
Islamic Economic Studies 

Vol. 23, No. 1, May, 2015 (133-138)        DOI: 10.12816/0012266 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 وتحديات التطوير واالبتكار اإلسالميةالمالية المنتجات تقييم 
  السيولة إدارةحالة منتجات 

 

1األستاذ فيصل شياد
 

 
 ملخص البحث

 
(Published in Dirasat Iqtisadiah Islamiah Vol. 21 No.1) 

 

انطالقا من مبادئ الوسطية املالية، اليت من أمهها العمل على إحداث توازن بني الصيغ 
القائمة على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة وصيغ التمويل املبنية على الدين غري املرتبط بنمو 

ى ن لزاما علا، كاملخاطر وتوزيعها إدارةالثروة، وضرورة تطوير أدوات وصيغ فعالة وعادلة يف 
تغريات   ةاإلسالميخاصة مع شهود الصريفة  ،ومنتجاهتا حتسني خدماهتا اإلسالميةاملصارف 

وتزايد حدة  ،اإلسالميةكبرية تزامنت مع التطورات االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمعات 
ة على صعيد مقررات إىل املتطلبات التقنية والقانوني ضافةاملنافسة يف السوق املصرفية العاملية، باإل

أدى كل هذا إىل ضرورة البحث عن منتجات جديدة تقوم على أسس شرعية  بازل. جلنة
 إلسالميةايعترب االبتكار والتجديد من أهم ما مييز املصارف و  وحتقق الكفاءة االقتصادية،

                                                           

 .INCEIF اإلسالميةامعة العاملية للمالية اجل-تفرغ علمي، جامعة سطيف اجلزائر 1 
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ات مالية والدعوة إىل ابتكار منتج .ويكرس تفوقها، وجيعلها تقدم األفضل من مجيع النواحي
. إلسالميةاجديدة وتطويرها هي دعوة لالجتهاد يف املسائل املالية مبا حيقق مقاصد الشريعة 

حث تقييم لذا سيحاول هذا الب .اإلسالميةومن هنا تربز احلاجة املاسة لتطوير املنتجات املالية 
افسيتها يف ينها مبا يضمن بقاءها وتنوكيفيات تطويرها وحتس اإلسالميةاملنتجات املصرفية 

 والعاملية.األسواق احمللية 
 

دمات املالية اخل، اإلسالميةاملالية املنتجات  ،والتطوير االبتكار كلمات البحث المفتاحية:
 السيولة، ماليزيا. إدارة، منتجات ، تقييم تطبيقات املراحبة واملشاركةاإلسالمية

 

 

 

 

English translation to be added. 
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 سالميعلى النظام المصرفي اإل 3مقررات لجنة بازل  تأثير
 رحال فاطمة .أ -مفتاح صالح .أ.د

 

 الملخص

 
 املالية، املعامالت جمال يف العاملية األسواق تشهدها اليت املتالحقة التنافسية التطورات ظل يف

 آليات عن البحث يف التفكري بدأ لذلك .املصرفية املخاطر من للعديد عرضة بنك أي أصبح

 للرقابة بازل جلنة تأسيس و تشكيل االجتاه هذا يف خطوة أول فكان املخاطر، تلك ملواجهة

ُعرف  فيما م1988يف يوليو  رأس املالاليت قدمت توصيَّاهتا األوىل بشأن كفاية  املصرفية،
تطبيق هذه النسبة ب، وأوصت اللجنة % 8 بـ رأس املال، وقدِّرت نسبة كفاية 1باتِّفاقية بازل

 أهنا إال ، بازل اتفاقية عن انبثقت اليت جيابياتاإل م، ولكن رغم1992اعتباراً من هناية عام 

 اتفاقية وإصدار االتفاقية تلك لتعديل اإلعداد فجاء فيها، النظر إعادة استوجبت نقائص هلا كان

 استقرارو  البنوك سالمة حيقق مبا املخاطر إدارة أساليب يف النظر إعادة تتضمن جديدة مناسبة

 دعامتني جديدتني ، حيث قامت بإدخال خماطر التشغيل وأضافت2بازل القطاع املصريف مسيت

 مع تطبيقها بدأ وقد .السوق بانضباط تتعلق والثانية الرقايب اإلشراف بعمليات تتعلق إحدامها

 البنوك. ملخاطر وأدق أمشل بنظرة االتفاقية وجاءت هذه ،م2007 عام بداية
قامت جلنة بازل ، 2008 ونظرا لالضــــــــــــــطرابات املالية اليت خلفتها األزمة املالية العاملية

، متثلت بإصدار قواعد «2بازل »بإجراء تعديالت واسعة وجوهرية على الدعامات الثالث لــــــــــــ
«  3بازل »حيث تلزم قواعد اتفاقية  ،-3بازل -ومعايري جديدة، شـــكلت معا ما بدأ تســـميت  

                                                           
 دكتوراه الدولة يف العلوم االقتصادية، ختصص: نقود ومالية، أستاذ تعليم عال. 

 طالبة دكتوراه سنة أوىل يف العلوم االقتصادية، أستاذة باحثة. 



136    Islamic Economic Studies Vol. 23, No.1 

 

البنوك بتحصني أنفسها جيداً ضد األزمات املاليـــــــــة يف املستقبل، وبالتغلب مبفـــــــــردها على 
االضـــــــــــــطرابات املالية اليت من املمكن أن تتعرس هلا من دون مســـــــــــــاعدة أو تدخل البنك 

 زيادة إىل  3 بازل اتفاقية مبوجب املقرتحة اإلصــالحات وهتدف أو احلكومة قدر ما أمكن،

 حتمل ل  يتســــــــــــــى حىت البنكي للقطاع رأس املال جودة تعزيز وإىل رأس املال متطلبات

 حماولة يف الدراســـــة هذه تأيت هذا املنطلق ومن .الدورية االقتصـــــادية التقلبات فرتات خالل

 .على النظام املصريف اإلسالمي 3تأثري مقررات بازل 

لبنوك النظام املصــــــــــريف، ا ،اإلســــــــــالميةاملخاطر، جلنة بازل، البنوك  إدارةالكلمات المفتاحية: 
 .، السيولةرأس املالالتقليدية، كفاية 

 

 

 

 

 

 

English translation to be added. 
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 للتمويل اإلسالميةتوافقه مع النماذج  ىومدالتمويل العقاري 

 النظامين المصري والسعوديبين  دراسة قانونية مقارنة 

 2براهيم نصرإمحد ى أمصطف د.

 
 مقدمة

تعد رغبة اإلنســــــان يف متلك عقار يأوي  وأســــــرت  من أهم الرغبات امللحة اليت يتطلع  
إليها باســـــــــــتمرار، فاملســـــــــــكن عماد حياة الفرد ومبتغاه، وبدون  لن يســـــــــــتطيع العي  يف أمان 

 واستقرار.
كن الســـــ حماولة إشـــــباع حاجة اإلنســـــان إىل إىل ذلك تلتزم الدول بالســـــعي جاهدةول

توفري  وفوق ذلك ،ويتم ذلك بتوفري املســــــــــــــاكن االقتصــــــــــــــادية لذوي الدخول احملدودة ،الكرمي
مة منظو ومة "هذه املنظ ى، وتسممنظومة قانونية سليمة يرتكن إليها األفراد عند اقتناء املسكن

ســــــــــــــكن تكون احلـــل األمثـــل هلم لتوفري مليهـــا األفراد يف أن إالتمويـــل العقـــاري" اليت يتطلع 
تعاف منها اليت مل تبإمكانياهتم اليت قد تكون حمدودة وخاصـــــــــــــــة يف ظل األزمة املالية العاملية 

ول دواخنفاس يف معدالت النمو بالانكماش اقتصـــــــــــــــادي  أدت إىلو  ،اآلن بعض الدول حىت
  .باقي الدول النامية ىاملتقدمة، مما أثر بالسلب عل

                                                           
 .اململكة العربية السعودية ،القانون املدين جبامعة شقراء ،أستاذ مساعد 2
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تنظيم  تســـــارع الدول يف ، هوهمبعضـــــيف تلك األزمة، يف نظر  الرئيسوكان الســـــبب 
 ضـــــافةولكن بصـــــيغ وراذي ربوية تعتمد على الفائدة العالية أخذا وعطاء، باإل ،متويل الســـــكن

 جتارة الديون. إىل
فكــــــان لزامــــــا وضــــــع حلــــــول علميــــــة وقانونيــــــة لتــــــوفري ســــــكن مالئــــــم وبصــــــيغ متويــــــل 

ــــدة تواكــــب مــــا ميــــر بــــ  ا ــــف مــــن إســــالمية جدي ــــندي إىل التخفي القتصــــاد العــــاملي اآلن، ممــــا ي
ـــــــــة،  ،حـــــــــدة الفقـــــــــر املنتشـــــــــرة ـــــــــدول النامي ـــــــــى اســـــــــتقرار و خاصـــــــــة يف ال يعـــــــــود باإلجيـــــــــا  عل

 االقتصاد الوطين.
اليت أمدتنا بالعديد من النماذي  اإلســــــــــالميةوهذا ما جعلنا نتج  صــــــــــو  الشــــــــــريعة 

ممول، مر( مع توفري ربح حالل للمد يد العون للمحتاي )املســــــــــــــتثإىل  هتدف علينا،اجلديدة 
 مع احملافظة على أموال  من عدم سداد املستثمر أو تعثره.

وســــوف يلقي البحث الضــــوء على منظومة التمويل العقاري املصــــري والســــعودي من 
ة حيث تعريفها وبيان أهدافها، وكيفية تطبيقها يف الواقع، وأوج  الرقابة الفعالة عليها، وكيفي

ظامني مطابقة الن دىعروفة ومامل اإلســـــالميةمزاولة نشـــــاط التمويل وحدوده، مع بيان للنماذي 
 .ن النظامنيهذييدي الباحثني واملهتمني وواضعي القانون دراسة شاملة عن هلا، ليكون بني 

 
 

 

English translation to be added. 

 

 

 

 

 


