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 اإلهداء
 أهدي ثمرة عملً هذا إلى:

 

 هللا ماإلى رمز الصمود والكفاح والدي العزٌزٌن حفظه

 إال بعد جهد وكد ن علمانً أن النجاح ال ٌكونٌإلى اللذ

 إلى إخوتً وأخواتً وإلى عمتً الكرٌمة.

 العلمً البحثإلى من كان لً قدوة ونبراسا وشمعة مضٌئة فً طرٌق 

 ".الكرٌم زوجً"وتحمل مسٌرة بحثً 

 إلى كل الصدٌقات واألحباب، وإلى أهل هللا وخاصته )رفٌقات الدرب إلى القرءان(.

 إلى جدتً حفظها هللا ورعاها وأطال هللا عمرها.

 إلى أعز ما أملك فً هذه الدنٌا أبنائً األعزاء: الشبل معاذ واللؤلؤة تسنٌم

 وعصفورتً الصغٌرة رباب حفظهم هللا.

 

 بن ادلين فاطمة                                                 

 

 

 

 



 

 

 اإلهداء
       

 

 

 إلى من علمنً كٌف أقف بثبات فوق األرض....

 أبً المحترم حفظه هللا.

 إلى من علمتنً العطاء وغمرتنً بحنانها وكرمها....

 أمً حبٌبتً رعاها هللا.

 نً...إلى مثال الكبرٌاء والتضحٌة والعطاء مشاطري أفراحً وأحزا

 إخوانً وأخواتً.  

 إلى عائلة "بوقندي"، "بن الدٌن"، "بن طابع".

 إلى صدٌقاتً الغالٌات خصوصا " نورٌة"، "فاطمة"، "وردة".

 إلى كل من تلقٌت منهم دعما ومساندة أهدٌكم ثمرة جهدي.

 فشكرا شكرا ولن أوفٌكم حقكم.

 

 بوقندي سهام



 

 

 
 

 شكر وتقدير
 

 

 بٌب المصطفى سٌدنااسم هللا والصالة على الحب

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن. 

 فمن ال ٌشكر هللا أوال وقبل كل شًء، الحمد هلل والشكر هلل عز وجل

 قال تعالى: }لئن شكرتم ألزٌدنكم{. ،ال ٌشكر الناس

 نوجه كل الشكر والتقدٌر لمن كرس جهده ووقته وبعد ذلك 

 ألجلنا أستاذنا المشرف األستاذ " محمد جرادي "

 .ساندنا مادٌا أو معنوٌالوالدٌنا وكل من و 
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 عتم اظتنفعة صتلب كذلك كاألخركية، الدنيوية الناس مصاحل لتحقيق اإلسبلمية الشريعة جاءت    
 ،شرعي حكم كل كمقتضى مقصد كتبيُت نهميب معاملة لكل األحكاـ كتشريع عنهم، اظتفسدة كدفع
 الضركريات إحدل كاعتباره اظتاؿ ألمهية كذلك اظتالية، اظتعامبلت أحكاـ بينتها ليتا األحكاـ بُت كمن

 معامبلتو حتكم ضوابط بوضع اإلسبلمية الشريعة قامت كعتذا ،هبا إال اضتياة تستقيم ال اليت اطتمس
  .بأحكامو اظتالية كاظتؤسسات اظتصارؼ التزاـ التشريع ىذا مقتضيات من فإف كعليو

 كانتشار منو شهد حيث عاظتيا، األخَتة السنوات يف كبَتا توسعا اإلسبلمية اليةاظت نشاط عرؼ
 النظاـ الستقرار راجع كذلك ،2008  سنة اظتالية األزمة عقب ملحوظا تطورا اإلسبلمية اظتصارؼ

 .األزمة حدكث سبب أنو على الدراسات أكدت الذم بالربا، تتعامل ال لكوهنا هبا اظتايل

 يف إسبلمية مصارؼ إىل التقليدية البنوؾ حتوؿ ظاىرة كىي أخرل، ظاىرة النتشارا ىذا كاكب كقد
 كاظتنتجات اطتدمات تقدمي إىل التقليدية البنوؾ من العديد سارعت فلقد كالعاظتية، اإلسبلمية الدكؿ

 التحوؿ خبلؿ من تقدـ اطتدمات ىذه كانت سواء متعددة، كمداخل بأساليب اإلسبلمية اظتصرفية
 مصرؼ إىل تقليدم بنك من كامل حتوؿ أك التقليدية، للبنوؾ إسبلمية نوافذ فتح عرب اصتزئي

 إىل التقليدية للبنوؾ التحوؿ موضوع يف مهمة ظتباحث حاكؿ التطرؽسن الدراسة ىذه كيف .إسبلمي
   .الفارؽ إحداث يف األخَتة ىذه كدكر إسبلمية مصارؼ

 :اإلشكالية

 التساؤالت طرح ديكن كعليو اإلسبلمية؟ اظتصرفية ؿتو التحوؿ عمليةب للقياـ البلزمة اإلجراءات ماىي
 :التالية الفرعية

 التقليدية؟ البنوؾ عن دييزىا كما اإلسبلمية اظتصارؼ ماىي

 لو؟ الداعي كما بالتحوؿ اظتقصود ما

 كآثاره؟ التحوؿ معوقات ماىي

 ية؟اإلسبلم اظتصرفية ؿتو التحوؿ جتربة خاضت اليت الدكؿ ؾتاح مدل ما
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 :البحث أهداف

 .اإلسبلمي اظتصريف النظاـ على التعرؼ

 .اإلسبلمية للمصرفية التقليدية البنوؾ حتوؿ ظاىرة كتقييم دراسة

 :الموضوع اختيار أسباب

 .كبَتة أمهية مذ التحوؿ موضوع كوف

 .اجملاؿ ىذا يف كالباحثُت الطلبة خبلعتا من يستفيد دراسة تقدمي 

 .التقليدية البنوؾ عن بو تتسم كما اإلسبلمية، ارؼاظتص على التعرؼ يف الرغبة

 :البحث منهجية

  :التالية اظتناىج على االعتماد مت البحث إشكالية ظتعاصتة

 أثر على كالوقوؼ نتائجها، كتقييم التحوؿ ظاىرة بدراسة قمنا حيث :التحليلي الوصفي اظتنهج
 .اإلسبلمية الصَتفة ؿتو التحوؿ عملية

 .اإلسبلمية كاظتصارؼ التقليدية البنوؾ بُت اظتقارنة يف اعتماده مت الذمك  :اظتقارف اظتنهج

 :السابقة الدراسات

  موضوع حتوؿ البنوؾ التقليدية عدد من الدراسات نذكر منها: تناكؿ

 متطلبات الستكماؿ أطركحة اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ كفق للعمل التقليدية اظتصارؼ حتوؿ -
 خلف يزف كاظتصرفية، اظتالية العلـو كلية اإلسبلمية اظتصارؼ ختصص يف ةالفلسف دكتوراه درجة منح
 كأىم كأنواعو كمصادره، كدكافعو، التحوؿ، مفهـو بياف إىل الدراسة ىذه ىدفت كقد :العطيات سامل

 التحوؿ مبوضوع اظتتعلق ،الشرعي اضتكم بياف إىل باإلضافة تنفيذه، تواجو اليت كالعقبات اظتتطلبات
 تؤثر قد اليت كاظتتغَتات العوامل أبرز إىل التعرؼ إىل ىدفت كما عنو، النارتة الفقهية سائلاظت كأىم

 .اإلسبلمية الشريعة أحكاـ كفق للعمل األردف يف التقليدية اظتصارؼ حتوؿ إمكانية يف
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 سعود اظتاجستَت، درجة لنيل مقدمة رسالة كمقتضياتو، إسبلمي مصرؼ إىل الربوم اظتصرؼ حتوؿ -
 منها األكؿ الباب تناكؿ :بابُت منها األكؿ اصتزء يف الدراسة ىذه عرضت كقد ة:الربيع اهلل عبد ػتمد

 .للتحوؿ االقتصادية اظتقتضيات تضمن فقد الثاين الباب أما التحوؿ، إىل مدخل

 اظتاجستَت، شهادة لنيل تطبيقية دراسة اإلسبلمية، للمصرفية التقليدية البنوؾ حتوؿ ظاىرة تقييم -
 كبياف اإلسبلمية اظتصرفية كتطور نشأة الدراسة ىذه تناكلت :مصطفى ػتمد إبراىيم طفىمص

 اإلسبلمي اظتصريف العمل ؿتو التقليدية اظتصارؼ حتوؿ ظاىرة كاقع تناكلت مث عتا اظتميزة اطتصائص
 بعض عرض خبلؿ من خاص بشكل السعودية يف كانتشارىا كتطورىا عاـ بشكل كعاظتيا عربيا

 اليت كاظتعوقات الظاىرة ىذه آثار كبينت التحوؿ، يف اعتمدهتا اليت الدكافع أىم أبرزت حيث جتارهبا،
 .اعًتضتها

 اظتصارؼ مؤدتر إىل مقدـ حبث السرحي، ػتمد لطف التقليدية، البنوؾ يف اإلسبلمية الفركع -
 حيث من سبلميةاإل الفركع ماىية الدراسة ىذه تناكلت :اظتستقبل كأفاؽ الواقع اليمنية اإلسبلمية

 لتأسيس البلزمة األساسية الضوابط بعرض الباحث قاـ مث كمن أىدافها، كأىم كتطورىا نشأهتا
 الضوابط أمهها ضوابط عدة كجود الباحث بُت حيث التقليدية، اظتصارؼ يف اإلسبلمية الفركع

 .الضوابط من كغَتىا كاإلدارية كاحملاسبية اظتالية كالضوابط الشرعية

 :البحث خطة

 .كخادتة مباحث ةكأربع مقدمة على البحث اشتمل

 كتطرقنا فرعية، تساؤالت حتتها اندرجت عامة إشكالية كطرحنا للموضوع، اظتقدمة يف مهدنا
 دراستو، يف اظتعتمدة كاظتنهجية فيو، السابقة الدراسات كأىم اختياره، كأسباب اظتوضوع ألىداؼ

    ة.اظتتبع كاطتطة

 حوؿ األكؿ مطالب، ثبلث اظتبحث كتضمن عامة، بصفة البنوؾ لدراسة خصص األكؿ اظتبحث
 .البنوؾ أنواع فتناكؿ الثالث أما البنوؾ، كأىداؼ كظائف حوؿ كالثاين كماىيتها، البنوؾ نشأة
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 ثبلث إىل تقسيمو كمت اإلسبلمية، بالشريعة عبلقتها حيث من البنوؾ ألنواع الثاين اظتبحث خصص
 حوؿ فكاف الثالث أما اإلسبلمية، اظتصارؼ كالثاين التقليدية، بنوؾال األكؿ اظتطلب تناكؿ مطالب،
 .اإلسبلمية كاظتصارؼ التقليدية البنوؾ بُت الفركقات

 مصرؼ إىل التقليدم البنك حتوؿ) 6رقم اظتعيار لنص حتليلية دراسة عن عبارة الثالث اظتبحث ككاف
  شكاؿاأل عن كثانيها كعوائقو، وأسباب التحوؿ، مفهـو عن أكعتا مطالب ةثبلث تضمني(، إسبلم

 .التحوؿ آثار ذكرنا الثالث كيف للتحوؿ، البلزمة كاإلجراءات

 ثبلث إىل قسم حيث اإلسبلمية، الصَتفة ؿتو التحوؿ يف جتارب إىل فيو تطرقنا الرابع اظتبحث أما
 كالثالث كسط،األ الشرؽ بنك جتربة تناكؿ كالثاين السعودم، اصتزيرة بنك جتربة تناكؿ األكؿ مطالب،

 .التقليدية البنوؾ يف اإلسبلمية الشبابيك ظاىرة حوؿ

 أضتق بالبحث الفهارس الضركرية.ك  توصيات،ك  جنتائ من إليو توصلمت ال ما فيها فعرض اطتادتة أما



 

 

 
 المبحث األول :

 مفهوم البنوك
 

 كماىيتها البنوؾ نشأة: األول المطلب

 البنوؾ كأىداؼ كظائف: الثاني المطلب

 البنوؾ أنواع :الثالث طلبالم
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 تطوير يف البلداف عليها تعتمد اليت األساسية الركائز من الراىن الوقت يف البنوؾ تعد      
 فأصبحت كالسلف، القركض كمنح اظتدخرات كتجميع متعددة خدمات من تقدمو ظتا اقتصادياهتا

 إطار ضمن كبراغتها تيجياهتاكاسًتا أىدافها حتقيق يتطلب األمر كىذا فعلية، ضركرة عتا اضتاجة
  .1ريفكاظتص اظتايل الوسط

 كأنواعها؟ كأىدافها كظائفها ىي كما حقيقتها؟، كما البنوؾ؟، نشأت فكيف

 وماهيتها البنوك نشأةل: األو  المطلب

 البنوك نشأة: األول الفرع

 ؽ (2000) الرافدين ببلد جنوب يف منطقتهم كانت الذين السومريُت أف القددية اضتفريات دلت)
 أماكن يعتربكهنا ألهنم كذلك اظتقدسة، معابدىم باشرتو الذم اظتصريف النشاط من أنواعا عرفوا قد ـ

 أمواعتم باستيداع األفراد قياـ إىل أدل ؽتا بالكهنة لثقتهم فيها، السرقة حدكث ديكن ال آمنة للعبادة
 )2. اظتصريف العمل ظتمارسة األكؿ اظتكاف ىي فكانت اظتعابد، هبذه

 طريقهم، عن اظتتوسط اضتوض يف كانتشر ـ ؽ الرابع القرف يف اظتصريف النشاط اإلغريق مارس كقد
 يف كانتشر اإلغريق، عن اظتصريف الفن الركماف كأخذ مصر، إىل العامة اظتصارؼ نظاـ البطاطا كنقل
 إلمرباطوريةا يف قائما اظتصريف التنظيم كبقي ،(ـ ؽ 2 ك1 ؽ) بُت ما القدمي العامل أرجاء معظم

 اظتدنيات خلفتو ما على اظتظلمة العصور يف اظتواصبلت كانقطاع األمن اضطراب قضى حىت الركمانية
  .3ةالركماني لئلمرباطورية كاضتضارم االقتصادم باالهنيار تسبب ؽتا االئتماف، نظم من القددية

                                                           
 .  31ليازكرم، عماف، ص ، دار ا1996احملاسبة اظتصرفية، فؤاد توفيق ياسُت، أزتد عبد اهلل دركيش، عماف،  1
 .83النقود كالصَتفة كالسياسة النقدية، علي كنعاف، دار اظتنهل، لبناف، ص  2
ـ(، مطبعة الشرؽ 1982ىػ/1402ينظر. تطور األعماؿ اظتصرفية مبا يتفق كالشريعة اإلسبلمية، سامي زتود، ط: الثانية، )3

ق(، دار 1431ـ/2010يل أزتد شتحاف، ط: األكىل، )، النقود كاظتصارؼ، حسُت ػتمد شتحاف، سه38كمكتبتها، ص 
 .104/ 103اظتسَتة، عماف، ص 
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 مصرؼ أكؿ كاف حيث ظتصريف،ا العمل تطور اضتديثة األكركبية اضتضارة يف التجارة ازدىار بداية كمع
 اظتصارؼ من لسلسلة األكىل النواة يعترب ـ1587 عاـ إيطاليا يف البندقية مدينة يف تأسيسو مت

 مدينة يف آخر مصرؼ تأسيس مت حيث أكركبا، مدف يف اظتصارؼ ظهور تواىل مث الحقا، أنشئت
 التاسع القرف أكائل يف فرنسا بنك مث ـ،1694 عاـ إؾتلًتا بنك مث كمن ـ،1609 عاـ أمسًتداـ

 إىل ذلك كيعود اضتاضر، الوقت يف عليو أصبحت الذم بالشكل تطورا شهدت ذلك كبعد عشر،
  .1ةاالقتصادي التنمية عملية يف اظتصارؼ تلعبو الذم كاظتهم الفعاؿ الدكر

  البنوك ماهيةي: الثان الفرع

 يوجد فهل كمصرؼ، بنك كلمة بُت الفرؽ كجو إىل اإلشارة من البد البنك تعريف إىل اللجوء قبل
  كاحد؟ شيء مها أـ بينهما؟، فرؽ

  :العربية اللغة في مصرف كلمة

 صَتيف، الفاعل كاسم بعتو، بالدراىم الذىب كصرفت أنفقتو اظتاؿ صرفت " :اظتنَت اظتصباح يف جاء)
 .2(للمبالغة كصراؼ كصَتؼ

 مصرؼ ككلمة الصرؼ مكاف :الراء سربك كاظتصرؼ مهنة، كالصرافة بنقد، نقدا يبذؿ من :(الصراؼ
 3(.مصرفا البنك شتي كبو رؼ،الص مكاف مفعل كزف على اللغة يف

 من مشتقة كىي األكركبية، اللغة يف بنك تقابل العربية اللغة يف مصرؼ كلمة: (كالبن تسمية سبب
 ظتبارد يف الصرافة بأعماؿ اظتشتغلُت اليهود أف إىل ذلك كيرجع اظتائدة، كمعناىا Banko كلمة

 أحدىم توفق إذا ككانوا زجاجية، كاجهة ذات موائد على اظتختلفة العمبلت يضعوف كانوا بإيطاليا،
 .4(علنا مائدتو زجاج اصتمهور حيطم بأف عليو حكم غَته قبل التزامو أداء عن

                                                           
 .84النقود كالصَتفة كالسياسة النقدية، مرجع سابق، ص 1
 .362/364، ص 11اظتصباح اظتنَت يف غريب الشرح الكبَت، للفيومي، اظتكتبة العلمية، بَتكت، ج  2
 .513، ص2القاىرة، ج  اظتعجم الوسيط، إبراىيم مصطفى، دار الدعوة، 3
 .103النقود كاظتصارؼ، أزتد شتحاف، مرجع سابق، ص  4
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 كبنك العربية باللغة فمصرؼ كاحد، لشيء اشتاف "بنك "ك "مصرؼ "كلمة بأف يتضح ىذا من 
 .لبلتينيةا باللغة

 العمليات كافة اعتيادية كمهنة يؤدم معنوم شخص البنك) نك:للب القانوني التعريف: أوال
 تصرؼ حتت كتسيَتىا الدفع كسائل كضع كأيضا القركض عمليات الناس، أمواؿ باستبلـ اظتتعلقة
  .1(الزبائن

 اختصاصها من اليت اظتؤسسات عامة بصفة بالبنوؾ يقصد ):للبنك االقتصادي التعريف ا:ثاني
 كحتصيل كصرؼ حبساباهتم اظتتعلقة أكامرىم كتنفيذ العمبلء من الودائع قبوؿ تأسيسها كأغراض
 .2(ذلك إىل كما الشيكات، كإصدار

 كأكعية تعمل اظتصارؼ أف مبعٌت عليها، بالطلب األمواؿ عرض التقاء مكاف البنك) :آخر تعريف
 طريق عن منها االستفادة يف كيرغب يستطيع من إىل إقراضها ليعاد كاظتدخرات األمواؿ فيها تتجمع

  .3ا(استثمارى

  :اآليت التعريف استخبلص ديكن ذكر ما خبلؿ من

 الدفع، كسائل كتسهيل القركض كمنح الودائع رتع كظيفتها رشتية نقدية مالية مؤسسة ىو) :البنك
 .4( ةاظتالي الوساطة يف ىاما دكرا تلعب حيث

 البنوك أهدافو  وظائف: الثاني المطلب

 البنوك وظائف: األول الفرع

 :يلي كما كىي ذكره، السابق التعريف من استنباطها ديكن كظائف عدة للبنوؾ

                                                           
 اظتتعلق بقانوف النقد كالقرض. 14/04/1990(، الصادر بتاريخ 20/10من قانوف ) 114اظتادة  1
جامعة تلمساف سنة العوامل اظتؤثرة على اختاذ قرار منح القركض البنكية للمؤسسات االقتصادية، كاضح نعيمة، أطركحة دكتوراه،  2
 .4(، ص 2016)
 .3(، دار كائل، عماف، ص 2003إدارة البنوؾ، زياد سليم رمضاف، ػتفوظ أزتد جودة، ) 3
 .5العوامل اظتؤثرة على اختاذ قرار منح القركض البنكية للمؤسسات االقتصادية، مرجع سابق، ص  4
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 كاظتقًتضُت اظتقرضُت بُت التمويل عبلقة بتحويل تسمح اليت اعتيئات تلك ىي) :اظتالية الوساطة_1
 إىل الفائض أصحاب من األمواؿ ىاعرب  دتر جديدة قناة ختلق فهي مباشرة، غَت عبلقة إىل احملتملُت
 كمنحها كاظتؤسسات، األفراد من اظتالية الفوائض االدخار تعبئة خبلؿ من اظتايل، العجز أصحاب

 فهي البنكية الوظائف أىم من اظتالية الوساطة كتعترب اظتايل، العجز ألصحاب قركض شكل على
 صانعة تعترب كاظتخاطر كالرحبية سهولةال حيث من متناقضُت طرفُت بُت اصتمع تسهيل إىل باإلضافة
  .1ة(العبلق أطراؼ صتميع بالنسبة كبَتة أمهية كعتا التمويل،

   :2إىل اظتصرفية اظتالية الوساطة خدمات تنقسم

 ظتن الفنية كاالستشارات الدراسات كافة اظتصارؼ تقدـ حيث) :البورصة يف اظتضاربة خدمات-أ
 كتطورىا كالبورصات كالسندات كاألسهم اظتسامهة لشركاتبا التعريف خبلؿ من باظتضاربة يرغب

 اظتصرؼ قياـ إىل إضافة البورصة، عمل عن كالسنوية كاألسبوعية اليومية التقارير كتقدمي كالسماسرة
 (.عنهم نيابة كاظتضاربة للزبائن مالية ػتفظة بتكوين

 األقساط ذلك يف امب التأميٍت، العمل عن مفصبل شرحا اظتصارؼ تقدـ) :التأمُت خدمات-ب
 دفع أك لتحصيل التأمُت شركات لدل كالتوسط حدكثها حاؿ يف األضرار كتعويض كاظتخاطر
 العبلقة أصحاب األشخاص على كالتأمُت األضرار كقوع عند اظتبالغ كحتصيل العقود كإبراـ األقساط

 ((.كعائلتو الزبوف)

 يف اظتالية اطتدمات بكافة الزبائن لتعريف نفسو للمصرؼ تابعة ) :مالية كساطة شركة تأسيس-ج
 مواقع كبياف تطورىا كدراسة الشركات تقييم كإعادة الشركات كتأسيس التأمُت كشركات البورصات

 (.السلبية بتجاكز الشركات كتنصح اإلجيابية البوادر تنمي حبيث كالتفوؽ اطتلل

 إىل العمل هبذا قيامهم عند الزبائن إرشاد أك اظتصرؼ لصاحل) :األجنبية بالعمبلت االستثمارد_  
 االستثمار بأف الدراسات أكدت لقد .اطتسارة عن كتبعدىم األرباح عتم حتقق اليت الصحيحة اآللية

                                                           
باصتزائر، بوسنة كردية، مذكرة ماجستَت، جامعة تلمساف، البنوؾ األجنبية كمصدر لتمويل اظتؤسسات الصغَتة كاظتتوسطة  1

 .6، ص 2011سنة
 .149/ 148النقود كاظتصارؼ، مرجع سابق، ص  2
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 دخلت لذلك اإلفبلس، ظتخاطر يعرضو البلزمة الكفاءة لديهم تتوفر ال ظتن األجنبية بالعمبلت
 (.العمل هبذا اغبُتالر  للزبائن اإلرشادات بتقدمي كبدأت اجملاؿ ىذا يف اظتصارؼ

 مداخل من الفائض اصتزء دتثل كالودائع البنك كظائف أىم أحد الودائع رتع يعترب) :الودائع رتع-ق
 أك متوسطة طويلة) ؼتتلفة لفًتات تكوف كقد البنك، يف هبا احملتفظ كاظتؤسسات العائبلت بعض
 .1(للتمويل قركض إىل عتاحيو  بدكره الذم للبنك مايل مورد أىم الودائع كدتثل ،(األجل قصَتة

 يكوف أف على زبائنها إىل أك األفراد أك للمنظمات القركض مبنح اظتصارؼ تقـو) :القركض منح-ك
 يكوف كقد اظتبلغ، تسديد من اظتقًتض دتكن عدـ حالة يف القرض ىذا تسديد يضمن ما ىنالك

 جتارة ىوية ديول أك اظتصرؼ يف حساب لو شخص من ضماف أك سيارة، حجز دار، حجز الضماف
 .2(اظتصرؼ قبل من حتدد اليت الضوابط حسب كذلك

 مثبت الببلستيك من مصنوع كارت شكل على بطاقات األفراد دينح) :االئتمانية البطاقات-م 
 الصراؼ من السحب عند يستعملو سرم رقم كذلك لو كدينح اضتساب، كرقم الزبوف اسم عليو

 التجارية احملبلت يف استخدامها ديكن حيث عديدة، اتخدم بدكرىا تقدـ البطاقات كىذه اآليل،
 كغَتىا، صغَتة عمبلت كجود كعدـ النقود زتل عملية عليو يوفر ؽتا مشًتياتو، تكلفة لتسديد
 اآليل الصراؼ ؿتو يتجو مباشرة كإمنا نفسو البنك إىل الرجوع دكف هبا السحب يستطيع كذلك
 البطاقات ىذه تصدر قد كما الدكاـ، ساعات خارج أك العطل أياـ كاف سواء كقت أم يف مباشرة

 كديكن اظتعينة الدكلة نطاؽ على كتستعمل اظتصارؼ، من غتموعة بُت بالتنسيق أك كاحد مصرؼ من
  .3(أيضا حدكدىا خارج استخدامها

 ذلك حصوؿ الصعب من بل حصرىا، ديكن ال كمتعددة جدا كثَتة ككظائف خدمات توجد
 .بو احمليطة كظركفو اظتصرؼ طبيعة على يعتمد فعددىا

 

                                                           
 .6العوامل اظتؤثرة على اختاذ قرار منح القركض البنكية للمؤسسات االقتصادية، مرجع سابق، ص 1
 .88النقود كالصَتفة كالسياسة النقدية، مرجع سابق، ص 2
 .88نفسو، ص  اظترجع 3
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 1البنوك أهداف ي:الثان الفرع

 البنوؾ مساعدة دكف تتحقق أف ديكن ال االقتصادية فاألنشطة اظتالية، اظتعامبلت يف فعاؿ دكر للبنوؾ
 فتعترب األخرل، اإلنسانية األنشطة ككافة كاالجتماعية السياسية األنشطة على تؤثر كدلك

 االئتماف كمنح القركض كتقدمي كاظتنظمات األفراد كمدخرات إيداعات لتجميع كربل مؤسسات
 .اظتتعددة اظتصرفية اطتدمات تقدمي على كالعمل

 بالثقة اصتديرين لؤلفراد الشرائية القوة كمنح النقود خلق على قدرتو يف اظتصريف النظاـ قوة كتتمثل
 النقود خلق خبللو من تستطيع الذم االئتماين بدكرىا اظتالية الوساطة مؤسسات بُت البنوؾ كتنفرد

 كالفرص القيود اعتبارىا يف تأخذ أىدافها حتقيق على تعمل عندما التقليدية كالبنوؾ .االئتمانية
 .البنك نشاط يف اظتؤثرة اظتختلفة الفئات كمتطلبات البيئية،

 :يلي فيما التقليدية البنوؾ أىداؼ كتتمثل

 اظتالية، الوساطة سوؽ يف كمكانتو بنكال بسمعة االىتماـ خبلؿ من البنك قيمة تعظيم -
 .اظتوارد تنمية على كالعمل

 للرحبية معينة معدالت حتقيق على العمل خبلؿ من كذلك الطويل، األجل يف الرحبية تعظيم -
 .كاألماف كالسيولة

 البنوك أنواع: الثالث المطلب

 :التايل النحو على ؼتتلفة ظتعايَت كفقا البنوؾ تقسيم ديكن

 .ؼتتلطة خاصة، عامة، بنوؾ إىل، تنقسم :2الوضعي للقانون طبقا :لاألو  الفرع

 أعماعتا على كتشرؼ ماعتا رأس كامل كدتتلك الدكلة دتتلكها اليت البنوؾ ىي):  عامة بنوؾ -1
 اظتركزم أك األردين اظتركزم البنك السعودم، العريب النقد مؤسسة اظتركزية، البنوؾ مثل كأنشطتها،

                                                           
 .76/ 75ينظر، اإلدارة االسًتاتيجية يف البنوؾ اإلسبلمية، اظترجع السابق، ص 1
 .47ص ،عماف الفكر، دار ،(ق(1431 /2010األكىل :ط القادر، عبد متويل كالبنوؾ، النقود اقتصاديات 2
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 البنك العقارم، البنك :مثل معُت غتاؿ يف متخصصة أم اظتتخصصة؛ تجاريةال كالبنوؾ اظتصرم،
 (.التسليف بنك الصناعي، البنك الزراعي،

 إدارة فكيتولو  معنويُت، أك طبيعيُت كانوا سواء األشخاص ديلكها اليت البنوؾ ىي) :خاصة بنوؾ-2
 (.اظتركزم البنك يف ؽتثلة الدكلة إزاء كاظتالية القانونية مسؤكلياهتا كيتحملوا شؤكهنا

 اعتيئات أك كاألفراد الدكلة من كل كإدارهتا ملكيتها يف تشًتؾ اليت البنوؾ ىي) :ؼتتلطة بنوؾ-3
 باإلشراؼ عتا يسمح مبا اظتاؿ، رأس امتبلؾ إىل تقـو فإهنا البنوؾ ىذه على سيطرهتا تضمن كلكي
 (.لةللدك  كاالقتصادية اظتالية كالسياسة ينسجم مبا كتوجيهها عليها

 النشاط لطبيعة وفقا :الثاني الفرع

 سواء اظتختلفة بأنواعها كاعتيئات األفراد كدائع على تعتمد اليت البنوؾ كىي) :التجارية البنوؾ-1
 تسهيبلت يف األجل قصَتة لفًتات استثمارىا كإعادة بإشعار، أك ألجل أك الطلب حتت كانت
 التجارة دتويل يف للمسامهة كذلك تذكر، ئرخسا دكف حاضرة نقدية إىل حتويلها يسهل ائتمانية

 خطاب إصدار كحتصيل كالسلف، القركض االستثمارات ىده أمثلة كمن كاطتارجية، الداخلية
 يف  البنوؾ ىذه أمثلة كمن اظتصرفية، اطتدمات من كغَتىا اظتستندية، االعتمادات كفتح الضماف،

 األىلي كالبنك األردين، التجارم كالبنك يل،كالتمو  للتجارة اإلسكاف كبنك العريب، البنك :األردف
 .1(كغَتىا األردين،

 عملية يف كتساىم الصناعي، القطاع مع التعامل يف ختتص اليت البنوؾ كىي ) ة:الصناعي البنوؾ-2
 كمنحها القركض تقدمي مقابل كذلك الصناعية، اظتشاريع دعم خبلؿ من الصناعية، التنمية

 .2(اظتصرفية للتسهيبلت

 من أنواعها بكافة الودائع كتلقي الزراعي باإلقراض هتتم مالية مؤسسة ىي (:الزراعية نوؾالب-3
 الدكلة تتوىل حيث كاألرياؼ، اظتناطق يف للمزارعُت متعددة بأشكاؿ اطتدمات كتقدـ الفبلحُت،

                                                           
 .23كائل، األردف، ص (، دار2006إدارة العمليات اظتصرفية، خالد أمُت، إشتاعيل الطراد، ط: األكىل، ) 1
 .48اقتصاديات النقود كالبنوؾ، مرجع سابق، ص  2
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 ،1(الوطٍت لبلقتصاد الغذاء إنتاج يف للمزارعُت الدعم تقدـ لكي عملها، على كاإلشراؼ تشغيلها
  :البنوؾ ىذه دتارسها اليت األنشطة بُت كمن

 ...اظتبيدات األشتدة، البدكر، اآلالت،) الزراعي اإلنتاج مستلزمات توفَت-أ

 ...كاظتناحل الدكاجن مبزارع كاالىتماـ كالسمكية اضتيوانية الثركة تنمية-ب

 .السلف كتقدمي االئتمانية بالعمليات القياـ-ج

 .اظتختلفة اظتصرفية بالعمليات القياـ-د

 .اظتختلفة الزراعية اجملاالت يف كاالستشارات الدراسات تقدمي-ق

 فيها كالتوسع كبنائها العقارات لشراء البلـز التمويل بتقدمي البنوؾ ىذه تقـو ): العقارية البنوؾ-4
 جبانب أمواعتا رؤكس على تعتمد كىي الصناعية، أك السكنية سواء اصتديدة باظتدف االىتماـ ككذلك

 ىدا األجل، بطوؿ البنوؾ ىذه توظيفات كتتسم سندات، من تصدره كما األجل طويلة لقركضا
 بنوؾ أك اإلسكاف بنوؾ اسم حتت كتعمل أيضا، اجملاؿ ىذا يف تسهم أخرل بنوؾ الدكؿ يف كتوجد
 .2(التعمَت

 األموال لمصادر وفقا: الثالث الفرع

 البنوؾ باقي على كالرقابة اإلشراؼ يتوىل الذم ىو أنو على اظتركزم البنك يعرؼ: (اظتركزية البنوؾ-1
 من الدكلة احتياطات إدارة سلطة لو حيث الدكلة كبنك الدكلة، نقد سلطة لو ألف اإلصدار، كبنك

 .3(للدكلة النقدية السياسة كتوجيو األجنبية كالعمبلت الذىب

 .السنتُت تتجاكز ال ظتدة كأ الطلب حتت الودائع اصتمهور من تتلقى اليت تلك ي)ى :الودائع بنوؾ-2
 إىل الطويل أك اظتتوسط األجل ذات حُت يف األجل، قصَتة األعماؿ يف البنوؾ ىذه فعالية كتنحصر

                                                           
 .154النقود كالصَتفة كالسياسة النقدية، مرجع سابق ص  1
 .66/ 65اإلدارة االسًتاتيجية يف البنوؾ اإلسبلمية، مرجح سابق، ص 2
 .23إدارة العمليات اظتصرفية، مرجع سابق، ص  3
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 تفتح حبيث العاديوف اظتدخركف كىم الناس، من كبَت جبمهور باتصاعتا تتميز كىي ؾ.البنو  من غَتىا
 .1م(اصتار  اضتساب أك الودائع حساب ىو خاصا حسابا عتم

    (كخارج داخل رتهور عتا ليس) خاصة طبيعة ذات بنوؾ كىي) :كاالستثمار األعماؿ بنوؾ-3
 يف االشًتاؾ أك إقراضها طريق عن األخرل اظتنشآت كإدارة دتويل يف اظتسامهة على عملياهتا كتقتصر

 يف خرلاأل البنوؾ تتعامل حُت يف اظتاؿ رأس سوؽ يف إذف تعمل إهنا عليها، االستحواذ أك ماعتا رأس
 2(.أساسا النقد سوؽ

 اإلسالمية بالشريعة عالقتها حيث من :الرابع الفرع

 .معينة فوائد مقابل خدماهتا تقدـ بنوؾ كىي: تقليدية بنوؾ-1

 الفوائد عن بعيدا اإلسبلمية، الشريعة ألحكاـ كفقا خدماهتا تقدـ بنوؾ كىي :إسبلمية بنوؾ-2
 .الربوية

 .اظتوايل اظتبحث لكوهنما موضوع  النوعُت ذينعت ختصراظت تعريفاكتفينا هبذا ال

 

 

                                                           
 .31(، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، تيزم كزك، ص 2011كر القزكيٍت، ط: اطتامسة )ػتاضرات يف اقتصاد البنوؾ، شا  1
 .32اظترجع نفسو، ص 2



 

 

 

: أنواع البنوك من حيث المبحث الثاني
 عالقتها بالشريعة اإلسالمية

 

 البنوؾ التقليدية المطلب األول:

 اظتصارؼ اإلسبلمية :المطلب الثاني

 كاظتصرؼ اإلسبلمي : الفرؽ بُت البنك التقليدمالمطلب الثالث
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 ألنظمتو االستعمار ؼتلفات إثر اإلسبلمية اجملتمعات يف الغريب ظتصريفا النموذج ظهور انتشر
 األمر اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ مع يتعارض ما كىو الربوية، الفائدة أساس على القائمة االقتصادية

 أسس على مبٍت شرعي بديل إجياد إىل اظتسلمُت االقتصاديُت كاظتفكرين العلماء من كثَت دفع الذم
 يف اظتسلمُت على كالتيسَت اضترج لرفع اإلسبلمية اظتصارؼ إنشاء فكرة ظهرت مث كمن الشريعة،

 اإلسبلمية؟ اظتصارؼ ىي كما التقليدية؟ البنوؾ ىي فما الربوية اظتؤسسات عن بعيدا اظتالية معامبلهتم
       .اهلل بإذف اظتبحث ىذا يف بيانو سيتم ما ىذا بينهما؟ كاالختبلؼ الشبو أكجو ىي كما

 التقليدية البنوك :األول المطلب

 ةالتقليدي البنوك مفهوم :األول الفرع 

 اظتتجمعة اظتالية اظتوارد بإقراض كتقـو بالودائع، تتعامل نقدية مؤسسات بأهنا التقليدية البنوؾ تعرؼ)
 معينة بفائدة إقراضها مث كمن الودائع استقطاب أك تلقي للمصارؼ األساسية فالوظيفة .لديها

 األجل قصَتة كالقركض بالودائع اظتبدأ حيث من تتعامل اليت كمؤسسات أفراد من ذلك يف غبُتللرا
 .1ة(اظتالي األكراؽ مقابل التسليف أك اطتصم، كعمليات

 2ةالتقليدي البنوك خصائص: الثاني الفرع

 .أشكاعتا بكافة الودائع استقباؿ-1

 .فرد أك كةشر  كل حالة إىل استنادان  متباينة آلجاؿ القركض منح-2

 ) .اإللكًتكنية الصَتفة) اإللكًتكنية باطتدمات القياـ-3

  .كاطتارجية الداخلية التجارة دتويل-4

  .بالبورصة التعامل إجراءات كافة دتويل-5
                                                           

 ـ(2010ق/1431النقود كاظتصارؼ، أكـر ػتمود اضتوراين، عبد الرزاؽ حسن حساين، كلية االقتصاد جامعة دمشق، ) 1
 .115ـ(، ص 2011ق/1432)
 80كلية االقتصاد، منشورات جامعة دمشق، قسم اظتصارؼ كالتأمُت، ص  إدارة اظتصارؼ، علي كنعاف، ػتمد ستره، 2
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 .للعمبلء متنوعة مصرفية خدمات تقدمي-6

 التقليدية البنوك في األموال مصادر :الثالث الفرع

 الداخلية اظتصادر :أوال

 شركة كاف إذا األسهم ذتن أك اظتصرؼ، أصحاب اظتؤسسوف يدفعها اليت اظتبالغ ىو) :اظتاؿ رأس-1
 يباشر لكي كالسيارات كالتجهيزات كاآلالت اظتصرفية كالفركع اإلدارة مقر لشراء كخيصص مسامهة
 .1و(أعمال اظتصرؼ

 يف هبا كحتتفظ يةالصاف أرباحها من التجارية اظتصارؼ تقتطعها نقدية مبالغ ىي): االحتياطات-2
 على اظتودعُت يشجع الذم األمر للمصرؼ اظتايل اظتوقف كحتسُت اظتاؿ رأس لتدعيم خاص حساب
 الدفًتية القيمة ازدادت للمصرؼ الذاتية اإلمكانيات ازدادت فكلمنا ذاؾ، أك اظتصرؼ عتذا التوجو
 2(.لديو الودائع كازدادت للسهم

 :أنواع عدة إىل االحتياطيات قسمنكت

 من معينة نسبة يقتطع أف اظتصرؼ على ينص القانوف، يطلبو احتياطي وى) :القانوين االحتياطي-أ
 .3ؼ(اظتصر  عمليات عن تنتج قد خسارة أم ضد للوقاية سنة، كل يف توزيعها قبل الصافية األرباح

 أف غَت من نفسو تلقاء من اظتصرؼ يكونو احتياطي كىو: 4)االختيارم( اطتاص االحتياطي-ب
 :لغرضُت حتقيقا لنفسو كيكونو القانوف عليو ضويفر 

 .كاصتمهور اظتتعاملُت مواجهة يف للمصرؼ اظتايل اظتركز تدعيم-

 .القانوين االحتياطي قيمة عن تزيد اظتصرؼ أصوؿ قيمة يف خسارة كل تبليف-

                                                           
 .113إدارة اظتصارؼ، مرجع سابق، ص  1

 .114اظترجع نفسو، ص 
 .114اظترجع نفسو، ص  2
 .29/40ـ، دار ابن النفيس، عماف، ص 2019إدارة العمليات النقدية كالبنكية، اياد منصور حسن، ط: األكىل،  3
 .79ـ(، دار غيداء، ص2016ىػ/1437تجارية، إشتاعيل إبراىيم عبد الباقي، ط: األكىل، )إدارة البنوؾ ال 4
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 يف عتا اضتقيقية للقيمة ؽتثلة لتجعلها األصوؿ قيمة العادة يف اظتخصصات تكوف) :اظتخصصات-3
 األرباح كحتمل .األصوؿ أنواع من نوع لكل عليها اظتتعارؼ التقييم ألسس طبقا اظتيزانية إعداد تاريخ
 كؼتصصات االستهبلؾ، ؼتصصات اظتخصصات؛ ىذه أمثلة كمن اظتخصصات، ىذه بقية عادة

 1.(فيها اظتشكوؾ الديوف

 اظتسامهُت على لتوزيعل معدة غَت تكوف كاظتخصصات االحتياطات إف) :اظتوزعة غَت األرباح-4
 على للتوزيع قابلة تكوف كاظتخصصات االحتياطات اقتطاع بعد تبقى اليت اظتبالغ أف إال كأرباح
 موزعة غَت أرباح شكل على منها جزءا كتستبقي منها جزءا اإلدارة توزع كقد أسهم أرباح شكل
 2(.شاء مىت اظتصرؼ كيوزعها للتوزيع قابلة تكوف أهنا إال مدكرة

 ىي اظتوزعة غَت كاألرباح كاظتخصصات كاالحتياطي اظتاؿ رأس إف): األجل الطويل الدين نداتس-ػ5
 فتشمل اضتديثػػة اظتصػػادر أمػػا التجػػارم، للػػمصرؼ بالنسػػبة لؤلمػػواؿ التقليديػػة الداخليػػة اظتصػادر
 للجمهور كيبيعها صرؼاظت كيصػدرىا اطتارجيػة اظتصػادر مػن كىػي األجػل الطويػل الػدين سػندات

 لسداد يكوف أف شريطة اطتاصة أموالو ضمن البيػع ىػذا عػن الناجتة باألمواؿ كحيتفظ كللمؤسسات،
 .3(اظتصرؼ أعماؿ تصفية عند السندات ىذه سػداد عػلى األكلويػة حػق الودائع

 اطتارجية اظتصادر ا:ثاني

 منها السحب للعميل ديكن اليت النقدية عالودائ تلك ىي(: )الطلب حتت كدائع) اصتارية الودائع-1
 .معُت اجل حلوؿ انتظار كدكف مسبق إشعار دكف ذلك يف رغبتو إبداء كمبجرد يشاء كقت أم يف

 ال األخَتة ىذه ألف نظرا عنها فوائد الودائع ىذه ألصحاب تدفع ال البنوؾ أف ىنا، كيبلحظ
 الدكؿ بعض يف البنوؾ من ىناؾ أف غَت .نشاطها يف اظترجوة االستفادة استثمارىا من تستفيد
 كذلك الودائع من النوع عتذا (الربا)الفوائد من (بسيطة) ةنمعي مئوية نسبة بتقرير يقـو من اظتتقدمة

 .4( الديه نقودىم إيداع على كتشجيعهم إليها العمبلء جذب بغية

                                                           
 .79إدارة البنوؾ التجارية، مرجع سابق، ص 1
 .27ـ(، دار اصتنادرية، ص 2015التسويق اظتصريف، عبد الكرمي أزتد رتاؿ، ط: األكىل، ) 2
 .28اظترجع نفسو، ص 3
 .87ص ،دار اصتناف ،ب دط ،َت اظتغريبػتمد الفاتح ػتمود بش ،نقود كبنوؾ 4
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 اإليداع، من معينة دةم بعد إال اسًتدادىا طلب للمودع حيق ال اليت الودائع ىي: )ألجل الودائع-2
 دينح مث كمن االئتمانية، عماليتاه يف استثمارىا يف االطمئناف من قدر أكرب للبنك حتقق بذلك كىي
 القاعدة كانت إذا أنو إىل ىنا اإلشارة كجتدر .احملدد كاألجل تتناسب ،(ربا) فوائد اظتودع البنك عنها
 اظتتفق األجل حلوؿ قبل اسًتدادىا يف لالعمي أحقية عدـ ىي الودائع من النوع ىذا خيص فيما

 دكف كقت أم يف مبلغها كاسًتداد العميل طرؼ من الوديعة إلغاء عادة جتيز البنوؾ أف إال عليو،
 كتاريخ الوديعة إلغاء تاريخ بُت ما تقع اليت اظتدة عن الفوائد إسقاط مقابل أجلها حلوؿ انتظار
 .1(  عتا احملدد األجل

 إرسالو بعد إال فيها السحب للعمبلء جيوز كال اظتصرؼ لدل تودع مبالغ كىي): بإخطار الودائع-3
    2(.عنها فوائد اظتصرؼ كيدفع معهم عليها متفق مدة على بناء إليهم إخطار

 لدل اظتبلغ بقاء مبقدار فوائد عليها كحيسب اظتصرؼ لدل تودع مبالغ ىي) :التوفَت حسابات-4
 يتضمن توفَت بدفًت اظتودع كيزكد شاء، مىت بالكامل سحبها أك منها السحب ظتودعها كحيق اظتصرؼ
 على فائدة حيسب كال فيو تثبت سحب أك إيداع عملية كل كيف كالرصيد، كالسحب اإليداع حقوؽ
 .3(فيو يسحب الذم الشهر يف اظتتبقي الرصيد

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .88اظترجع نفسو، ص 1
2 swot ( ،دار اليازكرم، ص2014لتقييم اظتصارؼ التجارية، طبلؿ ػتمد اصتجاكم، ط: األكىل ،)61ـ. 
3 swot 61لتقييم اظتصارؼ التجارية، مرجع سابق، ص. 
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 اإلسالمية البنوك ي:الثان المطلب

 الميةاإلس المصارف ونشأة مفهوم: األول الفرع

 :اإلسبلمية اظتصارؼ مفهـو :أوال

 :يلي ما منها نذكر اإلسبلمية اظتصارؼ مفهـو حوؿ التعاريف تعددت لقد

 بناء كإعادة اظتشًتكُت لصاحل كتنميتها كاستثمارىا األمواؿ بتجميع تقـو مالية مؤسسات ىي)-1
 األصوؿ كفق على لزكاة،كا التعاكين التأمُت نطاؽ يف اإلسبلمي التعاكف كحتقيق اظتسلم، اجملتمع

 .1(الشرعية كاظتبادئ كاألحكاـ

 غتتمع خيدـ مبا اإلسبلمية، الشريعة نطاؽ يف كتوظيفها األمواؿ لتجميع مصرفية مالية مؤسسة) -2 
 .2(اإلسبلمي اظتسار يف اظتاؿ ككضع التوزيع، عدالة كحتقيق اإلسبلمي، التكافل

 يف اإلسبلمية الشريعة ؼتالفة بعد التزاما نظامها يتضمن اليت تلك اإلسبلمية باظتصارؼ يقصد)-3
 .3(عطاء أك أخذا بالفائدة التعامل عدـ كخاصة هبا تقـو اليت العمليات

 كاقعا كجعلو اإلسبلمي االقتصادم الفكر منهج تطبيق فيو ليتم كجد كاقتصادم مايل كياف ىو)-4
 تتماشى كإنتاجية اقتصادية يةاستثمار  مشاريع يف ظتوارده األمثل االستثمار خبلؿ من ملموسا
 التكافل يف اإلسبلمي االقتصادم الفكر متطلبات حتقيق يف كتسهم اإلسبلمية، الشريعة كأحكاـ

 كحدات بُت الوساطة نشاط عن فضبل .اضتبلؿ الربح كحتقيق للثركات العادؿ التوزيع االجتماعي،
 .4(عموما اظتصارؼ عمل جوىر يعد الذم اظتايل كالعجز الفائض

                                                           
 .122دار الفكر، دمشق، ص  ـ(،2002اظتعامبلت اظتالية اظتعاصرة، كىبة الزحيلي، ط: األكىل، ) 1
 .24ـ(، العدد 1974البنوؾ اإلسبلمية كأثرىا يف تطوير االقتصاد الوطٍت، أزتد النجار، غتلة اظتسلم اظتعاصر ) 2
 .27/12/2002، تاريخ9351اظتادة األكىل من مشركع قانوف إنشاء اظتصارؼ اإلسبلمية يف لبناف رقم 3
ق( دار 1440/ 2019د، اظتفرجي ثورة صادؽ، اضتلي ػتمد حسن، ط: األكىل، )اظتصارؼ اإلسبلمية، الساعدم حكيم زتو  4

 .21بغدادم للكتب، ص 
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 اظتصارؼ أىداؼ بعض فيهما ذكر كالثاين األكؿ التعريفُت أف السابقة التعاريف خبلؿ من بلحظن
 يقتصر ال اإلسبلمي اظتصرؼ ألف جامع، كغَت ناقص تعريف فهو الثالث التعريف أما اإلسبلمية،

 .ذلك غَت كثَتة أخرل أعماؿ يزاكؿ إنو بل فائدة، بدكف التعامل على فقط

 كال بالفائدة، تتعامل ال الغرب يف أخرل مصارؼ ظهور من مانع غَت فائدةبال التعامل عدـ كأف
 القرف من الثبلثينات يف أظتانيا يف االدخار بنوؾ أك القرية بنوؾ :مثل إسبلمية مصارؼ تسمى

 اظتصرفية أعماعتا غتاالت رتيع يف اإلسبلمية الشريعة أحكاـ تطبق اإلسبلمية فاظتصارؼ، اظتيبلدم
  .كاالستثمارية

 .ع مانعجام تعريف ألنو التعاريف ىذه أحسن ىو الرابع التعريف فإف كعليو 

 اإلسبلمية اظتصارؼ نشأة ا:ثاني

 اهلل صلى النيب عهد منذ اإلسبلمية الشريعة من مستمدة كفكرهتا حديثا اإلسبلمية اظتصارؼ نشأت)
 اصتذكر أف إال كسلم، وعلي اهلل صل اهلل رسوؿ عند كودائع أمواعتا تضع قريش فكانت كسلم، عليو

 للمصارؼ ظهور أكؿ ديثل الذم اظتسلمُت ماؿ بيت إىل تعود مستقل مايل ككياف لنشأهتا التارخيية
 كتوافر كالعامة، اطتاصة احتياجاهتم بتوفَت كيهتم اظتسلمُت شؤكف برعاية يقـو كاف حيث اإلسبلمية،

 كانت اليت كافة، اظتالية اظتعامبلت يف اإلسبلمية الشريعة على كيعتمد للمجتمع البلـز التمويل
  .1ة(اإلسبلمي الدكلة يف سائدة

 :لديهم مألوفة ككانت اظتسلموف هبا قاـ اليت اظتصرفية األعماؿ من النماذج بعض كىذه

 عنها اهلل رضي- اطتطاب بن عمر إىل قامت عتبة بنت ىند أف :الطربم تاريخ يف جاء) - 
 إىل فخرجت فأقرضها، كتضمنها، فيها تتاجر درىم آالؼ ةأربع اظتسلمُت ماؿ بيت من فاستقرضت

 لو :عمر عتا فقاؿ (اطتسارة أم الوضيعة شكت اظتدينة إىل أتت فلما كباعت، فاشًتت كلب، ببلد
 .2(اظتسلمُت ماؿ كلكنو لًتكتو، مايل كاف

                                                           
 .22ص  ،مرجع سابق ،حكيم زتود فليح الساعدم كآخركف ،اظتصارؼ اإلسبلمية 1
ـ(، دار اظتعارؼ 224ىػ / 310تاريخ الطربم، أيب جعفر ػتمد بن جرير الطربم، حتقيق ػتمد أبو الفضل إبراىيم، ط: الثانية، ) 2

 .221، ص4مصر، ج 
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 افضم مع يستثمرىا كاف مث كمن عنده، كودائع الناس أمواؿ يتقبل العواـ بن الزبَت كاف) -
 األمواؿ باستغبلؿ يقـو مرة ألكؿ ككاف قرض، إىل إياىا ػتوال للوديعة قبولو صيغة غَت فقد .ردعتها
 ىو الزبَت، سَتة أضفتو الذم اصتديد البعد كلعل .ىبلكها مسؤكلية كحتمل ضمنها ألنو لديو، اظتودعة

 بل .الوقت ذلك يف يةاإلسبلم الدكلة حواضر من عدد إىل الدفع كأكامر التحويبلت بإجراء قاـ أنو
 اظتتقدمة اظتصرفية األعماؿ من العمل كىذا نشاطو، يف تعاكنو البصرة يف دارا أك مكتبا ديلك كاف كإنو

 القوؿ ديكن بأنو القوؿ كديكن بل آنذاؾ، اظتصرفية األعماؿ لب دتثل كتكاد العصر، ذلك مبفهـو
 إىل الباحثوف إليها أشار اليت الفنية الوسائل حيث من اظتصرفية اظتمارسات سبقت قد بأهنا

 من قركف ستسة على يزيد ما أم ميبلدم عشر الثاين القرف خبلؿ بإيطاليا البندقية يف استخدامها
 .1(الوقت ذلك

 اجملتمعات يف الغريب اظتصريف العمل انتشر كتطورىا اضتديث العصر يف التجارة ازدىار كبعد) 
 التعامل إىل كدفعهم اظتالية معامبلهتم يف اظتسلمُت ىعل التضييق يف سببا كاف كالذم اإلسبلمية،

 من سببتو كما الربوية اظتؤسسات خطورة اظتسلمُت إدراؾ كبعد ذلك، اإلسبلـ حـر كقد بالربا،
 إسبلمية مؤسسات إىل الربوية االقتصادية اظتؤسسات حتويل إىل كالدعوة اقتصادم، كاهنيار مشاكل

 البدائل كإجياد كالضعف، التبعية عهد يف الغرب من ظتنقوؿا الواقع كرفض كاظتضموف، الشكل يف
 .2(اإلسبلمية

 اظتناطق إحدل يف قامت اليت الرائدة التجربة تلك اإلسبلمية، البنوؾ إلنشاء ػتاكلة أكؿ فكانت)
 الودائع تستقبل مؤسسة القرف، ىذا من اطتمسينات هناية يف تأسست حيث الباكستاف، يف الريفية

 يتقاضى أف دكف اظتزارعُت من الفقراء إىل بدكرىا لتقدمها األراضي، مالكي من اليسار ذكم من
 كانت اظتزارعُت ىؤالء إىل اظتقدمة القركض أف كما كدائعهم، على عائد أم الودائع ىذه أصحاب

  3(  طفق اإلدارية تكاليفها تغطي رمزية أجورا تتقاضى اظتؤسسات تلك كانت كإمنا أيضا، عائد دكف

                                                           
 

 
 08ص  ،دار أبو للو بالقاىرة ،ـ1996ىػ / 1417 ،ط: األكىل ،غريب ناصر ،أصوؿ اظتصرفية اإلسبلمية 1
 .176ـ، دار أسامة،األردف، ص 1998اظتصارؼ اإلسبلمية بُت النظرية كالتطبيق، عبد الرزاؽ رحيم جدم اعتييت، ط: األكىل،  2
 .176ية بُت النظرية كالتطبيق، مرجع سابق، ص اظتصارؼ اإلسبلم  3
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 احمللية االدخار بنوؾ 1963 عاـ تأسست حيث أخرل، جتربة ىناؾ كانت التجربة ىذه يةهنا كمع)
 ىذه ػتدكدية كمع ،(الدقهلية مبحافظة غمر ميت) مصر دلتا مراكز أحد يف النجار أزتد هبا قاـ اليت

 يف اإلسبلمي البنكي العمل جدكل التسعة فركعها خبلؿ من .بنجاح جسدت أهنا إال التجربة
 يكتب مل أساسا، سياسية كألسباب احمللية، التنمية مشركعات يف كتوظيفها احمللية ظتدخراتا جتميع
 كيف ـ،1967 عاـ النهاية يف أصوعتا كانتقاؿ تصفيتها كدتت االستمرار، الرائدة التجربة عتذه

 اإلسبلمية اظتصارؼ إنشاء عملية كأخذت كاقعة، حقيقة اإلسبلمية البنكية أصبحت السبعينات
  .1(عاـ بعد عاما يدتتزا

 الزكاة كصرؼ رتع غتاؿ يف كعمل بالقاىرة ـ1971 عاـ االجتماعي ناصر بنك إنشاء مت مث
 عاـ بالسعودية للتنمية اإلسبلمي البنك مث بالباكستاف، ؽتاثلة ػتاكلة كنت مث اضتسن، كالقرض
 عاـ السوداين اإلسبلمي فيصل بنك مث ـ،1975 عاـ اإلسبلمي ديب بنك تبله ـ،1974
 اإلسبلمي بالبنك البداية كانت فقد األردف كيف ـ،1977عاـ الكوييت التمويل فبيت ـ1977
 .ـ1997 عاـ الدكيل اإلسبلمي العريب فالبنك ـ،1978 عاـ كاالستثمار للتمويل األردين

 ىعل عملت العاظتية التقليدية البنوؾ إف حىت العامل، أؿتاء رتيع يف اإلسبلمية البنوؾ انتشرت كاآلف
 النظاـ صبلحية يؤكد ؽتا كغَتىا "لويز"ك "بنك سييت" مثل إسبلمية بنوؾ أك فركع أك نوافذ فتح

  .2(السائدة االقتصادية األنظمة على تفوقو كإمكانية للتطبيق الفائدة من اطتايل االقتصادم

 اإلسالمية البنوك وأهداف خصائص :الثاني الفرع

 :اإلسبلمية البنوؾ خصائص :أوال

 :بالفائدة التعامل اداستبع-1

 الفائدة إسقاط :ىو معاظتو كأىم األخرل اظتصارؼ عن اإلسبلمي اظتصرؼ بو ديتاز ما أكؿ إف)
 .إعطاء أك أخذا عملياتو كل من الربوية

                                                           
 .13ـ(، دار النفائس، ص 2012ىػ / 1433إدارة البنوؾ اإلسبلمية، شهاب أزتد سعيد العزعزم، ط: األكىل، ) 1
   
ص  ،األردف –عماف  ،دار اظتسَتة ،ـ2010ىػ / 1431 ،ط: األكىل،ػتمود حسُت الوادم كآخركف ،االقتصاد اإلسبلمي 2

192. 
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 كأم اظتصرؼ ىذا يصبح كبدكهنا اإلسبلمي، للمصرؼ األساسية الركيزة اطتاصية، ىذه كتعد
 اهلل أف بل عليو، العقوبة كشدد أشكالو بكل الربا ـرح قد اإلسبلـ أف ذلك .آخر ربوم مصرؼ
  :2قاؿ حيث 1(الربا آكل على إال الكرمي، القرآف يف أحد، على اضترب يعلن مل كتعاىل سبحانو

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ  چ 

 معامبلت من الفوائد استبعاد خاصية تشكلك ) .چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ى   ى  ې  ې  ې    ېې
 ،اإلسبلمي للمجتمع السليمة البنية مع متسقا كجودىا كجتعل عتا، الرئيسي اظتعلم األساسية اظتصارؼ

 الذم العمل أف دائما يستشعركف عليها القائمُت جتعل عقائدية كدكافع راسية، بركح أنشطتها كتصبغ
 أسلوب ذلك إىل إضافة ىو بل فحسب، الربح حتقيق إىل يهدؼ جتارم عمل غترد ليس ديارسونو

 لؤلصوؿ غتافية أعماؿ مباشرة من األمة الستنقاذ كاإلعداد الرسالة عبء زتل يف اصتهاد أساليب من
 سبحانو اهلل من عليها مثاب كتقول، عبادة العمل أف ىؤالء يستشعر كقبلو ذلك كل كفوؽ الشرعية
 .3(نيومالد اظتادم اصتزء إىل إضافة كتعاىل،

 :اضتبلؿ االستثمار ؿتو جهده كل توجيو-2

 عن خترج كبذلك باظتشاركة، كاالستثمار اظتباشر االستثمار طريق عن التنمية ؿتو جهدىا توجيو)
 .4(بفائدة اظتشركعات دتويل يف يتمثل كالذم التقليدية اظتصارؼ يف اظتتبع األسلوب

 :اإلسبلمية الدكؿ بُت التجارم التبادؿ حركة كتنشيط تيسَت-3

 يستطيع ما منها كل كتقدمي بينها، فيما اطتَتات كتبادؿ اظتصارؼ ىذه تعاكف خبلؿ من كذلك) 
، العامل تسود اليت الربوية اظتصارؼ شأف ذلك يف شأهنا لآلخر، تقدديو  اضتركة جتعل بذلك كىي اليـو

 القائم اظتصريف النظاـ عن االستغناء إىل تؤدم بل التقدـ، ؿتو تسَت اإلسبلمية الشعوب بُت التجارية
 .5(اإلسبلمي الفرد حيتاجو مصريف عمل أم يف ليو الركوف كعدـ

                                                           
 191صارؼ اإلسبلمية بُت النظرية كالتطبيق، مرجع سابق، ص اظت 1
 (.278/279البقرة، اآلية: ) 2
 .16النقود كاظتصارؼ أكـر ػتمود اضتوراين، مرجع سابق، ص  3
 .19إدارة البنوؾ اإلسبلمية، مرجع سابق، ص 4
 194/195اظتصارؼ اإلسبلمية بُت النظرية كالتطبيق، مرجع سابق، ص  5
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 :االستثمار غتاؿ إىل كدفعها اظتعطلة األمواؿ جتميع-4

 كعدـ اظتسلمُت أمواؿ من كثَت تعطيل إىل اإلسبلمي اجملتمع يف الربوية اظتصارؼ انتشار أدل)
 كثَت دفع إىل تنموية مشاريع إنشاء خبلؿ من سامهت ميةاإلسبل اظتصارؼ أف إال .منها االستفادة

 قد بذلك كىي كينتفعوف فينفعوف كتنميتها اجملمدة، أمواعتم استثمار إىل األمواؿ رؤكس أصحاب من
 كاظتشاريع الوطٍت االقتصاد خدمة يف فعالة أداة كجعلها األمواؿ تلك حتريك يف باىرا ؾتاحا حققت
 .1(اجملتمع ألبناء اطتدمة تقدـ اليت التنموية

 :كاطتسائر األرباح يف اظتشاركة-5

 تطبيق خبلؿ من كاطتسارة الربح يف اظتشاركة مبدأ على اإلسبلمية اظتصارؼ يف االستثمار يقـو)
 اظتشقة حتمل بقدر يكوف العائد أك الربح على اضتصوؿ يف اضتق أف أم :بالغـر الغنم قاعدة

 أم) حالرب يف اضتق فإف أعمالو، يف شريك ىو اظتصرؼ يلعم أف كباعتبار اطتسائر، أك كاظتخاطر
 2(.الغـر أم اطتسارة لتحمل االستعداد بقدر يكوف الغنم

  :اإلسبلمية اظتالية البدائل عن البحث-6

 تتفق اليت البدائل إجياد على عملت اإلسبلمية اظتصارؼ عملت الربا اإلسبلمية الشريعة حرمت ظتا
 السلم كعقد االستصناع كعقد كاظتراحبة، كاظتضاربة، اظتشاركة، نظاـ يف ىتتجل كاليت اضتنيف، كالشرع
 .الشرع أجازىا اليت اظتعامبلت من كغَتىا ....التمويلي كاإلجيار

 تقيمها كإمنا فحسب، نفعية مادية أسس على الناس بُت االقتصادية العبلقات تقدـ ال فالشريعة)
 اظتعامبلت ىذه إىل ينظر ال اإلسبلـ أف كما عاىل،ت اهلل إىل تقريبا كخلقية إنسانية أسس على

 على إليها ينظر كإمنا فحسب بعض مع بعضهم الناس بُت جترم معامبلت غترد أهنا على االقتصادية
 إذا كيعاقب نواىيو، كاجتنب اهلل أمر فيها امتثل مىت الفرد عليها يثاب كربو، العبد بُت معامبلت أهنا

                                                           
 .194جع نفسو، صينظر، اظتر  1
 .94(، دار كائل، األردف عماف، ص 2008أساسيات العمل اظتصريف اإلسبلمي، ػتمود حسن صواف، ط: الثانية، ) 2
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 الناس على بالصبلح يعود الذم الديٍت الوازع الفرد لدل يوجد كبذلك اضتدكد، ىذه تعدل ىو
  1(.اظتعامبلت يف كاالنضباط رتيعا

 :االجتماعية بالتنمية االقتصادية التنمية ربط-7

 فإف كعليو كالركح، اظتادة بُت جيمع الذم اإلسبلمي الفكر من منبثقة اإلسبلمية اظتصارؼ إف)
 كىذه ذلك، مبراعاة إال ذتارىا االقتصادية اعية أساسا التنميةيعد التنمية االجتم اإلسبلمي اظتصرؼ
 كاظتشاريع اضتسنة كالقركض الزكاة نظاـ خبلؿ من اإلسبلمي التشريع نظاـ يف موجودة الفلسفة

 بشكل الرزؽ أبواب كفتح الفرد تنمية كيف عاـ، بشكل االقتصاد يف تؤثر اليت كاإلنشائية االجتماعية
 .2(الكفاية حاجات عتم يضمن الذم دكداحمل الدخل كلضماف خاص،

 أهنا من للتأكد كغَتىا كالتصرفات األعماؿ كافة كحتليل كفحص ظتتابعة شرعية رقابة ىيئة كجود)-8
 عليها يطلق اليت كىي الرقابية اظتعايَت من جملموعة طبقا كذلك اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ كفق تتم

 اظتخالفات كبياف اظتشركعة، اظتبلئمة كاألساليب لالوسائ باستخداـ كذلك الشرعية، الفتاكل
 كالنصائح اظتبلحظات متضمنة اظتعنية اصتهات إىل التقارير كتقدمي فورا كتصويبها كاألخطاء

 3.(األفضل إىل التطوير كسبل كاالرشادات

 ميةاإلسبل العمليات إف):كالتضخم النقود على سلبية آثار عتا ليس اإلسبلمية اظتصرفية العمليات-9
 من األمثل االمتزاج اإلنتاج عناصر امتزاج إىل تؤدم كمراحبة كاستصناع كسلم كمشاركة مضاربة من

 دتنع ككذلك كالسلمي، النقدم العرض بُت التوازف إىل يؤدم ؽتا كالعمل، اظتاؿ كرأس األرض خبلؿ
 لصورةا عكس على النقدم العرض كزيادة التضخم إىل مباشرة بصورة يؤدم الذم النقد توليد

 على السحب خبلؿ من النقد كتوليد كالقرض الربا على يعتمد الذم الربوم النظاـ يف اظتوجودة

                                                           
 .533ـ(، دار الكتب العلمية، بَتكت، ص 2006ىػ/1427القرض اظتصريف، ػتمد علي ػتمد النبأ، ط: األكىل، )  1
 .60ـ( دار الفكر، ص 2010ىػ/1430أزتد صبحي العيادم، ط: األكىل، )إدارة العمليات اظتصرفية كالرقابة عليها،   2
ـ(، دار النشر للجامعات 2009ق/ 1430اظتصارؼ اإلسبلمية بُت الفكر كالتطبيق، حسُت حسُت شحاتة، ط: األكىل، ) 3

 .106القاىرة، ص
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 النقدم العرض زيادة إىل تؤدم اليت اظتفتوحة السوؽ كعمليات التجارية األكراؽ كخصم اظتكشوؼ
 .1ي(السلع العرض حساب على

 :الزكاة نظاـ إحياء-10

 لتجميع خاصة صناديق فتح خبلؿ من اظتكلفُت كاظتودعُت سامهُتاظت على الزكاة فريضة أداء تسهيل)
 .2(شرعا مستحقيها على توزيعها كإعادة الزكاة أمواؿ

 اإلسالمية المصارف أهدافع الثالث: الفر 

 :3ةاظتالي األىداؼ -1

 اإلسبلمية اظتصارؼ أىداؼ أىم من كتنميتها الودائع جذب مبدأ يعترب) ا:كتنميته الودائع جذب-أ
 كونو إىل اعتدؼ ىذا أمهية كترجع اإلسبلمي، اظتصرؼ يف األمواؿ ظتصادر الرئيسي اظتصدر يعد فهو

 يعود مبا استثمارىا ككجوب األمواؿ تعطيل بعدـ القائل اإلعتي كاألمر الشرعية للقاعدة صرحيا تطبيقا
 .(ختصيص أك دتييز دكف كأفراده اجملتمع على باألرباح

 الرئيسي كاظتصدر اإلسبلمية اظتصارؼ يف العمل ركيزة ستثماراتاال تعد) :ؿاألموا استثمار-ب
 .اظتسامهُت أك اظتودعُت الشركاء لكافة األرباح لتحقيق

 يف كاالستمرار اظتنافسة من دتكنو اإلسبلمي للمصرؼ أساسي عامل فاألرباح األرباح، حتقيق)-ج
 (.اإلسبلمي اظتصريف العمل كصبلبة ؾتاح مدل على كتأكد السوؽ،

 توفَت على بالعمل اظتصرفية كاطتدمات للتمويل صيغ كتطوير ابتكاركىي  :4ةاالبتكاري األىداؼ -2
 كخدمات استثمارية، صيغ بابتكار اظتختلفة ظتشاريعهم البلـز التمويل من عمبلئها يتطلب ما

                                                           
 .61إدارة العمليات اظتصرفية كالرقابة عليها، مرجع سابق، ص  1
 .297ـ(، دار دجلة، عماف، ص 2011مي، سعيد علي ػتمد العبيدم، ط: األكىل، )االقتصاد اإلسبل 2
 87/88ـ(، دار اظتنهل اللبناين، ص 2012ىػ/1433اظتصارؼ اإلسبلمية، غساف السببلين، ط: األكىل، ) 3
 . 90/91 ص سابق، مرجع السببلين، غساف اإلسبلمية، اظتصارؼ 4
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 مبا ختلفةاظت االستثمارية اظتشركعات لتمويل الفرص من اظتزيد اإلسبلمي اظتصريف للقطاع تتيح مصرفية
  .اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع يتعارض ال

 حيرص أف جيب متعددة أىداؼ اإلسبلمي اظتصرؼ مع للمتعاملُت :باظتتعاملُت خاصة أىداؼ-3
 :1التايل النحو على كىي حتقيقها على اإلسبلمي اظتصرؼ

 .اظتصرفية اطتدمات تقدمي-

 .للمستثمرين التمويل توفَت-

 .للمودعُت األماف توفَت-

 2:منها حتقيقها إىل تسعى اليت الداخلية األىداؼ من العديد اإلسبلمية للمصارؼ :إدارية أىداؼ

 .البشرية اظتوارد تنميو- 

 .النمو معدؿ حتقيق-

 .كاالجتماعي اصتغرايف االنتشار-

 :اإلسالمية المصارف في األموال مصادر :الرابع الفرع

 :مها مصدرين ىلإ اإلسبلمية اظتصارؼ يف األمواؿ مصادر تنقسم

 الداخلية اظتصادرأوال: 

 كاألرباح كاالحتياطات اظتدفوع اظتاؿ رأس من اظتلكية حقوؽ تتكوف :اظتسامهُت اظتلكية حقوؽ-1
 :3البنود لتلك مناقشة يلي كفيما اظترحلة،

 كاظتسامهُت اظتؤسسُت من اظتدفوعة األمواؿ يف اإلسبلمية اظتصارؼ ماؿ رأس يتمثل) :اظتاؿ رأس  -أ
 إليها تلجأ كاليت اظتاؿ رأس زيادة مقابل أك اظتصدرة، لؤلسهم االشتية القيمة مقابل إنشائو عند

                                                           
 .21ص ـ(،2016الثانية، ) :ط زتزة، اللطيف عبد اإلسبلمية، ينظر، اظتصارؼ 1
 .21ص سابق، مرجع زتزة، اللطيف عبد اإلسبلمية، ينظر، اظتصارؼ2
 34/35ص القاىرة، الدكلية، الشركؽ مكتبة ـ(،2012)) األكىل، :ط البلتاجي، ػتمد اإلسبلمية، اظتصارؼ 3
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 رأس من كبَت جزء يستغرؽ ما كعادة طويلة، آجاؿ ذات داخلية مصادر توفَت أجل من ،اظتصارؼ
 رأس صدارإ كيتم التمويل، يف كبَتة بصورة منو االستفادة من ديكن ال ؽتا الثابتة األصوؿ يف اظتاؿ
   ة(.عادي أسهم صورة يف اظتاؿ

 تتكوف كال اظتسامهُت نصيب من كتقتطع سابقة أعواـ من ػتتجزة أربح دتثل كىي) :االحتياطات-ب
 من أنواع عدة كتوجد للمصرؼ، اظتايل اظتركز كتقوية تدعيم أجل من األمواؿ فائض أك األرباح من إال

 (.النظامي ياطكاالحت القانوين االحتياط منها االحتياطات

 غتلس من قرار على بناء التالية اظتالية للسنوات ترحيلها يتم ػتتجزة أرباح دتثل) :اظترحلة األرباح- ت
 (.كاقتصادية مالية ألغراض كذلك ذلك، على العمومية اصتمعية كموافقة اإلدارة

 أك يدجتد أك استهبلؾ أجل من حيتجز أك خيصم مبلغ أم بأنو اظتخصص يعرؼ) :اظتخصصات-2
 ثابتة بدقة حتديدىا ديكن ال معلومة التزامات مقابلة أجل من أك األصوؿ قيمة يف النقص مقابلة

  .1(تتحقق مل أك أرباح حتققت سواء اإليراد على حتميلو جيب عبء كاظتخصص

 ةاطتارجي اظتصادر: ثانيا

 إما مواؿاأل استثمار يف للمصرؼ اضتق أصحاهبا يعطي حسابات كىي) :االستثمار حسابات-1
 اضتسابات ىذه أصحاب فإف اظتقيد األساس حالة ففي .مقيد أساس على أك مطلق أساس على

 كيقيدكف باالستثمار الوكالة عقد أك اظتضاربة عقد أساس على األمواؿ استثمار يف اظتصرؼ خيولوف
 .معينة بكيفية أك معُت لغرض أك معُت، مشركع يف يستثمرىا كأف الشركط، ببعض اظتصرؼ

 أساس على أمواعتم استثمار يف اظتصرؼ خيولوف فإهنم (اظتشًتكة) اظتطلقة اضتسابات أصحاب ماأ
 تلك خلط للبنوؾ كديكن .شركط بأية اظتصرؼ تقييد دكف باالستثمار الوكالة عقد أك اظتضاربة عقد

 :3امنه الودائع أنواع تضم اضتسابات كىذه.  2(ةالذاتي أمواعتا مع األمواؿ
                                                           

 .162عماف، ص ـ(، دار األياـ،2020اظتصارؼ اإلسبلمية، إخبلص باقر ىاشم، ط: األكىل، ) 1
(، معهد السياسات االقتصادية صندكؽ النقد 2007البنوؾ اإلسبلمية اإلطار اظتفاىيم كالتحديات، إبراىيم الكراسة، ت ط: )  2

 .5/6العريب، ص 
 .72/73اظتصارؼ اإلسبلمية، حكيم زتود فليح الساعدم، مرجع سابق، ص  3
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 (:التوفَت) خاراالد حسابات-أ

 اضتجم ضئيلة تكوف ما عادة معينة شركط كفق كقت بأم فيها كاإليداع السحب يتم حسابات ىي)
 اظتفاجئة، الضركرية اضتاالت أك اظتستقبل ظتتطلبات توفَتىا اظتصرؼ يف كضعها من أصحاهبا كيهدؼ

 أك عتم اضتوافز تقدمي خبلؿ من اظتدخرين صغار تشجع لكي تسهيبلت تقدـ اإلسبلمية كاظتصارؼ
 شاء، مىت بالسحب اظتودع حق مراعاة مع عتم عوائد كحتقيق الضارية بعقود أمواعتم تشغيل خبلؿ من

 (.كاالدخارية االستثمارية الودائع صفات بُت جتمع فإهنا الصفات ىذه خبلؿ كمن

  :ألجل الودائع-ب

 احملددة اظتدة انقضاء بعد الإ فيها السحب ألصحاهبا جيوز كال ػتددة مبدة ترتبط اضتسابات كىذه)
 (.بالسحب تسمح سيولتو كانت إذا بالسحب يسمح اظتصرؼ أف إال سنة، تكوف ما كغالبا،

 :خطارإب الودائع-ج

 يف رغبتو كبُت ػتدد كقت يف نقوده لسحب الفرد حاجة بُت جيمع أف حياكؿ اضتسابات ىذه إف)
 دينحوف الودائع ىذه فأصحاب ػتدد كأجل بفًتة مرتبطة كىي عائد، على كاضتصوؿ استثمارىا
 بعد إال منها السحب بعدـ تعهدىم مقابل جيد بشكل أمواعتم الستثمار فرصة اإلسبلمي اظتصرؼ

  .1(   كافية مبدة السحب قبل للمصرؼ خطي إشعار تقدمي

 حتقق ال فهي كبالتايل السداد مضمونة بأهنا الودائع من النوع ىذا يتصف) :اصتارم اضتسابات-2
 كتعتمد .األعماؿ تسيَت لغاية الودائع من النوع هبذا االحتفاظ كيتم .الوديعة ىذه لصاحب عائد أية

 بسيولة االحتفاظ ضركرة يتطلب ؽتا الودائع، من النوع ىذا على كبَتان  اعتمادان  اإلسبلمية اظتصارؼ
 قرض أك أمانة مبثابة أهنا على اصتارية الودائع إىل كينظر .الودائع ىذه على السحوبات ظتقابلة كافية
 .2(البنك إىل اظتودع من حسن

 استثماريا غتاال تعد اليت النشأ حديثة اظتهمة اظتصرفية اطتدمات من ىذه كتعد) ة:الثق كحدات-3
 يف توظيفها يتم إيداعية غَت خدمات بصيغة اصتمهور من اظتدخرات رتع خبلعتا من كيتم مهما

                                                           
 .73اظترجع نفسو، ص  1
 .4/5ظتفامهي كالتحديات، إبراىيم كراسنة، مرجع سابق، ص البنوؾ اإلسبلمية اإلطار ا 2
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 يتم ما كعادة اجملاؿ ىذا يف الربح من ػتددة نسبة بأخذ صرؼاظت كيقـو اظتالية األكراؽ أسواؽ غتاالت
 .1(النشاط ىذا مثل بإدارة تقـو جهة حتديد

 البنك كيتلقى اإلسبلـ، يف االجتماعية للضرائب نظاما الزكاة حتمل) :كالصدقات الزكاة أمواؿ-4
 للبنك كحيق .كالنذكر كاعتبات التطوع كصدقات الواجبة الزكاة أمواؿ خاص حساب يف اإلسبلمي
 كاجبة صدقة كانت إف الشرعية مصارفها يف بتوزيعها كيقـو اظتوارد من النوع ىذا يقبل أف اإلسبلمي

 .2(ذلك غَت كانت إف أصحاهبا رغبة حسب أك

 اإلسالمية المصارف ظائفو  :الخامس الفرع

 :اآلتية بالوظائف اإلسبلمية اظتصارؼ تقـو

 اظتصرفية اطتدمات أعماؿ :أوال

 3:اآلتية اطتدمات تقدمي على الوظيفة ىذه تشتمل

 .اآلجلة كالودائع التوفَت ككدائع (اصتارية اضتسابات)الطلب حتت الودائع قبوؿ-1

 لبلعتماد اظتصدر اظتصرؼ قبل من كالدفع بالسداد تعهد عن عبارة كىي :اظتستندية االعتمادات-2
 لدل (اظتصدر) االعتماد من تفيداظتس حساب لصاحل (اظتستورد) االعتماد طالب عميلو عن نيابة

 .أخرل دكلة يف مصرؼ

                                                           
ـ(، دار اليازكرم العلمية عماف، ص 2008أساسيات الصناعة اظتصرفية اإلسبلمية، صادؽ راشد حسن الشمرم، ط: األكىل: ) 1

48. 
 .529امعة القاىرة، ص إدارة البنوؾ التجارية كالبنوؾ اإلسبلمية، أسامة عبد اطتالق األنصارم، د ط، كلية التجارة، ج 2
 
 األكىل) :ط األردف، اضتامد، دار موسى، نورم شقَتم اإلسبلـ، يف كالتمويل االستثمار اإلسبلمية اظتصارؼ ينظر، 3

 (.300....، 298) ص ـ(2019ق1440
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 بناء اظتصرؼ يصدره كتايب تعهد اظتصرفية الكفالة كتعٍت :اظتصرفية كالكفاالت الضماف خطابات-3
 معينة مدة خبلؿ ػتدد مببلغ اظتكفوؿ عميلو التزاـ بضماف اظتصرؼ مبوجبو يتعهد عميلو طلب على
 الطرؼ جتاه العقد بشركط أخل أك بالتزاماتو بالوفاء العميل فشل حالة يف (الدائن)آخر طرؼ جتاه

 (.الدائن)اآلخر

 عن بالوكالة اإلسبلمي اظتصرؼ يقـو حيث كالشيك، كالكمبيالة التجارية األكراؽ حتصيل-4
  .معينة عمولة مقابل احملدد اظتوعد يف قيمتها كحتصيل التجارية الورقة يف اضتق صاحب

 من أك آلخر حساب من أك آلخر شخص من األمواؿ كحتويل جنبية،األ العمبلت كشراء بيع-5
 .معينة عموالت مقابل كخارجية داخلية اضتواالت كتكوف آلخر، بلد من أك آلخر مصرؼ

 يف تستثمر كاليت الودائع لقبوؿ اظتقابلة االئتمانية الوظيفة تشكل كاليت) :االستثمار خدمات :ثانيا
 صاحب يقدـ حيث مثبل اظتشًتكة كاظتضاربة اإلسبلمية، شريعةال كأحكاـ مبادئ مع تتفق مشاريع

 للصاحل مفيدة مشركعات يف اظتاؿ استثمار بدكر يقـو الذم الوسيط بدكر البنك كيقـو مالو اظتاؿ
 على كاطتسارة اطتمس أك الربع أك كالثلث منهما لكل الربح من شائعة حصة أساس على العاـ
 .اظتاؿ

 منشآت إنشاء مثل مستقلة، بصورة كمستمرة ثابتة استثمارات يف ركةاظتشا على البنك يقدـ كما
 أك أفراد مع األعماؿ منشآت يف اظتشاركة أك خدمات أك عقارية أك صناعية أك جتارية أعماؿ

 كشراء كالفضة الذىب مثل أخرل أعماؿ يف أموالو استثمار أيضا كيستطيع أخرل، مؤسسات
 .1(اإلسبلمية الشريعة كأحكاـ ضيتعار  ال ذلك طاظتا اظتالية األكراؽ

 من بأشتاء البنك عن صادرة القيمة موحدة كثائق عن عبارة كىي) :اظتقارضة سندات إصدار :ثالثا
 حسب سنويا اظتتحققة األرباح نتائج يف اظتشاركة أساس على هبا احملررة القيمة دفع مقابل هبا يكتبوف
 اظتشًتكة اظتقارضة سندات منها :نوعُت على كىي .حدة على إصدار بكل خاصة اإلصدار شركط
 .2(اظتخصصة اظتقارضة سندات كمنها

                                                           
 .19احملاسبة اظتصرفية يف البنوؾ التجارية كاإلسبلمية، مرجع سابق، ص 1
 .19اظترجع نفسو، ص2
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 االجتماعية اطتدمات :رابعا

 التكافل صور إحياء إىل تؤدم اليت االجتماعية اطتدمات من العديد اإلسبلمية اظتصارؼ تقدـ-1
  1:اطتدمات ىذه كمن االجتماعي،

 يف مقرر ىو ما كفق عتا اظتستحقُت على توزيعهاك  كغَتىم، اظتصرؼ مع اظتتعاملُت من الزكاة رتع-2
 .اإلسبلمية الشريعة

 كاظترض الوفاة، التعليم، كالزكاج، ملحة؛ اجتماعية حاجات ظتواجهة اضتسنة القركض تقدمي-3 
 إنتاجية طاقات إىل لتحويلهم كاضترفية كالفنية العلمية اظتهنة ذكم اظتعسرين للعمبلء تقدديها ككذلك
 .اجتماعيا نشطة

 .احمللي اجملتمع تطوير إىل اعتادفة اطتَتية كاألعماؿ االجتماعية اظتشركعات يف اظتسامهة-4 

 اجملتمع أماـ الرزؽ أبواب كفتح االستثمارية، سياستو خبلؿ من للمجتمع اظتعاشي اظتستول رفع-5
 .لو التابعة االقتصادية كاظتؤسسات ظتشاريع عرب

 اإلسالمية فالمصار  في التمويل صيغ :السادس الفرع

 اظتشاركات صيغ :أكال

 االجتار م كنشاطو جهده اآلخر كيبذؿ مالو فبيو أحدمها يبذؿ طرفُت بُت اتفاؽ ىي: )اظتضاربة-1
  الثلث أك النصف من يشًتطاف ما حسب على بينهما ذلك ربح يكوف أف على اظتاؿ، هبذا كالعمل

 كده اظتضارب كخيسر منهن جزء أك مالو اظتاؿ رب خيسر الربح يتحقق مل كإذا ،...الربع أك
 .2(كعملو

                                                           
ـ(، دار الفكر كالقانوف 2013يف عقود اظتشاركات يف اظتصارؼ اإلسبلمية، أزتد ػتمد لطفي، ط: األكىل، ) االستثمار 1

 45اظتنصورة، ص
 .177اظتصارؼ اإلسبلمية االستثمار كالتمويل يف اإلسبلـ، مرجع سابق، ص  2
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 أك إنشاء ألجل اظتالية مصادرمها رتع على اظتتعامل اظتصرؼ بواسطتو يتفق عقد ىي: )اظتشاركة-2
 لشركط كفقا ذلك إدارة على كيتفقاف اظتشاريع، من نوع بأم التعهد أك صناعة أك عمل تشغيل
 .1(اتفقا ما فعلى األرباح أما ؿاظتا رأس يف اظتشاركة بنسبة اطتسارة كتقسم العقد

 حبيث كاستغبلعتا، الزراعية األرض استثمار على أكثر أك شخصُت بُت عقد كىي) :اظتزارعة-3
 اظتتعاقدة األطراؼ بُت اظتتحصل النماء كيكوف آخر، طرؼ من كالعمل طرؼ من األرض ىذه تكوف
 .2(مسبقا عليها االتفاؽ يتم معلومة، شائعة نسبة كفق

 الساقي كبُت األشجار رب بُت الثمرة يف حاصل كاالشًتاؾ اظتشاركة، عقود من كىي) :اظتساقاة
 على تكوف كاظتشاركة بالساقي، خيتص كحرث سقي من كالعمل األرض، لرب ملك كالشجر فاألرض

 .3(كالساقي اظتالك بُت تقسم حبيث عليها، اظتتحصل الثمرة

 البيوع صيغ :ثانيا

 عليو قامت الذم للثمن البائع كشف أساس على كتقـو األمانة، عبيو  أنواع أحد: )اظتراحبة-1
 األطراؼ، ثنائية البسيطة اظتراحبة :صورتاف كعتا القدـ، منذ بو الناس تعامل اليت البيوع من كىو السلعة
 :اءالفقه اصطبلح يف كاظتراحبة اظتصرفية، اظتراحبة أك اظتركبة باظتراحبة يسمى ما أك بالشراء، لآلمر اظتراحبة

، ربح زيادة مع اظتبيع ماؿ رأس مبثل البيع ىي  الذم الثمن للمشًتم البائع يذكر أف كصفتها معلـو
 .4(ما ربح عليو كيشًتط السلعة بو اشًتل

 ػتدد أجل بعد السلعة استبلـ يتم أف على مقدما، السلعة ذتن دفع السلم يعٍت): السلم-2
 5(عليها متفق كمبواصفات

                                                           
 .202(، ص 2020اظتصارؼ اإلسبلمية، إخبلص باقر ىاشم النجار، دار األياـ، عماف، ط: األكىل) 1
التطبيقات اظتعاصرة لعقدم اظتزارعة كاظتساقاة يف االقتصاد اإلسبلمي، علي ػتمد علي مومٍت، رسالة ماجيستَت  2
 .52ـ(، جامعة الَتموؾ، كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، ص 1993ق/1413)
 .119اظتصارؼ اإلسبلمية االستثمار كالتمويل اإلسبلمي، مرجع سابق، ص 3
 .88رؼ اإلسبلمية، إخبلص باقر ىاشم، مرجع سابق، صاظتصا 4
 .118اظتصارؼ اإلسبلمية االستثمار كالتمويل، مرجع سابق، ص  5
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 على كبناء الثاين يقـو حبيث ،(البائع) كالصانع ،(اظتشًتم) اظتستصنع بُت عقد) ع:االستصنا -3
 تكوف أف على التسليم أجل عند عليو اضتصوؿ أك(اظتصنوع)موصوفة سلعة بصناعة األكؿ، طلب
 كيفية كعلى عليو يتفقاف الذم الثمن مقابل م كذلك الصانع، من العمل التصنع كتكلة الصنع مادة

 .1(اظتعدـك بيع عدـ كيقتضي مؤجبل، أك مقسطا أك حاال سداده،

  2:ةاإلجار  صيغ :ثالثا

 .معينة ظتدة معُت مببلغ الدار إجيار مثل (خدمات)مبنافع ماؿ مبادلة ىي اإلجارة

 :اثنُت إىل كتنقسم

 أك سيارة أك دار مثل إنتاجي أصل بشراء شخص أم أك اظتصرؼ يقـو حيث :التشغيلي التأجَت
 مقابل األصل ىذا خدمات إىل حباجة لشخص األصل ىذا أجَتبت يقـو مث معينة، معدات

 .ػتددة كظتدة ػتدد (إجيار)ذتن

 بأجر يستغلو من إىل كتأجَته مايل رأس أصل بشراء اظتصرؼ يقـو أف ىو :بالتمليك اظتنتهي التأجَت
 شاء، كقت أم يف معُت مبلغ يدفع أف بعد األصل ىذا بتملك اظتستأجر حق مع ػتددة كمدة ػتدد

 .اظتستلمة اإلجيارات اظتبلغ ىذا من خيصمك 

 والتقليدي اإلسالمي المصرف بين الفرق :الثالث المطلب

 االختالف أوجه ل:األو  الفرع

 سامر الدكتور طتص كقد النواحي، من العديد يف التقليدية البنوؾ عن اإلسبلمية اظتصارؼ ختتلف
 أكجو أىم تربز كمبسطة ضحةكا مقارنة حبلؿ من بينهما االختبلؼ أكجو أىم قطجي مظهر

 :3التايل النحو على كذلك االختبلؼ،

                                                           
 .88اظتصارؼ اإلسبلمية، إخبلص باقر ىاشم، مرجع سابق، ص 1
 .118اظتصارؼ اإلسبلمية االستثمار كالتمويل، مرجع سابق، ص  2
 للنشر شعاع ـ(،2007 األكىل، ) :ط فنطقجي، مظهر سامر الربوية، كاظتصارؼ اإلسبلمية اظتصارؼ بُت اصتوىرية الفركؽ 3

 (.20....، 13ص ) كالعلـو
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 التقليدم كالبنك اإلسبلمي اظتصرؼ بُت االختبلؼ أكجو

 اظتصرؼ اإلسبلمي البنك التقليدم اظتقارف

 اإلقراض كاالقًتاض )االجتار يف الوظيفة األساسية
 الديوف(، فهي جتمع األمواؿ كدتوؿ
 دةاظتشركعات كاألفراد مقابل فائ

 ة.ػتدد

 اظتضاربة الشرعية)االجتار يف السلع
 مبختلف أشكاؿ التمويل كاطتدمات(

 اظتضاربة كاظتشاركة اظتتناقصة كبيع
 اظتراحبة لآلمر بالشراء. لذلك ىي
 جتمع األمواؿ كتستثمرىا مقابل حصة

 ره.ػتددة من ربح غَت معركؼ مقدا

ق الودائع بغرض االستثمار عن طري - موارد اظتصرؼ عموما
 اإلقراض

 حقوؽ اظتلكية -

 أجور اطتدمات اظتصرفية -

أرباح الودائع اظتستثمرة شرعيا  -
 %( من أعماعتا عموما.65كدتثل)

 ضوابط الشريعة اإلسبلمية قوانُت اظتصارؼ العلمية العمليات كاألىداؼ تتوافق مع

عبلقة مدين كدائن بُت اظتودع كاظتصرؼ  األنشطة اظتالية
ض كاظتصرؼ من من جهة كبُت اظتقًت 

جهة أخرل كسعر الفائدة )الربا( ديثل 
سعر الدين كيعكس الفرصة البديلة 

 للنقود. 

الصَتفة اإلسبلمية ختاطر بعاملي اإلنتاج 
فبل يدفع  ،)العمل كرأس اظتاؿ معا(

لعنصر العمل إال بعد القياـ بو كال يقدـ 
العائد لرأس اظتاؿ إف مل يتعرض لنفس 

ديثل تكلفة اظتخاطر أيضا فالعائد 
 الفرصة البديلة لبلستثمار.

ال يوجد ألف اظتصرؼ شريك يف الربح يعادؿ سعر الفائدة السائد على أقل  التضخم
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 كاطتسارة. تقدير.

اظتسامهة يف حتصيل كسداد 
 الزكاة

 يساىم ال يساىم

ة كيف على أساس صيغ التمويل اإلسبلمي على أساس الفائدة الربوية التعامل مع اظتصارؼ األخرل
 اظتعامبلت اصتائزة شرعا.

 كديعة بدكف فائدة ربوية على أساس الفائدة الربوية العبلقة مع اظتصرؼ اظتركزم

موجودة كجيب أف تكوف ذات شتعة  غَت موجودة الرقابة الشرعية
 جيدة.

حسب اظتعايَت اإلسبلمية حبيث تراعي  حسب اظتعايَت الدكلية درجة اإلفصاح كالشفافية
ح عالية عن أسس توزيع درجة إفصا 

نتائج النشاط كحتديد أسعار البيع إضافة 
لئلفصاح اظتتعارؼ عليو كبياف اصتزء غَت 

 الشرعي الذم أصابتو أعماؿ اظتصرؼ.

توجو الغالبية العظمى من استثمارات  استثمار األمواؿ
كحتصل  ،اظتصارؼ الربوية إىل القركض

 على فائدة ماقبل ذلك. 

ظتاؿ من رب اظتاؿ اظتضاربة ىي إعطاء ا
ظتن يعمل يف نظَت حصة من الربح 
اظتعلـو بالنسبة اظتقدرة كجزء شائع من 

 الربح. 

العمبلء األكثر مبلئمة ألنو  -1 يركز اظتصرؼ على
يسعى لضماف اسًتداد 

 أموالو.
 الضمانات اظتقدمة -2

اظتشاريع األكثر رحبية كإنتاجية  -1
ألنو يسعى لضماف ؾتاح 

 اظتشاريع بوصفو مشاركا.
راسات اصتدكل الفنية د -2

 كاالقتصادية.
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ىل دتارس اظتصارؼ اإلسبلمية 
 الصَتفة الربوية؟ 

 ال -

ىل دتارس اظتصارؼ الربوية 
 الصَتفة اإلسبلمية؟

 - أحيانا كنوافذ إسبلمية

يوزع الربح كاطتسارة بُت 
 اظتصرؼ كاظتدخرين

ال يوجد خسائر بل ربح أكيد يوزع 
 حسب سعر الفائدة)الربا( السائد.

 حسب االتفاؽ رحبا أك خسارة.

فقط اطتدمات اظتصرفية غَت الربوية  رتيع اطتدمات اظتصرفية اطتدمات اظتقدمة
 إضافة طتدمات تكافلية كاستشارية.

صيغ مراحبة كمشاركة كمضاربة كَسَلم  اإلقراض كاالقًتاض الربوم صيغ التمويل
كاستصناع كإجارة كمزارعة كمساقاة 

شاريع الصغَتة كغَتىا ؽتا يناسب اظت
 كاظتتوسطة كالكبَتة اضتجم.

يتحملها اظتقًتض ألف للمقرض  اظتخاطر
 ضمانات

مشًتكة بُت اظتصرؼ)اظتموؿ( كمالك 
اظتشركع)صاحب التمويل( بوصفهما 

 شركاء. 

عبلقة مالية تنتهي بانتهاء االئتماف  عبلقة اظتصرؼ مع زبائنو
 الذم بينهما

عبلقة شراكة كحتمل للمخاطر جتعل 
لعبلقة بينهما أكثر التزاما ؽتا دينح فرصا ا

 أفضل لتطوير األعماؿ كتدعيم الثقة.
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 التشابه أوجه: الثاني الفرع

 كالتقليدية اإلسبلمية اظتصارؼ بُت التشابو أكجو كجود تنفي ال ذكرىا السابق االختبلؼ أكجو إف
 1:التالية األكجو يف التشابو ىذا كيتمثل

 .بنوؾ فكبلمها االسم، حيث من التقليدية البنوؾ مع يةاإلسبلم البنوؾ تتفق-1

 كوسيط يعمل منهما كبل أف إذ الوظيفة، حيث من التقليدية البنوؾ مع اإلسبلمية البنوؾ تتفق-2
 .كاظتستثمرين اظتدخرين بُت مايل

 اؿاألمو  حتويل :مثل اظتصرفية اطتدمات غتوعة يف التقليدية البنوؾ مع اإلسبلمية البنوؾ تتفق-3 
 السياحية الشيكات كإصدار اضتديدية اطتزائن كتأجَت الدائن من باإلنابة الديوف كحتصيل كالصرافة

 .باألسهم االكتتاب كعمليات

 بدكف القرض أساس على اظتبنية اصتارية الودائع يف التقليدية البنوؾ مع اإلسبلمية البنوؾ تتفق-4
 خدمات من السلعة ىذه يرافق ما مع ف،نقصا أك زيادة دكف بردىا البنك يتعهد حيث فائدة،

 .االئتماف بطاقة كإصدار النقدم السحب أآلت كاستخداـ الشيكات كإصدار

 .السندات دكف الشركات بأسهم االستثمار يف التقليدية البنوؾ مع اإلسبلمية البنوؾ تتفق-5

 .سواء حد على اظتركزم البنك رقابة إىل كالتقليدية اإلسبلمية البنوؾ ختضع-6

                                                           
 عماف اظتسَتة، دار ،ـ(2010ىػ/1431)الثانية :ط العجلوين، ػتمود ػتمد اظتصرفية، كتطبيقاهتا مبادئها اإلسبلمية البنوؾ 1

 .120ص
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دراسة تحليلية لنص المعيار  :المبحث الثالث

 (إسالمي فالسادس)تحول البنك التقليدي إلى مصر 

 

 مفهـو التحوؿ أسبابو كعوائقو :األكؿاظتطلب 

 أشكاؿ التحوؿ كاإلجراءات البلزمة لو اظتطلب الثاين:

آثار التحوؿ اظتطلب الثالث:
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 (إسالمي بنك إلى التقليدي بنكال تحول) المعيار لنص تحليلية دراسة ث:الثال المبحث

 حققتها اليت كاالؾتازات بالنجاحات اإلسبلمية الشريعة كأساتذة االقتصاد خرباء من عدد أشاد
 للبنوؾ قويا منافسا اإلسبلمية البنوؾ أصبحت حيث اظتاضية، السنوات خبلؿ اإلسبلمية اظتصارؼ

 ظاىرة بركز إىل أدل الذم األمر إجيابية، جنتائ من حققتو ظتا كاإلسبلمي، العريب العاظتُت يف الربوية
 كأسبابو التحوؿ مفهـو ىو فما .اإلسبلمية الشريعة أحكاـ كفق تتعامل بنوؾ إىل الربوية البنوؾ حتوؿ

 .اهلل شاء إف اظتبحث ىذا يف عنو اصتواب سيتم ما ىذا التحوؿ؟ كآثار إجراءات ىي كما كعوائقو؟،

 :وعوائقه أسبابه التحول مفهوم :األول المطلب

 التحول مفهوم :األول الفرع

 ةلغ التحوؿ :أوال

  ،2حاؿ إىل حاؿ من كاالنتقاؿ ،1آخر موضع إىل موضع من التنقل :عٍتي اللغة يف لتحوؿا-1

 چ   ائ  ائ   ائ  ائ  ائ   ائٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
3
أم حتوال كانتقاال.   

 :االصطبلح يف ثانيا:

 .شرعا صاحل ضعك  إىل شرعا فاسد كضع من االنتقاؿ ىو التحوؿ

 التقليدية اظتصرفية كضع من االنتقاؿ ىو) :اإلسبلمية للمصرفية التقليدية البنوؾ من التحوؿ كيعٍت
 فإف كاطتسارة، الربح يف اظتشاركة مبدأ على اظتبنية اإلسبلمية اظتصرفية إىل الفائػدة سعر على اظتبنية
 كىف الشرع، ألحكاـ اظتخالفة اظتصرفية اظتعامبلت من بأنواع التعامل يف يكمن التقليدية البنوؾ عمل

 اظتعامبلت إبداؿ فهو إليو التحوؿ اظتطلوب الوضع أما إعطاءاؾ، أخذا بالربا التعامل طليعتها
 يف اظتتعاملُت بُت العدؿ حتقيق على تنطوم مصػرفية معػامبلت من لنا اهلل أحلو مبا للشريعة اظتخالفة

 .اإلسبلمية الشريعة مقاصد ضوء

                                                           
 .189، ص 11(، دار صادر، بَتكت، ج ق1414لساف العرب، ابن منظور، ط: الثالثة، ) 1
 .12ـ(، دار النفائس، ص 1988ق/1408معجم لغة الفقهاء، ػتمد قلعجي، ط: الثانية، ) 2
 .108الكهف:   3
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 الكامػل التحػوؿ يتم حىت التحوؿ خطة يف قدما باالستمرار التحوؿ قرار متخذم إرادة تنعقد كقد
 أك الفركع بتحػوؿ اآلخر البعض يكتفي كقد الكلي، بالتحوؿ يسمى ما كىو (كإدارات فركعا) للبنك

 كفق كاملال التحوؿ على النية توافر دكف اإلسبلمية اظتصرفية اظتنتجات بعض تقدمي أك اإلدارات
 :1اصتزئي بالتحوؿ يسمى ما كىو ػتددة، خطط

 وعوائقه التحول أسباب ي:الثان الفرع

 التحوؿ أسباب: أوال

 الشريعة أحكاـ كفق للعمل التقليدية اظتصارؼ حتوؿ إىل تؤدم اليت الدكافع أىم حصر ديكن
 :يلي فيما اإلسبلمية

 اظتصارؼ هتدؼ الذم األساسي دؼاعت من ينطلق الدافع كىذا :األرباح تعظيم ؿتو السعي -1
 الشريعة أحكاـ مع اظتتوافق اظتصريف العمل أف حيث األرباح، حتقيق كىو إليو للوصوؿ التقليدية

 إىل التقليدية اظتصارؼ تلجأ أف الطبيعي من فإنو األرباح، لتحقيق خصبا مصدرا ديثل اإلسبلمية
 .2اطتصب اظتصدر ىذا من اإلمكاف قدر االستفادة

 التقليدية اظتصارؼ يف القرار أصحاب على استبيانات توزيع خبلؿ من ميدانية دراسة ريتأج كقد
 كراء كانت اليت الدكافع أىم على التعرؼ حملاكلة اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ كفق للعمل حتولت اليت

 3:الدراسة ىذه نتائج يلي كفيما التحوؿ، قرار اختاذ

 اضتاليُت العمبلء على احملافظة ىو التحوؿ على عتا الدكافع أىم من كاف اظتصارؼ من 82% -
 أحكاـ مع اظتتوافقة اظتصرفية اظتنتجات تقدمي خبلؿ من لطلباهتم كاالستجابة التقليدم للمصرؼ

 .اإلسبلمية الشريعة

                                                           
تقييم ظاىرة حتوؿ البنوؾ التقليدية للمصرفية اإلسبلمية، دراسة تطبيقية لنيل شهادة اظتاجستَت، مصطفى ابراىيم ػتمد مصطفى  1

 .28، ص 2006يكية اظتفتوحة القاىرة، اصتامعة األمر 
 3متطلبات انتهاج الصَتفة اإلسبلمية يف ظتصارؼ التقليدية اصتزائرية، سياخن مرمي، غتلة االمتياز لبحوث االقتصاد كاإلدارة اجمللد  2

 .117(، ص2020)02العدد: 
 كما بعدىا. 127تقييم ظاىرة حتوؿ البنوؾ التقليدية للمصرفية اإلسبلمية، مرجع السابق، ص  3
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 جدد عمبلء جذب يف اظتنافسة ىو التحوؿ على عتا الدكافع أىم من كاف اظتصارؼ من47%-
 على القائم اظتصريف العمل كيرفضوف اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ مع توافقاظت اظتصريف العمل يفضلوف

 .الربا أساس

 حققتها اليت اظترتفعة العوائد دافع ىو التحوؿ على عتا الدكافع أىم من كاف اظتصارؼ من24% -
 .التقليدية اظتصرفية يف العائد مبعدالت مقارنة اإلسبلمية اظتصارؼ

 ارتباطا األرباح تعظيم ؿتو السعي بدافع ترتبط التقليدية اظتصارؼ تحوؿل ثانوية دكافع ىناؾ أف كما
 :كىي السابقة الدراسة يف إليها يشر كمل كثيقا

 أحكاـ مع متوافقة كصيغ خدمات من مسموح ىو مبا كاالستفادة اظتصريف العمل غتاؿ توسيع-1
  .التقليدم اظتصريف النظاـ ظل يف هبا التعامل مسموح كغَت اإلسبلمية، الشريعة

 تعرضها كاحتماؿ اظتنافسة، عن كعجزىا التقليدم اظتصريف السوؽ يف التقليدية اظتصارؼ ضعف -2
 للعمل التحوؿ عن اإلعبلف خبلؿ من اظتصرؼ إنعاش إعادة إىل فيلجأ القريب، اظتستقبل يف لبلهنيار

 .اإلسبلمية الشريعة أحكاـ كفق

 بتطبيق تعاىل اهلل ألمر كاالستجابة الديٍت الوازع أف يعٍت اكىذ :اإلسبلمية الشريعة بأحكاـ االلتزاـ-3
 أحكاـ كفق للعمل التقليدم اظتصرؼ حتوؿ كراء الرئيسي الدافع كىذا كنواىيو، بأكامره كااللتزاـ شرعو

 اظتخالفة األعماؿ ؽتارسة عن كالتوقف التوبة مبدأ من مستمد الدافع كىذا اإلسبلمية، الشريعة
 .1الربا كخاصة اإلسبلمية للشريعة

 2التحوؿ عوائق ثانيا:

 إىل الربوم البنك حتوؿ على باظتوافقة اطتاص الًتخيص إصدار تأخر :يف كتتمثل :القانونية العقبة-1
 كمدل اظتصرؼ، نظاـ على أجريت اليت التعديبلت نفاذ عدـ إىل ذلك كيعود اإلسبلمي، مصرؼ

 .التحوؿ عملية كتأخَت عرقلة إىل ميؤد ما كىو التوجو، ىذا سبلمة عن اظتسئولُت قناعة

                                                           
 .117متطلبات انتهاج الصَتفة اإلسبلمية يف ظتصارؼ التقليدية اصتزائرية، سياخن مرمي، مرجع سابق، ص  1
 (513/ 509حتوؿ اظتصرؼ الربوم إىل مصرؼ إسبلمي كمقتضياتو، رسالة مقدمة لنيل درجة اظتاجستَت، مرجع سابق، ص ) 2



 (سالميةإلى مصارف إ التقليديةدراسة تحليلية لنص المعيار السادس ) تحول البنوك      : الثالمبحث الث
 

 44 

  :الفقهية العقبة-2

 أف جيب اليت سليمة، شرعية أسس على اظتبنية الفقهية اآلراء إىل االفتقار يف العقبة ىذه كتتمثل
 عملية لتخطيط الشريعة ألحكاـ اظتوافقة القرارات اختاذ من يتمكنوا لكي القرارات متناكؿ يف تكوف

 .الشرعية احملاذير من خالية بصورة خطواتو كاختاذ و،مستجدات كمعاصتة التحوؿ،

 التعرؼ ديكن ال كاليت التحوؿ عملية حوؿ آلخر كقت من تثور قد اليت اظتشكبلت من الكثَت فهناؾ
 ىذه تناسب شرعية حلوؿ ىناؾ تكوف ال مث كمن التحوؿ، طتطة العملي التطبيق عند إال عليها

 .الوقت بعض التحوؿ مراحل قتطبي تأخر إىل يؤدم قد ؽتا اظتشكبلت،

 :االقتصادية العقبة-3

 الشريعة ألحكاـ اظتوافقة الغَت كاستثماراتو اظتصرؼ موارد صبلحية عدـ يف العقبة ىذه كتتمثل
 عن للبحث االقتصاديُت اطترباء استدعاء طريق عن عتا الشرعية البدائل إجياد يستدعي ؽتا اإلسبلمية،

 .كخارجيا داخليا اظتتاحة ثماريةاالست كاجملاالت األساليب أفضل

 :اإلدارية العقبة-4

 :يلي فيما كتتمثل

 أك اظتناسبة، بالسرعة التحوؿ مستجدات مع البنك إدارة جتاكب عدـ عن النارتة اآلثار خطورة-
 .التحوؿ عملية على كخيمة النتائج ستكوف األمرين كبل ففي متسرعة، قرارات اختاذ

 جديدة، كإدارات أقساـ لظهور نتيجة للبنك، التنظيمي يكلاعت تشكيل إلعادة اضتاجة ظهور-
 للوضع اظتناسب التنظيمي الشكل اختيار يف كالتأين الدقة يتطلب ؽتا كالوظائف اظتهاـ كتغيَت

 .اظتتحوؿ

 سيزيد ؽتا جديدة، تشغيلية ميزة عتا ستضيف اليت التحوؿ لتنفيذ اظتبلئمة البشرية الكوادر توافر عدـ-
 العمل ظتتطلبات اظتبلئمة التدريبية الربامج إعداد بضركرة اظتصرؼ إدارة عاتق على قاةاظتل األعباء

 .لو اظتتحوؿ الوضع يف الوظيفي

 :احملاسبية العقبة-5
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 الشريعة كأحكاـ اظتتوافقة كاظتنتجات باطتدمات اطتاصة احملاسبية األنظمة توفر عدـ يف كتتمثل
 إجراء يف كاظتشاركة إليو، اظتتحوؿ الوضع لدراسة اسبُتاحمل اطترباء جهود يتطلب كىذا اإلسبلمية،
 كتوزيع حتديد نظاـ تعديل مثل إليو، التحوؿ قبل هبا اظتعموؿ احملاسبية لؤلنظمة البلزمة التعديبلت

 ......األرباح

 :التحول تواجه عامة عقبات

 اصتانب يف التحوؿ تنفيذ عند التقليدية البنوؾ تواجو عامة صعوبات ىناؾ تقدـ ما إىل باإلضافة
  :يلي ما أمهها من نذكر كاإلعبلمي التسويقي

 .التحوؿ بعد اظتصريف العمل كمتطلبات السريع التكييف صعوبة-

 تنفيذ عرقلة يف يتسبب قد الذم األمر إضافية أعباء التحوؿ فًتة أثناء اظتتحوؿ البنك إدارة حتميل-
 ما كىو التقليدم البنك حتوؿ عملية ىعل سلبا يؤثر كالذم الصحيح، الوجو على التحوؿ خطة

 كالواجبات اظتهاـ كتوزيع اإلسبلمية، الشريعة لتطبيق اظتصريف التحوؿ مراحل صتميع اظتتابعة يتطلب
 .  1دالواح الفريق بركح كالعمل مناسب، بشكل

 مع اظتتوافق العمل كلفكرة خصوصا، التحوؿ لفكرة اظتعارضاف قبل من لبلنتقادات التعرض-
 على التقليدية اظتصارؼ كجدة مبصداقية اظتشككوف قبل من أك عموما، اإلسبلمية الشرعة أحكاـ
 .اإلسبلمية الشرعة أحكاـ كفق للعمل التحوؿ

  بتصدر اهتامها من عموما اإلسبلمية اجملتمعات عتا تتعرض اليت الشرسة باعتجمة التأثر-
  اليت القناة باعتبارىا خصوصا اإلسبلمية اظتصارؼ على التدقيق كؽتارسة للعامل، اإلرىاب

 اظتصارؼ صورة تشويو شأهنا من اليت االهتامات من كغَتىا اإلرىابية، اصتماعات دتويل خبلعتا من دير
 2.عاـ بشكل اإلسبلمية

                                                           
آلليات كاظتعوقات، رشاـ كهينة، جامعة أكلي ػتند أكضتاج، البويرة، غتلة البشائر حتوؿ البنوؾ التقليدية إىل بنوؾ إسبلمية ا 1

 .108، ص2016، مارس 03االقتصادية، العدد 
 .88ص سابق، مرجع اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ كفق للعمل التقليدية اظتصارؼ حتوؿ 2
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 له الالزمة واإلجراءات التحول أشكال :الثاني المطلب

  التحول أشكال :األول الفرع

 .الزمن باعتبار كثانيهما كاصتزئية يةالكل باعتبار أكعتما باعتبارين، تكوفك 

  كاصتزئية الكلية حيث من :أوال

 النظاـ لتحويل _حتولو قبل_ ػتكمة خطة بإعداد الربوم اظتصرؼ فيو يقـو1: الكلي التحوؿ-1
 دفعة بو اظتعموؿ اظتصريف النظاـ إللغاء موعد حتديد أساس على إسبلمي، نظاـ إىل التقليدم اظتصريف
 فإف األخرل، التحوؿ أشكاؿ لباقي بالنسبة األمر ككذلك ػتلو، اإلسبلمي لنظاـا كإحبلؿ كاحدة،
 يف فركعو رتيع على الفكرة تعمم حيث كاحدة، دفعة اختاره الذم للشكل بالتحوؿ يقـو اظتصرؼ

 يتكبد كبَتة ؼتاطرة فيو أف إال التحوؿ يف يستغرقو الذم الزمن قصر النوع ىذا دييز كؽتا. كاحد آف
 .الكثَت تكلفو حادة، مالية أزمة إىل مبوجبها يتعرض كقد جسيمة، خسائر خبلعتا نم اظتصرؼ

 ديكن ال تقليدم اقتصاد ظل يف أنو إال النظرية، الناحية من ؽتكنا الكلي التحوؿ تطبيق يبدك كقد
 يستطيع للتحوؿ جتارب عدة السابق يف أجريت تكوف أف كىي :كاحدة حالة يف إال عمليا تطبيقو

 .أنظمتها من االستفادة اظتصرؼ

 ظتصرؼ مصغر كأمنوذج فركعو من فرع بإعداد التقليدم اظتصرؼ فيو يقـو :اصتزئي التحوؿ-2
 ىيئة لو كتكوف اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ كفق للعمل بإدارتو، مستقل جديد فرع إنشاء أك إسبلمي

 القائمُت خربة كنضوج كماليا، إداريا كاستقراره النموذجي الفرع ذلك جتربة ؾتاح كبعد شرعية، رقابة
 زمٍت كجدكؿ معينة، خطة كفق األخرل فركعو يف التجربة ىذه بتطبيق الربوم اظتصرؼ يبدأ عليو،
 .فركعو رتيع حتوؿ خربة من استفادتو على بناء ذلك بعد اظتركزم اظتصرؼ يتبعها مث معُت،

 ألم تعرض لو حبيث مرتفعة، أماف بدرجة لتميزه نظرا األكىل، للوىلة مناسبا األسلوب ىذا يبدك قد
 من مزيج على ينطوم أنو إال ككل، اظتصرؼ دكف فقط الفرع ذلك على يقع ضررىا فإف خسارة

                                                           
 .468 ص سابق، مرجع كمقتضياتو، إسبلمي مصرؼ إىل الربوم اظتصرؼ حتوؿ ينظر، 1
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 يف كاإلرادة العزدية من ستفقد الفرع فخسارة، 1التحوؿ بتجربة تضر قد اليت كاظتساكئ الصعوبات
 .التحوؿ

  الزمن حيث من :ثانيا

 اإلسبلمية الشريعة أحكاـ كفق للعمل الربوم اظتصرؼ فركع رتيع تتحوؿ كفيو م:الفور  التحوؿ-1
  .كاحد مها أك كالفورم الكلي التحوؿ بُت جيمع الشكل كىذا كاحد، آف كيف كاحدة دفعة

 لكل كشاملة متكاملة خطة بإعداد التقليدم اظتصرؼ قياـ عن عبارة كىو :2اظترحلي التحوؿ-2
 ػتظور أم من خاؿ مصريف نظاـ إىل بو اظتعموؿ اظتصريف النظاـ حتويل هبدؼ اظتصرؼ كفركع أقساـ
 كقانونية شرعية ظتعايَت كفقا زمنيا التحوؿ مراحل جدكلة أساس كعلى مرحلي، لربنامج طبقا شرعي

 التعديل من متطلباهتا الستيفاء التحوؿ، مراحل من مرحلة لكل الزمنية اضتاجة كيتوخى كاقتصادية،
 .كالتبديل

 كعلى كمتساٍك، متوازف بشكل كفركعو اظتصرؼ أقساـ رتيع يف التحوؿ خطة يذتنف أساس على يقـو
 الربا من معامبلتو خلو أساس على القائم اظتصريف للنظاـ التكامل يتحقق حبيث ػتددة، زمنية مراحل

 األسلوب ىذا كيعترب التحويل، مراحل من زمنية مرحلة آخر تنفيذ عند آخر شرعي ػتظور أم أك
 .عمليا للتطبيق القابلة ليباألسا أنسب من

 للتحول الالزمة واإلجراءات المتطلبات ي:الثان لفرعا

  3:للتحوؿ الزمٍت اظتدل-أ

 كمباد بأحكاـ كااللتزاـ مصرؼ إىل التقليدية البنوؾ لتحويل الشريعة تتطلبو ما تنفيذ جيب-1
 .التحوؿ عقب اصتديدة العمليات رتيع يف اإلسبلمية الشريعة

                                                           
 .466مي كمقتضياتو، مرجع سابق، ص ينظر، حتوؿ اظتصرؼ الربوم إىل مصرؼ إسبل 1
 .58/59حتوؿ اظتصارؼ التقليدية للعمل كفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، مرجع سابق، ص  2
 .76، ص 6اظتعايَت الشرعية، ىيئة احملاسبة كاظتراجعة اظتالية اإلسبلمية، اظتعيار رقم  3
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 التأخَت جيوز كال منها الفورم التخلص فاألصل التحوؿ قرار قبل اظتربمة اظتشركعة غَت العمليات أما
 التعثر حاالت أك االهنيار خطر لتجنب للبنك الواقعية للظركؼ مراعاة الضركرة، تقتضيو فيما إال

 .اظتعيار عتذا كفقا أثرىا من التخلص يتم أف على

 كال متحوال بنكا يعترب ال إنو مرحليا حتوال قرر كإمنا الفورم، الكلي التحوؿ البنك يقرر مل إذا-2
 يف اإلسراع البنك مالكي على كجيب التحوؿ، عملية إدتاـ بعد إال اإلسبلمية، اظتصارؼ ضمن يدرج

 يف اظتعيار هبذا كيسًتشد احملرمة األنشطة يف االستمرار إمث من للتخلص _التحوؿ عملية _ العملية
 .التحوؿ خطوات

 .التحوؿ فًتة أثناء احملرمة كالتعامبلت األرباح ةمعاصت تتم-3

  1التحوؿ كإجراءات متطلبات -ب

 للتطبيقات البدائل كإجياد األدكات كإعداد لو البلزمة اإلجراءات اختاذ التحوؿ لنجاح جيب-1
 .للتنفيذ البلزمة الطاقات كتأىيل شرعا، اظتمنوعة

 كتعديل ذلك تتطلب الرقابية اصتهات كانت إذا الًتخيص بتعديل النظامية، اإلجراءات مراعاة-2
 تبلئم ككسائل أىدافا بتضمينها لتعديلو اظتطلوبة القنوات خبلؿ من األساسي كالنظاـ التأسيس عقد

 .معو يتناىف ؽتا كبتنقيتو اإلسبلمي، اظتصريف العمل

 كشركط الوظائف كػتتول العمل كنظم لوائح تعديل مع للبنك التنظيمي اعتيكل بناء إعادة-3
 .اصتديد الوضع مع يتبلئم مبا التوظيف

 ىيئة عن الصادرة الضوابط معايَت يف جاء ما كفق كداخلية خارجية شرعية رقابة ىيئة تكوين-4
 .اإلسبلمية اظتالية للمؤسسات كاظتراجعة احملاسبة

 باتحسا كفتح اإلسبلمية، الشريعة كأحكاـ اظتتفقة كاظتستندات للعقود مناذج كضع أك تعديل-5
 اظتراسلة أك احمللية التقليدية البنوؾ لدل اليت اضتسابات كتصحيح كاطتارج، الداخل يف اظتصارؼ لدل
 .اضتاجة تقتضيو ما على االقتصار مع

                                                           
 .76/77سابق، ص اظترجع ال 1
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 .اإلسبلمي اظتصريف العمل لتطبيق كتأىيلها البشرية الطاقات لتهيئة برنامج إعداد-6

 ىيئة عن الصادرة كاألخبلقيات كالضوابط ظتراجعةكا احملاسبة معايَت لتطبيق البلزمة اطتطوات اختاذ
 .اإلسبلمية اظتالية للمؤسسات كاظتراجعة احملاسبة

 لقرار اظتتخذ التقليدم البنك اكتسبها اليت األمواؿ مصَت حوؿ مطركح اإلشكاؿ يبقى أنو إال
 احملـر لالتعام استبعاد يتم ككيف األمواؿ؟ ىاتو صرؼ يتم كأين أخذىا؟ يف اضتق لو ىل التحوؿ،
 . مكانو؟ اظتشركع التعامل كإحبلؿ

 :يلي فيما سنبينو ما كىذا

 الربوية األمواؿ يستحق من :أوال

 يتعلق ما باستثناء كالفقراء، اظتسلمُت مصاحل يف اطتَت كجوه يف صرفها ىو الربوية األمواؿ مصَت
 .طاىر ماؿ من تكوف أف جيب ألنو فيها، تصرؼ فبل كتعمَت، بناء من باظتساجد

 الربوية اظتعامبلت استبعاد ا:ثاني

 الشريعة ألحكاـ اظتخالفة األمواؿ استخدامات أساليب تعديل أك بإلغاء اظتعامبلت ىذه استبعاد يتم
 .معها يتوافق مبا اإلسبلمية،

  :األساسي كنظامو اظتصرؼ تأسيس عقد بتعديل يقصد

 يبدأ حيث إسبلمي، مصرؼ إىل وحتويل اظتزمع اظتصرؼ هبا يقـو التحوؿ خطوات من خطوة أكؿ أنو
 ضتضور حصصهم حجم كاف مهما مسجلة، برسالة اظتسهمُت رتيع إىل الدعوة بتوجيو اإلدارة غتلس

 .األعماؿ جدكؿ الدعوة تتضمن أف كجيب عادية، غَت بصفة العامة اصتمعية اجتماعات

 اصتديدة صرفيةاظت أنشطتو طبيعة على يدؿ مبا التأسيس عقد يف اظتصرؼ اسم بتعديل يقـو كما
 .اآلخرين مع تعاملو كأسلوب أىدافو كعلى اظتعدلة،
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 :1التحول آثار :الثالث المطلب

 ةالمشروع وبدائلها بفائدة، البنك تلقاها التي األموال على التحول أثر : لاألو  الفرع

 يف نقدية موجودات على البنك هبا حصل اليت السابقة التقليدية العمليات آثار تصفية جيب-1
 تشمل التصفية كىذه اظتركزم، البنك أك البنوؾ أك األفراد مع سواء عنها، بفائدة التـز ؽتا موارده
 كسندات بفائدة، االستثمارية كالشهادات اظتمتازة، كاألسهم اضتسابات، يف اظتودعة اظتبالغ شركط
 .كؿتوىا التحوؿ، قرار قبل البنك أصدرىا اليت القرض

 أك األنشطة، ظتزاكلة البلزمة السيولة على للحصوؿ كسائل من مشركع ىو ما على االقتصار جيب-2
  :مثل البنك، على اليت اظتشركعة غَت االلتزامات إلهناء

 استثمار حسابات كاستقطاب اظتاؿ، رأس بزيادة مسامهاهتم اظتلكية حقوؽ أصحاب زيادة-3
  .جارية كحسابات

 .الشرعية بالضوابط التأجَت أك شاركةاظت أك اظتضاربة صكوؾ مثل إسبلمية، صكوؾ إصدار-4

 مع صانعا فيها البنك يكوف استصناع صفقات أك بائعا، فيها البنك يكوف سلم صفقات إجراء -6
  .تأجيلو يصح أنو مع االستصناع ذتن تعجيل اشًتاط

 الشرعي اظتعيار يف جاء ما مراعاة مع استئجارىا، مث البنك موجودات لبعض بيع عمليات إجراء-7
 اإلجارة كعقد البيع عقد إبراـ بُت الفصل يتم حبيث بالتمليك اظتنتهية كاإلجارة اإلجارة (9) رقم

  .بينهما الربط كعدـ

 البائع لغَت حاؿ بثمن بيعها مث مؤجل بثمن سلع بشراء شرعية، بضوابط تورؽ عمليات إجراء-8
  .األكؿ

 ذلك من االحتياطيات بعض نتتكو  أك ػترمة تعامبلت بسبب زاد قد البنك ماؿ رأس كاف إذا-9
 .البنك لدل احملرمة كاظتوجودات اظتشركعة غَت اضتقوؽ يف يسلك ما فيها فيسلك

                                                           
 (.81...، 78اظترجع السابق، ص ) 1
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 األموال توظيف على التحول أثر ي:الثان الفرع

 اظتشركعة كالتمويل االستثمار صيغ كإحبلؿ بفائدة، باإلقراض األمواؿ توظيف طرؽ إيقاؼ جيب-1
 ةكاظتساقا ةكاظتغارس اظتزارعة ،الزراعية اظتشاركات اظتتناقصة، اظتشاركة ات،اظتشارك اظتضاربة،) مثل ػتلها،

 التأجَت أك التشغيلي كالتأجَت كاالستصناع، كالسلم، بالشراء، لآلمر كاظتراحبة اآلجل، بالبيع كالتمويل
 .اظتشركعة كاالستثمار التمويل صيغ من كغَتىا بالتمليك، اظتنتهي

 كانت سواء التحوؿ قرار قبل للغَت البنك أقرضها اليت الربوية القركض إهناء إىل أمكن ما السعي-2
 كمبادئ أحكاـ مع متفقة دتويبلت إىل القركض مبالغ أصل حتويل مث األجل طويلة أـ األجل قصَتة

 . فوائده من يتخلص فإنو إهناءه اظتصرؼ يستطع مل كما اإلسبلمية، الشريعة

 التحول قرار قبل للبنك التي مشروعةال غير الحقوق معالجة: الثالث الفرع

 خبلعتا تقرر اليت اظتالية الفًتة من اعتبارا التحوؿ قرار قبل الناشئة اظتشركعة غَت البنك موجودات أوال:
    :يأيت ما يتم التحوؿ

 التخلص اصتدد اظتبلؾ على جيب فبل مصرؼ إىل حتويلو بقصد دتلكو مت التقليدم البنك كاف إذا-1
 .التملك قبل البنك عليها حصل اليت احملرمة اإليراداتك  الفوائد من

 كاإليرادات الفوائد من التخلص فإف مصرؼ إىل داخلو من حتوؿ التقليدم البنك كاف إذا -2
 قبل حصلت اليت احملرمة اإليرادات أما .التحوؿ فيها حصل اليت اظتالية الفًتة بداية منذ يتم احملرمة
 حصلوا الذين كاظتودعُت األسهم زتلة على ديانة منها التخلص جيب فإمنا إليها اظتشار اظتالية ةالفًت 
 .اظتصرؼ على جيب كال اإليرادات ىذه على

 أىلية لو ؽتن اجتهاد بسبب اصتواز، باعتقاد قبض، أك يقبض مل ؽتا شبهة، فيها اليت االيرادات-3
 عتم اظتشهود العلم أىل بعض مبرأ أك معترب، ظتذىب التقليد أك االجتهاد، فيو يسوغ فيما االجتهاد
 .قبلها أـ التحوؿ فيها تقرر اليت اظتالية الفًتة يف نشأت سواء منو، التخلص جيب ال بالتثبت،

 بنية تسلمها من مانع ال فإنو ػترمة نقدية غَت ظتوجودات الغَت على البنك استحقاؽ حاؿ يف-4
 صرفها بنية أذتاهنا يقبض فإنو باعها ػترمة خدمات أك موجودات أذتاف استحقاقو حاؿ كيف إتبلفها،



 (سالميةإلى مصارف إ التقليديةدراسة تحليلية لنص المعيار السادس ) تحول البنوك      : الثالمبحث الث
 

 52 

 كيف احملرمة اظتوجودات أذتاف من التحوؿ فيها تقرر اليت الفًتة يف قبض ما كل ككذلك اطتَت، كجوه يف
 .كاظتبدؿ البدؿ بُت جيمع لئبل عليو ىي ظتن تًتؾ ال اضتالتُت

 قد البنك كاف كإذا .فهاإتبل عليو فيجب ػترمة بضائع العينية موجوداتو بُت ككاف البنك حتوؿ إذا-5
 اظتوجودات كانت إذا.اطتَت كجوه يف كيصرفها أذتاهنا يستويف فإنو أذتاهنا يستوؼ كمل منها شيئا باع

 .اظتشركعة اطتدمات لتقدمي أماكن إىل حتويلها عليو فيجب مشركعة غَت خدمات لتقدمي أماكن

 داخلو من التحوؿ كاف إذا التحوؿ قرار قبل البنك على اليت اظتشركعة غَت االلتزامات معاصتة ثانيا:
 :خارجو أك

 :البنك داخل من التحوؿ-1

 ذلك يشمل كال مشركعة، كسيلة بأم دفعها لعدـ يسعى البنك فإف فوائد دفع االلتزامات كانت إذا
 تقدمي االلتزامات كانت إذا.ذلك إىل اضطر إذا إال الفوائد يدفع كال .القركض أك الديوف أصل

 فسخ على اظتًتتب التعويض مع كلو أخذه مت ما كيعيد االلتزاـ إللغاء يسعى فإنو ػترمة خدمات
 .االلتزاـ

 :حتويلو يف الراغبُت قبل من بشرائو البنك خارج من التحوؿ-2

 على اليت (احملرمة اظتوجودات أك الفوائد مثل) اظتشركعة غَت اضتقوؽ الشراء من يستثٌت أف أمكن إذا
 موجودات صتميع إال الشراء ديكن مل كإف .شرعا اظتتعُت فهو البائع على هبا ـااللتزا يظل حبيث البنك
 مع كلو االلتزامات تلك إهناء سرعة على العمل شرعا جيب فإنو اظتشركعة غَت اضتقوؽ فيها مبا البنك
 .بتعجيلها منها اضتط

 :اظتشركعة غَت الرىوف معاصتة ثالثا:

 خارج من التحوؿ حالة كيف البنك، موجودات على اليت ركعةاظتش غَت الرىوف فك إىل اظتبادرة ينبغي
 .البائع من ػتلها رىوف حلوؿ على يتفق فإنو البنك
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 المشروع غير الكسب من التخلص كيفية ع:الراب الفرع 

 يف جاء حسبما منو التخلص جيب الذم اظتشركع غَت الكسب من التحوؿ قبل البنك إىل آؿ ما-1
 التخلص كاف بأف ذلك تعذر إذا إال تأخَت دكف رتيعو صرفو إىل اظتبادرة عليو فإف اظتعيار، ىذا

 .مناسبة مراحل على التخلص حينئذ فيمكن إفبلسو أك البنك أنشطة شل إىل يؤدم الفورم الكلي

 كال العاـ، النفع كأغراض اطتَت كجوه يف اظتشركع غَت الكسب من كغَتىا الفوائد تصرؼ أف جيب-2
 كمن .معنوية أك كانت مادية مباشرة، غَت أك كانت مباشرة طريقة بأم منها ؼاظتصر  استفادة جتوز
 كاظتساعدة اظتالية اظتساعدات كتوفَت اإلغاثة كسائل كتوفَت كالبحوث، التدريب :اطتَت كجوه أمثلة
 اظتعرفة بنشر يتصل كما كاظتدارس، كاظتعاىد العلمية للمؤسسات ككذلك اإلسبلمية للدكؿ الفنية

 .للمصرؼ الشرعية الرقابة ىيئة تقرره ظتا طبقا الوجوه، من ذلك كغَت ةاإلسبلمي

 التحول قرار قبل البنك على الواجبة الزكاة س:الخام الفرع

 ىي كإمنا السابقة، الفًتة عن زكاة عليهم جيب فبل حتويلو يف الراغبُت من بتملك التحوؿ كاف إذا
 إذا أما التحوؿ، منذ اصتدد اظتالكُت على اةالزك كجوب سبب كينشأ كيوجد السابقُت اظتبلؾ على
 اظتسامهُت، على كاجب السابقة الفًتة عن أداءىا فإف إخراجها يتم كمل البنك داخل من التحوؿ كاف
 الذم الواجب صتزء إخراج ىو الزكاة إخراج ألف حراما اظتاؿ كاف كلو الزكاة بأداء مطالبوف بأهنم علما
 .اظتشركعة غَت كاسبكاظت الفوائد رتيع من التخلص ىو
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 اظتستويُت على التقليدية، البنوؾ من لعديد اكبَت  إقباال اإلسبلمية اظتصرفية ؿتو التحوؿ غتاؿ لقي
 كمنها  التحوؿ يف رغبت من فمنها كأىدافها، أشكاعتا تعددت مداخل خبلؿ من كالدكيل، احمللي
 جتارب ىناؾ فهل .إسبلمية كشبابيك نوافذ بإنشاء قامت من كمنها التدرجيي، التحوؿ يف رغبت اليت

 نوافذ بفتح قامت أك تدرجييا حتوال حتولت أك مية؟اإلسبل للمصرفية الكامل التحوؿ يف سابقة
 الشبابيك؟ ظاىرة كماىي إسبلمية؟

 .الدراسة ىذه من التطبيقي للجانب عرضنا خبلؿ من عنو سنجيب ما ىذا

 السعودي الجزيرة بنك تجربة :األول المطلب

 السعودي الجزيرة بنك عن موجزة نبذة :األول الفرع

 اظتػػدفوع رأسػػمالو بلػػغ كقػػد1975-06-21 فػػي تأسػػست سػػعودية امهةمػػس شػػركة اصتزيػػرة بنػػك)
 الػسابقة الػوطٍت باكػستاف بنػك لفػركع اسػتمرار كىػو ـ،2006 عػاـ هنايػة فػي لایر مليػوف1.25

 اطتػاص للقطػاع اضتاليػة اظتلكية نسبة بلغت حيث احمللية البنوؾ بسعودة اضتكومة قػرار بعػد باظتملكػة
 كديػارس %5.8 باكػستاف بنػك األجنبػي الػشريك حػصة بلغػت حػُت فػي %94.2 الػسعودم
 الرئيسة اظتدف ؼتتلف يف منتشرة فرعا 32ك جبدة، الرئيسي مركػزه خػبلؿ مػن نػشاطو اظتػصرؼ
 1.(باظتملكة

 ةالجزير  بنك تحول خطة ي:الثان الفرع

 اظتصرفية خدمات غتموعة إنشػػاء خبلؿ من ؿالتحو  لعملية بالتمهيد ـ1998 عاـ يف البنك بدأ
 ىذه كهتدؼ إليها، اإلسػػبلمية اظتالية ؿتو البنك حتوؿ عملية على اإلشراؼ كإسناد اإلسبلمية،

 إىل تدرجييا التقليدية البنك عمليات حتويل إىل للبنك اظتختلفة اإلدارات مع بالتعاكف اجملموعة
 استشارية صتنة من دقيقة كمراقبة إشراؼ حتت مية،اإلسبل الشريعة أحكاـ مع متوافقة عمليات
 عاـ يف اإلسػػبلمية للمالية الفركع رتيع حتػػوؿ كاكتمل العاـ، بنفس تكوينها قرار صدر حتضَتية
 منتجات ػتفظة نسبة ارتفاع إىل أدل ؽتا اإلسبلمية، للمالية اطتزينة عمليات حتويل مت مث ـ،2003

                                                           
 175ص سابق، مرجع اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ كفق للعمل التقليدية اظتصارؼ حتوؿ 1
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 عملياتو رتيع حتولت مث ،ـ2004عػػاـ هناية يف البنك ػتفظة إرتايل من75% إىل اإلسػػبلمية اظتالية
 اصتزيػػرة بنك ؾتح ـ2007 عاـ كيف .ـ2006 عاـ بنهاية اإلسبلمية اظتالية مع بالكامل لتتوافق
 اإلسبلمية الشػػريعة كأحكاـ يتوافق مبا بالكامل كأنشػػطتو عملياتو رتيع بتحويل تعاىل اهلل بفضل
 .1سنوات تسع ستمرا حتوؿ زمن خبلؿ

 السعودي الجزيرة بنك تحول تجربة تقييم ث:الثال الفرع

 ـ2006 عاـ التحػػوؿ مرحلة هناية يف مث الفشػػل، كشػػك على البنك كاف التحوؿ مرحلة بداية يف)
 ـ2008 عاـ يف العاظتيػػة اظتالية األزمة حلوؿ مع أنو كمػػا لایر، مليار2.5 إىل البنك عوائد كصلت
 البنك زتاية يف سػػاعد اإلسػػبلمية اظتالية إىل للتوجو اصتزيرة بنك اختيار ألف التحوؿ؛ جيابياتإ ظهرت

 عاـ كيف .اظتنطقة يف البنوؾ كبعض اظتتقدمة الػػدكؿ باقتصاد عصفت اليت اظتالية األزمة آثار بعض من
 كمنسوبيو بنكال قدرات تعزيز خبلؿ من للبنك، اظتسػػتقبلي النمو أسػػس "أرسػػيت "،ـ2009

 مضاعفة كمنها اظتستقبل، يف اظتنظورة الفرص من القصول االستفادة تتيح اليت البلزمة باإلمكانات
 عملياتو عن "األيزك "شهادة لنيل العاـ نفس يف اصتزيرة بنك كسعى فرعا،48 لتصبح الفػػركع؛ عدد

 اضتفاظ يف اصتزيرة نػػكب ؾتح كما خدمات، من العمليات ىذه تقدمو كما اظتمارسات، جودة لضماف
 اليت اإلؾتازات حتقيق ظتواصلة صلبة قاعدة تكوين من كدتكن كإجيابية، مستقرة أداء معدالت على

 مليارلایر30ليسجل %8.9إىل اظتوجودات إرتايل فيو كارتفع .التحوؿ عملية بدء منذ إليها طمح
 ارتفاعػػا الودائع تسجل كما40 %، إىل كصل ملحوظا ارتفاعا البنك عمبلء حجم سجل فيما

 .لایر مليار20.9اف ك الذم2008 عاـ يف مبسػػتواىا مقارنة لایر مليار22.1 بلغ ملحوظا
 ـ2009 عاـ كفػػي لایر، مليار15.1 إلػػى ـ2008 عاـ فػػي التمويل عقود صايف ارتفػػع كما
 اطتدمات شبكة وسيعلت العاـ أثناء مشركعا ثبلثُت من أكثر اصتزيرة بنك كنفذ مليارلایر،15.5ؽتبلغ

 بالسػػرعة يتميز الذم االسػػتثمارم العقار مثل مبتكرة، منتجػػات تقدمي جانب إىل لؤلفراد، اظتصرفيػػة

                                                           
 ـ(،2021ىػ/1443األكىل،) :ط اصتزيرة، بنك يف الشرعية اجملموعة اإلسبلمية، اظتالية إىل التحوؿ يف اصتزيرة بنك جتربة ينظر، 1

 .(134.....، 132ياض، )الر  اظتيماف دار
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 التمويل قطاع يف ؽتيزة سوقية حصة على االستحواذ من -خبللو من- البنك كدتكن كالفاعلية،
 .1العقارم

 األوسط الشرق بنك تجربة ي:الثان المطلب

  األوسط الشرق بنك عن نبذة :لاألو  الفرع

 يف تأسست عامة مسامهة شركة ىو) ا:سابق األكسط كالشرؽ الكويت بنك) اظتتحد األىلي البنك)
 كفق  اظتصرفية باألعماؿ القياـ يف األساسية البنك أغراض كتتمثل ،1971 عاـ الكويت دكلة

 حصوؿ كبعد اظتركزم، ويتالك بنك عن التنظيمية للتعليمات كخيضع اإلسبلمية الشريعة أحكاـ
 على األخرل الرقابية كاصتهات اظتسامهُت موافقة ككذلك  اظتركزم الكويت بنك موافقة على البنك
 على 2010 مارس 28 بتاريخ اظتنعقدة للبنك العادية غَت العمومية اصتمعية كافقت حتويلو

 ألحكاـ كفقا يعمل ميإسبل بنك اىل نشاطو لتحويل كذلك للبنك األساسي النظاـ على التعديبلت
 بتحويل البنك قاـ لذلك نتيجة اظتتحد األىلي البنك ليصبح البنك اسم كتغيَت اإلسبلمية الشريعة
 كلقد عمبلئو، مع كاالتفاؽ التفاكض بعد إسبلمية مصرفية منتجات إىل التقليدية اظتصرفية منتجاتو

 القياـ يتم التاريخ ذلك كمنذ ،2010 أبريل 1 من اعتبارا إسبلمي كبنك الفعلي نشاطو البنك بدأ
 كالرقابة الفتول ىيئة كافقت حيث السمحاء، اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ كفقا البنك أنشطة بكافة

 .2(ذلك على البنك يف الشرعية

 األوسط الشرق بنك تحول مرحل :الثاني الفرع

 كيف إسبلمي، مصرؼ إىل البنك حتوؿ بعد البنك مسَتة يف ىامة تارخيية نقطة 2008 سنة تعترب)
 البنك اسم حتت اإلسبلمية الشريعة ظتبادئ كفقا كمنتجاتو خدماتو رتيع البنك قدـ 2010 سنة

 تصنيف "موديز" العاظتي االئتماين التقييم ككالة رفعت 2011 ديسمرب كيف الكويت اظتتحد األىلي
 ديكنو الذم للبنك اظتايل ركزاظت متانة إىل استنادا القادمة للمرحلة -الكويت- اظتتحد األىلي البنك

 جواف يف أما عالية، جودة ذات هبا أصوؿ كتوفَت اظتستقبلية، التحديات كافة على التغلب من
                                                           

 .192/193جتربة بنك اصتزيرة يف التحوؿ إىل اظتالية اإلسبلمية، مرجع سابق، ص 1
تقييم جتربة حتوؿ بنك الكويت كالشرؽ األكسط إىل بنك األىلي اظتتحد اإلسبلمي، صربينة بوطبة، حدة رايس، أحباث اقتصادية  2

 .90، ص20(، العدد 2016كإدارية، جامعة بسكرة، )ديسمرب
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 الشريعة أحكاـ مع اظتتوافقة للسيارات التمويل خدمة -الكويت-اظتتحد األىلي البنك طرح 2012
 مساحة على الكويت يف تالسيارا موديبلت من كبَتة غتموعة يضم معرض يف كذلك اإلسبلمية
 تصنيف الدكلية االئتماين للتصنيف "فيتش" ككالة ثبتت ـ2012 سبتمرب يف أما مربع، مًت2500

 األجل طويلة بالتزاماتو الوفاء على لقدرتو نظرا مستقبلية، نظرة مع -الكويت- اظتتحد األىلي البنك
 عاـ خبلؿ اظتالية كمؤشراتو التشغيلية وأرباح منو على يرتكز الذم اظتايل مركزه مبلئمة إىل باإلضافة
 بشكل الصافية اظتالية أرباحو منو على إجيابا انعكس ؽتا ـ2012  عاـ من األكؿ كالنصف ـ2011
 1(ملحوظ

 األوسط الشرق بنك تحول تجربة نتائج ث:الثال الفرع

 عاـ، مدل على يتوقعها أحد يكن مل إؾتازات حتولو من عاـ مركر بعد اظتتحد األىلي البنك حقق
 النجاحات تلك تعددت كقد تقدير، أقل على ثبلثة أك سنتُت خبلؿ تتحقق أف عتا ؼتططا كاف بل

 هناية يف اظتالية للسنة األخَتة البنك نتائج عكستو الذم األمر األرباح حيث من ذلك كاف سواء
 تحوؿال من فقط كاحد عاـ بعد غتزية كتوزيعات جيدة أرباح من صاحبها كما ،31/12/2012

 عن كنصفية ربعية نتائج من اظتختلفة، اظتالية الفًتات طواؿ جيدة أرباح حتقيق كذلك استطاع حيث
 العاـ نفس يف دينار مليوف27،4 بلغت صافية مالية أرباح عن أعلن البنك ككاف ،2010 العاـ
 ؾتاحا حيقق أف (اظتتحد ألىلي) البنك استطاعق،ك الساب العاـ أرباح عن اظتئة يف92،4 بلغت بزيادة
 أفضل لتقدمي خبلعتا من البنك كيسعى جديدة، إسبلمية مصرفية خدمات كتطوير ابتكار اجتاه آخر

 أفضل بذلك لينجز أكلوياتو، سلم على البنك عميل كضع إىل هتدؼ كاليت لعمبلئو، اطتدمات
 إىل التقليدية البنوؾ بعض عمبلء حتوالت ظل يف عمبلئو مع البنك تبلحم كيؤكد التعامبلت
 كاضتسابات اطتدمات ألفضل استقطاهبم إىل اظتتحد األىلي يسعى الذين كىم إسبلمية، مصارؼ

 مرغوبة كجهة (اظتتحد األىلي) البنك إىل ضتساباهتم العمبلء حتوؿ ماجعل كىو اظتقدمة، االستثمارية
  2.دائما

 
                                                           

 .91ينظر، تقييم جتربة حتوؿ بنك الكويت كالشرؽ األكسط إىل بنك األىلي اظتتحد اإلسبلمي، مرجع سابق، ص  1
2 httbs: // alraimedia. Com :2022مام  17، تاريخ الزيارة. 
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 التقليدية البنوك في اإلسالمية والفروع الشبابيك ظاهرة :الثالث المطلب

 ونشأتها اإلسالمية والفروع النوافذ تعريفول: األ الفرع

 اإلسبلمية كالفركع النوافذ تعريف :أوال

 اإلسبلمية الصَتفة دتارس تقليدية فركع أك ظتصارؼ تابعة كحدات ىي: )اإلسبلمية النوافذ تعريف-أ
 .1(النافذة القوانُت ظل كيف ؼتتصة، شرعية ىيئات رقابة حتت

 اظتصرفية اطتدمات لتقدمي الربوية اظتصارؼ تنشئها اليت الفركع ىي: )اإلسبلمية الفركع تعريف -ب
 اليت اطتدمات رتيع كيف إسبلمية، تعامبلتو رتيع تكوف الفرع أف إذ بسيط، بينها كالفرؽ. اإلسبلمية

 داخل فتكوف النافذة أما إليو، ينتمي الذم التقليدم البنك عن مستقل مبٌت يف كيكوف يقدمها
 .2(مستقل شباؾ أك مصلحة يف كلكن البنك، مبٌت نفس كيف نفسو التقليدم البنك

 اإلسبلمية النوافذ نشأة ا:ثاني

 النوافذ إلنشاء الربوية اظتصارؼ من عدد اجتاه ظاىرة بركز العشرين القرف من األخَت الربع شهد لقد)
، جد كبَت بشكل النوافذ ىذه كانتشرت اإلسبلمية، اظتصرفية اطتدمات لتقدـ عتا، التابعة كالفركع  ًن

 حىت فركعو كازدادت لو، فرع أكؿ مصر بنك افتتح حيث 1980 عاـ مصر يف عتا ظهور أكؿ ككاف
 العاـ يف اظتصرية للبنوؾ اإلسبلمية النوافذ عدد فبلغ عدة، بنوؾ كتبعتو .2004عاـ فرعا 29 بلغت
 البنك فافتتح اإلسبلمية الببلد يف النوافذ فتح كتواىل ،(11،2006مصطفى،) فرعا 58 نفسو
 عماف القاىرة بنك كافتتح ،1998 عاـ اإلسبلمي العريب البنك باسم األردف يف لو نافذة العريب
 ػتلية كوهنا من الظاىرة ىذه كانتقلت ،٦٩٩١ عاـ الفلسطينية اظتدف من عدد يف إسبلمية نوافذ

 .3(الغرب يف التقليدية ةاظتالي كاظتؤسسات اظتصارؼ أكرب عليها يقدـ عاظتية، ظاىرة لتصبح
                                                           

 2، العدد 19مية، مج النوافذ اإلسبلمية يف اظتصارؼ اضتكومية العراقية، أزتد خلف حسُت الدخيل، دراسات اقتصادية إسبل 1
 .52ص 

النوافذ اإلسبلمية كمدخل لتحوؿ البنوؾ التقليدية ؿتو الصَتفة اإلسبلمية، بنو جعفر عائشة، اجمللة اظتغاربية لبلقتصاد كاظتنارتنت  2
 .07(، ص 2020، مارس)1، العدد 7اظتركز اصتامعي على كايف تندكؼ، مج 

منظور اقتصادم إسبلمي، ؾتيب خريس، غتلة الورقا، البحوث كالبحوث كالدراسات النوافذ اإلسبلمية يف البنوؾ الربوية من  3
 .147، ص14، مج 2/2014اإلنسانية، جامعة الَتموؾ، العدد 
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 1اإلسالمية النوافذ نشأة أسباب: الثاني الفرع

 كالبنوؾ اإلسبلمية اظتصارؼ بأف التقليدية البنوؾ على القائمُت من كثَت لدل اعتقاد شيوع-1
 تطبيق إمكانية كبالتايل كالقركض، اظتراحبة بُت التشابو كخاصة التمويل خدمة تقدمي يف التقليدية

 .عتا تابعة إسبلمية فركع بإنشاء التقليدية البنوؾ قناعة من عزز .عملها لياتبآ اظتراحبة

 اظتوارد جذب يف حققتو اليت النجاحات بعد اإلسبلمية اظتصارؼ منافسة يف التقليدية البنوؾ رغبة-2
 .األرباح كحتقيق كاستخداماهتا

 من اسًتجاع كػتاكلة معت اإلسبلمية اظتصارؼ جذب من التقليدم البنك عمبلء على احملافظة-3
 .فقدهتم

 .التقليدية البنوؾ يف إسبلمية فركع إنشاء خبلؿ من كتقوديها اإلسبلمية اظتصارؼ جتربة اختبار-4

 .التدرج أسلوب بإتباع التقليدية البنوؾ بعض حتوؿ يف الرغبة-5

 اإلسالمية النوافذ وأهداف خصائص: الثالث الفرع

 2النوافذ اإلسبلمية خصائص: أوال 

 اطتريطة إطار ضمن تظهر حيث كاظتلكية القانوين التكييف حيث من التقليدية للبنوؾ التبعية-1 
  .التقليدية للطريقة كفقا تعمل فركعا كذلك ديتلك كالذم التقليدم للبنك التنظيمية

  :اظتثاؿ سبيل على كمنها اظتصرفية األنشطة رتيع اإلسبلمية اظتعامبلت فركع دتارس-2

  .صرفيةاظت اطتدمات -3

 .كالتمويل االستثمارات-4

                                                           
الفركع اإلسبلمية لبنوؾ التقليدية ضوابط التأسيس كعوامل النجاح، لطفي ػتمد السرحي، حبث مقدـ إىل مؤدتر اظتصارؼ  1

 . 3/4(، ص2010مارس 20/21قع كآفاؽ اظتستقيل، )اإلسبلمية، اليمنية الوا
 150/151ظتصارؼ اإلسبلمية بُت الفكر كالتطبيق، حسُت حسُت شحاتة، مرجع سابق، ص 2
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 اضتسنة القركض كمنح كصرفها، الزكاة حتصيل مثل االجتماعية اطتدمات أنشطة إليها كيضاؼ
  .اإلسبلمية كالدعوة الدينية التنمية يف كاظتسامهة

 عامة، بصفة اإلسبلمية الشريعة كمبادئ أحكاـ اإلسبلمية اظتعامبلت فركع أنشطة أداء حيكم-4
 اظتعنية اظتعاصرة الفتول كغتامع كغتالس ىيئات عن الصادرة كالتوصيات كالقرارات فتاكلال ككذلك

  .اإلسبلمية باظتصارؼ

 ما أك الشرعية الرقابة ىيئة قبل من الشرعية للرقابة اإلسبلمية اظتعامبلت فركع أعماؿ ختضع-5
 شهادة كيعطى امبلتاظتع تلك سبلمة من يطمئن أف جيب كالذم الشرعي، باظتستشار أحيانا يسمى
  .اظتالية القوائم مع تنشر بذلك

 عبادة عملهم أف كاستشعار اإلديانية بالقيم اإلسبلمية اظتعامبلت فركع يف العاملُت يلتـز أف جيب-6
 يتحلوا أف جيب كما كجل، عز اهلل شرع يطبقوف ألهنم تقليدية كظيفة كليست كرسالة كطاعة

 كالتيسَت كاظتركءة كالعزدية كالعزة كالنزاىة كالعفة كاإلخبلص دؽكالص األمانة مثل الفاضلة باألخبلؽ
 يضاؼ كما اإلسبلمي، الفرع يف عملو يف كمنها أعمالو كل يف اظتسلم خلق من ذلك ألف كالتسهيل

 .كالتقول الرب على كالتعاكف كاألخوة اضتب من منبعثا حسنا سلوكهم يكوف أف سبق ما إىل

 اإلسبلمية النوافذ إنشاء أىداؼ: ثانيا

 :1يمايل اإلسبلمية اظتعامبلت نوافذ إنشاء أىداؼ بُت من 

 ألحكاـ كفقان  التعامل يف يرغبوف الذين األعماؿ كرجاؿ اظتدخرات أصحاب من شرحية جذب-1
 .اإلسبلمية الشريعة كمبادئ

 .اإلسبلمية البنوؾ إنشاء غتاؿ يف اإلسبلمي العامل يف النهضة غتاراة-2

 اطتبيث اضتراـ كجتنب الطيب اضتبلؿ غتاؿ يف التعامل حب جتاه اظتسلمُت فةعاط من االستفادة-3
 .اإلسبلمية الصحوة ظل يف كالسيما

                                                           
الضوابط الشرعية لفركع اظتعامبلت اإلسبلمية بالبنوؾ التقليدية، حسُت حسُت شحاتة، كلية التجارة جامعة األزىر  1
 .3ـ(، ص2001ىػ/1421)
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 .إسبلمية البنوؾ فيها ليس اليت اظتدف يف بالربا التعامل من اظتسلمُت عن اضترج رفع-4
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 النتائج إىل مية مت التوصلإىل مصارؼ إسبلحتوؿ البنوؾ التقليدية  موضوع ةدراس خبلؿ من
 :التالية كالتوصيات

 النتائج: أوال

 للبنوؾ الربوية اظتعامبلت عن شرعية كبدائل تعترب اإلسبلمية اظتصارؼ يف التمويل صيغ أف -1
 .التقليدية

 بالبنوؾ مقارنة كعاظتيا، إسبلميا اجملاالت شىت يف باىرا كؾتاحا رحبا اإلسبلمية اظتصارؼ حققت-2
 .التقليدية

 .كامل بشكل حتولو كاف إذا إال حتوال، يعترب ال للبنك اصتزئي التحوؿ -3

 اعتدؼ كحتقيق جتاكزىا ديكن أنو إال التحوؿ، عملية تعًتض كعوائق صعوبات كجود من بالرغم -4
  .اظتنشود

 العملية ىذه سَت تضبط شرعية رقابة ىيئة كجود اإلسبلمية، اظتصرفية ؿتو التحوؿ متطلبات من -5
 .ؾتاحها ضماف جلأل

 مقارنة إجيابية، نتائج حققت اإلسبلمية، اظتصرفية ؿتو التحوؿ بتجربة قامت اليت الدكؿ معظم-6
 .التحوؿ قبل ما بفًتة

 البنك فركع رتيع على التحوؿ فكرة تعميم يف التقليدية البنوؾ يف اإلسبلمية النوافذ فتح يساىم-7
  .اظتركزم البنك ذلك يف ليتبعها

 .التحوؿ عملية تنفيذ يف اظتتبعة األساليب أؾتح من التدرج لوبأس يعد -8

 التوصيات: ثانيا

 لتجنب الناس بُت الوعي نشر بضركرة كاالقتصاد، اإلسبلمي الفقو غتاؿ يف اظتتخصصُت نوصي -1
 .آمث عليها أقدـ كمن شرعا، ػترمة ألهنا ربوية، فوائد مقابل خدماهتا تقدـ اليت البنوؾ مع التعامل



 الخاتمة  :
 

 65 

 للشريعة اضتسنة الصورة إبراز ألجل التحوؿ عملية تنفيذ يف لئلسراع اإلسبلمية الدكؿ وصين-2
 .اإلسبلمية

 .اإلسبلمي للمجتمع مبلئمة كأكثرىا أنسبها كاختيار التحوؿ، جتارب من باالستفادة نوصي -3

 مصرؼ إىل الربوم البنك حتوؿ على باظتوافقة الًتخيص بإصدار اظتختصة القانونية اصتهة نوصي-4
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  :الملخص

 اظتفاىيم معرفة هبدؼ كذلك إسبلمية، مصارؼ إىل التقليدية البنوؾ حتوؿ موضوع الدراسة تناكلت
 .عنها اظتًتتبة اآلثار إىل باإلضافة كاجهتها اليت العقبات كأىم التحوؿ، بعملية للقياـ البلزمة كاإلجراءات

 مصرؼ إىل ربوم تقليدم بنك من التحوؿ يف النجاح أساسيات من أف إىل البحث خلص األخَت كيف
 برنامج كإعداد التحوؿ عملية كبعد قبل البنك على باإلشراؼ تقـو شرعية رقابة ىيئة كجود ىو إسبلمي،

 البنوؾ حتوؿ أف إىل توصل كماي.اإلسبلم اظتصريف العمل لتطبيق كتأىيليها البشرية الطاقات لتهيئة خاص
 .كتشغيلها األمواؿ استقطاب كأساليب صيغ تطوير يف فعاؿ بشكل يساىم إسبلمية، مصارؼ إىل التقليدية

 :المفتاحية الكلمات
 النوافذ اظتالية، للمؤسسات كاظتراجعة احملاسبة ىيئة التحوؿ، اإلسبلمية، اظتصارؼ التقليدية، البنوؾ

 .اإلسبلمية

Summary: 
The study dealt with the issue of the transformation of conventional banks into Islamic 

banks، with the aim of knowing the concepts and procedures necessary to carry out the 

transformation process، and the most important obstacles they encountered in addition 

to the implications of them. 

Finally، the research concluded that one of the basics of success in the transformation 

from a traditional usurious bank to an Islamic bank is the presence of a Sharia 

supervisory board that supervises the bank before and after the transformation process 

and prepares a special program to prepare and qualify human energies to implement 

Islamic banking. He also concluded that the transformation of conventional banks into 

Islamic banks contributes effectively to the development of formulas and methods for 

attracting and operating funds. 

key words: Conventional Banks، Islamic Banks، Transformation، Accounting and 

Auditing Organization for Financial Institutions، Islamic Windows. 



 

 

 
 


