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في اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للمصارف

رؤساء تنفيذيون: غير المسلمين... أحد خيارات نمو البنوك اإلسالمية
§جزر أمواج - علي الفردان

] بحث قادة الصناعة المصرفية اإلسالمية في اليوم 
والذي  اإلسالمية  للمصارف  العالمي  المؤتمر  الثاني من 
انطلق أمس األول )الثلثاء( في فندق آرت روتانا في جزر 
أمواج، األسواق وفرص النمو المستقبلية في مجال العمل 

اإلسالمي.
واليوم الثاني جاء مكماًل لنتائج أعمال اليوم األول، إذ 
شهد ذلك اليوم تأكيداً أو شبه إجماع من قبل الخبراء في 
من  خرجت  البنوك  بأن  اإلسالمية،  المصرفية  الصناعة 
دائرة البرهنة على شرعية معامالتها، وأنها تتماشى مع 
بأنها  نفسها  إثبات  هي  أوسع،  لدائرة  الشريعة  تعاليم 
منتجات  وتقديم  التقليدية،  البنوك  منافسة  على  قادرة 

تحظى باحترام واستقطاب حتى غير المسلمين.
ناقشت  افتتاحية  جلسة  األول  اليوم  أعمال  وشهدت 
أداء  وقياس  اإلسالمية  للبنوك  المستقبلية  النمو  فرص 
الصيرفة اإلسالمية، في ظل عالم يشهد متغيرات كبيرة 

على الصعيد التكنولوجي والمهني.
وانقسمت اآلراء حول وجهة البنوك اإلسالمية لتوسعة 
البالد  لبنك  التنفيذي  الرئيس  يرى  حين  ففي  أعمالها، 
اإلندونيسية  السوق  أن  العنزي  عبدالعزيز  السعودي 
دون  اإلسالمية  الصيرفة  اختراق  نسبة  مازالت  والتي 
المستوى المطلوب، فإن فرصا واعدة تتنظر البنوك في 
في  المسلمين  من  عدد  أكبر  به  يعمل  الذي  السوق  هذا 

بلد واحد.
وليس بعيدا عن السعودية يشير العنزي إلى المغرب، 
اإلسالمية،  الصيرفة  مجال  في  البكر  السوق  هي  والتي 
المجال  مرة  ألول  الرباط  تفتح  أن  المعتزم  من  حيث 
للبنوك اإلسالمية مع مطلع العام الجديد، وسط تطلع من 

الجميع حول مدى نجاح تجربة المغرب.
فال  اإلسالمي،  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  أن  إال 

يذهب بعيداً، إذ يرى أن البحرين نفسها مازالت بها 
الخليجي  التمويل  لبيت  التنفيذي  الرئيس  ويمسك 
المنتصف،  من  العصا  الخياط  عبدالحكيم  البحرين   –
واستقطاب  تشجيع  الدول  على  أنه  إلى  يشير  حين 
البنوك اإلسالمية عبر تشريعات وقواعد خاصة للبنوك 

اإلسالمية، من أجل حث البنوك للبحث عن موطأ قدم لها 
المالية  الصناعة  المستقبلي في  للنمو  العالم طلباً  حول 

اإلسالمية اآلخذة في االتساع.
اإلسالمية عن  للمصارف  العالمي  المؤتمر  يخرج  ولم 
وهو  المصرفي،  للعمل  األخالقية«  »الممارسات  دائرة 
المؤتمر،  للنقاش خالل  موضوع خصص له وقت واسع 
المسئولية  مناقشة  الثانية  العمل  جلسة  شهدت  إذ 

االجتماعية للبنوك اإلسالمية، والتي تحدث فيه عدد من 
الخبراء من بينهم الرئيس التنفيذي لـ »حوكمة« أشرف 
سيرت«  زد  بي  »اتش  مجموعة  ورئيس  الدين  جمال 
الشريعة  مع  المتوافقة  الخدمات  فيصل، ورئيس  عدنان 
للبنك  العام  والمدير  خان  محد  الدولي  الخليج  بنك  في 

العربي الدولي اإلسالمي اياد العسلي.
وقد تمحور النقاش حول عدد من النقاط، لكن كان من 

البنوك  على  بان  المشاركات  أحد  في  طرح  الذي  المثير 
التي تجعلهم  االمتيازات  إلى موظفيهم ومنحهم  االلتفات 
سعداء في عملهم ما ينعكس على أدائهم، وبالتالي زبائن 
البنوك اإلسالمية سيشعرون بفارق الخدمة مع حصول 
هذه  إن  إذ  البنك،  إدارة  من  جيدة  معاملة  على  الموظف 
القطاع  في  القيادة  هرم  من  تترسخ  أن  يجب  الثقافة 

المصرفي.

رؤساء تنفيذيون لمؤسسات مالية ومصرفية يتحدثون عن آفاق النمو للصيرفة اإلسالمية والمسئولية االجتماعية للبنوك 

ءة المصارف اإلسالمية األزمة المالية أقنعت المستثمرين بكفا

العور: مفهوم التمويل اإلسالمي يتجاوز واقع المصارف وقدرتها على التغطية
§جزر أمواج - عباس المغني 

] ذكر المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير 
أن  العور  محمد  عبداهلل  اإلسالمي  االقتصاد 
اإلسالمية،  والصيرفة  التمويل  على  الطلب 
المالية  المؤسسات  تطرحه  ما  يتجاوز 

اإلسالمية من أدوات وخدمات للعمالء.
وأكد في كلمة في المؤتمر العالمي للمصارف 
فردياً  كان  سواء  التوجه  أن  أمس،  اإلسالمية 
مفهوم  تبني  نحو  دولياً  أو  مؤسساتياً  أو 
بكثير  يتجاوز  وأدواتــه،  اإلسالمي  التمويل 
واقع المصارف اإلسالمية وقدرتها على تغطية 

مساحات واسعة من سوق العمل.
عاصمة  دبي  مبادرة  إطالق  »عند  وقال: 
أعمالنا  في  حرصنا  اإلسالمي،  االقتصاد 
بالصيرفة  الوعي  تعزيز  على  ولقاءاتنا، 
والتمويل اإلسالمي، والتعريف بالقطاع المالي 
نشاطات  وبأهمية  النامي  االقتصاد  هذا  من 
مالية،  أدوات  توفير  في  اإلسالمية  المصارف 
التنمية  لمشاريع  ــالزم  ال التمويل  تتيح 
الحقوق  تراعي  جديدة  بأدوات  المستدامة، 
بين  المخاطر  وتوزع  والممول،  للمستثمر 
الستثمار  المسبقة  الخطط  وتضع  الطرفين، 
مبالغ التمويل، وتوجهها نحو قطاعات حقيقية 

وأعمال ملموسة ال لبس فيها«.
وأضاف »أما اليوم فأنا أرى أن هذا الهدف 
بات بحاجة للتحديث، فعلى الرغم من اإلنجازات 
والتمويل  الصيرفة  حققتها  التي  الكبيرة 
اإلسالمي، إال أن الطلب على التمويل والصيرفة 
المؤسسات  تطرحه  ما  يتجاوز  اإلسالمية، 
المالية اإلسالمية من أدوات وخدمات للعمالء«.
بأهمية  العمالء  إقناع  يعد  »لم  واستطرد 
كان  كما  صعباً  اإلسالمية  المصارف  وكفاءة 
قبل األزمة المالية األخيرة... الصمود الملحوظ 
للمصارف اإلسالمية خالل األزمة وما بعدها، 
باالقتصاد  النهوض  أولويات  تطرحه  وما 
العمل  في  ومعايير  أخالقيات  من  العالمي 
التنمية،  واالستثمار، ومن عدالة في شمولية 
بأن  المستثمرين  إلقناع  كاٍف  من  أكثر  كان 
والمناخ  البيئة  يوفر  اإلسالمي  التمويل 
المالئمين للعمل المستدام، ويقلص من إمكانات 
الخسائر في االستثمار للحدود الدنيا، ويوفر 
التنمية الشاملة التي تطال كافة جوانب الحياة 
يحافظ على  االقتصادية واالجتماعية، بحيث 

زخم التبادل، وبالتالي على زخم اإلنتاج«.
وقت  أي  من  أكثر  بحاجة  نحن  »لذا  وتابع 
مضى، لالستفادة من هذه الفرصة التاريخية 
الصيرفة  على  الطلب  بتنامي  تتمثل  التي 
والتمويل اإلسالمي وأدواته، وأن نسعى بكل 
جهد لمواكبة المستجدات على صعيد اقتصاد 
المنطقة واقتصاد العالم، عبر تطوير القاعدة 
واستحداث  اإلسالمية  للمصارف  التنظيمية 

أدوات تتناسب مع احتياجات السوق، والسعي 
بحيث  ومرجعياتنا  معاييرنا  لتوحيد  أيضاً 
على  اإلسالمية  ومصارفنا  مؤسساتنا  تكون 

قدر احتياجات المرحلة«.

المستثمرين  قناعة  أن  »صحيح  وقــال: 
الدول  من  والكثير  والمؤسسات  والشركات 
نتيجة  جــاءت  اإلسالمي،  المالي  بالنظام 
المالية  األزمة  لتداعيات  وتلقائية  طبيعية 

وتحويلها  القناعة  هذه  تعزيز  لكن  العالمية، 
لشراكة حقيقية بين رواد النشاط االقتصادي 
والمؤسسات المالية اإلسالمية، لن يتحقق إال 
بالجهد والتخطيط واالرتقاء بواقع المؤسسة 

حقيقياً  منافساً  لتشكل  اإلسالمي  والمصرف 
المؤسسة  على  والفعالية  القدرة  في  يتفوق 
التقليدية«. وأرى أن وضع االقتصاد اإلسالمي 
وقطاعه المالي في مكانة تستجيب للمستجدات 
والدولية،  اإلقليمية  الساحة  على  المتسارعة 
يحتاج إلى التوافق على عدة خطوات ومفاهيم 
ضرورية، ومنها التعامل مع االقتصاد اإلسالمي 
واحدة  عضوية  كوحدة  المالية  ومؤسساته 
والمصالح  الحدود  تتجاوز  منظومة  تجمعها 
الفئوية وترتقي فوق أي اعتبار قد يضعف أداء 

هذه المؤسسات.
وقال: »هذه الوحدة بين قطاعات االقتصاد 
كانت  أينما  مؤسساته  تجمع  التي  اإلسالمي 
المعايير والمرجعيات  تحت مظلة واحدة من 
في  الفرق  تعويض  على  قادرة  ــداف،  واأله
والمصرفية  اإلسالمية  المصرفية  بين  الكم 

التقليدية«.
وأكد على أهمية التأثير اإليجابي من القطاع 
التقليدي، وقال:  القطاع  المالي اإلسالمي على 
»جميعنا ندرك أن القطاع التقليدي لن يختفي 
أو يتالشى لصالح القطاع اإلسالمي، ولم يكن 
هذا هدفنا في يوم من األيام... فنحن نعمل على 
المالية  المؤسسة  طرح  خالل  من  التنافسية 
اإلسالمية كنموذج ناجح، لذا ال بد من تعزيز 
اإلسالمي  الماليين،  القطاعين  بين  الشراكة 
الحقيقية  المشاريع  تمويل  في  والتقليدي، 
للقطاعين،  مملوكة  ذاتية  مشاريع  وإقامة 
والسعي  جديدة  ووظائف  فرص  واستحداث 
بمعايير  ملتزمة  الشراكة  هذه  تكون  ألن 
أعتقد  اإلسالمي، وال  المالي  القطاع  ومقاييس 
أن هذه المعايير ستتعارض مع رغبات رواد 
القطاع التقليدي بعد أن أثبتت المؤسسة المالية 

اإلسالمية حصانة أمام األزمات العالمية«.
شركاء  عن  البحث  أهمية  على  أكد  كما 
النامية  ــواق  األس في  جدد  إستراتيجيين 
من  تعاني  التي  الدول  في  وحتى  والناشئة، 
هذه  تكون  بحيث  داخلية،  وصراعات  أزمات 
الطرفين  الشراكة تعبيراً حقيقياً عن مصالح 
ولقد  اآلخر،  على حساب  واحد  لطرف  وليس 
أثبتت التجربة السابقة للتمويل التقليدي في 
الدول النامية عجزاً كبيراً في شمولية التنمية، 
إذ استفادت المؤسسات األجنبية بدرجة تفوق 
بكثير الفائدة التي حققتها المجتمعات المحلية، 
وعندما جاءت األزمة غادرت هذه المؤسسات 
وتركت خلفها قطاعات وفئات اجتماعية كبيرة 
مهمشة ال تمارس دورها المفترض في عملية 

اإلنتاج وليس لديها أي قدرات شرائية.
وقال: »لذا على مؤسسات التمويل اإلسالمي 
التنمية  شمولية  كون  الحقيقة  هذه  مراعاة 
شرطاً  تشكل  باتت  االجتماعية  وانعكاساتها 
االقتصاد  استنهاض  شروط  من  أساسياً 

العالمي واستدامة األعمال«.

عبداهلل العور متحدثًا في  المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية

 االبتكارات التكنولوجية المالية قادرة
على إضافة 150 مليون زبون جديد للمصارف اإلسالمية

تضيف  قد  التكنولوجية  االبتكارات  أن  متخصص  تقرير  ذكر   [
150 مليون زبون للمصارف التشاركية )اإلسالمية( على مدى الخمس 
سنوات المقبلة. أشار تقرير EY حول »المصرفية في األسواق الناشئة«، 
إلى أن أصول المصرفية التشاركية العالمية، والمعروفة أيضًا باسم 
المصرفية اإلسالمية، أن توحد البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية، 
سيدفع البنوك التشاركية لتصبح منتشرة عبر 20 سوقًا واعداً بحلول 
العام 2021، مقارنة بخمسة أسواق في الوقت الراهن، ما يمثل قفزة من 

100 مليون عميل إلى 250 مليون عميل خالل الفترة نفسها.
إجراء  واضح  بشكل  األلفية  جيل  يفضل  أنه  التقرير  وأوضح 
الخدمات المالية من خالل منصة رقمية توفر لهم الخدمة مباشرة دون 
وسائط. ومن خالل استخدام االبتكارات التكنولوجية المالية، تخطو 
البنوك في جميع أنحاء العالم إلى األمام لتقدم فقط خدمات مصرفية 

رقمية لتلبية االحتياجات المتنوعة لهذه الشريحة من العمالء.
عمالء  الخالصة شريحة  الرقمية  المصرفية  الخدمات  تصبح  وقد 
كبيرة للبنوك التشاركية. وهناك فرصة أمام البنوك التشاركية ُلتقيم 
مشاريع تعاونية مع شركات التكنولوجيا المالية إلطالق بنوك رقمية 
األسواق  في  »المصرفية  EY حول  تقرير  أشار  بلدانهم.  في  خالصة 
والمعروفة  العالمية،  التشاركية  المصرفية  أصول  أن  إلى  الناشئة«، 
دوالر  مليار   924 إلى  وصلت  اإلسالمية،  المصرفية  باسم  أيضًا 

أميركي في عام 2015، مع انخفاض معدالت النمو في جميع المناطق 
التعاون  مجلس  دول  وارتفعت حصة  السابقة.  السنوات  مع  مقارنة 
الخليجي في المصرفية التشاركية إلى 72 في المئة مع انخفاض حجم 
األصول المصرفية في بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( 

خالل العام 2015.
وتعد المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وماليزيا 
إذ  األصول،  حجم  حيث  من  التشاركية  للمصرفية  أسواق   3 أكبر 
المئة،  المئة، و17.2 في  تسيطر هذه األسواق على ما يمثل 34.2 في 

و13.3 في المئة على التوالي من حصة السوق العالمية.
التعاون  مجلس  دول  في  المالية  التكنولوجية  االبتكارات  تتمتع 
الخليجي بالقدرة على تعزيز الوصول إلى األسواق ومستوى ربحية 
تفعيل  التشاركية  للبنوك  يمكن  انطالق،  وكنقطة  كبير.  بشكل  البنوك 
استراتيجية جريئة إلدارة التمويل، تتضمن تحليالت متقدمة للبيانات، 
االصطناعي  والذكاء  السحابية،  وتقنيات  الروبوتية،  العمليات  وأتمتة 

وتقنية التعامالت الرقمية )بلوك تشين(.
ذات  التكنولوجية  لالبتكارات  الرئيسية  المجاالت  أهم  ومن 
الصغيرة  والمشاريع  اإلقراض  منصات  التشاركية:  بالبنوك  الصلة 
والمتوسطة، واالبتكارات المتعلقة بالدفع مثل المدفوعات من شخص 

إلى شخص، والتحقق الرقمي واإلدارة الرقمية للثروات.


