
التمويل اإلسالمي 
يف  

القرن الحادي والعشرين

سامي إبراهيم السويلم 

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

ملتقى اليسر للمالية التشاركية 

١٧ يونيو ٢٠١٩م، الدار البيضاء، املغرب



محاور المداخلة

التحديات الST تواجھ املالية اإلسالمية 

هل يستطيع التمويل اإلسالمي مواجهة هذه التحديات؟ 

فرص توظيف املabة النسبية للتمويل اإلسالمي
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تحديات القرن ٢١ للمالية اإلسالمية

تحديات اقتصادية 

تحديات ثقافية 

تحديات تقنية
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تحديات اقتصادية
ارتفاع معدالت الشباب  

أك�� من ٥٣٪ من السكان yي الدول األعضاء بعمر ٢٤ سنة أو أقل، مقارنة بـ ٤٤٪ 

yي الدول النامية 

تراجع فرص التوظيف  

١٦٪ معدل البطالة بbن الشباب، مقارنة بـ ١١٪ yي الدول النامية 

٤٣٪ معدل املشاركة yي سوق العمل، مقارنة بـ ٤٧٪ yي الدول النامية 

هناك حاجة ألك�� من ٣٠ مليون وظيفة yي الدول األعضاء إ�ى ٢٠٣٥م 

تركab ال��وة ومصيدة السيولة
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تحديات تقنية

التقدم التق�S ��دد الوظيفة التقليدية للمصارف التجارية 

 Sنموذج االق��اض واإلقراض ي��اجع منذ أواخر القرن املا��

شركات االتصاالت وشركات التقنية املالية تستحوذ ع�ى 

حصص أك�� من الخدمات املالية
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تحديات ثقافية

ارتفاع مستوى الو�ي 

تراجع املرجعية التقليدية 

االنفتاح ع�ى الثقافات العاملية 

النتيجة: الشباب يبحث عن نتائج ملموسة وليس شعارات
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مسار المصارف اإلسالمية

التقارب امل�aايد مع املنتجات التقليدية 

انخفاض الكفاءة 

تراجع القيمة املضافة
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منطق التمويل اإلسالمي

وظيفة التمويل ©ي تسهيل وتدعم النشاط الحقيقي 

هل هو منطق مقبول؟ 

هل هو مجدي؟
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جاذبية التمويل اإلسالمي

كريستbن الجارد (٢٠٠٩):  

املبادئ الST نكافح من أجلها مدونة بوضوح yي 

التمويل اإلسالمي 

مارك كارني (٢٠١٢):  

يجب ع�ى البنوك أن تكون خادمة للقطاع 

الحقيقي
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جدوى التمويل اإلسالمي

صنع yي القطاع الحقيقي 
ُ
ال��وة ت

فرص النمو والربحية yي القطاع الحقيقي أع�ى
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أكبر عشر شركات يف العالم

No. Company Revenue Industry

1 Walmart 500.3 Retail

2 State Grid Corp. 348.9 Electric

3 Sinopec Group 327 Energy

4 China National Petroleum 326 Oil

5 Royal Dutch Shell 311.9 Oil & gas

6 Toyota 265.1 Auto

7 Volkswagen 260 Auto

8 British Petroleum 244.6 Oil & gas

9 Exxon Mobil 244.4 Oil & gas

10 Berkshire Hathaway 242.1 Conglomerate

Source: fxssi.com

$billion, 2018
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http://fxssi.com


أغىن عشرة أشخاص يف العالم

No. Name Wealth Industry

1 Jeff Bezos 131 Tech

2 Bill Gates 96.5 Tech

3 Warren Buffett 82.5 Investment

4 Bernard Arnault 76 Consumer

5 Carlos Slim 64 Telecom

6 Amancio Ortego 62.7 Fashion

7 Larry Ellison 62.5 Tech

8 Mark Zuckerberg 62.3 Tech

9 Michael Bloomberg 55.5 Information

10 Larry Page 50.8 Tech

Source: Forbes  12

$billion, 2018



فرص التمويل اإلسالمي

التجارة اإللك��ونية 

تمويل التوريد 

حلول السيولة
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معدل الفائدة ع�ى بطاقة 

االئتمان التقليدية = ١٥-٢٥٪

معدل الفائدة ع�ى القرض 

٪٥-١٧ = S�³الشخ

Source: landed.com Source: creditcards.com

ملاذا؟
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http://landed.com
http://creditcards.com


القرض بفائدةبطاقة االئتمان

منفصل عن التبادلمرتبط بالتبادل

الهدف هو النقدالهدف هو السلع والخدمات

تمويل منفصل عن الطلب تمويل عند الطلب

صعب تعديلھ وفق الضوابطسهل تعديلھ وفق الضوابط

البديل اإلسالمي غ�b قادر ع�ى املنافسةالبديل اإلسالمي قادر ع�ى املنافسة

أقل ربحيةأك�� ربحية
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(١) التجارة اإللكترونية

 
ً
التجارة اإللك��ونية تنمو بأك�� من ١٠٪ سنويا

تجارة التجزئة (B2C) تجاوزت ٢.٣ تريليون دوالر  (٢٠١٧) 

تجارة األعمال (B2B) تجاوزت ٧.٧ تريليون دوالر (٢٠١٧)
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Source: Statista  17



Source: Statista  18



المرابحة اإللكترونية

التطور التق�S يشجع التكامل بbن التمويل وبbن النشاط 

الحقيقي 

 التقنية تسمح بالتحقق من امللكية والبيع والقبض وسائر 

الشروط الشرعية 

تطبيق املرابحة بضوابطها الشرعية غ�b مكلف 

فرصة كب�bة لدعم املنشآت الصغ�bة وتعزيز النمو االقتصادي 
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املتجر 

اإللكEFوني
املشEFي

1

أمر الشراء

املصرف

شراء نقدي2

3

بيع بأجل

خطوات الشراء بالنسبة للزبون يجب أال تزيد عن الخطوات املعتادة 
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(٢) تمويل التوريد

كل منشأة بحاجة إ�ى موّردين لتوف�b مدخالت اإلنتاج 

منتجات املنشأة مدخالت ملنشآت أخرى 

التمويل اإلسالمي يمكن أن يدعم األنشطة االقتصادية نم 

خالل تمويل التوريد 

ال تزال املصارف اإلسالمية م��ددة yي دخول املجال ألنھ يعتمد 

 ع�ى املنشآت الصغ�bة
ً
غالبا
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منصات تمويل التوريد
منصات تمويل التوريد (Supply Chain Financing) انتشرت 

بعد األزمة املالية 

 
ً
ُيقّدر حجمها بـ ٢ تريليون دوالر بمعدل نمو ٢٠٪ سنويا

عملية التوريد ال تزال yي كث�b من الحاالت يدوية ومكلفة 

املنصة ترفع كفاءة اإلنتاج خاصة للمنشآت الصغ�bة 

تقدم للمنشآت ما تقدمھ بطاقة االئتمان لألفراد
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بعض منصات التوريد العالمية

Platform Market HQ

CRX Markets Worldwide München, Germany

Kyriba Worldwide New York, USA

Orbian Worldwide California, USA

Prime Revenue Worldwide Atlanta, GA, USA

Propell Africa South Africa

Taulia Worldwide San Francisco, USA

Tower Trade Africa, EU, USA Switzerland

Tungsten 47 countries UK
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https://www.crxmarkets.com/en/company/
http://www.kyriba.com
https://www.orbian.com
http://www.propell.co.za
https://taulia.com/en/
http://towertradegroup.com
http://www.tungsten-network.com


بعض المنصات يف الشرق األوسط

Dar Al Tawreeq, Dubai 

InvoiceBazaar, Dubai
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منتجات تمويل التوريد

 مقابل سلع مؤجلة 
ً
املصرف يمول املوّرد سلما

 تطبيق االستصناع أو اإلجارة yي الذمة … 
ً
يمكن أيضا

السلع يتم بيعها بثمن مؤجل إ�ى املش��ي
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املصرف

املشEFي املورد

م
َ
َسل

توريد

بيع بأجل

$$$$$

1

2

3
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مقارنة

تمويل التوريد يعطي املصرف فرصة للربح مرتbن: 

مرة عن طريق النقد (السلم) 

ثم عن طريق السلع (البيع بأجل)، مع تنويع املخاطر 

القرض بفائدة ال يسمح بذلك: إما استخدام نقد إضاyي، أو 

تركab املخاطر
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نقد

سلعة

فصل الدورتbن يرفع الكفاءة ويوزع املخاطرة

املورد: تحويل النقد 

إ�ى سلعة

املش��ي: تحويل 

السلعة إ�ى نقد
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(٣) السيولة

توف�b السيولة ضرورة وال يمكن للمصارف اإلسالمية إهمالها 

ال�Åرب من إيجاد حلول للسيولة يؤدي بالضرورة إ�ى ازدهار 

العينة بصورها املختلفة 

الشريعة اإلسالمية غنية بالحلول ذات الكفاءة والجدوى 

االقتصادية
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حلول السيولة

عقد السلم 

القرض الحسن
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السيولة لألفراد

املغرب رائد yي الطاقة املتجددة 

كيف يمكن للتمويل اإلسالمي تعزيز الطاقة املتجددة؟  

م yي وحدات الطاقة
َ
السل
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السلم يف وحدات الطاقة

تقوم شركة الكهرباء بإصدار رموز tokens تمثل وحدات yي 

الطاقة 

 للزبون مقابل مقدار محدد من الرموز 
ً
يقدم املصرف نقدا

ُيسلم yي تاريخ محدد 

يمكن تصميم الرموز لتكون مستقرة القيمة
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السلم يف وحدات الطاقة ... ٢

عند األجل، الزبون لھ خياران: 

 للمصرف 
ً
 من شركة الكهرباء وتسليمها إلك��ونيا

ً
شراء الرموز نقدا

توليد طاقة بديلة (طاقة شمسية) وتمليكها لشركة الكهرباء مقابل 

الرموز 

املصرف يبيع الرموز باألجل للجهات ذات االس�Åالك املرتفع 

من الطاقة
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املصرف

املشEFي الزبون

م
َ
َسل

شراء وحدات 

طاقة

$$$$$

1

2

3
شركة 

بيع بأجلالكهرباء

سداد الثمن
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الطاقة المتجددة

يستطيع الزبون الحصول ع�ى 

الطاقة من خالل الطاقة الشمسية 

املصرف �Êذه الطريقة يشجع 

الجمهور ع�ى دعم التحول للطاقة 

املتجددة 

تعزيز النمو االقتصادي
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القرض الحسن

القرض الحسن فرض كفاية ع�ى املجتمع باإلجماع 

 �bا التحول إ�ى مؤسسة غ�Ëاملصارف مؤسسات ربحية ال يمك

ربحية 

الحل؟
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منصات  القرض الحسن

منصات الند للند peer to peer يمك�Ëا إيجاد القنوات البديلة 

للقرض الحسن 

كث�b من الناس يرغب yي القرض الحسن ولكن ي��دد ألسباب فنية 

املصرف يدير املنصة برسوم يمكن تقاسمها بbن املقرض واملق��ض 

”اق��ض �ي ولك كذا“ 

القرض الحسن، ع�ى األرجح، معفى من الزكاة
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الخالصة

املصارف اإلسالمية تواجھ تحديات كب�bة 

أك�� مخاطرة ©ي عدم تحمل املخاطرة 

ال بد من املبادرة لنقل الصناعة إ�ى القرن ٢١ 

 �bاملغرب يملك املوارد والكفاءات الالزمة لقيادة التغي
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وا/.-د + رب ا'عا$#"ن
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