
 البنوك االسالمية في الدول الغير االسالمية
منظمات األعمال المعاصرة من منظور تلخيص ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع "

 عمان  –" المنعقد في جامعة فيالدلفيا إسالمي
 بحرينإعداد الدكتور غسان فطين أبو السعود استاذ التمويل المساعد جامعة العلوم التطبيقية/ ال

 عمان –والدكتور محمد داود عثمان أستاذ التمويل المساعد جامعة فيالدلفيا 

كشفت األزمة المالية العالميةة نةك كفةاال المات ةات دالتةامات الم ةالسية ا مة مية مةك رية  متا الضةا دمةا  ت ةالالضا مةك 
إقبال الم تمعات المملمة سي الادل غيال األزمة بالمقاالاة مع ما را  بمات ات دتامات الم االف التقلياية، كما أك ازاياا 

ا م مية نلى ضذه المات ةات دا ةاا الت البةة سةي الةادل ا مة مية مةع مةا  ةارا ذلةد مةك ازايةاا نامةاات الةاف  دمةا تدلةا 
نةةك ذلةةةد مةةةك مةةيدلة اقايةةةة ااتقلةةةت إلةةةى األمةةدا  الماليةةةة ال البيةةةة كشةةف نةةةك البريةةةة ناليةةةة ل ةةذه المات ةةةات، ضةةةذيك الكشةةةفيك 

ليس سق  سي البلااك ذات األغلبية المملمة بل سةي ماضما سي الامد المتماالع ل اانة التامات المالية اإلم مية،  األتياليك
 العايا مك الادل غيال ا م مية.

سإك المؤممات المالية ا م مية التي تتام الم تمعات ا م مية سي الادل غيال ا م مية دبالالغم مك ضذا الامد المتماالع 
سي  دال الامد، بمبا العايا مك المعدقات دالترايات المد دال سي الم تمعةات ال البيةة دالم تمعةات غيةال ا مة مية   زالت

مةةدااك كااةةت ا تمانيةةة أد ميامةةية أد اقت ةةااية، دبشةةكل تةةات بمةةبا المعدقةةات المتعلقةةة بالتشةةاليعات دالتعليمةةات داألا مةةة 
التعةالف نلةى الفةالت المتارةة أمةام ت ةدال دامةد الم ةاالف ا مة مية التا ةة بنا مةة ال ةيالسة ا مة مية. دمةك ال ةالدال  

 سي الادل غيال ا م مية دالترايات التي تدا   ا ال يالسة ا م مية سي ضذه الادل.

ت اف دالقة العمل ضذه الى امتكشاف مد  الم االف ا م مية سي الادل غيةال ا مة مية م:ةلر بالي اايةا، دضةي أدل مالكةز 
أدالدبةةا، دمديمةةالا، دسالامةةا، داي اليةةا، دألماايةةا، دالاممةةا، دالد يةةات المترةةال، دالسةةا  ال ةةيالسة ا مةة مية سةةي امةة مي مةةالي سةةي 

ضةةذه الةةادل، ريةة  مةةيتم تمةةلي  ال ةةدا نلةةى المةةكاك الممةةلميك سةةي ضةةذه الةةادل، دالادا سعةةل الركدمةةات دال يمةةات الما مةةة 
الممةةتقبلية ل ةةذه األمةةدا ، دضةةي ادل تت ةةف بد ةةدا أقليةةات ممةةلمة سي ةةا، دمبااالات ةةا المتعلقةةة بال ةةيالسة ا مةة مية، دا سةةا  

كذلد ميتم التالكيز نلى ال اا بانتباالضا ادلة غيال مملمة لكا ا ت م أنااا  تمة مك المملميك د با أك ضذه ال فة تتل  
ا مةةيتم التعةةالف نلةةى ال ةةعدبات  الدسةةاك متتلفةةة تعمةةل سي ةةا الباةةدد ا مةة مية بالمقاالاةةة مةةع الةةادل ذات األقليةةة الممةةلمة. كمةة

دالمعدقات التي تدا   ا ضذه الادل، داألمباا التي تماع الم االف ا م مية المد ةدال دالعاملةة راليةاك سةي الةادل ا مة مية 
مك التدمع تاالج ا اق ا المرلي، داألمباا التي تماع الم االف التقلياية سي الةادل غيةال ا مة مية مةك سةتف اداسةذ امة مية 

 ادل ا بالالغم مك د دا سالدع ام مية ل ا سي الادل ا م مية.سي 

دمةةاتاادل سةةي الف ةةل األدل مةةك ضةةذه الاالامةةة، أضميةةة الاالامةةة، دمشةةكلت ا، دأضةةااس ا، :ةةم مةةاباأ سةةي الف ةةل ال:ةةااي مةةك ضةةذه 
ي ذلةد امةتعالات ت ةدال الاالامة بتف يل المق دا بالادل غيال ا م مية دسقاك للمف دم الذ  مةتقام  دالقةة العمةل ضةذه، :ةم يلة

العمل الم السي ا م مي سي أدالدبا ال البية لكل ادلة نلى رةال، رية  مةيتم امةتعالات الم ةاالف ا مة مية سةي بالي اايةا 
بانتباالضا مالكزاك مالياك ام مياك، دتعادك الركدمةة البالي اايةة دمبااالات ةا ب ةذا الت ةدت، المةد  ا مة مي المةالي الرةالي سةي 

دات اضةات ال ةيالسة ا مة مية سةي بالي اايةاك، :ةم مديمةالا رية  مةيتم امةتعالات األ ةالاف الم يماةة سةي المةد  بالي اايا، السا  
المديمةةةةال ، دا سةةةةا  الممةةةةتقبلية ل ةةةةذا المةةةةد ، :ةةةةم سالامةةةةا ريةةةة  مامةةةةتعالت ادال ال اليةةةةة الممةةةةلمة سةةةةي سالامةةةةا، دالمبةةةةااالات 

ل ةةةذا المةةةد . دكةةةذلد ألماايةةةا داي اليةةةا دبقيةةةة ادل أدالدبةةةا الركدميةةةة، دال نبةةةيك الم مةةةيك سةةةي المةةةد ، دالت لعةةةات الممةةةتقبلية 
ال البيةةة. سةةي الف ةةل ال:الةة  مامةةتعالت أد ةةاع الم ةةاالف ا مةة مية سةةي الد يةةات المترةةال دال اةةا، أمةةا سةةي الف ةةل الالابةةع 



ت الاتةام  سماااقش ال عدبات دالترايات الفاية التي تدا   الم ةاالف ا مة مية سةي الةادل غيةال ا مة مية. :ةم مةيتم تلتةي
 دالتد يات سي الف ل التامس. 


