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  مقدمة 

اليت أدت إىل ايار اقتصاديات الدول، وهزت كيان األنظمة  2008بعد األزمة املالية العاملية لسنة 

العمل املصريف قائم على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية، املصرفية العاملية، شهد العامل ميالد جيل جديد من 

وهذا بعد جمموعة من التطورات املتالحقة واملتسارعة اليت شهدا اخلدمات املصرفية اإلسالمية اليت تقوم على 

  الضوابط والقواعد املالية املستمدة من الشريعة اإلسالمية.

كتسي أمهية بالغة سواء على املستويني الغريب أم العريب، لقلة وأصبح التمويل اإلسالمي يف الوقت الراهن ي

سالمية لالستفادة من اخلصائص املالية اإلتمويل الاملخاطر املرتبطة به مما شجع على البحث يف آليات وصيغ 

  .اإلجيابية هلا واليت متيزها عن التمويل التقليدي

لعمل املصريف وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وذا انتشرت فكرة إنشاء بنوك ومؤسسات مالية تتبىن ا

وذلك من خالل التحول الكامل للعمل املصريف اإلسالمي، أو إنشاء وحدات وفروع مصرفية متارس العمل املصريف 

تبعا ألحكام الشريعة اإلسالمية، أو عن طريق تقدمي خدمات مصرفية إسالمية جنبا إىل جنب مع اخلدمات 

ا دفع جمموعة من العلماء والباحثني والفقهاء إىل تصميم وابتكار منتجات وأدوات مالية املصرفية التقليدية، مم

  سالمية قادرة على منافسة نظريا من اخلدمات التقليدية.إوخدمات مصرفية 

إذ اجتهت العديد من الدول والبنوك إىل التحول كليا أو جزئيا إىل العمل املصريف اإلسالمي هذا ما دفع 

يف جمال الصريفة اإلسالمية إلبراز كفاءة العمل املصريف اإلسالمي بالبنوك اإلسالمية الذي خيتلف عما الباحثني 

تتداوله البنوك التقليدية، واجلزائر كغريها بادرت بإدخال العمل املصريف إىل املنظومة املصرفية من خالل االعتماد 

  افذ التمويل اإلسالمي.على آلية التحول حنو املصرفية اإلسالمية من خالل فتح نو 

  :استنادا إىل ما سبق تتضح معامل اإلشكالية الرئيسية التاليةو 

  ؟  بنوك إسالميةتحول البنوك التقليدية إلى  فيما تتمثل آلية

لإلجابة عن التساؤل الرئيسي تتطلب منا اإلجابة على بعض األسئلة الفرعية التالية خدمة للتساؤل الرئيسي و 

  :النحو التايل واليت سندرجها على

  ؟البنوك التقليدية إىل البنوك اإلسالمية فيما تتمثل آليات حتول �

 ؟ للتحول إىل املصرفية اإلسالمية  األسباب املؤديةما هي  �

 إسالمي أمرا اختياريا أم إجباريا؟إىل هل يعترب حتول بنك التقليدي  �

 ؟بنك إسالميهل األخذ بأسلوب التحول اجلزئي هو خطوة مشجعة حنو التحول إىل  �

ما واقع فتح نوافذ املعامالت اإلسالمية يف البنوك التجارية اجلزائرية يف ظل االنتشار املتزايد هلذه الظاهرة يف  �

 العديد من الدول؟
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  الفرضيات: 

لإلجابة عن التساؤل الرئيسي تتطلب منا اإلجابة على بعض األسئلة الفرعية التالية خدمة للتساؤل 

   :سندرجها على النحو التايلالرئيسي واليت 

فتح فروع إسالمية، أو نوافذ إسالمية، أو  :يف حتول البنوك التقليدية إىل إسالميةتتمثل آليات : الفرضية األولى

 ؛ستثمار إسالميةاصناديق 

تلبية رغبة متعاملي البنك بعدم اليت جتعل بنك تقليدي يتحول إىل بنك إسالمي  األسباب: الفرضية الثانية

  ؛التعامل بالربا واألدوات املالية التقليدية

 يعد حتول البنك التقليدي إىل العمل املصريف اإلسالمي أمرا اختياريا؛ الفرضية الثالثة:

  األخذ بأسلوب التحول اجلزئي خطوة مشجعة للتحول إىل بنك إسالمي قائم. يعترب الفرضية الرابعة:

فتح فروع ونوافذ للمعامالت اإلسالمية يف بنوكها التجارية تلبية حتاول اجلزائر خوض جتربة  الفرضية الخامسة:

  لرغبة زبائنها.

  ميكن تلخيص أسباب اختيارنا هلذا املوضوع فيما يلي:أسباب اختيار الموضوع: 

 التخصص الدراسي الذي مكننا من أخذ أفكار مسبقة عن املوضوع؛ �

 بعمل البنوك اإلسالمية؛تثمني املكتسبات واملعارف العلمية الذاتية فيما يتعلق  �

 ؛اقتصاديات الدولاألمهية اليت حيضى ا هذا املوضوع يف  �

 من املواضيع اهلامة يف اال البنكي يف الوقت الراهن؛ التحول إىل العمل املصريف اإلسالمييعد موضوع  �

  إثراء جمال البحث يف املواضيع ذات الصلة باملالية اإلسالمية. �

  :هداف الدراسةأ

  التالية:  إمجال األهداف املرجوة من إجراء هذه الدراسة يف النقاطميكن 

 دراسة ظاهرة حتول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية؛ �

 دراسة املتطلبات اليت تواجه البنوك التقليدية عند التحول؛ �

 دراسة املعوقات اليت تواجه البنوك التقليدية عند حتوهلا للمصرفية اإلسالمية؛ �

 رفة األداة األفضل للتحول إىل املصرفية اإلسالمية من خالل دراسة جتارب دول؛حماولة مع �

  .حماولة معرفة موقع البنوك التجارية اجلزائرية من هذا التحول �

  همية الدراسة: أ

  خالل:ن تنبع أمهية هذه الدراسة م

خالل إجياد قنوات معرفة أهم الوسائل اليت ميكن من خالهلا تلبية رغبات اتمعات اإلسالمية، من 

بعيدا عن استخدام أسعار الفائدة، واملعامالت املصرفية الربوية، هذا باإلضافة إىل  للتعامل املصريف اإلسالمي
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إسالمي بالكامل خاصة  بنك حاجة اجلزائر لالهتمام بالصريفة وفق النوافذ اإلسالمية كخطوة أوىل حنو التحول إىل

  يف ظل الوضع االقتصادي الراهن.

ظاهرة حتول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية، للوصول إىل تفسري علمي  البحث يفهذا ما يستلزم 

، وللتعرف على أسباا ومداخل التحول املستخدمة، للوصول إىل تقييمها وتصويب السلبيات األخريةلتقييم هذه 

  أو للتقليل من آثارها.

  منهج الدراسة:

عتماد على املنهج الوصفي، وذلك باالعتماد على خمتلف املراجع واألحباث لتحقيق أهداف الدراسة مت اال

العلمية، أما بالنسبة للجانب التطبيقي فقد مت االعتماد على املنهج التحليلي عرب حتليل القوائم املالية للبنوك حمل 

  الدراسة.

  :الدراسات السابقة -

وال يزال املوضوع قيد الدراسة ، املوضوع قليلةبالنظر إىل حداثة املوضوع فإن الدراسات اليت تعاجل 

والبحث وحيتاج إىل املزيد من الدراسات العلمية وخاصة من قبل أهل االختصاص، ومع هذا هناك جهود قيمة ال 

  :ما يلي ميكن االستغناء عنها من قبل بعض العلماء األجالء وكذلك املؤمترات العلمية والبحوث منها

  

الفروع اإلسالمية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل  « السرحي بعنواندراسة لطفي محمد  -1

: 2010مارس  21- 20، ، اليمنبحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية اليمنية واقع وأفاق المستقبل، »النجاح 

يهدف الباحث يف هذه الدراسة إىل تعريف الفروع اإلسالمية من حيث نشأا وتطورها وأهم أهدافها، ومن مث قام 

الباحث بعرض الضوابط األساسية الالزمة لتأسيس الفروع اإلسالمية يف املصارف التقليدية حيث بني الباحث 

ضوابط احملاسبية واإلدارية وغريها من الضوابط. كما وجود عدة ضوابط أمهها: الضوابط الشرعية، الضوابط املالية وال

توصل الباحث إىل أن أهم املعوقات والتحديات اليت تواجه تأسيس الفروع اإلسالمية يف املصارف التقليدية هي 

صلة بالنظم والسياسات، من أجل ذلك أوصى الباحث لضمان جناح الفروع معوقات إدارية ومعوقات ذات 

رف التقليدية بضرورة تطبيق املبادئ الرئيسية التالية: التخطيط العلمي أو االلتزام الشرعي أو اإلسالمية يف املصا

  اإلعداد املناسب للكوادر البشرية باإلضافة إىل ضرورة تطوير النظم والسياسات املالئمة.

  

دراسات ، »النوافذ اإلسالمية في المصارف الحكومية العراقية  «أحمد خلف حسين الدخيل بعنوان -2

قام الباحث بدراسة جتربة العراق احلديثة يف هذا اال  ـ:2013، العراق، 2، العدد 19اقتصادية إسالمية، المجلد 

من خالل توضيح الكثري من التفاصيل والوقوف على مواطن القوة والضعف فيها باقرتاح بعض اإلجراءات اليت 

ارف اإلسالمية، نتيجة الضغط املمارس على احلكومة ذه التجربة يف ظل تعليمات املصتساهم يف النهوض 
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إنشاء نافذة إسالمية يف كل بنك حكومي ملواجهة طلب اتمع املسلم يف العراق  2012العراقية اليت قررت سنة 

   الرافض للربا.

ية عمال انطلق الباحث من مشكلة حبثية متمثلة يف ازدواجية عمل البنوك احلكومية بني األخذ بالصريفة التقليد

والصريفة اإلسالمية يف النوافذ اإلسالمية عمال فرعيا وكيفية التوفيق بينهما يف إطار أحكام الشريعة رئيسيا 

المية، أهدافها، خصائصها وطبيعتها القانونية، والثاين آللية عمل النوافذ من خالل التطرق لشروط فتحها يف اإلس

مجيع أعمال التمويل واالستثمار املوافق للشريعة اإلسالمية كاملضاربة،  العراق والتعامالت املباحة هلذه النوافذ مثل

واملشاركة، والسلم، واالستصناع، اإلجارة وإبرام العقود واالتفاقيات سواء مع األفراد أو الشركات أو املؤسسات 

القائمة على األنشطة واهليئات داخل العراق وخارجه، وتأسيس الشركات أو املسامهة فيها أو املسامهة يف الشركات 

غري احملرمة شرعا، واملسامهة يف رؤوس أموال املصارف اإلسالمية اازة داخل العراق أو خارجه بشرط موافقة البنك 

املركزي، مث استعرض الباحث خمتلف التعامالت احملظورة على النوافذ اإلسالمية وآلية توزيع األرباح واخلسائر على 

  ستنتاجات والتوصيات.املطلب الثالث فخصصه الباحث لالالنوافذ اإلسالمية، أما 

  

، المجلة األردنية في -دراسة وتحليل –صنادق االستثمار اإلسالمية دراسة وليد هويمل عوجان بعنوان:  -3

دف هذه الدراسة إىل التعرف على ـ: 2012دون ذكر بلد النشر، ، 1الدراسات اإلسالمية، المجلد الثامن، العدد 

ق اإلستثمار بوصفها أداة مالية جديدة من أدوات اإلستثمار املعاصر وبيان أقسامها وأنواعها يصنادطبيعة 

ق وطبيعة النشاط يومزاياها، مث إعطاء فكرة واضحة عن صناديق اإلستثمار اإلسالمية، من حيث أنواع هذه الصناد

  الذي تقوم به.

هذه األخرية تتمحور جل راسة، حيث أن بعد تتبع الدراسات السابقة لوحظ إختالف يف موضوع الد

ركزت على أن الدراسة احلالية حول تقدمي األمهية الالزمة للفروع والنوافذ اإلسالمية كآليات للتحول اجلزئي يف حني 

تقدمي خمتلف اآلليات اليت يتم عن طريقها حتول البنوك التقليدية إىل إسالمية من خالل تقدمي خدمات إسالمية، 

  المية، وصناديق إستثمار إسالمية.إس فروعسالمية، إنشاء فتح نوافذ إ

  صعوبات الدراسة:

من أهم الصعوبات اليت مت مصادفتها أثناء إجناز هذه الدراسة، قلة املراجع والدراسات السابقة حول   

حمل األرقام واملعطيات من بعض البنوك املوضوع على مستوى اجلامعة، هذا باإلضافة إىل صعوبة احلصول على 

يف البيانات املالية املتعلقة التقليدية ، وكذلك عدم تفصيل البنوك الدراسة بسبب حتفظها يف عرض قوائمها املالية

  املقدمة. اإلسالمية جم التمويالتاملقدمة هذا ما حال دون تقييم حباخلدمات املصرفية اإلسالمية 
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  الدراسةهيكل 

 إىل مقدمةلإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت املطروحة والختبار صحة الفرضيات قمنا بتقسيم  الدراسة 

  وفصلني:

 ثالثة، ومت تقسيمه إىل لتحول البنوك التقليدية إىل بنوك إسالميةالنظري  طارلإل األول الفصل حبيث خصص

املصريف بصفة  التحول، أما املبحث الثاين فكان حول البنوك اإلسالميةمباحث خصص املبحث األول ملاهية 

 آلليات التحول اجلزئي.، واملبحث الثالث خصص عامة

حث خصص مبا ، حيث مت تقسيمه إىل ثالث لتجارب دول عربية يف حني جاء الفصل الثاين كدراسة 

مناذج التحول ل دراسة ، أما املبحث الثاين فكان حو املبحث األول لنموذج التحول إىل نظام مصريف إسالمي 

مناذج التحول اجلزئي للبنوك فكان حول دراسة  الثالثبينما املبحث الكلي للبنوك التقليدية إىل بنوك إسالمية، 

 التقليدية.

ويف األخري اخلامتة اليت سنتناول أهم النتائج اليت توصلنا إليها، إضافة إىل صياغة مجلة من االقرتاحات اليت 

 .حثنقدمها مع آفاق الب
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  الفصل: تمهيد

حيث تتعدى رسالتها كم التمويل إىل نوع هذا التمويل، جماالته  ،رسالة ومنهج تعترب البنوك اإلسالمية مؤسسات متويلية ذات
  .وأخالق الشريعة اإلسالمية وآدابوفق منهج يستمد قواعده من قيم  إذ أا تعملوأهدافه، 

ومل يقتصر العمل املصريف اإلسالمي على البنوك اإلسالمية فقط، بل سارعت البنوك التقليدية إىل تقدمي املنتجات املصرفية 
  .ة التقليديةاإلسالمية باستخدام آلية التحول إىل بنك إسالمي، وذلك لتلبية احتياجات املتعاملني بعدم التعامل بالربا واألدوات التمويلي

فهي بذلك تعمل على إجياد أوعية لتجميع املدخرات بني األفراد ال لتكثريها، لتوظيفها التوظيف اإلسالمي الفعال الذي يزيد 
  .امن إنتاجيته

   ومن أجل اإلملام مبختلف املفاهيم مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية: 
  .ماهية البنوك اإلسالمية :المبحث األول
  .ماهية التحول للعمل املصريف اإلسالمي: المبحث الثاني

  .التحول اجلزئي آليات: لثالمبحث الثا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




ك إ�����.��  ا�$#" ا!ول:                                 ا�ط�ر ا����ي ���
ل ا���
ك ا�������� إ�
 

 8 

  ماهية البنوك اإلسالمية المبحث األول:

رغم احلداثة اليت تتميز ا البنوك اإلسالمية إذا ما قارناها بالبنوك التقليدية األخرى، إال أا وصلت إىل مستويات مقبولة من 
النمو واالنتشار الفت لالنتباه يف جل أقطار العامل، لذلك ميكن النظر إىل البنوك اإلسالمية بأا حققت جناحات يف معظم عملياا 

سواء  األخرىىل جانب اخلصائص املميزة ألدواا التمويلية، وختتلف البنوك اإلسالمية عن غريها من املؤسسات املالية النقدية االستثمارية إ
  بالنظر ملفهومها أو لطبيعة اخلدمات اليت تقوم ا واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها وهذا ما سنحاول التعرف عليه يف هذا املبحث.

  ف وخصائص البنوك اإلسالمية تعري المطلب األول:

  سيتم معاجلة حمتوى هذا املطلب من خالل، التعرف على البنوك اإلسالمية وخصائصها: 
  تعرف البنوك اإلسالمية على أا:: تعريف البنوك اإلسالمية -الفرع األول

واالستخدام األمثل ملوارده مبوجب قواعد وأحكام مؤسسة مالية استثمارية ذات رسالة تنموية وإنسانية واجتماعية، يستهدف مجع األموال "
   1."الشريعة لبناء جمتمع التكافل اإلسالمي

 "مؤسسة مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا خيدم بناء جمتمع التكافل اإلسالمي وحيقق عدالة التوزيع ووضع
  2.املال يف املسار اإلسالمي"

بتقدمي خدماا للجمهور سواء كانوا مودعني أو  مالية تقومومما سبق ميكن تعريف البنوك اإلسالمية على أا مؤسسات 
  مستثمرين مبا يتناسب مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

  اخلصائص منها تتميز البنوك اإلسالمية عن غريها من البنوك التقليدية مبجموعة من: خصائص البنوك اإلسالمية - الفرع الثاني
 اعتبارها أصل الربا الذي أمجع العلماء على حترميه؛ إىلعدم التعامل بالفائدة وهذا راجع  -
ه يف غري الغرض الذي طلب من عدم املتاجرة بالنقود فهي ال تقرض وال تقرتض نقودا وإمنا تقدم متويال عينيا حبيث ال جمال الستخدام -

 ؛أجله
فال  3،من كل ما خيالف الشريعة اإلسالمية البنكيةحيث تعمل البنوك اإلسالمية على تطهري معامالا  ،واحلرامااللتزام بقاعدة احلالل  -

 ؛احلرام ملا هلا من أضرار على اتمعميكن للبنك أن يقدم خدماته إىل جانب أنشطة تدخل يف دائرة 
أكد من مدى مطابقة أعمال املؤسسات اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية للرقابة الشرعية من خالل الت البنكيةخضوع املعامالت  -

 4؛القرارات املعتمدة من جهة الفتوىاإلسالمية حسب الفتاوى الصادرة و 
االستثمار  بنوكالتقليدية اليت يشكل االئتمان نسبة هامة من هياكلها التمويلية وبني  البنوكتعترب شاملة فتجمع بني مهام  البنوكهذه  -

  5اليت تقدم التمويل طويل ومتوسط األجل إىل املشروعات.
  
 

                                                           
   .90، ص2001 عمان، وائل للطباعة والنشر، ، دارأساسيات العمل المصرفي اإلسالميمحود حسن الصوان،  -  1
  .398ص  ،2007مصر، ، دار الفكر اجلامعي،-دراسة مقارنة -الربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالميةعادل عبد الفضيل،  -  2
  .52، ص 2005 ، لبنان،299، جملة احتاد املصارف العربية، العدد خصوصية العمل المصرفي اإلسالميسراح الدين عثمان مصطفى،  -  3
  .34، ص 2006 ،، لبنان319، جملة احتاد املصارف العربية، العدد الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالميةمحزة عبد الكرمي محاد،  -  4
  . 40، ص 2014 ، األردن،1ط ، عامل الكتب احلديث، أصول المصرفية واألسواق المالية اإلسالميةوعبد الوهاب أبو الفتوح، جناح عبد العليم  - 5
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  األموال في البنوك اإلسالمية. ومواردأهداف  المطلب الثاني:
وعلى حنو ال يتعارض مع  الالزمة اليت تناظر تلك اليت تقوم ا البنوك التقليدية البنكيةتقوم البنوك اإلسالمية بكافة اخلدمات  

  ما يتطلب منها توفري كم هائل من املوارد النقدية لتحقيق أهدافها. ،اإلسالميةالشريعة 
  1 إىل حتقيق جمموعة من األهداف املتناسبة مع خصائصها نذكر منهاتسعى البنوك اإلسالمية أهداف البنوك اإلسالمية:  -الفرع األول

يف إطار أحكام املتميزة هلم  البنكيةوقدرته على جذب العديد منهم وتقدمي اخلدمات  جبودة عالية للمتعاملني البنكيةتقدمي اخلدمات  -
 ؛الشريعة اإلسالمية

لة نقدية دائمة ملواجهة توفري األمان للمودعني ويعترب من أبرز عوامل جناح البنوك ثقة املودعني بالبنك ومن عوامل الثــقـة توفري سيو  -
توفري التمويل الالزم سحب ودائع العمالء خصوصا الودائع حتت الطلب دون احلاجة إىل تسييل أصول ثابتة إضافة إىل  احتماالت

 للمستثمرين؛
 ؛قرب األماكن هلمأ للعمالء يف البنكيةانتشار البنوك جغرافيا واجتماعيا وذلك لتوفري اخلدمات  -
لتوظيفها  اإلسالمية القائمة عن طريق استحداث اجلديد منها بغية حشد املزيد من املوارد وإجياد قنوات جديدة البنكيةدوات تطوير األ -

 فراد ويتوافق مع متطلبات العصر.بشكل يغطي احتياجات األ
ومن  تعبئة وقبول األموالتعمل البنوك اإلسالمية على تقدمي خدماا من خالل مجع املوارد أي : البنوك اإلسالمية موارد - الفرع الثاني

  2مث استخدامها يف مسالكها الشرعية ومن هذا املنطلق تنقسم مصادر األموال إىل قسمني
  : تتمثل يفمصادر داخلية -أوال    

متويل كما له دور آخر يف  ،بنك حىت يتمكن من القيام بأعمالهويتمثل يف حقوق املسامهني حيث يتم بواسطته جتهيز الرأس مال البنك  -
  ؛دعني يف حالة تعرض البنك للخسارةعمالئه يف بداية نشأة البنك وهو مبثابة ضمان للمو 

لومة ال ميكن حتديدها بدقة يف قيمة األصول أو التزامات مع صيصها من اإليرادات ملقابلة نقصواملخصصات مبالغ يتم خت حتياطاتاال -
 ؛اآلن

  التأمني لدى البنك من املتعاملني ألغراض أخرى.و  ثل القروض احلسنة من املسامهنيمصادر أخرى م -
  نذكر منها  مصادر خارجية: - ثانيا

حساب أي مصاريف على احلسابات اجلارية : وتسمى بالودائع اجلارية وهي اليت حيق للعميل املودع أن يطلبها يف أي وقت وال يتم  -
األرباح يف البنوك اإلسالمية وذلك يف حالة ما إذا كانت متثل نسبة كبرية ميثل هذا النوع مصدرا مهما من مصادر حتقيق  ،هذه احلسابات

  ؛ودائع باعتبارها مصادر غري مكلفةمن إمجايل ال
غها تتميز هذه الودائع بصغر مبال ،ات املستقبل أو احلاالت الضروريةوالتوفري ملتطلب دخاراال: يضعها املتعاملون بغرض االدخاريةالودائع  -

  ؛سحبها عند احلاجةمع إمكانية 
 املودعة لديه يفال يطالب ا أصحاا إال عند حلول األجل املتفق عليه مع البنك الذي يستفيد منها طيلة املدة  ودائع االستثمار: -

  توظيفاته وخدماته، توفر هذه الودائع للبنوك اإلسالمية مرونة عالية يف استثمار املوارد املتاحة.
  

                                                           
  . 32، ص 1999، مصر اجلديدة، مصر، 1، إيرتاك للنشر والتوزيع، ط البنوك اإلسالميةحمسن أمحد اخلضريي،  -  1
  .43ص ، مرجع سبق ذكرهجناح عبد العليم،  -  2
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  .التمويل في البنوك اإلسالميةصيغ  :المطلب الثالث

هذه الصيغ و متويل املشاريع،  لغرض م جمموعة من الصيغنشاطها االستثماري عن طريق استخداتقوم البنوك اإلسالمية مبمارسة 
   واليت ميكن تقسيمها إىل:سالمية، وتدعى هذه الصيغ بصيغ التمويل أحكام الشريعة اإل وتتكيف مع تتالءم

   الملكيةصيغ  :الفرع األول
الصيغ القائمة على امللكية هي اليت تعطي للمتعامل حق التصرف، وهي تشمل كال من املضاربة واملشاركة واملزارعة وكذا املساقاة 

  ى.حدعلى  صيغةوفيما يلي نأيت إىل ذكر كل 
  أوال: صيغة المشاركة

الصناعية والتجارية والعقارية وذلك نظرا العتماد البنوك تعد املشاركة من أهم الصيغ التمويلية لعمليات االستثمار يف املشاريع 
 أساسا على املشاركة يف الربح واخلسارة.

 ة يف معناهاتعرف املشارك :تعريف المشاركة -1
  اللغوي: لفظ مشتق من الشركة.

ويوزع الربح بينهما حبسب ملشروع أو عملية ما  أسلوب متويلي يشرتك مبوجبه البنك مع طالب التمويل يف تقدمي املال الالزم االصطالحي:
  1أما اخلسارة فتكون حسب نسبة متويل كل منهما. ،ما يتفقان عليه

  المشاركة في التشريع اإلسالمي: مشروعيةدليل  -2
قَاَل  َواِحَدٌة فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزِين ِيف اخلِْطَابِ  (ِإن َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجًة َوِيلَ نـَْعَجةٌ  :كة مشروعة من الكتاب لقوله تعاىلاملشار 

 ْن اْخلَُلطَاء لََيْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِإالَكِثريًا م اِحلَاتِ َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نـَْعَجِتَك ِإَىل نَِعاِجِه َوِإنِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصسنة ما من الأ 2،)  ال
الشرِيَكِني َما  أنَا ثَاِلثُ ( يقول يف حديثه القدسأن اهللا سبحانه وتعاىل  - قول الرسول عليه الصالة والسالم -فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

     3.) ملَْ َخيُْن أَحُدُمهَا َصاِحَبُه، فَِإَذا َخانَُه َخَرْجُت ِمْن بَيِنِهَما

  4الالزمة للمشاركة هين الشروط م: شروط المشاركة -3
  و ماال غائبا؛وأن يكون حاضرا ليس دينا أ ،أن يكون رأس ماهلا من األموال -
  ل شريك أهلية للتعاقد من سن وعقل؛أن يكون لك -
  ربح جزءا معلوما شائعا يف اجلملة؛أن يكون ال -
  صل.ألأن تكون اخلسارة بقدر حصة كل شريك يف ا -

  ثانيا: المضاربة
األداة اليت حتقق التعاون املستمر بني املال والعمل من البدائل اإلسالمية لنظام االستثماري الربوي، وذلك ألا تعترب املضاربة 

  مما جيعل املنافع املرتتبة على عقد املضاربة متعددة. واتمع يف آن واحد طريف عقد املضاربةملصلحة كال 

                                                           
  .140ص  ،2007اجلزائر،، دار هومة، لى التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالميةإسالمي من الفقه التمويل اإل فارس مسدور، -  1
  .24 - 23 ةياآل ،سورة ص -  2
  . 183 ص ،2008 ،، اجلزائرخلضر باتنة جامعة احلاج ،ماجستريرسالة  ،- دراسة مقارنة مع التمويل بنظام المشاركة -س المال المخاطرأالتمويل بر  ،بلعبيدي عبد اهللا -  3
  .139ص  ،مرجع سبق ذكره، فارس مسدور -  4




ك إ�����.��  ا�$#" ا!ول:                                 ا�ط�ر ا����ي ���
ل ا���
ك ا�������� إ�
 

 11 

فيها مصلحة املالك والعمال املضاربني  والعمل يف عملية استثمارية تتحقق املزج بيت رأس املالعقد يتم مبوجبه : تعريف المضاربة -1
املكلفني باستثمار املال،حيث يتم توزيع األرباح بنسب متفق عليها بني األطراف،ويف حالة حدوث خسارة يتحملها صاحب املال إذا 

   1ثبت عدم تقصري املضارب.
   دليل مشروعية المضاربة: -2

واملضارب يضرب يف األرض يبتغي  2) َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِيف اْألَْرِض يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل اللهِ  (: ن قوله تعاىل اتفق على جواز املضاربة من القرآ
بًَة اْشتَـَرَط َعَلى َصاِحِبِه، أَْن َدَفَع َماال ُمَضارَ َكاَن اْلَعباُس ْبُن َعْبِد اْلُمطِلِب ِإَذا  (: ومن السنة ما روي عن ابن عباس أنه قال ،من فضل اهللا

َم فـََرَفَع َشْرطَُه ِإَىل َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسل  ،فَِإْن فـََعَلُه فـَُهَو َضاِمنٌ  ،َرتَِي بِِه َذا َكِبٍد َرْطَبةٍ َوال َيشْ  ،َوال يـَْنزَِل بِِه َواِديًا ،ال َيْسُلَك بِِه َحبْرًا
  3.) َفَأَجازَه

  4: للمضاربة عدة شروط تتمثل أمهها يف شروط المضاربة -3
  مناسب لعقود املضاربة مع عمالئه؛ أن يسعى البنك جاهدا لتوفري مناخ -
  رية الكاملة يف التصرف بالودائع؛أن تكون للبنك احل -
  تقانه للعمل؛وإلتأكد من أمانة املضارب وجديته موال املضارب على مدد لجتزئة رؤوس أ -
  سواق املالية ومؤشراا. ارة والصناعة واالستثمار ووضع األكون للعمالء خربة يف جمال التجأن ي -

  المزارعة :ثالثا
  يعترب التمويل باملزارعة عقد شركة بني املال والعمل لدفع احلاجة بني املتعاملني به، وهو خيتص بالقطاع الزراعي من تسميته.

هي دفع األرض من مالكها إىل من يزرعها أو يعمل عليها، ويقومان باقتسام الزرع بينهما وتعترب املزارعة عقد شركة تعريف المزارعة:  -1
  5رض، بينما يقدم الشريك اآلخر العمل يف األرض.اال أو أحد عناصر اإلنتاج وهي األحيث يقدم أحد الشريكني م

أجازها املالكية يف املشهور عندهم، واحلنابلة والصاحبان من احلنفية، وبرأيهما يفىت عند احلنفية، ملا أخرجه مشروعية المزارعة:  -2
  6».أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج من مثر أو زرع « اجلماعة 

  : تتمثل شروط املزارعة يف ما يلي شروط المزارعة -3
  سواء كانوا أشخاص اعتباريني أو طبيعيني؛أهلية املتعاقدين  -
  حتديد واجبات كل واحد من الطرفني والتزاماته حتديدا واضحا ونافيا للجهالة؛ -
  معلومية األرض وحل الزراعة وتسليمها ملن عليه واجب العمل؛ -
  7شائعا للغلة. وجزءكيفية توزيع العائد وأن يكون شركة  معلومية -

                                                           
1
امللتقى الوطين حول إشكالية استدامة املؤسسات  مداخلة مقدمة ضمن ،المتوسطةلتعزيز تمويل المؤسسات الصغيرة و متطلبات تفعيل الصيرفة اإلسالمية في الجزائر  نوال بن عمارة، - 
  .  9، ص2017اجلزائر، ديسمرب الوادي، ضر محة،جامعة الشهيد خل صغرية واملتوسطة،ال

  .20ية اآل، سورة املزمل -  2
  . 144، ص مرجع سبق ذكرهفارس مسدور،  -  3
  .263ص  ،2012 األردن، ،1 ط ، دار املازوري،أداؤها المالي وأثارها في سوق األوراق المالية المصارف اإلسالميةحيدر يونس املوسوي،  -  4
  .177ص  ،مرجع سبق ذكرهمحود حسن الصوان،  -  5
، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملؤول، دائرة الشؤون والعمل اخلريي بديب، ديب، نحو تمويل مصرفي إسالمي لمحاصيل الحبوب في اليمنلطفي حممد السرحي،  -  6

  .16، ص 2006ماي  31-30بتاريخ 
  .155، ص سبق ذكرهمرجع فارس مسدور،  -  7
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  رابعا: المساقاة
الشريعة اإلسالمية اهتمت بالتمويل الزراعي وذلك من خالل توفري عقود خاصة ذا القطاع، وعقد املساقاة هو من  جند بأن

  العقود اخلاصة بالقطاع الزراعي.
أن يكون له جزء  وصالح مثرها على  ،وهي "أن يدفع الرجل خنيله أو كرمه إىل رجل ليعمل فيها مبا فيه صالحها: تعريف المساقاة -1
  .1 "نصف أو ثلث أو ربع على ما يشرتطان ،لوم من الثمرمع
املساقاة جائزة عند الصاحبني من احلنفية ( أبو يوسف وحممد )، وبرأيهما يفيت عندمها، وكذا عند املالكية  :لمساقاةدليل مشروعية ا -2

وأزواجه واخللفاء الراشدون  أهل خيرب، وقد عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم والشافعية واحلنابلة، استدالال مبعاملة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  2زها.اوأمجع الصحابة على جو 

املساقاة يف شروطها وأحكامها ال ختتلف عن املزارعة والفرق بينهما أن حمل املزارعة هو زراعة األرض وحمل  :شروط المساقاة -3
  املساقات هو سقاية الشجر والعناية به 

  المديونيةصيغ  :الثاني الفرع
لتأجريي، وبيع والتمويل ا وتضم متويل املراحبات،باإلضافة إىل صيغ التمويل السابقة هناك مصادر متويل قائمة على املديونية 

  :دىيما يلي نأيت إىل ذكر كل صيغة على حفالسلم، والبيع باألجل، و 
  المرابحة  :أوال

التمويلية واألساليب التمويلية األكثر استخداما يف املصارف اإلسالمية، وتعترب من العقود تعترب صيغة املراحبة من بني أهم الصيغ 
  الشرعية اليت تعامل ا الناس منذ القدم، وجيرى التعامل ا كوجه من أوجه االستثمار للمشروع.

  تعريف المرابحة: -1
  3معني ومتفق عليه. يعيد بيعها له امش ربحن يقوم البنك بشراء بضاعة أو جتهيزات للعميل بطلب منه، مث هي أ 

 ،ن املراحبة من البيوعوذلك أل 4 (َوَأَحل اللُه اْلبَـْيَع ) ن قوله تعاىلل على مشروعية املراحبة من القرآيستد:  دليل مشروعية المرابحة -2
  .)ِإَذا اْختَـَلَف اْجلِْنَساِن فَِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم  (: ومن السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم

  5للمراحبة عدة شروط تتمثل أمهها يفشروط المرابحة:  -3
 كان مبقدار أو نسبة من الثمن األول؛  أن يكون الربح معلوما سواء -
 ثلها وال جيوز بيع السلعة مبثلها؛ال يصح بني النقود واملراحبة مب -
  مملوكا للبائع؛أن يكون املبيع  -
ن كل  أال تكون هناك جهالة أو غرر، كما وضوح البيانات املتعلقة باملراحبة وفهمها من قبل املشرتي حىت يقف على كافة اخلصائص ف -

  لك مضي العميل يف العقد من عدمه.بيع باملراحبة تفسدها ويرتتب عن ذكذب يف عملية ال
  

                                                           
  .262، ص 2003مصر،  ،، القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجةفقه المعامالت المالية في اإلسالمحسن أيوب،  -  1
  .16، ص مرجع سبق ذكره ،نحو تمويل مصرفي إسالمي لمحاصيل الحبوب في اليمن لطفي حممد السرحي، -  2
3
  .  9ص ،ذكرهمرجع سبق  نوال بن عمارة، - 

  . 275اآلية  ،سورة البقرة -  4
5 -  Farouk bouyakoub, l’entreprise et le financement bancaire, casbahedition , alger, 2000, p275. 
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   السلم :ثانيا
أدوات التمويل يف البنوك اإلسالمية، وميكن هلذه األخرية مبوجب عقد السلم أن تشرتي سلعا معروفة يعترب التمويل بالسلم من 

  بكميات ومواصفات معينة ومثن معني، يتم دفع قيمتها حاضرا ملن اشرتى منه بشرط تسليمها له يف تاريخ معني.
طار يقوم ويف هذا اإل  ،باعة الغائبة والعاجل هو الثمناملنه بيع آجل بعاجل واآلجل هو السلعة يعرف السلم على أ: تعريف السلم -1

و على دفعات ويتعني على العميل أن يسلم السلعة للبنك باملواصفات اليت اتفق عليها  ويف بتقدمي الثمن للعميل دفعة واحدة أ البنك
  1املكان والزمان احملددين بالعقد.

  2من أدلة جواز السلم ما يلي دليل مشروعية السلم: -2
ومن السنة النبوية ما   3 ،) فَاْكُتُبوهُ  ُمَسمى َأَجلٍ  ِإَىلٰ  ِبَدْينٍ  َتَدايـَْنُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الِذينَ  يَا أَيـَها ( : ىل ختصيص اآليةإيذهب البعض  القرءان منف

َفِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم ، َمْن َأْسَلَف ِيف َشْيءٍ  (رواه البخاري قال قدم النيب عليه الصالة والسالم وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث فقال: 
  4.َوَوْزٍن َمْعُلوٍم ِإَىل َأَجٍل َمْعُلوم )

  5التاليةالسلم يف النقاط ميكن ذكر أهم شروط شروط السلم:  -3
 ؛س املال معلوما ألنه بدلأن يكون ر أ -
 ؛جل الذي يوىف يف املسَلم شرطا لصحة السلملومية األجل معلوما فمعن يكون األأ -
 ؛، الصفة والقدرلوما بينا من ناحية اجلنس والنوعن يكون املسلم فيه مؤجال ومعأ -
 ؛ليهإفيه دينا موصوفا يف ذمة املسلم  ن يكون املسلمأ -
 س املال يف جملس العقد.أو ر أقبض الثمن  أون يتم التسليم أ -

  ستصناعاإل :ثالثا
واسعا مؤخرا، فهو ال يقتصر على الصناعة البسيطة العادية وإمنا  ستصناع أحد أدوات االستثمار وقد انتشر انتشارايعترب اإل

تثمار يف جمال متويل احلاجات وتلبية اإلستصناع كأداة اسيستفاد منه يف تقدمي صناعات متطورة حديثة، والبنوك اإلسالمية تعتمد على 
  املصاحل.

 يف معناه اإلستصناععرف ي :تعريف اإلستصناع -1
  6خر صناعة شيء له.آيطلب شخص من  أن: طلب الصنعة أي لغة

الصانع مقابل عوض سان من آخر صنع شيء مل يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات حمددة مبواد من عند إن ن يطلبأيعين  :حاصطالا
  7مايل.

  
  

                                                           
  .50ص ،سبق ذكره، مرجع جناح عبد العليم -  1
   .88ص بدون سنة نشر، ، مركز الدراسات املصرفية، مصر،سالميموسوعة االقتصاد اإلخالد عبد املنعم،  -  2
  .282 اآلية ،سورة البقرة -  3
  ..209ص ، 2004السعودية، ، 3، البنك اإلسالمي للتنمية، ط الجعالة واإلستصناع تحليل فقهي واقتصاديشوقي أمحد،  -  4
  .29 -19ص  ،2004 سالمي للبحوث والتدريب، السعودية،املعهد اإل، طار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصراإلالعليم عمر،  حممد عبد - 5 

  209ص ،مرجع سبق ذكرهشوقي أمحد،  -  6
7- Islam webnet fatwa.islamweb.net/ consulté le 11/01/2019 à 18:04 
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  1اإلستصناع ما يلي : يشرتط جلوازشروط اإلستصناع -2
  ؛ن يكون معلوماأألنه مبيع، فال بد من بيان جنس املصنوع ونوعه وقدره وصفته  -
  ؛ن يكون مما جيري فيه التعامل بني الناسأ -
   ؛جلأن ال يكون فيه أ -
  و مقسطا حسب االتفاق.أو مؤجال أن يكون معجال أيشرتط فيه تعجيل الثمن بل جيوز  ال -
  2تكمن أمهية االستصناع يف االستصناع: أهمية -3
منائية كاملباين ملشاريع اإلتساهم البنوك اإلسالمية يف تطوير قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية االقتصادية وفق خطط متويلية لتجسيد ا -

 ؛وحل مشاكل التسويق  عملية التمويل وحتريك السيولةفهو يساهم يفالسكنية والتجارية، وكانت السلع الصناعية 
  ؛تنمية الصادرات وتقوية التجارة الداخلية واخلارجية -
 ؛محاية املشاريع الصغرية واملتوسطة وضمان دميومتها بفتح أسواق جديدة ملنتجاا -
للهيئات الرمسية  اإلداريةببناء املساكن لألفراد واملباين  اإلسكانحل مشاكل  يف نك اإلسالمي بواسطة هذا التمويلمسامهة الب -

 واحلكومية.  
  جارة اإل :رابعا

يعترب التمويل باإلجارة من العقود املفعلة يف البنوك اإلسالمية فهو ميكن البنك وعمالئه من احلصول على مزايا تناسب أهداف  
  كال منهم، وتستخدم اإلجارة كصيغة متويلية.

لالنتفاع به  -املؤجر -صول من املالصل من األأجارة نذكر منها: " احلصول على تعددت تعاريف الفقهاء لإل: اإلجارةتعريف  -1
صل ستأجر نظري االنتفاع من خدمات األواستخدامه وحيازته لفرتة من الزمن مقابل ما حيصل عليه هذا املالك من تدفقات نقدية من امل

  3نية معلومة "على أن يكون هذا العقد لفرتة زم
فَِإْن أَْرَضْعَن  (تعاىل: القرءان قوله  من خالل جارة  ويستدل على جوازهافق اجلمهور على جواز عقد اإلات جارة:دليل مشروعية اإل -2

 ُأُجوَرُهن َر َمِن  ( وقوله تعاىل، 4) َلُكْم َفآُتوُهن   5.) اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوي اْألَِمنيُ قَاَلْت ِإْحَداُمهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإن َخيـْ
  .) أَْعطُوا اْألَِجَري َأْجَرُه قـَْبَل َأْن جيَِف َعَرقُهُ  ( السالملسنة قوله عليه الصالة و ومن ا

  6جارة جيب توفر الشروط التاليةحىت تصح اإل جارة:شروط اإل -  3
 ؛ومقدورة التسليممن قبل املتعاقد تكون العني املؤجرة معروفة ومقبولة  أن -
  ؛موال حمل العقدميلك املؤجر األ أن -
 ؛جيارية وبيان كيفية دفعهاقساط اإلجيار واألمعرفة مدة اإل -
  .جرأجري العني املؤجرة من قبل املستأعادة تإكن مي ، حيثتكون العني املؤجرة مما يدوم االنتفاع به أن -

                                                           
  .186، ص سبق ذكره، مرجع فارس مسدور -  1
  .172 - 173ص   ، صمرجع سبق ذكرهعبد اهللا بلعبيدي،  -  2
  .108-107ص ، ص 2001 مصر،، 1ط  ، جمموعة النيل العربية،التمويل بدون نقودمحد اخلضريي، أحمسن  -  3
  .6ية ، اآلسورة الطالق -  4
  .26ية اآلسورة القصص،  -  5
  .159، ص 2005، ردناأل، 1ط دار وائل للنشر، ،  -دراسة مقارنة -عقد التأجير التمويلي، اخلصاونة محدأصخر  -  6
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  اإلسالميماهية التحول للعمل المصرفي المبحث الثاني: 

سواء كانت عربية أو أجنبية التوجه للعمل املصريف اإلسالمي، وهذا بعد خمتلف صرفية يف العديد من دول العامل تشهد الساحة امل
  ، اليت تضررت فيها البنوك التقليدية بوجه خاص.2008أزمة األزمات اليت تعرض هلا النظام املصريف وباألخص 

إىل جانب وذلك عن طريق تقدمي منتجات مصرفية إسالمية  ،التقليدية إىل التحول للعمل املصريف اإلسالميفتوجهت العديد من البنوك 
ذا التحول، وأثاره على العمل لتحول للبنوك اإلسالمية، وأسباب هوبالتايل سيكون هذا املبحث عارضا ملعىن ا، املنتجات املصرفية التقليدية

  املصريف اإلسالمي.

  اإلسالمي يمصرفال التحول إلى العمل وأسباب عريفالمطلب األول: ت

  سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل تعريف وأسباب التحول للعمل املصريف اإلسالمي
كل فمن قبل الباحثني حتول البنوك التقليدية إىل إسالمية  مت تعريفلقد : تعريف التحول للعمل المصرفي اإلسالمي -الفرع األول

  :تعاريف التحول البنكي إىل أهمسنتطرق هلذا ، عرفها حسب وجهة نظره
عرف التحول باالنتقال من وضع البنوك التقليدية املبين على سعر الفائدة إىل البنوك اإلسالمية املبين على مبدأ املشاركة يف الربح  «

حكام الشريعة اإلسالمية، ويف طليعتها التعامل واخلسارة، ويكمن عمل البنوك التقليدية يف التعامل بأنواع من املعامالت البنكية املخالفة أل
دل بالربا، أما الوضع املطلوب التحول إلية فهو إبدال املعامالت املخالفة للشريعة مبا أحله اهللا من معامالت بنكية تنطوي على حتقيق الع

  1.» سالميةتعاملني يف ضوء مقاصد الشريعة اإلبني امل
العمل  إحاللهو انتقال البنوك التقليدية من التعامل احملظور شرعا إىل التعامل املباح واملوافق ألحكام الشريعة اإلسالمية، حبيث يتم  «

املصريف املطابق ألحكام الشريعة اإلسالمية حمل العمل املصريف املخالف هلا، حىت تصبح مجيع أعمال املصرف وأنشطته خاضعة لقواعد 
  2.» عة اإلسالميةوأسس الشري

  مت تقسيم هذا التعريف حسب اللغة واالصطالح:كما 
يعين التنقل من موضع إىل آخر واالنتقال من حال إىل حال، ونقطة التحول هي احلد الفاصل بني أمرين يكون األمر الثاين « :لغة -

َها ِحَوالَخاِلِديَن ِفيَها ال يـَبـُْغوَن منهما أحسن حاال من األول، ومنه قوله تعاىل "   3.» "َعنـْ
  .» االنتقال من وضع فاسد إىل وضع صاحل شرعا «: اصطالحا -

ن يكون الوضع املتحول إليه أفضل أآخر، وهذا االنتقال يقتضي عادة  وعليه فإن التحول يقصد به التغري واالنتقال من وضع إىل
إسالمية فهي انتقال البنوك التقليدية من التعامل احملظور شرعا إىل حاال من الوضع املتحول عنه. أما عن حتول البنوك من تقليدية إىل 

ة حمل العمل املصريف حبيث يتم إحالل العمل املصريف املطابق ألحكام الشريعة اإلسالمي ،ملوافق ألحكام الشريعة اإلسالميةالتعامل املباح وا
  4سس الشريعة اإلسالمية.،حىت تصبح مجيع أعمال املصرف وأنشطته خاضعة لقواعد وأاملخالف هلا

                                                           
، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، ، تجربة بنك المشرق اإلماراتي في التحول الجزئي إلى مصرف إسالمي من خالل مدخل النوافذ اإلسالميةبلعزوزعلي و  قمومية سفيان -  1

  .61ص ،2017جوان  18، اجلزائر، 14قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 
، ص 2016حمند. أوحلاج، البويرة، اجلزائر، مارس  أكلي، جملة البشائر االقتصادية، العدد الثالث، جامعة والمعوقات اآلليات، تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية رشامكهينة   -  2

100.  
  .108اآلية  ،سورة الكهف -  3
املصارف  ،أطروحة دكتوراه ،- دراسة لبيان مدى إمكانية تطبيق الدراسة باألردن - لعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالميةتحول المصرف التقليدية ل يزن خلف سامل العطيات، -  4

  .46ص ، 2007 ،اإلسالمية، األردن
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واملبين على  القول أن حتول البنوك التقليدية إىل بنوك إسالمية يقصد به: االنتقال من التعامل احملرم شرعاوبناء مما سبق ميكن 
   ألحكام الشريعة اإلسالمية، واملبين على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة. املوافقو  أساس سعر الفائدة إىل التحول املباح شرعا

توجهت العديد من البنوك إىل التحول للعمل املصريف أسباب تحول البنوك التقليدية للعمل المصرفي اإلسالمي:  -الفرع الثاني
  لتقليدية موعة من األسباب أمههااإلسالمي، أو تقدمي منتجات مصرفية إسالمية إىل جانب املنتجات املصرفية ا

  السعي لرفع األرباح: حيقق العمل املصريف اإلسالمي رحبا خصبا، تسعى لالستفادة منه البنوك التقليدية وال تفوت الفرصة عليها؛ -
انطالقا من الوازع الديين، الذي االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية: تقوم بعض البنوك التقليدية بالتحول حنو العمل املصريف اإلسالمي  -

  1حيرم الربا؛
احملافظة على عمالء البنك التقليدي الذين يرغبون يف تنويع جماالت تعامالم املصرفية، فتمت تلبية احتياجام من خالل تقدمي  -

  منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛
  صريف املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛الرغبة يف جذب عمالء جدد يفضلون العمل امل -
  2.ارتفاع معدالت عائد االستثمارات املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة مقابلة مبعدالت العائد يف االستثمارات املصرفية التقليدية -

   للعمل المصرفي اإلسالمي التحول دوافع ومتطلباتالمطلب الثاني: 

اللتزام اتتطلب ة التحول للعمل املصريف اإلسالمي عمليتتعدد جهات ودوافع التحول للعمل املصريف اإلسالمي، هذا ما جعل 
  وذلك لضمان جناح عملية التحول.بتنفيذ جمموعة من املتطلبات 

التقليدية إىل العمل املصريف اإلسالمي، عن إن توجه البنوك  :دوافع تحول البنوك التقليدية للعمل المصرفي اإلسالمي - الفرع األول
  طريق تقدمي خدمات مالية إسالمية ومنتجات مصرفية إسالمية إىل جانب التقليدية منها، كانت له عدة دوافع من أمهها نذكر:

أن يكون ذلك  : يكون قرار التحول هذا صادرا من قبل متخذي القرار يف البنك، وميكنالقرار الصادر عن مجلس إدارة البنك -أوال
  3ألحد األسباب التالية:

  ال يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وخاصة الربا؛  الرغبة يف االبتعاد عن العمل مبا -
  احملافظة على العمالء الذين يرغبون يف تنويع جماالت تعامالم املصرفية، فيقدم هلم البنك خدمات مالية إسالمية؛ -
  .يفضلون املنتجات املصرفية اإلسالمية املنافسة يف جذب العمالء الذين -

ففي حال تأسيس شراكة بني البنك التقليدي والبنك اإلسالمي من خالل شراء  القرار الصادر عن جهات خارجية ( خاصة ): - ثانيا
  حصة من األسهم، مث تأثري البنك اإلسالمي وحماولة تغيري النظام األساسي من خالل مجعية عامة؛

بناء على طلب العمالء أو الشركات اليت تتعامل مع البنك ورغبتهم يف احلصول على متويالت ذات صيغة إسالمية، أو تغيري العمل  -
  4وتدعيم طلبهم بشراء حصص من أسهم البنك حىت يتم التأثري على متخذي القرار.

                                                           
  .3، ص 2017اجلزائر،  أوت، سكيكدة، 20، جامعة 7، جملة الباحث االقتصادي، العددتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية آلياتالدين شرون،  عز -  1
، 23، جملة الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية، العدد -تطبيقية  تنظيريةدراسة  -تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية نايف بن مجعان اجلريدان،  -  2

  .12 - 11ص  ، ص2014ربية السعودية، فرباير جامعة جنران، اململكة الع
، ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفها آلياتأثر التحول للمصرفية اإلسالمية في تطوير العطيات ومنري سليمان احلكيم،  خلفيزن  -  3

  .5، ص 2009الثاين، ليبيا، 
  .13، ص بق ذكرهمرجع سنايف بن مجعان اجلريدان،  -  4
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عمل البنوك مبا يتعارض مع الشريعة : قد تقوم السلطات القانونية لدولة ما بإصدار قانون يقضي بتوقيف أسباب حكومية - ثالثا
   1.اإلسالمية وحتوهلا كلها إىل بنوك إسالمية، وبالتايل تكون عملية التحول إجبارية ال اختيارية، وهذا ما حدث يف السودان، إيران

مبادئه ذلك أن االختالف يتطلب حتول البنوك التقليدية إىل العمل املصريف اإلسالمي االلتزام بأسسه و متطلبات التحول:  -الفرع الثاني
نية بني النظامني نظام العمل املصريف التقليدي ونظام العمل املصريف اإلسالمي يفرض على عملية التحول جماة العديد من املتطلبات القانو 

  .اإلدارية، الشرعية والعامة
  2نذكر منها، القانونية إلجراء عملية التحول وتتمثل يف األطرالمتطلبات القانونية للتحول:  -أوال
صدور قرار من اجلمعية العامة للبنك التقليدي من خالل اجتماع يعقد لضمان املوافقة على التحول املصريف اإلسالمي، يراعى فيه كافة  -

  املتطلبات القانونية ملن القرار الصادر عن اجلمعية الصفة القانونية؛
احلصول على املوافقة الرمسية من اجلهات املختصة على حتول البنك التقليدي وتعديل نظامه األساسي حيث ال يتم اعتماد أي تعديل   -

   على النظام األساسي للبنك دون موافقة اجلهات الرمسية ممثلة يف البنك املركزي واليت قد تضع شروطا على البنك الراغب يف التحول للعمل
 وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؛املصريف 

  ضرورة قيام البنك الراغب يف التحول بإجراء دراسة جدوى لعملية التحول؛ -
 ؛إتباعهاوضع خطة زمنية للتحول تتضمن اإلجراءات اليت سيتم  -
 إعداد جلنة من اإلدارة ملتابعة خطوات التحول؛ -
  يئة عمالء البنك من خالل محلة إعالنية؛ -
  وتدريب املوظفني على طبيعة العمل اجلديد؛ إجراء تعديالت على اهليكل التنظيمي للبنك،  -
املرتتبة عليه من خالل  ثارواآلنونية املتعلقة بتحول البنك تكليف إدارة الشؤون القانونية يف البنك التقليدي بدراسة كافة النواحي القا -

  تسوية االلتزامات.
متعون ورقابة شرعية تتكون من علماء يت تعيني هيئة فتوى تتمثل املتطلبات الشرعية للتحول يف: للتحولالمتطلبات الشرعية  –ثانيا

حبيث يتم تنفيذ حتول البنك التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة  ،يلة يف جماالت املعامالت املاليةوهلم خربة طو ، مبصداقية عالية يف اتمع
فَاْسأَُلوْا أَْهَل  ( وامتثاال لقوله تعاىل ،لبنك التقليدي أثناء وبعد التحوللضمان جناح املسرية الشرعية لاإلسالمية حتت إشرافهم وإطالعهم 

    3 ).الذْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تـَْعَلُمونَ 
وجيوز أن ، املعامالت: تعرف هيئة الرقابة الشرعية بأا جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني يف فقه تعريف هيئة الرقابة الشرعية -1

 وهلا يكون أحد األعضاء من غري الفقهاء على أن يكون من املتخصصني يف جمال املؤسسات املالية اإلسالمية وله إملام بفقه املعامالت،
نشاطات البنك ومراقبتها يه توجويعهد هليئة الرقابة الشرعية ، وتنبثق منها جلنة تنفيذية تابعة هلا، ومرجعيتها إىل اجلهة العمومية استقالليتها،

  4واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتكون فتواها وقراراا ملزمة للبنك.
                                                           

، جامعة طاهري حممد، بشار، اجلزائر، 2، جملة البشائر االقتصادية، الد الرابع، العدد تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالميةمازري،  عبد احلفيظية و بوقطاسلمى  -  1
  .10، ص 2018

  .68ص ، مرجع سبق ذكره ،يزن خلف العطيات -  2
  . 7اآلية  سورة األنبياء، -  3

4-Naif jamaan Juraidan , legality of advisory opinion (fatwa) organization work and legitimate Suprvission in 
Islamic banks (Inductive and analytical study), Global journal of economic and business, Najran University, 
Kingdom of Saudi Arabic, 2017, p 15. 
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  : يتكون جهاز الرقابة الشرعية من ثالث أقسام يكمل كل منها األخر مكونات جهاز الرقابة الشرعية -2
وتكون على مستوى كل مصرف  عاتقها إصدار الفتاوى والتأصيل الشرعي آلليات العمل املصريف،هيئة الفتوى: وهي اليت يقع على  -

  1حيث تعىن بالناحية النظرية وإجياد البدائل الشرعية واحللول العملية ملشكالت املصارف اإلسالمية.
وتكون على مستوى كل مصرف حيث تعىن  هيئة التدقيق الشرعي: واليت تعمل على متابعة تنفيذ الفتاوى وتوصيات هيئة الفتوى، -

أي التأكد من إدارة املصرف باحلدود املرسومة هلا من الناحية الشرعية والتزامها بتوجيهات هيئة الفتوى والفتوى الصادرة  بالناحية العملية،
  2منها.

 رقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية،حيث تشكل مرجعية جلميع أجهزة ال اهليئة العليا للرقابة: وتكون على مستوى املصارف كافة، -
والتأكد من سالمة التطبيق العملي  وتقوم هذه اهليئة مبراجعة األسس النظرية والشرعية اليت تقوم عليها املنتجات املالية اإلسالمية،

د للمنتجات من الناحية الفنية حيث تقوم مبراجعة العقود واملستندات واآلليات واملقاص، للمنتجات وموافقتها للمبادئ واألحكام الشرعية
  3والشرعية.

  4: تقوم هيئة الرقابة الشرعية مبجموعة من املهام واملتمثلة فيما يلي:مهام هيئة الرقابة الشرعية -3
 القيام ا قبل البدء ا؛ عممراقبة األعمال املز  -
  حيث تقوم اهليئة بوضع منهجية لإلفتاء خاصة بكل أعمال البنك؛ اإلفتاء -
متابعة وفحص وحتليل والتدقيق يف كافة األعمال والتأكد من أا تتم وفقا ألحكام الشريعة باستخدام الوسائل واألساليب املالئمة  -

 واملشروعة مع بيان املخالفات واألخطاء وتصويبها فورا؛
 لتطوير إىل األفضل؛رفع وتقدمي التقارير إىل اجلهات املعنية متضمنة املالحظات والنصائح واإلرشادات وطرق ا -
مع املتطلبات الشرعية حبيث تشمل كافة  يتالءموضع خطة لتدقيق املستندات والنماذج واإلجراءات الالزمة للتدقيق والتنفيذ بشكل  -

 األنشطة؛
 ؛إلسالميةاالتحقق من تنفيذ الفتاوى الصادرة من جهة االختصاص وإجياد البدائل والصيغ املشروعة ألية  أعمال ختالف الشريعة  -
 ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام وقواعد الشريعة؛ اإلسالميةتوجيه نشاطات ومنتجات البنوك  -
ت مراجعة النشاطات املصرفية اليت تقوم ا املؤسسات املالية اإلسالمية للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية ومتابعة العمليا -

 وبيان املخالفات إن وجدت واقرتاح احللول املناسبة لتصويبها؛املصرفية 
 القيام بعمليات املراجعة ملختلف العمليات اليت يقوم ا البنك.  -

، البنكاإلسالمي، وذلك كي تراعي خطوات إنشاء  البنكوتستمد هيئة الرقابة الشرعية مشروعيتها من بداية التفكري يف إنشاء 
  ات قيام ذلك الكيان اجلديد وتضفي الشرعية على قيامه.وتراجع أول بأول إجراء

                                                           
، 2004 ،، حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعوديةالرقابة الشرعية الفعالة في المصارف اإلسالميةلي القطان، حممد أمني ع -  1

  .8ص 
  .4ص  ،2004األردن،  اجلامعة األردنية، الشريعة، كلية وأصوله،، رسالة ماجستري يف الفقه الرقابة الشرعية على المصارف اإلسالمية محزة عبد الكرمي محاد، -  2
، اجلامعة األردنية، عمان، 1، العدد 40علوم الشريعة والقانون، الد  ، دراسات،الرقابة الشرعية على المصارف اإلسالمية بين التأصيل والتطبيقهيام حممد عبد القادر الزيدانيني،  -  3

  .94ص  ،2013
  .443 -422ص  ، ص 2017، اجلزائر، 1، جامعة باتنة20، جملة اإلحياء، العدد هيئات الرقابة الشرعية ودورها في مراقبة أعمال المصارف اإلسالميةحممد بلبية،  -  4




ك إ�����.��  ا�$#" ا!ول:                                 ا�ط�ر ا����ي ���
ل ا���
ك ا�������� إ�
 

 19 

بالنسبة  : تتمثل يف اإلجراءات اليت متس النظام اإلداري يف البنك وتطلبها عملية التحول نظرا ألمهيتهاالمتطلبات اإلدارية للتحول - ثالثا
خالل إعادة يئة وتطوير املوارد البشرية للبنك مبا من  ،اءات التحول األخرىوامتداد أثرها لتشمل أغلب إجر ، لباقي اإلجراءات األخرى

  1يتناسب مع وضعه اجلديد نذكر منها
وتزويد العامل  التهيئة املبدئية من خالل تعريف القوى العاملة يف البنك بطبيعة العمل املصريف املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، -1

 ورسالته ومراحل حتوله؛بالبيانات الالزمة عن كل ما يتعلق دف البنك 
 ختطيط املوارد البشرية: تتمثل يف اجلوانب التنظيمية لوظيفة املوارد البشرية من خالل توفري املوارد البشرية للقيام باألعمال لتحقيق -2

 وذلك لتسهيل عملية التحول وتنظيمها وجعلها أكثر فاعلية؛ أهداف البنك،
لذا جيب على إدارة البنك بعد  اجلديد،التدريبية لكافة املوظفني بسبب طبيعة العمل املصريف  التقصي املستمر واملتواصل لالحتياجات -3

 التحول مراعاة حاجة املوظفني واخلربات اخلاصة بالعمل املصريف املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛
وتساهم يف إبراز الدور اجلديد الذي  البنك ونشاطاته،: تنعكس أمهية هذه املتطلبات على طبيعة عمل المتطلبات العامة للتحول - رابعا

  2تتمثل أمهها يف ميارسه البنك بعد التحول،
المية من خالل خمتلف وسائل القيام حبمالت إعالمية متهد لإلعالن عن حتول البنك التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلس -1

م يف جذب عمالء جدد وحتقيق مكاسب مادية ومعنوية تساهم يف إجناح التحول منذ بالرتكيز على أمهية التحول وإجيابيات لإلسهاالم اإلع
 ؛سالميةبداية واالنطالق حنو املصرفية اإلال
حبيث تربز الوجه اجلديد للبنك وتعكس صورة العمل املصريف بعد التحول للعمل وفق  للبنك،إدخال تغيريات على األمور الشكلية  -2

 أحكام الشريعة اإلسالمية؛
كما تعمل هذه   ،تشكيل جلان متابعة تعمل على تتبع مواطن اخللل أثناء وبعد تنفيذ التحول ليتم تدارك أي خلل بسرعة ودقة عالية -3

 اللجان على تعزيز النواحي اإلجيابية لعملية التحول مما يدفع لالستمرار بالعمل لتحقيق األهداف املنشودة؛
 حبيث تتفق مع صيغ التمويل الشرعية املستخدمة؛ البنك بعد التحول،مة ألنشطة نظم احملاسبية املالئاملعايري وال -4
سواء باقتباس عقود بعض البنوك اإلسالمية أو تعديل  اإلسالمي،تصميم النماذج والعقود والسجالت اليت يتطلبها العمل املصريف  -5

  نظمها.
  أشكال وآثار التحول للعمل المصرفي اإلسالميالمطلب الثالث: 
  جمموعة من اآلثار:عملية التحول للعمل املصريف اإلسالمي سواءا كان هذا التحول كليا أو جزئيا،  ينجم عن

اليت اختارها البنك التقليدي أن ميارس من خالهلا العمل وفق أحكام الشريعة  وتتمثل يف الطريقة :أشكال التحول - الفرع األول
  3اليت ستنظم هذا التحولفيما يلي أهم األشكال ل وسنتناو اإلسالمية 

: من خالل إحالل األعمال املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  مكان األعمال املخالفة وبذلك يتحول البنك التحول الكلي -أوال
الشكل من ويعد هذا ، ويتوقف عن ممارسة أعمال خمالفة للشريعة اإلسالمية وعلى رأسها التعامل بالربا، إىل العمل وفق أحكام الشريعة

 أكثر األشكال مصداقية يف التحول إذ أنه مبين على االبتعاد عن ممارسة أي أعمال خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.
                                                           

  .13، ص مرجع سبق ذكرهيزن خلف العطيات ومنري سلمان احلكيم،  -  1.
2
  .14، ص ذكره مرجع سبقيزن خلف العطيات ومنري سلمان احلكيم،  - 

3
، جامعة 7الة اجلزائرية لالقتصاد واملالية، العدد  ،-مع اإلشارة للتجربة السعودية –دور البنوك المركزية في تفعيل التمويل اإلسالمي في البنوك التقليدية حممد يدو ومرمي سياخن،  - 

  .351، ص 2017، اجلزائر، أفريل 2البليدة 
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، عمل وفق أحكام الشريعة اإلسالميةيعين قيام البنك التقليدي بتحويل فرع من فروعه أو إنشاء فرع جديد لل ي: التحول الجزئ - ثانيا
وبعد جناح جتربة الفرع النموذجي ونضوج خربة القائمني عليه مببدأ تعميم التجربة على باقي فروع البنك وفق خطة معينة مث يتبعها بعد 

  ذلك حتول املركز الرئيسي مستفيدا من خربته يف حتول مجيع فروعه حبيث يصبح البنك التقليدي يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية . 
توجد عدة أثار لتحول البنوك التقليدية إىل العمل املصريف : أثار تحول البنوك التقليدية للعمل المصرفي اإلسالمي - يالفرع الثان

  1:اإلسالمي، ومن أبرزها
وهو ما  أظهرت هذه الظاهرة وجود شرائح كبرية من أفراد اتمعات اإلسالمية ترغب بل وتبحث عن البديل اإلسالمي للبنوك التقليدية، -

  أكده إقبال األفراد على هذه البنوك التقليدية اليت تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؛
ووسعت من دور اهليئات الشرعية وسامهت  أدت هذه الظاهرة إىل انتعاش احلركة الفكرية يف جمال االقتصاد اإلسالمي وفقه املعامالت، -

  يف ابتكر العديد من املنتجات املصرفية؛
 ،ملنافسة مع البنوك اإلسالمية األمر الذي ينعكس باإلجياب على ختفيض تكاليف التمويل اإلسالمي على طاليب التمويلإذكاء روح ا -

  وكسر االحتكار الذي كانت متارسه بعض البنوك اإلسالمية قبل انتشار ظاهرة التحول؛
وابتكار منتجات مصرفية  والبيع بأسعار منافسة، فتطوير أداء البنوك اإلسالمية عن طريق حتديث نظم العمل ا وختفيض التكالي -

  جديدة حفاظا على عمالئها من التسرب للبنوك التقليدية العاملة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؛
مل املصريف اإلسالمي ضمن لفت انتباه السلطات النقدية إىل ضرورة التجاوب مع طلبات البنوك التقليدية اليت ترغب يف إدخال الع -

ول للمصرفية اإلسالمية فقد سارعت العديد من الدول إىل سن قوانني تنظم عمل البنوك اإلسالمية والتقليدية اليت ترغب يف التح، أعماهلا
 مارات؛اإل ،الكويت ،مثل تركيا

الشريعة اإلسالمية إمنا هو إن إقدام البنوك التقليدية على فتح فروع إسالمية متخصصة أو تقدمي منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام  -
وال بنوك  ،الغرب وهي "ال اقتصاد بدون بنوك اعرتاف عملي منها بنجاح النظام املصريف اإلسالمي ودحض لألسطورة اليت يتمسك ا

دعائيا كبريا عترب مكسبا ومن ناحية أخرى فإن إنشاء  الفروع والنوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية يف الغرب ي ،"بدون سعر فائدة
 وأدى إىل التقليل من حدة العداء للبنوك اإلسالمية؛ ،سالم للتطبيق يف احلياة العمليةوردا عمليا على املشككني يف صالحية اإل، لإلسالم

اب سيؤدي على املدى الطويل إىل توسع العمل املصريف اإلسالمي على حس، إن اإلقبال املتزايد على املنتجات املصرفية اإلسالمية -
مثل ، كثمرة لتطبيق األحكام الشرعية،  مما سيكون له العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية االجيابية، تراجع العمل املصريف التقليدي

وزيادة فرص العمل وزيادة الدخل وإعادة توزيعه على أفراد اتمع وزيادة  االدخاري وزيادة االستثمار يف املشروعات املباحة، الوعيزيادة 
  .أبنائهروح التكافل بني 

  
  
  
  
  

                                                           
قسم  اقتصاد إسالمي، ،رسالة ماجستري، -دراسة تطبيقية على بعض بنوك السعودية -تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية مصطفى إبراهيم حممد مصطفى، -  1

   .110 -108ص  ،2006 مصر،القاهرة،  مريكية املفتوحة،اجلامعة األ اإلقتصاد اإلسالمي،
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  التحول الجزئي آليات: لثثاالمبحث ال

من خالل ما سبق تبني أن انتقال البنك من العمل املصريف التقليدي إىل اإلسالمي يكون وفق شكلني، مها التحول الكلي 
  تتمثل يف: آلياتوالتحول اجلزئي، إال أن هذا األخري ال يتم مباشرة، بل يتم وفق 

  المطلب األول: الفروع اإلسالمية

مني يف الدول الغربية وتنامي أموهلم ورغبتهم يف استثمارها وفقا ألحكام الشريعة أمام التزايد املستمر والكبري ألعداد املسل
اإلسالمية قامت بعض البنوك الغربية منذ سنوات بفتح فروع للمعامالت اإلسالمية حيث تعود اجلذور التارخيية لفكرة إنشاء الفروع 

رة إنشاء البنوك اإلسالمية تنتقل من اجلانب النظري إىل الواقع العملي اإلسالمية إىل بداية ظهور البنوك اإلسالمية، وذلك عندما بدأت فك
يف مطلع السبعينات فقامت بعض البنوك التجارية بالتصدي هلذه البنوك وحماولة التشكيك يف مصداقية العمل فيها واألساليب االستثمارية 

تجارية باقرتاح فتح فروع تابعة هلا تقدم اخلدمات املصرفية اليت تطبقها، وعندما باءت تلك احملاوالت بالفشل تقدمت بعض البنوك ال
اإلقبال على البنوك اإلسالمية وحجم  حداإلسالمية، إال أن هذا االقرتاح مل يصل إىل حيز التطبيق إال عندما أدركت البنوك التجارية 

  .الطلب املتنامي ملختلف شرائح اتمع على اخلدمات املصرفية اإلسالمية
هذا املطلب بعض املفاهيم اخلاصة بالفروع اإلسالمية للوقوف على مدلوهلا واألسباب اليت دعت إىل نشأا وغري ذلك فيتناول 

  .من املفاهيم اليت تساعد على تكوين فكرة واضحة عنها
  .الفرع األول: تعريف الفروع اإلسالمية

  :كل عرفها حسب وجهة نظرهفالفروع اإلسالمية، تعاريف لقد تعددت 
  .    » تعرف بأا الفروع اليت تنتمي إىل بنوك ربوية متارس مجيع األنشطة املصرفية طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية « 
  1.» كما يعرفها البعض بأا وحدات تنظيمية تديرها البنوك التقليدية، وتكون متخصصة يف تقدمي اخلدمات املالية اإلسالمية « 
المي بأنه كيان مايل مملوك لبنك تقليدي، مستقل يف نشاطه عن نشاطات البنك األم، يقوم جبذب ميكن حتديد مفهوم الفرع اإلس « 

  2.» املدخرات واستثمارها وتقدمي اخلدمات املصرفية طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، ولديه هيئة رقابة شرعية تفيت وتراقب أعماله
مصرفية طبقا ألحكام دمات شأها البنوك التقليدية لتقدمي خروع اليت تنمما سبق ميكن القول أن الفروع اإلسالمية هي تلك الف

  .الشريعة اإلسالمية، وتشرف عليها هيئة متخصصة تسمى هيئة الرقابة الشرعية
  الفرع الثاني: مشروعية الفروع اإلسالمية.

واسع بني املهتمني بشؤون االقتصاد  إن إنشاء البنوك الربوية لفروع تتخصص يف تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية حيظى جبدل
ن اإلسالمي، وبتتبع أراء العديد من علماء الشريعة واالقتصاديني املهتمني ذا اال يتضح أن هناك تباين يف اآلراء ووجهات النظر ميك

  تقسيمها على النحو التايل:
  

                                                           
دون باملؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، حبث مقدم إىل ، ضوء االقتصاد اإلسالمي الفروع اإلسالمية الربوية دراسة فيفهد الشريف،  -  1

  .9، ص سنة نشر
2
 21-20، ، اليمناإلسالمية اليمنية واقع وأفاق املستقبل، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف الفروع اإلسالمية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاحلطفي حممد السرحي،   - 

  .3، ص 2010مارس 
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  أوال: المؤيدون للفروع اإلسالمية
بنوك الربوية لفروع إسالمية يعترب اعرتافا علميا منها بنجاح النظام املصريف اإلسالمي يذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن إنشاء ال

وفقا والبنوك اإلسالمية يف الواقع العملي، وأن تلك الفروع تعترب مكسبا دعائيا للبنوك اإلسالمية واعرتافا جبدوى قيام وحدات مصرفية تعمل 
ذي تقوم عليه البنوك الربوية وهو الفائدة الربوية، كما يعترب أصحاب هذا االجتاه أن للمنهج اإلسالمي وبعيدا عن األساس التقليدي ال

  إنشاء تلك الفروع هو مبثابة رد عملي على االدعاءات اليت يروجها الغرب عن اإلسالم ومنهجه االقتصادي
ة بشرط التزام تلك الفروع بأحكام الشريعة اإلسالمية ويرى أصحاب هذا االجتاه أنه ميكن التعامل مع الفروع اإلسالمية التابعة للبنوك الربوي

  1يف كافة معامالا، ويستدلوا على ذلك مبا يلي:
 أن الفروع اإلسالمية تعترب من وسائل حماربة الربا، وأن رفع بلوى الربا عن اتمعات اإلسالمية هو من أهم املقاصد اليت جيب أن يسعى -

  إىل حتقيقها بكل وسيلة ممكنة؛
أن الفروع اإلسالمية هي البديل املمكن حاليا يف بعض الدول لصعوبة احلصول على تصاريح إلنشاء البنوك اإلسالمية يف الوقت  -

  احلاضر؛
  أن جناح هذه الفروع قد يغري البنوك الربوية للتحول الكامل إىل البنوك اإلسالمية؛ -
م املصريف اإلسالمي إىل أن حيني الوقت املناسب لتحول املصرف بالكامل إىل أن الفروع اإلسالمية تعترب خطوة للتدرج يف تطبيق النظا -

  مصرف إسالمي؛
أن الفروع اإلسالمية سوف تساهم يف اكتساب أساليب التقنية املتقدمة واخلربات املرتاكمة لدى البنوك الربوية منذ مئات السنني مبا  -

  فعاليته.يدعم ويطور العمل املصريف اإلسالمي ويزيد من 
  ثانيا: المعارضون للفروع اإلسالمية

ويذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن الفروع اإلسالمية إمنا هي وسيلة جديدة خلداع املسلمني واستنزاف أمواهلم وأداة لركوب 
تكون واجهة شكلية  املوجة والسري مع السائد املطلوب دون أن يرتبط ذلك بقناعة باملنهج اإلسالمي، كما أن تلك الفروع ال تعدوا أن

ت أرادت ا البنوك الربوية أال تفوا فرصة الفوز حبصة من سوق العمل املصريف اإلسالمي اليت يتزايد اإلقبال عليها بشكل كبري وذلك حت
لوا دستاالربوية، و ومييل معظم القائلني ذا الرأي إىل عدم جواز التعامل مع الفروع اإلسالمية التابعة للبنوك ، مسميات وشعارات إسالمية

  على ذلك مبا يلي:
فَِإن ملْ تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِحبَْرٍب مَن اللِه َوَرُسولِِه َوِإن تـُْبُتْم  -يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنواْ اتـُقوْا اللَه َوَذُرواْ َما بَِقَي ِمَن الربَا ِإن ُكنُتم مْؤِمِنَني قوله تعاىل: ( -

إما باالبتعاد عن ووجه االستدالل أن اآلية الكرمية مل ترتك للمسلم الذي يتعامل بالربا .2فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن) 
  .  حرب مع اهللا تبارك وتعاىل أعاذنا اهللا من ذلكوإما الدخول يفالربا 

نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردوَن أَفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجزَاء َمن يـَْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإال ِخْزٌي ِيف اْحلَيَ  قوله تعاىل: ( - اِة الد
 ا تـَْعَمُلونَ ِإَىل َأَشدُه بَِغاِفٍل َعمووجه االستدالل من اآلية الكرمية أن على املسلم أن يأخذ الدين مجلة بكامله، فهو كل 3) اْلَعَذاِب َوَما الل.

ن تطبق حكم ال يتجزأ، فال يقبل من املسلم املعرتف حبرمة التعامل بالربا االستمرار فيه، وهذا ينطبق على البنوك الربوية، فال يقبل منها أ
  خر ( وهو الفروع التقليدية ).أاهللا يف جانب ( وهو الفروع اإلسالمية ) وترتكه يف جانب 

                                                           
  .21، ص بق ذكرهمرجع سفهد الشريف،  -  1
  .279 -278، اآلية سورة البقرة -  2
  .85اآلية سورة البقرة،  -  3
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 أن التعامل مع الفروع اإلسالمية قد يؤدي إىل اختالط األموال احلالل باحلرام، إذ أن الفصل بني أموال الفروع اإلسالمية وأموال البنك -
ة يف استخدامات أموال احلسابات اجلارية، كما أن فائض السيولة لدى الفرع اإلسالمي حيول إىل الرئيسي يتعذر من معظم األحيان وخاص

  .البنك الرئيسي الذي خيلطه بأمواله ويستعمله يف استثماراته حلني احتياج الفرع اإلسالمي إليه، ويف ذلك إعانة له على الربا
الربوية لكسب فرص السوق وليس بدافع إمياين، والدليل على ذلك استمرار تلك  أن الفروع اإلسالمية ما هي إال أداة تسعى ا البنوك -

  1البنوك يف التعامالت الربوية بعد أن أثبتت الفروع اإلسالمية جناحها.
  ثالثا: القائلون بالتعامل مع الفروع اإلسالمية للضرورة

للبنوك الربوية قد يؤدي إىل دعم وإعانة البنوك الربوية ويذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن التعامل مع الفروع اإلسالمية التابعة 
ويف ذلك دعم وإعانة للباطل واستمرار له، إال أنه يف حالة عدم وجود البديل الشرعي فإن التعامل مع تلك الفروع يكون للضرورة، أي يف 

فية كإيداع األموال للحفاظ عليها من الضياع املسلم للخدمات املصر  حتاجاخر، فإذا آأي بديل شرعي  د بنوك إسالمية أوحالة عدم وجو 
أو السرقة أو غري ذلك من اخلدمات ومل جيد بنكا إسالميا يتعامل معه، فإنه يكون يف حكم املضطر، ويف هذه احلالة ميكن له التعامل مع 

  الفروع اإلسالمية، واستدل أصحاب هذا الرأي مبا يلي:
َر بَ قوله تعاىل: ( - ووجه الداللة أن املسلم إذا احتاج لبعض اخلدمات املصرفية ومل جيد بنكا  2.اٍغ َوَال َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه)َفَمِن اْضطُر َغيـْ

  .إسالميا يتعامل معه فإنه ينطبق عليه حكم املضطر
  إن التعامل مع فرع إسالمي، ويف حالة عدم وجود بنك إسالمي، أفضل من التعامل مع بنك ربوي حبت. -
  3.عدم التعامل مع الفروع اإلسالمية إال يف حالة الضرورة إىل حث البنوك الربوية للتحول السريع والكامل إىل بنوك إسالميةقد يؤدي  -

  .الفرع الثالث: أسباب نشأة الفروع اإلسالمية

  4أا تشرتك يف النقاط التالية: إلسالمية يف البنوك التقليدية إالتتعدد وتتنوع أسباب نشأة الفروع ا
  غرز قناعة البنوك التقليدية بإنشاء فروع تابعة هلا؛ -
  رغبة البنوك التقليدية يف تقدمي خدمات ومنتجات إسالمية مصرفية لتلبية رغبات العمالء؛ -
  رغبة البنوك التقليدية يف منافسة البنوك اإلسالمية بعد النجاحات اليت حققتها يف جذب املوارد واستخدامها يف حتقيق األرباح؛ -
  احملافظة على عمالء البنك التقليدي من جذب البنوك اإلسالمية هلم وحماولة اسرتجاع من فقدم؛ -
  فروع إسالمية يف البنوك التقليدية؛ إنشاءاختبار جتربة البنوك اإلسالمية وتقوميها من خالل  -
  التدرج.رغبة بعض البنوك التقليدية يف التحول إىل التمويل اإلسالمي باستعمال أسلوب  -

  الفرع الرابع: أهداف الفروع اإلسالمية
  5دف الفروع اإلسالمية إىل حتقيق جمموعة من األهداف املختلفة واليت ميكن إجيازها فيما يلي:

إسالمية بدون فائدة  مصرفية: تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف جمال األعمال املصرفية وذلك من خالل تقدمي خدمات أهداف دينية -
   البنوك التقليدية.يف

                                                           
  .130، ص مرجع سبق ذكرهبراهيم، إحممد و براهيم إمصطفى  -  1
  .173، اآلية سورة البقرة -  2
  .24، ص سبق ذكرهمرجع فهد الشريف،  -  3
  .4-3، ص سبق ذكرهمرجع  ،الفروع اإلسالمية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح لطفي حممد السرحي، -  4
  .8 -4، ص2013، 2دد، الع19، دراسات اقتصادية إسالمية، الد النوافذ اإلسالمية في المصارف الحكومية العراقيةأمحد خلف حسني الدخيل،  -  5
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: احملافظة على املتعاملني وحماولة جذب شرحية جديدة من املتعاملني الذين يرفضون التعامل بالربا وذلك دف زيادة أهداف اقتصادية -
  رحبية البنك وتنمية رأس ماله.

  ااالت املصرفية اإلسالمية. : املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك اكتساب خربات يفأهداف اجتماعية -
  الفرع الخامس: متطلبات إنشاء فروع إسالمية

  فيما يلي: ميكن إجيازهاجمموعة من املتطلبات و  توفريإلسالمية يف البنوك التقليدية تقتضي اإن فتح أو تأسيس فروع املعامالت 
أن االلتزام ا من أهم عوامل جناحها، وتتمثل هذه : توجد هناك العديد من املتطلبات الشرعية حيث المتطلبات الشرعية -أوال

  1املتطلبات فيما يلي
  وجود توجه صادق للهيئات العليا للبنك التقليدي يف ممارسة العمل املصريف اإلسالمي وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ -
يف جمال العمل املصريف اإلسالمي، ووجود تدقيق داخلي  تعيني هيئة رقابة شرعية دائمة وفعالة من العلماء املوثوق م وبعلمهم وخربام -

مستمر على نشاط الفروع اإلسالمية وتعمل على صياغة عقود االستثمار والتثبت من صحة تطبيق عقود وصيغ االستثمار اليت تعمل 
  مبقتضاها الفروع اإلسالمية؛

  اجتناب احملرمات خاصة الربا يف جانيب جذب الودائع واستثمارها. -
                                                                  2: البد من وجود املتطلبات التالية المتطلبات المالية والمحاسبية - نياثا
 ستقاللية مالية وحماسبية: وتتمثل هذه االستقاللية يف أن تكون حسابات الفروع اإلسالمية األم مستقلة وفروعه، وكذا الفصل ما بنيا -1

  وهنا مصادر األموال لكل منهم وذلك من خالل األنظمة احلاسوبية ووجود نظام حماسيب ودورة مستنديه حماسبية مستقلة عن البنك األم
وهنا جيب التأكد من عدم اختالط مصادر كل الفروع اإلسالمية والبنك األم وفروعه التقليدية، ومن مث البد من وجود أيضا إدارة مالية 

  .الفروع اإلسالمية تتوىل إعداد القوائم املالية إعداد ميزانية مستقلة، واإلشراف على الدورة املستندية يف الفروعضمن هيكل 
قوم بتلبية احتياجات تختصيص رأس مال للفروع اإلسالمية: وذلك حىت تستطيع الفروع اإلسالمية إجياد الكيان االعتباري هلا ول -2

  الراغبني.
الفرع اإلسالمي باالستقالل اإلداري من خالل إنشاء إدارة عامة أو قطاع إداري يكون ضمن اهليكل  أن يتمتع: االستقالل اإلداري -3

ولكن يتوىل إدارة الفروع اإلسالمية بشكل مستقل ويكل تنظيمي جزئي مستقل وبتعليمات إدارية ومصرفية واستثمارية خمتلفة عن ، األم
  الصريفة اإلسالمية.البنك األم تتالءم مع مبادئ وضوابط 

 حتديد عالقة واضحة بني الفروع اإلسالمية والبنك األم التقليدي: وتتمثل هذه العالقة يف -4
 .فتح اال إىل انتفاع الفروع اإلسالمية باخلدمات املصرفية للبنك األم، كتغطية شبكات املراسلني مقابل أجور متفق عليها بني الطرفني -
والعكس جيوز للفروع اإلسالمية توظيف  ،يف الفروع اإلسالمية لدى البنك األم بفائدة مباشرة أو غري مباشرة منع وضع فائض السيولة -

فائض سيولة البنك األم لديه بأساليب استثمارية إسالمية على أن يتوىل الفرع اإلسالمي بنفسه هذا التوظيف دون تدخل من البنك األم 
ويكون من األفضل إحاطة هيئة الرقابة الشرعية يف الفروع ذا األمر حىت  ،لشريعة اإلسالميةأو فرض شروط أو آليات ختالف أحكام ا

 تتوىل الرقابة الشرعية والتدقيق على سالمة تلك اإلجراءات من العالقة بني الفروع اإلسالمية والبنك األم.

                                                           
  .10، ص سبق ذكرهمرجع  ،الفروع اإلسالمية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاحلطفي حممد السرحي،  -  1
  .12 - 11 ص ملرجع نفسه، صا -  2
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ومن خالل من خالل حسن اختيارهم وتعيينهم  : وذلكيةومؤمنة مببادئ الصريفة اإلسالمإعداد كوادر من املوظفني فعالة وموالية  -5
  وضع برامج تدريبية مكثفة حول الصريفة اإلسالمية وخاصة حول الضوابط الشرعية وأدلة إجراءات العمل لصيغ التمويل اإلسالمي.

  الفرع السادس: األنشطة التي تقوم بها الفروع اإلسالمية
متارس الفروع اإلسالمية خمتلف األنشطة املصرفية واليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث يتم القيام مبختلف 

الرئيسي الذي يقوم بتعيني هيئة شرعية مسؤوليتها مراقبة األعمال اليت تقوم ا الفروع والتثبت من شرعيتها  البنكأعمال الفرع حتت رقابة 
  1شطة فيما يلي:وتتمثل هذه األن

: تشمل مجيع اخلدمات املصرفية اخلالية من الفائدة الربوية، كفتح احلسابات اجلارية وتسديد فواتري املرافق خدمات مصرفية عامة -1
اإللكرتونية العامة، وإصدار الشيكات وأوامر الدفع واحلواالت احمللية والدولية واالعتمادات املستندية وصناديق األمانات واخلدمات املصرفية 

  والقيام بأعمال الصرافة وغري ذلك.
 البنوك: ال خترج االستثمارات اليت تقوم ا الفروع اإلسالمية بشكل عام عن صيغ االستثمار املعروفة لدى االستثمارات اإلسالمية -2

اال،  اإلسالمية كمنطلق هلا يف هذا البنوكاإلسالمية، حيث اعتمدت تلك الفروع على صيغ وأساليب االستثمار اإلسالمية املطبقة يف 
ستصناع واإلجارة والسلم ملراحبة واملضاربة واملشاركة واإلومن أهم تلك الصيغ اليت استخدمتها الفروع اإلسالمية يف نشاطها االستثماري ا

  واملتاجرة يف صناديق االستثمار اإلسالمية واالكتتاب يف أسهم الشركات املسامهة وغري ذلك.
والصيغ اليت صممت لتوفري التمويل اخلدمات : تقوم الفروع اإلسالمية بتقدمي بعض املنتجات أو ويل الشخصي اإلسالميالتم -3

للمستهلكني وفقا للضوابط الشرعية، وتعتمد هذه املنتجات أو الصيغ بشكل عام على أسلوب املراحبة الشخصية وهو أسلوب يوفر 
لتقسيط كاملستلزمات املنزلية والسيارات وغري ذلك، حيث يقوم الفرع اإلسالمي بشراء السلعة اليت للعمالء شراء واقتناء السلع الشخصية با

  يرغب فيها العميل مث بيعها له بالتقسيط وعلى أسس خالية من الفائدة الربوية.
البنوك التقليدية، إال أن هي إال أداة من أدوات البنوك التقليدية اليت مت اللجوء إليها لتحقيق أهداف  فالفروع اإلسالمية ما

  تأسيس هذه الفروع اإلسالمية يتطلب وقتا طويال إضافة إىل وجوب تطوير البنية التحتية لتتماشى مع متطلبات تقدمي خدمات إسالمية.

  المطلب الثاني: النوافذ اإلسالمية

سببا يف  أخرصرفية اإلسالمية من جانب كان للنجاح احملقق من قبل البنوك اإلسالمية من جانب ورغبة مجهور املتعاملني يف امل
حيث مت إنشاء أول فرع يقدم 1980تفكري بعض البنوك التقليدية بافتتاح نوافذ إسالمية، فقد كانت االنطالقة الفعلية يف مصر عام 

زي املصري هلذا االجتاه وقد أدى تشجيع البنك املرك» فرع احلسني للمعامالت اإلسالمية« اخلدمات املصرفية اإلسالمية وأطلق عليه اسم 
إىل قيام العديد من البنوك الربوية هناك إىل إنشاء فروع تتخصص يف تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية، األمر الذي ترتب عليه ارتفاع 

 اار فرعا، كما استحدثت بعض هذه البنوك قر  35إىل  1981-1980عدد الفروع اإلسالمية اليت مت الرتخيص بإنشائها خالل عامي 
مت  إنشاء إدارة  1992بإنشاء وحدات اخلدمات اإلسالمية بكل فرع من فروعها التقليدية اليت تنشأ مستقبال حيث أنه يف مصر سنة 

مستقلة لإلشراف على تلك الفروع، وهذا باإلضافة إىل الفروع اإلسالمية التابعة للبنوك التجارية األخرى واليت قررت الدخول بشكل أو 

                                                           
1
الد احلادي عشر، العدد  جامعة املنصورة، الة املصرية للدراسات التجارية،، تحليل مصادر واستخدامات األموال في فروع المعامالت اإلسالمية للبنوك التقليديةسعيد حممود عرفة،  - 

  .260، ص 1987 مصر، األول،
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..، كما جلأت بنوك لسعودي واهلولندي وبنك الرياض ان العمل املصريف اإلسالمي كالبنك السعودي الربيطاين والبنك اخر إىل ميدآب
  تقليدية أخرى إىل معاجلة القصور بافتتاح نوافذ ووحدات إسالمية يف فروعها التقليدية أو مقرها الرئيسي.

سالمية للوقوف على مدلوهلا واألسباب اليت دعت إىل نشأا وغري ذلك من فيتناول هذا املطلب بعض املفاهيم اخلاصة بالنوافذ اإل 
  .املفاهيم اليت تساعد على تكوين فكرة واضحة عنها

  الفرع األول: تعريف النوافذ اإلسالمية
  النوافذ اإلسالمية وسنتطرق فيما يلي إىل أمهها: تعاريفلقد تعددت 

بأا جزء من خدمات مالية تقليدية، حبيث تكون فرعا أو وحدة متخصصة تابعة لتلك املؤسسة توفر خدمات إدارة األموال،  تعرف «
  1.» وخدمات التمويل واالستثمار اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

تقليدية تقدم منتجات وخدمات إسالمية للعمالء النافذة اإلسالمية ميكن أن تكون قسم أو شركة متويل منفصلة أنشأا مؤسسة مالية « 
  2.» الذين يفضلون التمويل اإلسالمي على التقليدي إلعداد نافذة إسالمية

  اإلملام مبفهوم النوافذ اإلسالمية يوجب التعرف على املعىن اللغوي هلا مث االصطالحي، حيث أن:  كما أن 
  .» تعين نافذة من نفذ والنفاذ اجلواز ويف احملكم جواز الشيء واخللوص منه «النوافذ اإلسالمية لغة: -
فيعين أو قد عرفه البعض على أا ختصيص جزء أو حيز يف فرع تقليدي لكي يقدم  « وم االصطالحي للنوافذ اإلسالمية:أما املفه -

  3.» تقليديةاخلدمات املصرفية اإلسالمية إىل جانب ما يقدمه هذا الفرع من اخلدمات ال
فمن التعاريف السابقة نستنج بأن النافذة اإلسالمية عبارة عن قسم مستقل يف البنك التقليدي حيث يتم من خالله توفري 

  منتجات وخدمات مصرفية إسالمية تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما تشرف عليها هيئة متخصصة . 
  الفرع الثاني: مشروعية النوافذ اإلسالمية

بالرغم من أن فكرة إنشاء نوافذ إسالمية يف البنوك التقليدية القت قدرا كبريا من التشجيع من قبل القائمني واملشجعني على 
وبطبيعة احلال لكل  ،العمل املصريف اإلسالمي، إال أا قد القت أيضا قدرا من املعارضة من شرحية أخرى من املهتمني بالصريفة اإلسالمية

  ابه يف التأييد كما يف املعارضة، وهو ما سنتناوله:جانب منهما أسب
  أوال: وجهة نظر الجهة المؤيدة إلنشاء النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية

  4أقام املؤيدون وجهة نظرهم على أساس أن قيام البنوك التجارية بافتتاح نوافذ إسالمية سيكون مبثابة:
  املصريف اإلسالمي؛ ف منها باجلدوى االقتصادية للعملااعرت  -
  ف منها بواقعية التطبيقات العملية لنماذج العمل املصريف اإلسالمي؛ااعرت  -
منتجات إسالمية وكوادر بشرية ينتفع ا العمل املصريف اإلسالمي  ات هذه البنوك التجارية يف تطويرإتاحة الفرصة لالستفادة من خرب  -

  بصفة عامة؛

                                                           
، جملة العلوم اإلنسانية، الضوابط الشرعية لنوافذ المعامالت اإلسالمية في البنوك التقليدية ودور اللجنة االستشارية الشرعية في بنك بوميترا التجاري ،معاريففريدة و  مفتاح صاحل -  1

  .152، ص 2014، اجلزائر، مارس 34/35جامعة حممد خيضر بسكرة، عدد 
2 -Iooking for the perfect  Islamic window, Global Islamic finance report, Gifr 2014, p110. 

  .48 -47 ص ، صمرجع سبق ذكره، أمحد خلف حسني الدخيل -  3
4
، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي: النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليديةسعيد بن سعد املرطان،  -  

  .19 - 18 ص ، ص2003العربية السعودية، 
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  أي هذه البنوك أو بعضا منها؛»  أسلمه« خطوة أوىل حنو  -
فتح كبري للعمل املصريف اإلسالمي يف حالة حتول بنك جتاري إىل بنك إسالمي خاصة إذا كان هذا البنك من البنوك التجارية الكبرية  -

  حجما وانتشارا؛
  على التعايش املشرتك بني النظامني املصرفيني بدال من املواجهة بينهما. التشجيع -

  .ة النظر المعارضة إلنشاء النوافذ اإلسالمية  في البنوك التقليديةثانيا: وجه
  1أقام املعارضون وجهة نظرهم من األسباب التالية:

  التخوف من أن يؤدي ذلك إىل التشويش على نقاء التطبيق يف أذهان العاملني والعمالء على حد سواء؛ -
  املصرفيني املختلفني حتت سقف واحد إىل إفشال التوجه تطبيقيا؛التخوف من أن تؤدي صعوبة التعايش بني النظامني  -
  إسالمية جديدة. بنوكالتخوف أن يؤدي ذلك إىل تأخر إنشاء  -

  للضرورة. ثالثا: القائلون بالتعامل بالنوافذ اإلسالمية
انة للباطل، إال أنه يف حالة يرى أصحاب هذا االجتاه أن التعامل مع البنوك التقليدية يؤدي إىل دعمها وإعانتها، ويف ذلك إع

  2عدم وجود بديل شرعي فإن التعامل مع تلك النوافذ يكون للضرورة.
  .الفرع الثالث: أسباب نشأة النوافذ اإلسالمية

  3تتلخص أهم هذه األسباب فيما يلي:
  يف البلدان العربية اإلسالمية والغربية؛تنامي الوعي الديين لدى املسلمني بتحرمي الربا، وهو الذي ساهم يف انتشار الصريفة اإلسالمية  -
  وأساليب االستثمار اإلسالمية؛ اخلدمات البنكيةتلبية احتياجات العمالء من  -
  اخنفاض معدل املخاطرة وحتقيق أرباح إضافية من عوائد عمليات التمويل؛ -
  حتول العديد من عمالء البنوك التقليدية حنو البنوك اإلسالمية. -

  أهداف نشأة النوافذ اإلسالميةالفرع الرابع: 
تتخصص يف اخلدمات املصرفية اإلسالمية،  نوافذاآلراء حول األسباب اليت دعت العديد من البنوك الربوية إلنشاء  تلقد تعدد

  4ميكن حصرها فيما يلي:
  حصة كبرية من سوق رأس املال؛رغبة البنوك الربوية يف تعظيم أرباحها وجذب املزيد من رؤوس األموال اإلسالمية لالستحواذ على  -
تلبية الطلب املتنامي والكبري على اخلدمات املصرفية اإلسالمية، حيث أن شرحية كبرية من األفراد يف كثري من اتمعات اإلسالمية  -

  تنحرج من التعامل مع البنوك الربوية؛
  احليلولة دون زيادة احلاجة إلنشاء املزيد من البنوك اإلسالمية؛ -
  افظة على عمالء البنوك الربوية من النزوح إىل البنوك اإلسالمية؛احمل -
  حب املنافسة والتقليد وعدم الرضا بغياب اسم بنك عن هذا امليدان اجلديد؛ -

                                                           
  .19املرجع نفسه، ص  -  1
، 12العدد اجلزائر، لة أداء املؤسسات اجلزائرية، املركز اجلامعي غليزان، جم ،التقليدية كمدخل لتطوير الصيرفة اإلسالمية في الجزائر نوافذ التمويل اإلسالمي في البنوكجعفر هين حممد،  -2

  .95، ص 2017
3
  .153، ص مرجع سبق ذكرهمعاريف، فريدة صاحل مفتاح و  - 

  .11، ص 2016، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، اإلسالميالفروع اإلسالمية الربوية دراسة في ضوء االقتصاد نايف الشريف،  -  4
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بة القانونية إلنشاء فرع بالنس اإلجراءاتمستقل، باإلضافة إىل سهولة  بنكسهولة سيطرة البنك على الفرع مقارنة بالنسبة لسيطرة على  -
  جديد؛ بنكلتأسيس 

املصريف  بالنسبة للبنوك الربوية يف الدول الغربية فإن التزايد املستمر والكبري يف أعداد املسلمني يف تلك الدول ورغبتهم للتعامل وفق النظام -
  ن أموال املسلمني هناك.اإلسالمي هو السبب الرئيسي وراء إنشاء تلك البنوك لفروع تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية لالستفادة م

  الفرع الخامس: متطلبات فتح النوافذ اإلسالمية
  1يقتضي فتح نافذة للمعامالت اإلسالمية يف البنوك التقليدية حتقيق العديد من املتطلبات، إال أننا نقتصر على أمهها:

  : تتمثل يف اإلجراءات التشريعية اليت ينبغي االلتزام ا وهيمتطلبات قانونية -1
صدور قرار الرتخيص من اجلمعية العمومية للبنك التقليدي يتضمن املوافقة على فتح نافذة إسالمية ومن مثة مناقشة التعديالت  -

  األساسية يف عقد التأسيس؛
  احلصول على موافقة البنك املركزي بعد وضع شروط ينبغي االلتزام ا؛  -
  القانونية املرتتبة والعقبات القانونية احملتملة. واآلثارقانونية لعملية التحول، تكليف إدارة الشؤون القانونية بدراسة اجلوانب ال -
  2: تتمثل أهم املتطلبات الشرعية فيما يليمتطلبات شرعية -2
  تعيني هيئة فتوى ورقابة شرعية متخصصة تشرف على تنفيذ فتح النافذة اإلسالمية؛ -
  أهداف الرقابة الشرعية الداخلية؛ تعيني مدققني شرعيني داخليني للتأكد من تطبيق -
  إلغاء املعامالت املخالفة للشريعة يف مجيع صورها وأشكاهلا؛ -
  الفصل بني املوارد املالية املشروعة وغري املشروعة. -
اإلسالمية بعد حتقيق املتطلبات القانونية والشرعية والشروع يف ذلك بعد  النافذة اإلجراءات اإلدارية لفتح: يتم اختاذ تطلبات إداريةم -3

  3توفر املتطلبات اإلدارية التالية:
  تعديل نظام الصرف ونظامه األساسي ليكون مشروعا؛ -
  تعيني جلنة إلدارة عملية فتح النوافذ والتحول؛ -
  مي؛التهيئة املبدئية لكل العاملني بطبيعة العمل املصريف اإلسال -
ومعايري احملاسبة واملراجعة  التمويل اإلسالمي، خدماتتأهيل العاملني بتصميم برامج تدريبية متخصصة يف العقود الشرعية، و  -

  للمؤسسات املالية اإلسالمية.
  الفرع السادس: األنشطة التي تقوم بها النوافذ اإلسالمية 

  األنشطة املختلفة واليت ميكن توضيحها فيما يلي:تقوم نوافذ املعامالت اإلسالمية بتقدمي جمموعة من 
فتح حسابات االدخار واالستثمار، فتح ، البعيدة عن الربا كفتح احلسابات : تقدم جمموعة من اخلدمات املصرفيةخدمات مصرفية -1

حسابات الودائع االستثمارية، إصدار صكوك املضاربة اإلسالمية، إصدار خطابات الضمان، فتح االعتمادات املستندية، حتصيل 

                                                           
  60، ص سبق ذكرهمرجع ، بلعزوزوعلي قمومية سفيان  -  1
  .154، ص سبق ذكرهمرجع مفتاح صاحل ومعاريف فريدة،  -  2
  .154، صنفسه املرجع -  3
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ل الصرافة، إصدار الشيكات واألوراق التجارية، التحويالت الداخلية واخلارجية، إصدار الشيكات السياحية، تأجري اخلزائن احلديدية، أعما
  1جتيزها الشريعة اإلسالمية. أخرىبطاقات االئتمان، خدمات شراء وبيع األوراق املالية، وأي خدمات مصرفية 

: كما تقدم جمموعة من اخلدمات اخلاصة بالتمويل واالستثمار واعتمدت يف نشاطها هذا على الصيغ خدمات االستثمار والتمويل -2
  سالمية، ومن أهم صيغه ما يلي:اإل البنوكاملعمول ا يف 

  املراحبة ألجل ألمر الشراء؛ -
  املشاركة الثابتة واملنتهية بالتمليك؛ -
  املضاربة املطلقة واملضاربة املقيدة؛ -
  االستصناع والسلم؛  -
  جيارة واإلجارة املنتهية بالتمليك؛اإل -
  املزارعة واملساقاة؛ -
  البيع بالتقسيط؛ -
  صناديق االستثمار اإلسالمي؛االستثمارات يف  -
  أي االستثمارات األخرى اليت جتيزها الشريعة اإلسالمية. -
: حيث يتم تقدمي جمموعة من األنشطة الدينية دف جذب واستقطاب املتعاملني الذين يفضلون خدمات خدمات اجتماعية ودينية -3

ح العمرة واحلج وغريها، كما تقدم جمموعة من األنشطة االجتماعية كمنإسالمية كتجميع الزكاة وإنفاقها يف مصارفها الشرعية وخدمات 
  2نسانية ودعم البحوث والدراسات يف جمال املعامالت اإلسالمية.القروض احلسنة لذوي احلاجات اإل

تطوير املنتجات تعترب النوافذ اإلسالمية طريقة سهلة جلذب الزبائن ويتطلب إنشاءها جهدا أقل هذا ما جعلها تتميز بإمكانية 
واخلدمات اإلسالمية عن طريق استعمال نفس القنوات املستعملة يف العمل التقليدي، إال أنه يعاب على النوافذ اإلسالمية أن إنشاءها 

ل وعدم خيضع إىل أهداف جتارية حبتة، كما توجد صعوبة يف مقارنة أداء النوافذ وااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وذلك كله بسبب اجله
  فهم املوظفني بأحكام الشريعة اإلسالمية.

  المطلب الثالث: صناديق االستثمار اإلسالمية.

تعترب صناديق االستثمار اإلسالمية أحد املؤسسات املالية اإلسالمية، فكانت بداية نشأة هذه الصناديق يف الدول العربية 
  دخرات من األفراد واملؤسسات وإعادة استثمارها يف مشروعات خمتلفة.اإلسالمية، حيث تقوم جبمع املالبنوك واإلسالمية بعد ظهور 

د فيتناول هذا املطلب بعض املفاهيم اخلاصة بصناديق االستثمار اإلسالمية للوقوف على مدلوهلا وأنواعها وغري ذلك من املفاهيم اليت تساع
  على تكوين فكرة واضحة عنها، وذلك على النحو التايل:

  
  

                                                           
، ربيع 240، جملة االقتصاد اإلسالمي، بنك ديب اإلسالمي، اإلمارات العربية املتحدة، العدد الضوابط الشرعية لفروع المعامالت اإلسالمية بالبنوك التقليديةحسني حسني شحاته،  -  1

  .7م، ص2001/ يونيو 1422األول 
ضمن متطلبات نيل ماسرت أكادميي يف التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة أم البواقي، ، مذكرة مكملة دراسة واقع فتح نوافذ إسالمية في البنوك التجاريةسندس رحيان باهي،  -  2

  .57- 56 ص ، ص2018-2017اجلزائر،
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  تعريف صناديق االستثمار اإلسالميةالفرع األول: 
اختلفت أراء الباحثني واملفكرين يف جمال املال واالستثمار يف إعطاء تعريف واحد وشامل لصناديق االستثمار اإلسالمية، فسيتم 

  التطرق إىل أهم التعاريف:
والعمليات فيها، وتظهر هذه الضوابط يف نشرة تعرف بأا الصناديق اليت يلتزم املدير فيها بضوابط شرعية تتعلق باألصول واخلصوم  « 

  1.»اإلصدار، كما تظهر هذه األحكام الشرعية والشروط اليت يوقع عليها الطرفان عند االكتتاب
تعترب صناديق االستثمار اإلسالمية أحد املؤسسات املالية اإلسالمية، اليت تتوىل جتميع أموال املستثمرين يف صورة وحدات أو صكوك  « 

مارية، ويعهد بإدارا إىل جهة أهل اخلربة واالختصاص، لتوظيفها وفقا لصيغ االستثمار اإلسالمية املناسبة، على أن يتم توزيع صايف استث
العائد فيما بينهم حسب االتفاق، وحيكم كافة معامالا أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والقوانني والقرارات والتعليمات احلكومية 

  2.» النظم الداخليةواللوائح و 
هي صناديق حتقق رغبة صغار املستثمرين فضال عن اعتباره يف توفري أدوات مالية إسالمية تتيح استثمار أمواهلم شرعيا وفقا ألحكام  « 

  3.» الشريعة اإلسالمية
أن صناديق االستثمار ومن خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاج تعريف شامل ملعىن صناديق االستثمار اإلسالمية إذ يتضح 

  اإلسالمية هي تلك الصناديق اليت تتوىل جتميع األموال من املستثمرين، مث توظيفها يف أدوات استثمارية تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.
  الفرع الثاني: مشروعية صناديق االستثمار اإلسالمية

اإلسالمية، وبدأت متارس  البنوكبدأت نشأة صناديق االستثمار اإلسالمية يف العديد من الدول العربية واإلسالمية بعد ظهور 
أنشطتها يف جتميع املدخرات من األفراد واملؤسسات والشركات بنظام املضاربة اإلسالمية وتعيد استثمارها يف مشروعات استثمارية خمتلفة 

  وهذا ما أثار حوهلا العديد من التساؤالت حول مشروعيتها من بينها: ،وراق املاليةوكذلك يف أسواق األ
  أوًال: من منظور القيم واألخالق

 تلتزم صناديق االستثمار اإلسالمية بالقيم اإلميانية ومنها أن املال الذي تتعامل فيه ملكاً هللا سبحانه وتعاىل، وعليه وجوب االلتزام
ف يف هذا املال، كما تلتزم  بالقيم األخالقية ومنها :العدل واألمانة والصدق والتيسري والقناعة والشفافية والوفاء بشرعه، فاإلنسان مستخل

بالعقود والعهود والسلوك السوي باعتبار أن االلتزام ذه األخالق عبادة وطاعة ومن موجبات الربكة، يف حني أن معامالت بعض صناديق 
ة على املادية والفصل بني العبادات واملعامالت وبني االقتصاد واألخالق، فالغاية هي حتقيق أكرب ربح ممكن االستثمار التقليدية قائم

  وتعظيم الثروة حىت لو كان ذلك خمالفاً للقيم واألخالق احلسنة واملصلحة العامة واخلري للناس.
  
  
  

                                                           
1
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثاين - حالة سوق األسهم السعودية –دور صناديق االستثمار اإلسالمية في تفعيل سوق األوراق المالية اإلسالمية زايدي، مرمي حممد بوجالل و  - 

  .2، ص2013ديسمرب  9و8، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، يومي ترشيد الصناعة المالية اإلسالمية آلياتللصناعة املالية اإلسالمية، 
بدون سنة ، سلسلة دراسات يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، مصر، -طها الشرعيةخصائصها وضواب –الطبيعة المميزة لصناديق االستثمار اإلسالمية حسني حسني شحاتة،  -  2

  .6، ص نشر
مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة  ،-دراسة حالة شركة الراجحي مالية -دور صناديق االستثمار اإلسالمية في تفعيل أداء البنوك اإلسالميةزهرة حوحباوي وفتحية حالميية،  - 3

  .11، ص 2016-2015ماسرت أكادميي، ختصص متويل مصريف، علوم جتارية، جامعة العريب تبسي، تبسة، اجلزائر، 
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  ثانياً: من منظور المشروعية
اإلسالمية قائمة على موافقة الشريعة اإلسالمية فيما أحل اهللا وحرم، فاملرجعية هي أحكام مجيع معامالت صناديق االستثمار 

يف حني ال تلتزم صناديق االستثمار التقليدية بأحكام الشريعة  ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ولديها هيئة رقابة شرعية تتحقق من ذلك
  واالستثمارية اليت قد تكون خمالفة للشريعة اإلسالمية. اإلسالمية ولكن بالقوانني الوضعية وباألعراف املالية

  ثالثاً: من منظور طبيعة عقود المعامالت
ستصناع والسلم وحنو ركة والوكالة وعقود املراحبة واإلمجيع معامالت صناديق االستثمار اإلسالمية قائمة على عقود املضاربة واملشا

ارة عمًال بقول اهللا سبحانه وتعاىل: "وأحل اهللا البيع وحرم الربا". يف حني أن بعض ذلك وحيكم هذه العقود املشاركة يف الربح واخلس
   .معامالت صناديق االستثمار التقليدية قائمة على نظام الفائدة الربوية، ونظام االقرتاض واالقرتاض بفائدة

  رابعاً: من منظور مجاالت االستثمار
مبدأ الغنم بالغرم واملشاركة يف الربح واخلسارة مثل املضاربة واملشاركة والبيوع  صناديق االستثمار اإلسالمية قائمة على تطبيق

فــــي حني معظم ، واإلجارة وبعيدة عن كافة صور االستثمار بفائدة أو بنظام اهلامش أو املشتقات املالية (االختيارات واملستقبليات)
املالية مثل األسهم والسندات والصكوك ويف البنوك بفائدة بصرف النظر عن مسألة استثمــــارات صناديق االستثمار التقليدية يف األوراق 

  1املشروعية والطيبات.
  خامسًا: من منظور النظرة إلى النقود

 تنظر صناديق االستثمار اإلسالمية إلـــى النقود علــــى أا وسيلة للتبادل ومعيارا لتقومي السلع والبضائع واخلدمات وخمزنا للقيمة
وجيب تقليبها وعدم اكتنازها لتساهم يف تنشيط املعامالت، كما جيوز حتويل العمالت من بعضها إىل البعض وفقا لفقه الصرف، يف حني 
تنظر صناديق االستثمار التقليدية إىل النقود على أا سلعة بذاا تباع وتشرتى نقدًا أو باألجل أو حنو ذلك، ولقد حرمت الشريعة 

  امل يف النقد باألجل.اإلسالمية التع
  سادسا: من منظور الحقوق المالية المشروعة

تلتزم صناديق االستثمار اإلسالمية بفريضة الزكاة وإنفاقها يف مصارفها الشرعية يف حني ال تلتزم صناديق االستثمار التقليدية 
  2بفريضة الزكاة وال بالصدقات.

  الفرع الثالث: أنواع صناديق االستثمار اإلسالمية
  تنقسم صناديق االستثمار اإلسالمية إىل عدة أنواع ميكن عرض أهم هذه األنواع فيما يلي:

: تقوم باالستثمار يف أسهم الشركات اليت يكون نشاطها مباحا لتحقق أرباحا من زيادة أسعار أسهم صناديق األسهم اإلسالمية -أوال
عملها مباح ولكنها متارس بعض األعمال احملرمة كأن تقرتض بفائدة أو تودع  هذه الشركات، إال أن الفقهاء اختلفوا يف الشركات اليت أصل

ق أن أموهلا بفائدة حيث رأى البعض عدم االستثمار يف أسهمهما، والرأي الثاين يرى إمكانية االستثمار يف أسهمهما وعلى مدير الصندو 
عليه املستثمر يف الصندوق وخماطر االستثمار يف هذه  عمال احملرمة ويستبعده عن الدخل الذي حيصلحيسب الدخل الناتج عن األ

  3الصناديق عالية.
                                                           

  .2 -1، ص بدون سنة نشر، جامعة األزهر، مصر، الفرق بين صناديق االستثمار اإلسالمية وصناديق االستثمار التقليديةحسني حسني شحاتة،  -  1
  .4املرجع نفسه، ص  -  2
3
، االستثمار والتمويل يف فلسطني، - االستثمار والتمويل يف فلسطني بني أفاق التنمية والتحديات املعاصرة - ، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األولصناديق االستثمار اإلسالميةهشام جابر،  - 

  .19، ص 2005مايو  9-8جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، 
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: يعد عقد السلم من الصيغ اهلامة اليت تطبقها هذه الصناديق ويقصد به بيع أجل بعاجل يتم تسليمه يف صناديق السلم بالسلع - ثانيا
، وهي صناديق يتمثل نشاطها األساسي يف 1تسليمها يف املستقبلأجل الحق كما أنه ميثل بيع شيء يسلم املبلغ عند التعاقد بسلعة يؤجل 

شراء السلع بالنقد مث بيعها باألجل ففي هذا النوع من الصناديق يتم استخدام األموال املكتتبة يف شراء السلع املختلفة من أجل إعادة 
  2.بيعها وتشكل أرباح هذا البيع دخل صندوق والذي يوزع على املكتتبني بنظام النسب

ثل الطائرات والعقارات والسيارات اليت ميكن مموال املكتتب فيها يف شراء أصول : وهي صناديق تستخدم األصناديق اإلجارة - ثالثا
  تأجريها، وتبقى ملكية األصول يف يد الصندوق ويتم حتويل اإلجارة من املستخدمني لألصول لصاحل الصندوق.

اإلجارة ألصول الصندوق، فهناك صناديق يقوم استثمارها على عقود اإلجارة التشغيلية وختتلف صناديق اإلجارة باختالف نوع عقد 
  3وصناديق أخرى يقوم استثمارها على عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك.

من جتارة مكانية االستفادة من األرباح اليت تتحقق إيق اليت تقوم فكرا على : فتعرف على أا تلك الصنادصناديق المرابحة - رابعا
نقد السلع، فتقوم هذه الصناديق بالتمويل األجل بطريقة املراحبة، وخباصة يف أسواق السلع الدولية فيقوم الصندوق بشراء كمية من السلع بال

  مث بيعها إىل طرف ثالث باألجل ويكون األجل قصريا يف الغالب يرتاوح بني شهر وستة أشهر.
خر بالعمل، اك طرفني يسهم أحدمها باملال واألملضاربة ذلك االتفاق الذي يتم مبوجبه اشرت : يقصد بعقد اصناديق المضاربة -خامسا

وتكون أرباح ممارسة عمل أو نشاط املضاربة بينهما حسب اتفاقهما ومنه فصناديق املضاربة هي اليت تقوم بتنظيم حمفظة استثمارية لتفي 
عن طريق عقد املضاربة، لذلك فإن األساس الشرعي التعاقدي هنا يكمن يف تلك باحتياجات عمالئها الذين يرغبون يف استثمار أمواهلم 

االتفاقية اليت يكون فيها املستثمرون هم رب املال وإدارة اخلدمات اإلسالمية هي املضارب مع إمكانية أن يقدم املستثمر الواحد رؤوس 
  4أموال متعددة تستخدم يف مضاربات مستقلة

 ولالجتار: توظف أموال االكتتاب يف أنواع خمتلفة من االستثمارات مثل األسهم، اإلجارة، السلع وغريها، ةالصناديق المختلط - سادسا
  5%.50%، يف حني تقل األصول السائلة والديون عن 51بالصناديق املختلطة جيب أن تكون األسهم امللموسة أكثر من 

 اإلسالمية:الفرع الرابع: ضوابط االستثمار في صناديق االستثمار 
اخلاصة لكل نوع منها  ولذلك فإن هناك بعض الضوابط، ق طبقا ألحكام الشريعة اإلسالميةجيب أن تتم أنشطة هذه الصنادي   

   6ميكن توضيحها يف:
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  .19، ص 2012دون ذكر بلد النشر، ، 1، الة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، الد الثامن، العدد - دراسة وتحليل –صنادق االستثمار اإلسالمية وليد هوميل عوجان،  -  2
، جامعة أم البواقي، العدد الثامن، اجلزء اإلنسانيةجملة العلوم  ،-دراسة عينة من الصناديق المدرجة في سوق األسهم السعودي –اإلسالمية تقييم أداء صناديق االستثمار حنان شريط،  -3
  .350، ص 2017، اجلزائر، ديسمرب 2
4
  .15ص ، بق ذكرهمرجع س، فتحية حالميية، زهرة حوحباوي - 

 مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة، -دراسة حالة سوق األسهم السعودي -االستثمار في تفعيل سوق األوراق المالية الناشئة ور صناديق د، هاجر حيمورةو عائشة حيمود  -  5
  .56ص  ،2016 -  2015اجلزائر، قاملة، ،1945ماي  8جامعة  علوم اقتصادية، ختصص متويل التنمية، املاسرت يف العلوم االقتصادية،

 . 8 -7ص ص، سبق ذكرهمرجع زايدي مرمي، و بوجالل حممد  -  6
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  1وتتمثل يف ما يلي : ضوابط االستثمار في صناديق األسهم اإلسالمية -أوال
ذات أنشطة حمرمة غري  مبا أن األمر األساسي املتعلق باملعامالت هو طبيعة العمل فإن إنشاء شركة مسامهة االتجار بأسهم الشركات: -  

وحىت بالنسبة للشركات ذات النشاط املباح، فإنه ال جيب أن تتعدى جمموع الديون ، مما حيرم االجتار بأسهم هذه الشركات، مباحة شرعا
  . الديون الربوية إىل استحقاقات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية %مع احلرص على حتويل هذه 33فيها نسبة 

هو عقد اتفاق جيري عند إنشاء شركة بوجود من يضمن بيع األسهم الصادرة أو قسما منها وليس هناك اعرتاض يف  االكتتاب: -  
   .الشريعة على ذلك بشرط أن يكتتب امللتزم باألسهم بالقيمة االمسية دون أي عوض

ال جيور إصدار أسهم ذات خصائص مالية تنطوي على الدفع املضمون لرأمسال أو لقسم حمدد من الربح أو تضمن  م الممتازة:األسه -  
  .األسبقية على األسهم األخرى عند التصفية أو توزيع األرباح

سار أو أي طرف آخر مقابل : ال جيوز شراء سهم بقرض ذي فائدة يقدمه إىل املشرتي مساالقتراض بفائدة االستثمار في األسهم -
   . رهن السهم ألن ذلك ينطوي على ربا وال جيوز بيع سهم ال ميتلكه البائع

  2 وتتمثل يف ما يلي ضوابط االستثمار في صناديق السلم بالسلع: - ثانيا
ميكن أن تعمل صناديق السلع بصفة البيع لتعامل فيها على السلع املباحة واليت جيوز شراؤها بنقد وبيعها باآلجال و جيب أن يقتصر ا_ 

  األجل أو املراحبة أو السلم وكل هذه الصيغ قابلة للتطبيق يف األسواق العاملية؛ 
   .البيع حقيقية ال صورية_ جيب أن تكون عمليات الشراء و  

  3 وتتمثل يف ما يلي :ضوابط االستثمار في صناديق اإلجارة - ثالثا
جيب أن يكون الصندوق مالكا لألصول املؤجرة املولدة للدخل طوال مدة حصوله وأن تكون تلك األصول مما ميكن بقاء توليده  -  

  للمنافع طوال مدة العقد، كما جيب أن ينص العقد على األجرة بطريقة واضحة؛ 
جر حبيث ال يتوقف األصل عن توليد املنافع املعقود جيب أن تصاغ العقود حبيث تدل بوضوح على أن التأجري بيع ملنفعة األصل املؤ  -  

  عليها إن فسخ العقد وال جيور تضمني املستأجر األجرة؛ 
   جيب أن يتفق استخدام األصول اإلجيارية مع أحكام الشرعية اإلسالمية  -  

  :  ستصناعضوابط االستثمار في صناديق اإل - رابعا
معينة بشكل مينع أي مشكلة قد حتدث عند تسليم املبيع، واملبيع املضمون مبواد جيب أن جيب أن يلتزم البائع بتقدمي املبيع بأوصاف 

الطبيعي أن حيسب يف مثن تكلفة مواد الصنع املستخدمة  يقدمها البائع الصانع من عنده بأن تكون مملوكة لديه أو يشرتيها لذلك من 
  4باإلضافة إىل جهده وعمله.

  5 وتتمثل يف ما يلي :صناديق المرابحةضوابط االستثمار في - خامسا
جيب أن تكون البضائع اليت يتم التعامل فيها مباحة شرعا، كما يتم استبعاد التعامل يف السالح، الذهب والفضة والنقود ألن التعامل  -
  ا له شروط خاصة؛هفي

                                                           
  .6، صاملرجع نفسه -  1
  .6صاملرجع نفسه،  -  2
  .6ص املرجع نفسه،  -  3
  .6 ص، سبق ذكرهمرجع زايدي، ومرمي  بوجالل حممد -  4
  .6 ص، سبق ذكرهمرجع زايدي،  ومرمي بوجالل حممد -  5
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  يرتتب يف ذمتهم من ديون؛ ما يطالب الصندوق من املشرتين منه مراحبة أن يقدموا ضمانات لسدادها  -
مبدأ لوذلك حتقيقا ل ،االشرتاط على الوكالء الذين يعينون للشراء بالنيابة عنه بقبض السلع املشرتاة قبل إعادة بيعها مراحبة للعمالء -

   جواز بيع ما مل يقبض؛ ميحر بتالشرعي القاضي 
  تنفيذ على الضمانات اليت حبوزة الصندوق؛هم ولكن يتم الري ال تستويف من املستأجرين يف السداد فوائد تأخ -
   .جيب أن يكون صندوق املراحبة صندوقا استثماريا مغلقا وال ميكن تداول وحداته يف السوق الثانوية -

    1وتتمثل يف ما يلي :ضوابط االستثمار في صناديق المضاربة - سادسا
،  تذاالبعملة معينة يقدمه املستثمر ملدة حمدودة ميثل رأس مال مضاربة بضحا ودقيقا واعتبار كل مبلغ اجيب حتديد رأس املال حتديدا و  -

  جلهة املشاعة للمضارب ولرب العمل؛ اكما جيب حتديد الربح على أساس 
فيما خيص العمل فإن طبيعة املضاربة بني الطرفني هي مضاربة مقيدة، فاملضارب مقيد بأن ميارس عمله على أساس أن كل مبلغ يتلقاه  -  

رب املال هو رأس مال مضاربة مستقلة هلا حسابات منفصلة ومبوجب االتفاقية يتم إعادة استثمار رأس املال والربح حبد انتهاء املدة من 
  احملددة ما مل يشعره رب املال خبالف ذلك؛

  تنظيم العالقات بني أصحاب األسهم أو الوحدات واإلدارة واألطراف األخرى ذات الصلة؛ -
  ؛ودات اليت متثلها األسهم أو الوحداتاختيار املوج -
  انتقاء الضمان لألصل أو الربح فيها بني املشاركني أو بينهم وبني اإلدارة إال يف حالة التعدي أو التقصري؛ -
   .استحقاق األرباح وحتميل اخلسائر واالسرتداد والتصفية وغري ذلك من التطبيقات -

األدوات اإلسالمية احلديثة، واليت تعترب حمفظة متنوعة من األصول واليت تتم عملية  تعترب صناديق االستثمار اإلسالمية من أبرز
انتقاءها بدقة ومبا يتوافق مع أهداف الصندوق، وحبكم توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف معامالا فهي تضم املستثمرين أصحاب 

  بغرض تنمية رأس مال الصناديق وزيادة املدخرات.الفائض وأصحاب العجز وتليب رغبات ومتطلبات كال الطرفني  
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  خالصة الفصل:
، وأسباب هذا التحول واألشكال ةإسالمي بنوك من خالل دراستنا هلذا الفصل، ومن خالل تطرقنا ملفهوم حتول بنك تقليدي إىل

  املرتتبة من هذه العملية. اآلثار، ملعرفة ةك إسالميو العناصر األساسية للقيام بعملية التحول إىل بنكذلك من هذا التحول، و  الناجتة
وتوصلنا يف األخري إىل أن البنوك اإلسالمية أثبتت جبدارة بأن هلا قدرات هائلة يف جمال تعبئة املدخرات وتوظيفها يف جماالت 

  االستثمار املناسبة.
مية قيام العديد من البنوك ذه العملية يف كافة أحناء ولقد مشلت عملية حتول البنوك من املصرفية التقليدية إىل املصرفية اإلسال

  العامل، وسنتطرق يف الفصل املوايل إىل بعض منها وذلك لتوضيح اجلانب النظري.
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  تمهيد الفصل:

يف ظل التطورات اليت تشهدها الصناعة املصرفية اإلسالمية، أصبحت النجاحات اليت حتققها البنوك اإلسالمية تشكل 
الصريفة اإلسالمية، فمنها من اختار التحول للعمل املصريف يف الدول الغربية والعربية إىل ممارسة عامل جذب للبنوك التجارية 

اإلسالمي حتوال كليا، ومنها من اختار التحول للعمل املصريف اإلسالمي حتوال جزئيا إما بإنشاء فروع إسالمية، أو فتح نوافذ 
  إسالمية، أو إنشاء صناديق استثمار إسالمية.

ظاهرة حتول البنوك التقليدية إىل العمل املصريف اإلسالمي دراسة قية لوقصد إسقاط اجلانب النظري على الدراسة التطبي
لتحول إىل العمل اجلزائر قبل وبعد اجتربة حتول بنوك عربية من ضمنها  جتاربمبختلف آلياته، سنقوم يف هذا الفصل بدراسة 

  .ياملصريف اإلسالم
  إن دراستنا هلذا الفصل تستدعي املرور باملباحث التالية: 

  .)جتربة السودان  ( التحول إىل نظام مصريف إسالمي وذجمن :المبحث األول
  .للبنوك التقليدية إىل بنوك إسالمية كليمناذج التحول ال :المبحث الثاني

  .التحول اجلزئي للبنوك التقليدية مناذج :لثالمبحث الثا
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  )تجربة السودان  ( ذج التحول إلى نظام مصرفي إسالميو المبحث األول: نم

أول من خاض  تعد اأرغم الظروف السياسية اليت تعيشها السودان بسبب احلرب األهلية ما بني الشمال واجلنوب إال 
ن عملية حيث أ بأمر من السلطات النقدية للبالد،جتربة التحول حنو املصرفية اإلسالمية لقطاعها البنكي بأكمله وكان ذلك 

، عندما صدر 1984مل تكن سهلة فقد كانت هناك حماوالت عديدة فلقد كانت احملاولة األوىل ألسلمة النظام سنة  التحول
مرسوم رئاسي يطلب من مجيع البنوك التجارية وقف معامالا الربوية فورا والتفاوض بشأن حتويل الودائع والسلفات القائمة على 

 هذه احملاولة برفض القائمني على السياسة يف البنك املركزي، وقد انتهت عام الفائدة يف أشكال مقبولة شرعا، حيث فشلت
مع تغيري احلكومة، وقد اختذت احلكومة قرارا بأسلمة النظام املصريف مرة ثانية، وقد كانت هذه احملاولة أكثر محاسا  1985
  وتنظيما.

  المطلب األول: تحول القطاع البنكي في السودان

السودان صدفة بل هو وليد العديد من اهودات واحملاوالت عرب عدة مراحل، وهذه اهودات كان مل يكن جناح جتربة 
والتنظيم  ل حتول العمل البنكي يف السودان،يدعمها تنظيمات قانونية وتشريعية حمكمة، فسيتم يف هذا املطلب التطرق إىل مراح

  القانوين والتشريعي هلذا التحول.

  .سالميإسوداني التقليدي إلى قطاع مصرفي تحول القطاع المصرفي الالفرع األول: مراحل 

مرحلة خصائصها ومميزاا   مية بأربعة مراحل أساسية، ولكلمرت جتربة حتول البنوك الربوية يف السودان إىل بنوك إسال
بالدعم السياسي والتشريعي، وميكن بعدما حظيت هذه التجربة واستمراريتها،  التجربة أدت بدورها يف املسامهة يف جناحاليت 

   تلخيص هذه املراحل فيما يلي:

بنك  إنشاءمت يف هذه املرحلة  وهي بداية التجربة املصرفية اإلسالمية، حيث ):1983أوت  - 1977(   المرحلة األولى -
كما مت يف هذه املرحلة بغرض إجياد البديل للتعامل الربوي واإلعداد النطالق العمل املصريف اإلسالمي،   1975دخار السوداين اإل

الذي مت السوداين  بنك فيصل اإلسالميمن أهم هذه البنوك  ،تأسيس بنوك تزاول نشاطها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
  1أا حظيت بعدة امتيازات وإعفاءات ضريبية.بميز هذه املرحلة تتما ك 1977/ 18/08  تأسيسه يف

أعلنت احلكومة السودانية تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل  1983يف سبتمرب ): 1985 -  1983لمرحلة الثانية (سبتمبرا -
العاملة يف الدولة يأمرها ديسمرب منشورا إىل كل البنوك  10النواحي مبا فيها النظام املصريف، حيث أصدر بنك السودان يف 

  بنوك إسالمية أخرى يف هذه املرحلة. إنشاءكما مت  حول الفوري إىل النظام اإلسالمي،بالت

شهدت هذه املرحلة بطء تطبيق الشريعة اإلسالمية، وهو ما أدى إىل إعادة إدخال ):  1989 - 1986المرحلة الثالثة ( -
   معارضة شديدة من قبل العلماء املسلمني. بعض املعامالت اليت تشوا الفائدة وقد لقيت

حيث ألغيت كل الصيغ  علي يف تطبيق الشريعة اإلسالمية،: وهي مرحلة االنطالق الفإلى اليوم 1990المرحلة الرابعة من  -
غري مقيمني أو  مقيمنيكل املتعاملني سواء كانوا مع  بنوك بالنسبة لل إلغائهامت  1991الربوية يف معامالت الدولة احمللية، مث يف سنة 

                                                           
، اخلرطوم،  1ط ، خمطط الوثائق، اإلجراءات والتعاميم املتعلقة بالتجربة، توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية زي،بنك السودان املرك -  1

  .34، ص 2006
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داخل الدولة السودانية، كما مت إقامة أهم دعائم النظام املصريف اإلسالمي يف السودان كاهليئة الشرعية وأدوات السياسة النقدية 
     1اإلسالمية باإلضافة إىل أنه مت الفصل يف خمتلف القضايا املتعلقة بالنظام املصريف.

  الشرعي لتجربة التحول في السودانالفرع الثاني: التنظيم القانوني و 
بإصدار ، ولذلك فقد قامت السودان البنكي يعترب التنظيم القانوين والتشريعي من املتطلبات الرئيسية لعملية التحول

ومدى التزامها بأحكام  البنوكجمموعة من القوانني لتنظيم عميلة التحول البنكي وكذلك إنشاء هيئة الرقابة الشرعية ملراقبة عمل 
  الشريعة اإلسالمية.

متيزت التجربة البنكية اإلسالمية يف السودان بصدور جمموعة من القوانني : التنظيم القانوني لتجربة التحول في السودان -أوال
هذه  تتمثلو الشاملة،  األسلمةاملنظمة للعمل املصريف، حيث نظم هذا التحول صدور قوانني متتابعة لتسيري االنتقال املتوازن حنو 

    القوانني يف:

: تضمن جمموعة من اللوائح والقرارات اليت تعمل على تنظيم العمل املصريف 1991صدور قانون تنظيم العمل البنكي عام  -
البنك من اإلسالمي يف السودان، من أمهها اللوائح والقرارات املتمثلة باألعمال اليت تقوم ا البنوك وكذلك طريقة اليت متكن 

  2احلصول على الرتخيص مبمارسة العمل املصريف واحلاالت اليت تؤدي إىل إلغاء رخصة البنك.

: تضمن نص هذا القانون تطبيق أحكام الالئحة 1992صدور الئحة الجزاءات المالية واإلدارية للمخالفات البنكية عام  -
 بنوك، كما تضمن أيضا حتديد مجيع املخالفات اليت ال جيوز للاملصريفملالية اليت متارس العمل على مجيع البنوك واملؤسسات ا

  3ارتكاا وكذلك اجلزاءات املالية املرتتبة عن كل خمالفة.

الصادرة بإلغاء الصيغة  ابة الشرعية متاشيا مع القرارات: مت إنشاء هيئة الرق1992إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية عام  -
  4معامالت الدولة االقتصادية واملالية يف إطار أسلمة النظام املصريف وإزالة كل أشكال املعامالت.الربوية يف 

: مبوجب هذا القانون أصبحت سوق اخلرطوم لألوراق املالية كيانا قانونيا 1994إنشاء سوق الخرطوم لألوراق المالية عام  -
مستقال فهي مؤسسة تعىن بتنظيم ورقابة األوراق املالية السودانية املدرجة من األسهم والصكوك احلكومية أو الصناديق 

فري بيئة جاذبة لالستثمار من خالل جتميع االستثمارية، كما تنظم بيع وشراء األوراق املالية مبا خيدم االقتصاد السوداين، وتو 
  5األمثل مع احملافظة على حقوق أصحاب األسهم يف الشركات املدرجة.التوظيف املدخرات وتوظيفها 

: هو عبارة عن هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وجيوز هلا أن تنشأ فروعا أو 1996 البنك صندوق ضمان الودائع -
، ضمان ودائع البنوك، ومحاية حقوق املودعني واستقرار وسالمة البنوك، أي توفري فهاملختلفة ومن أهدااليات السودان وكاالت يف و 

  6خدمة التأمني اإلسالمي للودائع املصرفية.

                                                           
، جامعة منتوري بقسنطينة، اجلزائر، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علوم التسيري أطروحةاستراتيجية البنوك اإلسالمية في مواجهة تحديات المنافسة، بوحيضر، رقية  - 1

  .276، ص 2012 - 2011
2 -Human Rights And Develop ،, 1991/-لسنة - املصريف - العمل -تنظيم - /قانون arabic.hudocentre.org , consulté le 24/03/2019 
à 10 :45. 

  .8العدد ، الئحة الجزاءات والمخالفات المالية واإلدارية، 1992اجلريدة الرمسية لسنة  -  3
4
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ماسرت أكادميي، متويل مصريف، جامعة العريب مقومات تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية إسالم بوازدية وفاطمة إهلام رقيعي، - 

  .61، ص 2016 - 2015 اجلزائر، منشورة،تبسي، تبسة، 
5
  .01 ، املادة1994، واملتضمن قانون سوق األوراق املالية لسنة 01/01/1994القانون املؤرخ بتاريخ   -  

6
  .15.00، على الساعة 24/03/2019، يوم - الودائع- بنك السودان املركزي، على الرابط التايل: قانون صندوق ضمان - 
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إال أنه مل تتوقف عند هذا احلد بل رافقها إصدار  ،يم االنتقال حنو نظام مصريف إسالمكانت دف هذه القوانني لتنظي
   ن القوانني دف التنظيم املستمر للعمل املصريف.جمموعة أخرى م

أما فيما خيص التنظيم الشرعي لتجربة التحول يف السودان فقد متثل يف : التنظيم الشرعي لتجربة التحول في السودان - ثانيا
ة اهليئإنشاء هيئة الرقابة الشرعية لفحص واختبار مدى التزام البنوك بأحكام الشريعة اإلسالمية، فقد أنشأ بنك السودان املركزي 

م  1992يف عام يئة رقابة شرعية يف العامل اإلسالمي العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية املصرفية كأول ه
البنوك واملؤسسات املالية مبا فيها بنك السودان املركزي بتطبيق الصيغ  التزامكهيئة متخصصة دف إىل مراقبة ومتابعة مدى 

تهاد الستنباط صيغ الفتاوى واألحكام فيما يعرض عليها من مشاكل كما أنه منوط ا االج وإصداراإلسالمية يف املعامالت 
يهدف إىل الذي  تعمل بالتنسيق والتعاون مع بنك السودان املركزيحيث  وأدوات إسالمية لتلبية حاجات اتمع من التمويل

  1تطوير العمل املصريف اإلسالمي. يفتكامل اجلهود بينه وبني هيئة الرقابة الشرعية 

  السودانيةالفرع الثالث: صيغ التمويل اإلسالمي في البنوك 

بعد صدور القرار احلكومي والذي مينع التعامل بالفائدة يف السودان خصوصا يف البنوك املتخصصة ومن بينها البنك 
املراحبة لألمر بالشراء، املشاركة يف رأس املال  فية وفق الصيغ اإلسالمية من خاللالصناعي، بدأ هذا البنك يف تقدمي تسهيالته املصر 

الثابت والتشغيلي، ومبرور الوقت تطورت التجربة لتشمل التمويل بصيغ أخرى، وتابع بنك السودان هذا التطور يف التمويل 
  الصناعي بالصيغ اإلسالمية.

لصيغ اإلسالمية خصوصا يف اال وجتدر اإلشارة إىل أن البنوك التجارية واملتخصصة عمدت إىل تطبيق خمتلف صور ا
البنوك بتطبيقها سبق اإلعداد  إلزامالصناعي، وهذا راجع حملدودية التجربة يف هذا اال وفق هذه الصيغ املستحدثة، كما أن 

ضاعها الكايف هلا بالتعرف عليها وكيفية تنفيذها، وفضال عن ذلك فقد ألزمت البنوك ا دون إعطائها الوقت الكايف لتوفيق أو 
تقوم جمموعة البنوك السودانية وشركات التمويل بتمويل القطاع الصناعي وفقا لصيغ ف ،املرتتبة عن هذا التحول إىل الصيغ اإلسالمية

  .ستصناع والسلم فسنقوم بشرح الطريقة اليت يتم ا التمويلاحبة، واملشاركة، واملضاربة، واإلاملر 

 اعي منتطبيق هذه الصيغة يف القطاع التجاري وذلك بغرض توفري احتياجات القطاع الصن: يتم المرابحة لألمر بالشراء -أوال
  اخلطوات التالية بإتباع مدخالت اإلنتاج، ويتم استخدامهااملواد اخلام و 

وامليعاد  ،مواصفاا ،أسعارها ،كمياا،  ه نوع املواد اخلام اليت حيتاجهايتقدم صاحب املنشأة الصناعية بطلب كتايب موضحا في - أ
  املطلوب للحصول عليها؛

بعد دراسة الطلب وعند املوافقة عليه تضع اموعة الشروط املالئمة للتنفيذ مثل قيمة القسط األول، وهامش الربح، عدد  -ب
فات اليت األقساط ونوع الضمان املطلوب، و يتم إعداد عقد مراحبة بني الطرفني يلزم الزبون بالشراء حال مطابقة البضاعة للمواص

وجتدر اإلشارة هنا أن بعض البنوك اإلسالمية بالسودان إن مل تكن جلها، تأخذ ، حددها يف طلب التمويل املراد احلصول عليه
  ؛هامش املراحبة كنسبة من كامل مبلغ املراحبة دون أن ختصم قيمة القسط األول من مبلغ املراحبة

رفيني، وكما يتم من احل لزامه بإيداع أي مبلغ فيه إن كانباسم الزبون دون إبعد التوقيع على العقد يتم فتح حساب جاري  - ج
خر خاص بعملية املراحبة بني العالقة الدائنة واملدينة بني اموعة كبائع والزبون كمشرت. وختصم قيمة البضاعة أأيضا فتح حساب 

  ؛من هذا احلساب وتعطى للتاجر البائع وليس زبونا

                                                           
، 2010، حبوث ندوة الربكة الربكة الواحد والثالثني لالقتصاد اإلسالمي، دور الجهات الرقابية في الضبط الشرعي للصكوك واألدوات المالية األخرىصابر حممد احلسن،  - 1

  5 -4 ص ص ، السودان
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وذلك وفقا ملا حيدده بنك بعد التوقيع على عقد املراحبة وتسلم البضاعة بدفع الزبون قسطا أوليا من القيمة الكلية للبضاعة  -د
  كما يتم تقسيم املتبقي إىل أقساط متساوية بكمبياالت آجلة بضمان يقدمه الزبون.  ،السودان

لحرفيني وصغار املنتجني والصناع اجلدد الذين تنقصهم اخلربات تعترب املراحبة من الصيغ املفضلة لتمويل السلع الرأمسالية ل
  الكافية واملالءة املالية اليت تسمح بتمويلهم وفق صيغ املشاركة

، فقد 1991كافة البنوك ا يف عام   إلزامتوسعت البنوك اإلسالمية يف السودان يف استخدامها حىت قبل  المشاركة: - ثانيا
ميكن القول أن البنوك اليت مولت القطاع الصناعي مل جتد صعوبات يف ، جربتها البنوك اإلسالمية يف متويل رأس املال التشغيلي

كما متكنت  اعسبيل متويل األصول الصناعية الثابتة بصيغيت املراحبة واملشاركة ذلك أن هذه األصول ميكن امتالكها مث بيعها للصن
البنوك اإلسالمية من متويل هذه األصول بصيغة املشاركة املتناقصة غري أن هنالك عقبات رمبا تنشأ وحتول دون متويل البنوك لرأس 

  .املال الصناعي التشغيلي والذي ال يكون دائما أصوال عينية ميكن امتالكها وإعادة بيعها للصناع

، وذلك أا تتطلب مضاربني األخرىيف متويل القطاعات و تعترب األقل استعماال يف متويل القطاع الصناعي  :المضاربة - ثالثا
ولذلك مل تتوسع فيها البنوك وذلك ملخاطر فقدان رأس املال، إما بسبب قلة كفاءة  ،أكفاء يف جمال عملهم ويلتزمون شروطها

  .اربةاملضاربة املطلقة، أو لطبيعة املشروع يف حالة املض

فقد تبنتها اموعة لتمويل  ،يف متويل القطاع الصناعي -1991بعد عام  - : هو من القيم اليت طبقت مؤخراستصناعاإل - رابعا
وتقوم اموعة باالتفاق مع أصحاب الورش على األسعار  ،الصناعات الصغرية، مثل معاصر الزيوت ومعامل صناعة الصابون

  .صانعا األخروهناك تكون اموعة مستصنعا والطرف  ،والكميات املطلوبة وتواريخ تسلم املعاصر أو املعامل مثال

أعوام خالل : استخدمت كل البنوك العاملة يف السودان صيغة السلم يف متويل القطاع الزراعي على مدى مخسة السلم -خامسا
يف كال القطاعني، املروى واملطري، حيث مت تشكيل حمفظة البنوك التجارية اليت تكونت حتت إشراف  1995-1990الفرتة من 

  1 .بنك السودان اليت كانت تقدم التمويل لسد احتياجات املؤسسات الزراعية

  المطلب الثاني: المنظومة البنكية في السودان

قوة قطاعه البنكي، ولذلك   هو احملرك الرئيسي لالقتصاد، وعليه فإن قوة االقتصادية للبلد مننظرا لكون القطاع البنكي 
فسنقوم يف هذا املطلب بدراسة القطاع البنكي السوداين وذلك من خالل التطرق للبنوك العاملة يف القطاع السوداين، وأهم 

  ل دراستنا.ية حول البنك الذي سيكون حمة ائالقطاعات اليت يركز عليها يف منح التمويل للخروج بنتيج

  الفرع األول: هيكل القطاع البنكي السوداني
القطاع البنكي السوداين قطاع متطور، وذلك نتيجة الندماج بنوكه يف السنوات األخرية ونشوء بنوك جديدة،  يعترب

بنكا تعمل مجيعها وفق النظام  37يتكون من ودخول رأس املال العريب لالستثمار يف السودان، فصار اجلهاز البنكي يف السودان 
  واجلدول املوايل يعرض الئحة البنوك العاملة يف السودان. ،املصريف اإلسالمي

  
  
  
  

                                                           
1
، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، السودانية تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل اإلسالمية تجربة بعض المصارفعثمان بابكر أمحد،  - 

  .47، 46، 45، 43، 38، ص 2004، سنة 2، ط 49جدة، اململكة العربية السعودية، حبث رقم 
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  .2016سنة  ): الئحة البنوك العاملة في السودان 01(  جدول رقمال           

 البنوك المتخصصة البنوك التجارية

 حكومية مشتركة أجنبية حكومية مشتركة

بنك - بنك أم درمان الوطين.-
 النيلني.

الزراعي  البنك-     بنك األسرة.- بنك أبو ظيب الوطين.-
 السوداين.

بنك فيصل اإلسالمي -
 السوداين.

 البنك األهلي املصري- 

 (اخلرطوم). 

مصرف االدخار والتنمية - بنك االستثمار املايل.-
 االجتماعية.

بنك الرواد للتنمية - قطر اإلسالمي.مصرف -  البنك السوداين الفرنسي.-
 واالستثمار.

التنمية  مصرف-
 الصناعية.

   بنك قطر الوطين.-  مصرف املزارع التجاري.-

   مصرف أبوظيب اإلسالمي.-  بنك الربكة السوداين.-

مصرف الساحل والصحراء -  مصرف السالم.-
 لالستثمار والتجارة.

  

   العريب السوداين.البنك -  بنك املال املتحد.-

     بنك بيبلوس أفريقيا.-

     البنك األهلي السوداين.-

البنك اإلسالمي -
 السوداين.

    

البنك السعودي -
 السوداين.

    

     البنك السوداين املصري.-

     البنك العقاري التجاري.-

     بنك التضامن اإلسالمي.-

     بنك الثروة احليوانية.-

اجلزيرة السوداين بنك  -
 األردين.

    

     بنك الشمال اإلسالمي.-

     بنك العمال الوطين.-

بنك النيل األزرق -
 املشرق.

    

بنك النيل للتجارة -
 والتنمية.

    

     بنك تنمية الصادرات.-

     بنك اخلرطوم.-

من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع احتاد املصارف العربية على الرابط التايل : المصدر
http://www.uabonline.org/en/magazine  
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، من 2016ة سنة بنك بنهاي 37عدد البنوك العاملة يف القطاع البنكي السوداين يبلغ  من خالل اجلدول نالحظ بأن
بنك مشرتك (أي  25بنوك جتارية عربية، و 7بنوك متخصصة وبنك جتاري واحد )، و 3بنوك حكومية ( تتوزع بني  4بينها 

بنكا جتاريا، مع العلم أن  22وهذه األخرية تنقسم إىل ثالثة بنوك متخصصة و يشرتك يف رأس ماله مع القطاع احمللي واألجنيب )
لديه قطاع مصريف  هي البلد العريب الوحيد الذيفالسودان ، تقوم على مبادئ الشريعة اإلسالمية السودان يفمجيع البنوك العاملة 

  .إسالمي بالكامل

  الفرع الثاني: توزيع التمويل المصرفي في السودان على القطاعات االقتصادية

 ات الوالئية واحمللية، إضافة إىلواحلكوميشمل التمويل املصريف التمويل املمنوح للقطاع اخلاص واملؤسسات العامة 
فاجلدول التايل يوضح رصيد التمويل املمنوح من  ،ملة بالسودانااملسامهات الرأمسالية بالعمالت احمللية واألجنبية، بواسطة البنوك الع

  .2017-2016البنوك العاملة بالعملة احمللية ( مليون جنيه ) حسب األنشطة االقتصادية يف كل من عام 
): رصيد التمويل الممنوح من البنوك العاملة بالعملة المحلية حسب األنشطة االقتصادية عام  02جدول رقم ( ال

2016-2017.  

 % التغيير نسبة  نسبة %ال 2017 نسبة %ال 2016 القطاع

 77.6 21.1 21.011.3 18.4 11.830.3 زراعة

 94.8 15.8 15.703.0 12.6 8.059.1 صناعة

 124.3 3.5 3.452.5 2.4 1.539.0 الصادر

 30.3 5.8 5.785.3 6.9 4.439.5 النقل والتخزين

 38.1 12.1 12.011.1 13.5 8.698.7 التجارة احمللية

 20.8 2.9 2.920.3 3.8 2.417.2 الوارد

 43.6 14.7 14.634.3 15.9 10.194.0 التشييد

 285.3 2.3 2.279.9 0.9 591.7 التعديل

 32.6 21.9 21.791.2 25.6 14.428.0 خرىأ

 55.1 100 99.588.9 100 64.197.5 مجايلإ

  .67الصفحة  2017من إعداد الطالبتني باالعتماد على تقرير البنك املركزي السوداين لسنة : المصدر     

) والذي ميثل رصيد التمويل املمنوح من البنوك العاملة يف السودان بالعملة احمللية حسب  02دول رقم ( اجلانطالقا من 
مليون جنيه إىل  64.197.5فنالحظ ارتفاع يف إمجايل املبلغ التمويلي من  2017و 2016األنشطة االقتصادية خالل سنة 

  األولوية ثل التمويل املمنوح للقطاعات ذاتحيث ميالسوداين،  مليون جنيه ويرجع ذلك إىل سياسة البنك املركزي 99.588.9
% من إمجايل التمويل وذلك نظرا ألمهية هذه القطاعات، كما ميثل رصيد 42.6زراعة والصناعة والصادر والتعدين ) نسبة  (

 .% من إمجايل رصيد التمويل املمنوح21.9%، والقطاعات األخرى 12.1%، والتجارة احمللية 14.7متويل قطاع التشييد 
   :املوضح لذلكنشري إىل الشكل البياين وللتوضيح أكثر 
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- 2016): رصيد التمويل الممنوح من البنوك العاملة بالعملة المحلية حسب األنشطة االقتصادية عام  01الشكل رقم (

2017.  

  
  .02من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

  2017الفرع الثالث: توزيع التمويل المصرفي حسب الصيغ سنة 

  .2017التايل توزيع التمويل املصريف بالعملة احمللية حسب الصيغ التمويلية خالل عام  يوضح اجلدول

  .2017توزيع التمويل المصرفي حسب الصيغ التمويلية عام  ):   03جدول رقم ( ال       

 المساهمة % نسبة مبلغ التمويل (مليون جنيه) الصيغة

 48.5 60.723.8  املراحبة

 25.9 32.375.2  املقاولة

 7.8 9.740.1  املضاربة

 6.5 8.099.3  املشاركة

 0.6 728.5  السلم

 0.4 545.9  اإلجارة

 0.4 442.7  ستصناعاإل

 0.2 294.1  القرض احلسن

 9.7 12.141.7  أخرى

 100 125.091.3 اإلمجايل

  .73صفحة  2017املركزي لسنة من إعداد الطالبتني باالعتماد على تقرير بنك السودان : المصدر                

% من إمجايل التمويل وذلك 48.5) نالحظ بأن التمويل بنسبة املراحبة ميثل أكرب نسبة  03من خالل اجلدول رقم ( 
يليها متويل املقاولة بنسبة و  الية للحرفيني وصغار املنتجني،ألن التمويل بصيغة املراحبة من الصيغ املفضلة لتمويل السلع الرأمس

 من أجل القضاء على أزمة العقار اليت تعاين منها السودانيف السنوات األخرية بتمويل نشاط املقاولة  نظرا لإلهتمام% 25.9
ويعاين منها الفرد السوداين بصفة خاصة، وبالنسبة للصيغ األخرى فتميزت بنسب متويل صغرية وذلك ألقلية استعماهلا يف متويل 

  وللتوضيح أكثر مت االستعانة بالشكل التايل: .القطاع الصناعي
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   .2017): توزيع التمويل المصرفي حسب الصيغ التمويلية عام  02الشكل رقم ( 

  
  .03من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر                     

  البنوك السودانيةالفرع الرابع: المعلومات المالية لعينة من 

دراسة كل هذه البنوك  كمن الصعوبة، حيث أنه ال ميكنناحيتوي القطاع البنكي على عدد ال بأس به من البنوك وهنا ت
بنوك حيث أن كل  نظرا لعددها الكبري نوعا ما، فاخرتنا أن تكون العينة حمل الدراسة البنوك الرائدة يف السودان واملتمثلة يف أربعة

         جمال متميز فيه، سيتم عرض أهم بيانات هذه البنوك يف اجلدول التايل: له البنوكبنك من هذه 

 نالمعلومات المالية للبنوك الرائدة في السودا: )04جدول رقم (ال               

 الربح الصايف (جنيه سوداين) رأس املال (جنيه سوداين) عدد الفروع البنك

 229.862.259 1.000.000.000 45 بنك فيصل اإلسالمي السوداين

 غري متوفرة غري متوفرة 50 بنك اخلرطوم

 88.730.663 200.000.000 8 البنك السوداين املصري

 70.348.492,9 1.000.000.000 27 بنك أم درمان الوطين

  املذكورةللبنوك  2017من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير املالية لسنة : المصدر                   

   من خالل املعلومات املالية املقدمة يف التقارير املالية جند بأن:

فرع، مث يليه بنك فيصل اإلسالمي السوداين وبنك أم  50النظام البنكي يشتمل على أربع بنوك رائدة، يرتأسها بنك اخلرطوم ب 
نك فيصل يعترب األفضل مقارنة بسابقه حيث حقق رحبا درمان الوطين بنفس قيمة رأس املال واملقدرة مبليار جنيه سوداين إال أن ب

فرع، باإلضافة إىل هذه  45جنيه سوداين، واستطاع أن يتوسع يف النظام املصريف السوداين ب 229.862.259صافيا بقيمة 
ثة إنشاء هذا البنوك جند البنك السوداين املصريف له مكانة أقل من سابقيه من حيث رأس املال وعدد الفروع وذلك نتيجة حلدا

  .2005يف السودان حيث مت إنشاءه سنة  البنك

ولذلك فسيكون هذا  وبالتايل فبنك فيصل اإلسالمي السوداين يعترب من أهم البنوك الرائدة يف السودان مقارنة بسابقيه،
  عنصرا هاما يف دراسة احلالة.البنك 
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  سالمي السودانيالمطلب الثالث: بنك فيصل اإل

اإلسالمي السوداين رائدا يف التجربة املصرفية اإلسالمية وذلك ألنه أول بنك إسالمي ميارس النشاط  يعترب بنك فيصل
  .املصريف اإلسالمي فهو يهتم بالتمويل الصناعي وفق جمموعة من الصيغ اإلسالمية

    الفرع األول: تأسيس ونشاط بنك فيصل اإلسالمي السوداني

م، إال أن الفكرة مل 1966إن فكرة تأسيس بنك إسالمي بالسودان قد برزت ألول مرة جبامعة أم درمان اإلسالمية عام 
م أفلحت جهود األمري حممد الفيصل ونفر كرمي من السودانيني يف احلصول على موافقة 1976جتد طريقها للتنفيذ، ويف فرباير 

سالمي السوداين مبوجب وقد مت بالفعل إنشاء بنك فيصل اإلبنك إسالمي بالسودان الرئيس األسبق جعفر حممد منريي على قيام 
  ).آنذاكالذي متت إجازته من السلطة التشريعية ( جملس الشعب  4/4/1977بتاريخ  1977لسنة  9األمر املؤقت رقم 

ووافقوا على فكرة  األخرىسالمية اجتمع ستة ومثانون من املؤسسني السودانيني والسعوديني وبعض مواطين الدول اإل 1977ويف 
م مت 1977أغسطس  18والبالغ ستة مليون جنيه سوداين، ويف  آنذاكالتأسيس واكتتبوا فيما بينهم نصف رأس املال املصدق 

هذا وقد باشر البنك ، 1925دة وفق قانون الشركات العام تسجيل بنك فيصل اإلسالمي السوداين كشركة مسامهة عامة حمدو 
  مليون جنيه سوداين.700دفوع: مال مرأس و مليون جنيه، 1.000صرح به: مال مرأس ب م 1978له فعليا اعتبارا من مايو أعما

وقد حدد قانون إنشاء البنك على أن يعمل البنك وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية على تدعيم تنمية اتمع وذلك 
كما جيوز له لتحقيق أغراضه إنشاء شركات تأمني تعاوين أو   ،ة وأعمال االستثمارالية والتجاريبالقيام جبميع األعمال املصرفية وامل

التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل السودان  نشاطأي شركات أخرى، جيوز له كذلك وفق القانون اخلاص املذكور املسامهة يف 
نيه سوداين وترك لعقد التأسيس والنظام األساسي وخارجه وقد حدد القانون أن يكون للبنك رأس مال ال يقل عن ستة ماليني ج

واستثىن القانون اخلاص املشار إليه يف البنك من القوانني املنظمة للخدمة وفوائدها ما بعد اخلدمة  ،للبنك توزيع رأس املال إىل أسهم
ملنصوص عليه يف تلك القوانني وكذلك على أال تقل املرتبات واألجور وفوائدها ما بعد اخلدمة اليت حيددها البنك عن احلد األدىن ا

حيل حمله، كما أعفى كذلك  أخرأو أي قانون  1970استثىن البنك من القوانني املنظمة للتأمني وقانون ديوان املراجع العام لسنة 
من قانون بنك السودان وذلك دون املساس بسلطة بنك السودان باإلشراف على السياسة االئتمانية  45، 44، 32من املواد 

للبنك وتوجيهها، أما أموال البنك وأرباحه فقد أعفيت من مجيع أنواع الضرائب وكذلك األموال املودعة بالبنك باالستثمار 
  بالبنك ورئيس وأعضاء جملس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية. العاملنيجور ومكافئات ومعاشات مجيع ومرتبات األ

باإلضافة لإلعفاءات املنصوص عليها فقد أجاز القانون للبنك أن يتمتع مبجموعة من اإلعفاءات واالمتيازات، أما فيما 
افظ بنك السودان أن يعفي البنك من أحكام القوانني املنظمة للرقابة يتعلق مبسألة الرقابة على النقد األجنيب فقد خول القانون حمل

إال أنه بعد انقضاء مخس سنوات من عمر البنك فإن قانون البنك مت تعديله حبيث ، على النقد األجنيب يف احلدود اليت يراها مناسبة
بنك فيصل اإلسالمي السوداين عند تأسيسه  سحبت املميزات واإلعفاءات املمنوحة للبنك مبوجب األمر املؤقت اخلاص بقانون

1وذلك بعد ثبات ورسوخ التجربة وانتشارها ومنوها.
  

القيام جبميع األعمال املصرفية واملعامالت املالية والتجارية واالستثمارية : النشاط الذي يقوم به بنك فيصل اإلسالمي السوداين* 
خلارجية وذلك على هدى دية واالجتماعية وتنشيط التعامل يف جمال التجارة اواحلرفية واملسامهة يف املشروعات التنموية االقتصا

  2.سالمية وبتقنيات حديثة ومتطورةالشريعة اإل

                                                           
1
  - http://www.fibsudan.com/page/6, consulté le 26/03/2019 à20:00  

2
  - http//www.fibsudan.com/page/4 , consulté  le 25/03/2019 à 10 :00.  
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  الفرع الثاني: الجهة الرقابية واإلشرافية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني

وفقا لقانون بنك السودان املركزي وفقا لقانون بنك  بنك السودان املركزيخيضع نشاط البنك إلشراف، تنظيم ورقابة 
كما خيضع ،  السودان املركزي وقانون تنظيم العمل املصريف، كما يلتزم البنك مبا يرد يف منشورات وتعاميم بنك السودان املركزي

  .هيئة الرقابة الشرعيةنشاط بنك فيصل اإلسالمي السوداين إلشراف 
  عية في بنك فيصل اإلسالمي السوداني.أوال: تعريف هيئة الرقابة الشر 

) الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  01ورد يف معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ( 
اإلسالمية أن هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء واملختصني يف فقه املعامالت، وجيوز أن يكون أحد األعضاء من 

صصني يف جمال املؤسسات املالية اإلسالمية وله إملام بفقه املعامالت ويعهد هليئة توجيه غري الفقهاء على أن يكون من املتخ
  1للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية وتكون فتاواها وقراراا ملزمة للبنك.نشاطات املؤسسة ومراقبتها واإلشراف عليها 

  .ثانيا: مهام هيئة الرقابة الشرعية

تتمثل املهمة الرئيسية هليئة الرقابة الشرعية داخل البنك يف التأكد من أن األنشطة اليت يقوم ا البنك ال ختالف الشريعة 
  2:وذلك من خالل قيامه باملهام التاليةاإلسالمية 

البنك مع املسامهني  االشرتاك مع املسؤولني بالبنك يف وضع مناذج العقود واالتفاقات والعمليات العائدة جلميع معامالت -
مما ليس له مناذج  إبرامهاويف عدد العقود اليت يزعم البنك  واملستثمرين والغري، يف تعديل وتطوير النماذج املذكورة يف االقتصاد

  ؛العقود واالتفاقيات والعمليات املذكورة من احملظورات الشرعيةموضوعة من قبل وذلك كله بقصد التأكد من خلو 
  من الناحية الشرعية فيما حييله إليها جملس اإلدارة أو املدير العام من معامالت البنك؛ إبداء الرأي -
  تقدمي ما تراه مناسبا من املشورة الشرعية إىل جملس اإلدارة يف أي أمر من األمور العائدة ملعامالت البنك؛ -
  يف بنود البنك؛ للتحقق من تنفيذ مقتضى ما جاءمراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية  -
  العام؛ تقدمي هيئة الرقابة الشرعية دوريا وكلما اقتضى األمر تقاريرها مالحظاا إىل كل من جملس اإلدارة واملدير -
تقدمي هيئة الرقابة الشرعية عملها وفقا لالئحة تقرتحها ويصدر مبقتضاها قرار من اجلمعية العمومية للمسامهني ولرئيس اهليئة أو  -

  حضور اجتماعات اجلمعية العمومية للمسامهني؛ نائبه حق
جيوز للهيئة إدراج أي موضوع يف جدول اجتماع أي مجعية عمومية ومناقشته يف االجتماع واالشرتاك خبصوصه يف املداوالت  -

  القرار؛ إصداربدون أن يكون هلا صوت عند 
على رأيها يف مدى متاشي البنك يف معامالته مع أحكام الشرع، تقريرا سنويا يشمل تقدم هيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية  -

  وما قد يكون لديها من ملحوظات يف هذا اخلصوص؛
التأكد من إلتزام البنك بفتاوى هيئة الرقابة الشرعية وفتاوى اهليئة العليا للرقابة باملعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة  -

  من الناحية الشرعية؛ البنكللمؤسسات املالية اإلسالمية وتفتيش أعمال 
  ؛الشرعية الرد على استفسارات اجلهاز التنفيذي من خالل فتاوى هيئة الرقابة -
  إعادة هيكلة العقود واملستندات املعروضة وفق الضوابط الشرعية املبينة من اهليئة؛ -
  املسامهة يف تطوير املنتجات املصرفية بتقدمي مقرتحات من واقع التدقيق؛ -
  إجراء البحوث والدراسات اليت تتطلبها اهليئة أو إدارة البنك. -

                                                           
1
 -  http://www.fibsudan.com/page/15 , consulté  le 25/03/2019 à 12 :00. 

2
 - http://www.fibsudan.com/page/15 , consulté  le 25/03/2019 à 12 :06. 
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  ثالثا: أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

تتشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثالثة أعضاء على األقل وسبعة على األكثر من علماء الشرع، تعينهم اجلمعية العمومية 
للمسامهني لثالث سنوات وحتدد أتعام يف قرار التعيني كما جتوز إعادة تعيني من انتهت عضويتهم ويف حال خلو منصب أحد 

  1:لنهاية املدة املذكورة، فتتكون هيئة الرقابة الشرعية من األعضاء احلالينيدارة من حيل حمله األعضاء قبل اية مدته يعيني جملس اإل
  : وهو األستاذ الدكتور يوسف اخلليفة أبو بكر وهو أستاذ جبامعة إفريقيا العاملية.الرئيس -
  بكلية القانون جامعة اخلرطوم. : األستاذ الدكتور خليفة بابكر احلسن وهو رئيس قسم الشريعة اإلسالميةنائب الرئيس -
  : تتكون من ثالثة أعضاء وهماألعضاء -
  األستاذ الدكتور حممد الفاتح حامد وهو أستاذ بكلية القانون جبامعة اخلرطوم. -
  الدكتور عبد الرمحان الصديق دفع اهللا وهو رئيس قسم الشريعة جبامعة اخلرطوم. -
  خبري مصريف واملدير العام األسبق للبنك السعودي السوداين، ووزير مالية سابق.األستاذ علي عبد الباسط أمحد احلاج وهو  -
  : األستاذ بابكر عبد الرحيم علي، واملستشار باإلدارة القانونية للبنك.أمين الهيئة -

  أهداف بنك فيصل اإلسالمي السوداني الفرع الثالث:
2وأغراضه يف اآليت:حدد البند الرابع من بنود عقد التأسيس أهداف البنك 

  

القيام جبميع األعمال املصرفية والتجارية واملالية وأعمال االستثمارات واملسامهة يف مشروعات التصنيع والتنمية االقتصادية  -
  وخارجها؛  والعمرانية والزراعية والتجارية واالجتماعية يف أي إقليم أو منطقة أو مديرية جبمهورية السودان

  ختلف أنواعها؛قبول الودائع مب -

  حتصيل ودفع األوامر وأذونات الصرف وغريها من األوراق ذات القيمة والتعامل يف النقد األجنيب بكل صوره؛ -

سحب واستخراج و قبول وتظهري وتنفيذ وإصدار الكمبياالت والشيكات سواء كانت تدفع يف مجهورية السودان أو يف اخلارج  -
حويل أو النقل أو التحصيل أو التعامل بأي طريقة يف هذه األوراق شريطة خلوها من أي وبوالص الشحن وأي أوراق قابلة للت

  حمظور شرعي؛

  إعطاء القروض احلسنة وفقا للقواعد اليت يقرها البنك؛ -

  االجتار باملعادن النفيسة وتوفريها وتوفري خزائن حلفظ املمتلكات الثمينة؛ -

بالعمالء وغريهم وتعهد األمانات بكل أنواعها والعمل على تنفيذها والدخول كوكيل ألي العمل كمنفذ أمني للوصايا اخلاصة  -
  حكومة أو سلطة أخرى أو ألي هيئة عامة أو خاصة؛

  متثيل اهليئات املصرفية املختلفة شريطة عدم التعامل بالفائدة ومراعاة قواعد الشريعة اإلسالمية يف معامالته مع هذه البنوك؛ -

  وال من األفراد واألشخاص االعتباريني سواء كانت بغرض توفريها واستثمارها؛قبول األم -

  القيام بتمويل املشروعات واألنشطة املختلفة اليت يقوم ا األفراد أو أشخاص اعتباريني؛ -

يام بأعمال أمناء اد والضمان، وتقدمي اخلدمات اليت يطلبها العمالء يف اال املايل و االقتصادي والقمفتح خطابات االعت -
  االستثمار؛

تقدمي االستثمارات املصرفية واملالية والتجارية واالقتصادية للعمالء وغريهم وتقدمي املشورة للهيئات واألفراد واحلكومات فيما  -
  خيتص مبواضيع االقتصاد اإلسالمي وخاصة البنوك اإلسالمية؛

                                                           
1
 - http://www.fibsudan.com/page/15 , consulté  le 25/03/2019 à 12 :16. 

2
 - http://www.fibsudan.com/page/6, consulté le 26/03/2019 à 17:49. 
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أو ا يعود بالنفع على اتمع وكذلك قبول أموال الزكاة وتوجيهها وفق قبول اهلبات والتربعات وتوجيهها وفق رغبات دافعيها  -
  البنوك الشرعية احملددة؛

االشرتاك بأي وجه من الوجوه مع هيئات وشركات أو مؤسسات تزاول أعماال شبيهة بأعماله وتعاونه على حتقيق أغراضه يف  -
  ال بالفائدة أو حمضورا شرعيا؛مجهورية السودان أو خارجها شريطة أن ال يكون يف ذلك تعام

إنشاء مؤسسات أو أنشطة عقارية أو صناعية أو جتارية أو شركات معاونة له يف حتقيق أغراضه كشركات تأمني تعاوين أو  -
  عقارات؛

  امتالك واستئجار العقارات و املنقوالت وله أن يبيعها أو حيسنها أو يتصرف فيها بأي طريقة يراها مناسبة؛ -

بأي عمل من األعمال أيا كان يرى البنك أنه ضروري أو من شأنه أن متكنه من الوصول إىل كل األغراض املبينة أعاله. القيام  -
أو أي جزء منها أو تزيد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من قيمة ممتلكاته أو موجوداته أو استثماراته شريطة أن يكون كل ذلك 

  متفقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛

 جيوز للبنك شراء أو بأي وسيلة أخرى احلصول على جزء من ملكية أو شهرة أو حقوق وأعمال وامتيازات أي فرد أو شركة أو -
  .زمة أو املناسبة يف إدارة أو التصرف يف مثل هذه األعمالهيئة وأن ميارس كل الصالحيات األ

    .فيصل اإلسالمي السودانيالخدمات البنكية والتمويلية التي يقدمها بنك  :الفرع الرابع

تنقسم اخلدمات املصرفية والتمويلية اليت يقدمها البنك إىل ثالثة أقسام، القسم األول موجه لألفراد، والقسم الثاين موجه 
  :ىكل خدمة على حدلجلدول التايل للشركات، وأما القسم الثالث فهو ميثل اخلدمات إلكرتونية، فسنتعرض يف ا

  ): الخدمات المقدمة من قبل بنك فيصل اإلسالمي السوداني05الجدول رقم (                              

 الخدمات                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خدمات 

 األفراد

 يقدم البنك جمموعة من اخلدمات لألفراد تتمثل فيما يلي:    
احلساب اجلاري يف بنك فيصل اإلسالمي السوداين اخلطوة األوىل إلجراء مجيع املعامالت املصرفية : حيث ميثل الحساب الجاري -1

  ل إىل جمموعة شاملة من اخلدمات واملنتجات املصرفية املتميزة عرب شبكة الفروع.و والوص
وياته هلذا يسعى دائما لتوفري ضمن أولالعميل  ةعملية زيادة ثرو  بنك فيصل اإلسالمي السوداين ضعي: الودائع االستثمارية -2

 حساب الودائع االستثمارية املتوافقة مع الشريعة ريوفت من خالل االستثماريةه منتجات وخدمات إسالمية مبتكرة يليب ا احتياجات
  .على أعلى نسب أرباح يف السودان للحصولاإلسالمية 

  .احتياجات الزبائن تالءممبرونة عالية  متتعهمن خالل  للمستقبلدخار والتخطيط : يهدف إىل املساعدة على اإلدخارحساب اإل -3

، يقصد بالتمويل األصغر كل تسهيل مايل أو عيين ممنوح للفقري النشط اقتصاديا وفقا لشروط البنك: خدمة التمويل األصغر -4
املناطق الريفية واملدنية ( صغار املنتجني، احلرفيني، والصناعات اليدوية، صغار املهنيني،  الء التمويل األصغر من كل قطاعاتعمو 

 هي جماالت التمويل األصغركما أن ،  فيني وعمال حمدودي الدخل)يني، ربات األسر، صغار املزارعني، طالب، معاشيني، موظجيخر 
  .ذا النوع من التمويالت يتم بتقدمي جمموعة من الضماناتأن منح ه باإلضافة إىل قروض صغرية غالبا لرأس املال العامل

: يف إطار حبث البنك املتواصل الستحداث منتجات مصرفية رائدة، مت إطالق خدمة متويل التعليم ( للرسوم تمويل التعليم -5
املؤهلني لدراستهم األكادميية واصلة عدد كبري من الطالب م يف )، حيث تساهم هذه اخلدمة والنفقات الدراسية للجامعات واملدارس

 وإعدادهم بالصورة اليت تؤهلهم خلدمة جمتمعام يف شىت جماالت احلياة.

 
 
 
 

 حيث يقدم هذا البنك خدمات خاصة بأصحاب الشركات تتمثل يف اخلدمات التالية:    
  ؛الحساب الجاري للشركات -1
  ؛الحكومية وحسابات المؤسسات والهيئات العامةالحساب الجاري للوحدات والهيئات  -2
  ؛الحساب الجاري للشخصيات االعتبارية والمنظمات الخيرية واالجتماعية -3



� ا����� ���رب دول ����                   ا��
	 ا�����:       ��
���� إط�ر ا�! �ل �  

 

 
50 

خدمات 

 الشركات

املصرفية والوصول إىل جمموعة  املعامالتاجلاري يف بنك فيصل اإلسالمي السوداين اخلطوة األوىل إلجراء مجيع  احلسابميثل       
حيث يوفر احلساب اجلاري لدى بنك فيصل اإلسالمي  ة املتميزة عرب شبكة فروع البنك،شاملة من اخلدمات واملنتجات املصرفي

من  ميكن، كما املتنوعةباإلضافة إىل قنوات اخلدمات اإللكرتونية  هشبكة فروع السوداين سهولة تامة إلجناز األعمال املصرفية عرب
  .يف السودان  املصرفية لدى أي من فروعه املنتشرة  املعامالت إجراء

يبدأ من  والذي القسط الفوريكذين القطاعني وفق جمموعة من الشروط  يتم متويل ه: تمويل القطاعين الصناعي والزراعي -4
  سعر شراء البضاعة.إبتداًء من % 16ُحتسب األرباح مبقدار ، كما عة + هامش ربح البنك )% من سعر البيع (سعر شراء البضا15

 ميكن أن يكون هنالك فرتة مساح ملدة ثالثة أشهر يف حالة أن اإلنتاج يتطلب ذلك ، وسنوات 3ال تتجاوز الفرتة التمويلية  يف حني  
)، الودائع البعيدة واألراضي الزراعيةناطق ال تقبل امل رهونات عقارية مبناطق مقبولة للبنك (كال  باإلضافة إىل تقدمي ضمانات

 اإلستثمارية، األوراق املالية (صكوك، أسهم)، أو ضمان ختزين البضاعة.

 
 
 
 
 
 
 

خدمات 

 إلكترونية

 

 حيث يقدم هذا البنك خدمات إلكرتونية تتمثل أمهها يف اخلدمات التالية:    
    )Browserيف اخلدمة عرب استخدام متصفح اإلنرتنت (تكفل هذه اخلدمة لعمالء البنك املشرتكني  الرواد أونالين: -1
   .االستعالم عن موقف شيك، االستعالم عن أرصدة حساب العميل، أسعار العمالت االستعالمات حولك
تغطي صرافات بنك فيصل اإلسالمي السوداين رقعة واسعة حبيث تكون يف متناول عميل البنك واختري خدمة الصراف اآللي:  -2

    ساعة. 24على مدار الـ بنيت على دراسات علمية وميدانية، وتعمل هذه الصرافات  متميزة قعامو هلذه الصرافات 
البنك فقد مت تصميم خدمة الرواد موبايل اليت تليب يف إطار تقدمي خدمات متميزة إىل زبائن وعمالء  :خدمة الرواد موبايل -3

، إذ يتمتع النظام باخلصوصية الكاملة نسبة ألن رفية لعمالء البنك يف سرية وأمانرغبات العميل وهي تقدم عددا من اخلدمات املص
   .ساعة 24الشخصي ويستفيد العميل من هذه اخلدمة على مدى الـ  هاتفهالعميل يتعامل مع النظام عرب 

، وهي ول غري النقدي باستخدام البطاقاتتسهيل عملية التدا إيلنقاط البيع مشروع من املشروعات اهلادفة خدمة نقاط البيع:  -4
لصراف اآليل أو بطاقة حساب البائع باستخدام بطاقة ا إيل وإضافتهمنفذ الستالم القيمة عن طريق خصم املبلغ من حساب املشرتي 

لنقاط بيع ماكينات خاصة جمهزة بتقنية مصممة لتقدمي خدمات آلية لعمالء  ،ممتازة لالستالم البديل للنقدوهي وسيلة ، الرواد كاش
يتم  حىتاملؤسسة بالبنك  أوالتجارية واملؤسسات اخلدمية املختلفة ويتم ربط ماكينة نقطة البيع ربط مباشر مع حساب التاجر  احملالت

وتقدم نقاط البيع خدمات أخرى كسداد الفواتري واالستعالم عن الرصيد وطباعة  ، طة البيعإضافة املبالغ املتحصل عن طريق جهاز نق
  .كشف احلساب وتغذية بطاقة الرواد كاش وغريها من اخلدمات باستخدام البطاقات املصرفية املختلفة

: تعترب خدمة التسجيل اإللكرتوين لطالب اجلامعات السودانية من أحدث اخلدمات اليت خدمة التسجيل اإللكتروني للطالب -5
كتوفري   عديدةيقدمها بنك فيصل اإلسالمي السوداين من أجل توفري الكثري للطالب يف داخل السودان وخارجه واليت هلا مزايا وفوائد 

إجراءات التسجيل من أي فرع من فروع البنك داخل عات تسهل اجلامالوقت واجلهد للجامعة والطالب، زيادة نوافذ التحصيل يف 
  من خالل مواقع اجلامعات على شبكة األنرتنت.مع إمكانية إمتام التسجيل وخارج والية اخلرطوم، 

خدمة التحصيل اإللكرتوين هي خدمة دف إىل توفري الوقت واجلهد وتقليل النفقات خدمة التحصيل اإللكتروني للرسوم:  -6
م بالتعاون مع اإلدارة 2011وتسهيل اخلدمة للعميل ووضعها يف متناول يد العميل، وقد بدأ العمل ذه اخلدمة يف منتصف العام 

وميكن للعميل ، وتوفر هذه اخلدمة آلية التحصيل اإللكرتوين للرسوم اجلمركية عرب فروع بنك فيصل اإلسالمي السودان ،العامة للجمارك
وعرب مجيع الصرافات اآللية وعرب خدمة الرواد م اجلمركية املقررة عرب مجيع فروع بنك فيصل اإلسالمي السوداين أن يقوم بدفع الرسو 

  موبايل.
يعترب بنك فيصل اإلسالمي السوداين هو البنك األول  أو ما يعرف باإليداع النقدي اإللكرتويناإليداع عبر الصراف اآللي:  -7

إيداع املبالغ النقدية عرب ه اخلدمة عمالء البنك الكرام من الصراف اآليل يف السودان و متكن هذالذي يقدم خدمة اإليداع عرب 
 صرافات البنك.

  .من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك فيصل اإلسالمي السوداين: المصدر                                       
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) أن بنك فيصل اإلسالمي السوداين يوفر خدمات بنكية رائدة مكنته  05اجلدول رقم (  معطيات نالحظ من خالل
من احلصول على جوائز، فهو يوفر خدمات التمويل بشىت أنواعها ووفقا لشروط ميسرة وبأقل التكاليف، كما يوفر العديد من 

ع على مدار الساعة بأمان تام، وذلك دف بناء ثقة املزايا عرب شبكة األنرتنت للتعامل مع اخلدمات البنكية بلمسة من األصاب
  بني اجلهات التمويلية وطاليب التمويل من خالل تقدمي خدمات حمفزة هلم ومشجعة على إنشاء االستثمارات.

 الفرع الخامس: تحليل المعلومات المالية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني

السوداين ميكننا من معرفة الوضعية املالية للبنك، عن طريق دراسة إن حتليل البيانات املالية لبنك فيصل اإلسالمي 
  جمموعة من املؤشرات املالية للخروج بنتيجة حول معدالت منو هذا البنك.

  أوال: دراسة تطور عدد فروع بنك فيصل اإلسالمي السوداني

  :من أجل معرفة تطور عدد الفروع يف البنك مت إدراج اجلدول التايل

  2017 -2010تطور عدد فروع البنك خالل الفترة  ):06جدول رقم (ال                        

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 45 37 35 34 32 31 31 31 عدد الفروع

   من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك فيصل اإلسالمي السوداين، على الرابط التايل: : المصدر

www.fibsudan.com/page/4 2019/03/24، يوم  

- 2010تطور عدد الفروع يف بنك فيصل اإلسالمي خالل الفرتة والذي ميثل  06رقم دول اجل معطيات انطالقا من
تطور ل مستمر طيلة فرتة الدراسة وذلك راجعارتفاع و بنك فيصل اإلسالمي السوداين يف تزايد  فروعبأن عدد  نالحظ 2017
تعميم اخلدمات  خالل هذه الفرتة وهي تعين نشاط البنك يف السودان يف إطار سياسة الشمول املايل اليت طبقتها الدولةوتوسع 

  وللتوضيح أكثر نستعني بالشكل البياين التايل: .املالية واملصرفية على أكرب عدد من األفراد واملؤسسات
  2017-2010فروع البنك خالل الفترة ): تطور عدد 03الشكل رقم (

  
  .06من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول  :المصدر

  ثانيا: تطور عدد الصرافات اآللية في بنك فيصل اإلسالمي السوداني

اإلسالمي يف السودان نقوم بدراسة تطور عدد الصرافات اآللية وللتوضيح أكثر مت بغرض معرفة مدى تغطية بنك فيصل 
  االستعانة ذا اجلدول:
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 .2017-2010): تطور عدد الصرافات اآللية في بنك فيصل اإلسالمي السوداني خالل الفترة  07جدول رقم ( ال

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 148 148 143 136 118 112 91 80 الصرافات اآلليةعدد 

، يوم www.fibsudan.com/page/4من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك فيصل اإلسالمي السوداين، على الرابط التايل:  :المصدر
2019/03/24  

يعين أن  وهذا ،2017إىل  2010الصرافات اآللية متزايد باستمرار خالل الفرتة املمتدة من يتبني من اجلدول أن عدد 
 يف أي مكان وأي زمان حيث حبيث تكون يف متناول عميل البنك  ،صرافات بنك فيصل اإلسالمي السوداين تغطي رقعة واسعة

  ونشري إىل الشكل البياين املوضح لذلك فيما يلي: .ساعة 24تعمل هذه الصرافات على مدار 

   .2017- 2010تطور عدد الصرافات اآللية في بنك فيصل اإلسالمي السوداني خالل الفترة  ): 04الشكل رقم ( 

  
  07من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر                                

  .2016 - 2010العاملين في بنك فيصل اإلسالمي السوداني خالل الفترة ثالثا: تطور عدد 

ومعرفة مدى مسامهة البنك يف رفع القوة التشغيلية أو العكس، وملعرفة من أجل دراسة تطور عدد العاملني يف البنك 
  مت إدراج اجلدول التايل:ذلك 

  .2016 -2010اإلسالمي السوداني خالل ): تطور عدد العاملين في بنك فيصل  08جدول رقم ( ال        

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 1464 1288 1249 1063 942 907 886 عدد العاملني

، يوم www.fibsudan.com/page/4من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك فيصل اإلسالمي السوداين، على الرابط التايل: : المصدر
2019/03/24  

يتبني من خالل اجلدول بأن عدد عاملني بنك فيصل اإلسالمي السوداين يف تطور مستمر خالل فرتة الدراسة املمتدة 
جيد على أن  مؤشرالذي يتطلب زيادة القوه التشغيلية كما أن هذا  توسع نشاط البنكل وذلك راجع ،2016إىل  2010من 

وللتوضيح أكثر نشري  .رفع القوة التشغيلية للبلدو  بنك فيصل اإلسالمي السوداين له دور كبري يف التقليل من البطالة وامتصاصها
  إىل الشكل البياين املوضح لذلك فيما يلي:
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  .2016 -2010العاملين في بنك فيصل اإلسالمي السوداني خالل تطور عدد  ): 05الشكل رقم ( 

  
  .08من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

  .2016 - 2010رابعا: تطور نسبة توزيع األرباح على المساهمين خالل الفترة 

بالضوابط  البنكالتزام  اإلسالمية فهي تعكس مدىتعترب عملية توزيع األرباح من املوضوعات املهمة يف جمال الصريفة 
  للتوضيح أكثر مت إدراج اجلدول التايل:و  واألسس

 -2010خالل الفترة  في بنك فيصل اإلسالمي السوداني نسبة توزيع األرباح على المساهمين ):09جدول رقم (ال

2016.  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 %36 %39.5 %38.7 %46.1 %67 %73 %55.1 سامهنيعلى امل نسبة توزيع األرباح

، يوم www.fibsudan.com/page/4: من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك فيصل اإلسالمي السوداين، على الرابط التايل: المصدر
2019/03/24  

على املسامهني يف بنك فيصل اإلسالمي السوداين يف تذبذب مرة  حنسبة توزيعات األربا  يتبني من خالل اجلدول بأن
، 2016إىل  2010خالل فرتة الدراسة املمتدة من  ا البالد ك راجع للظروف السياسية اليت متريرتفع ومرة ينخفض وذل

كانت نسبة التوزيعات مرتفعة وذلك بسبب حتقيق البنك ألرباح كبرية، أما   2012إىل غاية  2010 من خالل الفرتةفنالحظ أنه 
فتتميز باخنفاض نسبة توزيعات األرباح على املسامهني وذلك بسبب أزمة السيولة اليت  2016إىل غاية  2012عن الفرتة ما بعد 

ات األرباح وزيادة املخصصات ملواجهة أي ظرف، وتوزيع بنك فيصل تعاين منها املصارف السودانية هذا ما جعلها تقلل من توزيع
ونشري إىل الشكل البياين املوضح  .يف عالقته مع املسامهني البنكاإلسالمي السوداين لألرباح على املسامهني يعكس مدى شفافية 

  لذلك فيما يلي:
-2010خالل الفترة في بنك فيصل اإلسالمي السوداني نسبة توزيع األرباح على المساهمين  ):06الشكل رقم (

2016.  

  
  .09من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر                                     
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  خامسا: نسبة التوزيع ألصحاب الودائع

استثمار الودائع املودعة يف بنك فيصل اإلسالمي توزيع األرباح الناجتة عن إال  نسبة التوزيع ألصحاب الودائع ما هي
  السوداين، ولغرض التوضيح أكثر مت االستعانة باجلدول التايل:

خالل الفترة الممتدة من في بنك فيصل اإلسالمي السوداني نسبة التوزيع ألصحاب الودائع  ): 10جدول رقم ( ال

2010- 2016.  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 %15 %15 %15 %15 %14 %13 %13 نسبة التوزيع ألصحاب الودائع

، يوم www.fibsudan.com/page/4من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك فيصل اإلسالمي السوداين، على الرابط التايل: : المصدر
2019/03/24  

إىل  2010والذي ميثل نسبة التوزيع ألصحاب الودائع خالل الفرتة املمتدة من  10معطيات اجلدول رقم من خالل 
كما أن كانت ترتفع ارتفاعا طفيفا إال أن ثبتت يف الثالث سنوات األخرية و   ألصحاب الودائع أن نسبة التوزيع فنالحظ 2016

أن نسب التوزيعات ألصحاب الودائع متقاربة ، كما قتها مع العمالءألسس العدالة يف عال البنكمدى التزام  تعكس هذه النسبة
من بعضها البعض وهذا يعين أن بنك فيصل اإلسالمي السوداين حيقق أرباحا على الودائع من خالل القرارات االستثمارية الرشيدة 

السوداين ينفذ سياسة ائتمانية نشطة  للمشروعات املمولة دف احملافظة على أموال املودعني وتنميتها، فبنك فيصل اإلسالمي
  ونشري للشكل البياين التايل للتوضيح أكثر: .تستوعب متطلبات العمالء وجتذب عمالء جدد وحتافظ على العمالء احلاليني

خالل الفترة الممتدة من في بنك فيصل اإلسالمي السوداني نسبة التوزيع ألصحاب الودائع : ) 07الشكل رقم ( 

2010- 2016.  

   
  10من إعداد الطالبتني باالعتماد على بيانات اجلدول رقم : المصدر                          

  سادسا: معدل نمو الموجودات

  من أجل دراسة تطور معدل منو املوجودات مت إدراج اجلدول التايل:

  .2016 -2010الفترة خالل بنك فيصل اإلسالمي السوداني ): تطور معدل نمو الموجودات  11الجدول رقم (       

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 %25.9 %43 %24 %25.7 %46.2 %25 %40.1 معدل منو املوجودات

، يوم www.fibsudan.com/page/4من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك فيصل اإلسالمي السوداين، على الرابط التايل: : المصدر
2019/03/24  
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نالحظ أن تطور معدل منو موجودات بنك فيصل اإلسالمي السوداين خالل الفرتة  11من خالل معطيات اجلدول رقم 
زيادة حجم الودائع أما االخنفاض فكان بسبب ارتفاع سحب  هسبباالرتفاع كان مرة يرتفع ومرة ينخفض، ف 2016 -2010

وذلك بسبب منو  2012قد بلغ أعلى قيمة له سنة راجع ألزمة السيولة اليت مر ا البلد، كما  وهذا السحب البنكالودائع يف 
   :لذلك نشري إىل الشكل البياين املوضحوللتوضيح أكثر  .معدل الودائع

   .2016 -2010خالل الفترة بنك فيصل اإلسالمي السوداني تطور معدل نمو الموجودات  ): 08الشكل رقم ( 

  
  11من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر                          

  : معدل نمو الودائعسابعا

لدى املتعاملني ولتوضيح أكثر مت االستعانة باجلدول  البنكيدل على الثقة االئتمانية هلذا  البنكمعدل منو الودائع يف 
  التايل:

  .2016-2010خالل الفترة الممتدة من فيصل اإلسالمي السوداني  بنكتطور معدل نمو ودائع : )12الجدول رقم ( 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 %25.5 %46 %28 %22.3 %48.6 24% %40 معدل منو الودائع

من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك فيصل اإلسالمي السوداين، على الرابط التايل: : المصدر                
www.fibsudan.com/page/4                                  ،  2019/03/24يوم  

نالحظ أن تطور معدل منو موجودات بنك فيصل اإلسالمي السوداين خالل الفرتة  12من خالل معطيات اجلدول رقم 
كما منو ودائع البنك يرتاوح ما بني معدالت متوسطة إىل مرتفعة   معدالت نالحظ أنف اله معدالت ال بأس  2016 -2010

إحصائيات تبني بأن بنك فيصل اإلسالمي السوداين حيتل املرتبة األوىل من حيث استقطاب املوارد والودائع، وذلك راجع أن هناك 
 وللتوضيح .لدى عمالئه فزيادة حجم الودائع يؤدي إىل زيادة العائد على استثمارات البنك البنكإىل الثقة االئتمانية اليت يتمتع ا 

    :اين املوضح لذلكنشري إىل الشكل البيأكثر 
  .2016 -2010خالل الفترة الممتدة من بنك فيصل اإلسالمي السوداني تطور معدل نمو ودائع  ): 09الشكل رقم ( 

  
  .12من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر                      
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  .2016 -2010المتراوحة من : دراسة تطور معدل نمو الدخل خالل الفترة ثامنا

  إن تطور معدل دخل البنك يدل على حجم األرباح احملققة ولتوضيح أكثر مت االستعانة باجلدول التايل:

  .2016 - 2010): معدل نمو دخل بنك فيصل اإلسالمي السوداني خالل الفترة  13جدول رقم ( ال

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 %22.3 %21 %28 %37 %28 %40 %48.6 الدخلمعدل منو 

، يوم www.fibsudan.com/page/4إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك فيصل اإلسالمي السوداين، على الرابط التايل:  من :المصدر
2019/03/24  

بأن  2016إىل غاية  2010نالحظ بأن معدل منو دخل البنك خالل الفرتة  13من خالل معطيات اجلدول رقم 
وذلك مث اخنفض واستمر يف االخنفاض مرتفعة، رباح أل لتحقيق البنككان مرتفعا وذلك نتيجة   2010معدل منو الدخل سنة 

مؤشر معدل منو الدخل مرتبط ف كان يف مستويات مقبولة،  فاضاالخنراجع للظروف السياسية اليت تعيشها البالد كما أن هذا 
باألرباح اليت حيققها البنك فكلما كانت األرباح مرتفعة كانت مستويات الدخل مرتفعة والعكس صحيح، فأرباح بنك فيصل 

 الشكلنشري إىل  وللتوضيح أكثر ، اإلسالمي السوداين اخنفضت بسبب الظروف السياسية واألمنية وليست الظروف االقتصادية
  :البياين املوضح لذلك

  .2016 - 2010): معدل نمو دخل بنك فيصل اإلسالمي السوداني خالل الفترة  10الشكل رقم ( 

  
  .13من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

على الرغم من كل التغريات اليت شاهدناها يف املؤشرات املالية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين حيث كانت أغلب هذه 
التغريات بسبب الظروف األمنية اليت تشهدها السودان، إال أن البنك متكن من احلفاظ على معدالت منوه املرتفعة يف األصول 

البنك املتبعة مكنته من حتقيق أرباح إضافية ناجتة عن  إسرتاتيجيةصته السوقية، كما أن والودائع هذا مما جعل البنك حيافظ على ح
اجلهود املبذولة لتحسني خدماته ومنتجاته من خالل تنفيذ سياسة ائتمانية نشطة تستوعب متطلبات العمالء وجتذب عمالء 

  .جدد
اإلسالمية بالنجاح كما تعترب رائدة يف هذا اال وذلك بسبب طار التحول إىل املصرفية إتميزت التجربة السودانية يف ف 

ا تالقي اإلرادة الشعبية مع اإلرادة الرمسية لالنتقال حنو األسلمة الكاملة للنظام البنكي للبالد، وكذلك إثبات البنوك اإلسالمية قدر
بنوك من قبل، وذلك بسبب استبعاد التعامل بالفائدة على املنافسة وجذب العديد من فئات اتمع ممن مل يسبق هلم التعامل مع ال

  واعتمادها على صيغ التمويل.
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 للبنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية كلي: نماذج التحول النيالمبحث الثا  

اإلسالمية، ومل يقتصر األمر على تأسيس بنوك تتبىن العمل وفق أحكام الشريعة  لصريفةا عرف العامل املصريف انتشار
اإلسالمية بل تعدى األمر إىل حتول العديد من البنوك التقليدية إىل العمل املصريف اإلسالمي حتوال كليا، فسنتطرق يف هذا املبحث 

متالكها ألصول مصرفية إسالمية من إمجايل األصول املصرفية باحتالهلا ألوىل ملراتب من حيث ا تتميز عربية لدولإىل عرض جتارب 
  والكويت. السعودية واإلماراتوتتمثل يف  اإلسالمية حول العامل

 : بنك الجزيرة السعوديولألالمطلب ا

اإلسالمية،  يعترب بنك اجلزيرة من أول البنوك اليت اختذت خطوة التحول إىل بنك تتوافق مجيع أعماله مع أحكام الشريعة 
  كما أنه من أكثر البنوك تفاعال مع متطلبات السوق واحتياجات العمالء.

  الفرع األول: نبذة عن بنك الجزيرة السعودي
/م بتاريخ 46تأسس بنك اجلزيرة كشركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم        
بعد أن استحوذ على فروع بنك باكستان الوطين يف اململكة   1976أكتوبر  9، وقد بدأ البنك أعماله بتاريخ 1975جوان  21

" جمموعة مالية سعودية تضع العميل يف مركز يعرف على أنهالعربية السعودية، يعترب من املؤسسات املالية القيادية سريعة النمو 
سالمية وتليب احتياجات مجيع العمالء كرة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلدمات ومنتجات مبتاهتمامها وتعمل دوما على تطوير خ

   1.من أفراد وشركات وهيئات يقدمها موظفون أكفاء ومتخصصون يتفانون يف خدمة العميل"
  من بني اجلوائز اليت حتصل عليها البنك:

ناليتيكا، وهي جهة متخصصة يف أسالمية لألفراد" للمرة الثانية واملمنوحة من كامربدج التحليلية إجائزة "أفضل مصرفية  -       
  2؛2017مية يف اململكة املتحدة لسنة املالية اإلسال االستقصاءات

غري احلكومية يف الدول م ضمن أعمال مؤمتر (املؤسسات املاحنة  2015جائزة املؤسسة العربية املاحنة املتميزة "مانح" لعام  -          
  3؛العربية) برعاية معايل الشيخ / خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بالبحرين

 لسنة أفريقيا ومشال األوسط الشرق يف الذكية األجهزة عرب املصرفية للخدمات مزود ألفضل العاملية أوروبيان" "ذا جملة جائزة -         
2013.4  

     اإلسالميمراحل تحول بنك الجزيرة السعودي للعمل المصرفي  :الفرع الثاني        
بتحويل البنك من بنك تقليدي إىل بنك تتوافق مجيع أعماله مع  1998البنك قرارا اسرتاتيجيا سنة  إدارةاختذ جملس              

، وقد جاء هذا القرار بناء إسالمياحتويل البنك بالكامل ليصبح مصرفا  إسرتاتيجيةحيث مت اعتماد  ،اإلسالميةأحكام الشريعة 
املتزايد لقطاع عريض من عمالء اجلهاز املصريف  اإلقبالنتيجة  اإلسالميةجبدوى التحول للمصرفية  اإلدارةعلى قناعة جملس 

ظروف البنك من حيث حداثة التجربة التحول  إسرتاتيجيةوقد راعت  ،اإلسالميةالسعودي على التعامل باملنتجات املصرفية 
وقد تبىن البنك مبدأ التحول التدرجيي من خالل مدخل  ،نسبة لباقي وحدات اجلهاز املصريفبالنسبة للعاملني فيه وحجمه بال

وإحالهلا تدرجييا حمل املنتجات التقليدية وفق خطة التحول يف إطار زمين مدته  ،املصرفية لتتوافق وأحكام الشريعةتطوير املنتجات 

                                                           
1
  -  https://www.baj.com.sa/ar-sa/About-Us/Corporate-Profile, consulté le 18 / 07/2019 à 20 :34. 

2
  .11، ص2017التقرير السنوي لبنك اجلزيرة السعودي،  - 

  .09، ص 2015التقرير السنوي لبنك اجلزيرة السعودي،  -  3
  .17، ص2013التقرير السنوي لبنك اجلزيرة السعودي،  -  4
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ولضمان ذلك قام البنك بتأسيس إدارة شرعية ضمن هيكله التنظيمي مع تأسيس هيئة شرعية  ،2005سنوات ينتهي اية  6
لبنك واعتمادها حال التأكد من توافقها مع تتألف من عدد من الشيوخ والعلماء املختصني يف املصرفية اإلسالمية ملراقبة أعمال ا

  وتتلخص أهم مراحل التحول فيما يلي: 1،اإلسالميةأحكام  الشريعة 
 عملية حتول بنك اجلزيرة يف البنك أسند إليها اإلشراف علىمت إنشاء جمموعة اخلدمات املصرفية اإلسالمية  1999 يف سنة -         

حيث تقوم اموعة عرب اإلدارات املختلفة للبنك وبالتعاون معها بتحويل عمليات البنك  ،اإلسالميةالسعودي حنو املصرفية 
  التقليدية إىل عمليات تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية وذلك حتت إشراف ومراقبة دقيقة من اهليئة الشرعية للبنك .     

ه يف حتويل مجيع فروعه للعمل مبقتضى أحكام الشريعة اإلسالمية بعد جناح 2002عزز البنك صورته يف السوق املصريف سنة  -          
  البديلة للمنتجات التقليدية. اإلسالميةواكتمال قائمة املنتجات 

صدرت شهادة من إدارة املراجعة والتدقيق الداخلي بالبنك تؤكد فيها حتويل مجيع الفروع يف البنك إىل فروع تقدم   2003سنة  -          
،كما وجه مساعد املدير العام ورئيس جمموعة اخلدمات املصرفية اإلسالمية خطابا إىل مجيع فروع ات املصرفية اإلسالميةفقط املنتج

  البنك يغلق فيه باب املعامالت التقليدية ويلزمهم باالمتناع ائيا عن تقدمي خدمات ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
ورعاية برامج  مليون لدعم مبادرات 100ي رصد له بإطالق برناجمه "خري اجلزيرة إىل أهل اجلزيرة "  الذ 2006قام البنك سنة  -         

وبالتعاون مع مؤسسات حكومية وغري حكومية هلا  اإلسالمي احلنيف، تمع انطالقا من تعاليم ديننارئيسية موجهة لتنمية ا
ومنحهم اخلاصة من األسر  ملساعدة أعداد كبرية من ذوي االحتياجات يف جمال العمل اخلريي وهذه الربامج موجهة إسهاماا

يف حتويل مجيع  2007كما جنح البنك سنة  ،لفاعلة يف تنمية االقتصاد الوطينة لاللتحاق بسوق العمل واملشاركة ايفرصا حقيق
  .يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالميةعملياته وأنشطته بالكامل مع ما 

بسنة "إرساء األسس للنمو املستقبلي وتنويع منتجات البنك"حيث جرى تعزيز قدرات البنك  2009وصف سنة  ميكن -          
عدد مضاعفة  أجنزومنسوبيه باملهارات واإلمكانيات الالزمة اليت متكنه من  االستفادة القصوى من الفرص املنتظرة مستقبال مما 

من العمالء مع تقدمي خدمات أفضل عرب االستثمار يف أرجاء اململكة مع نقل ىل استقطاب املزيد إفرعا مما أدى  48البنوك إىل 
هاتف  ،فة قنوات االتصال من انرتنتبعض الصرافات اآللية إىل مواقع أخرى من أجل تقدمي خدمة أفضل للعمالء مع االرتقاء بكا

كرة كان من ضمنها "برنامج التمويل ولتعزيز صورته طرح البنك عدة منتجات وخدمات مبت بطاقات ائتمانية ...، ،مصريف
 ،يدةميزة سوقية فر  مما أعطى البنك سرعة والفعالية يف تنفيذ الطلباتالعقاري" الذي ميتاز عن غريه من برامج البنوك املنافسة بال

تكافل تعاوين  كما جيب اإلشارة إىل أن بنك اجلزيرة السعودي هو البنك األول يف اململكة السعودية الذي بادر بإطالق برنامج 
عن برامج التأمني التقليدية ومنذ ذلك احلني والتكافل التعاوين أثبت وجوده  حكام الشريعة اإلسالميةكبديل متكامل متوافق مع أ

التحتية أو املنتجات أو  وكان األسرع يف تلبية متطلبات العمالء يف إطار التحسينات املطردة اليت طرأت عليه سواء من حيث البنية
يف السعي لنيل شهادة "اإليزو" عن عملياته لضمان تبين أفضل  2009رة سنة بنك اجلزي أوكأول بنك باململكة بد ،رداملوا

تزال اجلهود  على الشهادة ومامنذ ذلك احلني حصل قسم العمليات املمارسات يف إطار ما تقدمه هذه العمليات من خدمات و 
علنت هيئة أ 2017يف شهر أبريل  ،يزو"قية وضمان حصوهلا على شهادة "اإلبتسري على قدم وساق لتأهيل مجيع األقسام املت

إىل  ) 4,000,000,000السوق املالية صدور قرار جملس اهليئة املتضمن املوافقة على طلب بنك اجلزيرة زيادة رأس ماله من (
) أسهم قائمة ميلكها املسامهون املقيدون بسجل 10أسهم جمانية مقابل كل  (3 ) وذلك مبنح 5,200,000,000(

أعلنت هيئة السوق املالية املوافقة على طلب  2018يف شهر أبريل  ،املسامهني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية

                                                           
1
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) 5,200,000,000مليار  لزيادة رأس ماله من ( 3ن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة بنك اجلزيرة زيادة رأس ماله ع
  8,200,000,000 (.1 إىل (

رتقاء بقدرات موارده كرب واستثمر فيه بقوة من أجل اإلوفيما تعلق باملوارد البشرية فقد أعطى البنك هذا اجلانب األمهية األ -        
ومن خالل سلسلة من املبادرات متخض عنها  ،وخدماته وقنواته وبنيته التحتية يتناسب مع النمو املطرد يف منتجاتهالبشرية مبا 

إرساء إدارة للموارد البشرية عاملية املستوى متتاز بنظام املراجعة وتطوير األداء مع مؤشرات لقياس األداء وبرنامج حتفيزي وبرامج 
املدى للتوظيف  افظ البنك أثناء هذه املسرية التارخيية على بيئة عمل فاعلة مع برامج طويلةولقد ح ،بية متخصصة وبناءةتدري

ية برسالة البنك اليت تتضح إىل اإلسالم ةلبنك من املصرفية التقليدياحتول  ، ميكننا ختام خمتلف املراحل اليت مر اوانتقاء الكفاءات
مركز  شركة مالية  سعودية تضع العميل يفحنن  سالمية للبنك واملتمثلة يف :"ية اإلرير املالية املختلفة  اهلو من خالل التقا جليا

العمالء املتميزين  احتياجاتسالمية تلىب كرة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلوتعمل على تطوير خدمات ومنتجات مبت اهتماماا
  2خدمة العميل. وظفون أكفاء يتفانون يفمن األفراد والشركات واهليئات  يقدمها م

  السعوديبنك الجزيرة ل هيئة الرقابة الشرعيةالفرع الثالث: 
إن هيئة الرقابة الشرعية هي هيئة مستقلة وتتكون من علماء متخصصني يف الفقه اإلسالمي فضال عن خرباء يف الفتوى  

توجه هذه اهليئة وتراقب وتشرف على أنشطة املصرف املختلفة للتأكد من أن إدارة املصرف تتبع  ،وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية
إلزامية وملزمة على إدارة  قرارات وفتاوى اهليئة هي ، كما أنأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف كافة عمليات املصرف ومعامالته

على ترشيح جملس اإلدارة وتتألف هيئة الفتوى والرقابة  الرقابة الشرعية بناءتقوم اجلمعية العامة بتعيني هيئة الفتوى واف، املصر 
يزيد عن مخسة أعضاء، وباستثناء ما سبق فإن جملس اإلدارة يقوم بتعيني اهليئة األولية  الشرعية مما ال يقل عن ثالثة أعضاء وال

 3.للفتوى والرقابة الشرعية
  4من جمموعة األعضاء احلاليني تتكون: أعضاء هيئة الرقابة الشرعية -أوال
  ؛رئيس اهليئة الشرعية لبنك اجلزيرة السعودي: الشيخ عبد اهللا بن سلمان املنيع وهو عضو هيئة كبار العلماء -
  ؛رئيس اموعة الشرعية لبنك اجلزيرة السعودي: الدكتور حممد بن سعيد الغامدي -
  .حمزة بن حسني الفعر، والدكتور عبد الستار أبو غدة األعضاء: وهم الدكتور حممد العلي القري، والدكتور -

  5تقوم اهليئة باملهام التالية: مهام هيئة الرقابة الشرعية لبنك الجزيرة السعودي - ثانيا
  واخلدمات؛ شرعية مجيع املنتجات واعتمادتقوم هيئة الرقابة الشرعية لدى بنك اجلزيرة مبراجعة  -
  مناقشة إجراءات التمويل؛ -
  اجتماعات سنوية للمراجعة الشرعية؛عقد  -
  اإلطالع على القوائم املالية وتوضيحها؛ -
  اإلطالع على املبادئ املستخدمة والعقود واملعامالت والتطبيقات اليت طرحها بنك اجلزيرة؛ -
  إبداء الرأي وإصدار الفتاوى واإلرشادات والقرارات الالزمة؛ -

                                                           
1
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2
  .2ص  ،2008، التقرير السنوي لبنك اجلزيرة السعودي -  

3
 - https://www.sib.ae/ar/ الشريعة-الشؤون #.XWuYDuMzbIU, consulté le23 /07/2019 à 09 :45. 

4 - http://www.aleqt.com/2019/08/31/article_1667086.html, consulté le23 /07/2019 à 09 :45. 
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  قبل إدارة املراجعة الشرعية املشتملة على فحص التوثيق واإلجراءات املتبعة من البنك؛مناقشة التقارير الدورية املعدة من  -
 أخذ عينات من كل نوع من أنواع العمليات للتأكد من أن البنك يعمل وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية. -

  الفرع الرابع: خدمات البنك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
 خدمات األعمال، متكاملة من اخلدمات املصرفية واليت تندرج ضمن خدمات األفراد، يقدم بنك اجلزيرة جمموعة

  حلول اخلزينة واملتمثلة يف:باإلضافة إىل خدمات االستثمار 

يقدم البنك جمموعة متميزة من اخلدمات املصرفية للعمالء من حسابات جارية وخدمات إلكرتونية خدمات األفراد:  - أوال 
   1 ائتمانية متميزة نذكر منهامتطورة وبطاقات 

لعمالئه وابتكار حسابات جديدة دف تلبية  الالئقة حساباتيضع بنك اجلزيرة أوىل اهتماماته توفري الحسابات:  -1
  .توثق جسور عالقاته مع العمالءاحتياجات عمالئه و 

كشراء منزل أو السفر أو الدراسةّ أو أبعد من ذلك يقدم البنك جمموعة من احللول التمويلية لتلبية رغبات عمالءه،  التمويل:  -2
  مبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

حتظى بقبول عاملي لدى العديد من احملالت التجارية  يقدم بنك اجلزيرة جمموعة من البطاقات االئتمانية: االئتمانية اتالبطاق -3
  .حول العامل

  2اخلدمات واملنتجات اليت تليب حاجة املشاريع للشركات وذلك من خاللتتمثل يف توفري  خدمات االستثمار: - ثانيا
: يقوم البنك بتقدمي خدماته إىل عمالئه من الشركات اليت ترغب يف متويل مشاريعها احلالية أو زيادة رؤوس تمويل الشركات -1

  بالتغطية.عملية زيادة رأس املال والتعهد ، الطرح اخلاص العام، الطرح أمواهلا، من خالل
يلتزم البنك بالتواجد بالقرب من عمالئه من خالل شبكة من املراكز االستثمارية الواسعة املنتشرة يف أحناء : خدمات الوساطة -2

اململكة واحملتوية على صاالت تداول جمهزة بأحدث الوسائل لتلبية مجيع احتياجات العمالء، وحىت إن مل يتمكن العميل من 
أوامر التداول إىل السوق من خالل نظام التداول عرب اهلاتف مبساعدة جمموعة من  إدخالالبنك فإنه بإمكانه القدوم إيل صاالت 

 الوسطاء ذوي اخلربة الواسعة.

يوفر البنك خدمات إدارة األصول لعمالئه من الشركات واألفراد عرب إدارة عدد من الصناديق واحملافظ  :إدارة األصول -3
العاملية يف إدارة ات يف األسواق املالية احمللية و يقوم اختصاصيو االستثمار لدى البنك بتكريس ما لديهم من خرب االستثمارية حيث 

 ومراقبة استثمارات العمالء مبا يتوافق مع أسس االستثمار املبين على أحكام الشريعة .
  3توافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تتمثل يف: يقدم البنك باقة متميزة من املنتجات واخلدمات امل مجموعة الخزينة - ثالثا

: برنامج يعتمد على املتاجرة يف السلع اجلائز تداوهلا حسب أحكام الشريعة اإلسالمية باملراحبة، موفرا بديال إسالميا نقاء -1
السوق العاملية كاملعادن  يفللودائع اآلجلة مبصرفية إسالمية حديثة، حيث يقوم البنك بشراء سلعة نيابة عن عميله سريعة التداول 

  بثمن حال مث يقوم البنك بشرائها من عميله بثمن آجل ونسبة متفق عليها تدفع على دفعات متفق عليها مسبقا. واخلشب
 دخار والنمو عن طريق املراحبة.ن الشركات على مساعدة موظفيها لإلدخار اليت متكالبنك آلية اإل: يوفر اإلدخار -2

                                                           
1- https://www.baj.com.sa/ar-sa/Personal-Banking/Credit-Cards/AlJazira-Credit-Cards, consulté le23 /07/2019 à 
11 :26. 
2
- https://www.baj.com.sa/ar-sa/Investment-Banking  , consulté le23 /07/2019 à13:02. 

3-  https://www.baj.com.sa/ar-sa/Treasury, consulté le25 /07/2019 à19 :23. 
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باشرة جبميع العمالت الدولية م: عملية شراء أو بيع عملة بعملة أخرى، ويتعامل بنك اجلزيرة بصرف العمالت الصرف -3
 الرئيسية واخلليجية.

   : عبارة عن عمليات شراء أو بيع مبلغ معني من عملة ما يف املستقبل بتاريخ وسعر حيددان مسبقا مبا يتوافق الصرف اآلجل -4
 اإلسالمية.وأحكام الشريعة 

 دخار واحلماية املتوافق مع الشريعة اإلسالمية والبديل الشرعي للتأمني التقليدي على احلياة. إليوفر ا :برنامج التكافل التعاوني -5
: يؤمن البنك بأمهية العمالء يف تطوير منتجات البنك وال زال التطوير مستمرا مبا خيدم العمالء ويثري خدمات األعمال - رابعا

 1يلي التجربة املصرفية اإلسالمية لذا يوفر ما
: تعترب األداة األكثر شيوعا يف متويل شراء السلع داخليًا وخارجيًا وشراء األسهم وتقوم على مبدأ البيع باألجل المرابحة -1

يعها بعد متلكها إىل على طلب العميل ومن مث ب ااجلائز يف الشريعة اإلسالمية، حيث يقوم البنك بشراء السلع أو األسهم بناء
  العميل بشروط دفع ميسرة وتستخدم هذه األداة يف متويل ما يلي:

املراحبات الشخصية وهي متويل ، متويل املشرتيات الداخلية باملراحبة، متويل فتح االعتمادات املستندية الداخلية واخلارجية باملراحبة -
برنامج متام وهو برنامج لتمويل شراء األسهم باملراحبة ، و ساكن وغريها باملراحبةاالحتياجات الفردية للسلع االستهالكية واملعمرة وامل

  حيث يقوم البنك بشراء األسهم وبعد متلك البنك هلا يقوم ببيعها إىل العميل بثمن مؤجل وكل ذلك يتم يف زمن قياسي.
التكنولوجية سريعة التطور حيث يقوم بشرائها كلفة العالية واألصول ت: يتحمل البنك عبء متلك األصول ذات الاإلجارة  -2

ومن مث تأجريها للعميل كما مينحه أفضلية شراء العني املؤجرة يف أثناء سريان عقد اإلجارة أو بعد انتهائه، إنه األسلوب األكثر 
   .كلفة العالية و التكنولوجيا املتطورةتمرونة لالستفادة من األصول ذات ال

العميل حيث يقدم البنك رأس املال كامالً ويتوىل العميل العمل مقابل جزء عقد شراكة يف الربح بني البنك و  : وهوالمضاربة -3
 .من األرباح واخلسارة على رأس املال، وحمور هذه األداة اإلدارة اجليدة واجلدوى االقتصادية

البنك مع العميل عقد يقوم البنك من خالله بإنتاج  : ميثل العقد املناسب لتمويل مشاريع البىن التحتية حيث يوقعستصناعاإل -4
أو إنشاء مبىن أو جسر ومن مث يوقع البنك عقداً مع من يتوىل التنفيذ ويكون البنك مسؤوال فيه أمام العميل مسؤولية  اتمعد

 .مباشرة
رب أداة مهمة يف التمويل يعت: هو عقد على موصوف يف الذمة يتم دفع الثمن فيه مقدماً واستالم السلعة مستقبالً و السلم -5

 .والصناعي الزراعي
قام بنك اجلزيرة بتطوير برنامج أطلق عليه اسم برنامج (دينار ) يعد البديل الشرعي للتمويل النقدي حيث التورق التمويلي:  -6

بتعميد البنك بيعها بثمن حال يقوم البنك ببيع سلعة مراحبة بشروط دفع مؤجلة على العميل احملتاج للنقد وبعد ذلك يقوم العميل 
  إيداعه يف حساب العميل وكل ذلك يتم يف وقت قياسي وبتكاليف زهيدة.و احمللية ومن مثن حتصيل مثنها و يف السوق الدولية أ

  
  
 

                                                           
1  - https://www.baj.com.sa/ar-sa/Corporate-Banking, consulté le25 /07/2019 à  .20:48  
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  الفرع الخامس: تقييم تجربة التحول لبنك الجزيرة السعودي
حيث  املوزعة إىل قسمني 2018-2002من  للفرتةدراسة جتربة التحول للبنك من خالل عرض البيانات املالية سيتم 

 2018إىل  2012قبل إمتام التحول والقسم الثاين للفرتة املمتدة من  2006إىل  2002يضم القسم األول الفرتة املمتدة من 
  األخرية.بعد التحول مع االكتفاء بالسنوات اخلمس 

  على سيولة البنك  كليأوال: دراسة أثر التحول ال   

ى إمجايل املوجودات وحجم طالع علتطورات احلاصلة عليها من خالل اإلميكننا التعرف على سيولة البنك وخمتلف ال  
  :بالبنك الودائع

  ت الدراسة قبل إمتام التحول وبعدهولدراسة ذلك مت :دراسة تطور حجم الموجودات لبنك الجزيرة السعودي -  1
   ميثل اجلدول التايل موجودات بنك اجلزيرة السعودي قبل إمتام عملية التحول): 2006 - 2002قبل إتمام التحول ( -1-1

  2006 -2002تطور موجودات بنك الجزيرة السعودي قبل التحول خالل الفترة  ):14الجدول رقم (              

  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  (  5.724.784  8.988.685  10.721.805  14.168.783  15.721.874 سعودي(املوجودات 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر                             

 2002مليون  سعودي سنة 5السعودي حيث ارتفعت من  أعاله تطور موجودات بنك اجلزيرة نالحظ من اجلدول  
البنك على توسيع قاعدة لرتكيز راجع وذلك  2006مليون  سعودي سنة  15 لرتتفع بوترية منخفضة يف السنة املوالية لتصل إىل

  ما ميكن متثيله يف الشكل التايل:و  .عمالئه
  التحول قبليمثل تطور موجودات بنك الجزيرة السعودي  ):11الشكل رقم (

  
  .14 إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم من: المصدر

احلاضر يعمل على  ومازال يف الوقت 2006واصل البنك خمتلف إجراءات التحول بداية من سنة  :بعد إتمام التحول -1-2
منتجات وخدمات مصرفية ختدم الصريفة اإلسالمية ولكون السنوات املوالية للتحول مباشرة مل تعكس األثر الواضح  تطوير وابتكار

   2018-2012للتحول الكلي للبنك مت االكتفاء بالسنوات األخرية أي من الفرتة 
  2018 -2012الفترة تطور موجودات بنك الجزيرة السعودي بعد التحول خالل  ):15الجدول رقم (              

  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  السنوات

 املوجودات
) سعودي(  

50.781.000  59.976.000  66.554.000  63.264.000  22.319.000  22.506.000  73.003.000  

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر
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، حيث 2018 – 2012تطور موجودات بنك اجلزيرة السعودي  خالل الفرتة واليت متثل  معطيات اجلدول من خالل
جع را وهذا 2018مليون  سعودي سنة 73إىل  2012مليون  سعودي سنة  50نالحظ ارتفاع إمجايل املوجودات من 

ذه الفرتة، أما عن الناتج عن إسرتاتيجية البنك القوية املطبقة خالل هلنمو وتنويع حمفظة التمويل للبنك ومتانة املركز املايل للبنك 
نشري إىل وضيح أكثر وللت .يف تلك السنة تاالستثماراخفض  إلسرتاتيجية فريجع لتبين البنك 2016ل يف سنة جاالخنفاض املس

  الشكل البياين املوضح لذلك:
ولالسعودي بعد التحيمثل تطور موجودات بنك الجزيرة  ):12الشكل رقم (

  
  .15 من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم: المصدر

إىل مستويات كربى  رتفعامن خالل معطيات اجلدولني السابقني نالحظ بأن حجم موجودات البنك بعد التحول 
  وهذا ما يعكس األثر اإلجيايب للتحول على موجودات البنك. التحولمقارنة بفرتة قبل 

  قبل وبعد التحولولدراسة ذلك : حجم ودائع بنك الجزيرة السعودي تطور دراسة -2

لبنك اجلزيرة السعودي قبل إمتام عملية  ثل اجلدول املوايل حجم الودائعمي): 2006 -  2002قبل إتمام التحول ( -2-1
  التحول

  2006 - 2002خالل الفترة تطور ودائع بنك الجزيرة السعودي قبل التحول  ):16الجدول رقم (           

 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

 4.850.685 5.199.758 8.141.452 10.816.308 10.917.648 ( سعودي) الودائع

  .من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر                            

 سعودي وهذا االرتفاع ناتج  10.917.648إىل   سعودي 4.850.685نالحظ ارتفاع إمجايل املطلوبات من  
نشري إىل الشكل البياين وللتوضيح أكثر  .لزيادة تركيز البنك على عمالئه، للحفاظ على عمالئه وحماولة جذبه لعمالء جدد

  :املوضح لذلك
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  التحول قبلبنك الجزيرة السعودي  ودائعيمثل تطور  ):13الشكل رقم (

  
  .16من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

  2018 -2012 يعكس اجلدول املوايل تطور حجم الودائع لبنك اجلزيرة السعودي خالل الفرتةبعد إتمام التحول:  -2-2

  2018 -2012الجزيرة السعودي بعد التحول خالل الفترة ودائع بنك  تطور ):17الجدول رقم (              

  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  السنة

   الودائع  
  )  سعودي(  

40.675.000  48.083.000  54.559.000  49.765.000  51.206.000  51.667.000  51.804.000  

  باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورةمن إعداد الطالبتني : المصدر                                

- 2012والذي ميثل تطور ودائع بنك اجلزيرة السعودي بعد التحول خالل الفرتة  17من خالل معطيات اجلدول رقم 
وذلك راجع لتحقيق البنك للنمو  يف قطاع  2014إىل غاية  2012، نالحظ ارتفاع حجم ودائع البنك طيلة الفرتة من 2018

خلدمات املصرفية لألفراد من خالل توسيع البنك لشبكة الفروع، إال أنه يف السنة املوالية اخنفض حجم الودائع اخنفاضا طفيفا ا
وذلك بسبب التقلبات االقتصادية احلاصلة آنذاك هذا ما دفع القطاع البنكي السعودي لتدارك الوضع فقام هذا األخري بإجراء 

عزيز القطاع املصريف جلعله أكثر مرونة ومتانة من أمهها نظام محاية الودائع وهذا ما ساهم بدوره يف جمموعة من التغريات تصب يف ت
  :نشري إىل الشكل البياين املوضح لذلكوللتوضيح أكثر  .إعادة ارتفاع حجم الودائع

  2018 -2012ودائع بنك الجزيرة السعودي بعد التحول خالل الفترة  تطور ):14الشكل رقم (

  
  .17من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

صريف اإلسالمي، نالحظ من خالل دراستنا لتطور حجم ودائع بنك اجلزيرة السعودي قبل وبعد التحول إىل العمل امل
  .مستوى املركز املايل للبنكويات كربى وهذا ما يعكس ويبني إجيابيات هذا التحول على تالودائع بعد التحول مبسإرتفاع حجم 
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  ثانيا: دراسة أثر التحول الكلي على ربحية البنك قبل وبعد التحول

  ولدراسة ذلك مت اإلستعانة باجلدول التايل قبل التحول: -1
  2006 - 2002تطور ربحية بنك الجزيرة السعودي قبل التحول خالل الفترة  ):18الجدول رقم (              

  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  (  59.240  93.489  187.748  874.392  1.972.295 سعودي (الرحبية 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة.: المصدر

 لتصل إىل  2002 سعودي سنة  59.240من خالل اجلدول نالحظ بأن رحبية بنك اجلزيرة السعودي ارتفعت من 
  ،يعمل باستمرار على زيادة حصته السوقية وتنمية مداخيله يذويرجع هذا للسياسة املتبعة من طرف البنك ال 1.972.295

  وسيتم توضيح معطيات اجلدول يف الشكل التايل:
  2006-2002تطور ربحية بنك الجزيرة السعودي قبل التحول خالل الفترة  ):15الشكل رقم (

  
  .18من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

  ولدراسة تطور رحبية البنك مت االستعانة باجلدول التايل بعد التحول: -2
   2018- 2012تطور ربحية بنك الجزيرة السعودي بعد التحول خالل الفترة  ):19الجدول رقم (               

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 1.002 802 872 782 572 651 500 (مليون  سعودي)  الرحبية

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر

رحبية ، نالحظ ارتفاع 2018 – 2012من خالل جدول تطور رحبية بنك اجلزيرة السعودي بعد التحول خالل الفرتة 
وتوسع قاعدة عمالئه ومنو  البنكمليار  سعودي وذلك لتطور خدمات  1لتصل إىل  مليون  سعودي 500البنك من

  وميكن توضيح تطور رحبية البنك يف الشكل التايل: .التمويليةها حمفظت
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  2018 -2012التحول خالل الفترة  بعد): تطور ربحية بنك الجزيرة السعودي 16الشكل رقم (

  
  .19من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

بالرغم من كل التغريات املالية املالحظة على مستوى املؤشرات املالية لبنك اجلزيرة السعودي، واليت كانت جلها تعكس 
البنك وسيولته بعد التحول وهذا ما يؤكد جناح األثر اإلجيايب للتحول الكلي على أداء البنك وذلك من خالل حتسن كل من رحبية 

  جتربة حتول بنك اجلزيرة.

  : نبذة عن بنك الشارقة اإلسالميالثانيالمطلب 
حتدد البنوك اإلسالمية تتفوق على البنوك التقليدية  شهدت دولة اإلمارات زيادة يف عدد البنوك اإلسالمية وهذا ما جعل   

  وبنك الشارقة اإلمارايت هو أول بنك يف العامل يتحول إىل بنك إسالمي.، طريقها وسط زحم البنوك التقليدية

  الفرع األول: نبذة عن بنك الشارقة اإلسالمي
 مرسوم مبوجب وذلك واألفراد للشركات التجارية البنكية اخلدمات لتقدمي 1975اإلسالمي عام  الشارقة بنك تأسيس مت

 املتحدة العربية اإلمارات لدولة األعلى الس عضو القامسي حممد بن سلطان الشيخ الدكتور السمو صاحب عن صدر أمريي
 حىت التقليدية البنكية األعمال ميارس الوطين "وظل الشارقة اسم "بنك حتت آنذاك البنك إنشاء مت لـقد الشارقة، إمارة وحاكم

  1.إسالمي بنك إىل يتحول العامل يف بنك أول أصبح عندما 2002 عام التحول نقطة

 وتعد البنك منو يف كبرياً  إجيابياً  أثراً  اإلسالمي البنكي النظام إىل التقليدي البنكي النظام من التحول خلطوة كان لقد
 حتويل مت بل وحسب لعمالئه يقدمها البنك اليت واخلدمات املنتجات هيكلة على يقتصر مل مسريته، فاألمر يف هاماً  منعطفاً 
 2نال بنك الشارقة اإلسالمي العديد من اجلوائز تتمثل يف: ،اإلسالمية الشريعة مبادئ مع لتتفق املعلومات ونظم احملاسبية القواعد

  العاملي؛ املستوى على التقييمات أفضل ضمن اجلودة تأكيد شهادة -
 ؛2014  األمريكية املتحدة الواليات فرع – الداخليني املدققني مجعية -
 ؛2013  الصكوك هليكلة بيت أفضل -
 ؛2012  لالمتياز خليفة الشيخ جائزة -
 ؛2012 األوسط  الشرق يف "العمالء خدمة" مركز أفضل جائزة -
 ؛2012 املالية  األسواق يف التنفيذيني الرؤساء ألقوى فوربس جائزة -

                                                           
1
 - https://www.sib.ae/ar/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8, consulté le 

18 /07/2019 à 13 :02. 
2
 - https://www.sib.ae/ar/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81/%D, consulté 

le 18 /07/2019 à 13 :30. 
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 ؛ 2012 املتوسط البحر منطقة يف "إسالمي لبنك مسامهة أفضل" جائزة -
 األويل أفرادها بكل البنك أسرة لتكون التميز رحلة يف قدماً  للمضي ودافع انطالقة نقطة لنا متثل واليت املختلفة اجلوائز من والعديد

 . النجاح سباق يف

   خطوات تحول بنك الشارقة الفرع الثاني:
يعترب بنك الشارقة أول جتربة يف اخلليج لتحول بنك تقليدي إىل بنك إسالمي حيث ظهرت معامل خطة حتول البنك 

  1التايل: على الوجه
  التعرف على اإلرادة السياسية واستصدار املوافقات األولية الالزمة من السلطات املختصة مثل البنك اإلسالمي؛ -
 معاجلة حقوق املسامهني اليت تكونت من الفرق بني الفوائد املدينة والفوائد الدائنة اليت قبضها البنك قبل التحول؛ -
 منحها البنك لعمالئه قبل تاريخ التحول وإعداد العقود الالزمة لتسويتها؛فائدة اليت المعاجلة القروض ب -
 فائدة اليت منحها البنك لعمالئه قبل تاريخ التحول وإعداد العقود الالزمة لتسويتها؛المعاجلة الودائع ب -
 تدريب العاملني يف البنك على أعمال الصريفة اإلسالمية؛ -
 احملاسبية  وحتديث نظام احلاسب اآليل؛إعداد املعايري والقيود  -
 إعداد مناذج صيغ االستثمار وعقود التمويل الشرعية وتكوين هيئة الرقابة الشرعية؛ -
 حتديد اجلدول الزمين الالزم لتنفيذ التحول. -

 .ة الشرعية ببنك الشارقة اإلسالميالفرع الثالث: هيئة الرقاب
 مع متوافقة بطرق االستثمار إىل وتوجيهها املسلمني مدخرات جتميع هو اإلسالميةاملصرفية  من اهلدف يرى البنك أن

 أحكامها يف معجزة هي اإلسالمية الشريعة تمعام، وأن الشاملة التنمية خطط يف املسامهة إىل باإلضافة اإلسالمية الشريعة
 اإلسالمية الشريعة وأحكام قواعد تطبق اإلسالمية البنوك أن مباو ، والتنمية االستثمار دخار،اإل النفقات، الربح، بالعمل، املتعلقة

 بنك مع التعامل يف يرغب الذي العميل طلب لتلبية مناسب بشكل املعامالت تطبيق إىل دف اإلسالمية املصرفية اخلدمات فإن
 مدى إىل باإلضافة ا وااللتزام اإلسالمية الشريعة لقواعد االمتثال مدى تعكسان ومسعته البنك صورة فإن وبالتايل إسالمي
حيث تتوىل هذه األخرية وقسم التدقيق الشرعي الرقابة على اخلدمات ، الشرعية والرقابة الفتوى هيئة بقرارات وااللتزام االنصياع

 عة اإلسالمية.ياملصرفية املقدمة من البنك ومدى مطابقتها ألحكام الشر 
  الشارقة اإلسالمي:أوال:هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك 

 فضال اإلسالمي الفقه يف متخصصني علماء من وتتكون مستقلة هيئة هي الشرعية والرقابة الفتوى هيئة إن تعريف الهيئة: -1
 أن من للتأكد املختلفة البنك أنشطة على وتشرف وتراقب اهليئة هذه توجه اإلسالمية، الشريعة ملبادئ وفقاً  الفتوى يف خرباء عن

 وملزمة إلزامية  اهليئة وفتاوى قرارات ومعامالته، كما أن البنك عمليات كافة يف اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام تتبع البنك إدارة
 الفتوى هيئة وتتألف اإلدارة جملس ترشيح على ابناء الشرعية والرقابة الفتوى هيئة بتعيني العامة اجلمعية البنك، تقوم إدارة على

 اهليئة بتعيني يقوم اإلدارة جملس فإن سبق ما وباستثناء أعضاء، مخسة عن وال يزيد أعضاء ثالثة عن يقل ال مما الشرعية والرقابة

                                                           
إىل مؤمتر حتويل البنوك التقليدية إىل بنوك إسالمية"،قسم  ، ورقة مقدمة-المبادئ والضوابط واإلجراءات -تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسالميةجاسم النشمي، عجيل  -  1

  .2015أفريل   15 -14إلسالمية، الدراسات اإلسالمية، كلية الرتبية ا
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 على إبراهيم  /الدكتور اهليئة األول عضو الشامسي على جاسم  /الدكتور األستاذ اهليئة رئيس الشرعية وهم والرقابة للفتوى األولية
  1املنصوري على إبراهيم /الدكتور اهليئة عضو الطنيجي

  2يتعمل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك علمهام هيئة الرقابة الشرعية ببنك الشارقة اإلسالمي:  -1

  البنك؛ يتبعها اليت والسياسات املناهج عن فضالً  التأسيس عقد وأنظمة بنود التأسيس، عقد يف الشرعية اجلوانب على املوافقة -
 للبنك؛ املالية باملعامالت املتعلقة والعقود اإلتفاقيات على املوافقة -
 املقدمة واملعامالت والقضايا األسئلة حول الفتاوى وإصدار البنك قبل من تقدميها مت اليت املنتجات حول الشرعية اآلراء إعطاء -
 اهليئة؛ إىل
 اهليئة؛ قبل من املعتمدة املنتجات ضمن هي املربمة الصفقات أن من للتأكد أنشطته من والتحقق البنك عمليات متابعة -
 إجياد كذلك اإلسالمية الشريعة وأحكام مبادئ مع تتفق ال اليت املالية املعامالت ملشاكل املمكنة الشرعية احللول واقرتاح تقدمي -

 الشريعة؛ قواعد مع تتفق ال اليت للمنتجات البدائل
 يف ملساعدم اإلسالمية املالية باملعامالت الصلة ذات التدريبية الربامج وإعداد املوظفني إىل بالنسبة والتوجيه املعرفة نطاق توسيع -

 ؛ اإلسالمية الشريعة قواعد مع التوافق حتقيق
 املالية؛ السنة اية يف للبنك املالية البيانات حول الشرعي الرأي إبداء -
 لتفادي املختص القسم تنبيه مث ومن إيقافها أو وتصحيحها اإلسالمية الشريعة ألحكام املخالفة املعامالت على اإلعرتاض -

 ؛ اإلدارة جملس إىل اخلطي اإلعرتاض تقدمي يتم اتكراره
 أحكام مع متوافقة املعامالت كتل مدى أي وإىل البنك معامالت مراجعة بشأن الشرعية الرقابة قسم تقارير ومراجعة إستعراض -

 اهليئة؛ عن الصادرة والقرارات والفتاوى اإلسالمية الشريعة
 اخلريية؛ اهليئات حسابات إىل وحتويلها اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتوافق ال معامالت خالل من احملققة األرباح شطب -
 اإلسالمية؛ الشريعة ملبادئ وفقاً  حتسب اخلسارة وحتمل األرباح توزيع أن من التأكد -
 واملراجعة احملاسبة منظمة حسب الزكاة ملعايري ووفقاً  اإلسالمية الشريعة لتعاليم وفقاً  حيسب الزكاة حساب أن من التأكد -

 وفقا يتم الزكاة صندوق موارد توزيع أن من والتأكد الواحد للسهم الزكاة فرض عن املسامهني وإخطار اإلسالمية املالية للمؤسسات
 اإلسالمية؛ الشريعة ألحكام

 الضروري من أنه اهليئة تعتقد إضافية معلومات أية وطلب وقت أي يف والوثائق البنك حسابات ومراجعة بفحص احلق ممارسة -
 وودائعه؛ البنك أصول مراجعة يف احلق وهلا عليها احلصول

 وإىل السنة خالل ا القيام مت اليت والعمليات البنك معامالت عن اهليئة رأي يشمل للبنك العامة اجلمعبة إىل سنوي تقرير تقدمي -
  اهليئة. وتوجيهات بقرارات البنك إدارة التزام كان مدى أي
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consulté le 18 /07/2019 à 14 :56. 
2
 -https://www.sib.ae/ar/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81/%D8 ; 

consulté le 18 /07/2019 à 16 :10 . 
 

 

 



� ا����� ���رب دول ����                   ا��
	 ا�����:       ��
���� إط�ر ا�! �ل �  

 

 
69 

  ثانيا: إدارة الرقابة وقسم التدقيق الشرعي
 واجلمهور، واملودعني، ومسامهيه، وعمالئه، البنك، موظفي وثقة لرضا مصدرا الشرعية اإلدارة تصبح يسعى البنك  أن

  أنشطته مجيع لتنقية وتفاين وإخالص جبد يعمل البنكاألمثل حيث  اختيارهم هو اإلسالمي الشارقة بنك جعل يف للمسامهة
تابعة هليئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك، كإدارة مستقلة  والتدقيق الشرعي لذا كون إدارة الرقابة للشريعة، متاما موافقة وجعلها

املبكر عن أي خطأ وإبالغ اإلدارة به  يتمثل دورها يف التأكيد على االلتزام باملعايري الشرعية يف شيت معامالت املصرف والكشف
 لتصحيحه وجتنب تكراره.

  1وتتمثل يفأهداف قسم الرقابة الشرعية:  -1

 معامالت جلميع الشرعية الناحية من األداء وجودة سالمة حتقيق إيل تفضي وبناءة فعالة بطريقة الشرعي والتدقيق بالرقابة القيام -
  البنك؛

 بأحكام التامة املعرفة وزيادة عامة، بصفة اإلسالمية املصرفية مفهوم عن والعاملني املوظفني وعي زيادة علي الدءوب العمل -
 خاصة؛ بصفة الشرعي وتكييفها البنكية املنتجات

 اخلاطئة التطبيقات من للتخلص وذلك الشرعية والتوجيهات للمعايري الصحيح بالتطبيق دائما لاللتزام املوظفني وتشجيع توجيه -
 الشرعية؛ املعايري مع متوافقة والغري

يعكس دور قسم الرقابة الشرعية املهام اليت يقوم ا للتأكيد على االلتزام بأحكام الشريعة قبل  دور قسم الرقابة الشرعية: -2
 2رفع التقارير هليئة الفتوى والرقابة الشرعية

 الفتوى؛ هيئة قبل من عليها املوافقة متت والعقود واخلدمات األنشطة مجيع أن من التأكد -
 والوحدات؛ الفروع قبل من تنفيذها عقب املعامالت ملفات مراجعة -
 للتأكد وذلك تنفيذها قبل معاملة كل تطبيق آلية مراجعة وكذلك استخدامها قبل والعقود واالتفاقيات النماذج مجيع مراجعة -

 الفتوى؛ هيئة قبل من الصادرة والتوصيات والقرارات للمعايري موافقة املعامالت مجيع أن من
 املوافقة متت اليت واملستندات والعقود للنماذج وفقا الشرعية والقرارات باملعايري والوحدات واألفرع األقسام مجيع التزام من التأكد -

 الشرعية؛ اهليئة قبل من عليها
 الفتوى؛ هيئة توجيهات ضوء يف البنك أقسام عن الصادرة واآلليات النماذج كل مراجعة -
 البنك؛ معامالت مجيع صحة موثقة بصورة تقر واليت الشرعي التدقيق إلجراء الالزمة والنماذج الربامج إعداد -
 وتلقي التقرير فرتة يف متت اليت باألنشطة اخلاصة واملالحظات النتائج بدوره ليعكس الفتوى هيئة إيل يقدم دوري تقرير إعداد -

 املعنية؛ واإلدارات البنك إدارة إيل وإرساهلا اهليئة وقرارات توجيهات
 السليم؛ الشرعي للتدقيق مناسبة بيئة إجياد يف البنك إدارة مع املسامهة -
 .للتمويل الشرعية واألساليب اإلسالمية املصرفية عن البنك ملوظفي التدريبية الدورات تقدمي يف املشاركة -
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 اإلسالمي:خدمات بنك الشارقة  :الفرع الرابع
  يقدم بنك الشارقة اإلسالمي خدماته يف ظل جمموعة تتمثل يف  

   1تتمثليقدم البنك يف ظل املصرفية لألفراد خدمات متنح للعميل امتيازات متعددة تليب احتياجاته اليومية  خدمات األفراد: -أوال
ويسر مع احلسابات املتوافقة مع أحكام الشريعة  : فيوفر البنك خدمة إدارة احتياجاتك املصرفية بسهولةالحسابات والودائع - 1

اإلسالمية كاحلساب اجلاري، وحساب التوفري الذي ميكن العميل من احلصول على األرباح من خالل استثمار املدخرات بالبنك 
   .18وفقا ملبدأ املضاربة وحساب حصاليت الذي يسمح بالتوفري ملستقبل األبناء منذ والدم حىت سن 

: يتم توفري جمموعة من اخلدمات التمويلية واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كتمويل شراء مسكن، أو سيارة، يلالتمو  - 2
  متويل العالج، متويل األسهم....

: ال يهتم فقط بنك الشارقة اإلسالمي باالحتياجات املالية فقط بل يساعدكم على أن تكونوا مستعدين لألشياء غري التأمين - 3
  قع حدوثها يف املستقبل.متو 
يعمل البنك على تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات املصرفية واحللول املالية العملية لعمالئه من : خدمات الشركات - ثانيا

  2الشركات واملتمثلة يف
 بالعقارات، يتعلق فيما بالعمالء اخلاصة التمويل احتياجات تلبية لتمويل كطريقة ستصناعاإل مبدأ يعتمد البنك :ستصناعاإل - 1

 وفقاً  البناء تشييد يتم ذلك وبعد العقار لبيع ستصناعاإل اتفاقية على ذلك، يوقع بنك الشارقة اإلسالمي إىل وما املباين،
حيث ، اآلجل الدفع أساس على من العمالء  البيع سعر البنك على  وحيصل من البنك وبتمويل بالعمالء اخلاصة للمواصفات

 متضمنة سنوات،10متويل مع فرتة املشروع، تكاليف إمجايل من ٪  50إىل ٪  40يساهم البنك نسبة مسامهة نقدية كحد أدىن 
 تأمني سنوية حسب االتفاق، مع ضرورة وجود وثيقة أو سنوية نصف فصلية، شهرية، السداد وتكون طريقة، البناء فرتة من سنتان
   اإلنشاء. حتت العقار تغطي البنك لصاحل

 هذا يف آخر شريك من حصة يشرتي الذي للشريك كاملة مبلكية تنتهي واليت الشراكة أشكال من شكل هيالمشاركة:  - 2
 مشاركة يف البنكسيدخل  العقارات، متويل على اآللية هذه وبتطبيق، منهما كل بني عليها متفق آللية طبقاً  يستعيدها املشروع
 يف البنك حصة وتتمثل النقدية، واملسامهة بأرضه املشاركة حصة العميل يف تتمثل حبيث العقار لبناء البناء مع العميل فرتة خالل
 ونظراً  دوري، وبشكل ا،عليه متفق إجيارية قيمة مقابل العقار يف نصيبه بإجيار يقوم البنك البناء من االنتهاء وبعد املشروع، متويل
 يف بالعميل اخلاصة امللكية زيادة إىل يؤدي مما امللكية من مسبقاً  عليها متفق مئوية نسبة فسوف يتملك العميل اإلجيار قيمة لدفع

ومسامهة  حرة للتمويل أن تكون ملكية يشرتط البنك، عليها املتفق اإلجيار مدة انتهاء عند  إىل أن تصبح بالكامل للعميل العقار،
 سنتان متضمنةسنوات  10 املشروع يف حني متتد فرتة التمويل إىل قيمة كامل من ٪  50إىل ٪  40األدىن فيها نقدية ميثل احلد

 .اإلنشاء فرتة من
 مالكاً  املستأجر يصبح عليها املتفق التأجري فرتة اية ويف التجارية،ت املباين العقارا تأجري أشكال من شكل هي :اإلجارة - 3

 على وبناءاً  ورد ملا تطبيقاً ، عليه املتفق البيع سعر لقاء التأجري فرتة اية يف أو خالل املؤجر من شرائها خالل من العقارات لتلك

                                                           
1
 -https://www.sib.ae/ar/ت� XXq1wy4zbIU, consulté le 19 /07/2019 à 6 :15.#ا���

2 - https://www.sib.ae/ar/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-
,%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%8C#.XWmNRdo3vIU, consulté le 
19 /07/2019 à 9 :23. 
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 أن يشرتط للتمويل ذه اآللية ي،التمويل اإلجيار شروط حسب بتأجريه يقوم ذلك وبعد العقار بشراء يقوم البنك باإلجيار الوعد

 سنوات. 8تتجاوز  متويل ال مع فرتة الشراء سعر من ٪  50إىل ٪  40املقدم لإلجياراحلد األدىن  وأن يكونحرة  ملكيةتكون 
 الشراء لوعد ووفقاً  بالعميل اخلاصة للمواصفات وفقاً  العقار أو األرض قطعة فإن البنك يشرتي  اآللية، هلذه تطبيقاُ  المرابحة: - 3

 ل البنك حصو  لقاء األرض ملكية نقل ويتم املراحبة اتفاقية على التوقيع يتم الغرض، وهلذا قدمه، الذي اآلجل الدفع أساس على
 .املراحبة ألحكام وفقاً  املناسب الوقت يف املستحقة األقساط سداد لضمان ف العميل طر  من الالزم الضمان على
  1 ببنك الشارقة اإلسالمي إىلاالستثمارية ميكن تقسيم املصرفية  المصرفية االستثمارية: - ثالثا

 وتتمثل يفالصناديق االستثمارية:  -1

 وأرباح الرأمسالية املكاسب من الطويل املدى على املتوسط من أعلى عائد حتقيق : تعمل احملفظة علىةسالمياإل ”ثروة “حمفظة -
 الشريعة مع واملتوافقة العربية واألسواق اخلليج دول أسواق يف املتداولة واألسهم املالية األوراق يف االستثمار خالل من الدخل

 .اإلسالمية
 لشركات الطائرات تلك وتأجري واملستعملة اجلديدة الطائرات لشراء الصندوق هدفي :سالميةاإل لإلجارة ”أميال “صندوق -

 اختيار إىل باإلضافة شراءها يتم اليت الطائرات يف التنويع يتم االستثمار من النوع هذا خماطر من وللتقليل املختلفة، الطريان
 .خمتلفة جغرافية مواقع يف مستأجرين

 اخلليجي التعاون جملس دول منطقة عرب الدخل بتدوير تقوم اليت العقارات يف الصندوق هذا يستثمر :للعقارات احلصن صندوق -
 .أشهر ثالثة كل املستثمرين على الدخل توزيع يتم كـما جيداً، مدروسة استثمار معايري إىل واستناداً  جيدة دراسة بعد
 الشارقة اإلسالمي يفتتمثل حلول اخلزانة ببنك الخزينة:  -2
 وأسبوعي يومي أساس على األرباح معدل اجتاه حتليل على البنك يف اخلزينة خرباء يعمل: والتحديثات األرباح معدالت حتليل -  

 يف الصحيح القرار الختاذ البنك داخل املختلفة األعمال أقسام لتوجيه التحليالت هذه تستخدم شهري، أساس على وأيضاً 
 .التمويل تكلفة حساب إىل باإلضافة لألرباح املستقبلية هاتاجتباال التنبؤ مع التمويل تكلفة حساب

 ومناقشة الستعراض وذلك "والودائع األصول جلنة "باجتماعات تسمى شهرية اجتماعات البنك يعقد: والودائع األصول إدارة -
 املتعلقة املسائل خمتلف يف قرارات باختاذ اجتماعاا يف اللجنة  تقوم ذلك، جانب إىل ة،اخلزين أنشطةوإدارة  العمومية امليزانية

  .لذلك التوجيهية واألسس السياسات وضع إىل باإلضافة االئتمان حدود على واملوافقات السيولة وتوجيه إلدارة العريضة اخلطوطب

 القنوات خمتلف خالل من وذلك األجنبية العمالت شراءو  بيع خدمات البنك يقدم :)البيع  /الشراء (األجنبية العمالت جتارة -
 سعر حسب البنك خالل من الصرف أسعار على واحلصول األجنبية بالعمالت احلسابات يف األموال تلقي للعمالء ميكن ة،البنكي

 طريق عن العامل يف بلد أي إىل حتويلها ميكن واليت لعمالئه الرئيسية العمالت مجيع البنك يبيع نفسه الوقت ويف السائد الصرف
 العمالت وشراء بيع خبدمة أيضاً  البنك يقوم كما التجاري، التمويل أو )التلكس (الربقية  واحلواالت البنكية الشيكات حواالت
 ميّكن وهذا اهلامش، على للتجارة بديلة هي واليت  ،"اإلسالمي الشارقة لبنك األجنبية العمالت استثمارات "خالل من األجنبية
  .أسعارها تقلبات من واالستفادة الرئيسية األجنبية العمالت شراء من العمالء

 هذا الثابتة، يتوفر ودائعهم على للعمالء املمكنة األرباح معدالت أفضل لتقدمي املنتج هذا يستخدم: اخلاصة الثابتة الوديعة -  
 يعمل املنتج، هذا من لالستفادةالسوق،  لظروف وفقا تنافسية أرباح معدالت ويوفر درهم ماليني عشرة تتجاوز اليت للودائع املنتج

                                                           
1
 - https://www.sib.ae/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D, consulté le 19 /07/2019 à 10 :41. 
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 للمعادن لندن بورصة من معادن شراء وكيًال) (بصفته البنك يرتب حيث البنك، مع املعادن مراحبة صفقة إىل اللجوء على العمالء
  .الربح مع اآلجل الدفع أساس على العميل من املعدن نفس شراء يتم ذلك وبعد الفوري السعر أساس على العميل لصاحل

 الفرع الخامس: تقييم تجربة التحول لبنك الشارقة اإلسالمي
املالية  اتميكننا تقييم جتربة حتول بنك الشارقة الوطين التقليدي إىل بنك الشارقة اإلسالمي من خالل عرض البيان

للسنوات األخرية وذلك للوقوف على خمتلف التطورات اليت يشهدها البنك يف الوقت احلاضر أما عن الفرتة السابقة واليت كانت 
  تسبق حتول البنك للمصرفية اإلسالمية فالبنك عمد إىل إزالة كل املعلومات املالية السابقة لتحوله.

   .لبنكأوال: دراسة أثر التحول الكلي على سيولة ا
  باالستعانة باجلداول التالية:  يتم التعرض لسيولة البنك من خالل عرض أصول البنك

  : ولدراسة ذلك مت االستعانة باجلدول التايلدراسة تطور إجمالي أصول بنك الشارقة اإلسالمي -1
  .2018 -2014خالل الفترة ي األصول ببنك الشارقة اإلسالمي تطور إجمال ):20الجدول رقم (

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 44.742 38.688 33.539 69.888 66.013 )مليار درهم ( إمجايل األصول

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر

، حيث أن إمجايل األصول كان مرتفع يف 2018إىل  2014نالحظ من اجلدول أعاله تطور إمجايل األصول من سنة   
بلغ إمجايل  كما ،وذلك نظرا الستثمار البنك أمواله يف الصناديق 2016يف قيم عليا لينخفض سنة  2015و 2014سنيت 

وتأيت هذه الزيادة  ةباملائ 17بزيادة قدرها  2018سنة  38,68مليار درهم مقارنة بسنة بـ  44,74حوايل  2018 األصول سنة
   :نشري إىل الشكل البياين املوضح لذلكوللتوضيح أكثر  .تسهيالت العمالء  واالستثمارات للنمو القوي لكل من نتيجة

  .2018 -2014خالل الفترة ي األصول ببنك الشارقة اإلسالمي تطور إجمال ):17الشكل رقم (

  
  .20من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

  ولدراسة ذلك مت االستعانة باجلدول التايل: تطور حجم ودائع بنك الشارقة اإلسالمي بعد التحول دراسة -2

  .2018 - 2014تطور إجمالي الودائع ببنك الشارقة اإلسالمي  خالل الفترة  ):21الجدول رقم (

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 62.438 66.318 18.369 12.953 14.591 )مليار درهم ( إمجايل الودائع

  .من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر
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فنالحظ ، 2018 – 2014خالل الفرتة  نالحظ من اجلدول السابق تطور إمجايل الودائع ببنك الشارقة اإلسالمي  
املتبناة جلذب  إلسرتاتيجيتهيرجع تطور ودائع البنك و  مليار درهم 66.318إىل مليار درهم  12.953ارتفاع إمجايل الودائع من 

    وللتوضيح أكثر نشري إىل الشكل البياين املوضح لذلك .العمالء والعمل على توفري خمتلف اخلدمات املصرفية لتلبية رغبام
  .2018-2014خالل الفترة ببنك الشارقة اإلسالمي  تطور إجمالي الودائع ): 18الشكل رقم (

  
  .21من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

  ثر التحول الكلي على ربحية البنك.ثانيا: دراسة أ

  ولدراسة ذلك مت االستعانة باجلدول التايل
  .2018-2014ببنك الشارقة اإلسالمي  خالل الفترة  صافي الربح تطور  ):22الجدول رقم (              

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 510 478 463 410 377 صايف الربح (مليار درهم)

  .من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر

، أن 2018إىل غاية سنة  2014خالل الفرتة الشارقة اإلسالمي أرباح بنك  تطورمن خالل معطيات اجلدول نالحظ   
 ترتفاع حجم االستثماراوذلك راجع ال مليار درهم  510مليون درهم إمارايت لتصل إىل  377 ترتاوح ما بني كانت  أرباح البنك

  :نشري إىل الشكل البياين املوضح لذلكالبنك، وللتوضيح أكثر  تيف األوراق املالية وكذلك ارتفاع إيرادا

  .2018-2014الفترة خالل الشارقة اإلسالمي بنك  صافي ربحتطور  ): 19الشكل رقم (

  
  .22 من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم: المصدر

لقد أثبتت نتائج البيانات املالية اليت مت دراستها، مدى كفاءة تطبيق النظام املصريف اإلسالمي على أداء بنك الشارقة 
  اإلسالمي وجناح جتربة حتول البنك.
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  .)البنك العقاري الكويتي سابقا  (المطلب الثالث: بنك الكويت الدولي  
تتسم البنوك اإلسالمية يف الكويت باألداء املتميز واإلقبال الشديد عليها، مما جعلها تتفوق جبدارة على البنوك التقليدية 

يعرف هذا البنك قبل التحول  (إىل احلد الذي جعل البنوك التقليدية تتحول للعمل املصريف اإلسالمي، ويعترب بنك الكويت الدويل 
أول بنك متخصص يف الكويت  كما أنه أول بنك متخصص يتحول للعمل وفق الشريعة اإلسالمية، ) بالبنك العقاري الكوييت

  .الكويتيةالبنوك أعرق  ومن

  : نبذة عن بنك الكويت الدوليولاألالفرع 
متخصص  لبنكوذلك لتلبية احلاجة املتزايدة  البنك العقاري الكوييت سمإحتت  1973 مايو 13 تأسس البنك يف

ويف األول من  ،هدف البنك تقدمي التسهيالت املصرفية للمستثمرين واملقاولني وأصحاب األمالك اخلاصة ،يف التمويل العقاري
وتغري اسم البنك من العقاري ليصبح بنك الكويت  املصرفية اإلسالمية حتول نظام البنك ليقوم على نظام 2007 يوليو من عام

  1الدويل.
سعى البنك دائماً لتوفري يمتويل أنشطة القطاع اخلاص ومشاريع اخلطة التنموية يف البالد، يف وباإلضافة إىل مسامهته 

الدوافع الرئيسية ملسرية التنمية االقتصادية يف الكويت، وانتهاًء حلول متويلية تناسب الشركات الصغرية واملتوسطة اليت تشكل أحد 
ويف إطار سعيه الدائم ، مبسامهاته املستمرة يف تطوير سوق العمل الكوييت، من خالل تدريب واحتضان الكوادر الوطنية املؤهلة

ث ممارسات العمل املصريف املتطور ات وأحدللحفاظ على املكانة اليت اكتسبها خالل مسريته الطويلة، ولضمان مواكبة آخر التطورا
، شاملة دف إىل تطوير أنشطة أعماله من خالل جمموعة من األهداف املدروسة بعناية إسرتاتيجية 2015عام »  الدويل «تبىن 

القائمة على أحدث ممارسات العمل املصريف  وإتباعوتعظيم عوائد مسامهيه  إىل حتسني جودة أصوله»  الدويل «وتسعى إسرتاتيجية 
االبتكار واإلبداع، مع ضمان االستغالل األمثل ألحدث األساليب التكنولوجية، ومبا ينعكس إجياباً على جودة اخلدمات 

واملنتجات املقدمة لعمالئه، ويضمن مستويات رحبية متنامية ومستدامة، وليكون البنك اإلسالمي املفضل يف الكويت، واجلهة 
وانعكس تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية الشاملة إجياباً على التصنيف االئتماين للبنك خالل ، الوطنية املاهرة األكثر استقطاباً للكوادر

مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت   «A+»بتثبيت التصنيف االئتماين للبنك عند»  فيتش «، حبيث قامت وكالة 2016العام 
أن » فيتش«وأوضحت ، النتائج اإلجيابية اليت حققها على أكثر من صعيد، على ضوء  bb»-« القدرة الذاتية له عند درجة

يواصل االستفادة من البيئة التشغيلية املستقرة نسبياً يف الكويت، بالرغم من التبعات االقتصادية الناجتة عن اخنفاض » الدويل«
تقد أن استمرار اإلنفاق الرأمسايل وفقاً للخطط أسعار النفط، كما أنه مازال عرضة لتباطؤ مستوى النمو االقتصادي، إال أا تع

، أحد املؤشرات على مدى متانة »الدويل«ويعترب تثبيت ورفع تصنيفات ، الضغوطات تلك مستوى من جزئياً  سيخفض احلكومية
حبيث حقق  مركزه املايل وسالمة اإلسرتاتيجية اليت وضعها يف ظل التحديات اليت كان يشهدها السوق الكوييت يف تلك اآلونة،

ديعة البشرى منواً مستمراً يف األرباح وحسابات املودعني، ووديعة أرزاق وو  2017خالل العامني املاضيني ومنذ بداية العام 
 .اآلن  حىتقياسية، تؤكد جناحه يف حتقيق األهداف اليت وضعها  مبعدالت
على مد جسور التعاون مع اجلهات الرمسية واألهلية، للمسامهة يف النهوض باملسار االقتصادي والتنموي » الدويل«وحرص        

كامالً للمشاركة يف األنشطة االجتماعية   ا ططه السنوية برناجمخمللبالد وكافة مؤسسات وهيئات اتمع املدين، حني ضمن 
املختلفة ودعمها ورعايتها، سواء كانت ثقافية، وخريية، ودينية، واجتماعية، وبيئية أو رياضية، ناهيك عن مسامهاته اليت يقدمها 

 .السنللقطاع الصحي ودور الرعاية االجتماعية، ومراكز رعاية األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة واملعاقني وكبار 
                                                           

1
 - https://ar.wikipedia.org/wiki/بنك_الكويت_الدويل, consulté le 26/06/2019 à 17:49. 
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يف السنوات األخرية مبادرة دعم املسرية التعليمية، من خالل املسامهة يف نشر الثقافة املصرفية واملالية وتدريب » الدويل«كما تبىن 
الطالب ومساعدم يف إجناز حبوثهم األكادميية، ومسامهته الفاعلة يف نشر الوعي بأساسيات العمل املصريف اإلسالمي، من خالل 

حملاضرات والورش التدريبية اليت يقوم بتنظيمها أو رعايتها، ضمن جهوده الرامية للمسامهة يف رفع مستويات الشمول الندوات وا
»  درع التميز الذهيب يف جمال املسؤولية االجتماعية «على جائزة » الدويل«وساهم كل ما سبق يف حصول ، املايل يف الكويت

من »  جائزة املسؤولية االجتماعية «للمسؤولية االجتماعية، كما حصل أيضاً على  ، من املنظمة العربية2016و 2015للعامني 
  2016.1 و 2015لعامي »  بانكر ميدل ايست «

  الكويت الدوليلبنك  كليالثاني: مراحل التحول ال فرعال
  2كالتايل:  الكويت الدويلميكن تلخيص أهم مراحل التحول للعمل البنكي اإلسالمي يف بنك 

) بطلب إىل بنك الكويت املركزي بشأن رغبته يف التحّول إىل بنك يعمل  سابقاً  تقدم البنك العقاري الكوييت ( 2003 يف عام -
 .وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

لسنة  32بإضافة قسم خاص بالبنوك اإلسالمية إىل الباب الثالث من القانون رقم  2003لسنة  30صدر القانون رقم  - 
إجراءات حتّول البنوك الكويتية التقليدية إىل و إضافة شروط وقواعد هنة املصرفية يف الكويت، ومشلت واملتعلق بتنظيم امل، 1968

 .بنوك تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية
ا يتفق وافقت اجلمعية العمومية غري العادية من حيث املبدأ، على تعديل كل أنشطة البنك املصرفية مب 2003خالل عام  - 

وأحكام الشريعة اإلسالمية، وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي مبا يتفق والقواعد القانونية املتضمنة لذلك، وأرسل القرار إىل 
 .بنك الكويت املركزي تزامناً مع صدور قانون املصارف اإلسالمية والعمل به

املبدئية، على طلب البنك العقاري الكوييت بالتحّول الكلي مت احلصول على موافقة بنك الكويت املركزي  2004خالل عام  - 
إىل العمل املصريف اإلسالمي، حبيث يلتزم خالهلا البنك العقاري الكوييت باستيفاء متطلبات خطة التحّول والربنامج الزمين لذلك،  

 .جيله يف سجل البنوك اإلسالميةكما طلب بنك الكويت املركزي عدم البدء مبمارسة النشاط املصريف اإلسالمي للبنك قبل تس
متت املوافقة من قبل بنك الكويت املركزي، على متديد فرتة صالحية التحّول حلني استيفاء كل  2006و 2005خالل عامي - 

 .متطلبات التحّول
لذلك، كما  صدرت املوافقة على التحّول الشامل، والبدء باإلجراءات القانونية احملققة 2006خالل شهر ديسمرب من عام  - 

 .عقدت اجلمعية العمومية العادية وغري العادية إلقرار تعديالت التحّول
 .باعتماد التحّول للعمل، وفقاً للشريعة اإلسالمية وتغيري اسم وشعار البنك 2007مايو  20صدر املرسوم األمريي يف  - 
البنك «املرسوم األمريي القاضي بشطب  صدر قرار حمافظ البنك املركزي، بشأن إجراءات تفعيل 2007يونيو  17يف  - 

يف سجل البنوك اإلسالمية لدى بنك الكويت املركزي، » بنك الكويت الدويل«من سجل البنوك، وقيده باسم » العقاري الكوييت
 .2007يوليو  1وأن يبدأ العمل ذا القرار من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية يف 

 
 

                                                           
1
 -https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=79e3e42a-ad97-47c0-8cbb-03775f7e9fc6 , consulté le 

26/06/2019 à 18:09. 
2 -https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=79e3e42a-ad97-47c0-8cbb-03775f7e9fc6 , consulté le 
26/06/2019 à 18:25. 



� ا����� ���رب دول ����                   ا��
	 ا�����:       ��
���� إط�ر ا�! �ل �  

 

 
76 

   الكويت الدولي.الثالث: هيئة الرقابة الشرعية لبنك  فرعال
تقع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يف بنك الكويت الدويل يف موقع على نفس مستوى جملس اإلدارة وأسفل اجلمعية 

 ألساسي لبنكمن النظام ا 8و 7العمومية، وبالتايل فهي يف موقع أعلى من اإلدارة التنفيذية يف البنك وذلك مبوجب املادتني 
تعترب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يف بنك الكويت الدويل هي صاحبة القرار يف إعداد اإلرشادات الشرعية «الكويت الدويل 

على أنشطة البنك للتأكد من أن أنشطة البنك وعقوده وعملياته ملتزمة بأحكام  القرارات الشرعية للبنك واإلشرافوصياغة 
  1.» وتعترب قرارات اهليئة الشرعية يف البنك ملزمة إلدارة البنكالشريعة اإلسالمية، 

  2هم.و  احلاليني تتكون هيئة الرقابة من جمموعة من األعضاء: الكويت الدوليأعضاء هيئة الرقابة لدى بنك  -أوال
  ؛الشيخ الدكتور خالد مذكور املذكور - 
  ؛الشيخ الدكتور مصطفى حسن الزلزلة -
  ؛حممد حجي اجلديالشيخ الدكتور علي  -
  الشيخ الدكتور عبد العزيز خليفة القصار. -

تلتزم هيئات الفتوى والرقابة الشرعية باألحكام املتفق عليها بني الفقهاء  :الكويت الدوليهيئة الرقابة لدى بنك مهام  - ثانيا
املطروح حكم سابق للفقهاء تفيت اهليئة  وعند االختالف ختتار كل هيئة ما تراه مناسبا وحمققا للمصلحة، وإذا مل يكن يف املوضوع

 فيه باجتهادها كما تقرتح حلوال شرعية إلجياد بدائل للمنتجات املخالفة لقواعد الشريعة بالتعاون مع األجهزة املتخصصة يف البنك
  3ومن أهم املهام ما يلي

  على مدار العام؛ على عقد اجتماع ما بني فرتة وآخرىاجتماع هيئة الرقابة الشرعية واحلرص  -
مناقشة وحبث كافة اإلجراءات واألعمال اليت يقوم ا، وطرحها أمام أعضاء اهليئة ألخذ املشورة والرأي القانوين والشرعي يف   -

  كافة التعامالت والعقود واالتفاقيات وغريها من اخلطوات؛
  سبة هلا؛استعراض االستفسارات واإلشكاليات املتعلقة بالعمل ووضع احللول املنا -
  تقدمي خدمات وتسهيالت مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ -
كل منتج من منتجات الصريفية اإلسالمية مير عرب جمموعة من إجراءات مراجعة االلتزام بأحكام الشريعة من قبل هيئة الفتوى   -

  والرقابة الشرعية.

  الدولي.الفرع الرابع: الخدمات التي يقدمها بنك الكويت 
من خالل تقدمي حلول مبتكرة وحديثة تتسم باملرونة، وذلك بشموليتها، »  الدويل «تتسم اخلدمات املقدمة من 

على حتسني وتطوير املنتجات واخلدمات اليت يقدمها تركز  البنك طةخ حبيث أن ،وتتناسب مع احتياجات العمالء على اختالفها
  .لعمالئه، لتناسب متطلبام وظروف السوق

من شأا مساعدة عمالءه يف إدارة وضبط أمورهم  خدماتتقدمي  حيرص بنك الكويت الدويل على خدمات شخصية: -أوال
  وتتمثل هذه اخلدمات فيما يلي: املتعاملنياملالية بكفاءة وبطريقة تتالءم مع متطلبات 

                                                           
1
 - https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/84001/27-12-2009- , consulté le 26/06/2019 à 18:37. 

2
 - https://www.kib.com.kw/home/Personal/about-us/Disclosures/Disclosure-on-the-Resolutions-of-the-
Ordinary-General-Assembly-Meeting-of-Kuwait-International-Bank-s-Shareholders-for-the-Year-Ending-31-
12-2016-.html, consulté le 26/06/2019 à 18:40. 
3
 - https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/84001/27-12-2009, consulté le 26/06/2019 à 18:52. 
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مجيع االحتياجات املصرفية، فسواء أردت  : يقدم بنك الكويت الدويل جمموعة واسعة من احلسابات اليت تناسبالحسابات -1
  1احلصول على أرباح جمزية على املدخرات أو أردت فتح حساب فالبنك يقدم جمموعة من احلسابات اليت تليب املتطلبات.

احلياة،   : يقوم البنك بتوفري جمموعة من البطاقات اإلئتمانية اليت تليب اإلحتياجات املالية تناسب أسلوبالبطاقات اإلئتمانية -2
  2كما تقدم مجيع هذه البطاقات باقة حصرية من املزايا والعروض اليت متكن اإلستفادة منها حمليا وعامليا.

: من خالل حلول البنك الشاملة ميكنك حتقيق أهدافك، من خالل توفري إمكانية شراء سيارة، أثاث، إلكرتونيات، التمويل -3
  3املراحبات.وكل ما حتتاجه بكل راحة وسهولة من خالل 

: إذا كنت ترغب باحلصول على أرباح جمزية على ودائعك، فإن الودائع املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية هي  اإلستثمار -4
 4كل ما تبحث عنه، ولذلك استثمر أموالك يف أي من الودائع وسيتم إيداع األرباح يف احلساب حسب فرتة االستثمار املختارة.

: حيرص بنك الكويت الدويل على تلبية احتياجات األعمال وذلك عن طريق توفري جمموعة من خدمات األعمال - ثانيا
 املنتجات، واخلدمات، والتمويالت الالزمة لتلبية االحتياجات.

االستفسار عن بنك الكويت الدويل نوعني من البطاقات التجارية ومها بطاقة اإليداع النقدي وبطاقة  طرحي: المنتجات -1
 والذي  ساب حتت الطلبباإلضافة إىل احل، الرصيد لتمكني عمالئه من اإليداع النقدي، أو االستفسار عن حسابام أون الين

فتح احلساب بالدينار  وإمكانيةمع  ويقدم مزايا التوفري واالستثمار يف آن واحد تلبية احتياجات األفراد والشركاتل هتصميممت 
.الكوييت أو غريه من العمالت األجنبية الرئيسية

5  
، من خالل متويل مواد البناء، يقوم البنك بتوفري التمويل دف توفري كافة االحتياجات التمويلية لألفراد والشركات :التمويل -2
يتمتع البنك خبربة عريقة يف جمال التمويل العقاري تقارب أربعة عقود، ويقوم البنك بتمويل كافة االحتياجات (التمويل العقاري و 

العقارية لعمالئه من خالل منتجات متعددة تتمثل يف املراحبة واإلجارة واإلستصناع ومتويل شراء العقارات االستثمارية والتجارية 
يوفر كافة االحتياجات التمويلية من (، ومتويل املشاريع )ارات من خالل عمليات اإلستصناع والسكنية إضافة إىل متويل إنشاء العق

خطابات الضمان وفتح االعتمادات ومتويل العقود ومتويل اإلجارة واملركبات واملعدات ومتويل مستلزمات مواد اإلنتاج والبناء، 
نك مسؤولية متابعة تنفيذ تلك املشاريع بصورة دورية مما يضمن جودة بالتوافق مع الصيغ الشرعية، كما يتوىل قسم التقييم لدى الب

     6 )األداء وحتقيق أفضل النتائج للمشروع.
  7 كما يوفر البنك جمموعة من اخلدمات الشاملة واملتكاملة تتمثل يف اخلدمات التالية.: الخدمات -3
العقارات، أنشأت هذه اخلدمة من أجل توفري حلول شاملة يف جمال : خدمات شاملة ومتكاملة ملختلف أنواع إدارة أمالك الغري -

إدارة املمتلكات وتقدمي خدمات مميزة يف هذا اال، كما تقدم إدارة أمالك الغري خدمات خاصة بأسعار تنافسية مثل تسويق 
  نة، خدمات قانونية.وإدارة األمالك، خدمة دفع اإلجيار عرب األنرتنت، إعداد التقارير احملاسبية، خدمات الصيا

: يعتمد قسم التقييم العقاري بالبنك على أسس ومبادئ التقييم العلمية والعملية لتقييم العقارات، حيث تتم التقييم العقاري -
  معاينة العقار واملنطقة احمليطة به ودراسة سوق العقار بشكل تفصيلي، وذلك دف الوقوف على القيمة السوقية العادلة للعقار.

                                                           
1
 - https://www.kib.com.kw/home/Personal/Bank/accounts.html, consulté le 26/06/2019 à 19:04. 

2 -https://www.kib.com.kw/home/Personal/Crads/credit-cards.html, consulté le 26/06/2019 à 19:23. 
3 - https://www.kib.com.kw/home/Personal/islamic-finance/Murabaha.html, consulté le 26/06/2019 à 19:44. 
4
 - https://www.kib.com.kw/home/Personal/Invest/Deposits.html, consulté le 26/06/2019 à 20:02. 

5
 -  https://www.kib.com.kw/home/Business/Soultions/Products/Tojjar-Card.html, consulté le 26/06/2019 à 20:15. 

6
 - https://www.kib.com.kw/home/Business/Finance/Finance.html, consulté le 26/06/2019 à 20:22. 

7
 - https://www.kib.com.kw/home/Business/Services/Services.html, consulté le 26/06/2019 à 20:29. 
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: يتمتع البنك خبربة عريقة يف جمال التمويل العقاري مقاربة أربعة عقود، ويقوم البنك بتمويل كافة االحتياجات تمويل العقاريال-
العقارية لعمالئه من خالل منتجات متعددة تتمثل يف املراحبة واإلجارة واإلستصناع ومتويل شراء العقارات االستثمارية والتجارية 

   متويل إنشاء العقارات من خالل عمليات اإلستصناع.والسكنية إضافة إىل 
  للمتعاملني.توفري حلول متويلية دف  ويتم تقدمي هذه اخلدمات عن طريق شبكات إتصال إلكرتونية متطورة

  الكويت الدوليلبنك  كليالخامس: تقييم تجربة التحول ال فرعال
بدراسة موجودات ومطلوبات البنك، باإلضافة إىل صايف األرباح ، سنقوم ألداء املايل لبنك الكويت الدويلللوقوف على ا

اليت حققها البنك خالل األربع سنوات األخرية أي بعد التحول، ألنه قبل التحول مل نتمكن من احلصول على املعلومات املالية 
  للبنك بسبب شطب البنك من قائمة البنوك التقليدية وتسجيله مع البنوك اإلسالمية.

  حجم أصول بنك الكويت الدولياسة تطور أوال: در 

  :مت إدراج اجلدول التايل أصولمن أجل معرفة تطور 

  2018 - 2015خالل الفترة  حجم أصول بنك الكويت الدوليتطور  ):23جدول رقم (ال                     

  2018  2017  2016  2015  السنوات

  2.081.213  1.897.816  1.827.907  1.687.028   )دينار كوييت  ( إمجايل األصول

 ، على الرابط التايلالكويت الدويلمن إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك : المصدر

https://www.mubasher.info/markets/BK/stocks/KIB/financial-statements،  2019/06/25يوم  

، فنالحظ 2018 – 2015من خالل معطيات اجلدول والذي يدرس تطور أصول بنك الكويت الدويل خالل الفرتة 
دينار كوييت وهذا ما يعكس متانة املركز املايل للبنك  2.081.213دينار كوييت  1.687.028ارتفاع إمجايل األصول من قيمة 

الذي تدعمه إسرتاتيجية البنك القوية املطبقة خالل هذه الفرتة، وهذه الزيادة ناجتة عن منو حمفظة متويل البنك باإلضافة إىل منو 
  :نشري إىل الشكل البياين املوضح لذلكوللتوضيح أكثر  .حمفظة االستثمار

  .2018- 2015خالل الفترة  حجم أصول بنك الكويت الدوليتطور  :) 20 الشكل رقم (

  
  .23 من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم: المصدر

  حجم مطلوبات بنك الكويت الدولي: دراسة تطور ثانيا

 :البنك مت إدراج اجلدول التايل مطلوباتمن أجل معرفة تطور 
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  2018 -2015خالل الفترة  إجمالي مطلوبات البنكتطور  ):24رقم (جدول ال                     

  2018  2017  2016  2015  السنوات

   1.813.791   1.640.762   1.579.055   1.444.370  )دينار كوييت  (املطلوبات إمجايل 

، على الرابط التايل: الكويت الدويلمن إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك : المصدر
https://www.mubasher.info/markets/BK/stocks/KIB/financial-statements 2019/06/25، يوم  

 – 2015من خالل معطيات اجلدول والذي يدرس تطور إمجايل أصول بنك الكويت الدويل خالل الفرتة الزمنية 
دينار كوييت وهذا االرتفاع ناتج  1.813.791دينار كوييت إىل  1.444.370، فنالحظ ارتفاع إمجايل املطلوبات من 2018

نشري إىل الشكل البياين وللتوضيح أكثر  .لزيادة تركيز البنك على عمالئه، للحفاظ على عمالئه وحماولة جذبه لعمالء جدد
  :املوضح لذلك

  .2018-2015خالل الفترة  مطلوبات بنك الكويت الدولي إجمالي تطور ): 21 الشكل رقم (

  
  .24 من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم: المصدر

  أرباح بنك الكويت الدولي.: دراسة تطور ثالثا

  :مت إدراج اجلدول التايل بنك الكويت الدويل رحبية دراسةمن أجل 

  .2018-2015خالل الفترة  أرباح البنكتطور  ):25رقم (جدول ال                     

  2018  2017  2016  2015  السنوات

  4.267  3.328  5.246  4.650  )دينار كوييت  (الربح 

من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع بنك الكويت الدويل، على الرابط التايل: : المصدر
https://www.mubasher.info/markets/BK/stocks/KIB/financial-statements 2019/06/25، يوم  

يث ح 2016و 2015من خالل معطيات اجلدول نالحظ أن أرباح بنك الكويت الدويل كانت مرتفعة خالل سنة 
 3.328دينار كوييت وذلك راجع لتحسن إيرادات البنك، لتنخفض يف السنة املوالية إىل  5.246بلغت أقصى قيمة هلا وهي 

دينار كوييت ولفت هذا أن اإليرادات  4.267إىل  2018دينار كوييت نتيجة اخنفاض أسعار البرتول، لتعاود االرتفاع يف سنة 
 :نشري إىل الشكل البياين املوضح لذلكوللتوضيح أكثر  .التمويلية للبنك ككل قد ارتفعت
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  2018 -2015خالل الفترة  أرباح بنك الكويت الدولي تطور ): 22 الشكل رقم (

  
  .25 من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم: المصدر

تطبيق النظام املصريف اإلسالمي على أداء البنك،  أبرزت البيانات املالية اليت متت دراستها وأظهرت نتائجها مدى كفاءة 
كما أثبتت النتائج جبدارة جناح جتربة حتول بنك الكويت الدويل بالرغم من صعوبتها لكون البنك سابقا خمتص بالقطاع العقاري 

 قبل أن يتحول إىل نظام مصريف إسالمي شامل.

  .التحول الجزئي للبنوك التقليدية المبحث الثالث: نماذج
إىل عامل املصرفية اإلسالمية من  التحوليوجد عدد معترب من البنوك التقليدية على املستويني احمللي والدويل أقدمت على 

ق املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ومنها من يخالل مداخل تعددت أشكاهلا وأهدافها، فمنها من بدأت بتقدمي خدمات الصناد
جنبا إىل جنب مع املنتجات التقليدية ومنها من فتح نوافذ ووحدات إسالمية،  قدمت قام بتوفري منتجات مصرفية إسالمية

وسنتطرق يف هذا املبحث إىل عرض جتربيت بنك املشرق اإلمارايت والبنك التجاري السعودي، باإلضافة إىل جتربة اجلزائر يف جمال 
 فتح النوافذ اإلسالمية.

  المطلب األول: بنك المشرق اإلماراتي
، وهلذا 2003بنك املشرق اإلمارايت من أكرب البنوك يف العامل، كما أنه نال جائزة  أفضل بنك يف اإلمارات سنة  يعترب

  فقد مت إختيار هذا البنك لدراسة وتقييم جتربته يف التحول اجلزئي إىل العمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

  األول: نبذة عن بنك المشرق اإلماراتي فرعال

م، كما متيزت مسرية  1967يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويرجع تأسيسه إىل سنة  إنشاؤهبنك خاص مت  يعترب أول
هذا البنك بالنجاح يف القطاع املصريف وذلك من خالل تقدميه ألفضل اخلدمات واحللول املصرفية املبتكرة إىل عدد كبري من 

ول املصرفية من خالل جمموعة مبتكرة ومتكاملة من العمالء من أفراد وشركات ومؤسسات وحرصه على توفري هذه اخلدمات واحلل
املنتجات واخلدمات املصرفية املميزة لعمالئه، كما يعترب بنك املشرق من أكرب املؤسسات املالية الوطنية الرائدة يف دولة اإلمارات 

  ر والكويت ودول أخرى حول العامل.العربية املتحدة واملنطقة إىل جانب تواجده املتنامي يف بلدان املنطقة مثل قطر والبحرين ومص

ويستمر البنك يف مسرية تطوره وحتقيق اإلجنازات على مستوى الدولة واملنطقة ككل وذلك من خالل نتائجه املالية اليت 
تعكس التزام البنك وحرصه على تزويد القطاع املصريف خبدمات وحلول مصرفية تعد األوىل من نوعها وتتناسب مع االحتياجات 

امية للعمالء، كما له شبكة فروع واسعة متتد من خمتلف أحناء اإلمارات إىل جانب مراكز خدمة العمالء املتوزعة يف أهم املناطق املتن
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مكتب متثيلي يف تسعة بلدان خارج الدولة مبا فيها أوروبا والواليات  12احليوية يف اإلمارات وشبكة أجهزة الصراف اآليل، و
  1.املتحدة وآسيا وإفريقيا

2اجلوائز وخصوصا يف السنوات األخرية من أمهها ما يلي: نهذا ما جعله يتوج بالعديد م
  

  ؛يف دولة اإلمارات من قبل جملة ذي بانكر بنك: نال البنك جائزة أفضل 2003سنة  -

  ؛: حتصل على جائزة أفضل نافذة خدمات إسالمية من قبل جمموعة جوائز املال واألعمال2010سنة  -

  ؛حتصل على جائزة أفضل نافذة خدمات إسالمية من قبل جوائز بانكر ميدل ايست للقطاع املصريف :2011سنة  -

  ؛: نال جائزة أفضل بنك إقليمي للخدمات املصرفية لألفراد من قبل جوائز بانكر للقطاع املصريف2014سنة  -

رات العربية املتحدة ضمن جوائز جلوبال : نال جائزة أفضل مزود مبتكر للحلول املصرفية اإلسالمية يف اإلما2015سنة  -
  ؛بانكينج أند فاينس ريفيو

: أما عن هذه السنة فقد كانت حافلة حبصول البنك على العديد من اجلوائز كجائزة أفضل بنك للخدمات 2016سنة  -
يف االبتكار، أفضل بنك  تطبيق مصريف عرب املوبايل يف دولة اإلمارات، أفضل بنك  املصرفية الرقمية يف دولة اإلمارات، أفضل

للتمويل العقاري، أفضل برنامج والء للعمالء وكذلك حصوله على جائزة أفضل بطاقة ائتمانية وأفضل بطاقة دفع مطورة من قبل 
  العديد من االت االقتصادية.

إتاحة ومتكني  كما أن رؤية البنك تتمثل يف تعزيز موقع البنك الريادي، ويكون بنك املشرق أكثر تطورا وتقدما يف
3الفرص واإلمكانات املبدعة لعمالئه.

  

  الثاني: مراحل التحول البنكي لبنك المشرق اإلماراتي فرعال

  ميكن تلخيص أهم مراحل التحول للعمل البنكي اإلسالمي يف بنك املشرق اإلمارايت كالتايل:

بتقدمي خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وذلك من خالل إنشاء شركة مستقلة  البنك: بدأ 2006في سنة  -
وهي شركي البدر للتمويل »  البدر للخدمات المصرفية اإلسالمية« مليون درهم حتت اسم  500تابعة له برأس مال قدره 

ربية املتحدة كشركة للتمويل اإلسالمي )، إىل جانب اإلسالمي ( احلائزة على ترخيص من قبل البنك املركزي لدولة اإلمارات الع
من خالل نافذة مالية منفصلة ضمن بنك املشرق، »  زالبدرس« م العالمة التجارية سمنتجات مصرفية إسالمية حتمل إ  إطالق

وحرص البنك ، وقد أطلقت كلتا املبادرتني خالل العام، وافتتحت شركة البدر للتمويل اإلسالمي فرعها األول يف شهر ديسمرب
ة باخلدمات على أن تكون امليزانية العمومية للتمويل اإلسالمي واإليرادات واملصاريف منفصلة بشكل كامل عن تلك اخلاص

لديهم جملس شرعي يضم يف عضويته فقهاء معرفون ال تقتصر مهامهم على اعتماد خمتلف املنتجات و املصرفية التقليدية، 
4مع الشريعة اإلسالمية. واإلجراءاتواخلدمات وإمنا أيضا اإلشراف على ضمان توافق مجيع السياسات 

  

عن » بدر اإلسالمي « نتيجة الطلب املتزايد على األدوات املالية امللتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية، أعلن  :2009في سنة  -
والذي اعترب أول صناديق االستثمار على املستوى اإلقليمي، حيث أن كافة » صندوق بدر اإلسالمي للدخل «   إطالق

                                                           
1  -  https://www.mashreqbank.com/uae/ar/about-us/home, consulté le 19/06/2019 à 20:51. 
2 - https://www.mashreqbank.com/uae/ar/about-us/awards-accolades/awards, consulté le 19/06/2019 à 23:05. 
3 - https://www.mashreqbank.com/uae/ar/about-us/vision-mission-values, consulté le 20/06/2019 à 10:15. 

  .10، ص 2006التقرير السنوي لبنك املشرق اإلمارايت،  -  4
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عية لبدر اإلسالمي وهو أول الصناديق اإلسالمية ذات الدخل الثابت، وقد ذا الصندوق تتم مبوافقة هيئة الرقابة الشر هاستثمارات 
1اعتمد الصندوق بشكل أساسي على االستثمار يف الصكوك يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.

  

ات وبعد التزايد املستمر يف الطلب على املنتجات واخلدم» بدر اإلسالمي « بعد النجاح الذي حققه  :2010في سنة  -
ن ع مدخل النوافذ اإلسالمية، وذلك املشرق التحول للعمل املصريف اإلسالمي من خالل تبين بنكاملصريف اإلسالمية، قررت إدارة 

من فروعها التقليدية اليت تعمل بشكل  58قسم أو إدارة خاصة بتقدمي اخلدمات واملنتجات املصرفية اإلسالمية عرب  إنشاءطريق 
2». سالمياملشرق اإل« الرئيسي وختضع لرقابة هيئة شرعية وذلك حتت اسم  البنكمستقل عن 

  

  الثالث: هيئة الرقابة الشرعية لبنك المشرق اإلماراتي فرعال

إىل كافة  البنكاملشرق اإلمارايت بإنشاء هيئة رقابة شرعية والتعاون مع املدققني خارجيني لضمان امتثال  بنكقام 
  معامالت أحكام الشريعة اإلسالمية.

هو قسم التمويل اإلسالمي لدى بنك املشرق، ويعترب نافذة اخلدمات املصرفية اإلسالمية اليت توفر للعمالء » املشرق اإلسالمي « 
ول اليت يتم تقدميها تتمحور جمموعة متكاملة من املنتجات واحللول املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وإن مجيع املنتجات واحلل

حول العميل وحتقق مصاحله، وتلتزم بأفضل املمارسات يف السوق، ويف الوقت ذاته فإن البنك يضمن أعلى مستويات االلتزام 
بأحكام الشريعة اإلسالمية ولتحقيق ذلك، فيتم عمل البنك مع خنبة من كبار علماء الشريعة املتخصصني يف جمال التمويل 

  والذين يشرفون يف كل خطوة من خطوات تطوير املنتجات اإلسالمية لدى البنك والعقود املرتبطة ا.اإلسالمي، 

وبتوجيه هؤالء العلماء األفاضل وإشرافهم، إىل جانب إجراءات احلوكمة القوية اليت يتم تطبيقها يف البنك دف ضمان الوفاء 
3مصرفية تتفق ومبادئ التمويل اإلسالمي والشريعة اإلسالمية.بااللتزام الذي قطعوه لعمالئهم لتزويدهم حبلول 

  

  4تتكون هيئة الرقابة من جمموعة من األعضاء هم.أعضاء هيئة الرقابة لدى بنك المشرق اإلماراتي:  -أوال

ومستشار بالديوان : الشيخ عبد اهللا بن سليمان املنيع وهو عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رئيس الهيئة -
  امللكي السعودي، كما يقدم املشورة للحكومة السعودية وعامة اجلمهور يف مجيع مسائل الشريعة اإلسالمية

وهو نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وهي اهليئة األكثر احرتاما على مستوى 
ايري الشرعية احملاسبية، كما شغل منصب رئيس حماكم مكة املكرمة وعضوية جملس القضاء األعلى يف اململكة العامل يف إصدار املع

  العربية السعودية وعضو يف جملس الفقه اإلسالمي يف جممع الفقه اإلسالمي يف جدة التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.

الشامل يف البحرين، البنك  بنكمن البنوك واملؤسسات املالية، ومنها ( كما يعمل مستشارا للشؤون املصرفية اإلسالمية يف العديد
  األهلي التجاري، بنك الرياض، بنك البالد، البنك السعودي الربيطاين، شركة ساب تكافل، البنك السعودي لالستثمار )

  : تتكون هيئة الرقابة يف بنك املشرق اإلمارايت من عضوين رئيسيني مهااألعضاء -

: من أبرز الشخصيات وأكثرها تأثريا يف قطاع التمويل اإلسالمي، حيمل شهادة الدكتوراه نظام محمد صالح اليعقوبيالشيخ  -
يف القانون اإلسالمي ودرجة البكالوريوس يف االقتصاد والدين املقارن من جامعة ماكفيل يف كندا، وعضو هيئة الرقابة الشرعية هليئة 

                                                           
   .10،ص 2009التقرير السنوي لبنك املشرق اإلمارايت،  -  1
  .20، ص2010التقرير السنوي لبنك املشرق اإلمارايت،  -  2

3
  - https://www.mashreqb1ank.com/bahrain/ar/about-us/company-information/corporate-governance/shariah-

board, consulté le 20/06/2019 à 13:45. 
4
 https://www.mashreqb1ank.com/bahrain/ar/about-us/company-information/corporate-governance/shariah-

board, consulté le 20/06/2019 à 13:55. 
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مؤسسة مالية كخبري ومستشار شرعي  50الية اإلسالمية، كما أنه عضو جملس إدارة يف أكثر من احملاسبة واملراجعة للمؤسسات امل
أبو ظيب اإلسالمي، بنك باركليز، يب إن يب باريبا، بنك كريدي أغريغول التجاري االستثماري، مؤشر داو جونز اإلسالمي، بنك ( 

  سييت بنك، بنك ستاندرد تشارترد، بنك اهلالل ).، قسم األمانة اإلسالمي، بنك لويدز يت إس يب، HSBCبنك 

حيمل شهادات يف الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، أستاذ االقتصاد اإلسالمي والرئيس الدكتور محمد القارئ:  -
عضو نشط يف جممع  السابق ملركز حبوث االقتصاد اإلسالمي يف جامعة امللك عبد العزيز يف اململكة العربية السعودية، كما أنه

أيضا عضو يف عدد من مية، و الفقه اإلسالمي الدويل، وعضو هيئة الرقابة الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسال
ية، اهليئات واللجان الشرعية يف دول جملس التعاون اخلليجي وأوروبا والواليات املتحدة ( داوجونز، سوق الصناديق اإلسالمية العامل

  ، بنك ستاندرد تشارترد ).HSBCسييت بنك اإلسالمي االستثماري، بنك مريل لينتش، البنك السعودي األمريكي، بنك 

  .الرابع: الخدمات التي يقدمها بنك المشرق اإلماراتي فرعال

لتلبية مجيع احتياجات يعد بنك املشرق اإلمارايت أول بنك يف اإلمارات يقدم اخلدمات املصرفية الفورية عرب قنوات رمسية 
  ، تتمثل يف اخلدمات التالية:العمالء املختلفة، فهو يقدم خدمات مصرفية تقليدية وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  الخدمات المقدمة في بنك المشرق اإلماراتي. ):26جدول رقم (

  المشرق اإلسالمي  المشرق اإلماراتي

  خدمات األفراد  خدمات األفراد

يؤمن بنك املشرق بأمهية تقدمي حسابات من شأا مساعدة عمالءه يف    
إدارة وضبط أمورهم املالية بكفاءة وبطريقة تتالءم مع متطلبات التعامالت 

  اليومية للمتعاملني وتتمثل هذه اخلدمات فيما يلي:

: يوفر البنك جمموعة من احلسابات من شأا الحساب والودائع -1
ارة وضبط األمور املالية بكفاءة وبطريقة تتالءم مع متطلبات املساعدة يف إد

، كاحلساب اجلاري، حساب التوفري األساسي، باإلضافة املعامالت اليومية
  إىل الودائع الثابتة والودائع غري الثابتة.

: من خالل هذا احلساب يتمكن املتعاملني حساب العمالت األجنبية -2
األجنبية، والتحويل السريع للعمالت وكذلك من فتح حساب بالعمالت 

  الصرف النقدي للعمالت األجنبية.

يقدم بنك املشرق جمموعة من القروض الشخصية ملواكبة القروض:  -3
االحتياجات من السيولة النقدية سواء املخطط هلا أم الطارئة، ولذلك مت 

 ، مويلوضع أنواع خمتلفة من القروض لتلبية خمتلف احتياجات طاليب الت

  ، قروض املستجدون يف اإلمارات للعمل ،قروض شخصية للمقيمنيك

حتويل ، قروض توحيد الديون، القرض الشخصي للمتقاعدين يف اإلمارات
  .القرض الشخصي

يلعب التأمني دورا أساسيا يف مجيع مراحل التخطيط املايل التأمين:  -4
والعيش برفاهية، فخدمة التأمني تساعد على محاية احلاضر ويف نفس الوقت 
تأمني املستقبل وعلى ضوء ما سبق يقدم البنك جمموعة من احللول املصممة 

  ، على احلياةالتأمني خصيصا لتتناسب مع احتياجات األفراد واملتمثلة يف 

  .التأمني العام، و دخارخمطط اإل

يؤمن بنك املشرق بأمهية تقدمي حسابات من شأا مساعدة عمالءه يف    
إدارة وضبط أمورهم املالية بكفاءة وبطريقة تتالءم مع متطلبات التعامالت 

وتتمثل هذه وتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  اليومية للمتعاملني
  اخلدمات فيما يلي:

املشرق اإلسالمي إىل مواكبة وحتقيق املتطلبات  يهدف الحسابات: -1
مباشرة ومرحبة ومثمرة  من خالل توفري جمموعة من احلساباتاملصرفية املنتظمة 

 ةتأيت استكماال موعة واسعة من املزايا للعمليات املصرفية اليومية ا املتوافق
  املضاربة،، كحساب توفري مع الشريعة اإلسالمية واليت تليب تطلعات املتعاملني

  .حساب وكالة الودائع ،حساب استثمار املضاربة حمدد املدة
متكن هذه  ة:صرف العمالت األجنبية والتحويالت المالية الدولي -2

 إليها جا كلما احت  ى العميلعلى النقود بالعملة املفضلة لد اخلدمة احلصول
حساب العمالت أو فتح ، الصرف النقدي للعمالت األجنبيةمن خالل 

التحويل السريع إىل اهلند ، أو إجراء حتويالت سويفت، أو إجراء األجنبية
وهي أسهل طريقة وأسرعها إلرسال األموال املدخرة إىل الوطن،  وباكستان

دقيقة بدون رسوم وبأسعار صرف  60حيث يتم حتويل األموال خالل 
  منافسة مع إمكانية الوصول إىل كافة البنوك يف اهلند.

دخار للمستقبل هو أذكى قرار ميكن يعلم اجلميع بأن اإل: التكافل -3
من ومساعدة بعضهم البعض اختاذه، فمفهوم التكافل قائم على التضا

احلصول  للعميل فمع محاية التكافل العائلي ميكن بني أفراد اتمع، ةواملؤاخا
 على األموال يف حالة الطوارئ، وزيادة قيمة األموال اليت تستثمرها يف الوقت

نفسه كما ميكنك القيام بذلك دون الشعور بأي قلق بفضل استخدام حلول 
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حيرص بنك املشرق على تقدمي اخلدمات البنكية اليت تليب 
تطلعات اجلمهور باإلضافة إىل توفري خدمام يف كافة األوقات وذلك عن 
طريق قنوات تواصل خمتلفة، فالبنك يسعى لتقدمي خدمام بالطريقة األنسب 

   والتكنولوجيا. من خالل الدمج بني ما لديه من موارد بشرية

  

حتقيق عائد  العميل عرفة علماء الشريعة األفاضل ميكنالتكافل املعتمدة مب
أعلى واحلصول على جمموعة متكاملة من خطط املدخرات ذات الصلة فهذه 
احللول مصممة خصيصا لتليب األهداف املالية على املدى املتوسط والطويل، 

  .لتقاعدلط يتخطالعايل أو    سواء كنت تدخر من أجل توفري تعليم

اإلسالمي بطاقتني : يقدم املشرق البطاقات االئتمانية اإلسالمية -4 
» البطاقة االئتمانية الالتينية « و» بطاقة سولتري االئتمانية « ائتمانيتني مها 

حيث أن كال البطاقتني تستند إىل املفهوم اإلسالمي للتورق واليت ليست فقط 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بل وأيضا عملية ومتنح املكافآت وتوفر 

  راحة البال.

: يقدم املشرق اإلمارايت أفضل متويل شخصي يف دولة اإلمارات لتمويلا -5 
واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واليت تليب املتطلبات  ،العربية املتحدة

  الشخصية حيث يساعد هذا التمويل يف العديد من جماالت احلياة املختلفة
مارات التمويل الشخصي ملواطين دولة اإلكالتمويل الشخصي للمقيمني، 

جديد يف اإلمارات العربية املتحدة ، حتويل التمويل الشخصي، العربية املتحدة
، التمويل العقاري برنامج متويل توحيد الديون، ( جديد ألصحاب العمل

  ومتويل السيارات.

: هو برنامج الوالء املصريف األفضل يف اإلمارات برنامج مكافآت سالم -6
مميز من حيث املكافآت اليت يقدمها البنك العربية املتحدة، وهو برنامج 

للعمالء مبجرد التعامل معه، كما حتصل البنك على جائزة أفضل برنامج والء 
، وجائزة 2016للعمالء يف جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات املصرفية 

  .2016أفضل مبادرة لتجربة العمالء لالبتكار 

  خدمات الشركات  لشركاتاخدمات 

املشرق اإلمارايت بتحقيق التغطية الشاملة لكافة القطاعات  يقوم بنك    
وذلك عن طريق تقدمي خدمات أفضل تتناسب مع االحتياجات املالية 
اخلاصة بعمالئه، ألن البنك يسعى دائما إىل تعزيز عالقاته مع عمالئه فيليب 

  اخلدمات التالية  من خالللشركات كل االحتياجات التمويلية ل  املشرق

: توفر خدمة املعامالت املالية العاملية خدمات المعامالت المالية -1
جمموعة واسعة من اخلدمات واملعامالت الرقمية إىل جمموعة متنوعة من 
الصناعات مثل: السيارات، مواد البناء، متويل املقاوالت، التعليم، 
اإللكرتونيات، الشركات الناشئة، السلع االستهالكية، الرعاية الصحية، 

، فريكز فريق اخلعالم، الشركات متعددة اجلنسيات........لتصنيع، اإلا
خدمات املعامالت العاملية على إنشاء حلول رأس املال العامل القوية 

  .واملوثوقة واليت تتسم باملرونة من أجل تلبية املتطلبات املختلفة لكل شركة

لتنظيم  يعد املشرق لتمويل الشركات منصة واحدة  :تمويل الشركات -2
كل الديون لكل عمالئه من خالل خدمات بنكية متكاملة تغطي العمليات 

قليمي والدويل كما حيتل بنك التشغيلية لبنك املشرق على املستوى احمللي واإل
املشرق بشكل منتظم مركز متقدم يف جداول منظمة القروض املشرتكة، كما 

  والسندات ). يقوم بدور رئيسي يف سوق الديون الرأمسالية ( الصكوك

يسعى املشرق اإلسالمي إىل توفري التغطية الكاملة لكافة القطاعات     
وذلك عن طريق توفري خدمات تتناسب مع االحتياجات املالية لعمالئه وهذه 
اخلدمات تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فيليب املشرق اإلسالمي كل 

  ياجات التمويلية للشركات.االحت

 التمويل قصري األجلعن طريق يتم متويل رأس املال   تمويل رأس المال: - 1
لتمويل العجز يف التدفقات النقدية واملستحقات وأي متويل حبيث ميكنك أن 
تنعم براحة البال ومبجموعة من املبادئ اليت تتوافق مع أحكام الشريعة 

من أجل استبدال  حتويل التمويل التقليدي إىل إسالمي، وأيضا اإلسالمية
الشريعة اإلسالمية تسهيالت التمويل التقليدية حبلول مالية متوافقة مع أحكام 

تبعا لالحتياجات والقدرات، وميكن أن يكون أيضا التمويل مرة واحدة أو 
  دفع بالتقسيط.

: صممت حلول التمويل التجاري لتسهيل إجراءات التمويل التجاري - 2
اد ري جمموعة واسعة من احللول من تسهيالت االست البنكالتجارة، فيقدم 

العامل، وخدمات اخلزانة مع معاجلة الشريعة، والتصدير لتمويل رأس املال 
والشفافية الكاملة والتحكم وكلها بطرق متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

  وباستخدام شبكة مصرفية واسعة.
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فيقوم فريق العمل لدى البنك بالعمل بشكل منتظم باالطالع على 
املعامالت وتنفيذها عرب دول جملس التعاون اخلليجي ومنطقة جنوب شرق 

  آسيا، ومن أهم احللول املقدمة للشركات ما يلي:

: يتمتع املشرق حبضور إقليمي ولديه سجل حافل يف القروض المشتركة -
ملصرفية املشرتكة، ويغطي شركات ومؤسسات مالية وهيئات سوق اخلدمات ا

حكومية وأخرى متصلة باحلكومات وعمليات متويل االستحواذ واملشروعات 
من الدرجة األوىل كما يستمر البنك يف حصاد العديد من اجلوائز العاملية 
واإلقليمية الشاملة كأفضل بنك استثماري يف اإلمارات وأفضل بنك 

  لشرق األوسط خالل السنوات القليلة املاضية.استثماري يف ا

: نظرا ملكانة بنك املشرق كمنسق عاملي ومدير أسواق ديون رأس المال -
لالكتتاب واإلصدار، فيقدم املشرق لعمالئه تسهيالت الدخول يف أسواق 
ديون رأس املال من خالل السندات والصكوك كما حيتفظ البنك بنطاق 

ة مع فئات املستثمرين اليت تغطي شركات واسع من العالقات املؤسسي
التأمني وصناديق املعاشات ومدراء األصول شركات التأمني وصناديق 
املعاشات ومدراء األصول ليقدم قاعدة متنوعة من املستثمرين عرب العديد من 

  املناطق اجلغرافية.

: يعمل بنك املشرق مع شركات إقليمية رائدة يف جمال رعاية التمويل -
م اخلاصة لتوفري حلول متويلية منظمة وفريدة تشمل ديون مع حق األسه

   الرجوع وديون دون حق الرجوع لصاحل فرص متويل عمليات االستحواذ.

  

متويل املعدات واملركبات ألجل لقد مت تطوير جمموعة من  التمويل ألجل: -3
تم فويل العقاري مالت ،لاخلدمات واملنتجات لتلبية متطلبات متويل األصو 

تطوير جمموعة من اخلدمات واملنتجات لتلبية متطلبات متويل األصول لتحقيق 
النمو والتوسع ( أو مبا يتعلق مبا خيص أدوات العقارات ) أو االستثمار، وأي 
متطلبات أخرى فيها أي من متطلبات العقارات املعنية، حبيث ميكنك أن 

لوضع املايل ألن األعمال تتوافق مع أحكام ا خيص امتتمتع براحة البال في
  الشريعة اإلسالمية.

: اهلدف منها توفري حلول السيولة للمؤسسات المالية واالستثمار -4
معلومات شاملة إلدارة حساب شركات العمالء من الشركات، فخدمة 
العمالء والكفاءة هي الشعار األساسي الذي يدفع حنو التمييز، كما أن 

ديري عالقات مصرفية متخصصني للمساعدة يف كل األوقات للبنك فريق م
لتقدمي اخلدمات االستثمارية واالستشارية وكذلك تقدمي حلول خمصصة إلدارة 
السيولة، وباإلضافة إىل ذلك تقدم اإلدارة حسابات الثقة بطرق فعالة وموثوقة 

  للمطورين العقاريني.

اإلسالمي فريق من : لقد كرس املشرق التمويل اإلسالمي المهيكل -5
ذوي اخلربة من املوظفني ذوي خربة حملية ودولية واليت توفر للعمالء حلول 
متكاملة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويسعى الفريق إىل تقدمي أفضل 

  اخلدمات اليت متيزه من خالل االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية.

ة اليت توفر اخلدمات املضافة : املشرق اإلسالمي هو الشركة الرائدالخزانة -6
يوما يف  365ساعة يف اليوم و 24القيمة لعمليات اخلزينة، وعمل خالل 

السنة، وفريق عمل متخصص وذوي خربة، فيقدم خدماته ويوفر تغطية 
مستمرة لألسواق العاملية باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات احلديثة 

  لتقدمي خدمة سريعة وفعالة..

  الخدمات المصرفية لألعمال  التجاريةالخدمات 

حتقيق التغطية الشاملة لكافة على  بنك املشرق اإلمارايت حيرص   
تتناسب مع االحتياجات  ذلك عن طريق تقدمي خدمات أفضلو  ،القطاعات

البنك يسعى دائما إىل تعزيز عالقاته مع  كما أناملالية اخلاصة بعمالئه،  
موعة من اخلدمات التجارية لتلبية  وذلك عن طريق توفريه ،عمالئه

  اخلدمات التالية:  من خالل عمالئهاالحتياجات التمويلية ل

وجود شريك لك  أعمالكتتطلب حساب األعمال والودائع:  -1
يدعمك ويقف إىل جانبك عندما حتتاج إليه. وهلذا السبب نقوم بتوفري 
حلول حسابات األعمال، اليت حتظى بثقة عالية، ومتنح حلامليها مكافآت 

وسواء كانت  ،مذهلة، إضافة إىل أا تتناسب مع كل متطلباتك املصرفية
ي اخلدمات، أعمالك يف قطاع الصناعة أو التجارة، أو كنت من مزود

ميكنك أن حتظى بكل االطمئنان وراحة البال، فمهما كانت احتياجات 
أعمالك البنكية فالبنك مستعد لتلبيتها يف أي وقت ويتم توفري حسابات 

  وبالتينوم. ،املميز (برمييوم) ،األعمال عرب ثالث مستويات : األول

  تجارية : يقدم البنك جمموعة من اخلدمات المنتجات وخدمات تجارية -2

يسعى املشرق اإلسالمي إىل تقدمي خدمات مميزة لعمالئه وذلك دف    
حتقيق التغطية الشاملة لكافة القطاعات، فلقد أوىل أمهية بقطاع األعمال 

  من اخلدمات واملتمثلة يف اخلدمات التالية وذلك من خالل توفريه جلملة

 جمموعة من احلسابات املشرق اإلسالمييوفر  حسابات األعمال: -1
شأا املساعدة يف إدارة وضبط األمور املالية  واليت من  اخلاصة باألعمال

   .بكفاءة وبطريقة تتالءم مع متطلبات املعامالت اليومية

: يقدم املشرق اإلسالمي جمموعة من البطاقات تتميز بطاقة الخصم -2
 27أكثر من    بقبول التعامل ا يف كافة أحناء العامل، كما تتيح التعامل مع

ألف منفذ بيع بالتجزئة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ومليون صراف آيل 
  .ول العاملحمليون منفذ بيع بالتجزئة منتشر  24وأكثر من 

خدمة �� تتمثل يقدم جمموعة من احللول  :التمويل التجاريحلول  -3
، أو ختصيص مركز حتصيل املستندات التجارية للشركات الصغرية واملتوسطة

  .مكتب إيصال املستندات التجارية –إليصال املستندات 

تداول يف وتتمثل حلول اخلزانة اإلسالمية  حلول الخزانة اإلسالمية: -4



� ا����� ���رب دول ����                   ا��
	 ا�����:       ��
���� إط�ر ا�! �ل �  

 

 
86 

تسهيالت ائتمانية لتمويل وهو عبارة عن ( رأس املال التجاري والعاملك
 احللول، و )النشاط اجلاري متضمنة جاري مدين وقروض قصرية األجل

  وللمصدرين. التجارية للمستوردين

: يتفهم املشرق املتطلبات التجارية لعمالئه ويقدم العمالت األجنبية -3
العديد من منتجات تداول العمالت األجنبية جمموعة من احللول خبصوص 

للحد من خماطر تداول العمالت األجنبية، كما يقدم أسعار تنافسية موعة 
عملة من  40أكثر من  البنكح نواسعة من العمالت األجنبية حيث مي

  عمالت دول جملس التعاون اخلليجي وأوروبا وآسيا و أمريكا.

املشرق اإلمارايت بتقدمي جمموعة من : يقوم بنك القروض التجارية -4
القروض التجارية، وهذه تتميز هذه القروض باالختالف والتنوع دف تلبية 

  .خمتلف احتياجات املتعاملني

: يهتم بنك املشرق اإلمارايت بتزويد املتعاملني بالدعم حلول االستثمار -5
ل النتائج من والتنمية وتطوير أعمالك ويعترب أمر بالغ األمهية لتحقيق أفض

الرصيد الفائض لديه، باإلضافة إىل التشغيل األمثل لألموال غري املستخدمة 
ويشمل ذلك استخدام األدوات واخلربات الصحيحة لتنويع احملفظة املالية مع 

  يف نفس الوقت على السيولة املالية. اإلبقاء
جمموعة من اخلدمات التأمينية اخلاصة بقطاع  البنك: يقدم التأمين -6 

   .محاية األعمالخدمة  تكافل محاية األعمال وخدمة كاألعمال  

الصرف الفوري أو  بالعقود اآلجلة وفق الشريعة اإلسالميةالعمالت األجنبية 
  .وفق الشريعة اإلسالمية

ق اإلسالمي خدمات : يقدم املشر حلول تداول العمالت األجنبية -5
تتفهم متطلبات األعمال وتقدم احللول يف العديد من منتجات مصرفية جتارية،

واسعة من صرف العمالت األجنبية كما يقدم أسعار تنافسية موعة 
العمالت األجنبية، كما تساعد املنتجات املقدمة يف إدارة التعرض ملخاطر 

  العمالت األجنبية.

يشتمل هدا التكافل على نوعني  تكافل الشركات الصغيرة والمتوسطة: -6
يوفر احلماية املالية لألعمال  والذي التكافل املبسط اآلمن لألعمال مها

يقوم تكافل اآلمن لألعمال حبماية  لألعمالالتكافل اآلمن و  التجارية،
أعمالك من الناحية املالية يف حال وقوع كارثة، وذلك عن طريق التعويض 

  ..مقابل تكلفة املعدات املكتبية املفقودة أو التالفة

  

يقدم املشرق جمموعة متكاملة من اخلدمات واملنتجات املصرفية الراقية واملصممة خصيصا لتلبية احتياجات العمالء على اختالفها، : الخدمات الدولية -
  منه رائدا. وتشكل شبكة كتابه وفروعه الواسعة واملنتشرة يف أهم املناطق والدول ركيزة أساسية لعمالئه وجتعل بنك املشرق اخليار األمثل كما جيعل 

: يتم تقدمي هذه اخلدمات بسبع عمالت نقدية يف مخسة مواقع مع حد أدىن منخفض أو بدون حد أدىن للرصيد، كما ميكنك حتقيق خدمات الحساب -1
  أرباح ائتمانية على األرصدة املتغطية للمستوى املتفق عليه.

ح خدماته ما بني استشارات رسائل االعتماد، واملشاركة يف حتمل املخاطر : يتم تقدميها وفق أرقى املعايري يف هذا اال، وترتاو الخدمات التجارية  -2
  تقدمي منتجات مبتكرة.وترتيبات القروض املشرتكة، وذلك مبا لديه البنك من خربة وجتربة وتوليه لدور تنظيمي رائد، كما متكنه خرباته املالية والتشغيلية من 

ة خصيصا للتعامل مع احلواالت الدولية، بكفاءة وفعالية سواء كان املستفيد من شركات أو أفراد يف : صممت هذه اخلدمتحويل األموال حول العالم -3
  أي مكان.

والنفقات املتعلقة بالفروع املفتوحة يف املراكز املالية يف اخلارج حيث ميكنك احلصول على   اإلزعاجات: يساعد هذا الفرع على جتنب الفرع االفتراضي -4
  كة يف نيويورك فقط.كافة الفوائد للفروع اخلارجية للبنك وكأا بنكك احمللي، ولكن يف الوقت احلايل تقدم هذه اخلدمة إىل جمموعة خمتارة من البنوك الشري

: مجيع الشبكات بالدوالر األمريكي مبا فيها شبكات املسافرين وشيكات الصراف تقبل للتجهيز، بطاقات االئتمان شرقخدمة رسالة النقد من الم -5
  .إشعار املواد املعادة عرب السوفت والتلكس أو الربيد اإللكرتوين إرسالاملؤقتة الفورية املمنوحة عند استالم رسالة نقدية يف نيويورك ويتم 

  الطالبتني باالعتماد على موقع بنك املشرق اإلمارايت: من إعداد المصدر

من نالحظ بأن بنك املشرق اإلمارايت يقدم خدمات مصرفية تقليدية متنوعة، ويوفر لكل خدمة تقليدية نظريا 
 سالمية وذلك كله لتلبية رغبات املتعاملنيات اإلدماخل

 الخامس: تقييم تجربة التحول الجزئي لبنك المشرق اإلماراتي فرعال

هناك عوامل كثرية تؤثر على أداء البنوك وفاعليتها يف تعبئة الودائع وتقدمي االئتمان وبالتايل دورها يف متويل النشاط 
قتصاد، وقصد الوقوف على االقتصادي، ولذلك فسالمة عملياا وصحة سياستها تعترب من املقتضيات األساسية لتطور ومنو اال



� ا����� ���رب دول ����                   ا��
	 ا�����:       ��
���� إط�ر ا�! �ل �  

 

 
87 

 جمموعة من املؤشرات املالية  بدراسة تطورأداء بنك املشرق اإلمارايت قبل وبعد التحول بشكل عام وحتديد دوره يف االقتصاد سنقوم 
  .هلبنك قبل فرتة التحول وبعدل

  : دراسة أثر التحول الجزئي على سيولة البنك قبل وبعد التحول.أوال

دليل على مدى قوة البنك وصالبة املركز املايل للبنك، ولذلك اخرتنا دراسة سيولة البنك باالعتماد يعترب مؤشر السيولة 
هي الفاصل الزمين ما  2010وتعترب سنة  2017إىل  2004على نقدية البنك وحجم ودائعه خالل الفرتة الزمنية املمتدة من 

  بني الفرتة ما قبل التحول وما بعد التحول

  ولدراسة ذلك مت االستعانة باجلداول التالية: دراسة تطور حجم نقدية البنك قبل وبعد التحول -1

   2010 - 2004نقدية بنك المشرق اإلماراتي قبل التحول خالل الفترة  تطور ):27الجدول رقم (

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

(درهم نقدية 

 إمارايت)

3.058.500 4.004.935 6.289.382 20.200.123 6.289.382 20.176.957 14.474.722 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر

، 2010- 2004من خالل معطيات اجلدول واملتمثلة يف نقدية بنك املشرق اإلمارايت قبل التحول خالل الفرتة 
إىل  2004مليون جنيه، فشهدت الفرتة من  20مليون إىل  3فنالحظ بأن نقدية البنك خالل فرتة الدراسة كانت ترتاوح مابني 

كان يعتمد على تنويع مصادر الدخل   نذاك فقداملنتهجة آاسة البنك وهذا راجع إىل سي ارتفاع مستويات النقدية 2007غاية 
االقتصادية خمتلف القطاعات ستويات النقدية وذلك نتيجة تباطؤ وتنمية دخله كذلك، أما بالنسبة للسنة املوالية فنالحظ تراجع م

ا يف النقدية بسبب توجه االقتصاد حتسنا وارتفاع 2010و  2009، لتشهد فيما بعد سنيت 2008لدولة اإلمارات تأثرا بأزمة 
  العاملي لالنتعاش بسبب ارتفاع أسعار النفط.

 2017-2011تطور نقدية بنك المشرق اإلماراتي بعد التحول خالل الفترة  ):28الجدول رقم (

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

نقدية 
(درهم 
 إمارايت)

14.731.800 10.767.087 10.830.218 15.159.258 19.423.423 18.629.582 16.899.075 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر

 

واليت   2017- 2011اجلدول واملتمثلة يف نقدية بنك املشرق اإلمارايت بعد التحول خالل الفرتة  من خالل معطيات          
  2011مليون درهم إمارايت، ففي سنة  19مليون درهم  إمارايت إىل غاية  10كانت فيها مستويات النقدية ترتاوح ما بني 

درهم إمارايت نتيجة حدوث اضطرابات ال مثيل  10.830.218البنك مرتفعة مث اخنفضت إىل أن وصلت إىل قيمة  نقديةكانت 
هلا يف الشرق األوسط هذا ما جعل بنك املشرق يبذل قصارى جهده لرتشيد وإعادة ترتيب ميزانيته وهذا ما جعل مستويات 

اء وذلك نتيجة تفوق أد 2015درهم إمارايت سنة  19.423.423حىت وصلت إىل أعلى قيمة هلا  آخريالنقدية ترتفع مرة 
كما سجلت مجيع أنشطة البنك الرئيسية منوا مبعدالت قوية، مث اخنفضت مستويات النقدية   مميزةأداء البنك وحتقيقه ملستويات 

ولتوضيح معلومات اجلدولني السابقني  .أسعار النفطاحلاد يف خنفاض الاخنفاضا طفيفا يف السنتني املواليتني وهذا االخنفاض راجع ل
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 البياين املوضح لذلك: أكثر نشري إىل الشكل
 يمثل تطور نقدية بنك المشرق اإلماراتي قبل وبعد التحول. ):23الشكل رقم (                    

  
  .من إعداد الطالبتني باالعتماد على معلومات اجلدولني السابقني: المصدر

هي  2010سنة  ( 2017 – 2004نالحظ من خالل الشكل والذي ميثل تطور مستويات النقدية خالل الفرتة 
، بأن مستويات النقدية ارتفعت من مستويات متدنية إىل مستويات مرتفعة حيث أا قبل )الفاصل بني فرتة قبل وبعد التحول 

يف مستويات متدنية مقارنة ببعد التحول الذي شهدت فيه مستويات مقبولة ومرتفعة من النقدية، فبناءا على ما التحول كانت 
  أن التحول اجلزئي يف بنك املشرق اإلمارايت ساهم يف رفع مستويات النقدية.سبق فنالحظ ب

  ولدراسة ذلك مت االستعانة باجلداول التالية: دراسة تطور حجم ودائع بنك المشرق اإلماراتي قبل وبعد التحول -2

  2010- 2004تطور ودائع بنك المشرق اإلماراتي قبل التحول خالل الفترة  ):29الجدول رقم (

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

الودائع (درهم 
 إمارايت)

4.649.506 7.066.495 8.556.912 7.959.847 9.077.630 8.261.056 13.373.722 

  لتقارير السنوية للسنوات املذكورمن إعداد الطالبتني باالعتماد على ا: المصدر

، 2010 – 2004يت قبل التحول خالل الفرتة ابنك املشرق اإلمار حجم ودائع يبني اجلدول الذي يعرض تطور 
ئع مليون درهم إمارايت، كما أن حجم الودا 13مليون و  4حجم ودائع بنك املشرق اإلمارايت كانت ترتاوح ما بني فنالحظ بأن 

متع ا بنك وكذلك السياسة االئتمانية اجلاذبة اليت وهذا االرتفاع راجع إىل الثقة االئتمانية اليت يت شهد ارتفاع طيلة فرتة الدراسة
  يطبقها البنك.

  2017- 2011تطور ودائع بنك المشرق اإلماراتي بعد التحول خالل الفترة  ):30الجدول رقم (               

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

الودائع 
 (درهم

 إمارايت)

10.147.675 10.176.676 12.946.841 14.211.256 15.009.990 18.667.750 20.135.427 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر                              

 

ائع بنك املشرق اإلمارايت بعد التحول، فنالحظ بأن مستويات الودائع دحجم و من خالل معطيات اجلدول والذي يعرض         
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 مستويات وأسعار فائدة البنكمليون درهم إمارايت وذلك راجع لعرض  20مليون إىل  10بعد التحول شهدت ارتفاعا من قيمة 
ولتوضيح معلومات  .رتاضواالقدف استقطاب الودائع ورفع مستوى السيولة لدى البنك لتنشيط عمليات التمويل  جيدة،

 اجلدولني السابقني أكثر نشري إىل الشكل البياين املوضح لذلك:

  ): تطور حجم ودائع بنك المشرق اإلماراتي قبل وبعد التحول 24الشكل رقم (                    

  
  .من إعداد الطالبتني باالعتماد على معلومات اجلدولني السابقني: المصدر

هي الفاصل  2010سنة  ( 2017 – 2004نالحظ من خالل الشكل والذي ميثل تطور حجم الودائع خالل الفرتة 
بعد  (إىل مستويات مرتفعة جدا  )قبل التحول  (، بأن حجم الودائع ارتفع من مستويات متدنية )بني فرتة قبل وبعد التحول 

حجم ودائع البنك ، فبناءا على ما سبق فنالحظ بأن التحول اجلزئي يف بنك املشرق اإلمارايت ساهم يف رفع مستويات )التحول 
  .إىل مستويات مرتفعة

ومن خالل ما سبق نستنج بأن التحول اجلزئي لبنك املشرق اإلمارايت ساهم يف الرفع من مستويات السيولة لدى  
  البنك.

  البنك قبل وبعد التحول ربحيةالجزئي على : دراسة أثر التحول ثانيا

مؤشر الرحبية هو عبارة عن مؤشر يهتم به الدائنون عند تعاملهم مع البنك، كما أنه يعد أداة مهمة تعطي مؤشرات عن 
 على توليد الدخل من املوارد املتاحة له، وهو يعكس األداء الكلي للبنك. البنكمدى قدرة 

 ولدراسة ذلك مت االستعانة باجلدول التايل: بنك المشرق اإلماراتي قبل التحول ربحيةدراسة تطور  -1
  2010 - 2004بنك المشرق اإلماراتي قبل التحول خالل الفترة  ربحيةتطور  ):31الجدول رقم (              

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

(درهم  لرحبيةا
 إمارايت)

839.371 2.012.072 1.642.742 2.125.995 1.732.069 1.064.539 836.602 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكور: المصدر

 2007 – 2004كانت مرتفعة خالل الفرتة   املشرق اإلمارايت قبل التحولمن خالل اجلدول نالحظ بأن رحبية بنك 
 2008ملختلف مصادر عائدات البنك، مث اخنفض يف سنة بسبب حتقيق معدالت منو متنامية ومنو متميز نتيجة األداء املتفوق 

درهم إمارايت سنة  836.602واستمر هذا االخنفاض حىت وصل ربح البنك قيمة  2008تأثرا باألزمة املالية العاملية لسنة 
2010.  

 ولدراسة ذلك مت االستعانة باجلدول التايل: التحول بعدرق اإلماراتي بنك المش ربحيةدراسة تطور  -2
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  2017- 2011بنك المشرق اإلماراتي بعد التحول خالل الفترة  ربحيةتطور  ):32الجدول رقم (

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 ( الرحبية
درهم 
 إمارايت)

861.042 1.370.636 1.881.863 2.486.270 2.434.645 1.953.911 2.089.530 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر

، فنالحظ ارتفاع رحبية 2017 – 2011من خالل جدول تطور رحبية بنك املشرق اإلمارايت بعد التحول خالل الفرتة 
درهم إمارايت وذلك نتيجة حتقيق البنك ملستويات أداء مميزة واستمرار مسرية النمو طيلة هذه السنوات  2.486.270البنك إىل 

املوالية اخنفاض طفيف يف رحبية البنك وهذا االخنفاض راجع  السنةوكذلك حتقيق معدالت منو قوية من الدخل التشغيلي، ليليها يف 
وللتوضيح نشري إىل الشكل البياين  .عاود االرتفاع نتيجة حتسن أسعار النفط 2017مث يف سنة  ،لالخنفاض احلاد يف أسعار النفط

  املوضح لذلك

  

  بنك المشرق اإلماراتي قبل وبعد التحول ربحيةتطور  ): 25الشكل رقم (                          

  
  .من إعداد الطالبتني باالعتماد على معلومات اجلدولني السابقني: المصدر

  نسبة التمويل اإلسالمي في بنك المشرق اإلماراتي :ثالثا

النسبة املخصصة للتمويل اإلسالمي هي نسبة جديدة ظهرت يف ميزانية بنك املشرق اإلمارايت بعد التحول، وتدل هذه  
  النسبة على مدى اهتمام البنك بالتمويل اإلسالمي، ولتوضيح ذلك مت إدراج اجلدول التايل:

  2017- 2011بنك المشرق اإلماراتي خالل الفترة نسبة التمويل اإلسالمي لتطور  ):33الجدول رقم (

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

نسبة التمويل 
 اإلسالمي

 (درهم إمارايت)

5.028.547 5.224.028 6.150.792 5.899.094 6.610.606 2.059.641 9.339.467 

  باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورمن إعداد الطالبتني : المصدر

أن نسبة  2015 – 2010ميثل اجلدول املبالغ املخصصة للتمويل اإلسالمي بعد التحول، فنالحظ خالل الفرتة 
تنخفض التمويل اإلسالمي متذبذبة مابني االرتفاع واالخنفاض مببالغ متقاربة وذلك راجع لسياسة البنك املنتهجة يف هذه الفرتة، ل

مث إرتفع إىل مستوى أعلى نتيجة حتسن أسعار الصرف، نتيجة االخنفاض الشديد يف أسعار النفط،  2016اخنفاض شديد سنة 
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وللتوضيح أكثر نشري إىل  .يهتم بالتمويل اإلسالمي بعد التحول وهو خيصص له مبالغ معتربةفنالحظ بأن بنك املشرق اإلمارايت 
 الشكل البياين املوضح لذلك:

  2017-2011بنك المشرق اإلماراتي خالل الفترة نسبة التمويل اإلسالمي لتطور  ): 26رقم (شكل ال              

  
  .السابق لمن إعداد الطالبتني باالعتماد على معلومات اجلدو : المصدر

أثبتت النتائج املتوصل إليها جناح فكرة التحول اجلزئي داخل بنك املشرق اإلمارايت من خالل فتحه لنوافذ إسالمية 
هذا البنك من ختطي أيضا متكن و أدى هذا التحول إىل حدوث حتسن يف املؤشرات املالية للبنك، كما إسالمية،   استثماروصناديق 

   أن املشكل الوحيد الذي صادفناه وهو عدم فصل أموال املشرق اإلسالمي عن أموال البنك األم.أو جتاوز األزمة املالية العاملية، إال

 بنك األهلي التجاري السعودي المطلب الثاني:
وذلك من ة التقليدية للمصرفية اإلسالمية يدرس هذا املطلب جتربة حتول بنك األهلي التجاري السعودي من املصرفي

ومراحل حتول البنك إضافة إىل التعرف على اهليئة الشرعية للبنك اليت تشرف على مدى توافق التحول خالل التعرف على البنك 
  للمصرفية اإلسالمية.

 الفرع األول: نبذة عن بنك األهلي التجاري السعودي

حيث بدأ يعد من أعرق البنوك السعودية وأحد أبرز املؤسسات املالية يف املنطقة ويعترب أول بنك سعودي النشأة،    
كشراكة عامة نتاجا لدمج أكرب مصارف العمالت باململكة ومها   1953ديسمرب  26نشاطه مبوجب األمر امللكي السامي يف 

قام  1979يف عام  ،"شركة سامل بن حمفوظ" لتكونا بعد اندماجهما أول بنك سعودي مسجل قانونا و وعبد العزيز" "شركة صاحل
البنك بإصدار أول صندوق استثماري يف اململكة العربية السعودية  ومنذ ذلك احلني شارك يف سلسلة من األعمال األوىل من 

، ولتأكيد الصدارة سالمية يف كافة تعامالته وخدماتهنوعها يف صناعة طفرة مصرفية رائدة يف اململكة وملتزما بأحكام الشريعة اإل
الكثري من االبتكارات اخلاصة بالتمويل العقاري ومتويل السيارات قائدا بذلك مسرية الريادة حنو تطوير العديد من  قدم البنك

  خدمات التمويل إضافة إىل كونه أول بنك خيصص فروعا للسيدات .
ثمارات دخلت احلكومة السعودية ممثلة يف صندوق االست 1999حتول البنك إىل شركة مسامهة ويف عام  1997يف   

العامة بأغلبية ملكية البنك ومت تقسيم بقية األسهم بني املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وعدد من املستثمرين السعوديني 
وضمن نطاق الريادة كان البنك من أوائل الشركات السعودية اليت قامت بتطبيق مبدأ احلوكمة املؤسساتية، ويعترب أول بنك يف 

حيصل على شهادة اعتماد دولية يف استمرارية العمل إضافة إىل ريادته يف جمال املسؤولية االجتماعية، حيث مت اململكة السعودية 
إطالق العديد من الربامج اجلديدة مشلت برامج فرص العمل والدعم والتسهيالت اخلريية، يعد البنك األكرب  يف العامل العريب حيث 

 2018.1يف اية سنة مليار  سعودي  30يقدر رأمساله بـ 

                                                           
1
 -https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/Pages/default.aspx  ,consulté le 21 /07/2019 à 15:52. 
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حيصد البنك األهلي سنويا العديد من اجلوائز واأللقاب املرموقة من اهليئات املالية واملؤسسات املصرفية اإلقليمية والدولية 
  1تقديرا جلهوده وإجنازاته يف العديد من ااالت املصرفية واملالية نذكر منها:

 للخدمات مزودة بنوك ألفضل فاينانس" "جلوبال جملة قائمة ضمن اململكةأفضل بنك يف اخلدمات اإللكرتونية لألفراد ب -
  ؛2018 لسنة اإللكرتونية

 لسنة اإللكرتونية للخدمات مزودة بنوك ألفضل فاينانس" "جلوبال جملة قائمة ضمن ةأفضل بنك يف اململكة العربية السعودي -
  ؛2018

 ألفضل فاينانس جلوبال جملة ضمن اإلقليمية الفئة الشاملة واملصرفية للشركات ونيةاإللكرت  املصرفية اخلدمات يف بنك أفضل -
  ؛2017 لسنة اإللكرتونية للخدمات مزودة بنوك

  ؛2016 لسنة للتميز"  "يوروموين جوائز ضمن  السعودية اململكة يف بنك أفضل -
  اجلوائز. من وغريها 2015 لسنة "فاينانس "جلوبال جملة حسب ململكةبا للمشاريع اإلسالمي التمويل خلدمات مقدم أفضل -

كما أن رؤية بنك األهلي التجاري تتمثل يف أن يصبح البنك األهلي التجاري اموعة الرائدة إقليميا واألفضل يف 
  2اخلدمات اإللكرتونية.

 الفرع الثاني: مراحل تحول بنك األهلي التجاري السعودي
يف البنك تتم عرب مراحل وبالتدرج لوجود العديد من املتطلبات اليت التحول للعمل املصريف اإلسالمي  عمليةالبد أن    

  :، حيث متثلت أهم مراحل التحول يفيصعب جتسيدها يف وقت قصري
لع الذي يعمل بنظام املراحبة، وهو صندوق األهلي للمتاجرة العاملية يف الس 1987إنشاء أول صندوق استثماري إسالمي عام  -

  يعتمد على صيغة املراحبة يف جتارة السلع الدولية؛  
، ولقد أدى جناح الفرع إىل إنشاء إدارة آنذاكمت إنشاء أول فرع إسالمي بقرض شخصي من املدير العام للبنك  1990 -

فرعا   26أسند إليها حتويل اخلدمات املصرفية اإلسالمية ومنحها االستقالل املايل واإلداري عن بقية إدارات وفروع البنك، كما 
 كمرحلة أولية.

مت تعيني  1999تضم ثالثة علماء من فقهاء الشريعة واالقتصاد اإلسالمي ويف  1996تعيني هيئة للرقابة الشرعية يف سنة  -
رات مراقب شرعي كما مت تكوين وحدة للرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي لتكون بذلك حلقة وصل بني اهليئة الشرعية واإلدا

 تحقق من التزام الفروع احملولة ورفع تقاريرها للمراقب الشرعي وللهيئة؛هزة التنفيذية داخل البنك وكذا لواألج
فرعا، كما مت السماح للفروع التقليدية بتقدمي املنتجات املصرفية اإلسالمية بعد  72وصل عدد الفروع احملولة  2001يف اية  -

رفية إسالمية بكل فروع بنك األهلي التجاري كمرحلة متهيدية لتحويل كل الفروع للعمل املصريف موافقة اهليئة لتقدمي منتجات مص
  3اإلسالمي؛

فرعا، وقد مت تشكيل  248فرعا من عدد الفروع اإلمجالية اليت وصلت إىل  111وصل عدد الفروع احملولة إىل  2004يف سنة  -
البنك لتشرف وتتابع وتقيم عملية التحول، كما أن البنك دشن تسهيل "التيسري جلنة للعمل املصريف اإلسالمي من اإلدارة العليا ب

 4التجاري" املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية واملصمم خصيصا لتلبية االحتياجات املالية للعمالء التجاريني؛

                                                           
1
 -https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/Pages/Awards.aspx, consulté le 21 /07/2019 à 16:14. 

2
 -https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/Pages/default.aspx, consulté le 21 /07/2019 à 16:22. 

3
 -https://www.alahli.com/ar-sa/corporate-profile/Pages/default.aspx, consulté le 21 /07/2019 à 16 31: . 

 .7، ص 2004التقرير السنوي لبنك األهلي التجاري،  -  4
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عربية السعودية على تقدمي اخلدمات اختذ جملس إدارة البنك قرارا بأن يقتصر نشاط مجيع فروع البنك باململكة ال 2005يف  -
من  %65فرعا أي بنسبة  161واملنتجات املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة، وبلغ عدد الفروع احملولة للمصرفية اإلسالمية 

 إمجايل فروع البنك؛
 turkeyهم بنك من أس %60متكن البنك توسيع نطاق املنتجات واخلدمات اليت يقدمها من خالل شراء البنك لنسبة  - 

finans katilim bankisi 1؛ 
فروع جديدة متكاملة اخلدمات وبذلك أصبح البنك  6منافذ جديدة حتت مفهوم فرع املبيعات و 3مت افتتاح  2008يف سنة  -

فرعا مع عملية  تطوير منتجات متويل التجارة ومتويل البائعني بنظام املراحبة ونظام املشاركة، استمر بنك األهلي يف  275يضم 
كما 2مر السنني وركز على تطوير املنتجات واخلدمات اليت تعزز العمل املصريف اإلسالمي،  تطوير منتجاته وتنمية أعماله على

كبرية يف قطاعات خمتلفة مشلت: التعدين، االتصاالت، البرتوكيماويات......، كما افتتح البنك  دخل البنك يف صفقات متويلية
  3.فرعا 400ليصل إمجايل عدد الفروع إىل  2017فرعا جديدا عام  26

 الفرع الثالث: هيئة الرقابة الشرعية ببنك األهلي التجاري
هيئة الرقابة الشرعية هي إدارة داخلية يف البنك األهلي وتعترب مركزا للتميز وابتكار املنتجات اإلسالمية، تتألف من خرباء 

  يف جمال الشريعة واملصرفية اإلسالمية، من مهام اهليئة بالبنك األهلي:
وإدارة  لداخلية الالزمة لاللتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية يف كافة أعمال البنك األهلي التجاري اإلسالمية،ضمان الرقابة ا -

  وتوضيح قرارات اهليئة الشرعية للجهات ذات العالقة؛  العالقة بني اهليئة الشرعية ووحدات األعمال املختلفة يف البنك وشرح
البنك األهلي التجاري لتطوير املنتجات واخلدمات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية تقدمي الدعم ملختلف وحدات األعمال يف  -

  حسب حاجة العمالء؛
  تقدمي الدعم لإلدارة التنفيذية يف تطوير العمل املصريف اإلسالمي؛ -
  قدمة للعمالء؛ضمان الرقابة واملراجعة الشرعية جلميع املنتجات واخلدمات ملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية امل -
  املتابعة املستمرة للتطورات يف الصناعة املصرفية اإلسالمية للحفاظ على مكانة البنك الرائدة يف هذا اال؛ -
  4التنسيق مع وحدات التدريب واألعمال املختلفة من أجل رفع مستوى الوعي للمنتجات اإلسالمية داخل البنك وخارجه. -
  5تتكون هيئة الرقابة بالبنك منأعضاء هيئة الرقابة الشرعية ببنك األهلي التجاري:  -
ودية ومستشار يف الديوان : الشيخ عبد اهللا بن سليمان املنيع هو عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعالهيئة رئيس -

وعضو اللجنة الشرعية إلعداد مدونة األحكام القضائية، وهو أيضا عضو يف جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون  امللكي
اإلسالمي وامع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، وكان سابقا عضوا يف اللجنة القضائية العليا للمملكة منذ تأسيسها، 

اهليئات الشرعية واإلشرافية على البنوك يف اململكة وأيضا ألف العديد من الكتب يف هيئة  إضافة لكونه عضوا يف العديد من
  احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ويف جمال التمويل والفقه اإلسالمي. 

                                                           
  ,17- 7، ص2007التقرير السنوي لبنك األهلي التجاري،  -  1
  . 10، ص 2013تقرير جملس إدارة بنك األهلي التجاري،  -  2
  .24، ص 2017التقرير السنوي لبنك األهلي التجاري،  -  3

4- https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/corporate-profile/Pages/Sharia-Committee.aspx#اهليئةالشرعية,  ,consulté le 
21 /07/2019 à 17:00. 
5 -https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/corporate-profile/Pages/Sharia-Committee.aspx#مصرفيةإسالميةمبتكرة,   ,
consulté le 21 /07/2019 à 17:23. 
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فتاء باململكة العربية إل: الشيخ الدكتور عبد اهللا بن حممد املطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لعضو الهيئة -
يعمل كمستشار لدى الديوان امللكي، وكان عميدا سابقا لقسم الفقه املقارن يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  السعودية،

  اإلسالمية يف الرياض.
ربية السعودية، : أستاذ سابق يف االقتصاد اإلسالمي يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة اململكة العالدكتور محمد بن علي القري -

واملدير السابق ملركز أحباث االقتصاد اإلسالمي يف نفس اجلامعة، خبري معروف يف جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة 
وامع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، قام بتأليف العديد من الكتب واملقاالت عن التمويل اإلسالمي  التعاون اإلسالمي،

  متحدث دائم عن املصرفية اإلسالمية يف املؤمترات املالية يف مجيع أحناء العامل. وهو 
شغل منصب األمني العام للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرءان والسنة، وشغل  :الدكتور عبد اهللا بن عبد العزيز المصلح -

ود اإلسالمية يف "أا"،كما أنه مؤلف للعديد من الكتب منصب عميد كلية الشريعة وأصول الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سع
  .يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي

 : خدمات البنك األهلي الرئيسيةالفرع الرابع
للبنك وتقدم منتجات وخدمات  اإلسرتاتيجيةواليت تعترب الوحدات  ،نك من مخس قطاعات تشغيلية رئيسيةيتكون الب

  1تتمثل يف ،والتقارير الداخلية اإلداريةاهليكلة  أساستدار بشكل منفصل على  ،لفةخمت
 إىل باإلضافةوالعمالء واليت تتضمن التمويل الشخصي واحلسابات اجلارية  لألفراد: تقدم اخلدمات املصرفية األفرادمصرفية  -أوال

  واليت تشرف عليها هيئة شرعية مستقلة. اإلسالميةالشريعة  أحكاممنتجات متوافقة مع 
نتجات : تقدم اخلدمات املصرفية للشركات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والكبرية مبا يف ذلك كافة املمصرفية الشركات - ثانيا

 .اإلسالميةالشريعة  أحكامومنتجات التمويل املتوافقة مع االئتمانية التقليدية 
عمالء  إىل األجنبيةلك سوق املال وصرف العمالت تقدم مجيع منتجات وخدمات اخلزينة والبنوك املراسلة مبا يف ذ :الخزينة - ثالثا

 خماطر السوق وخماطر السيولة وخماطر االئتمان. وإدارةالقيام باالستثمارات ونشاطات املتاجرة  إىل إضافة البنك،
 .األسهمواالستثمار املصريف وخدمات وساطة  األصول وإدارةالثروات  إدارة: تقدم خدمات سوق المال - رابعا

: تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج اململكة العربية السعودية من خالل بنك "تركيا فاينانس  المصرفية الدولية -خامسا
  كاتيليم بنكاسي". 

  :اإلسالميةالشريعة  أحكامهلي التجاري المتوافقة مع منتجات بنك األ* 

عليها من قبل هيئة الفتوى  واإلشراف إجازايتم  الشريعة أحكاميقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع 
  2والرقابة الشرعية تتمثل يف:

يقوم البنك بشراء ومتلك سلعة بناء على طلب العميل مث يبيعها البنك للعميل بثمن حمدد متفق عليه ومؤجل ويسدد  :المرابحة -
  العقارات والتمويل التجاري.، تشمل االستخدامات الرئيسية للمراحبة التمويل السكين،ومتويل دورية أقساطعلى 

بتطويره خلدمة عمالئه الذين هم يف حاجة  األهليمنتج مت تطويره من صيغة التورق اجلائزة شرعا وقد قام البنك  :التيسير -
مؤجل العميل بثمن حمدد متفق عليه و  إىلاحمللية أو العاملية مث يبيعها  األسواقللسيولة النقدية، حيث يقوم البنك بشراء سلعة من 

                                                           
  .22 ص ك األهلي التجاري،بن ،2017التقرير السنوي لسنة  -  1
  .84:85ص ص  ،بنك األهلي التجاري ،2016ي لسنة التقرير السنو  -  2
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، تتضمن االستخدامات كيال لبيع السلعة لطرف ثالث نقدادورية مث يقوم العميل بنفسه أو يعني و  أقساطالدفع ويسدد على 
 الرئيسية لربنامج تيسري: التمويل الشخصي،البطاقات االئتمانية، متويل الشركات.

، مث تؤجره للعميل بأجرة صفات العميل وبثمن نقديء على موايقوم البنك بشراء أصل معني بنا :اإلجارة مع الوعد بالتمليك -
يعطي البنك للعميل وعدا بتمليكه العني  اإلجيار، ومبوجب عقد  يسددها العميل على أقساط دوريةحمددة متفق عليها بني الطرفني

 املستأجرة يف اية العقد على سبيل اهلبة أو البيع.
يتم تصنيعه للعميل طبقا ملواصفات حيددها مسبقا، حيث يقوم البنك  صلأ: عبارة عن عقد بيع للحصول على عستصنا اإل -

بالتوقيع مع العميل لتوفري تلك األصول بثمن متق عليه يتضمن تكلفة البنك مضافا إليها هامش ربح ويتم االتفاق مع العميل على 
ا حسب املواصفات احملددة من قبل شروط السداد، مث يقوم البنك بالتعاقد مع جهة متخصصة يف تصنيع تلك األصول الجنازه

 العميل ويسدد البنك تكاليف التصنيع حسب االتفاق.
: منتج مبين على مراحبة السلع متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،يقوم البنك بصفته وكيال عن العميل بشراء سلع الخيرات -

ني الستحقاق آجل احبة بثمن متفق عليه بني الطرفمبوجب املبالغ املستلمة من العميل مث يبيعها لنفسه على أساس املر 
 وهو منتج موجه لألفراد.شهر"  أ 6،3،9،12"

برام معاملة مراحبة ثانوية إيداع اخلريات مع الوعد بإيتضمن  ،معزز يوفر بديال للودائع املركبة: عبارة عن منتج الخيرات المركبة -
 مسبقا.لصاحل العميل ،حيث يتم ربط الربح مبؤشر حمدد 

جنبية وتعتمد على غطية والتحوط لتعرضهم للعمالت األجل التأتقدم هذه املنتجات للعمالء من  :ةمنتجات التحوط المركب -
 الوعد، حيث يقدم البنك وعدا لشراء أو بيع مبلغ حمدد من العملة األجنبية بسعر متفق عليه. مبدأ

من أجل توفري عائد هلم يكون يف صورته املثالية أعلى من عائد منتج تقدم هذه املنتجات للعمالء  :االستثمارات المركبة -
 اخلريات العادي.

  الفرع الخامس: تقييم تجربة التحول الجزئي لبنك األهلي التجاري السعودي
نظرا لكون البنك األهلي التجاري بدأ بالتحول حنو املصرفية اإلسالمية  2018إىل  2013مت اختيار الفرتة من سنة 

صرت دراستنا على السنوات لتحول، لذا اقتا أثرنوات ماضية وكذلك الختالف املؤشرات املالية اليت متكن من دراسة منذ س
 .األخرية

  ميثل اجلدول التايل تطور موجودات البنك خالل الفرتة املذكورةدراسة تطور الموجودات بالبنك:  -1
   2018-2013خالل الفترة السعودي ): تطور موجودات بنك األهلي التجاري 34الجدول رقم (

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

 377.287 434.878 448.642 442.657 443.866 453.390 ( سعودي) موجودات

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر

، فنالحظ بأن 2018-2013املوجودات  ببنك األهلي التجاري خالل الفرتة من خالل معطيات اجلدول واملتمثلة يف 
مليون  سعودي، نالحظ  ارتفاع مستويات  453مليون إىل  377موجودات البنك خالل فرتة الدراسة كانت ترتاوح مابني

لعمالء وجذب املزيد مهم كل املوجودات والسيولة العتماد البنك على إدخال ابتكار منتجات جديدة تعمل على تلبية رغبة ا
  ميكننا تلخيص تطور موجودات البنك يف الشكل التايل:، حسب حاجته
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 2018-2013خالل الفترة السعودي تطور موجودات بنك األهلي التجاري  ):27الشكل رقم (           

              
  .33من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم: المصدر

للتعرف على حجم ودائع البنك خالل فرتة الدراسة مت : األهلي التجاري السعوديدراسة تطور حجم ودائع بنك  -2
  االستعانة باجلدول التايل:

   2018-2013خالل الفترة  األهلي التجاري السعوديتطور ودائع بنك  ):35الجدول رقم (              

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

 ) الودائع
 سعودي)

300.601 333.095 323.868 315.618 308.942 318.698 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر                      

هلي التجاري بنك األ، فنالحظ بأن حجم ودائع 2018 – 2013خالل الفرتة ني تطور حجم ودائع البنك األهلي يب
رجع ارتفاع حجم الودائع بالبنك للسياسة املتبعة من يمليون  سعودي،  318مليون إىل  300كانت ترتاوح ما بني   السعودي

ميكن ترمجة اجلدول السابق يف ، طرف البنك من خالل العمل على الوصول للعمالء أينما تواجدوا وارتفاع درجة الثقة االئتمانية
  املوايل:الشكل 

  .2018- 2013خالل الفترة  األهلي التجاري السعوديتطور ودائع بنك :  )28الشكل رقم (

.  
  .34 من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم: المصدر                     

مؤشر يهتم به الدائنون عند تعاملهم مؤشر الرحبية هو عبارة عن : بعد التحولدراسة أثر التحول الجزئي على ربحية البنك  -3
  ولدراسة ذلك مت االستعانة باجلدول التايل، مع البنك
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  2018-2013تطور ربحية بنك األهلي التجاري خالل الفترة  ):36الجدول رقم (               

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

(مليون  الدخل صايف
  سعودي)

7.852 8.655 9.089 9.317 9.802 10.845 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية للسنوات املذكورة: المصدر                         

، فنالحظ ارتفاع رحبية البنك من 2018 -2013من خالل جدول صايف الدخل ببنك األهلي التجاري خالل الفرتة 
دف الزيادة سعودي حيث ركز البنك على زيادة حجم حمفظة التمويل وجودة األصول مليون   10مليون  سعودي إىل  7

  ، وللتوضيح أكثر نشري إىل الشكل البياين املوضح لذلك:يف دخل البنك ورحبيته
  2018- 2013تطور ربحية بنك األهلي التجاري خالل الفترة  ):29( مرق الشكل

  
  35 الطالبتني باالعتماد على معطيات اجلدول رقممن إعداد : المصدر                      

لقد أثبتت البيانات املالية، جناح جتربة التحول اجلزئي يف بنك األهلي التجاري وهذا النجاح مهد هلا الطريق حنو التحول  
  كليا إىل العمل املصريف اإلسالمي.

  الثالث: تجربة البنوك الجزائرية في التحول الجزئي. مطلبال
املالية اإلسالمية إنتشارا واسعا يف كافة دول العامل وأحناءه، وذلك راجع للنجاح الكبري الذي حققته وأثبتت لقد حققت 

إىل التحول للعمل املصريف اإلسالمي من خالل  يف ظل الوضع الراهن الذي تعيشه اجلزائر يتطلب منها اللجؤقوا كأداة متويلية، و 
يف حماولة منها يف حتسني الوضعية  جل احلفاظ على العمالء وتقدمي خدمات مزدوجةنوافذ التمويل اإلسالمية من أافتتاح 

  .االقتصادية للبلد

  الفرع األول: التحول للعمل المصرفي اإلسالمي في الجزائر
تم فسي تعد اجلزائر من البلدان املتأخرة يف تطبيق الصريفة اإلسالمية وذلك راجع لغياب اإلطار القانوين املنظم للتحول، 

  والتنظيم القانوين والتشريعي هلذا التحول. ،اجلزائرل حتول العمل البنكي يف التطرق إىل مراح الفرعيف هذا 

  أوال: مراحل التحول للعمل المصرفي اإلسالمي في الجزائر.
  مرت اجلزائر مبرحلتني حامستني للتحول حنو العمل املصريف اإلسالمي ومها:

: بدأ إهتمام اجلزائر بالتوجه حنو اخلدمات املالية اإلسالمية منذ أوائل التسعينات من القرن املاضي وذلك من المرحلة األولى -
خالل السماح لبنك الربكة بالعمل يف السوق املصرفية اجلزائرية يف إطار سعيها إىل إصالح املنظومة املصرفية واملالية كجزء من 
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تصر تقدمي اخلدمات املالية اإلسالمية باجلزائر على بنكني إسالميني ومها بنك الربكة عملية اإلصالح اإلقتصادي الشامل، ويق
  1اجلزائري ومصرف السالم.

للبنوك التقليدية بتقدمي خدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ويف نفس الوقت : مساح السلطات اجلزائرية المرحلة الثانية -
  2الذي تقدم فيه خدماا املصرفية.

   التنظيم القانوني لتحول البنوك الجزائرية للعمل المصرفي اإلسالمي: ثانيا
، وبالنسبة للجزائر يوجد قانونني رئيسيي البد من توفر اإلطار القانوين لعملية تنظيم التحول حنو العمل املصريف اإلسالمي

  مت االعتماد عليهم لتنظيم التحول للعمل املصريف:
ء البنوك ومنها البنوك أهم حتول يف النظام املصريف اجلزائري والذي فتح القطاع اخلاص واألجنيب إلنشا: ويعترب 10-90قانون  -

  3، كما يقتصر تقدمي اخلدمات املالية اإلسالمية باجلزائر على بنكني إسالميني ومها بنك الربكة اجلزائري، وبنك السالم.اإلسالمية
، ويتضمن قواعد ممارسة العمليات 2018نوفمرب سنة  4املوافق لـ  1440 صفر عام 26: املؤرخ يف 02-18النظام رقم  -

  4البنكية املتعلقة بالصريفة التشاركية من طرف البنوك واملؤسسات املالية.

  التنظيم الشرعي لتحول البنوك الجزائرية للعمل المصرفي اإلسالمي :ثالثا
و العمل املصريف اإلسالمي، وأول بنك سوف يتم تطبيق هذه تشهد البنوك التقليدية اجلزائرية اإلقبال على التحول حن

مت إنشاء قسم متخصص لإلشراف ومراقبة عمل النوافذ اإلسالمية ( هيئة الرقابة  فقدالتجربة فيه هو بنك الفالحة والتنمية الريفية، 
  5.الشرعية ) على مستوى البنك املركزي اجلزائري

  البنوك األجنبية بالجزائر: نوافذ التمويل اإلسالمية في رابعا
البنوك األجنبية اجلزائرية السباقة يف فتح نوافذ التمويل اإلسالمية، وفيما يلي سنقوم بالتطرق إىل البنوك اليت  لقد كانت  

  6قامت بفتح هذه النوافذ:
 «سميان متويليتني تخيصص بنك خليج اجلزائر نافذة للخدمات البنكية اإلسالمية وتتمثل يف خدمتني : بنك خليج الجزائر -

 2014ومها السلم واملراحبة ويتوافقان مع تعاليم الشريعة اإلسالمية، كما استحدث خدمة أخرى سنة  » prolineمهنة الـ 
  وهي عبارة على خدمة التمويل التأجريي.  leasingمسيت بالـ 

لعمالئه حلول متويلية وفق صيغة املراحبة، إضافة كما أطلق كذلك بنك ترست اجلزائر كذلك نافذة إسالمية توفر : بنك ترست -
إىل توفري احلساب التشاركي الذي يسمح للبنك مبشاركة أرباحه مع العمالء، ومن املتوقع أن ميتد هذا العرض بسرعة للبنوك 

  التقليدية.
  رض اإلجارة وحساب البديل.: كما أعلن بنك يب أن يب باريبا اجلزائر عن منتجات إسالمية من خالل عبنك بي أن بي باريبا -

  وبناءا على ما سبق سيتم التطرق لتجربة النوافذ اإلسالمية يف بنك خليج اجلزائر.   
  

                                                           
  .98 ، صمرجع سبق ذكره جعفر هين حممد، -  1
  ، املتضمن العمليات التشاركية.2018نوفمرب سنة  4املوافق لـ  1440صفر عام  26، املؤرخ يف 02- 18رقم القانون  -  2
3
  .128، املادة 16واملتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد  1990أفريل سنة  14املوافق لـ  1410رمضان عام  19، املؤرخ يف 10-90القانون رقم  - 

4
  .73، العدد 2018ديسمرب سنة  9، اجلريدة الرمسية بتاريخ 2018نوفمرب سنة  4املوافق لـ  1440صفر عام  26، املؤرخ يف 02-18النظام رقم  - 

5
  .10 -11، على لوالية برج بوعريريج ، مع إطار يف بنك الفالحة والتنمية الريفية13/05/2019مقابلة يوم  - 

6
 - https://www.arabnak.com/ ��ا��زا$ر- �#-ا"�!���-ا� �ر /, consulté le 20/07/2019 à 11:45. 
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  الفرع الثاني: بنك خليج الجزائر
البنوك اليت تسعى دائما لتحقيق الريادة يف جمال االقتصاد والتمويل وتقدمي اخلدمات يعترب بنك اخلليج اجلزائري من بني   

  للمتعاملني بغرض زيادة رأس ماهلا وتوسيع نطاق عملها حمققا بذلك النمو وازدهار البالد.اجليدة 
  أوال: نبذة عن بنك خليج الجزائر

 10.000.000.000مبوجب القانون اجلزائري برأس مال قدره  2003ديسمرب  15تأسس بنك خليج اجلزائر يف 
 30% وبنك تونس العاملي بـ  60مرموقة وهي بنك برقان بقيمة  ثالث بنوك ذات مسعة دولية من طرفمليار دوالر،  10أي 
  ، حتت إشراف الشركة الكويتية القابضة كيبكو.من البنك األردين الكوييت %10و  %

ولقد تأسس بنك خليج اجلزائر يف شكل شركة مسامهة، وقد وافق عليه بنك اجلزائر كبنك جتاري طبقا للقرار رقم 
   وكالة يف كامل الرتاب الوطين. 44 اآلن فروع، ولديه 08افتتح  2013يف  ، وبعدما تأسس البنك03/03

وهو بنك جتاري ميارس اليوم نشاطا اقتصاديا ومصرفيا ويسعى ألن يكون ذو كفاءة عالية وجودة كبرية ومنذ تأسيسه وهو 
يلتزم بتقدمي خدماته املختلفة يف جمال التمويل البنكي والضمانات وغريها ملختلف  الشركات واألفراد من خالل تقدمي البنك 

وحىت يتقرب البنك من  1،قدم البنك منتجات تتوافق مع مقتضيات الشريعة اإلسالميةكما يلعمالئه منتجات مصرفية تقليدية  
  2فرعا. 63عمالئه وليصل هلم يف خمتلف املناطق يصل عدد فروعه حاليا باجلزائر إىل 

  ثانيا: التنظيم القانوني والتشريعي لبنك خليج الجزائر

السري احلسن لعمل نافذة املعامالت املالية اإلسالمية يف بنك  ران ضروري توفرمها لضمانالتنظيم القانوين والتشريعي أم
  ...خليج اجلزائر..

هي النظام املصريف بالكامل، ونظام و يسري التنظيم القانوين للبنوك اإلسالمية واملعامالت اإلسالمية يف أربعة اجتاهات 
 ونظام ختضع فيه البنوك اإلسالمية للقوانني التقليدية،اجلمع بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية، ونظام لكل بنك إسالمي، 

وهذا األخري هو االجتاه الذي أخذت به اجلزائر، كون البنوك اإلسالمية واألجنبية تنظمها جمموعة من القوانني التقليدية اليت ختضع 
ختضع إدارة البنك إىل القواعد ، كما تقليديةالالبنوك لقوانني  فنافذة بنك خليج اجلزائر ختضع هلا باقي البنوك التقليدية، وبالتايل

 واملبادئ احملاسبية اليت حيددها بنك اجلزائر بناء على قانون النقد والقرض وتتالئم كل اإلجراءات احملاسبية واملالية املتبعة يف بنك
للمعايري احملاسبية املتبعة يف خليج اجلزائر مع املخطط احملاسيب الوطين، أما فيما خيص اخلدمات البنكية اإلسالمية فهي ختضع 

   3البنوك اإلسالمية.
  ثالثا: الخدمات المقدمة عبر النافذة اإلسالمية

   :اخلدمات التالية خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية تتمثل يفمن خالل نافذته يقدم البنك لعمالئه 

  4.واملراحبةالسلم على خدميت مل ت:  وهي تش» «prolineمهنة الـ  -1

: يقوم البنك بدفع مثن بضاعة مقدما يتعاقد على شرائها من املتعامل الذي يتعهد بتسليم البضاعة للبنك بعد التمويل بالسلم -

  إنتاجها، توجه هذه الصيغة يف البنك لتمويل رأس مال العامل ، من خالل :

                                                           
  .8، ص 2013التقرير السنوي لبنك خليج اجلزائر، لسنة  -  1
2
  .5، ص2018السنوي لبنك اخلليج اجلزائر،  التقرير - 

، جملة االقتصاد - اجلزائريدراسة حالة بنك الربكة  –مجيلة اجلوزي وحدو علي، واقع الرقابة على املصارف اإلسالمية يف النظام املصريف اجلزائري باملقارنة مع التنظيمات اإلسالمية  -  3
  .37، ص 2015، اجلزائر، 12، جامعة اجلزائر 12، العدد 01اجلديد، الد 

4
 https://www.agb.dz/article-view-16-111111-154-23-175.html, consulté le 10 /09/2019 à 10 :41 
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 مليون دينار جزائري؛ 5متويل سنوي متجدد تصل قيمته إىل * 

 باملئة من البطاقة األوراق املالية املقدمة لبنك؛ 70يل سنوي يصل متو * 

 يوما بعد صرف املبلغ. 90إعادة تسديد لفرتة * 

ال ينوي امتالكها  يقوم البنك بشراء سلعة موصوفة له على حسابه، وألنه دفع قيمتها فقد امتلكها علما أنه التمويل بالمرابحة: -

التمويل باألجل أي أن الثمن يقسط، مللكية كضمان مقابل اللعميل لالستفادة منها،واحتفاظا للبنك بولكن ليبيع السلعة املشرتاة 

  توجه لتمويل العمالء القتناء املعدات وتتم وفقا للشروط التالية:

 مليون دينار جزائري؛ 20أقصى مبلغ للتمويل يتمثل يف * 

 ويلها؛باملئة من مثن معدات املراد مت 80إمكانية متويل حىت * 

  سنوات مدة التمويل القصوى؛ 5متثل * 

 تسديد األقساط يكون شهريا.* 

: يقوم البنك بشراء أصل رأمسايل بطلب من العميل دف استثماره مقابل دفعات دورية ، مع احتفاظ التمويل التأجيري -2

اية مدة التأجري أو إعادة األصل للمؤجر أو البنك مللكية األصل حىت اية العقد، مع امتالك املستأجر خيار شراء األصل عند 

  1جتديد عقد التأجري مرة أخرى.

  رابعا: دراسة وتحليل البيانات المالية لبنك خليج الجزائر

باالعتماد على جمموعة من البيانات املالية والتقارير السنوية للبنك، سيتم حتديد مسامهة بنك خليج اجلزائر يف القطاع 
  املصريف اجلزائري وكذلك مسامهته يف التمويل اإلسالمي. 

  حجم نشاط بنك خليج الجزائر في النظام المصرفي اإلسالمي -1
وهذه  ،خاصاً  بنكا 14حكومية و بنوك 6، مشلت 2014 مارسبنهاية بنك  20العاملة يف اجلزائر  البنوكبلغ عدد 
وتسيطر  ني،إسالمي وبنكنيجتارياً، بنكا  81يف اجلزائر إىل  البنوككما تنقسم   ،حملية، وعربية، وأجنبية بنوكاألخرية تتوزع بني 

% من موجودات القطاع املصريف، 80احلكومية على احلصة األكرب من النشاط املصريف يف اجلزائر، إذ تستحوذ على حوايل  البنوك
  % من الودائع. 90% من القروض و85و

% من جمموع موجودات 77جزائرية حوايل بنوك  10يتميز القطاع املصريف يف اجلزائر بنسبة تركز عالية حيث تدير أكرب 
جزائرية  بنوك 10بيانات أكرب  التايل% من القروض. يبني اجلدول 62% من الودائع وحوايل 75لديها أكثر من القطاع، و 

 .وترتيبها حبسب حجم املوجودات
 
  
  
 
  

                                                           
1
 https://www.agb.dz/article-view-16-111111-154-23-175.html, consulté le 10 /09/2019 à 10 :30 
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  )بيانات أكبر عشرة بنوك جزائرية ( مليون دوالر ):37الجدول رقم (                           
  األرباح  حقوق امللكية  قروض  ودائع  موجودات    

  السنوات
2013

  2012
  2011
  2013
  2012
  2011
  2013
  2012
  2011
  2013
  2012
  2011
  2013
  2012
  2011
  

0
1

  

ك اجلزائر 
بن

اخلارجي
  27.018

  29.478
  34.675
  21.491
  23.632
  28.702
  9.614
  7.371
  7.425
  1.998
  1.799
  2.476
  

268
  455
  398
  

0
2

  

ك الوطين 
البن

اجلزائري
  

غ.م
  26.369

  21.312
  

غ.م
  16.963

  12.764
  

غ.م
  14.517

  11.841
  

غ.م
  1.644

  1.410
  

غ.م
  348
  458
  

0
3

  

ض الشعيب 
القر

اجلزائري
  

غ.م
  14.651

  13.137
  

غ.م
  10.457

  9.145
  

غ.م
  6.854

  5.784
  

غ.م
  951
  901
غ.م  
  197
  176
  

0
4

  

ك الفالحة 
بن

والتنمية الريفية
  

غ.م
  12.606

  12.116
  

غ.م
  10.737

  10.364
  

غ.م
  5.323

  4.832
  

غ.م
  809
  451
غ.م  
  72
  133
  

0
5

  

ك التنمية 
بن

احمللية
غ.م  
  5.779

  5.694
  

غ.م
  3.768

  3.744
  

غ.م
  3.434

  2.600
  

غ.م
  379
  363
غ.م  
  27
  25
  

0
6

  

ك الربكة اجلزائري
بن

  

2.010
  1.917
  1.760
  1.197
  1.481
  1.363
  

802
  832
  775
  286
  274
  272
  52
  54
  50
  

0
7

ك خليج   
بن

اجلزائر
  1.778

  1.347
  

989
  1.173

  

838
  575
  1040

  832
  587
  258
  219
  131
  64
  52
  34
  

0
8

  

ك املؤسسة 
بن

العربية املصرفية
  

650
  606
  552
  325
  318
  283
  362
  257
  426
  218
  197
  147
  17
  17
  12
  

0
9

  

ك اإلسكان 
بن

للتحارة والتمويل
  

592
  519
  398
  285
  222
  159
  205
  151
  130
  183
  163
  132
  20
  18
  14
  

1
0

  

ت 
ك ترس

بن

اجلزائر
  524
  466
  396
  235
  189
  163
  341
  241
  241
  234
  229
  212
  18
  13
  12
  

اموع  
  

غ.م
  

93.738
  91.029
  

غ.م
  

68.603
  67.262
  

غ.م
  

40.039
  34.641
  

غ.م
  6.475

  6.495
  

غ.م
  1254

  1312
  

: إحتاد املصارف العربية، القطاع املصريف اجلزائري، حتديث وتطوير مستمران، المصدر
http://www.uabonline.org/ar/research/banking/15751604160215911575159315751604160

51589/7467/4  
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هي اليت  البنوك احلكوميةوالذي ميثل بيانات أكرب عشرة بنوك جزائرية، نالحظ أن  أعالهمن خالل معطيات اجلدول         
القروض املطبقة على  وائدعدالت الفم الخنفاض وذلك راجع ،باملقارنة مع البنوك األجنبيةاملصريف اجلزائري تسيطر على القطاع 
أما خبصوص البنوك  يلجئون إىل البنوك العمومية بشكل كبري،لني مقارنة بنظريا األجنبية هذا ما جيعل املتعام يف البنوك العمومية 

واألوىل من حيث البنوك  من حيث ترتيب أهم البنوك يف اجلزائر، ةالسابع تل املرتبةخليج اجلزائر حي نجد أن بنكف األجنبية
   .النشأةفهو حيتل مكانة مهمة يف املنظومة املصرفية اجلزائرية مقارنة بأنه بنك حديث األجنبية، 

يف بنكني إسالميني الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر  رتكزت: في التمويل اإلسالمي في الجزائر خليج الجزائر مساهمة بنك -3
وبنك السالم الذي دخل السوق املصرفية اجلزائرية عام  ،1990بنك الربكة اجلزائري الذي تأسس سنة   :فقط ينحصران يف

% من إمجايل 2.4 مليار دوالر أي حوايل 3، بلغ حجم األصول اإلسالمية يف اجلزائر أكثر من 2013 سنةفي ف ،2008
ذ سجلت إبوترية أسرع من البنوك التقليدية، تنمو  اليت تعمل وفق الشريعة اإلسالمية يف اجلزائرأن البنوك  ، إالاألصول املصرفية

مليار دوالر ، وأصول بنك السالم حوايل  2.01بنك الربكة للجزائر. وقد بلغ حجم أصول 2013% يف العام 15نسبة منو 
، واجلدول املوايل يوضح حجم األصول اإلسالمية مليار دوالر 0.15، وأصول بنك خليج اجلزائر بنسبة 1مليار دوالر 0.41

  2 املوزعة على املؤسسات املالية باجلزائر
  في الجزائر المؤسسات المالية اإلسالمية علىحجم األصول اإلسالمية   توزيع ):38الجدول رقم (

  )مليار دوالر (حجم األصول اإلسالمية   املؤسسات املالية اإلسالمية

  2.01  بنك بركة اجلزائر.

  0.41  بنك سالم اجلزائر.

  0.15  بنك خليج اجلزائر.

والتقرير السنوي لبنك  املصريف اجلزائري، حتديث وتطوير مستمران،إحتاد املصارف العربية، القطاع من إعداد الطالبتني باالعتماد على موقع : المصدر
  .2013خليج اجلزائر لسنة 

ن خالل معطيات ، فماجلزائرية توزيع حجم األصول اإلسالمية على املؤسسات املالية اإلسالمية 38ميثل اجلدول رقم 
 2.01احلصة األكرب من حجم األصول اإلسالمية  يستحوذ على بنك الربكة حيتل الصدارة يف الرتتيب ألنهاجلدول نالحظ بأن 

وذلك راجع حلداثة البنك يف اال املصريف  0.41، ليليه بنك السالم بقيمة يف هذا اال بنك وأول بنك مت اعتماده أقدم لكونه
وهي  0.15تنحصر يف  خليج اجلزائربنك حجم أصول قيمة ، وأخريا جند أن يف اجلزائر كما أن عدد فروعه حمدود جدااإلسالمي 

كون اخلدمات املقدمة يف هذه النوافذ تقتصر   باإلضافة إىلاإلسالمية داخل البنك  مقارنة حبداثة نشأة هذه النوافذ نسبة ال بأس ا
 خرى التسعت شرحيةأو يعتمد على الصيغ اإلسالمية األيمكننا القول لو كان البنك يقدم ف ،واإلجارة على خدمة املراحبة والسلم

  وكرب حجم أصوله اإلسالمية وازدادت نسبة مسامهته يف الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر.عمالئه 
  
  
  

                                                           
1
 http://www.uabonline.org/ar/research/banking/1575160416021591157515931575160416051589/7467/4, 

cosulté le 29/08/2019 à 19 :30.  
 

2
  .23، ص 2013التقرير السنوي لبنك خليج اجلزائر،  - 
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: من خالل التقرير السنوي لبنك خليج اجلزائر حتصلنا على مقارنة حجم التمويل اإلسالمي بالتمويل التقليدي في البنك -3
  وللتوضيح مت االستعانة باجلدول التايل:  2016إىل غاية  2013الفرتة حجم التمويالت التقليدية والتمويالت اإلسالمية خالل 

 .2016 -2013تطور التمويالت التقليدية واإلسالمية في بنك خليج الجزائر خالل الفترة  ):93الجدول رقم (

  2016  2015  2014  2013  السنوات

  51.267  40.764  50.707  44.800  )مليون دينار (التمويالت التقليدية 

  17.955  17.209  13.889  12.240  )مليون دينار (التمويالت اإلسالمية 

  .23الصفحة  2016: من إعداد الطالبتني باالعتماد على تقرير بنك اخلليج لسنة المصدر

فمن خالل معطيات ، 2016 -2013اجلدول تطور التمويل التقليدي واإلسالمي يف بنك خليج اجلزائر خالل الفرتة  ميثل 
بقيم متقاربة أن حجم التمويالت التقليدية يزيد بنسب متقاربة نوعا ما من سنة إىل أخرى بينما التمويل اإلسالمي اجلدول نالحظ 

نالحظ اخنفاض حجم التمويالت  2015، ففي سنة 2016مليون دينار سنة  17.955لتبلغ قيمة  نوعا خالل فرتة الدراسة
وذلك راجع الخنفاض أسعار البرتول بينما التمويالت اإلسالمية مل تنخفض وهذا ما يظهر أمهية  2015التقليدية اخنفض سنة 

  املصرفية اإلسالمية.التمويالت اإلسالمية داخل البنك وهذا ما يعكس رغبة العمالء وتزايد طلبهم على اخلدمات 
  

إن فكرة إقامة نوافذ إسالمية على مستوى البنوك التقليدية اجلزائرية فكرة سديدة، ميكن أن تساهم يف زيادة كفاءة النظام 
رة املصريف اجلزائري وذلك إذا مت التأكيد على االستقالل التام للنوافذ اإلسالمية عن البنك الرئيسي إداريا وماليا وحماسبيا، مع ضرو 

  وجود هيئة رقابة شرعية دائمة ومستمرة لضمان جناح هذه التجربة.
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  :خالصة الفصل
لقد مت يف هذا الفصل جتسيد اجلانب النظري يف جتارب دول عربية، حيث مت فيه دراسة حتول هذه األخرية إىل العمل 

املرور بتجربة اجلزائر من خالل التطرق إىل اهودات املبذولة من قبل املصريف اإلسالمي بآليتيه اجلزئي والكلي، هذا باإلضافة إىل 
  السلطات النقدية والتشريعية يف سبيل إدخال العمل املصريف اإلسالمي إىل املنظومة املصرفية اجلزائرية.

ه جتربة بنك األهلي ومت التوصل يف النهاية إىل أن إزدواجية اخلدمات املصرفية تعد متهيدا للتحول الكلي وهذا ما أثبتت
 التجاري، كما أن التحول الكلي أثبت جناحه يف مجيع الدول اليت مت تطبيقه فيها وهذا ما أثبتته دراسة احلالة.



 



خاتمة                                                                                                                عامة  
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  خاتمة:

العاملية يف  ةحنو العمل املصريف اإلسالمي من أبرز األحداث اليت تشهدها الساحة املصرفي التقليديةتعترب ظاهرة توجه البنوك   

رفية صاآلونة األخرية، إذ أا تساهم يف نشر ثقافة الصريفة اإلسالمية، وعامل مهم جلذب األفراد من خالل إقباهلم على املنتجات امل

  الستثمار مدخرام وتعظيم عوائدهم املالية مبا يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية.اإلسالمية املقدمة 

ة االنتقال من وضع إىل وضع جديد يقتضي حتديد خطة، تتضمن متطلبات وضوابط شرعية لضمان وتعد عملية التحول مبثاب  

  إسالميات املعامالت املقدمة.

اليت  القضاياباعتبارها أحد أهم حنو العمل املصريف اإلسالمي،  التقليديةحتول البنوك هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على ظاهرة 

  .من التوصل إىل جمموعة من النتائج واليت على أساسها مت تقدمي مجلة من االقرتاحاتيف النهاية ومتكنا  ،يف الوقت الراهن البنوك تواجهها

  النتائج عرض أوال:

نقدمها  ة حبثنا هذا، التوصل إىل نتائجمسحت لنا عملية اختبار خمتلف الفرضيات اليت اعتربت كإجابات أولية على إشكالي

  الفرضيات املقدمة:  بشكل خنترب فيه مدى صحة تلك

 وآلية التحول الكلي. تتمثل آليات حتول البنوك التقليدية حنو البنوك اإلسالمية يف آليتني مها: آلية التحول اجلزئي -1

تقدمي خدمات مصرفية  خالل: حيث تتمثل آلية التحول اجلزئي يف قيام البنك  التقليدي بالتحول إىل العمل املصريف اإلسالمي من

فتح فروع إسالمية، أو إنشاء نوافذ إسالمية، أو ب أي من خالل تقدميه للخدمات اإلسالمية باحملاذاة مع اخلدمات التقليدية،  :ازدواجية

  .من خالل قيامه بإنشاء صناديق استثمار إسالمية

  آلية التحول الكلي فتتمثل يف حتول البنك كليا إىل العمل املصريف اإلسالمي، وهذا ما ينفي صحة الفرضية األوىل. أما  

تسعى البنوك التقليدية إىل تقدمي خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك لرغبة منها يف تلبية احتياجات املتعاملني بعدم  -2

 عمالئها وجذب عمالء جدد، إضافة إىل سعيها لتعظيم األرباح وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.التعامل بالربا دف كسب 

تتحول البنوك التقليدية حنو العمل املصريف اإلسالمي لعدة أسباب أمهها نذكر: رغبتها يف توسيع حصتها السوقية من أجل زيادة  -3

أو بناء على رغبة عمالئه يف احلصول على (مثل ما حدث يف السودان)،  النقدية أو التشريعية  السلطات وامرأرباحها، أو تطبيقا أل

فتحول البنك  التقليدي  ...إخل، وبالتايل متويالت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، أو ملنافسة البنوك اليت تقدم هذا النوع من التمويل

 هذا ما ينفي صحة الفرضية الثالثة.اريا أم إجباريا و حنو العمل املصريف اإلسالمي قد يكون اختي

يعترب اعتماد منهج التدرج من التحول اجلزئي حنو التحول الكلي، أسلوب فعال لزيادة عدد املؤسسات اليت تقدم خدمات إسالمية  -4

ىل بنوك إسالمية مستقلة، وخري مثال بأقل تكلفة ووقت ممكن، وهو بذلك خطوة مشجعة يف حتول العديد من الفروع والنوافذ اإلسالمية إ

جتربة حتول بنك اجلزيرة السعودي الذي كانت  بداية توجهه حنو العمل املصريف اإلسالمي عرب تقدمي خدمة إسالمية عرب فرع  على ذلك

على أحكام الشريعة إسالمي واحد، ليتم بعد ذلك تعميم هذه اخلدمة عرب كامل فروعه، ليتحول بذلك البنك كليا إىل بنك إسالمي قائم 

  هذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعةاإلسالمية، و 
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استقطاا لشرحية واسعة من اتمع اجلزائري، هذا  بشكل مقبول من خالل أثبتت نافذة املعامالت يف بنك خليج اجلزائر جناحها -5

قانون ينظم ل بسنها إىل جانب حترك السلطات القائمة على اجلهاز املصريف اجلزائري ،أيقظ وعي املهتمني باملصرفية اإلسالمية يف اجلزائر

  .، وهذا ما يثبت صحة الفرضية اخلامسةاملصرفية التشاركية داخل البنوك التقليدية اجلزائريةاخلدمات 

  

  ثانيا: التوصيات

متكنا من اخلروج  بهواإلملام بأهم اجلوانب احمليطة  حتول البنوك التقليدية للعمل املصريف اإلسالميويف األخري وبعد دراستنا ملوضوع 

   بالتوصيات التالية:

على نشر الوعي املصريف اإلسالمي بني مجيع إدارات البنوك بصفة خاصة وأفراد اتمع بصفة عامة وتشجيع التعامل العمل  -1

 باخلدمات املصرفية اإلسالمية؛

 ضرورة حتمية؛ تشكيل هيئة الرقابة الشرعية لإلشراف على عملية التحول -2

 لالستفادة من اخلرب املهنية للعاملني بالبنوك اإلسالميةيف التحول إىل التعاون بني البنوك اإلسالمية والتقليدية الراغبة  ضرورة -3

 ؛لتفعيل عملية التحول

 االستفادة من جتارب البنوك اليت أمتت التحول بنجاح واختيار األنسب من بينها واألكثر مالئمة للمجتمع اجلزائري؛ -4

 ة اإلسالمية؛ضرورة تعديل القوانني والتشريعات املصرفية مبا يسمح بانتشار املصرفي -5

 وإشهارية  لتوعية األفراد بأمهية الفروع والنوافذ اإلسالمية ؛ إعالنيةالقيام حبمالت  -6

فتح اال أمام الفروع والنوافذ اإلسالمية اليت تعمل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية الستقطاب املزيد من املدخرين واملستثمرين  -7

 الرافضني للتعامل بالفوائد الربوية؛

 ؛بنوك مركزية إسالمية لضمان شرعية املعامالتإنشاء  -8

 إنشاء مراكز خاصة بتدريس االقتصاد اإلسالمي والصريفة اإلسالمية يف كافة اجلامعات؛  -9

 احلرص التام على عمل النوافذ والفروع اإلسالمية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وعدم اختالط أمواهلا وأرباحها مع البنك األم؛-10

شاء أو إقامة مراكز حبوث متخصصة يف الدراسات والبحوث التطبيقية اليت تتعلق بتطوير اخلدمات املصرفية اإلسالمية ضرورة إن -11

 منافسة للخدمات التقليدية.
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 : آفاق الدراسةثالثا

أسلمة النظام املصريف وحتويل العتبار التحول خطوة هامة يف  يعد موضوع حتول البنوك التقليدية إىل بنوك إسالمية من املواضيع الواسعة،

كآلية لتحول البنوك التقليدية إىل اإلسالمية   فحىت بعد دراسة اخلدمات املصرفية  ،ل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميةة للعميالبنوك التقليد

  بنوك إسالمية إال أن الدراسة  تتضمن العديد من الفروع اليت ميكن دراستها من أمثلتها :

 ؛يف تطوير اخلدمات املصرفية اإلسالمية  للعمل املصريف اإلسالميدور البنوك املتحولة  -

 ؛يف تنظيم آلية التحولوالتشريعية دور السلطات النقدية  -

 ؛تحول مدى فعالية هيئة الرقابة يف جناح عملية ال -

 ؛مية على رحبية البنوك التقليديةأثر تقدمي خدمات مصرفية إسال -

 .افذ اإلسالمية يف التصدي لألزمات املاليةدور الفروع والنو  -
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    األطروحات -1

  

اسرتاتيجية البنوك اإلسالمية يف مواجهة حتديات املنافسة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علوم رقية بوحيضر،  -

   .2012-2011التسيري، جامعة منتوري بقسنطينة، اجلزائر، 

انية دراسة لبيان مدى إمك -تحول المصرف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية يزن خلف سامل العطيات،  -

  .2007، أطروحة دكتوراه، املصارف اإلسالمية، األردن، -تطبيق الدراسة باألردن 

  



 

 
111 

  

  

  الرسائل.-2

  

  إسالم بوازدية وفاطمة إهلام رقيعي، مقومات حتول البنوك التقليدية إىل بنوك إسالمية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة  -

  .2016-2015تبسة، اجلزائر، منشورة،ماسرت أكادميي، متويل مصريف، جامعة العريب تبسي، 

، رسالة ماجستري يف الفقه وأصوله، كلية الشريعة، اجلامعة الرقابة الشرعية على المصارف اإلسالميةمحزة عبد الكرمي محاد،  -

  .2004األردنية، األردن، 

دراسة حالة شركة  - اإلسالميةدور صناديق االستثمار اإلسالمية في تفعيل أداء البنوك زهرة حوحباوي وفتحية حالميية،  -

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي، ختصص متويل مصريف، علوم جتارية، جامعة العريب  ،-الراجحي مالية

  .2016-2015تبسي، تبسة، اجلزائر، 

لبات نيل ماسرت أكادميي ، مذكرة مكملة ضمن متطدراسة واقع فتح نوافذ إسالمية في البنوك التجاريةسندس رحيان باهي،  -

  .2018-2017يف التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة أم البواقي، اجلزائر،
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، 19، دراسات اقتصادية إسالمية، الد صارف الحكومية العراقيةالنوافذ اإلسالمية في المأمحد خلف حسني الدخيل،  -

  .2013، 2العدد

، جملة أداء نوافذ التمويل اإلسالمي في البنوك التقليدية كمدخل لتطوير الصيرفة اإلسالمية في الجزائرجعفر هين حممد،  -

  .2017، 12املؤسسات اجلزائرية، املركز اجلامعي غليزان، اجلزائر، العدد 

 –مجيلة اجلوزي وحدو علي، واقع الرقابة على املصارف اإلسالمية يف النظام املصريف اجلزائري باملقارنة مع التنظيمات اإلسالمية  -

توثيق  - .2015، اجلزائر، 12، جامعة اجلزائر 12، العدد 01، جملة االقتصاد اجلديد، الد -دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري

جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، خمطط الوثائق، اإلجراءات والتعاميم ركزي، بنك السودان امل -

  .34، ص 2006الطبعة األوىل، اخلرطوم،  بالتجربة،املتعلقة 



 

 
112 

، سلسلة دراسات خصائصها وضوابطها الشرعية –الطبيعة المميزة لصناديق االستثمار اإلسالمية حسني حسني شحاتة،  -

  بدون سنة نشر.يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، مصر، 

، جملة االقتصاد اإلسالمي، بنك ديب الضوابط الشرعية لفروع المعامالت اإلسالمية بالبنوك التقليديةحسني حسني شحاته،  -

 م.2001/ يونيو 1422، ربيع األول 240اإلسالمي، اإلمارات العربية املتحدة، العدد 

 ،ق المدرجة في سوق األسهم السعوديدراسة عينة من الصنادي –تقييم أداء صناديق االستثمار اإلسالمية حنان شريط،  -

  .2017، اجلزائر، ديسمرب 2جملة العلوم اإلنسانية، جامعة أم البواقي، العدد الثامن، اجلزء 

، لبنان، 299جملة احتاد املصارف العربية، العدد ، خصوصية العمل المصرفي اإلسالميسراح الدين عثمان مصطفى،  -

2005.  

، الة املصرية تحليل مصادر واستخدامات األموال في فروع المعامالت اإلسالمية للبنوك التقليديةسعيد حممود عرفة،  -

  .1987للدراسات التجارية، جامعة املنصورة، الد احلادي عشر، العدد األول، مصر، 

، تجربة بنك المشرق اإلماراتي في التحول الجزئي إلى مصرف إسالمي من خالل مدخل وعلي بلعزوزسفيان قمومية  -

، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االجتماعية النوافذ اإلسالمية

  .2017جوان  18، اجلزائر، 14واإلنسانية، العدد 

، جملة البشائر االقتصادية، الد تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالميةسلمى بوقطاية وعبد احلفيظ مازري،  -

 .2018، جامعة طاهري حممد، بشار، اجلزائر، 2الرابع، العدد 

، جتربة بنك السودان ىدور الجهات الرقابية في الضبط الشرعي للصكوك واألدوات المالية األخر صابر حممد احلسن،  -

 .املركزي يف إصدار وضبط الصكوك، السودان، دون ذكر السنة

الضوابط الشرعية لنوافذ المعامالت اإلسالمية في البنوك التقليدية ودور اللجنة االستشارية  صاحل مفتاح وفريدة معاريف، -

   .2014، اجلزائر، مارس 34/35يضر بسكرة، عدد ، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خالشرعية في بنك بوميترا التجاري

، البنك تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل اإلسالمية تجربة بعض المصارف السودانيةعثمان بابكر أمحد،  -

  .2004، سنة 2، ط 49اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، اململكة العربية السعودية، حبث رقم 

أوت،  20، جامعة 7، جملة الباحث االقتصادي، العددآليات تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالميةعز الدين شرون،  -

  .2017سكيكدة، اجلزائر، 

، جملة البشائر االقتصادية، العدد الثالث، جامعة ، تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية اآلليات والمعوقاتكهينة رشام  -

  .2016د. أوحلاج، البويرة، اجلزائر، مارس أكلي حمن

، جامعة 20، جملة اإلحياء، العدد هيئات الرقابة الشرعية ودورها في مراقبة أعمال المصارف اإلسالميةحممد بلبية،  -

  .2017، اجلزائر، 1باتنة

مع اإلشارة للتجربة  –التقليدية دور البنوك المركزية في تفعيل التمويل اإلسالمي في البنوك حممد يدو ومرمي سياخن،  -

  .2017، اجلزائر، أفريل 02، جامعة البليدة 07الة اجلزائرية لالقتصاد واملالية، العدد  ،- السعودية 

، -دراسة تنظيرية تطبيقية  -تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية نايف بن مجعان اجلريدان،  -

  .2014، جامعة جنران، اململكة العربية السعودية، فرباير 23نون والدراسات اإلسالمية، العدد جملة الشريعة والقا



 

 
113 

علوم الشريعة  ، دراساتالرقابة الشرعية على المصارف اإلسالمية بين التأصيل والتطبيقهيام حممد عبد القادر الزيدانيني،  -

  .2013، اجلامعة األردنية، عمان، 1، العدد 40والقانون، الد 

، الة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، الد الثامن، -دراسة وتحليل –صنادق االستثمار اإلسالمية وليد هوميل عوجان،  -

  .2012، دون ذكر بلد النشر، 1العدد 

  

  

  رابعا: المؤتمرات والملتقيات

  

، املؤمتر النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليديةتقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي: سعيد بن سعد املرطان،  -

  .2003العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

، ورقة مقدمة إىل - المبادئ والضوابط واإلجراءات -تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسالميةعجيل جاسم النشمي،  -

 .2015أفريل  15 -14التقليدية إىل بنوك إسالمية"،قسم الدراسات اإلسالمية، كلية الرتبية اإلسالمية، مؤمتر حتويل البنوك 

، حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد الفروع اإلسالمية الربوية دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالميفهد الشريف،  -

   بدون سنة نشر.عودية، اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة العربية الس

، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية نحو تمويل مصرفي إسالمي لمحاصيل الحبوب في اليمنلطفي حممد السرحي،  -

  .2006ماي  31-30بني الواقع واملؤول، دائرة الشؤون والعمل اخلريي بديب، ديب، بتاريخ 

، حبث مقدم إىل مؤمتر التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاحالفروع اإلسالمية في البنوك لطفي حممد السرحي،   -

  .3، ص 2010مارس  21-20املصارف اإلسالمية اليمنية واقع وأفاق املستقبل، اليمن، 

، حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف اإلسالميةحممد أمني علي القطان،  -

 .2004ي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، اإلسالم

حالة سوق  –دور صناديق االستثمار اإلسالمية في تفعيل سوق األوراق المالية اإلسالمية حممد بوجالل ومرمي زايدي،  -

،  ة المالية اإلسالميةآليات ترشيد الصناع، مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثاين للصناعة املالية اإلسالمية، - األسهم السعودية

متطلبات تفعيل الصيرفة  نوال بن عمارة، - .2013ديسمرب  9و8كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، يومي 

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين حول إشكالية اإلسالمية في الجزائر لتعزيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

   .2017الصغرية واملتوسطة، جامعة الشهيد خلضر محة، الوادي، اجلزائر، ديسمرباستدامة املؤسسات 

، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، الفروع اإلسالمية الربوية دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمينايف الشريف،  -

   .2016جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

االستثمار والتمويل يف فلسطني بني أفاق  -، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األولاالستثمار اإلسالميةصناديق هشام جابر،  -

  .2005مايو  9-8، االستثمار والتمويل يف فلسطني، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، -التنمية والتحديات املعاصرة

لمصرفية اإلسالمية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد أثر التحول ليزن خلف العطيات ومنري سليمان احلكيم،  -

   .2009، ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين، ليبيا، المالية وتوظيفها

  .2010مارس  21-20املصارف اإلسالمية اليمنية واقع وأفاق املستقبل، اليمن، 



 

 
114 

  

  ا: القوانين واللوائحخامس

  

  .8العدد ، الئحة اجلزاءات واملخالفات املالية واإلدارية، 1992اجلريدة الرمسية لسنة  -

  .01، املادة 1994، واملتضمن قانون سوق األوراق املالية لسنة 01/01/1994القانون املؤرخ بتاريخ  -

واملتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة  1990أفريل سنة  14املوافق لـ  1410رمضان عام  19، املؤرخ يف 10-90القانون رقم  -

 .128، املادة 16الرمسية، العدد 

ديسمرب سنة  9، اجلريدة الرمسية بتاريخ 2018نوفمرب سنة  4املوافق لـ  1440صفر عام  26، املؤرخ يف 02-18النظام رقم  -

  .73، العدد 2018

  

  سادسا: التقارير السنوية

  

  .2017-2004 لسنة التقرير السنوي لبنك األهلي التجاري -

  .2018-2002 لسنة التقرير السنوي لبنك اجلزيرة السعودي -

  .2017لسنة  السوداين التقرير السنوي لبنك اخلرطوم -

  .2018 -2014لبنك الشارقة اإلسالمي لسنة التقرير السنوي  -

  .2017 -2004لبنك املشرق اإلمارايت لسنة التقرير السنوي  -

  .2017أم درمان الوطين لسنة التقرير السنوي لبنك  -

  2018 التقرير السنوي لبنك خليج اجلزائر -

   .2013لسنة  التقرير السنوي لبنك خليج اجلزائر -

   .2016لسنة  التقرير السنوي لبنك خليج اجلزائر -

  .2017التقرير السنوي لبنك فيصل اإلسالمي السوداين لسنة  -

  .2017لسنة التقرير السنوي للبنك السوداين املصري  -

  .2017لبنك املركزي السوداين لسنة السنوي ل تقريرال -

   .2013لسنة  تقرير جملس إدارة بنك األهلي التجاري -

  

  : اآلياتسابعا

  

  .24 - 23، اآلية سورة ص  -

  .7اآليةسورة األنبياء،   -

  85، اآلية.سورة البقرة -

  . 173، اآلية سورة البقرة -



 

 
115 

  .275، اآليةسورة البقرة -

  .279 - 278 ، اآليةسورة البقرة -

  .282اآلية سورة البقرة،  -

  .26، اآلية سورة الطالق -

  .6اآلية سورة القصص،  -

  .108اآلية سورة الكهف،  -

  .20اآلية سورة املزمل،  -

  : المراجع باللغة الفرنسيةثامنا

 

-Naif jamaan Juraidan , legality of advisory opinion (fatwa) organization 

work and legitimate Suprvission in Islamic banks (Inductive and 

analytical study), Global journal of economic and business, Najran University, 

Kingdom of Saudi Arabic, 2017, p 15. 

-Iooking for the perfect  Islamic window, Global Islamic finance report, Gifr 

2014, p110. 

- Islam webnet fatwa.islamweb.net/ consulté le 11/01/2019 à 18:04 

  : المقابالتتاسعا

  

  .11:10، مع إطار يف بنك الفالحة والتنمية الريفية لوالية برج بوعريريج، على 13/05/2019مقابلة يوم  - 

  

  : مواقع األنترنتعاشرا

 

  -الودائع-على الرابط التايل: قانون صندوق ضمانبنك السودان املركزي،  -

-  https://www.baj.com.sa/ar-sa/Treasury. 

-  https://www.mashreqbank.com/uae/ar/about-us/home 

- http://www.aleqt.com/2019/08/31/article_1667086.html 

- http://www.aleqt.com/2019/08/31/article_1667086.html.  

- http://www.aleqt.com/2019/08/31/article_1667086.html. 

- http://www.aleqt.com/2019/08/31/article_1667086.htmloard 

- http://www.fibsudan.com/page/4 

- http://www.fibsudan.com/page/6 

- https://ar.wikipedia.org/wiki/بنك_الكويت_الدويل 



 

 
116 

- https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/84001/27-12-2009,. 

-  https://www.arabnak.com/الصريفة-اإلسالمية-يف-اجلزائر/. 

- https://www.baj.com.sa/ar-sa/About-Us/Corporate-Profile. 

- https://www.baj.com.sa/ar-sa/About-Us/Corporate-Profile. 

- https://www.baj.com.sa/ar-sa/Corporate-Banking 

- https://www.baj.com.sa/ar-sa/Investment-Banking 

- https://www.baj.com.sa/ar-sa/Personal-Banking/Credit-Cards/AlJazira-Credit-

Cards. 

- https://www.kib.com.kw/home/Business/Finance/Finance.html 

- https://www.kib.com.kw/home/Business/Soultions/Products/Tojjar-Card.html. 

- https://www.kib.com.kw/home/Personal/about-us/Disclosures/Disclosure-on-

the-Resolutions-of-the-Ordinary-General-Assembly-Meeting-of-Kuwait-

International-Bank-s-Shareholders-for-the-Year-Ending-31-12-2016-.html 

- https://www.kib.com.kw/home/Personal/Invest/Deposits.html 

- https://www.kib.com.kw/home/Personal/islamic-finance/Murabaha.html 

- https://www.mashreqbank.com/uae/ar/about-us/awards-accolades/awards,  

 -  https://www.mashreqbank.com/uae/ar/about-us/home 

- https://www.mashreqbank.com/uae/ar/about-us/vision-mission-values 

- https://www.sib.ae/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D 

- https://www.sib.ae/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D  

- https://www.sib.ae/ar/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-, consulté le 

19 /07/2019 à 9 :00. 

- https://www.sib.ae/ar/%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8. 

- https://www.sib.ae/ar/الشؤون-الشريعة#.XWuYDuMzbIU. 

  -  https://www.sib.ae/ar/ الشريعة-الشؤون #.XWuYDuMzbIU. 

- https://www.mashreqb1ank.com/bahrain/ar/about-us/company-

information/corporate-governance/shariah-board   

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%8C#.X

WmNRdo3vIU 

 -http://www.fibsudan.com/page/15 

-http://www.fibsudan.com/page/6. 



 

 
117 

http://www.uabonline.org/ar/research/banking/15751604160215911575159315751

60416051589/7467/4  

- http://www.uabonline.org/en/magazine      .  

-https://www.agb.dz/article-view-16-111111-154-23-175.html 

-https://www.agb.dz/article-view-16-111111-154-23-175.html 

-https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/corporate-profile/Pages/Sharia-

Committee.aspx#اهليئةالشرعية, 

-https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/corporate-profile/Pages/Sharia-

Committee.aspx#مصرفيةإسالميةمبتكرة 

-https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/Pages/default.aspx 

-https://www.alahli.com/ar-sa/corporate-profile/Pages/default.aspx 

-https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/84001/27-12-2009- 

-https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=79e3e42a-ad97-47c0-8cbb-

03775f7e9fc6. 

-https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=79e3e42a-ad97-47c0-8cbb-

03775f7e9fc6 

-https://www.kib.com.kw/home/Personal/Bank/accounts.html.  

-https://www.kib.com.kw/home/Personal/Crads/credit-cards.html  

- https://www.mubasher.info/markets/BK/stocks/KIB/financial-statements 

https://www.sib.ae/ar/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%

D8%B1%D9%81/%D8%A7% 

.https://www.sib.ae/ar/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%

D8%B1%D9%81/%D8 . 

https://www.sib.ae/ar/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%

D8%B1%D9%81/%D 

https://www.sib.ae/ar/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%

D8%B1%D9%81/%D8%A7%D9 

https://www.sib.ae/ar/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%

D8%B1%D9%81/%D8%A7%D9 - 

- https://www.sib.ae/ar/احلسابات#.XXq1wy4zbIU, 

-Human Rights And Develop ،, لسنة -املصريف -العمل -تنظيم -/قانون-

/1991 arabic.hudocentre.org 

- www.fibsudan.com/page/4.  



 



  

  الملخص

أهم القضايا اليت تشغل التقليدية حنو العمل املصريف اإلسالمي، كوا تشكل هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على ظاهرة حتول البنوك   

  بال العلماء والباحثني يف االقتصاد اإلسالمي.

حيث شهد العامل انتشارا واسعا للصريفة اإلسالمية يف اآلونة األخرية، ومل يقتصر األمر على تأسيس بنوك تتبىن العمل وفق أحكام   

إىل العمل املصريف اإلسالمي حتوال كليا، أو من خالل فتح فروع أو نوافذ إسالمية، الشريعة اإلسالمية فقط بل تعداها إىل حتول العديد من البنوك 

  عن طريق تأسيس صناديق للتمويل اإلسالمي. أو

انتشرت يف العديد هي ظاهرة عاملية  ولقد خلصت الدراسة يف النهاية إىل أن ظاهرة حتول البنوك التقليدية حنو العمل املصريف اإلسالمي  

  إخل. ..السعودية، واإلمارات. ،ك: السودان، الكويت من الدول خصوصا العربية منها

حمدودية اهودات من رغم بالمن خالل فتح نوافذ للتمويل اإلسالمي، و حنو املصرفية اإلسالمية واجلزائر كغريها من الدول مهدت بالتوجه         

ية اجلزائرية ملصرفاملبذولة من قبل السلطات النقدية والتشريعية باملقارنة بباقي الدول اليت قامت بعملية التحول، إال أا تعترب نقطة حتول للمنظومة ا

  وبإمكاا التطور مستقبال للحاق بباقي الدول اليت تبنت التوجه حنو هذا النوع من التمويل.

 .مار اإلسالمية، البنوك التقليديةالبنوك اإلسالمية، التحول املصريف، النوافذ اإلسالمية، الفروع اإلسالمية، صناديق االستثالكلمات المفتاحية: 

Summary  

his study aimed to identify the phenomenon of traditional banks' shift towards Islamic 

banking, as they constitute the most important issues of concern to scientists and 

researchers in the Islamic economy. 

The world has witnessed a wide spread of Islamic banking in recent times, not only the 

establishment of banks that adopt the work of Sharia law, but also to the transformation of 

many banks to Islamic banking completely transformed, or through the opening of 

branches or Islamic windows, or through Establishment of Islamic finance funds. 

Finally, the study concluded that the phenomenon of traditional banks turning towards 

Islamic banking is a global phenomenon that has spread in many countries, especially 

Arab countries such as: Sudan, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, etc. 

        Algeria, like other countries, has paved the way for Islamic banking by opening 

windows of Islamic finance. Despite the limited efforts made by the monetary and 

legislative authorities compared to other countries that have made the transition, it is 

considered a turning point for the Algerian banking system and can develop in the future 

to catch up with the other countries that adopted. Going towards this type of funding. 

Key words: Islamic banks, banking transformation, Islamic windows, Islamic branches, 

Islamic investment funds, conventional banks. 


