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 التجربة الماليزية نموذج لممصرفية اإلسالمية

 د. بن حناشي زليخة

 شطيبي محمود مريم

 الممخص

منذ بداية  افي ماليزي بالمصرفية اإلسالمية سياسيعمى المستوى الفت لالنتباه االىتمام الكبير ممالمن      
 اإلسالمي، المصرفي العملإليجاد نظام يتناسب مع البنك المركزي الماليزي  حيث دعمت الحكومة ،الثمانينات

إجراء  من خالل ةاإلسالمي ةالمصرفيوتطوير تنمية بيدف فوضع البنك المركزي سمسمة من السياسات 
ما يتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة ب التنظيميوالقانوني و  التشريعي مستوىمى العإصالحات وتعديالت 

حوكمة معمل شامل لتحتية القانونية وضع إطار ومن ضمن المبادرات اليادفة لتقوية البنية ال ،اإلسالمية
اإلسالمية بمبادئ الشريعة واإلجراءات اإلدارية بنوك ييم مدى التزام الالبنك المركزي في تق اراستمر و  الشرعية،
تنظيمية رقابية و بغرض تطوير مقاييس ات داعمة لممصرفية اإلسالمية كما شممت السياسات تأسيس ىيئ .الرشيدة

يسيم في ضمان جودة بما دولية مناسبة تتوافق مع الميزات البارزة ومخاطر المؤسسات التمويمية اإلسالمية 
بحيث  تفوق ماليزيا وريادتيا في ىذا المجالنجح البنك المركزي فعال في  وقد ،تمويل اإلسالميواستقرار نظام ال
 .والبناء عميياد االستفادة من ىذه التجربة لمن أراتشكل نموذجا 

Résumé 

A partir des années quatre-vingt, une très large importance a marqué l’activité bancaire  islamique, 

notamment sur le plan politique. Le gouvernement Malaysien décide de soutenir et miser sur un 

système adéquat qui va avec la tâche de la banque islamique, en adaptant une série de politique 

visant a priori l’aménagement de l’environnement législatif et organisationnel convenable aux 

directives de charia islamique. Et parmi les   initiatives que contiennent les politiques appliquées , 

on signale la mise en place d’une synthèse de gouvernance, et la continuité d’évaluation de 

l’engagement des banques en terme des principes de la charia par la banque centrale. Ces politiques 

consistent également à constituer des organismes pour développer des mesures de contrôle 

répondant aux défis de risques bancaires islamiques pour garantir l’excellence et la stabilité du 

système financier islamique, cet exemple de la Malaysia est considéré comme un expérience leader 

pour ceux qui veulent en bénéficier.   

 

 

 

 



 مقدمة

،فبعد 18عانت ماليزيا من استبداد االستعمار البريطاني الذي بسط نفوذه في تمك المنطقة أواخر القرن      
يحقق طموحات الشعب  ال ألنولنموذج االقتصادي الرأسمالي  م رفضت ا1957حصوليا عمى االستقالل عام 

،وفي إطار سعي ماليزيا إلى تحقيق التوازن حقيق التوزيع العادل لمدخل والثروةيعمل عمى تال  بحيثالماليزي 
البديل الذي اختارتو في المجال االقتصادي  تمسكت بالقيم اإلنسانية النبيمة التي أقرىا اإلسالم،فكان االقتصادي

مدى صالحيتو لمتطبيق وقدرتو عمى استيعاب متغيرات العصر الحديث،فكان  ىو النظام اإلسالمي،حيث أدركت
ليا موقف جدير باإلبراز لو والتركيز عميو واالعتراف بو نظرا ألن خطوات ماليزيا كانت مبشرة وناجحة نحو واقع 

سالمي مقتحمة بذلك مجاالت عديدة،ومن بين المجاالت التي نجحت فييا باستحقاق بل كان تطبيق االقتصاد اإل
اإلسالمية" والتي قامت بتوفير كل أسباب النجاح ليا من حيث مراعاة  صرفيةالمليا سبق الريادة فييا ىي "

ماليزيا النموذج  فأصبح النظام المالي اإلسالمي في،عة اإلسالميةخصوصية نشاطيا القائم عمى أحكام الشري
األمثل لالقتصاد اإلسالمي المتطور نتيجة وجود اإلرادة السياسية والقناعة التامة لدى الحكومة الماليزية بجدوى 

  مع قواعد التمويل اإلسالميوأىمية التوجو نحو النظام المالي اإلسالمي وسن التشريعات والقوانين التي تتوافق 
 . ةاإلسالمي مصرفيةالمتطمبات و 

صرفية اإلسالمية من خالل البنك المركزي الماليزي لتطوير المجراءات المتبعة من طرف اإلو ىي السياسات  فما
ما مدى و  القانونية بما يتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية؟التنظيمية و تكييف البيئة التشريعية و تييئة و 

 نجاحو في ذلك؟

 تقسيم البحث إلى المحاور التالية: تم ومن أجل اإلجابة عمى ىذا التساؤل

 المحور األول: نشأة و تطور المصرفية اإلسالمية في ماليزيا

 ةاإلسالمي مصرفيةلسياسات البنك المركزي الماليزي تجاه ا :المحور الثاني

 صارف اإلسالميةية في الممة الشرعكو إطار عمل الح ثالث:المحور ال

 المحور الرابع: تقييم أداء المصرفية اإلسالمية في ظل سياسات البنك المركزي الماليزي

 

 
 
 
 
 



 المحور األول: نشأة و تطور المصرفية اإلسالمية في ماليزيا

 زي نظامـا تجاريـا ربويـا خالصـا حيـثكان النظام المصرفي في ماليزيا خالل فتـرة االسـتعمار اإلنجميـ     
ومن أجــل الحــد مــن توســع النشــاط ،مســيطر عمــى النظــام االقتصــاديالرأســمالي الغربــي ىــو الكــان النظــام 

الرأســــمالي انتيجــــت الحكومــــة الماليزيــــة بعــــض السياســــات ومــــن بينيــــا تشــــجيع ودعــــم الييئــــات التعاونيــــة 
الخدميـــة االســـتثمارية،كما ســـعت الحكومـــة إلـــى توجيـــو النظـــام االدخـــاري فـــي الـــبالد توجييـــا و االدخاريـــة 

 .مجتمع ويحد من عنفوان الرأسماليةسالميا ألن ذلك يخدم الطبقات الفقيرة والمعدمة في الإ

 أوال: إنشاء صندوق ادخار الحج الماليزي

غمـى وكانوا يبيعون أ،ة سيئة لمغايةكانت حالة المسممين االقتصاديم 1957عام استقالل ماليزيا بعد      
رائضــيم بــدون يــؤدون فالمســممين   جعــلعمــل ي يخبــراء االقتصــاد فــ ففكــر،مــا يممكــون ألداء فريضــة الح 

بــدأ ،م1963وات تــم إنشــاء الصــندوق عــام وبعــد دراســات وأبحــاث اســتمرت عــدة ســنا،إرىــاق أنفســيم مادي
 تجــنر  4660 إلــى ودعــةمجمــوع أمــواليم الم صــلو مــدخرا  1281بمجموعــة مــن المــدخرين بمــ  عــددىم 

بمــ  عــدد تطــور صــندوق ادخــار الحــ  المــاليزي حتــى  ســنة عمــى إنشــائو 36 يالبعــد مــرور حــو و ي،ماليز 
مبــال  المودعــة ثمانيــة باليـــين ال يوبم  إجمـــال،ثالثـــة ماليــين ونصــف مــدخرا،م1999المــدخرين فيــو عــام 

إدارة صـــندوق ادخـــار الحـــ   مـــن أســـبق وأقـــدم ين إدارة الحـــ  الماليزيـــة ىـــوبـــالرغم مـــن أ،يت ماليز جـــنر 
أن  ةماليزيــالكومــة حالرأت  م1969عــام  حتــى،دارة تعمــل بشــكل مســتقل عــن األخرىكانــت كــل إ،يالماليز 

ثم تطــورت إلــى مــا ىــو ،ســنواتلعــدة فصــارت إدارة عامــة لشــئون صــندوق ادخــار الحــ   توحــد اإلدارتــين
م 1995منـــذ عـــام  ي"ندوق الحـــ  المـــاليز صـــبـــــ " نظيمـــا وتنســـيقا وأصـــبحت تعـــرفتو أحســـن وأضـــبط إدارة 

،حيث ماليزيا يصبح أحد أركان اقتصاد المسممين فلي يأعمال صندوق الح  الماليز  وتشعبت وحتى اآلن
جميعا أكثر من سبعمائة مميون يبم  مجموع رأس ماليا  شركة 11و ابعة لبم  عدد الشركات المتفرعة والت

كنولوجيـا أو فنيـا أو ت  مجاليـا سـواء كـان مجـاال اقتصـاديا يوىى شركات متخصصة كل ف يت ماليز جنر 
أرباحــا ماليــة مناســبة تصــب بنجــاح وكفــاءة نــادرة حققــت  يتقــوم بمعظــم أعمــال الحقــل التنمــو  ...أو زراعيــا
نشــاطو إلــى  ادامتـد نجـاح ىــذا الصــندوقومـا يــدل عمــى ،اقتصــاديات المسـممين مــن شــعب ماليزيا يكميـا فــ

وأندونيســيا والفمبـــين الســـودان  ييــات ونشـــاطات تجاريــة واســـتثمارية فــخــارج ماليزيـــا فمــو اآلن أعمـــال وعمم
 .(1)وتايالند وغينيا وغيرىا

 إنشاء البنوك اإلسالميةثانيا:

لما كان نظام االدخار اإلسالمي في ماليزيا منفصال عن النظام المصرفي فإن ذلك لم يستمر طويال حيث      
بد من التوجو نحو بدءوا يبحثون عن مؤسسات استثمارية أكبر وأعمق من المؤسسات االدخارية المتاحة،فكان ال

 يرغب فيو أغمبية السكان وىو التوجو اإلسالمي.ما بتوجيييا و نظام البنوك 



اإلسالمية في ماليزيا في بداية الثمانينات،وعمى القانون المصرفي المتعمق  بنوكفبدأ الترخيص بإنشاء ال     
ئة لمرقابة الشرعية لمتأكد من تطابق بالبنك المركزي الماليزي التكفل بالرقابة عمى نشاطيا مع وجوب إقامة ىي

األعمال المصرفية مع قواعد الشريعة اإلسالمية،وكذلك تكوين لجان صغيرة لبحث المسألة من الناحية القانونية 
 والفقيية والتنفيذية.

م بدأت بوادر العمل المصرفي اإلسالمي في ماليزيا عندما شكمت لجنة التوجيو 1981وانطالقا من عام      
عت بأن الوقت قد حان لتأسيس التي اقتن (2)ومي إلنشاء البنك اإلسالمي وذلك عن طريق الحكومة الماليزيةالق

اإلسالمية العاممة بنجاح  بنوكاعة حقيقة وجود العديد من الإسالمي مستقل في البالد،وساعد في ىذه القنبنك 
فصمة وأنظمة مصرفية أتاحت صياغة نصوص قانونية من عبر العالم في دول إسالمية وغير إسالمية،فتمت

اإلسالمية أن تقوم جنبا إلى جنب مع البنوك التقميدية،وقد أعطى قانون العمل المصرفي اإلسالمي لعام  بنوكلم
اإلسالمية وتنظيميا مثميا مثل البنوك األخرى،وتم تكوين  بنوكالمركزي سمطة اإلشراف عمى الم البنك 1983

 .(3)ة ليا لتضمن أن كل عممياتيا تتماشى مع أحكام الشريعةمجالس رقابي

ون مميــ 500ســمال قــدره م وصــرحت الحكومــة برأ1983فتأســس البنــك اإلســالمي المــاليزي فــي ســنة      
ممكيـة رأس المـال  ،وتوزعـتنجت ماليزير ميون م 100لمدفوع ىو في حين أن رأس المال ا نجت ماليزير 

٪ وىيئــات شــبو حكوميــة )شــركات ومؤسســات تممكيــا الحكومــة والقطــاع 30بــين الحكومــة الماليزيــة بنســبة 
٪،مــع مالحظــة أن 15٪ بينمــا كــان نصــيب القطــاع الخــاص مــن ممكيــة رأس المــال ىــو 55العــام( بنســبة 

تـي كانـت الحكومـة الماليزيـة ىذا التوزيع لنسبة الممكية كـان قبـل إعـالن سياسـة الخصخصـة فـي الـبالد وال
،وقد تقرر أن يبدأ بنك ماليزيا اإلسالمي أعمالو في األول من (4)عمى وشك اإلعالن عنيا في ذلك الوقت

أســواق المــال  الســيطرة عمــى يمــع البنــوك التقميديــة الربويــة فــ ييتنــافس البنــك اإلســالم.(5)م1983يوليــو 
لبنـوك التقميديـة الربويـة فـرض عمـى ا يالـذ يالمـاليز  يركـز ذلـك البنـك الم يماليزيا ويساعده في المفتوحة ف

 بنوكة إلى سياسة تحويل جميع البنوك التقميدي ي فيويتدرج البنك المركز ،حساباتيا يفتح نوافذ إسالمية ف
 يالنقــد األجنبــ يكما يتعامــل فــ،جميــع تعامالتــو ياإلســالمية فــبالشــريعة  يويتقيد البنــك اإلســالم،ةإســالمي

اع وشـئون التجـارة والقـرض وجميع أنواع الحسابات واإليـداعات وتمويـل صـغار التجـار والصـن شراء وبيعا
 .(6)وغيرىا الحسن

م بدأت الجماىير في 1983وبعد تأسيس البنك اإلسالمي الماليزي ومباشرتو ألعمالو بالفعل في العام      
البنك العمل في توظيف األموال توظيفا ماليزيا تتذوق حالوة التوجيات اإلسالمية لالقتصاد في البالد،وبدأ 

إسالميا وبالوسائل المقررة شرعا،وقد أدار البنك عممياتو بنجاح حتى أن الكثير من البنوك التقميدية قد لجأت إلى 
فتح أقسام لممعامالت اإلسالمية حرصا منيا عمى استقطاب مدخرات المسممين الكثيرة التي أحسوا بأنيا بدأت 

 ييم.تتسرب من تحت أيد



وأعمنت ثالثة من البنوك الماليزية توجييا نحو المبادئ اإلسالمية فأصبح التوجو نحو األنظمة االقتصادية      
ماليزيا  اإلسالمية من جانب البنوك تكتسب كل يوم نقاطا جديدة عمى حساب أي نظام آخر في البالد،وقامت

 .(7)م ستحول كل مؤسساتيا المالية إلى النظام اإلسالمي1994بإعالن أنيا في نياية عام 

اإلسالمية والبنك  بنوكرة ربط الصمة المفيدة بين الفي ىذا المجال ركزت الحكومة الماليزية عمى ضرو      
ل المصرفي اإلسالمي لعام المركزي،ولقد تم ذلك فعال ورخص ليذا األخير اإلشراف من خالل قانون العم

م لمعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية،مع مراعاة التعديالت القانونية والتنظيمية التي تتطمبيا طبيعة 1983
العمل بالصي  المصرفية اإلسالمية وضمانا لنجاحيا،حيث ييدف البنك المركزي الماليزي عمى المدى الطويل 

 :(8)موازي مع النظام التقميدي من خاللإلى خمق نظام مصرفي إسالمي يعمل بشكل 

توسيع نشاط المؤسسات المالية والمصرفية وزيادة عددىا. -       

مكانية التعامل  -      التنويع في األدوات المصرفية اإلسالمية وتطويرىا حسب مقتضيات التمويل اإلسالمي وا 
 ية.بيا مع البنك المركزي إلعادة تجديد السيولة في المصارف اإلسالم

اإلسالمي لبعض أدوات السياسة النقدية حيث يطمب منو االحتفاظ بنسبة محددة من  بنكخضوع ال -     
 االحتياطي وحد أدنى من السيولة القانونية.

ليذه ي إعادة تجديد السيولة اإلسالمية لما لو من دور ف بنوكلسوق المالي اإلسالمي بين المحاولة قيام ا -     
 ام مصرفي الربوي.في ظل نظاألخيرة 

 ةاإلسالمي مصرفيةلسياسات البنك المركزي الماليزي تجاه ا :المحور الثاني

شكل وقدم خدمات ت،ة اإلسالميةيرفصمالبنك المركزي الماليزي مساىمة فاعمة والفتة في صناعة ال قد ساىمل     
فعمى ،لعممية التطوير الذراع الرئيسية المحركة فيو،مضافة لصناعة المعامالت المالية اإلسالمية ككل قيمة
أصدر البنك المركزي التشريعات الضرورية لتمكين البنوك والمؤسسات المالية والتنظيمي القانوني  مستوىال

كان مالي اإلسالمي ال تسارع خطواتو في دعم النظام كما أن،اإلسالمية من ممارسة أنشطتيا بصورة طبيعية
 .تأسيس ىيئات داعمة لممصرفية اإلسالمية بالتركيز عمى

 والتنظيمي أوال: اإلطار القانوني

استنبط البنك المركزي نيجا متدرجا لتحقيق ىدف تطوير نظام مصرفي إسالمي مكمال لمنظام التقميدي،وقد      
اإلسالمي،وذلك تقرر أن يكون األمر في العشر سنوات األولى قاصرا عمى بنك إسالمي واحد وىو بنك ماليزيا 

القانوني الذي  البنك المركزي الماليزي بوضع اإلطار،بحيث قام و عمى أساس حكيمليسيل تطويره واختيار فاعميت
يعود لسنة  أن أول قانون وضعوحيث ،يا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميةنشاطبممارسة مبنوك اإلسالمية يسمح ل
 قروضا ء البنك اإلسالميتعد مدخرات عمالىذا القانون  فبموجب،ن المصرفية اإلسالميةقانو وىو  م1983



نما يتقاضون عائدا متغيرا تحدده الحكومة بناءحسنة   عمى عدة عمميات ال يتقاضون عنيا أية فوائد ثابتة،وا 
شطة المصرفية بجميع اإلسالمية بممارسة األن بنوكلمىذا القانون يسمح و ،(9)تدعميا الحكومة بشكل مباشر

األنشطة المصرفية االستثمارية  التجزئة التجارية حتى بنوكابتداء من أنشطة  لمبادئ الشريعة انواحييا وفق
كذلك سن .تمويل الشركات واألنشطة المتعمقة بإدارة حقوق الممكية والثروات الخاصة والتي تضم األكثر تعقيدا

م وذلك لتمكين الحكومة من إصدار شيادات االستثمار 1983في نفس الفترة قانون االستثمار الحكومي لعام 
وال سائمة فقد كان في وىي صكوك حكومية تصدر وفقا لمفيوم "القرض الحسن"،وبما أن الشيادات تعتبر أص

ة المطموبة واالستفادة من األموال اإلسالمية االستثمار في الشيادات لتفي بشروط السيول بنوكوسع ال
 .(10)الفائضة

ثم تعديل ،إنشاء العديد من شركات التأمين اإلسالميةتم  وبموجبالذي  1984 سنةالتكافل  تبعو قانونو      
 تعزيز النصوص التطبيقيةو ابقة لمشريعة اإلسالمية،وجعميا مط كيةالقانون التجاري وكل ما تعمق بالعقود والمم

دورىا يكون  لمبنك المركزي تابعة شرعية ىيئة خالل من خاصة اإلسالمية الشريعة مع وافقةمت الممارساتوجعل 
 تعزيز المحاكم المدنية بقضاة مختصين لمفصل في ،باإلضافة إلىالشريعة لقواعد العمميات مطابقة مدى مراقبة

 .(12)انسجاما مع مبادئ الشريعة اإلسالميةلجعمو أكثر  تعديل قانون العقوباتو  (11)قضايا المالية اإلسالمية

م ظيرت سياسات جديدة من أجل زيادة عدد المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات 1993وفي سنة      
اإلسالمية،فكان  أمام البنك المركزي الماليزي بنوك سيس سوق مالي إسالمي بين الالمصرفية اإلسالمية وتأ

 ثالث خيارات:

الترخيص والسماح بإنشاء بنوك إسالمية جديدة. -       

السماح لممؤسسات المالية الموجودة بإنشاء فروع ليا لتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية. -       

إمكانية المؤسسات المالية الموجودة تقديم خدمات مصرفية إسالمية مستخدمة في ذلك مختمف فروعيا  -     
 كاتيا القائمة.وبنيتيا التحتية وشب

وبعد الدراسة المستفيضة وبما أن العمل المصرفي الماليزي يتم في بيئة ونظام مزدوج القوانين،فإن البنك      
المركزي الماليزي استقر عمى الخيار الثالث ألنو يوفر أفضل الطرق وأكثرىا فاعمية لزيادة عدد المؤسسات التي 

تكمفة،وبموجب ىذا االختيار تم تطوير مشروع تحت اسم "مشروع العمل تقدم الخدمات المصرفية اإلسالمية بأقل 
بأن تقدم خدمات  –والتي تقدم منتجات تقميدية  - المصرفي الالربوي" الذي يسمح لممؤسسات المالية القائمة

ن م ويحق لكل البنوك التقميدية والمؤسسات المالية أ1993مارس  4 سالمية،وقد بدأ ىذا المشروع فيمصرفية إ
تشارك فيو.وتجدر اإلشارة إلى أن كل مؤسسة مالية تريد المشاركة في ىذا المشروع مطموب منيا إقامة وحدة 

 لمعمل المصرفي اإلسالمي في مكتبيا الرئيسي والقيام بالميام التالية:

 .العناية بكل الجوانب المتعمقة بعمميات المشروع بما في ذلك السياسات والشؤون اإلجرائية.1    



.االتصال باألقسام األخرى في المؤسسة المالية لتأمين التنفيذ المرن والفعال لممشروع.2      

الشريعة .ضمان استخدام كل األموال الخاصة بالمشروع في أنشطة مالية واستثمارية تتوافق مع مبادئ 3    
 .يةاإلسالم

 ضمان التنفيذ الناجح لممشروع. .الترتيب لتدريب العاممين في المجال المصرفي اإلسالمي من أجل4    

.اإلعداد إلكمال وتسميم التقارير التي يطمبيا البنك المركزي في أي وقت.5      

.ضمان االلتزام الصارم بكل التوجييات الصادرة من البنك المركزي والمتعمقة بالمشروع.6      

.القيام باألبحاث والتطوير عمى األسس القائمة.7      

.االحتفاظ ببند مالي يسمى "بند العمل المصرفي اإلسالمي" يحدد البنك المركزي حده األدنى.8      

 .(13)م قامت ماليزيا بتحويل كل مؤسساتيا المالية إلى النظام اإلسالمي1994في نياية      

بمد أكبر حيث تعتبر ماليزيا ،℅ 85ة اإلسالمية بنسبة مع الشريع متوافقة سوق أوراق ماليةإنشاء تم وقد      
م بإصدار صكوك إسالمية من 1990وبدأت اإلصدارات فييا منذ عام اإلسالمية في العالم، مصدر لمصكوك

 صندوق استثمار جماعي 13كما يوجد بيا ما يزيد عمى ،مميون دوالر 500كة بترول بمبم  قبل شر 
تحافظ عمى موقعيا كمركز كي م إعفاءات جمركية يتقدفي جيودا كبيرة بذلت الحكومة الماليزية .و (14)إسالمي

التي  اإلسالمية صرفيةالم وتفعيل بر سوق عالمية لمصكوك اإلسالميةعالمي لمتمويل اإلسالمي يحتوي عمى أك
 سمح لشركات إدارة الصناديق اإلسالميةوي.(15)اإلجارةو  السممو  المرابحةتنوعة منيا الوكالة والكفالة و تعتمد عقودا م

التي تتقاضاىا حتى عام  منحيا إعفاءات من ضريبة الدخل عمى الرسوممع  مار كافة أمواليا في الخارجباستث
مميار دوالر في صورة رأسمال ابتدائي من  2.1سيكون في مقدور ىذه الشركات االستفادة من كما م،2016

م حوافز ضريبية إلى سماسرة يتقد،باإلضافة إلى الخاص في ماليزيا صندوق المعاشات الوطني لمعاممين بالقطاع
يا الدولة لمتمويل اإلسالمي وشممت الحوافز التي قدمت.الذين ينشئون شركات إسالمية األوراق المالية الحاليين

اإلعفاء من  ديدمع تمك اإلسالمية خصم كل الضرائب عمى االستثمارات العالمية التي تعتمد الصكو أيضا 
وخصصت دعما منفصال وعالوات ،م2014لصكوك بالعممة المحمية حتى ضريبة الدخل عمى إصدار ا

 .(16)لممنتجات الجديدة في ىذه الصناعة

فمقد قـــدم البنـــك المركــزي المـــاليزي أداة ماليـــة إســـالمية جديــدة تعـــرف باســـم "صـــكوك الســـيولة،بالنســبة إلدارة و      
 400اإلصـدار  بمـ  حجـم ىـذاحيـث م 2006 يفـريفي تـم إصـدار ىـذه الصـكوك فـ لمـاليزي"إجارة البنك المركزي ا
 .(17)مميون رنجت ماليزي
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 : (18) البنك المركزي الماليزي ما يمي فقد  قرر التنظيمي اإلطارمستوى أما عمى      

 ة اإلسالمية ضمن مسؤوليات البنك المركزي ومحافظ البنك المركزي القانونية. يرفصمإدراج رسمي لقسم ال  -

  اإلسالمية. بنوكنك المركزي لمتابعة أعمال التعيين رسمي ألحد نواب محافظ الب  -

 أقسام البنك المركزي الماليزي. ة اإلسالمية والتكافل ضمنيرفصمتأسيس قسم ال -

 :تأسيس الييئات الداعمة لممصرفية اإلسالميةثانيا

 وقد تجمى ذلك في االىتمام،اإلسالمية لمصرفيةاىتماما بالغا با ماليزيال البنك المركزي يتمسابقا يكما ذكرنا      
الييئات اليادفة إلى تدعيم و تطوير المصرفية عديد من التأسيس ،باإلضافة إلى بالنواحي التشريعية والتنظيمية
   اإلسالمية،تتمثل أىميا في:

المؤسسات التعميمية قام البنك المركزي الماليزي بإنشاء  :تأسيس المركز الدولي لتعميم التمويل اإلسالمي -1
وىو  يالتمويل اإلسالمز الدولي لتعميم المرك ة في مجال التمويل اإلسالمي مثلوالتدريبية والبحثية المتخصص

م بيدف دعم صناعة التمويل اإلسالمي 2006مؤسسة جامعية متخصصة أسسيا البنك المركزي الماليزي سنة 
ك درجتي  يممنحمع  سابيم الميارات والمعارف في ىذا المجالمن خالل تكوين الكوادر التي تحتاج إلييا وا 

 عديد من العمماء والخبراء في مجال المصرفيةالاستقطاب من خالل ،الماجستير والدكتوراه في التمويل اإلسالمي
يقدم اآلن عديدا من المنح و ، مجالحثين في ىذا العديد من أبرز الباالحيث إن ىذا المركز يعمل فيو ،اإلسالمية

سواء كان بغرض الدراسة أو البحث، وذلك من خالل التعاون مع  ماليزيالمطالب من الماليزيين أو من خارج 
 .(19)أو المعاىد وغيرىا البرام  التعميمية سواء لمجامعاتعدد من المؤسسات التعميمية والبنوك لتقديم 

البنك  تم تأسيسيا من طرف: تأسيس األكاديمية العالمية لمبحوث الشرعية في مجال التمويل اإلسالمي -2
 إلى تطوير األبحاث التطبيقية في مجال التمويل اإلسالمي وتأطير اآلراء تيدفم،2008المركزي الماليزي سنة 

،كما التمويل اإلسالميقة بإعداد الدراسات حول القضايا المعاصرة المتعم والفتاوى من خالل عدة وسائل مثل
تيدف أيضا إلى تعزيز الموارد البشرية لقطاع التمويل اإلسالمي وتأسيس منتدى بحثي لمعمماء والعاممين في 

ز المرك عمميا مكمل لبرنام حيث يكون  ل الحوار والبحوث محميا وعالمياين والباحثين من خاليالقطاع والمشرع
 .(20)يالدولي لتعميم التمويل اإلسالم

كان ييدف اىتمام أصحاب القرار االقتصادي في ماليزيا  إن :المالية اإلسالميةتأسيس مجمس الخدمات  -3
جعل ماليزيا عاصمة لمصناعة المصرفية اإلسالمية منذ فترة طويمة وكان من بوادر ذلك استضافتيا مقر إلى 

الذي يعد بمثابة الجية الرقابية الدولية حيث كانت أحد المؤسسين لممجمس ،ةمجمس الخدمات المالية اإلسالمي
ويضم المجمس في عضويتو صندوق النقد الدولي والعديد ،العالم ىالمصرفية اإلسالمية عمى مستو عمى الصناعة 

لبنك اإلسالمي إلى اودي وبنك البحرين المركزي إضافة من البنوك المركزية ومنيا مؤسسة النقد العربي السع

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/9177/posts


 :(21)عمى البنوك اإلسالمية تتمثل أىميا فيما يمي عديد من المعايير الرقابيةمس الأصدر المج،لمتنمية
)عدا  التي تقتصر عمى تقديم خدمات ماليـة إسالميـة لممؤسسات المال معيار كفاية رأسالمعيار األول: 

 .م2007عام بتطبيق ىذا المعيار ابتداء من  يوصىمؤسسات التأمين( حيث 

 لممؤسسات التي تقتصر عمى تقديم خدمات ماليـة إسالميـة اإلرشادية إلدارة المخاطرالمبادئ  المعيار الثاني:
 .)عدا مؤسسات التأمين(

أمين مؤسسات الت باستثناء الضوابط اإلدارية لممؤسسات التي تقدم الخدمات المالية اإلسالمية المعيار الثالث:
ىذا وفيما يمي المبادئ اإلرشادية التي نص عمييا ،اإلسالميةصناديق االستثمار المشتركة و  اإلسالمية )التكافل(

                                                                                                    :المعيار
 العامة لضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية الطريقة األول: القسم

يجب عمى مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية أن تضع إطار عمل لسياسة ضوابط إدارة شاممة تحدد  -
األدوار والوظائف اإلستراتيجية لكل من عناصر ضوابط اإلدارة واآلليات المعتمدة لموازنة مسؤوليات الخدمات 

إلدارة بتشكيل لجنة ضوابط عيار بقيام مجمس االم يويوص،المية تجاه مختمف أصحاب المصالحالمالية اإلس
وتكون ميام المجنة ،الم شريعة ومدير غير تنفيذيعضو من لجنة المراجعة وع:اإلدارة  يتكون من ثالثة أعضاء

وتيدف المجنة إلى حماية أصحاب المصالح غير ذ إطار عمل سياسة ضوابط اإلدارة،التنسيق والتكامل لتنفي
 .المساىمين

الية اإلسالمية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معموماتيا المالية وغير المالية يجب عمى مؤسسات الخدمات الم -
ام الشريعة وتكون مطابقة ألحكالمحاسبية المتعارف عمييا دوليا  يستوفي المتطمبات التي تنص عمييا المعايير

في الدولة  ت اإلشرافيةوالتي تسري عمى قطاع الخدمات المالية اإلسالمية وتعتمدىا السمطا،اإلسالمية
كون من ثالثة أعضاء رئيس وعضوين آخرين تيجب عمى مجمس اإلدارة تشكيل لجنة مراجعة تكما المعنية.

وتكمف ميل القوائم والمستندات المالية،يختارىم مجمس اإلدارة من أعضاء غير التنفيذيين ولدييم خبرة في تح
ؤسسات المالية اإلسالمية وتعد الميمة الرئيسية لمجنة المجنة بالتأكد من التزام المؤسسة بالمعايير المحاسبية لمم

واإلجراءات التي  ىو اإلشراف نيابة عن أصحاب المصالح عمى سالمة وسائل الرقابة عمى التقارير المالية
 .تطبقيا اإلدارة

        القسم الثاني: حقوق أصحاب حسابات االستثمار
 
يجب عمى مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية اإلقرار بحقوق أصحاب حسابات االستثمار في مراقبة أداء  -
 .ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة عمى ىذه الحقوق وممارستياتثماراتيم والمخاطر ذات العالقة،اس
ر سميمة تتالءم مع المخاطر يجب عمى مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية اعتماد إستراتيجية استثما -

ابات االستثمار آخذين في الحسبان التمييز بين أصحاب حس،متوقعة ألصحاب حسابات االستثماروالعوائد ال
 .باإلضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد المقيدة والمطمقة



 
 القسم الثالث: االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئيا

 
 ام الشرعيةيجب عمى مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية أن تضع آلية مناسبة لمحصول عمى األحك -

ويمكن نتجاتيا وعممياتيا ونشاطاتيا.ولمراقبة االلتزام بالشريعة في جميع نواحي م،وااللتزام بتطبيق الفتاوى
قيام أي مؤسسة خدمات مالية  لمسمطات اإلشرافية ترتيب اختيار مناسب يضع بعناية الشروط المطموبة قبل

الجميور  بما يؤدي إلى تعزيز ثقةة الشرعية التابعة ليا،إسالمية بتعيين أي عالم شريعة كعضو في ىيئة الرقاب
 .في ىيئة الرقابة الشرع

يجب عمى مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئيا المنصوص عمييا  -
 .المؤسسة أن تتيح إطالع الجميور عمى ىذه األحكام والمبادئ ىفي قرارات عمماء الشريعة لممؤسسة،ويجب عم

 القسم الرابع: شفافية التقارير المالية فيما يتعمق بحسابات االستثمار
يجب عمى مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية توفير المعمومات الجوىرية واألساسية حول حسابات  -
 .ستثمار التي تديرىا ألصحاب حسابات االستثمار ولمجميور بالقدر الكافي وفي المواعيد المحددةاال
 

 صارف اإلسالميةية في الممة الشرعكو إطار عمل الح ثالث:المحور ال

األسواق وذلك من أجل تعزيز ثقة العامة و م بمبادئ الشريعة اإلسالمية أمرا في غاية األىمية،يعد االلتزا     
المركزي الماليزي بوصفو الجية المنظمة لمجوانب المالية  بنكقام اليذا ل اإلسالمية صرفيةالمالية بمصداقية الم

اإلسالمية متوافقة  بنوكال بياتقوم أن العمميات واألنشطة التي بإعداد إطار عمل قانوني الغرض منو التأكد من 
ل القانوني بشكل رسمي في شير أكتوبر من عام وقد تم إصدار إطار العم.لشريعة اإلسالميةمع مبادئ ا

المفعول منذ  وأصبح ساريية لممؤسسات المالية اإلسالمية"،م تحت مسمى "إطار عمل الحوكمة الشرع2010
التوافق مع الشريعة اإلسالمية من خالل تأسيس بنية  إطار العمل الجديد إلى تحقيقوييدف م.2011 جانفي 01

 بنكس االستشاري الشرعي التابع لمأوليما يتمثل في المجمرئيسين، ون من مستويينتحتية لمحوكمة الشرعية تتك
 وثانييما يتمثل في ىيئات الرقابة الشرعية لدى كل مؤسسة مالية إسالمية. المركزي الماليزي،

 المركزي الماليزي إلطار عمل الحوكمة الشرعية لممؤسسات المالية اإلسالمية بنكإعداد الأوال:

المركزي الماليزي بإعداد إطار عمل الحوكمة الشرعية لممؤسسات المالية اإلسالمية من أجل  بنكالقام      
تحقيق مجموعة من األىداف تتمثل في تعزيز دور المجمس اإلداري وىيئة الرقابة الشرعية والفريق اإلداري 

التي تقع عمى عاتقيا  ألجيزةور الذي تمارسو اويشمل ذلك تحسين الدسة فيما يتعمق بالقضايا الشرعية،لممؤس
متزمة مسؤولية تنفيذ الواجبات المتعمقة بااللتزام الشرعي وممارسة األنشطة البحثية من أجل خمق بيئة تشغيمية م



عميو فقد تم تصميم إطار عمل الحوكمة الشرعية لممؤسسات المالية اإلسالمية  بأحكام الشريعة اإلسالمية،وبناء
 كي يحقق األىداف اآلتية: 

المركزي الماليزي فيما يخص ىياكل الحوكمة الشرعية والعمميات والترتيبات الواجب  بنكتحديد متطمبات ال  -1
من أجل ضمان توافق جميع عممياتيا وأنشطتيا المالية مع أحكام الشريعة ا في المؤسسة المالية اإلسالمية،توفرى

 اإلسالمية.

دارة  -2 حول كيفية  المؤسسة المالية اإلسالميةتوفير دليل إرشادي شامل لمجمس اإلدارة وىيئة الرقابة الشرعية وا 
 تأدية واجباتيا المتعمقة بالقضايا الشرعية.

دارة المخاطر الشرعية والبحث الشرعي. -3  توصيف الوظائف المتعمقة بالمراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي وا 

 الرئيسة إلطار عمل الحوكمة الشرعية األقسامثانيا:

 :(22)تتمثل فيما يمي كمة الشرعية من ستة أقسام أساسيةيتكون إطار عمل الحو      

عاتق المؤسسة حيث يصف الميام األساسية الممقاة عمى  المتطمبات العامة إلطار العمل يتناول القسم األول:
أما بالنسبة لمميام المنوطة لتي يجب عمييا تطبيق ىذه الميام.ة ايعن األجيزة الرئيس المالية اإلسالمية،فضال

يركز عمى تبيان  مل مالئم ومتين لمحوكمة الشرعيةفتتمثل في إنشاء إطار عمالية اإلسالمية،بالمؤسسة ال
 كما،فاعل إلطار عمل الحوكمة الشرعية لضمان تطبيق ة داخل المؤسسةيا األجيزة الرئيسالوظائف التي تمارسي

عممياتيا متوافقة مع مبادئ  التأكد من أن جميع نع مسئولةبين القسم األول أن المؤسسة المالية اإلسالمية 
إنشاء آلية شاممة لضبط االلتزام الشرعي تغطي جميع الجوانب المتعمقة  ،باإلضافة إلىريعة اإلسالميةالش

 لشريعة اإلسالمية.لضمان التزام جميع أنشطتيا بأحكام ا بالعمميات المالية لممؤسسة

فقد نوه القسم األول إلى أن وجود إطار داخل المؤسسة المالية اإلسالمية،ة يوفيما يتعمق باألجيزة الرئيس     
عن تواجد  ،فضالومسئوللوجود مجمس إدارة وطاقم إداري فاعل  ة شرعية مالئم ومتين يعد انعكاساعمل حوكم

وخاضعة عرضة لممساءلة،مدعمة بطاقم بحثي شرعي متمكن،ىيئة رقابة شرعية مستقمة تتصف بالكفاءة وم
دارة المخاطر الشرعية. لممراقبة من خالل عمميات المراجعة والتدقيق وفيما يمي النموذج الذي قام عمى الشرعي وا 

ة في ن المتطمبات المذكور لممؤسسات المالية اإلسالمية في ماليزيا حيث إ أساسو إطار عمل الحوكمة الشرعية
 م المؤسسة المالية اإلسالمية بضرورة اشتماليا عمى اآلتي:مل الحوكمة الشرعية تمز إطار ع

ويتوجب عمى الئم لممؤسسة المالية اإلسالمية،عن إنشاء ىيكل حوكمة شرعية م مسئوالعد مجمس اإلدارة ي -أ
تداعياتيا و والقضايا المتعمقة بتمك المخاطر،مجمس اإلدارة فيم المخاطر الشرعية ذات الصمة بالمالية اإلسالمية 

 عمى المؤسسة. 



شخاص مؤىمين من يتوجب عمى المؤسسة المالية اإلسالمية أن يكون لدييا ىيئة رقابة شرعية تتكون من أ -ب
 وتقديم آراء شرعية صحيحة. يا المتعمقة بالمالية اإلسالميةولدييم القدرة عمى مناقشة القضاالناحية الشرعية،

تطبيق عن تقديم الموارد الكافية والدعم البشري الالزم إلى كل جية ذات عالقة ب مسئوالعد الطاقم اإلداري ي -ج
ألحكام الشريعة  ذ العمميات المالية لممؤسسة وفقاوذلك من أجل ضمان تنفيإطار عمل الحوكمة الشرعية،

 اإلسالمية. 

مع رة لمعمميات والمخرجات،جعة شرعية داخمية مستميتوجب عمى المؤسسة المالية اإلسالمية أن تقوم بمرا -د
 التأكد من توافق ىذه العمميات والمحصالت مع المتطمبات الشرعية.

لمتثبت من  رعي منتظم بمعدل مرة واحدة سنويايتوجب عمى المؤسسة المالية اإلسالمية أن تقوم بتدقيق ش -ه
 يا المؤسسة المالية اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية.ة والعمميات المالية التي تمارسيامتثال الوظائف الرئيس

وذلك لغرض تحديد يا نظام إلدارة المخاطر الشرعية،يتوجب عمى المؤسسة المالية اإلسالمية أن يكون لدي -و
ان التدابير التصحيحية التي عن تبي فضال،اإلسالمية جميع المخاطر المحتممة المتعمقة بعدم االلتزام بالشريعة

 تباعيا لمحد أو التقميل من تمك المخاطر.إيجب 

يتوجب عمى المؤسسة المالية اإلسالمية أن يكون لدييا فريق بحث شرعي داخمي لمقيام بأنشطة بحثية  -ن
 شرعية.

ع أصحاب يتوجب عمى المؤسسة المالية اإلسالمية أن تقوم بإصدار القرارات الشرعية ونشرىا إلى جمي -ي
 المصالح ذوي العالقة.

 ؤولية الخاصة بكل جية تمارس دوراص لمتعرض لمقضايا المتعمقة بالرقابة والمساءلة والمسخص :القسم الثاني
وفي ىذا السياق سنقوم بتسميط الضوء بشكل أساسي عمى مسؤوليات تطبيق إطار عمل الحوكمة الشرعية،في 

 كاآلتي: وىيالرقابة الشرعية، وميام ىيئة

يتوجب عمى أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية أن يعوا مسؤوليتيم الكاممة عن كافة  المسؤولية والمساءلة: - أ
 في ىيئة الرقابة الشرعية. بوصفيم أعضاء ياميمالقرارات واآلراء الشرعية الصادرة عنيم خالل تأديتيم لم

يتوجب عمى ىيئة الرقابة الشرعية تقديم  اإلسالمية:تقديم المشورة إلى مجمس اإلدارة والمؤسسة المالية  - ب
وذلك لضمان التزام المية فيما يخص القضايا الشرعية،المشورة والنصح لمجمس اإلدارة والمؤسسة المالية اإلس

 .معامالتلشريعة اإلسالمية في جميع الالمؤسسة المالية اإلسالمية بمبادئ ا



يتوجب عمى ىيئة الرقابة الشرعية المصادقة عمى  شرعية:المصادقة عمى السياسات واإلجراءات ال - ت
وذلك لضمان خمو محتوياتيا من أي قبل المؤسسة المالية اإلسالمية، عدة منالسياسات واإلجراءات الشرعية الم

 عناصر غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

المية منتجات المؤسسة المالية اإلس كي يتم التأكد من التزام المصادقة والتثبت من الوثائق ذات الصمة: - ث
 يتعين عمى ىيئة الرقابة الشرعية الموافقة عمى اآلتي:بمبادئ الشريعة اإلسالمية،

الشروط واألحكام الواردة في االستمارات والعقود واالتفاقيات أو أي وثائق قانونية أخرى تستخدم في تنفيذ * 
 المعامالت المالية.

والمنشورات المستخدمة في وصف  والرسومات اإليضاحية واإلعالنات التسويقية الدليل اإلرشادي لممنت * 
 المنت .

يتعين عمى ىيئة الرقابة الشرعية  عن المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي: المسئولةتقويم عمل األطراف  - ج
ان االلتزام بالشريعة وذلك لضممراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي،عن ال المسئولةأن تقوم بتقويم عمل األطراف 

من الميمة األساسية لييئة الرقابة الشرعية التي تتمثل في تقديم تقويم عن  عد ىذه الميمة جزءاحيث ت اإلسالمية
 مدى االلتزام الشرعي ومعمومات تأكيدية بشأن ذلك في التقرير السنوي لممؤسسة المالية اإلسالمية.

: قد تحتاج األطراف ذات العالقة بالمؤسسة ق بالقضايا الشرعيةمساعدة األطراف ذات العالقة فيما يتعم - ح
بة الشرعية المالية اإلسالمية مثل المستشار القانوني أو المدقق أو المستشار إلى طمب النصيحة من ىيئة الرقا

ف عميو يتوجب عمى ىيئة الرقابة الشرعية أن تقدم المساعدة المطموبة إلى الطر  حول القضايا الشرعية،وبناء
 المحتاج ليا. 

المركزي بنك االستشاري الشرعي التابع لم تقديم النصح حول القضايا التي يتعين إحالتيا إلى المجمس - خ
: بإمكان ىيئة الرقابة الشرعية أن تنصح المؤسسة المالية اإلسالمية باستشارة المجمس االستشاري الماليزي

 تمكن من حميا إليو.الشرعي عن طريق إحالة القضايا الشرعية التي لم ت

يتعين عمى ىيئة الرقابة الشرعية تقديم آراء شرعية مكتوبة في الحاالت التي  تقديم آراء شرعية مكتوبة: - د
الية تستدعي استشارة المؤسسة المالية اإلسالمية لممجمس االستشاري الشرعي أو عندما تقوم المؤسسة الم

 ي لمحصول عمى موافقة بشأن منت  جديد.المركزي الماليز  بنكاإلسالمية بتقديم طمب لم

الوصول إلى  وأىمية تحقق ىذه االستقاللية من أجل استقاللية ىيئة الرقابة الشرعيةتناول قضية  :القسم الثالث
 استقاللية ىيئة الرقابة الشرعية،وبناءمع التركيز عمى دور مجمس اإلدارة في التأكيد عمى قرارات شرعية سميمة،

عميو فإن ىيئة الرقابة الشرعية مخولة بإعالم مجمس اإلدارة عن أي أنشطة غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 



أما إذا لتدابير المالئمة لمعالجة الوضع.كما يجب عمييا اقتراح اقبل المؤسسة المالية اإلسالمية، يتم ممارستيا من
ير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بطريقة فعالة وكافية، الحظت ىيئة الرقابة الشرعية عدم معالجة األنشطة غ

المركزي  بنكقبل المؤسسة المالية اإلسالمية،فيتعين عمييا إخبار ال أو عدم اتخاذ أي تدابير تصحيحية من
كما يشير القسم الثالث إلى عدم إمكانية إنياء عمل أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية بكل بساطة، الماليزي بذلك.

عادة تعيي وذلك ال تتم إال عن  نيم واستقالتيم واالستغناء عنيمألن كافة القضايا المتعمقة بتعيين أعضاء الييئة وا 
 المركزي الماليزي والمجمس االستشاري الشرعي التابع لو.  بنكمجمس اإلدارة شريطة موافقة الطريق 

وذلك صمة بإطار عمل الحوكمة الشرعية، متطمبات الكفاءة الواجب توافرىا في كل من لو تناول :القسم الرابع
عميو يتعين عمى مجمس اإلدارة  ة الشرعية بطريقة فعالة ومالئمة،وبناءلضمان قدرتيم عمى تطبيق الحوكم

المتعددة في المالية  وتطبيقاتيا معقول بمبادئ الشريعة اإلسالميةوالطاقم اإلداري أن يكون لدييم فيم 
بالنظام المالي عمى وجو  فيجب أن يكون لدييم معرفة كافيةيئة الرقابة الشرعية،بة ألعضاء ىأما بالنساإلسالمية.

كما ،ا من فيم القضايا الشرعية التي تعرض عمييمكي يتمكنو مالية اإلسالمية عمى وجو الخصوص،والالعموم،
مة ذات الصأشار القسم الرابع إلى ضرورة أن يقوم أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية بتطوير قدراتيم المعرفية 

 الحرص عمى حضور البرام  التدريبية ذات الصمة. إضافة إلى بالشريعة والمالية اإلسالمية،

 موماتمن خالل التركيز عمى أىمية المحافظة عمى سرية المع تعرض لعنصري السرية والثبات :القسم الخامس
صد بالمعمومات السرية، قوتحسين مستوى الثبات في عممية صناعة القرارات التي تتخذىا ىيئة الرقابة الشرعية.وي

لم يصدر  أو ييا أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية،وتعد غير متاحة لمعامة بطبيعتياالمعمومات التي حصل عم
 مثل: ترخيص بإتاحتيا لمعامة

 جديدة. معمومات حول تطوير منتجات وخدمات -

 القرارات الصادرة عن مجمس اإلدارة أو الطاقم اإلداري. -

المذكرات أو التقارير الداخمية التي تم إعدادىا بشأن قضايا تم عرضيا أو سيتم عرضيا عمى ىيئة الرقابة  -
 الشرعية.

تباحثيا خالل محتوى المحادثات التي تمت بين أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية فيما يتعمق بالقضايا التي تم  -
 االجتماعات.

 الوضع الحالي ألي معاممة مالية أو إجراء لم يتم اإلعالن عنو. -

اآلراء الصادرة عن كافة األطراف المشاركة في النقاشات التي دارت حول قضية معينة تم التباحث حوليا من  -
 قبل ىيئة الرقابة الشرعية. 



 مثل السياسات واإلجراءات الداخمية.  عدم اإلفصاح عنو اإلسالمية إلى أي أمر أشارت المؤسسة المالية -

صدار األحكام  بادئ المرتبطة باألخالق المينيةالقسم الخامس إلى ضرورة المحافظة عمى الم دعاكما       وا 
اإلشارة إلى أنو في حالة حدوث خالفات أو دعاوى قضائية مرتبطة  وتجدرلضمان االلتزام الشرعي. والثبات

جة عن العمميات بالمعامالت المالية التي تجرييا المؤسسة المالية اإلسالمية أو أي قضايا شرعية أخرى نات
درة عن المجمس م أن يأخذا بعين االعتبار القرارات الصاالمالية لممؤسسة،فعمى كل من المحكمة والمحك

أو أن يقوما بإحالة القضايا التي ثارت حوليا الخالفات إلى المجمس االستشاري الشرعي من  شاري الشرعياالست
رارات حول القضايا المحالة وفي حالة إصدار المجمس االستشاري الشرعي ألي قبشأنيا،أجل الحصول عمى قرار 

أما في حالة اختالف قرار ىيئة مة والمحكم.المالية اإلسالمية والمحكعد ممزمة لممؤسسة فإن ىذه القرارات ت إليو
وعمى الرغم من ذلك فبإمكان لمعتمد،فإن قرار األخير ىو ا ن قرار المجمس االستشاري الشرعيالرقابة الشرعية ع

 ىيئة الرقابة الشرعية اعتماد قرار شرعي أكثر صرامة. 

حيث تناول الميام  الشرعي والبحث الشرعيبااللتزام الوظائف المتعمقة ىذا األخير قد غطى ل :القسم السادس
دارة المسئولةالمنوطة باألجيزة  المخاطر الشرعية والبحث  عن المراجعة الشرعية الداخمية والتدقيق الشرعي وا 

فت المراجعة الشرعية الداخمية في إطار عمل الحوكمة الشرعية بأنيا التقويم المنتظم ألنشطة ر وقد عالشرعي.
لضمان توافق األنشطة  لتقويم موظفون شرعيون أكفاءويقوم بيذا اسالمية وعممياتيا،سة المالية اإلالمؤس

قصد بو مية مع أحكام الشريعة اإلسالمية،أما التدقيق الشرعي فيوالعمميات التي تمارسيا المؤسسة المالية اإلسال
دف إلى تحسين مستوى االلتزام التقويم الدوري الذي يتم القيام بو بين مدة وأخرى من أجل تقديم تقويم مستقل يي

لاللتزام عن ضمان وجود نظام ضبط داخمي  الية لممؤسسة المالية اإلسالمية،فضالفيما يتعمق بالعمميات الم
لتزام وبالنسبة لمفيوم إدارة المخاطر الشرعية فيراد بو تعيين المخاطر المتعمقة بعدم االالشرعي يتسم بالفاعمية.

أما وظيفة البحث الشرعي فتتطمب وجود وحدة داخمية وقياسيا ومراقبتيا والتحكم بيا.بأحكام الشريعة اإلسالمية،
عمى  تتكون من موظفين شرعيين أكفاء يقومون بممارسة أعمال بحثية وتحديد القضايا الشرعية الواجب عرضيا

 .يئة الرقابة الشرعيةاضطالعيم بالميام اإلدارية والسكرتارية المتعمقة بي باإلضافة إلىىيئة الرقابة الشرعية،

 المحور الرابع: تقييم أداء المصرفية اإلسالمية في ظل سياسات البنك المركزي الماليزي

حققت عدة نجاحات ومازال ييتم بدراساتيا  ةاإلسالميمصرفية فإن التجربة الماليزية في ال كتقييم عام     
 اماليزي صرفية اإلسالمية فيإن قطاع المحيث  واإلسالميينلباحثين االقتصاديين وتتبعيا العديد من المفكرين وا

فقد نجح البنك ،ولعب دورا أبعد مما ىو مخطط لو بعد تييئتو لممنافسة عمى البعدين المحمي والعالمي استجاب
خدمة )منت ( مصرفية إسالمية وذلك بعد أن نجح عام  21م في تطوير 1992المركزي الماليزي مع بداية عام 

إدخال أداتين مصرفيتين إسالميتين جديدتين ىما الكمبياالت اإلسالمية المقبولة والتسييالت  م في1991
 .(23)الخاصة بعمميات التمويل اإلسالمي الئتمان الصادرات



 والربحية تقييم األداء الماليأوال:

اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية لمبنوك التقميدية  بنوك  إجمالي األصول الممموكة لمم بم2004في نياية عام       
٪ منذ عام 19مميار دوالر،محققا معدل نمو سنوي بنسبة  25.26مميار رنجت ماليزي أي ما يعادل  94.6
 استطاعت الصناعة المصرفية اإلسالمية فيكما مميون رنجت ماليزي، 988.1،وحققت ربحا قدره (24)م2000

بميون رنجت ماليزي األمر الذي  111.8م حيث بم  مجموع األصول 2005عام ة ماليزيا تحقيق نتائ  ايجابي
م محققة ربحا قدره بميون رنجت ماليزي،وازدادت حصة السوق من 2004٪ مقارنة بعام 17.7يعكس نموا بنسبة 

القائمة  أما إجمالي التمويالت.(25)٪ عمى التوالي12.1٪ و11.7الودائع والتمويالت اإلسالمية إلى نسبة قدرىا 
صدارىا بنسبة وذلك بسبب الزيادة في التمويالت الجديدة التي تمت الموافقة عمي،٪ 16.5فمقد ازدادت بنسبة  يا وا 

ظمت رسممة ،و م2005في نياية عام  4.8إلى  ي حين انخفضت نسبة التمويالت غير العاممةف، ٪ 55.1
 ٪12نسبة تفوق  المال المرجح بالمخاطرالقطاع المصرفي اإلسالمي في حالة جيدة حيث سجل معدل رأس 

 .عمى مدار السنة

وذلك  قبل الضريبة والزكاة من التحسن في الربح المتحصل قق القطاع المصرفي اإلسالمي قدرا كبيراحكما      
لزيادة مقدار الدخل وانخفاض مقدار التمويالت غير العاممة رغم الزيادة في النفقات العامة وتكاليف  نظرا

نشطة التمويل م سجل القطاع المصرفي اإلسالمي زيادة في الدخل الصافي أل2005ففي عام .الموظفين
ن رنجت مميو  307ل مقاب ٪28.7 بنسبة زيادة يمميون رنجت ماليزي أ 712.5 حيث بم واألوراق المالية 

ي بنسبة مميون رنجت ماليزي أ 47.4بمقدار في حين ازدادت أنواع الدخل األخرى م،2004سنة  ماليزي
بينما ،٪ 61.5 بنسبة  يمميون رنجت ماليزي أ 259.3مقدار ازدادت النفقات العامة بالذي الوقت  في 12.9٪

وبعد وضع الخسائر .٪61.7ما يعادل يماليزي أ مميون رنجت 164.8مقدار ازدادت تكاليف الموظفين ب
بميون رنجت  1.2م مقابل 2005خالل سنة  بميون رنجت ماليزي 0.9التمويمية والمخصصات األخرى البالغة 

 1.6قبل الضريبة والزكاة قدره  ة اإلسالمية ربحايرفصمسجل قطاع الفي الحساب،م 2004خالل سنة  ماليزي
 .(26)م2004مميون رنجت ماليزي في عام  988.1مقابل م 2005ماليزي لمسنة التقويمية  بميون رنجت

 تقييم سوق األوراق الماليةثانيا: 

 24.5ا يعادل م يأ ٪22.9ي تسجيل نمو إيجابي بنسبة ف ةلقد استمر سوق األوراق المالية اإلسالمي     
بميون رنجت ماليزي في  112.2   إن األوراق المالية الخاصة القائمة والتي بمغت حيثبميون رنجت ماليزي،

وتوقعت ىيئة ،(27)من إجمالي سندات الدين الخاصة القائمة في سوق الديون ٪40م مثمت 2005م نياية عا
ليصل إلى  سنويا ٪10.6ل األوراق المالية الماليزية أن يتوسع حجم سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا بمعد

بنمو سنوي متوسط قدره  ٪45،وتبم  حصة سوق الصكوك منيا نحو م2020نحو تريميون دوالر بحمول عام 
 .خالل ىذه الفترة 16.3٪



مطـردا سـنويا بنسـبة ىيئة األوراق المالية الماليزية فـإن صـناعة الصـكوك اإلسـالمية حققـت نمـوا تقرير ل اوفقف     
ة اإلســـالمية فـــي يرفصـــلممـــن حجـــم تـــداوالت صـــناعة التمويـــل وا ٪28تشـــكل نحـــو  أصـــبحت،و ٪22بمغـــت نحـــو 

ـــى 2008فـــي عـــام و البالد، ـــا مـــن االســـتحواذ عم ٪ مـــن صـــناديق االســـتثمار اإلســـالمية حـــول 26م تمكنـــت ماليزي
مميـــار دوالر،وقـــد حققـــت عوائـــد تمـــك الصـــناديق عـــام  8.6صـــندوقا تـــدير أكثـــر مـــن  194العـــالم،إذ يبمـــ  عـــددىا 

،وتعــد ماليزيــا رائــدة فــي تطــوير (28)٪10م بنســبة 2008٪ مقارنــة بعوائــد ســمبية عــام 16رتفاعــا بنســبة م ا2009
المنتجـــات الماليـــة اإلســـالمية ومـــن أىميـــا الصـــكوك التـــي قامـــت عمـــى عقـــود متعـــددة منيـــا المشـــاركة والمضـــاربة 

تيـة والمرافـق العامـة والممتمكـات بما في ذلـك البنيـة التحواإلجارة،تخدم مجموعة متنوعة من القطاعات االقتصادية 
 م2009حيث بم  حجم إصدارات الصكوك في عـام ،والعقارات والتجارة والخدمات والمنتجات الصناعية والزراعية

حققــت الصــكوك اإلســالمية نمــوا ىــائال فــي ماليزيــا حيــث ارتفعــت حصــتيا فــي  كمــا.(29)مميــار دوالر 17.6حــوالي 
% مــن إجمــالي الســندات المســتحقة نيايــة عــام 42إلــى نحــو م 2000% عــام 14.5ســوق الســندات عمومــا مــن 

مميــار  85تــم إصــدار صــكوك بقيمــة فقد را لصــناعة الصــكوك اإلســالمية،ازدىــا م2011شــيد عــام حيــث  م2011
 .م2010عام % عن 62بزيادة قدرىا  العالممستوى دوالر عمى 

  :تتمثل في إلى نقاط أساسية ةاإلسالمي يةالمال  سوقالفي نجاح التجربة الماليزية ويرجع  

 وجــــــــــــــــــــود إطــــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــانوني تنظيمــــــــــــــــــــي يعــــــــــــــــــــد األكثــــــــــــــــــــر تقــــــــــــــــــــدما وشــــــــــــــــــــمولية فــــــــــــــــــــي منيجــــــــــــــــــــو . -
 اإلســـــالمية.  متوافقـــــة مـــــع الشـــــريعة %( أســـــيم86نســـــبة كبيـــــرة مـــــن األســـــيم المدرجـــــة فـــــي البورصـــــة )تقريبـــــا  -
ــــــــــــــــــــــــــــــــة وخاصــــــــــــــــــــــــــــــــة  - ــــــــــــــــــــــــــــــــر إصــــــــــــــــــــــــــــــــدارات حكومي                                                                                     . اإلســــــــــــــــــــــــــــــــالمية لصــــــــــــــــــــــــــــــــكوكاوجــــــــــــــــــــــــــــــــود أكب

ومن أىـم المرابحـة،في أغمب تعامالتو عمى  يتميز بسيولة عالية ويعتمد سوق لمنقد بين البنوك اإلسالمية وجود -
عمـى أسـاس  بنـوكين الاالسـتثمار بـ،مرابحات السمع،سندات الخزينة اإلسـالمية :المنتجات المتداولة في ىذا السوق

                                                                  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوك البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليزي.،المضاربة
موافقـة الصـكوك واألسـيم مـدى التأكـد مـن  ي المـاليزي وتتمثـل ميمتيـا فـيكـز مبنـك المر لوجود ىيئة شرعية تتبع  -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــأيضــــــــــــــــــــــــــــــــــا و اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــالمية المصــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة لمشــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة                                                    وى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية.اإصــــــــــــــــــــــــــــــــــدار الفت
 الحوافز واإلعفاءات الضريبية المتعمقة باالستثمار في سوق رأس المال. -

 الشريعةمبادئ والمتوافقة مع سوق   عدد الشركات المدرجة في الالتشريعات أن بم وكانت نتيجة ىذه     
أما بالنسبة من إجمالي الشركات المدرجة، %89أي ما نسبتو  شركة 957إجمالي  شركة من 847 اإلسالمية

لتداول مميار رنجت يوميا بحسب إحصائيات موقع اد ما بين البنوك فيبم  حوالي لحجم التعامل في سوق النق
 .(30)والبنك المركزي الماليزي



،حيث شكمت الصناعة (31)فرع 1161ليا  بنوك 10اإلسالمية إلى  بنوكم وصل عدد ال2010في سنة      
بنوك ،وقد شكمت ال(32)دوالر مميار 38ق المصرفي بقيمة قدرىا ٪ من حجم السو 30المصرفية اإلسالمية 

  مميار رنجت ماليزي 351 المصرفي الماليزي أي ما يعادل مبم ٪ من إجمالي أصول القطاع 20.8اإلسالمية 
قد بمغت فاألصول والودائع في البنوك اإلسالمية أما .م2011مميار دوالر( في النصف األول من عام  80.5)

يار دوالر( مم 133.33ت )جمميار رن 400مقابل نحو م 2012مميار دوالر( في  145ت )جمميار رن 435نحو 
موجودات النظام المصرفي % من إجمالي 1.5وىو ما يمثل زيادة قدرىا نحو ،م2011العاممع نياية 

 .(33)الماليزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 خاتمة

سـاعده عمـى ىـذا أضحى النظام المالي اإلسالمي في ماليزيا النموذج األمثل لالقتصاد اإلسـالمي المتطـور و      
مـع االنـدماج المتزايـد بـين النظـام  تصف بالمزيد من الحرية والتنافس،وذلك تماشـياالكبير وجوده في بيئة ت التنامي

أن العمـل المؤسسـي  يخفـى عمـى المتخصصـين الو .احة الماليـة اإلسـالمية العالميـةالمالي اإلسالمي المـاليزي والسـ
ؤسسـات والشـركات والمفي ماليزيا ىو سر النجـاح الحقيقـي الـذي يقابمـو مبـادرات فرديـة مـن بعـض رجـال األعمـال 

إضــافة إلــى ذلــك قامــت ماليزيــا بتأىيــل الخبــراء والفقيــاء المــاليين والكــوادر المــدربين فــي الماليــة فــي الــدول العربية،
الت الماليـــــــة والمصـــــــرفية وفقو المعـــــــامريس االقتصـــــــاد والتمويـــــــل اإلســـــــالمي،معاىـــــــد وكميـــــــات متخصصـــــــة بتـــــــد

لعربيــة حيــث نعــاني الــنقص فــي الكــوادر المتخصصــة والمؤىمــة وىذا مــا نفتقــده فــي الكثيــر مــن الــدول االمعاصــرة،
 ىم النتائ  المتوصل إلييا ما يمي:ومن أ،سالميةة اإليرفصمإلدارة دفة قطاع ال

ن ما ميز التجربة الماليزية عن باقي التجارب في العالم اإلسالمي أن الحكومة في ماليزيا ىي التي تبنتيا إ -1
واحتضنتيا مما أتاح الفرصة ليذه التجربة أن تنمو وتتطور وتزدىر ىناك أكثر من أي مكان آخر في 

أن ماليزيا بالتالي يمكن القول جال،و اق والريادة في ىذا المالعالم اإلسالمي،وىكذا نجد أن لماليزيا فضل السب
تأثرت بالعقبات التي اعترضت طريق باقي بمدان العالم اإلسالمي،ولكن كان ليا موقف حاسم تجاه ىذه 

 العقبات اتسم بالجرأة والشجاعة والحكمة.
أدى إلى ،لتنفيذا مى متابعةع اداإن التخطيط الذي انتيجو البنك المركزي الماليزي مدعوما بثقة الدولة استن -2

 ممنتجات والسياسات.لمل اش ابتكار من خاللبيئة التنافسية المحمية تعزيز ال

امل اإلقميمي في منطقة التك قاد إلى تحرير السوق تدريجيا وعزز سياسات البنك المركزي الماليزي إن نض  -3
 .موقع الصدارة ماليزيا صناعة التمويل اإلسالمي التي تحتل فييا عمق واتساعكما أدت إلى ،شرق آسيا

ات والوضوح في إضافة إلى الشفافية في عرض البيان،لتي تتحمى بعمق الفكر المؤسساتيإن القيادة المالية ا -4
خاصة في ظل اليزات المالية ،لمتحديات يتصدالو المصرفية اإلسالمية  ؤدي إلى نجاح شك أنيا تال،االتجاىات

 المتالحقة التي يواجييا العالم حاليا.

المركزي الماليزي من خاللو  بنكمل الحوكمة الشرعية ىيكال شامال لمحوكمة الشرعية سعى الإطار عيعد  -5
س االستشاري بالمجم وليما يشمل المستوى الكمي متمثالأرقابي يتكون من مستويين رئيسين، إلى تأسيس نظام
عية لدى كل بييئات الرقابة الشر  يشمل المستوى الجزئي متمثال ييماوثانالمركزي الماليزي، بنكالشرعي التابع لم

 الشريعةأحكام المالية اإلسالمية ب اتض من ذلك كمو ضمان التزام المؤسسوالغر مؤسسة مالية إسالمية،
إال أن فاعمية ىذا النظام الرقابي تتوقف عمى مدى التزام المؤسسات المالية اإلسالمية في جميع جوانب عمميا،

  .مية بو، وببقية القوانين الصادرة عن الجيات المعنيةاإلسال



دعم و تطوير المصرفية و  تي تبناىا في تعزيزالسياسات اللقد نجح البنك المركزي الماليزي من خالل  -6
واعتراف  بقبول ايلودو  ااإلسالمي محمي صرفيية النظام المحظيت جيود ماليزيا المتواصمة لتقو اإلسالمية حيث 

 مالي إسالمي دولي رائد. ركزكم،وأصبح ينظر إلييا المجتمع المالي الدولي
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