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�سـالمية ال�صريفةالإ

ملـــــــــاذا الــــــيــــــــوم؟

�سالمية، ينتقل الربنامج نحو معاجلة اأ�سئلة  �سا�س لل�سريفة الإ وبعد اإعداد امل�سهد وو�سع احلجر الأ

اأّن  العلم  مع  هذا  اإ�سالمي.  منظور  من  امل�سرفية  احلاجيات  توفري  كيفية  حيث  من  عملية،  اأكرث 

معاجلة  هو  العام  هذا  خالل  اآجاًل  اإ�سدارها  �سيتم  والتي  املرتقبة  بات  الُكتيِّ اإ�سدار  من  الغر�س 

اأو  ال�سركات  اأو قطاع  التجزئة،  تتعّلق مب�سرفية قطاع  كانت  �سواء  التقني،  الطابع  ذات  الق�سايا 

امل�سرفية ال�ستثمارية. وعلى ذلك، يخاطب هذا الربنامج طيفًا وا�سعًا من اجلمهور الذي يرغب 

اخل�سو�س،  وجه  وعلى  احلديث،  للعامل  املتنامية  بالتحديات  �سالمية  الإ ال�سريفة  �سلة  فهم  يف 

ُيرجى اأن ينتفع منه عمالء قطاع التجزئة امل�سرفية، واملدراء التنفيذيون، وامل�ستثمرون املوؤ�س�سون، 

كادمييون، فهوؤلء جميعهم من املنتفعني  وامل�سرفيون املهنيون، واملوظفون احلكوميون، والطالب الأ

�سدارها بنك اأبوظبي التجاري. بال�سل�سلة الثقافية التي يخطط لإ

قرا�س وال�ستقرا�س مبعدل الفائدة هي التي ا�ستنفرت امل�سلمني للبحث عن نظام مايل  اإّن اآلية الإ

ال�سريعة  باإجماٍع �سلب بني علماء  �سالمية ظّلت رهينة  الإ ال�سريفة  لنظام  الدافعة  فالقوة  بديل. 

املعا�سرين على اأّن فر�س الفوائد على القرو�س فيه تعدٍّ �سريح على حترمي القراآن الكرمي للربا، 

وهو التحرمي املعهود كذلك يف �سحف اليهود والن�سارى.



�س للتوعية العامة حول   هذا الُكتيِّب هو اأول عمل ثقايف يخرج اإىل حّيز النور �سمن برنامج خم�سّ

�سالمية، والذي يتوىّل تقدميه بنك اأبوظبي التجاري مل�سلحة عمالئه املوّقرين. وبنك  ال�سريفة الإ

مارات  اأبوظبي التجاري اإذ يعتز باأداء دوره الريادي يف هذه احلملة الثقافية غري امل�سبوقة يف دولة الإ

العربية املتحدة، اإمنا يهدف من ذلك اإىل التوعية باأهمية اخلدمات امل�سرفية املتوافقة مع ال�سريعة 

�سالمية.  الإ لل�سريفة  خالقية  والأ العملية  باجلدوى  وكذلك  �سالمية«،  الإ »ال�سريفة  �سالمية  الإ

�سالمية وتطويرها، فاإّن بنك  همية ال�سريفة الإ واإميانًا باأهمية التوعية العامة كمنطلٍق اأ�سا�سي لأ

اأبو ظبي التجاري يوؤكد التزامه امل�سبق يف العمل على تقدمي اخلدمات امل�سرفية املتوافقة مع اأحكام 

ال�سريفة  مبادئ  العامة حول  التوعية  باأّن  اأي�سًا  موؤمنني  اأكيد،  وبثباٍت  تباعًا  �سالمية  الإ ال�سريعة 

�سالمية، ت�سهم يف خلق روابط اأوثق بني امل�سرف وعمالئه، مّما يب�ّسر بفتح اآفاق اأو�سع لتطوير  الإ

�سالمية. ال�سريفة الإ

�سالمية – 1« يرمي اإىل اإعداد امل�سهد  وكما يدّل عليه العنوان، فاإّن »املر�سد الرئي�س لل�سريفة الإ

بتقدمي  العمالء  ملطالب  �ستجابة  الإ على  �سالمية  الإ ال�سريفة  قدرة  مدى  يتفّهموا  لكي  للقّراء 

حول  �سا�س  الأ �سئلة  الأ معاجلة  املرحلة  هذه  يف  يتم  و�سوف  معا�سرة.  بروؤية  �سالمية  الإ ال�سريفة 

�سالمية، ومدى احلاجة اإليها، وكيفية اختالفها مبدئيًا عن ال�سريفة التقليدية  ماهية ال�سريفة الإ

ُتثار غالبًاً  التي  اأهم ال�ستف�سارات  اأ�سئلة قد اختريت بكل عناية ملعاجلة  وذلك من خالل خم�سة 

ولية �سوف يتم ا�ستكمالها باإ�سدار الُكتيِّب  �سالمية. علمًا باأّن هذه اخللفية الأ حول فكرة ال�سريفة الإ

�ساليب  �سا�س لأ �سالمية – 2( والذي يهدف اإىل و�سع احلجر الأ الثاين )املر�سدالرئي�س لل�سريفة الإ

�سالمية. اخلدمات امل�سرفية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ
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فقري  وم�ستقر�س  غني  مقر�س  بني  مهينة  ا�ستغاللية  عالقة  كان  املحّرم  الربا  باأّن  الدعوى  تكرث 

م�سطر. ومن ثم، هناك من ي�ستنتج اأّن حترمي الربا ل عالقة له البّت مبمار�سة النظام امل�سريف 

خري يتعامل مع م�ستقر�سني ذوي مالءة ومنتجني اأكفاء. فهذا هو فحوى قبول �سعر  ن الأ احلديث لأ

�ساقفة جون كالفني.  نتاجية، على ما ذكر اآنفًا من فتوى كبري الأ الفائدة كاأداة متويلية للم�ساريع الإ

كفاء وذوي املالءة  ولكن هناك �سواهد قطعية على اأّن الربا القدمي كان متعاماًل به بني التّجار الأ

القت�سادية.

اأّن متويل التجارة  اأوًل، من احلقائق املوثوقة يف كتب العلماء من العرب ومف�ّسري القراآن الكرمي 

يف اجلاهلية عن طريق ال�ستقرا�س بفائدة حمددة كان اأمرًا معتادًا، مثلما هو الو�سع يف النظام 

قوانينها  لها  قبائل  بني  مالية  معامالت  على  مبنّيًا  اجلاهلية  ربا  كان  فقد  احلديث.  امل�سريف 

ية القراآنية من  القت�سادية، كما يف ق�سة اإقرا�س بني خمزوم لبني ثقيف ح�سبما جاء يف تف�سري الآ

�سورة البقرة رقم 278. وكان لعم النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم، العبا�س بن عبد املطلب، دور يف متويل 

التجار بقرو�س ربوية، حتى اأفرغ النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم كل دعاوي ربا اجلاهلية وو�سعها حتت 

قدَميه ال�سريَفني كما جاء يف خطبة حجة الوداع.

الـــــربــــا املـــــــحــــّرم قــديــمــاً:

هــــــــل لــــه �صــــلــــة بـالنــظــــام

امل�صــريف احلــــديــــث؟



ية  لقد ورد يف القراآن الكرمي قوله �سبحانه وتعاىل: »اأحّل اهلل البيع وحّرم الربا« )�سورة البقرة الآ

275(، و جاء الن�س على حترمي الربا يف اأغلظ لهجاته، منذرًا امل�سلمني بحرب من اهلل ور�سوله اإن 

ية 279(، وجاءت �سنة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم لتاأكيد هم مل ينتهوا عن الربا )�سورة البقرة الآ

هذا التحرمي القراآين مع تبيان �سوٍر خمتلفٍة من الربا.

ومع العلم اأّن الربا، مبعنى اإقرا�س النقود ب�سعر حمدد، كان عماًل �سائعًا يف كثري من احل�سارات 

القدمية، فقد تواطاأت على الربا عبارات التنكري والتقبيح، �سواًء كان ذلك من قبل الفال�سفة اأو 

القائلة:  اأر�سطوطالي�س نظريته  ال�سهري  اليوناين  الفيل�سوف  الزعماء الدينيني. ومن ذلك، تطوير 

اإل  اإّن النقد ل ي�سلح  اأو بعبارة اأخرى:  اأنه ل يدّر عائدًا ملجّرد نف�سه.  “اأّن النقد عقيم”، مبعنى 
كو�سيط للتبادل اأو لت�سهيل بيع ال�سلع واخلدمات.

�سارة اإىل اأّن النظام امل�سريف الغربي املعا�سر قد �سّق طريقه عرب معركة تاريخية طويلة  وجتدر الإ

نطالق من الفتوى غري  �سد الكني�سة امل�سيحية حول ق�سية الربا. ويف خامتة املطاف، جاءت نقطة الإ

ّن اإقرا�س النقود ملجّرد متويل  امل�سبوقة لرئي�س اأ�ساقفة الربوت�ستانت جون كالفني، والذي احتّج باأ

نتاجية ل اإثم فيه، بدعوى اأنه يختلف عن الربا املحّرم يف الكتاب املقد�س. غري اأّن مقابلة  عمال الإ الأ

مر  هذا احلكم ب�سياق القراآن وال�سنة جعلت هذا احلكم مرفو�سًا لدى معظم علماء امل�سلمني، الأ

خالقية يف بعث نظام مايل متحرر  الذي يف�ّسر حقيقة نهو�س امل�سلمني بتحّمل عبء امل�سوؤولية الأ

من الفوائد.



من  وىل  الأ العقود  حتى  �سائعًا  كان  رمّبا  للفائدة،  �سعر  دون  م�ستحيلة  ال�سريفة  باأّن  عتقاد  الإ اإن 

�سالمية الالربوية  القرن املن�سرم، ولكن لي�س بعد النجاح الباهر الذي حققته جتربة ال�سريفة الإ

خالل ثالثة عقود م�ست. ولكي ندرك كيف ميكن للبنوك اأن متار�س عملها دون �سعر للفائدة، ينبغي 

نتاجية. علينا اأول اأن نتفّهم الدور املحوري للبنوك يف متويل الن�ساطات الإ

نتاجية يف  الإ الن�ساطات  لتمويل  املّدخرات  املطلوبة من  املبالغ  يتعــّذر حتريك  �سوف  البنوك،  لول 

اأي اقت�ساد وطني. وعندئِذ، قد يلجاأ املنتجون لل�سفر م�سافات �سا�سعة وبعيدة يف �سبيل احل�سول 

نتاجية، فيقدمون على طرق اأبواب متفّرقة ومتنافرة طلبًا  على املبالغ الالزمة لتمويل ن�ساطاتهم الإ

�سحاب املّدخرات، واأماًل يف جتميع �ستات املبالغ املطلوبة من م�سادر متعددة. ول يخفى ما يكتنفه  لأ

مر �سوءًا، عجز هذا البحث عن  هذا البحث امل�سني من تكلفة عالية يف الوقت واملال. وما يزيد الأ

حتقيق الهدف املطلوب، نظرًا لظهور م�سكلة الثقة والئتمان من وجهة نظر اأ�سحاب املّدخرات.

�صيــرفـــــة بــــــدون

فــائــــــدة؟



وىل من حيث احلر�س على تاأمني راأ�س املال والفائدة  ثانيًا، ل حتتلف دوافع املقر�سني يف العهود الأ

فاأنظار  احلديث.  الع�سر   يف  املقر�سني  دوافع  عن  املالية(  وال�سمانات  الرهون  اأخذ  )بوا�سطة 

د اأو�ساع النا�س املالية بهدف الو�سول اإىل م�ستقر�سني اأكفاء، وهذه  املقر�سني ب�سفة عامة ترت�سّ

النا�س فال يربو عند  اأموال  اآتيتم من ربا لريبو يف  “وما  القراآنية  ية  الآ ملحوظة بو�سوح كاف يف 

الربا القدمي يختلف عن الربا احلديث  اأّن  39(. لذا، ل ت�سّح الدعوى  ية  اهلل” )�سورة الروم الآ

اختالفًا معنويًا.

ثالثًا، اإّن اآلية معدل الفائدة ا�ستغاللية بطريقة مزدوجة. فهي من ناحية، ت�سهم يف خلق طبقة من 

خرين، ومن ثم ترتّكز الرثوة يف طبقة  املقر�سني املتبّطلني حتى يغتنوا على ح�ساب جهد وعرق الآ

�سغرية غري منتجة. ومن ناحية اأخرى، فاإّن طبقات املجتمع الفقرية والتي ل متتلك من ال�سمانات 

تزداد  ثم  ومن  نتاجية،  الإ ن�ساطاتها  متويل  يف  تف�سل  �سوف  البنوك،  من  لال�ستقرا�س  يوؤهلها  ما 

فقرًا. وهكذا، فاإّن العدل الجتماعي يظل اأماًل بعيد املنال، ما مل يحافظ النقد على وظيفته كو�سيط 

للتبادل، ويبتعد عن كونه �سلعة مثّمنة يف ال�سوق.



اآلية  �سالمية دون اللجوء اإىل  �سالمية تتلخ�س اإجماًل يف تكري�س منافع الو�ساطة الإ فال�سريفة الإ

�سعر الفائدة.

�سالمية من اآلية �سعر الفائدة واأحّلت حملها نظامًا جتاريًا قائمًا  وبالفعل، لقد تخّل�ست البنوك الإ

ية القراآنية “اأحّل اهلل البيع وحّرم الربا”. هذا مع العلم  على معدل الربح، وذلك انطالقًا من الآ

باأن معدل الربح مقبول �سرعًا طاملا كان قائمًا على جتارة م�سروعة. وعلى ذلك، ت�سافرت جهود 

خمتلفة  اأ�ساليب  تطوير  على  العمل  يف  والقت�ساديني  ال�سريعة،  وعلماء  �سالميني،  الإ امل�سرفيني 

للتمويل القائم على الربحية، وذلك بالرجوع اإىل الفقه املوروث حول التجارة والعقود املالية.

�سالمية يف هذا الُكتيِّب، فهو خارج عن  �ساليب ال�سريفة الإ ل�سنا ب�سدد تقدمي ا�ستعرا�س تف�سيلي لأ

نطاقه ويدخل �سمن الُكتيِّب الثاين )املر�سد الرئي�س-2(. ولكن من املهم يف هذه املرحلة العرتاف 

�سالمية.  باأّن اإحدى اأهم املعامالت امل�سرفية التقليدية ال�سائدة، جتد رواجًا مماثاًل يف البنوك الإ

الدفع  ت�سهيالت  �سوى  عائد  اأية  املودعني  يعد  ل  والذي  اجلاري  احل�ساب  معاملة  حتديدًا،  وهي 

وال�سحب بال�سيكات. فالودائع القائمة على احل�ساب اجلاري املتحّرر من الفوائد ل ت�سبب اأية م�سكلة 

�سالمية. �سالمية، ولذلك مت ا�ستيعابها متامًا يف البنوك الإ من حيث توافقها مع اأحكام ال�سريعة الإ



يقوم  اإنتاجية،  اأكرث  ا�ستخدامات  نحو  املّدخرات  توجيه  يف  للبنوك  الرائد  الدور  كان  هنا،  ومن 

املقر�سني  بني  الثقة  وبناء  امل�ستقر�سني،  جهة  من  املكلف  البحث  اأ�سا�سّيَتني:  م�سكلَتني  حّل  على 

وامل�ستقر�سني.

وهكذا، فاإّن دور البنك يتوقف ب�سفة حا�سمة على عن�سر الثقة، اإذ يرغب اأ�سحاب املّدخرات يف 

موال املودعة.  تعميد موؤ�س�سة موثوق بها لتكون ج�سرًا مانعًا بينهم وبني امل�ستخدمني النهائيني لالأ

وما يجعل البنوك اأهاًل لهذه الثقة، كونها م�سوؤولة لدى �سلطات قانونية مركزية تعري اهتمامًا خا�سًا 

حلماية اأموال املودعني.

 

لذا، فاإّن م�ساألة �سعر الفائدة م�ستقلة متامًا عن احلاجة اإىل العرتاف بالدور املوؤكد والذي تلعبه 

البنوك كو�سائط يف توجيه املّدخرات نحو ا�ستخدامات اأكرث اإنتاجًا. كما اأّن ا�ستخدام معدل الفائدة 

اأو اأية اآلية بديلة اأخرى، اإمنا ي�سري اإىل احلاجة اإىل نظام حتفيزي ي�ستجلب املّدخرات من جانب، 

موال من جانب اآخر. ويعر�س اخلدمات التمويلية اإىل م�ستخدمي الأ



الب�سائع  بيع  يف  التجارة  بعمل  مرتبطا  ظّل  الربح  معدل  اإىل  النظر  اأّن  تقليديًا،  املعروف  ومن 

واخلدمات، بينما ظل دور الو�ساطة املالية مرتبطًا تقليديًا ب�سعر الفائدة. ولكن، �سبق اأن اأو�سحنا 

حقيقة اأن دور الو�ساطة املالية ل ي�ستلزم اأن يكون مبنّيًا على �سعر الفائدة. لذا، ولكي تكتمل �سورة 

للتجارة يف الب�سائع واخلدمات لي�ست  الفعلية  اأن املمار�سة  �سالمية، ينبغي مالحظة  ال�سريفة الإ

�ستحقاق معدل للربح يف عمليات التمويل امل�سريف للتجارة. �سرطًا لزمًا لإ

�سالمي تاجرًا باملعنى التقليدي، ولكن لي�س يف الفقه املوروث ما يقّيد �سرعية  نعم، لي�س البنك الإ

�سالمية اأن توؤدي  الربح ب�سرورة املمار�سة التقليدية للتجارة يف الب�سائع واخلدمات. ل بد للبنوك الإ

–متحررة  اإنتاجًا  كرث  دورها يف الو�ساطة املالية من حيث توجيه املّدخرات نحو ال�ستخدامات الأ

يف ذلك من الفائدة طبقًا لل�سريعة – كما عليها اأن تتجّنب الدخول يف عمليات التجارة التقليدية. 

فمن املعلوم اأّن مزاولة البنوك للتجارة التقليدية يف الب�سائع واخلدمات لها اآثار �سلبية خطرية على 

نتاج واملجازفة ال�سارة واملخاطرة باأموال املودعني وعلى هذا العتبار فاإّن  القت�ساد مثل احتكار الإ

�سالمية لي�ست ا�ستثناًء. امل�سرفية الإ

وامل�ساركة  )كامل�ساربة  الراهن  الوقت  يف  مُتاَر�س  التي  �سالمية  الإ ال�سريفة  اأ�ساليب  اأن  �سك  ل 

جارة وغريها( قد ن�ساأت يف الفقه املوروث للتجارة التقليدية يف الب�سائع واخلدمات،  واملرابحة والإ

�ساليب  الأ هذه  من  م�سرفية  اأ�ساليب  تطوير  يف  يكمن  �سالمية  الإ ال�سريفة  جتربة  ابتكار  اأّن  اإل 

املعا�سرين  ال�سريعة  لعلماء  املخل�سة  اجلهود  اإىل  يرجع  ذلك  يف  والف�سل  بالتجارة،  املخت�سة 

�سالمية. وممار�سي ال�سريفة الإ



وقد يحال اإىل ق�سة ال�سحابي اجلليل الزبري بن العوام ر�سي اهلل عنه كمثال جّيد لفكرة الو�سيط 

املايل امل�سروع، حيث كان ياأمتنه عدد كبري من اأ�سدقائه الذين اأودعوه مبالغ معتربة من املال، ولكن 

موال كانت مودعة عنده كاأمانات  ّن تلك الأ مل تكن للزبري اأية �سلطة لتوظيفها يف جتارته اخلا�سة، لأ

موال يف جتارته اإل اأن طلب من  بهدف احلفظ فقط. فما كان من الزبري يف �سبيل توظيف تلك الأ

مانة. فهذه هي فكرة احل�ساب  املودعني و�سع اأموالهم معه على اأ�سا�س الت�سليف ل على اأ�سا�س الأ

�سالمية. اجلاري املتحرر من الفوائد يف البنوك التقليدية ومتار�سها البنوك الإ

ت�ستخدمه  الذي  الربح  �سرعية معدل  الراهنة حول مدى  الت�ساوؤلت  اأكرث  يلخ�س  ال�سوؤال  اإّن هذا 

�سالمية جتربة فريدة من  �سالمية كبديل ل�سعر الفائدة. فال�سفة التي جعلت ال�سريفة الإ البنوك الإ

�سالمية، هي كونها تقوم على مفهوم ك�سب الربح من خالل وظيفة الو�ساطة  مة الإ نوعها يف تاريخ الأ

املالية. فتلك هي ال�سفة الفريدة التي تف�ّسر مدى ارتباط �سرعية اخلدمات امل�سرفية املتوافقة مع 

حوال بوجود دور فاعل للرقابة ال�سرعية. �سالمية يف معظم الأ اأحكام ال�سريعة الإ

معدل ربحية البنوك 

�صالمية: اإىل اأي مدى  الإ

يختلف عن �صعر الفائدة؟



اأّن تاأجيل دفع الثمن يف عقود البيع يرتبط غالبًا بزيادة يف الثمن. والذين  وما ي�سرتعي النتباه، 

�سالمية، ويعتربونه مماثاًل لل�سعر امل�سريف  يخطئون فهم معدل الربح الذي تتعامل به البنوك الإ

التقليدي، رمّبا كانوا غري مّطلعني على اإباحة قيمة الوقت يف البيوع املوؤجلة. فعلماء ال�سريعة ل يرون 

�سعار قد مت حتديدها مرة واحدة يف �ساعة البيع  باأ�سًا يف رفع اأ�سعار البيوع املوؤجلة ما دامت هذه الأ

وعلى �سبيل الدوام. اإل اأنهم متفقون على حترمي رفع ال�سعر لحقًا مقابل العجز عن الدفع يف الوقت 

نه من باب “تق�سي اأم تربي” يف ربا اجلاهلية. املحدد، لأ

 

�سالمية اأكرب بكثري من جمّرد اآلية اإحالل معدل الربح حمل �سعر الفائدة،  اإّن ر�سالة ال�سريفة الإ

غري اأّن ذلك التحدي الفّني قبل ب�سعة عقود من الزمن كان بحق حتديًا كبريًا وهائاًل، فا�ستحق 

اأفادت به جتربة  اأول در�س  اأّن  �سالمية. ومن املفهوم متامًا  ولوية يف جدول اأعمال ال�سريفة الإ الأ

اأّن ال�سريفة ممكنة من دون معدل الفائدة، وهذا مل يتم التو�سل  �سالمية هو فكرة  ال�سريفة الإ

اإليه اإل بعد جهد ووقت.

�صالمية: ر�صالة ال�صريفة الإ

هل تقت�صر على اآلــيــــة 

ا�صتبدال الفا ئدة؟



ُخْذ عقد امل�ساربة كمثال ب�سيط لقت�سام الربح بني رب املال وامل�سارب وفقًا ل�سروط وقيود خا�سة. 

فمن اأجل تطبيق هذا العقد يف العمل امل�سريف من دون احلاجة اإىل ممار�سة اأي نوع من التجارة 

اآلية ب�سيطة، وهي امل�ساربة ذات ال�سّقني، حيث يقبل البنك الوديعة يف  التقليدية، فقد مت اإدخال 

حكم امل�سارب من العميل، ثم يعر�س هذا املال يف حكم رب املال على م�ستخدميه، وهذه حتديدًا 

هي فكرة “امل�سارب ي�سارب” يف الفقه املوروث.

�سالمية.  اإّن عقد البيع ب�سفة خا�سة قد وّفر م�سدرًا غنّيًا يف البناء الهيكلي ل�سيغ ال�سريفة الإ

الب�سائع  اإقتناء  طريق  عن  املالية  الو�ساطة  دور  نحقيق  يف  �سا�س  الأ الفكرة  تتمّثل  كذلك،  وهنا 

واخلدمات ا�ستجابة لطلبات العمالء، بق�سد بيعها لهم بربح منا�سب لحقًا. اأما التفا�سيل الفنّية 

�ساليب البديلة للتمويل ف�سيتم مناق�ستها يف )املر�سد الرئي�س -2(. وعليه، فاإّن املبداأ العملي  حول الأ

ية القراآنية »اأحّل اهلل البيع وحّرم الربا«.  �سالمية يرجع اإىل الآ جلميع �سيغ ال�سريفة الإ



�سالمية هو قيامها بدور قيادي يف ترقية التنمية القت�سادية  ل �سك اأّن التحدي النهائي لل�سريفة الإ

�سالمية، وو�سع مثال يحتذي به الغري. وغني عن القول، اأّن  والجتماعية العادلة يف املجتمعات الإ

اأثبت  فنّيًا فح�سب. فقد  �ساأنًا  لي�س  الفائدة  �سعر  الربح واخل�سارة حمل  امل�ساركة يف  اإحالل �سيغ 

النمو  من  كّل  لتحقيق  قابلية  كرث  الأ هي  واخل�سارة  الربح  يف  امل�ساركة  �سيغ  اأّن  القت�ساديون 

مر لي�س اإل اإنتهاجًا  �سالمي يف نهاية الأ القت�سادي والعدل القت�سادي الجتماعي. والقت�ساد الإ

لل�سيا�سات التي ل ت�سّحي مببداأ العدالة يف �سبيل النمو القت�سادي.

وانتكا�سات نظامية  اأثارته من عوائق قانونية  �سالمية، وما  الإ ال�سريفة  اإىل حداثة جتربة  ونظرًا 

بكل  والتقدير  بالثناء  جديرة  الراهنة  اإجنازاتها  فاإّن  الزمن،  من  ثالثة  عقود  عرب  لها  ح�سر  ل 

املقايي�س. فهنالك العديد من املوؤ�سرات املب�سرة بتقدم م�ستمر نحو دور اقت�سادي واجتماعي رائد 

اإىل  اأجمع. ومع ذلك، تظل احلاجة ما�ّسة  العامل  بل ويف  �سالمي،  الإ العامل  �سالمية يف  الإ للبنوك 

�سالمية  اإدخال اإجراءات تنظيمية م�ساندة، ودعم موؤ�س�سي منا�سب، لرفع قدرات حركة ال�سريفة الإ

�سالمي. �سا�سية للعامل الإ هداف التنموية الأ للتقدم باإ�سهام معنوي يف حتقيق الأ




