muslim Adults 

Asli Demirguc-Kunt, 
Leora Klapper & 
Douglas Randall  

2014 Sukuk Markets: A Proposed Approach for 
Development 

Ketut Ariadi Kusuma & 
Anderson Caputo Silva 

2015 Moral Incentives Experimental Evidence from 
Repayments of an Islamic Credit Card 

Leonardo Bursztyn, 
Stefano Fiorin, Daniel 
Gottlieb, & Martin Kanz 

2015 On the Sustainable Development Goals and the 
Role of Islamic Finance 

Habib Ahmed 
Mahmoud Mohieldin, Jos 
Verbeek &  
Farida Aboulmagd 

2016 Developing Islamic Finance in the Philippines Nataliya Mylenko & 
Zamir Iqbal  

 

  



ل اإلسالمي ات المنظ التمو ةفي أدب ة الدول ة والمال  ٤٩٩                   مات االقتصاد

 
 

Islamic Finance in the Literature of International 
Economic and Financial Organizations: 

The Case of the IMF and the World Bank 
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Abstract. This study explores and discusses the results and 
summaries of forty-eight studies conducted by the International 
Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) relating to 
different aspects; theoretical and practical, of Islamic finance 
over a period of thirty-four years; 1982-2016. The discussion 
has covered four important topics. These are: Islamic finance 
(IF) and financial stability, the impact and role of morals on 
financial decisions and behavior, IF and money laundering and 
the financing of terrorism and cooperative banks and Islamic 
banks. The paper concludes with many important issues and 
recommendations. Among these are: most of the studies have 
been carried out in the aftermath of the American financial 
crisis of 2007-2008, the investigations were influenced by the 
stated objectives of the organizations, and finally practical and 
financial topics were dominant in the sample of the explored 
studies. Moreover, the results also show that the sample of the 
researches covered in the study look at Islamic finance as a 
complement component of the ‘Globalized’ financial system 
rather than as an alternative as some traits in the Islamic finance 
literature would look at it. 
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