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دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي

هذا البحث يعبرّ عن راأي الباحث
ول يعبرّ بال�رضورة عن راأي دائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي
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مستخلص البحث

يشلر واقع تزايد املصارف واملؤسسات اإلسلامية حاليا يف شتى أنحاء العامل ، إىل أن 

نظام الصرفة اإلسامية أصبح بعد حوايل أكثر من 30 عامًا من العمل الدءوب ، وحضوره 

يف سوق التعامات املالية الدولية ، قوة مالية وفكرية فلسفية متميزة عىل مستوى اخللفيات 

االعتقاديلة ، واملناهلج ، وآليلات العمل ، وجلودة املنتوج ، مما منحه قدرة عىل اسلتقطاب 

العماء ،  وتوظيف األموال ، وجعله حمط اهتامم كقطب مايل مرتقب غر تقليدي ، وقادر 

علىل تقديلم حلول أنجلع ، وتوفلر األرضية الازملة للتنمية الشلاملة يف جمتمعلات العامل 

اإلسامي وحل مشكاته االقتصادية .

غلر أن الرسعلة الكلرى التي يتطور هبلا االقتصاد العامللي ، والنظام امللايل احلديث ، 

يسلتدعي من املشلتغلني بالصرفلة االسلامية مضاعفة اجلهلد بقصد رفع وتلرة التطوير 

كذلك ، عىل مستوى آليات العمل ، والتسويق ، ومراعاة املخاطر ، ورفع مستوى الفعالية، 

واملردودية ، واملهنية ، والتخصص . 

وهي كلها مطالب ال يمكن أن تتحقق إال من خال النهوض بالبحث العلمي الذي يعتر 

األرضيلة الصلبة لكل عمليات التطوير ، والتحديث،وتوسليع دائرة االستقطاب،املنشلودة يف 

النظام املايل اإلسامي .   

تأسيسًا عىل تلكم األرضية،حتاول هذه الورقة مقاربة مجلة قضايا ذات صلة بتفعيل اخللفية 

البحثية العلمية،عىل النحو التايل:
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مدخـــل : 

- أمهية البحث العلمي يف التنمية املجتمعية الشاملة . 

- بني املصارف اإلسامية والبحث العلمي ، التأطر . التطوير .

1- التأطـــــــــري . ) العقدي ، والعلمي الرشعي (:

- األبحاث والدراسات الفقهية واملقارنة . 

- النوازل والفتاوى . 

- االجتهادت الفقهية يف أحكام الصرفة .

- بنك الفتاوى والنوازل القديمة واحلديثة . 

- تنظيم وتصنيف الرتاكم العلمي الرتاثي يف فقه األموال .  

- التحديث والتكوين املستمر لتطوير آليات العمل ألعضاء هيآت الرقابة الرشعية .

2- التطـــــــــوير .

من خال األبحاث والدراسات يف :

- خلق بنية قارة ملتابعة التطوير ) مراكز بحثية متخصصة يف التطوير ( .

- ربط العمل املرصيف باملؤسسات البحثية ) اجلامعات ، واملعاهد التخصصية ( .  

- دعم ومتويل املشاريع البحثية .
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- دعم ومتويل املشاتل البحثية .

- حتفيز احلس االبتكاري االبداعي .

- تشجيع التفكر التخصيص : عقاري ، زراعي ... 

- التكوين املستمر ، التقني ، والرشعي . 

- تطوير وسائل العمل التكنولوجية . 

- محاية امللكية الفكرية .

- خلق شبكة دولية تواصلية تفاعلية بني الباحثني يف الرصافة اإلسامية .

- خلق بنية معلوماتية مرجعية للبحث التخصيص:)باحثني،علامء،معاجم،مؤسسات،أب
حاث ودراسات ..(.  

- توفر امللتقيات التخصصية .  

- ربط الكفاءة املهنية بالكفاءة الرشعية . 

- التأهيل والتحديث الرشعي للعاملني يف املؤسسات املالية اإلسامية .

- التأطر اجلامهري : اإلعام ، برامج التعليم . 

- رفع مؤرش الكفاءة التسويقية ، الستقطاب املؤسسات املالية الكرى ، والعماء . 

- تطوير وسائل وتقنيات العمل .

- التدبر األنجع للموارد البرشية .  

* * *
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مدخـــل

يشر واقع تزايد املصارف واملؤسسات اإلسامية حاليا يف شتى أنحاء العامل إىل أن نظام 

الصرفة اإلسلامية أصبح بعد حوايل أكثر من 30 عامًا من العمل الدءوب ، وحضوره يف 

سلوق التعامات املالية الدولية ، قوة مالية وفكرية فلسلفية متميزة عىل مسلتوى اخللفيات 

االعتقاديلة ، واملناهلج ، وآليلات العمل ، وجلودة املنتوج ، مما منحه قدرة عىل اسلتقطاب 

العماء ،  وتوظيف األموال ، وجعله حمط اهتامم كقطب مايل مرتقب غر تقليدي ، وقادر 

علىل تقديلم حلول أنجلع ، وتوفلر األرضية الازملة للتنمية الشلاملة يف جمتمعلات العامل 

اإلسامي وحل مشكاته االقتصادية .

وملن ثم ، صار النظام املرصيف اإلسلامي يف السلنوات األخرة حمط أنظلار عدد كبر من 

املراقبني املاليني ، وصار ينظر إليه كحل بديل حتى من قبل املؤسسلات الغربية التي رشعت يف 

دراسة احتامالت جدواه يف خدمة اقتصاداهتا الوطنية املتداعية بفعل األزمة املالية األخرة .     

وهلي حقيقة جيلب اعتبارها من قبل مجلة املهتمني هبذا املجال احليوي يف العامل اإلسلامي 

- مفكريلن ، وفقهلاء ، واقتصاديلني ، ومسلتثمرين ، وسياسليني ، ومرشعلني كل ملن جملال 

اختصاصله- مدعلاة ملزيلد ملن التفكلر يف آليلات التحديلث والتطويلر ، والتفعيلل عىل مجيع 

املستويات املذكورة. 

غلر أن الرسعة الكرى التي يتطور هبا االقتصاد العاملي والنظام املايل احلديث ، يسلتدعي 

من املشتغلني بالصرفة االسامية مضاعفة اجلهد بقصد رفع وترة التطوير كذلك ، عىل مستوى 
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آليات العمل ، والتسلويق ، ومراعاة املخاطر ، ورفع مسلتوى الفعاليلة ، واملردودية ، واملهنية ، 

والتخصص . 

وهي كلها مطالب ال يمكن أن تتحقق إال من خال النهوض بالبحث العلمي الذي يعتر 
األرضية الصلبة لكل عمليات التطوير ، والتحديث ، وتوسيع دائرة االستقطاب يف النظام املايل 

اإلسامي .   

فلإذا كان ملن املعللوم باللرورة للدى اجلميلع أمهيلة البحلث العلملي يف تطويلر احلياة 
البرشيلة بشلكل علام ، وتطويلر أنامط العيلش وأشلكال املعامات داخلل املجتملع البرشي ، 
وتوفلر أنجع احللول بعد رصد املشلاكل ، يف أفلق حتقيق التنمية املجتمعية الشلاملة ، فإن نظام 
املعامات املالية اإلسلامية الشلك يف حاجة أمس إىل االسلتناد إىل املنهلج العلمي األكاديمي 
يف التخطيلط االسلرتاتيجي ، وحتديلد األولويات ، والتحديث ، وتراكلم التجارب ، خصوصا 
يف ظلل االنتظلارات الكرى منله ، وأيضا يف ظل التعقيدات الدقيقة التلي أصبح يتميز هبا نظام 
التعاملات املاليلة يف العرص احلارض ، مملا يدفع إىل االعتقاد بأن البحلث العلمي يمكن اعتباره 

الرافعة الكرى ، والرهان األكر يف عملية التطوير عىل مجيع تلكم املستويات .

     ومن حيث املاهية ، يستدعي احلديث عن العمل املرصيف اإلسامي من الباحث الوقوف 
عند العنرصين األساسيني املحددين خلصوصيات هذا العمل ومؤسساته ، ومها : 

1-  التأطـري: باعتبلار كون العملل املرصيف اإلسلامي مؤطرًا بمقوملات ، ومرجعيات ، 
وبنيات اعتقادية وأخاقية ، ومصادر ، وآليات استنباطية فقهية .  

2- ثـم التطويـر: بالنظر إىل العمل املرصيف كإطار مسلتحدث للمعاملات املالية ، ووعاء 
لتنزيلل األحلكام الرشعيلة ، وهيلاكل تدبريلة ، وبنيلات تنظيميلة  ، وكمسلاحة غلر حمدودة 
لاجتهلاد ، وأيضا كسلياق تارخيي ، وكواقع اقتصادي متفاعل ملع حميطه ، ال جمال لتجاهله يف 

ظل التحوالت املتسارعة التي يعرفها النظام االقتصادي العاملي .
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إننلا بعبلارة أخرى أملام معادلة : ثابت ومتحلول ؛ أمام جمال للفعلل يف املجتمع البرشي ، 
ولتدبر مصالح األشخاص الذاتيني واملعنويني ومنافعهم ، حتت مظلة مرجعية نصية ومقاصدية 

معلومة ، وداخل حدود مساحة ما يتيحه الرشع ، أو ما ال خيالفه باألحرى .        

ومها املحوران األساسليان الكبران اللذان تدور حوهلام التطلعات البحثية العلمية بشلكل 
عام .

1- التأطـــــري :

مة يف توجيه النشاط املايل  ونحن نقصد بالتأطر ضبط اخللفيات واملوجهات الكرى املحكَّ
وضبط حدوده عىل املستويات النظرية التنظرية ، واالعتقادية ، واألخاقية ، والترشيعية ، من 

املنظور الرشعي اإلسامي .

وهو ما يعني بالرورة - من حيث املبدأ - حديثًا تأسيسيًا عن منظومة ترشيعية وهيكلية 
دة سللفا هي مرجعية : الكتاب السلنة ،  مؤسسلاتية ذات موجهات كرى مؤطرة بمرجعية حمدَّ
إىل جانلب ملحقاهتلا من مصلادر الترشيع غر املجمع عليهلا :  اإلمجاع ، القيلاس ، االجتهاد ، 
االستحسلان ، االسلتصحاب ، العرف ، املصالح املرسلة ، سد الذرائع ، عمل الصحايب ،رشع 

من قبلنا .. إلخ.

وهلي أيضًا أصلول ومرجعيلات ، وخلفيات ، نسلتطيع اجللزم بمركزية البحلث العلمي 
األكاديملي يف تطويرهلا ، وتفعيلهلا ، وحتديلث آليات اسلتيعاهبا وتنزيلهلا يف العرص احلارض ، 
وماءمتهلا ملع النافع ملن خصوصيلات املنتوج امللايل احلديث ، والعاقلات التعاقديلة املالية 

احلديثة. 

فاحلديث عن قدسلية النص املرجعي املقدس ) القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف( 
حديلث علن مرجعية نصية مقدسلة ال جمال للخروج عنها أو خمالفتهلا ، إذ ال اجتهاد مع وجود 
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النلص عىل احلكم ، هذا أمر مسللم بله طبعًا ، لكن ما يتفرع عنها أو ما يسلتنبط منها ، ال يمكن 

اعتباره إال اجتهادا برشيا ذا صلة بذات املجتهد ، ومؤهاته العلمية ، ورؤيته وتوجهه الفكري ، 

وباملتوفر لديه من آليات القراءة والفهم واالستنباط ، واملتاح له من مساحة االجتهاد أحيانا . 

كام أن له صلة بخصوصيات السياق التارخيي يف أبعاده العلمية املعرفية ، والفكرية ، وربام 

السياسية أيضا ، واحلضارية بمعناها العام .     

إذا كان األمر عىل هذا النحو يف مجلة النصوص  املرجعية ، فإن مسألة القطعية والظنية ) يف 

الثبوت ويف الداللة عىل حد سلواء ( تطرح نفسلها كموجه أسايس قوي يف عملية مقاربة النص 

/ الدليل ، مما يسلتدعي من الفقيه / املجتهد كثرا من احلذر من جهة ، وتنويع اآلليات املعرفية 

واملنهجية يف مقاربة ذلكم النص من جهة ثانية . 

وهو املطلب الذي برع فيه سلف األمة من األئمة املجتهدين بحس ختصيص بحثي يف غاية 

السمو والدقة والتحقيق والتمحيص ، بالنظر إىل خصوصيات السياق التارخيي آنذاك .

- وملن هنا صح اعتبار تطوير املناهج االسلتنباطية واالسلتداللية فرعلا مركزيا من فروع 

البحث الفقهي املواكب لكل مراحل تطور الترشيع الفقهي اإلسامي .

وبالتايل صح اعتبارها يف القرن الواحد والعرشين كذلك ركيزة أساسلية من ركائز حتديث 

الرؤيلة اإلسلامية للمعاملات املرصفية التي يتسلارع تطورها بوترة ذهب كثلر من الباحثني 

املعارصين إىل أن االجتهاد الفقهي اإلسامي ال يواكبها بالشكل املطلوب .

ولذللك وجب الوقوف عند خطورة البحث العلمي يف تطوير العمل املرصيف اإلسلامي 

علىل هلذه الواجهلة ، فلإن مطلب التطويلر والتحديث ال يشلمل اهليلاكل ونظلم التدبر ونظم 

االتصال ، ووسائل العمل التكنولوجية ، والتأهيل التقني للموارد البرشية وغرها ، بل يشمل 
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أيضلًا حتديث أشلكال فهم وقراءة وتلداول النصوص / األدلة الرشعية ، وآليات االسلتنباط ، 
ورشوط االجتهاد ، والفتوى التخصصية ، وغر ذلك . 

كلام أنله يشلمل أيضلًا تطويلرًا يف املناهلج املعتملدة بشلكل علام يف عمليلة تدريلس املواد 
واملجزوءات والوحدات ذات الصلة بفقه املعامات ، وجتديد املقومات والوسلائل املعتمدة يف 
العملية التعليمية ، سواء داخل اجلامعات اإلسامية العرصية ، أو يف أروقة املؤسسات العلمية 
الرشعية املعترة كالقرويني ، والزيتونة ، واألزهر ، أو يف عموم حلقات العلم الرشعي باجلوامع 

واملساجد وغرها .

 - وملا كان فقه املعامات اإلسامي داخا يف دائرة العلوم ذات الصلة بالرشيعة اإلسامية 
الربانيلة ، فلإن من الطبيعلي أن يكون هلذا الترشيع يف هذا البلاب حمكوما بخلفيلة دينية قوية ، 

منطلقة أساسا من قيم وتوجيهات الوحي والرسالة .

من هنا ، فإن من نافلة القول التأكيد فيام يتعلق بالبحث العلمي األكاديمي يف فقه األموال 
- مثلل غلره ملن احلقول املعرفيلة - ، عىل األمهية القصوى التي تكتسليها مجلة وسلائل التأثر 
الروحيلة املعتملدة يف اخلطلاب التوجيهلي الرتبلوي املعروفة ، ملن خال املحفزات النفسلية ، 
والوعلظ ، والرقائلق ، وإذكاء روح الغرة عىل الدين اإلسلامي ، والتذكر باهلل تعاىل ، وبسلنة 
رسلوله ملسو هيلع هللا ىلص وبامللوت ، واآلخلرة ، واحلسلاب العقاب ، والعلرض األكر عىل احلق سلبحانه ، 
والتذكر بالقصد التعبدي من كل جتليات حياة العبد املسلم ، يف كل مستويات جتلياهتا يف احلياة 
اليومية ، الدائرة يف فلك التعبد هلل تعاىل بعامرة األرض ، بمقتىض االستخاف الرباين فيها )�(.

لكن حاجة البحث العلمي األكاديمي يف االقتصاد اإلسلامي األكيدة إىل هذه املحفزات 
كخلفيلة اعتقاديلة دينيلة ، ال تقل أمهية علن حاجته كذللك إىل حتديث العقل الفقهي املسللم ، 

)�( ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ﴾ سورة : البقرة / اآلية  30 .
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واألخذ بأسلباب التطور والتقدم والرقي ، من خال حتديث آليات البحث ، وتطوير املناهج ، 
واعتامد املقاربات التحليلية النقدية ، واالستقرائية اإلحصائية ، واملقارنة ، والتجريبية ، وتفعيل 

الطاقات واملوارد البرشية ، واستقطاب الكفاءات واألطر املؤهلة .

وجيدر التنبيه هنا عىل رضورة أن تنفتح الدراسات الفقهية الرشعية عىل بقية العلوم البحتة 
اخلادمة ، وذلك باسلتقطاب الكفاءات واملواهب العلمية املحاسباتية والرياضية والبيداغوجية 

لانخراط يف أنشطة البحث العلمي الرشعي .

يسلتدعي منلا هلذا األمر اإلشلارة إىل واقلع أن مضامني مقلررات التدريس حتت مسلمى 
االقتصاد اإلسلامي يف مؤسسلاتنا الرتبوية ، وملن األبحاث واملقاالت املتداولة يف األوسلاط 
البحثيلة ، يميلل كثر منها إىل جتسليد مفهوم املقاربلة » االنطباعية القيميلة » ، وإىل تغليب طابع 
اخلطابلة والكتابة احلامسلية ، املفتقرة أحيانلا إىل احلس املنهجي العلمي املوضوعي ، بشلكل قد 
يتخلذه بعض خصوم اإلسلام ذريعة للطعن يف وجود نظرية اقتصادية إسلامية قابلة ملسلايرة 

السوق املالية العاملية املعقدة ، وذات قدرة تنافسية عالية لألنظمة املسوقة حاليًا . 

وقد سللفت اإلشلارة يف سياقات سابقة إىل أن  عموم النظرية االقتصادية اإلسامية ، مثل 
غرهلا ملن النظريات املؤطرة لنمط التفكر والسللوك يف املجتمع اإلسلامي ، يف حاجة إىل أن 
تتجذر بشكل قوي يف بنية العقل املسلم بأشكال متعددة ، وعر مراحل  خمتلف التطور البرشي، 

منذ بدايات التلقي األوىل ، وبمختلف الوسائل البيداغوجية املمكنة .    

فإىل جانب البعد التأطري األخاقي واالعتقادي تعتر هذه املواكبة نافذة يف غاية األمهية 
ملن الناحيلة البيداغوجية نحو رصد احلقول املعرفية األكثر اسلتفزازا لفضول املتلقي ، وبالتايل 
نحو حتديد ميوالته العلمية ، وجماالت القدرة عىل اإلبداع لديه ، يف مراحل إرهاصاهتا األوىل ، 

يف أفق دعمها تربويا ومعرفيا، بام يناسب فئته العمرية . 
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وهنلا تبلدو بوضلوح أمهيلة الدعوة إىل اسلتنفار خلراء الرتبيلة ، وعلم النفلس الرتبوي ، 
لانخلراط يف ملرشوع لتأسليس منهجية علمية لتدريس االقتصاد اإلسلامي ، يف املؤسسلات 
التعليمية بالعامل العريب عىل اختاف مستوياهتا ، ابتدائية ، وإعدادية ، وثانوية ) يف مادة : الرتبية 
اإلسلامية ، والفكلر اإلسلامي .... ( ، وجامعيلة ) يف كليلات القانون واالقتصلاد والرشيعة 
وأصول الدين وغرها ، ويف أقسلام الدراسات اإلسامية والقانون العام واخلاص وغرها من 

األقسام التي حتتوي مسالكها وفصوهلا عىل جمزوءات ذات صلة باملوضوع ( .

إن من شأن هذه املنهجية إخراج االشتغال بفقه املعامات املالية ، وعموم الفقه االقتصادي 
اإلسلامي ملن دائلرة االهتامم العلريض بالصدفة ، إىل دائلرة التخصص املوجله توجيها علميا 
واضحا ، وفسلح املجال واسلعا أمام نضج التصورات داخل العقل املسللم ، وتطورها بشكل 

طبيعي تدرجيي عر خمتلف املراحل العمرية للباحث يف االقتصاد اإلسامي .

وللن يكلون الفقه االقتصادي اإلسلامي يف هذا األملر بدعا من بقية املجلاالت واحلقول 
املعرفية ، فقد جرى العمل هبذا املسلك البيداغوجي يف مجلة من التخصصات العلمية واحلركية 

واإلبداعية ، كالتكنولوجيا ، واهلندسة ، والرياضة ، والفنون التشكيلية .. وغرها .

بعبارة أخرى ، إن اهليآت الرسمية املرشفة عىل الرتبية والتعليم النظاميني واحلرين يف العاملني 
العريب واإلسلامي مدعلوة إىل اختاذ مجلة إجراءات بيداغوجية لتشلجيع االشلتغال باالقتصاد 
اإلسامي - وضمنه فقه املعامات املالية - برجمته كامدة ضمن مواد املنظومة الرتبوية الرسمية 

سواء يف مراحل التعليم األولية أو الثانوية . 

أما اجلامعي ، فقد سلبقت اإلشلارة )�( إىل أنه من االختاالت الكرى يف املنظومة الرتبوية 
يف كثلر ملن أقطلار العاملني العلريب واإلسلامي وجود كليلات رشعية ، وأقسلام للدراسلات 

)�( البحث األكاديمي يف االقتصاد اإلسلامي - إشلكالية املنهج - د . عبد الرحيم العلمي - كتاب أبحاث 
املؤمتر السابع لاقتصاد اإلسامي بجدة - ص : 499.   
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اإلسلامية، وكليات للعلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ، ال تشلتمل عىل أقسام خاصة 
لاقتصاد اإلسامي ، وال يدرس فيها االقتصاد اإلسامي ، أو فقه األموال ، أو فقه املعامات 
كوحدة ، أو كامدة أو جمزوءة ، وإن وجدت ، ففي سلياقات حمدودة ، وبمناهج تقليدية إلقائية ، 
وبمبادرات فردية ، يف غياب الدعم الرسمي أو ضعفه يف معظم الدول العربية ، مما يفوت فرصة 
االسلتفادة من اإلمكانيات التي متتلكها املؤسسلات الرسلمية الوصية ، لتوسيع دائرة االشتغال 

العلمي والبحثي هبذا التخصص ، وتطوير وسائله .

تأسيسًا عىل هذه املاحظة ، فإنني أود أن أغتنم فرصة هذا اللقاء ، ألقرتح عىل املؤمتر اعتامد 
ورقلة عمل يف املوضلوع ترفع إىل الدول األعضاء يف جامعة اللدول العربية ، ويف منظمة املؤمتر 
اإلسلامي ، وخاصة إىل الوزارات القطاعية ذات الصللة ) وزارات البحث العلمي ، وزارات 
الرتبية والتعليم ، وزارات التعليم العايل ، وزارات األوقاف والشؤون الدينية وزارات الثقافة، 
وزارات اإلعام ... ( ، ثم إىل اهليئات املوازية الكرى ذات الصلة ، كاإليسسكو ، واأللسكو، 
ورابطلة اجلامعلات اإلسلامية ، واحتلاد اجلامعلات العربية .. الخ ،بشلأن تعميلم تدريس هذه 

التخصصات يف مؤسسات هذه الدول.

 - ويف سياق احلديث عن مفهوم ربط البحث العلمي باملحيط السوسيو - اقتصادي الذي 
كثر تداوله يف األوسلاط اجلامعية ، ويف إطار التطلع إىل تأهيل العقل الفقهي املسللم الستيعاب 
املسلتجدات اجلزئيلة الدقيقة يف سلوق الصرفلة )�( ، نلرى أيضا رضورة ربلط البحث العلمي 
األكاديملي الرشعلي بمحيطه أيضا ، من خلال فتح املجال لطلبة التخصلص الرشعي لولوج 
دورات للتدريلب واملعاينلة ، والبحوث امليدانيلة ، بقصد إخراج تكويناهتم ملن دائرة التجريد 
والتنظر الفوقي ، وجعلها فضاء موضوعيًا الكتشاف ميوالهتم وكفاءاهتم وقدراهتم العلمية .

)�( يوجلد عىل طول العامل اإلسلامي ثروة هائلة تتمثل يف املئلات من العلامء األجاء ذوي التكوين الرشعي 
العلايل ، غلر أن نسلبة هامة منهم ، تفتقلر إىل التكوينات املوازية : مثل  اإلعاميات ، مبادئ احلسلاب ، 

مبادئ املحاسباتية ، اللغات األخرى ... إلخ . 
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كام أن احلاجة ماسة إىل تنظيم دورات التكوين املستمر لفائدة العلامء وأعضاء هيآت الرقابة 

الرشعية ، إلطاعهم عىل مستجدات النظم املالية ، واملنتوجات املستحدثة ، يف أفق تأطرها من 

الوجهة الرشعية ، وبحث إمكانية االستفادة منها يف إغناء التجربة املرصفية اإلسامية .   

 - كام أن األبحاث والدراسات الفقهية املقارنة تعتر من املقومات التي نؤمن بنجاعتها يف 

متكني املشتغلني بالعلوم الرشعية وعموم القائمني عىل الرقابة الرشعية من متثل أفضل ألشكال 

وقضايا التداوالت املالية املعارصة ، وتأهيلهم لاجتهاد الفقهي فيها . 

إن االختاف بني أصول ومقومات النظام املرصيف اإلسامي ، ونظرهتا يف االقتصاديات 

الوضعيلة ، واقلع أمر ال يمكن إنكاره بحال ، لكننا ال نسلتطيع يف املقابل إنكار ما يوجد يف هذه 

االقتصاديلات الوضعيلة ملن مقومات وملن آليات للتفكلر والتطوير والتنفيلذ ،  مما يمكن أن 

يشلكل رافدا من روافد التحديث املتواصل يف إطار القراءة النقدية البناءة ، واخللفية الراغامتية 

املوضوعية املجردة ، فاحلكمة ضالة املؤمن ، و » رشع من قبلنا « إن مل خيالف رشعنا رشع لنا . 

ملن هنلا وجب التنبيه علىل أن أمهية الدراسلات واألبحاث الفقهية املقارنة ال  بالنسلبة إىل 

الفقهلاء والباحثلني أي يف مرحللة العطاء واإلنتاج العلمي فحسلب ، بل تكتلي أمهية قصوى 

أيضلا يف مرحلة التحصيل والتكوين بالنسلبة إىل طلبلة العلوم الرشعية ، فهي من أهم األدوات 

املنهجية املساعدة عىل متثل أفضل لإلشكاالت املالية املعارصة ، ولإلجابات الرشعية عليها .       

- ووجب التنبيه أيضا عىل أن القراءة النقدية ال ينبغي أن تسلتهدف النظم املالية الوضعية 

والتجارب املرصفية اإلسامية فحسب ، بل كذلك جممل املنتوج االجتهادي الفقهي اإلسامي 

علر التاريلخ إىل يومنلا ،بلرصف النظر علن ما ينبغلي احلفاظ عليه ملن تقدير وإجلال لألئمة 

املجتهدين من السلف واملعارصين .  
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- إن دراسلة إحصائيلة ملجملوع العللامء والباحثلني واملهتملني املشلتغلني بفقله املصارف 
اإلسامية تكشف حقيقة أهنم بدأ اشتغاهلم به بإيامن قوي وصدق يف خدمة اإلسام والتعريف به 
وبشمولية نفعه للبرشية ، غر أن جزًء غر يسر تعرتي تعاطيهم هلذا العلم مجلة من االختاالت 
اجلوهريلة كالعاطفية والوجدانية ، والعمومية ، والتجريد ، وغياب منطق التخصص الرشعي، 
ومنطق البحث املرشوعايت ، واحلس التجريبي ، وصعوبة مسايرة التحوالت العاملية احلديثة يف 

هذا املجال .

 - كام أن تشلتت الطاقات والكفاءات اإلسلامية بفعل ضعف التواصل ، وضعف الدعم 
الرسمي املؤسسايت ... الخ ، يبني احلاجة إىل دراسة إحصائية حول العلامء والباحثني املتخصصني 
عىل اختاف طبقاهتم يف العلم ، ومذاهبهم ، بقصد وضع قاعدة بيانات هبذا الشأن ، وإىل تعدد 
امللتقيات الفقهية ذات املواضيع التخصصية ) االقتصاد اإلسامي املقارن ، املشاتل التجريبية ، 
مسلتجدات التعامات املالية احلديثة .. الخ )�( ( ، وامللتقيات التنسيقية املنتظمة بني املؤسسات 
اجلامعيلة احلاضنة لشلعب أو مسلالك أو كليلات ذات صلة ، بقصد تبادل اخللرات ، وتقريب 

وجهات النظر ، وتوحيد مناهج العمل والتدريس ، وخلق مشاريع بحثية كرى مشرتكة .

- أملا األرضيلة الصلبلة التلي متثلل واجهة أساسلية يف هذا املجلال ، فهي توجيله البحث 
األكاديملي نحو الدراسلات التخصصية فيام يتعلق بفقه األموال يف الرتاث الفقهي اإلسلامي 
ملن خال تكويلن قاعدة بيانات ملصنفلات القدماء يف فقله النوازل ، واألحلكام ، واألقضية ، 
واملسلائل، والفتاوى ، واألسئلة ، واألجوبة ، ومصنفات السياسة الرشعية ، واحلسبة وغرها، 
التي تعتر أهم مصدر الجتهادات السلف يف أحكام  املعامات املالية ، ثم إخراج ونرش نصوص 

هذا الرتاث الذي ال زال معظمه خمطوطًا . 

)�( نجلد يف الضفلة األخرى أمثلة مثلرة لانتباه يف ما يتعلق امللتقيات التخصصية الدقيقة . ففي أواخر سلنة 
2008 . مثا انعقد مؤمتر دويل يف مدينة دوسلدورف بأملانيا حره 93 خبرا من �9 دولة حول :  فوائد 

العمليات البنكية اجلارية كليا عر االنرتنت ، من النواحي القانونية ، والتقنية ، واألخاقية . 
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2- التطــــوير :

ومن ناحية أخرى ، فإن حاجة النظام املرصيف اإلسلامي إىل تأهيل ورفع مستوى الكفاءة 
التخصصيلة العلميلة واملهنيلة يف عملية التأطر الرشعي الفقهي ، ملن منظور علمي مدروس ، 
مواكب ملجمل املراحل العمرية ، واملسلتويات الدراسلية ، واألكاديمية ، ال تقل أمهية عن أمهية 

التطوير اإلجرائي . 

واملقصود بالتطوير هنا ، توظيف مجلة الوسلائل املسلتحدثة فيام يتعلق باهلياكل التدبرية ، 
واملوارد البرشية ، وبرامج العمل ، وآليات التدخل ، والتخطيط االسرتاتيجي ، وتوفر املعطيات 
، وحتديث البيانات وغرها ، من خال خلق بنية قارة ملتابعة التطوير ، عىل شلكل مراكز بحثية 

متخصصة يف التطوير يف عاقته باملحيط ، وهي بنية ذات واجهات متعددة للعمل : 

- أمهها اجلامعة : التي يفرتض أن ترتبط أساسا بسوق الشغل ، وباحتياجات املجتمع،   
وتستجيب لتطلعاته يف التنمية الشاملة . 

ومثلام سبقت اإلشارة إليه بشأن التأطر الرشعي ، فإن دور املؤسسات التعليمية يبتدئ مع 
املراحلل األوىل من العملية التعليمية - التعلُّمية ، بالكشلف علن امليوالت العلمية لدى املتلقي 
، وتفعيلهلا يف االجتلاه األكثلر فعاليلة ومردوديلة ، ثم يتواصل يف مسلتويات اللدرس اجلامعي 
بمسلتوى أعلىل من العملق والتخصصية العلمية ، وبوسلائل تعليمية أكثر تطلورا وتنمية حلس 

االبتكار وللمهارات النظرية والتطبيقية عىل حد  سواء ، وتنتهي بمرحلة الدكتوراه . 

إال أن دور اجلامعة ال ينبغي أن يقترص عىل التكوين يف معناه التلقيني فحسب ، إذ يفرتض 
فيها أن توفر أرضية علمية بحثية يف مرحلة ما بعد الدكتوراه ، أيضًا ، حيث تبدأ مرحلة النضج 
الفكلري العلملي واملنهجي للدى الباحلث ، وبالتايل مرحللة التطلع إىل اإلنتلاج الفعيل داخل 

املحيط.
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ومن هنا تأيت يف نظرنا أمهية إنشاء املراكز واملعاهد البحثية ، وأكاديميات العلوم املتخصصة، 
ومؤسسلات للتدريب املهني ، والتأهيل التخصيص ، والتكوين املستمر اجلديدة ، وإدارج نظام 

الصرفة املالية ضمن تلكم القائمة أصا يف خمتلف بلدان العامل اإلسامي . 

هذه املؤسسلات التي يفرتض أن ال يقترص دورها عىل التكوين فحسلب ، بل يتجسد أيضا 
يف تلبية االحتياجات املسلتمرة للسلوق إىل العاملة املؤهلة ، وإىل األفكار ، واملشاريع ، واحللول 

للمشاكل القائمة .  

إن دور اجلامعلة إضافلة إىل كل ذللك يتجسلد يف خللق البيئلة البحثيلة القلادرة علىل تلبية 
احتياجات القطاع عىل مستويات :

- األبحاث والدراسات التطويرية .  

- خمططات املشاريع االسترشافية املستقبلية .  

- اخلرات االستشارية التخصصية.   

- الكفاءات التدبرية .  

- املشاتل التجريبية .  

- املهارات التكنولوجية .  

هذا مع التنبيه عىل أمهية االسلتثامر العلمي يف الرتمجة ، ال يف عملية التطوير واالنفتاح عىل 
التجارب املختلفة فحسب ، بل أيضا يف توفر األرضية للدراسات النقدية واملقارنة .

وهلي كلهلا عبارة علن أوراش كرى يف حقلل الدراسلات املالية تسلتدعي يف واقع األمر 
تفعيا للرشاكة احلقيقية بني املؤسسات املرصفية واملؤسسات املعنية بإنعاش هذا القطاع ، وبني 

املؤسسات اجلامعية ومؤسسات البحث العلمي .
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وطبعًا ليس السلياق مناسلبًا لتفصيل الكام عن واقع البحلث العلمي باجلامعات العربية 

يف هلذا املجلال ، لكن تكفي اإلشلارة إىل أن دراسلة ميدانيلة أنجزها بعلض الباحثني يف جامعة 

شتوتغارت األملانية حول املوضوع خلصت إىل أن :

الغاف الزمني املخصص لتدريس االقتصاد اإلسلامي يف اجلامعات األملانية بشلكل عام 

كمجزوءات أو وحدات قيمة  )Modules / Unités de valeur ( أو كأقسام مستقلة ، أو عىل 

هامش وحدات أخرى ضمن أقسام غر ختصصية ، ) النظم االدارية يف القرون الوسطى ، نظم 

الدول اإلسلامية ، تاريخ االقتصاد ، النظريات االقتصادية ، االقتصاد املقارن ، ... ( وبرصف 

النظر عن الزاوية التي تدرس منها : نقدية ، تأرخيية ،موضوعية ، منحازة ، مدافعة ، رافضة ... 

الخ ، وبرصف النظر عن كون القائمني عىل هذا التدريس مسلمني أو دارسني غربيني ، 

بلرصف النظلر عن كل تلكم احليثيلات ، فإن هذا الغاف الزمني يضاعف بنسلبة 25 مرة 

الغاف الزمني املخصص للمواد نفسلها ، وللوحدات واملجزوءات نفسلها يف جممل جامعات 

دول املغرب العريب اخلمس .  

كلام أن املراكز البحثية املنكبة عىل مشلاريع بحثية متخصصة يف حماور ذات صلة باالقتصاد 

اإلسامي ونظام معاماته املالية تضاعف نظرهتا يف دول املغرب العريب �7 مرة . 

ناهيك عن نسب املخصصات املالية ، واملوارد البرشية ، وأدوات العمل ، وآفاق االندماج   

الوظيفي وغرها )�( . 

* * *

)�( آفاق االقتصاد اإلسامي يف دول املغرب العريب - عبد القادر بن يعىل - دراسة ميدانية - ص : 342 .   
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- وإضافة إىل التعليم والبحث اجلامعيني ، فإن النظام الرسمي العريب واإلسامي ، مدعو 
كذلك إىل تشلجيع البحث التطويري يف الصرفة اإلسلامية عىل املسلتويني النظري والتطبيقي 

من خال :      

- الرفع من نسلبة خمصصات البحث العلمي من الناتج الوطني اخلام ، ثم الرفع من نسلبة 
خمصصات القطاع ضمن تلكم املخصصات .   

- حتفيز احلس االبتكاري االبداعي .

- محاية امللكية الفكرية يف هذا املجال .

- متويل املشاتل البحثية ، واملشاريع التجريبية التطويرية .

- الرفلع ملن ملؤرش متويل املشلاريع املالية ذات الصبغة اإلسلامية ضملن قروض متويل 
املقلاوالت الصغلرى واملتوسلطة املعمول بله حاليا ، والتلي يمكن أن متثل يف حلد ذاهتا عينات 

للدراسة باعتبارها مشاتل جتريبية نموذجية .

- تشجيع ودعم إنشاء املقاوالت ذات الصبغة االستشارية واخلرية يف جمال تطوير العمل 
املرصيف . 

- دعم األبحاث والدراسات امليدانية .  

- تنظيم امللتقيات التخصصية .

- تطوير الشبكة التواصلية التفاعليةبني الباحثني يف الرصافة اإلسامية دوليا.

- خلق بنية معلوماتية مرجعية للبحث التخصيص: )معاجم ، باحثني ، علامء ، مؤسسات، 
أبحاث ودراسات .. ( .  
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- تنظيلم امللتقيلات التدريبيلة ، ودورات التكوين املسلتمر مع ربط الكفلاءة التكنولوجية 
والتطويرية املهنية بالكفاءة التأطرية الرشعية .  

- دعم عملية التحديث والتطوير يف وسلائل العمل والبحث والتواصل من خال تيسلر 
إمكانيات ولوج الباحثني إىل وسائل التكنولوجيا املتطورة . 

- التوجيه والتحسليس اجلامهري من خال وسلائل االتصال واإلعلام ، للتوعية بأمهية 
قطاع املرصفية اإلسامية كقطاع درايس بحثي أوال ، وكقطاع استثامري ثانيا . 

* * *

وإضافلة إىل أجهلزة الدوللة ، فإننلا نعتقلد بلأن عددًا ملن األطلراف الفاعللة األخرى يف 
املجتمعات العربية واإلسامية مدعوة إىل لعب دور حيوي يف هذا املجال، وأمهها :

هيئات املجتمع املدين : مجعيات الدعم والتأطري الثقايف ،واجلمعيات اخلريية :

التي ينتظر منها القيام بدور توعوي حتسيي وتأطري يستهدف عموم الفئات العمرية يف 
املجتمع ، هيدف من جهة إىل توجيه الطاقات الفكرية يف األمة ، خاصة منها الشابة نحو االهتامم 
هبلذا التخصلص العلمي ، ومن جهلة أخرى إىل اسلتقطاب رؤوس األموال لاسلتثامر يف هذا 
القطاع ، بالرتكيز عىل ما يتيحه من فرص اجتامعية واقتصادية يف نفس الوقت ، من خال خلق 

فرص جديدة للشغل ، وخفض مؤرش البطالة .

املؤسسات الوقفية : وهي مؤسسات ال جيادل أحد يف الدور الكبر الذي لعبته عر التاريخ 
يف خدمة املجتمع اإلسلامي ، وهو دور ندعو إىل اسلتمراره يف أشلكال عرصية متطورة مثل : 

وقف البحث العلمي ، أو وقف التجارب التطويرية أو ما شابه )�( .  

)�( انظر : مؤسسة الوقف يف التطبيق املعارص : نموذج األوقاف يف اجلمهورية اللبنانية - مروان عبد الرؤوف 
قباين - ص ��3 . دور الوقف اإلسامي يف تنمية القدرات التكنولوجية - عبد اللطيف حممد الرصيخ- 

ص : 55 . 
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اهليـآت الترشيعيـة ) الربملانـات ، وجمالس الشـورى ( ، ثم اهليآت القانونيـة: وهي أطراف 
تتجىل أمهيتها يف : 

- التأثلر علىل الدوللة وإقناع وجهلات القرار بجدوى نظلام املعامات املالية اإلسلامية 
احلديلث ، كفاعلل تنملوي اقتصادي ، وبالتلايل جدوى حضلوره ضمن املقررات الدراسلية ، 

وخمصصات البحث العلمي .  

- توجيله البحوث والدراسلات الترشيعيلة والتخطيطية املحلية نحو آفاق اسلتيعاب هذا 
النظام املرصيف ، واستصدار الترشيعات الكفيلة بوضع اإلطار القانوين له كنظام للتعامل املايل ، 
وملنتوجه ، ولاستثامر املايل فيه كقطاع حيوي ، وإدراجه ضمن بنود املزانيات السنوية لوزارات 

املالية ، خصوصا فيام يتعلق بمخططات االستقطاب االستثامري .

- التكييلف القانلوين ملقوملات هذا النظام ملع املقتضيلات القانونية املعمول هبلا يف العامل 
العلريب، والتي تصنف أغلبيتها ضمن القوانني الوضعية . بل إن بعضها يمثل نسلخا معدلة من 

القوانني املوروثة عن الدول االستعامرية .  

* * *

لكلن يف املقابلل ، ال بد من اإلشلارة إىل أن العاقة بلني املنظومة البحثية وبني املؤسسلات 
املرصفية اإلسامية عاقة جدلية يف ما يتعلق بتحمل املسؤولية جتاه النهوض بالقطاع . 

فلإذا كانلت املؤسسلات األكاديميلة واملراكلز البحثيلة مدعوة إىل ربلط مسلاراهتا الرتبوية 
ومشلاريعها البحثيلة بتلبية احتياجلات القطاع نظريلا وتقنيا ، فإن املؤسسلات املرصفية مدعوة 
كذللك إىل لعلب الدور الكبر يف دعم البحث العلمي يف هذا املجال ، مما جيعلها طرفا مسلتفيدا 

وفاعا يف نفس اآلن . 
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ومن ثم فإن املؤسسات املرصفية بدورها معنية بجملة ما سبقت إليه اإلشارة بشأن أشكال 

وجتليلات ومظاهر ومسلتويات الدعم املوجله لبنيات البحث العلمي : التمويل ، والتشلجيع ، 

والتحفيز ، ... خصوصا فيام يتعلق بتشلجيع التفكر التخصيص من خال القضايا اإلشلكالية 

ذات األولوية ، واملسلتجيبة حلاجة قائمة أصا لدهيا ، ولدى سلوق العمل املرصيف اإلسامي ، 

وفيام يتعلق بالتطوير واالبتكار يف صيغ التمويل واالسلتثامر ، وباإلجراءات والوسائل الكفيلة 

برفع املؤرشات األساسية : 

- مؤرش النجاعة يف تدبر املوارد البرشية. 

- مؤرش التنافسية . 

- وملؤرش الكفلاءة التسلويقية ، املوجهلة السلتقطاب العملاء واملسلتثمرين يف أوسلاط 

املؤسسات املالية الكرى  . 

إن خلق بنية بحثية داخل دوائر املؤسسلات املرصفية اإلسلامية ال تنحرص أمهيته يف تدبر 

عملية االنخراط يف دورة اإلنتاج بالصورة األمثل عر تطوير آليات العمل فحسب ، بل يمكن 

أن حيوهلا إىل مؤسسات ذات قوة اقرتاحية مؤثرة يف توجيه اقتصادات الدول ، بالنظر إىل توفرها 

عىل رصيد عال من اخلرة النظرية والفعلية يف السوق ، عىل غرار ما نجده يف عدد من املؤسسات 

الدولية املهيمنة ، وعىل رأسها البنك الدويل .  

* * *
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التوصيــات

تأسيسًا عىل ذلك ، نعود جمددا للتأكيد عىل ما سبقت إليه اإلشارة بشأن صياغة ورقة عمل 
يتبناها املؤمتر يتم رفعها إىل اهليئات الرسمية الكرى ذات الصلة مثل : 

اجلامعلات  واحتلاد   ، اإلسلامية  اجلامعلات  ورابطلة   ، واأللسلكو   ، اإليسسلكو   -
العربية ... إلخ.

- اللوزارات القطاعيلة ذات الصللة ، بلدول العامل العلريب واإلسلامي ) وزارات املالية ، 
والرتبيلة الوطنيلة ، والتعليلم العلايل ، والبحلث العلملي ، واألوقاف والشلؤون اإلسلامية ، 

واإلعام ، وغرها .. ( ، 

- ثم اهليئات التمثيلية الكرى : كجامعة الدول العربية ، ومنظمة املؤمتر اإلسامي ، احتاد 
املغرب العريب ، جملس التعاون اخلليجي ،وغرها من التجمعات اإلقليمية . 

تلدور هذه الورقة حلول الدعوة إىل االسلتناد إىل أرضية البحث العلملي األكاديمي لبناء 
قلوة اقتصادية ماليلة يف عامل حتكمه التكتات القطبية ، وتفعيل دوره كرافعة أساسلية يف التنمية 

االقتصادية واالجتامعية الشاملة ، وذلك من خال :

- تبني خمططات اسرتاتيجية عىل املديني املتوسط والبعيد لتثبيت الصرفة االسامية ورفع 
حصتها ضمن مقررات املنظومة البيداغوجية الرسمية ، بمختلف مراحل التدريس .

- تعميلم تدريلس هلذه امللادة يف كل اجلامعات العربية واإلسلامية ، ويف كليلات العلوم 
والتقنيات واآلداب والرشيعة والقانون . 

- رفع نسلبة االعتامدات املالية املخصصة للبحث العلمي يف جمال الصرفة اإلسلامية عىل 
املستويني الفقهي التأطري ، والتطويري التقني .
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- دعلم بنيات البحلث املوازية ، وخلق هيآت للبحث والتطوير والتكوين املسلتمر لفائدة 
األطر التقنية التدبرية ، وأطر الرقابة الرشعية عىل حد سواء .

- دعم انخراط اجلامعة يف املحيط السوسيو - اقتصادي . 

- دعم نرش األبحاث والدراسلات الفقهية الرشعية ) حتقيقا ودراسلة وحتليا ونقاشلا ( ، 
واإلعامية ، والقانونية ، واإلحصائية ، وامليدانية ..الخ . 

 - دعم أعامل الرتمجة من اللغات األخرى . 

- دعم عملية التحديث يف وسائل البحث وأدواته التكنولوجية . 

- توفلر إمكانيلات التواصل وتبلادل اخلرات بني الباحثلني بعقد امللتقيلات التخصصية 
الدقيقة .

- حث القرار السليايس الرسلمي عىل االسلتناد إىل خرة هيآت البحث العلمي يف عملية 
الرصد ، واملتابعة ، وحتديد املسارات ، عىل غرار الدول املتقدمة .

- حتفيز املؤسسات املرصفية عىل االستثامر يف البحث العلمي ودعم هيآته ، بتبني املشاريع 
البحثية ، ومتويلها ، واالستفادة من خرهتا . 

* * *
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املصـادر
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- Encouraging Specialist thought : real estate , agricultural ... 

- Continuous training : technical and jurisprudential . 

- Development of working technologic Tools . 

- Protection of intellectual property.

- Creating an international interactive communication network between 

researchers in Islamic banking .

- Creating an information infrastructure reference for specialized research 

: (researchers, scientists, dictionaries , institutions, research and studies ..). 

- Providing specialized forums . 

- Linking professional competence with jurisprudential competence . 

- Rehabilitation and Update of the staff working in the Islamic financial 

institutions . 

- Public Framing : media and education programs . 

- Raise the marketing efficiency index in order to attract major financial 

institutions, and clients . 

- Development of tools and work techniques . 

- The most effective measure of human resources

* * *
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Basing on this ground , this paper will try to approach a number of issues 

related to activating the scientific research background , as follows: 

Entrance: 

- The importance of scientific research in overall community 

development. 

- Between Islamic banks and scientific research : framing

And development. 

1 – Framing : 

- Jurisprudence and comparative research and studies . 

- Ancient Judicial questions and decisions ( Nawazil ). 

- Jurisprudence development : Ijtihad in terms of banking. 

- Bank of ancient and modern fatawa .  

- Organization and classification of scientific accumulation of traditional 

financial jurisprudence . 

- Modernization and continuous training for the development of work 

mechanisms for the members of scientific bodies .

2 – development      . Through research and studies in :

- Creating a permanent structure for the following up on amelioration 

(research centers specialized in amelioration ). 

- Linking the banking experiences with research institutions (universities, 

and specialized institutes). 

- Supporting and financing research projects. 

- Supporting and financing research nursery.

- Stimulating the creative and innovative sense.
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The role of scientific research in advancement of the 
banking Business.

Prof . dr . Abderrahim Alami

Abstract

     The reality of growing of Islamic banks and institutions currently 
in various parts of the world , indicates that the system of Islamic banking 
became , after about more than 30 years of hard work , and respected presence 
in the international market of financial transactions, a distinct financial 
and intellectual and philosophical strength , in level of backgrounds, and 
methodology, and working mechanisms, and product quality , which gives 
him the ability to attract customers , and capitals investment , and make it In 
the center of attention as an expected non-traditional financial pole , which is 
able to provide effective solutions , and a ground for development of Islamic 
world societies  , and solutions for its economic problems . 

    However, the rapidly development of the global economy and the 
modern financial system , require from the   Islamic Banking experts a double 
effort in order to raise the pace of amelioration at the level of the working 
mechanisms , marketing, taking into account the risks , increased productivity 
, profitability, professionalism , and specialization. 

    All of those demands could be achieved only through the 
advancement

of scientific research , which is the solid ground of each development , 
modernization and expansion of the attracting circle desired in the Islamic 
financial system . 


