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  ا��امعة��مر�كية�املفتوحة

  قسم��قتصاد��سالمي

  مكتب�القا�رة
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  صدق�هللا�العظيم
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  واحلكمجلنة املناقشة 

  

 (محمود��ف���صالح�الدين�/ ستاذ�الدكتور � 
ً
�ومشرفا

ً
  )رئ�سا

  �قتصاد��أستاذ

  ونظم�املعلومات��دار�ة����ل��اسب��العا��عميد�مع�د�ا��ز�رة�

  

 (عادل�حميد��عقوب�/ ستاذ�الدكتور � 
ً
  )عضــــــــوا

  قتصاد���أستاذ

  ز�رجامعة�� �–السابقوكيل��لية�التجارة�

  

 عضـــو ( البلتا��محمد�إبرا�يم�/ الدكتور ��ستاذ
ً
  )ا

  ،��سالميرئ�س�ا��معية�املصر�ة�للتمو�ل�

  نائب�أول�مدير�عام�إدارة�الرقابة�الشرعية�بنك�مصر�للمعامالت��سالمية�
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  الرحمةأسئل�هللا�ل�ما�......والدّي روح�إ���

  .العملأنجزت��ذا��الوال�ا�م�ال��.... غاليةالزوج����إ��

  سل���ومحمد�ورحمھ�أبنا�ي......عي��قرة��إ��

 �علم���ل�من�إ���
ً
  حرفا

��إل��م
ً
  جميعا

�هللا��الذيأ�دى��ذا�ا���د�املتواضع�
ً
����عا���داعيا

ً
قمت�بھ�تقر�ا

�ي�تفع�بھعز�وجل�
ً
  أن�ي�ون�علما

  

  

  



�
ً
�كث��ا

ً
�حمدا ���عام، �وسا�غ �التوفيق �بحسن �علينا �املتفضل �املنان �� �ا��مد

ً
طيبا

�فيھ�كما�يحب�و�ر����ع����عمة��سالم�وتوفيق��يمان،�وع���ما��سر�من�إنجاز��ذا�
ً
مبار�ا

اْعَمُلوا َفَسَیَرى اللَُّھ َعَمَلُكْم 

  ﴾َتْعَمُلوَنِإَلىٰ َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم 

  )١٠٥(اآلیة سورة التوبة 

أ�عم���ا��ال��أحمد�هللا�سبحانھ�و�عا���وأشكره�شكر�الشاكر�ن�ع����عمھ�الكث��ة�

ثمرة�ج�د�كب����و انجاز��ذا�البحث�و�

/ الدكتور �الرسالة��ستاذالفاضل�املشرف�ع���

� �ا��ز�رة �مع�د �وعميد �العا��،

� ��ذه �ع�� �باإلشراف �والذيالرسالة،تفضل

كما�أشكره�. أعطى�الباحث�الكث���من�وقتھ�الثم�ن،�ع���الرغم�من�مشاغلھ�العلمية�والعملية

��ان� �حيث �البحث، �مراحل جميع

�والنجاح� �التوفيق �عليھ �خ���وأدام �هللا �فجزاه �الرسالة، ��ذه إثراء

خ��كم�من�(والسداد�ملا�يحبھ�و�رضاه،�ف�و�خ���مثل�ع���حديث�الرسول�ص���هللا�عليھ�وسلم�

�املناقشة� ���نة �أعضاء �فاضل

�/ و�الدكتور  �إبرا�يم ،�البلتا��محمد

 د 

  

�
ً
�كث��ا

ً
�حمدا ���عام، �وسا�غ �التوفيق �بحسن �علينا �املتفضل �املنان �� ا��مد

�فيھ�كما�يحب�و�ر����ع����عمة��سالم�وتوفيق��يمان،�وع���ما��سر�من�إنجاز��ذا�
ً
مبار�ا

  .العمل�ح���تم�أو�قارب�ع���التمام

� �و�عا�� �سبحانھ �هللا ����يقول ِل :ت��يلھمحكم
ُ
�َوق اْعَمُلوا َفَسَیَرى اللَُّھ َعَمَلُكْم  ﴿

ِإَلىٰ َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َوَرُسوُلُھ َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَسُتَردُّوَن 

أحمد�هللا�سبحانھ�و�عا���وأشكره�شكر�الشاكر�ن�ع����عمھ�الكث��ة�

انجاز��ذا�البحث�و��وفق���إ��فاحمده�وأشكره�تبارك�و�عا���أن�

  .و�ديھلتتم�لوال�توفيق�هللا�سبحانھ�و�عا���

الفاضل�املشرف�ع����إ���أستاذيالشكر�والتقدير�والعرفان�

��ف��� �بجامعة ��قتصاد �أستاذ ��ز�رمحمود �ا��ز�رة �مع�د �وعميد ،

��دار�ة �املعلومات �ونظم ��الذي، ��ذه �ع�� �باإلشراف تفضل

أعطى�الباحث�الكث���من�وقتھ�الثم�ن،�ع���الرغم�من�مشاغلھ�العلمية�والعملية

� �وإشراف �وإرشاد �وتوج��ات �ن�� �من �إ�ّ� �أسدى �ما ��ان����ع�� �حيث �البحث، �مراحل جميع

� ��ثر�الوا�� �والنجاح����لذلك �التوفيق �عليھ �خ���وأدام �هللا �فجزاه �الرسالة، ��ذه إثراء

والسداد�ملا�يحبھ�و�رضاه،�ف�و�خ���مثل�ع���حديث�الرسول�ص���هللا�عليھ�وسلم�

  ).�علم�العلم�وعلمھ

� ��ستاذة �إ�� �بالشكر�والتقدير�والعرفان �أتقدم �املناقشة�/ كما ���نة �أعضاء �فاضل

 �� �الكرام �/ الدكتور �ستاذوا��كم ��عقوب، �حميد و�الدكتور عادل

 

  

  

�
ً
�كث��ا

ً
�حمدا ���عام، �وسا�غ �التوفيق �بحسن �علينا �املتفضل �املنان �� ا��مد

�فيھ�كما�يحب�و�ر����ع����عمة��سالم�وتوفيق��يمان،�وع���ما��سر�من�إنجاز��ذا�
ً
مبار�ا

العمل�ح���تم�أو�قارب�ع���التمام

� �و�عا�� �سبحانھ �هللا يقول

َوَرُسوُلُھ َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَسُتَردُّوَن 

  :و�عد

أحمد�هللا�سبحانھ�و�عا���وأشكره�شكر�الشاكر�ن�ع����عمھ�الكث��ة��فإ�ي

فاحمده�وأشكره�تبارك�و�عا���أن�. ع���عباده

لتتم�لوال�توفيق�هللا�سبحانھ�و�عا�����انت ما

الشكر�والتقدير�والعرفان��ثم

� �الدين ف���صالح

� ��دار�ة����ل��اسب �املعلومات ونظم

أعطى�الباحث�الكث���من�وقتھ�الثم�ن،�ع���الرغم�من�مشاغلھ�العلمية�والعملية

� �وإشراف �وإرشاد �وتوج��ات �ن�� �من �إ�ّ� �أسدى �ما ع��

� ��ثر�الوا�� لذلك

والسداد�ملا�يحبھ�و�رضاه،�ف�و�خ���مثل�ع���حديث�الرسول�ص���هللا�عليھ�وسلم�

�علم�العلم�وعلمھ

� ��ستاذة �إ�� �بالشكر�والتقدير�والعرفان �أتقدم كما

 �� �الكرام وا��كم



 ه 
 

�الذي�أعطياهبذلو�ا�والوقت��ال��كما�أشكر�ما�ع���ج�ود�ما�. وذلك�لرحابة�وسعة�صدر��ما

� �ذلك �يجعل �أن �عز�وجل �هللا
ً
�داعيا �الرسالة، ��ذه ��سدد����لفحص �وأن �حسنا��ما، مواز�ن

  .با�����خطا�ما

�أتقدم �والعرفان�وكذلك ��إ�� بالشكر �محمد �أم��ة��أبو الدكتور �والدكتورة يوسف

��دار�ةبالسيد �املعلومات �ونظم ���� �ل��اسب �العا�� �ا��ز�رة �مساعد��م��،مع�د ع��

  .وتوج��ا��م�خاصة����ا��انب��حصا�ى�

�أتقدم �والعامل�ن��وكذلك �املصر�ة، �با��امعات �املكتبات �أمناء �للسادة بالشكر�والعرفان

��ن��نت،� �شبكة �خالل �من �والبيانات �ت�س���املراجع �ع�� �القائم�ن �و�ل ��سالمية، باملصارف

  .هللا�ا��ميع�خ���ا��زاء�فجزي 

�أشكر��ل�من�قدم�إ�ّ��
ً
�أو�مساعدة�وأخ��ا

ً
�أو�ن��ا

ً
ل��ذا�أية�مرحلة�من�مراح���توج��ا

�هللا�سبحانھ�و�عا���أن�يوفق�ا��ميع�ملا�يحبھ�و�رضاه
ً
  .البحث،�داعيا

  الباحث
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  فهرس احملتويات

 
ً
  املوضوعات�ف�رس: أوال

  رقم�الصفحة  املوضوع  م

  أ  �ية�القرآنية  ١

  و  .ف�رس�املحتو�ات  ٢

  ح  .ف�رس�ا��داول   ٣

  ط  .�ش�الف�رس�  ٤

  ى��������������������������������������      .العام�للدراسة��طار : التم�يديالفصل�

  ك  .مقدمة�الدراسة  ١

  ل  .مش�لة�البحث  ٢

  م  .أ�مية�البحث  ٣

  ن  .أ�داف�البحث  ٤

  س  .فرضيات�البحث  ٥

  س  .الدراسات�السابقة  ٦

  ع  .من���البحث  ٧

  ص  خطة�البحث  ٨

  ١       .�سالميةوطبيعة�ا��دمات�املصرفية���ساس�الفكري : �ول الفصل�

  ٢  مقدمة

  ٤  .�سالميةما�ية�ا��دمات�املصرفية�: �ول املبحث�  ١

  ١٩  .�سالميةوأساليب�ا��دمات�املصرفية���ساس�الفكري : الثا�ياملبحث�  ٢

وتطبيق�ا��دمات�املصرفية��إلدخالالعملية���دوات: الثالثاملبحث�  ٣

  .�سالمية

٤٣  

  ٥٧  .�ول خالصة�الفصل�  ٤

  ٥٨         املعاي���الشرعية�وضوابط�تقديم�ا��دمات�املصرفية�:الثا�يالفصل�

  ٥٩  مـقـدمـة

  ٦١  .الداخليةسالمية�ت�املصرفية�� اا��دم: �ول املبحث�  ١

  ٨٤  .ا��ارجية�سالمية�املصرفية��ا��دمات: الثا�ياملبحث�  ٢



 ز 
 

  ١٠٤  .أخرى خدمات�مصرفية�: املبحث�الثالث  ٣

  ١٢٢  .الثا�يخالصة�الفصل�  

                                                                    ١٢٣                                                                         .الدراسة�امليدانية�:الثالثالفصل�

  ١٢٤  مقدمة

  ١٢٥  .�طار�العام�للدراسة�امليدانية: �ول املبحث�  ١

  ١٣٩  .الدراسة�امليدانيةتحليل�بيانات�نتائج�: املبحث�الثا�ي  ٢

  ١٦٣  .اختبار�فرضيات�الدراسة: املبحث�الثالث  ٣

  ١٦٦  .خالصة�الفصل�الثالث  

  ١٦٧                                                                                                             خاتمة�الدراسة

  ١٦٨  .النتائج  ١

  ١٧١  .التوصيات  ٢

  ١٧٣                                                                                                                قائمة�املراجع

  ١٧٤  .قائمة�املراجع�باللغة�العر�ية  ١

  ١٨٧  .قائمة�املراجع�باللغة��جن�ية  

                        ١٨٨                                                                                                                            املالحق

  ١٨٩  ).ال��ام�البنك�باملظ�ر�الشر��(قرار�ال�يئة�الشرعية�لبنك�البالد�  ١/١

  ١٩١  .سالمي� طلب�فتح�ا��سابات�ب�نك�فيصل�  ٢/١

  ١٩٤  .الضوابط�الشرعية�لفتح�ا��سابات�ب�نك�مصر�املعامالت��سالمية  ٢/٢

  ١٩٥  .املصري ��سالميش�ادة�ادخار�بنك�فيصل��إعالن  ٢/٣

  ١٩٦  .اتفاقية�خدمات�مصرف�أبو�ظ����سالمي  ٢/٤

  ٢٠٤  .بنك�البالد�نموذج�خزن��مانات�.  ٢/٥

  ٢٠٧  .لبنك�البالدعتمادات�املس�ندية�نموذج��   ٢/٦

  ٢١٠  .نموذج�خطابات�الضمان�بنك�البالد  ٢/٧

  ٢١٣  .لراج��ا���بمصرف�قرار�ال�يئة�الشرعية�للصراف��  ٢/٨

  ٢١٤  .بطاقة�كنانة�بنك�مصر�للمعامالت��سالمية�صدار إطلب�  ٢/٩

  ٢١٧  .بيان�باملصارف��سالمية�وفروع�املعامالت��سالمية�بمصر  ٣/١

  ٢١٨  .استقصاء�الدراسة�امليدانيةقائمة�  ٣/٢

  



 ح 
 

  

 
ً
  ف�رس�ا��داول : ثانيا

رقم�

  عنوان�ا��دول   ا��دول 
  رقم�الصفحة

  ق  بيان�بأ�م�املصط��ات�املصرفية�والشرعية  أ

  ٢٦  .املوقف�الفكري�ل��دمات�املصرفية��سالمية  ١/١

  ١٢٧  .مصارف�عينة�الدراسة���عدد�العامل�ن�  ٣/١

  ١٢٨  .تم�توز�ع�االت��ستقصاء��قوائمعدد�  ٣/٢

  ١٣٠  .درجات�مقياس�ليكرت  ٣/٣

�ملعاي���املوافقة�وعدم�املوافقة  ٣/٤
ً
  ١٣٠  .فئات�املتوسط�املر���وفقا

  ١٣٣  .معامل��رتباط�ب�ن��ل�فقرة�من�فقرات�املحور��ول�والدرجة�ال�لية�للمحور   ٣/٥

  ١٣٤  .والدرجة�ال�لية�للمحور �الثا�يمعامل��رتباط�ب�ن��ل�فقرة�من�فقرات�املحور�  ٣/٦

معامل��رتباط�ب�ن��ل�فقرة�من�فقرات�املحور�الثالث�والدرجة�ال�لية�  ٣/٧

  .للمحور 

١٣٥  

  ١٣٦  .معامل��رتباط�ب�ن��ل�فقرة�من�فقرات�املحور�الرا�ع�والدرجة�ال�لية�للمحور   ٣/٨

  ١٣٧  .لقياس�ثبات�قائمة��ستقصاء�نتائج�اختبار�ألفا�كرونباخ  ٣/٩

٣/١٠  �
ً
  ١٣٩  .لبنك�والعمرلتوز�ع�أفراد�العينة�وفقا

�للبنك�واملؤ�ل�  ٣/١١
ً
  ١٤٠  .العل��توز�ع�أفراد�العينة�وفقا

�للبنك�وسنوات�ا����ة  ٣/١٢
ً
  ١٤١  . توز�ع�أفراد�العينة�وفقا

٣/١٣  �
ً
  ١٤٢  . بنوك�تقليدية���لبنك�والعمل�لتوز�ع�أفراد�العينة�وفقا

املئو�ة�واملتوسط�و�نحراف�املعياري�ومعامل��ختالف�التكرارات�وال�سب�  ٣/١٤

  .إلجابات�املحور��ول 

١٤٤  

التكرارات�وال�سب�املئو�ة�واملتوسط�و�نحراف�املعياري�إلجابات�املحور�  ٣/١٥

  .الثا�ي

١٤٨  

يو���التكرارات�وال�سب�املئو�ة�واملتوسط�و�نحراف�املعياري�إلجابات�  ٣/١٦

  .املحور�الثالث

١٥١  

يو���التكرارات�وال�سب�املئو�ة�واملتوسط�و�نحراف�املعياري�إلجابات�  ٣/١٧

  .املحور�الرا�ع

١٥٥  

  ١٦٣  .�وملجروف�اختبار نتائج�  ٣/١٨



 ط 
 

  ١٦٤  .�و��للفرضية��Tاختبارنتائج�  ٣/١٩

  ١٦٤  .للفرضية�الثانية�Tاختبارنتائج�  ٣/٢٠

  ١٦٥  .للفرضية�الثالثة�Tنتائج�اختبار�  ٣/٢١

  
  

 
ً
  �ش�الف�رس�: ثالثا

رقم�
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  مقدمة

�ســالمية��ا��ــدمات�املصــرفية�املتعــامل�ن�مــنلقــد�جــاءت�املصــارف��ســالمية�لتل�ــ��حاجــة�

إ�ــ��جانــب��ــل�أمــر� أوجــد نأ �ســالميا��كمــة�العظيمــة�للشـرع��و�انــت.الضــوابط�الشــرعية�وفـق

�محـرم�بــدي
ً
 حــالال

ً
 يحقــق�مصـا���العبــاد��عيــد�ال

ً
تق�ــ�ن�بــذلك�املحــرم،�فتحــر�م��ال�ـ���ضــرار عــن��ا

�الر�ـــا�جـــاء�مق��نـــ
ً
�لقولــــھ�مقبـــل�التحـــر�بتحليـــل�البيــــع،�بـــل�وذكـــر�ا��ـــالل�قبـــل�ا��ــــرام�والبـــديل�ا

َحلَّ  (�عا��
َ
  )٢٧٥(سورة�البقرة�من��ية�رقم� )اُهللا الَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا َوأ

��ــــــرام�وتــــــرك�ا�لتطبيــــــق�ا��ــــــالومــــــن��نــــــا��انــــــت�غايــــــة�املصــــــارف��ســــــالمية�ل�ســــــت�فقــــــط�

��ســـالميإن�الفكـــر� و�ـــدف�معت�ـــ��إال�أسا�ـــ��فحســـب��ـــ��معـــامالت�البنـــوك�مـــع�إن��ـــذا�مطلـــب�

املــال�فتأخــذ�ع�ــ�����ســالمية��ــبمقاصــد�الشــر�عة���إســالمية��عت�ــمصــارف��سإ�ــ��تأســ�يتطلــع�

دور���باإلضـــــافة�إ�ـــــر�ســـــ�ئة�اثـــــأ�رض�وتجنـــــب�خلـــــق�الـــــديون�ملـــــا�ل�ـــــا�مـــــن� أعمـــــار عاتق�ـــــا�وظيفـــــة

  .إطار�املن���الشامل�لإلسالم �� �جتما����سالمياملصرف�

يمـــــر�بـــــھ�العـــــالم�مـــــن�أحـــــداث�وأزمـــــات�ماليـــــة�واقتصـــــادية�نجـــــد�النظـــــام�املـــــا��� و�ـــــ��ظـــــل�مـــــا

يقــف�ع�ــ��قــدم�ن�ثــاب�ت�ن�و�تخطــى�حــدود�الــبالد�العر�يــة�و�ســالمية�و�صــبح�موضــع���ســالمي

العديــد�مــن�الــدول�أصــبحت�تمتلــك�،�ف٢٠٠٨ا�تمــام�العــالم��لــھ،�وخاصــة��عــد��زمــة�العامليــة�

والبحـــــــر�ن��مؤسســـــــات�عامليـــــــة��عمـــــــل��ـــــــ���ـــــــذا�املجال،كمـــــــا�إن��ـــــــل�مـــــــن��مـــــــارات�والســـــــعودية�

�ع�ــ��أن�تصــبح��ــل�مــ��م�مركــز ��نومال��يــا�وســنغافورة�أصــبحوا�جميعــا�ي�نافســون�و�ر�طانيــا�
ً
ا

 عاملي
ً
  .�سالميةللمصرفية��ا

بلــغ،�العــالم�قــد��ســالمية�ع�ــ��مســتوى�ومــن�ا��ــدير�بالــذكر�أن���ــم�الصــناعة�املصــرفية�

�لتقر�ر�البنك�
ً
  )١(. دوالر�تر�ليو�يع����النقد،�ما�يز�دوصندوق��الدو��وفقا

مصـرف��٥٠٠مـن��� إ�ـ��أك�ـ ٢٠١٠عـام��مصرفا��ـ� ٢٦٧وقد�تطورت�املصارف��سالمية�من�

و�ز�ــد���ســالميةنوافــذ�للمعــامالت��فــروع�أو ل�ــا��البنــوك�ال�ــ��عــض���باإلضــافة�إ�ــ �٢٠١٦ــ��عــام�

  .دولة�ع���مستوى�العالم����٧٣بنك� ٣٥٠عدد�ا�عن�

                                                           
  .م�٢٠١٥تقر�ر�البنك�الدو���عن�الصناعة�املالية��سالمية�أكتو�ر�.أنظر� )١(



 ل 
 

�م��ـــــا��٣٩عـــــدد��ي املصـــــر���املصـــــر و�ضـــــم�الســـــوق�
ً
�لـــــد��ا�رخصـــــة�مـــــن�البنـــــك��١٤بن�ـــــا

ً
بن�ـــــا

ســـــــالمية�إ�لتقـــــــديم�املنتجـــــــات�املصـــــــرفية��ســـــــالمية،�و�نـــــــاك�ثالثـــــــة�مصـــــــارف�املصـــــــري املركـــــــزي�

البنــــــــــك�الــــــــــوط���للتنميــــــــــة�(مصـــــــــر�-�ســــــــــالمي �أبــــــــــو�ظ�ــــــــــ و�فيصــــــــــل،�وال��كـــــــــة،: بال�امـــــــــل��و�ــــــــــ��

�لــد��ا�فــروع�إســالمية�إ�ــ��جانــب�الفــروع�التقليديــة،�وعــدد�البنــوك�ال�ــ���١١،وعــدد�)ســابقا
ً
بن�ــا

�١٢لد��ا��يئة�شرعية�
ً
�لـد��ا�رخصـة�للعمـل�املصـر����١٤من�أصل�بن�ا

ً
و�قـد�بلـغ� ،�سـالميبن�ا

��شـــــ�ل��٢٢٧عـــــدد�الفـــــروع��ســـــالمية�بـــــالبنوك�املصـــــر�ة�
ً
مـــــن�عـــــدد�الفـــــروع�% �٦.١ســـــبة�فرعـــــا

 �٣٧٤٣تبلغ��وال��بالبنوك�املصر�ة�
ً
  .)٢(فرعا

يــــرى�العـــــالم�كيــــف�إن�شـــــر�عتنا��ســــالمية��ســـــتطيع�أن�تقــــدم�بـــــل��ل�ـــــيلقــــد�حـــــان�الوقــــت�

 
ً
�ماليا

ً
�ي�و�اقتصاديا�وتؤسس�لنموذجا

ً
�عادال

ً
 .العالم�أجمع���تذى�بھ�حمتطورا

  :مش�لة�البحث

� ��� ��سالمية �املصارف �لدى �متنوعة��املش�لة �مصرفية �وخدمات توف���وتطو�ر�منتجات

�املتعاملين�ومنضبطة �احتياجات �لتلبية
ً
�شرعا �التعامل�من ��� �ترغب �ال�� �و�فراد الشر�ات

� �واملتنوعة �املختلفة �املصرفية �ا��دمات ��ذه �ع�� �وا��صول �ألح�امالشر�� الشر�عة��وفقا

املناسبة� ةاملنتجات�الشرعيعن�الشر�ات�و�فراد،�من�خالل�تقديم���سالمية،�ورفع�ا��رج

  .املصرفية�تل��دما

  :�تيةو�حاول�البحث�أن�يجيب�عن�ال�ساؤالت�

 املصرفية��سالمية؟ا��دمات���� ما 

 سالمية؟طبيعة�املعاي���والضوابط�الشرعية�ل��دمات�املصرفية���ما��� 

 تقدم�ا�� �ال�� �املصرفية �ا��دمات �جميع �بتقديم �القيام ��سالمية �للمصارف �يمكن      �ل

  لذلك؟وما�الس�يل��املحرمة؟إلغاء�الفائدة��التقليدية�معالبنوك�

                                                           
  .٣م،�ص٢٠١٦،�القا�رة،ث،�العدد�الثالا��معية�املصر�ة�للتمو�ل��سالمىمجلة�التمو�ل��سالمى،� )١(



 م 
 

  :البحثأ�مية�

��قتصادي� �النظام �جانب �ال�لية،�� �وقواعد�ا �روح�ا ��� ��سالمية �الشر�عة أن

���� �املصرفية �لإلعمال �نظر�ة �وضع ��سالمية،ومحاولة �ل��ياة �العليا �باملبادئ واملا��،و�يمان

� �مع �ذلك،تتفاعل �الفق�ية،�ضوء �والنظر�ات �الشر�عة، �مبادئ �و�ستل�م �ا��ديثة، التطورات

 باإلسالم�من�� املؤمن�ن �و�مطلب�م�م�وم��،�ع���الباحث�ن��سالمي�ن
ً
 �ا

ً
أن�ي��ضوا��وتطبيقا

  .بھ،�وأن�يتعاونوا����س�يل�تحقيقھ

الفق�اء�ت�شيط�وتفعيل�دور���سالمية�ظ�رت�ا��اجة�إ��ومع�ان�شار�املؤسسات�املالية�

��و�قتصادي�ن �لتطو�ر �و�دوااملسلم�ن �حاجات��ت�ليات �يل�� �بما �و�قتصادية املالية

ا�تمام�املالي�ن�واملصرفي�ن�واملحاسب�ن��لذلك�زاد. املجتمع�و�تفق�وأح�ام�الشر�عة��سالمية

دة�ل��دمات�املصرفية�التقليدية�املعتم�بديلة�ةمنتجات�إسالميو�قتصادي�ن�بضرورة�إيجاد�

  .الفائدةع���سعر�

� �البحث �أ�مية �يت�� �سبق �ال��ومما �املصرفية �ا��دمات ��عن �الشر�عةتتفق �مع

� �كمدخل �ل��دمات�سالمية �التحديات��بديل �أحد �ُ�عد �املوضوع �و�ذا �التقليدية املصرفية

�تواج �املا���ھال�� �املجتمع �إل��ا �يحتاج �وال�� �شرعية �بدائل �لتقديم ��سالمية �املصارف

  .يو�قتصاد

أ�م�والذي�ُ�عد�من�" ا��دمات�املصرفية" أنھ�يتعرض�ملوضوع����البحث��ةت��ز�أ�ميكما�

��ذه��بأسبا �ع�� �ل��صول �للبنك ��فراد �وكذلك �والتجار�ة �الصناعية �الشر�ات ��وء

ا��دمات،�و�تم�ذلك����البنوك�التقليدية�من�خالل�تقديم�ا�للعديد�من�ا��دمات�املتنوعة،�

شرعية��ت�ون�وخدمات��تإيجاد�منتجاكيفية����سالمية��املصارف�و�انت�املش�لة��لدى�

ترغب����التعامل�الشر���وا��صول�ع�����و�فراد�ال�الشر�ات��احتياجاتقادرة�ع����تلبية�

�ذه�ا��دمات�املختلفة�واملتنوعة�وفقا�إلح�ام�الشر�عة��سالمية،�ورفع�ا��رج�عن�الشر�ات�

  . املناسبة�ةل�الشرعيالبدائو�فراد،�من�خالل�تقديم�

  

  



 ن 
 

 :املوضوع�إ���عدة�نقاط�أ�م�ا�ر أسباب�اختياو�رجع�

�البطاقات،� .١ ��دخار�ة، ��األوعية ��سالمية �املصرفية �للمعامالت �ا��اجة ظ�ور

� �فم��م��.وغ���اا��و�ت، �املصرفية �ا��دمات ���ذه �كب��ة �عالقة �ل�م �الناس �عامة �إن حيث

�هأح�ام��ذاملودع�وم��م�حامل�بطاقة�وغ���ا�من�املعامالت،�لذا�يجب�ع���املسلم�التعرف�ع���

 .و�ص��ة�ًى املعامالت�ح���ي�ون�تصرفھ�ع����د

�ا�متجددة�وغ���ك��ة�املتغ��ات����املعامالت��سالمية�وفق�املتغ��ات�الدولية�حيث�أ� .٢

 .دائممتنا�ية�و�ك���السؤال�ع��ا،�و���حاجة�إ���تطو�ر�

٣. � �املصرفية �ا��دمات �مع �للتعامل �والشر�ات ��فراد �مماحتياج ان�شر��اباملصارف

 التعامل�معھ�ب�ن�العامة�وا��اصة�ف�ان�واجب
ً
 .ع���الباحث�ن�دراسة��ذا�املوضوع�ا

�الفق��� .٤ �والتطبيق �العل�� �التأ�يل �ب�ن �للر�ط �املوضوع ��ذا �بحث ��� �ا��ادة الرغبة

  .العم��باإلضافة�إ���التطبيق�

� يمارس�العمل�املصر���منذ���سالمي�ل�ونھبالعمل�املصر����ال�تمامھو�رى�الباحث�نظرا

�بصفة�عامة،�م��ا�
ً
ساعده��قد��سالميعشرة�سنوات����العمل�املصر���أك���من�ثالث�ن�عاما

�أ�مية� �تأ�ى ��نا �ومن �الف��ة، �تلك �خالل �املصرفية �ا��دمات �تطور �قرب �عن ��شا�د �أن ع��

�موضوع ��دراسة �بأسلوب �للمعاي���الشرعية �املصرفية �ا��دمات �توافق �وتطبيقمدى �يعل��

  .السلبيات�ملحاولة�تقديم�مق��حات�للتغلب�عل��ا�و�عظيم�ا�ومعرفةلعرض��يجابيات�

  :أ�داف�البحث

ع���اس�يعاب�املستجدات،�وتلبية���سالمي�س���البحث�إ���التأكيد�ع���قدرة�النظام�املا���

احتياجات��فراد�والشر�ات�املختلفة�من�ا��دمات�املصرفية�واملعاي���الشرعية،�حيث���دف�

  :إ��البحث�

�املصرفية، .١ �ا��دمات �أ�م �ع�� �الضوء ��إلقاء �املصارف�وأنواع�ا، ��� �استخدام�ا ونظم

�و�و�
ً
�عاما

ً
وتلبية�بأح�ام�الشر�عة��سالمية���ل��ام�سالمية�وال���وضعت�لنفس�ا��دفا

 .املتعامل�ن�احتياجات

�املعاي� .٢ �� دراسة �� �املصارف�الضوابط ��� �تطبيق�ا �ومدى �املصرفية �ل��دمات الشرعية

 .�سالمية



 س 
 

،مع�عرض�حاالت�عملية�طبقت��سالميةية�دراسة��جراءات�التطبيقية�ل��دمات�املصرف .٣

 .ل�ذه�ا��دمات

وكيفية�التغلب�ع�����سالميةاملصارف����دراسة�أ�م�معوقات�تطبيق�ا��دمات�املصرفية� .٤

 .�ذه�املعوقات

  :فرضيات�البحث

 :��تتمثل�فرضيات�البحث�

 .ع���رضا�العمالء�ر الشرعية�يؤثمالئمة�ب�ئة�ونظم�العمل�املصرفية�لطبيعة�املعامالت��إن .١

�ا��دمات� .٢ ��� �املالية �للمؤسسات �واملراجعة �املحاسبة ��يئة �عن �املعاي���الصادرة �تطبيق إن

ال���تقدم�ا�املصارف��سالمية�يقلل�من�املخاطر�املصرفية�والشرعية�و�رفع�من�جودة��ذه�

 .ا��دمات

اءة�وجودة�ا��دمات�يوجد�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�ل��امج�التدر�ب�للمعاي���الشرعية�ع���كف .٣

  .املصرفية

  :السابقةالدراسات�

 املبد�ي،�فقد�وجد�عدد�قليل�من�الدراسات�ال���تناولت��و�طالعمن�خالل�البحث�
ً
�جزئيا

ع���عدد���طالعكما�تم�،و�خرى�تناولت�املعاي���الشرعية�فقط�ا��دمات�املصرفية�موضوع�

البحث�ف�ولم�يجد�الباحث�إجابة�أخر�من�الدراسات�ال���تتقارب�أو�تتقاطع�مع�موضوع��ذا�

  ع���ال�ساؤل�الرئ�����ملش�لة�البحث�من�خالل�دراسة�مت�املة�مرتبطة��ش�ل�مباشر�باملوضوع

��عض������ �ووجد �الصلة �ذات �واملراجع �الدراسات �ع�� ��طالع
ً
�جا�دا �الباحث �حاول لقد

�إ����عض�جوانب�البحث��الدراسات
ً
  :نذكر�م��اال���تطرقت�جزئيا

املصرفية�غ����س�ثمار�ة�وحكم�ا����الشر�عة��تا��دما��م�ن،محمد�حسن�صا��� .١

،�تناولت��ذه�الرسالة�م١٩٨٧أم�القرى�،�م�شورة،�جامعة،رسالة�دكتوراه�غ����سالمية

بيان�أراء�الفق�اء�املختلفة�عن�التصور�الفق���ل��دمات�املصرفية�والعقود�الشرعية�ل�ا�مع�

 .ا��دمات�املصرفية�غ����س�ثمار�ة



 ع 
 

رسالة�ماجست���غ���خطابات�الضمان����املصارف��سالمية، سليمان�أحمد�محمد�القزم، .٢

تناولت��ذه�الرسالة�التعر�ف�وا��صائص� ،م٢٠٠٣الوطنية�جامعة�النجاح��م�شورة،

  .والفتاوى��قتصادية���طاب�الضمان

،رسالة�ماجست���غ����سالميبطاقات��ئتمان�البنكية����الفقھ��،شوكتفت��� .٣

تناولت��ذه�الرسالة�تار�خ�البطاقات�م،�٢٠٠٧جامعة�النجاح�الوطنية،فلسط�ن�م�شورة،

ألنواع�البطاقات�والتكييف�الفق����و�قتصادية�ئتمانية�والدراسات�الش�لية�والفنية�

 .للبطاقات�البنكية�وا��كم�الشر���ل�ا

  

رسالة�ماجست��� ،�دراسة�تطبيقية،الودا�ع�البنكية����املصارف��سالميةعامر�بن�ع�����الل�و، -٤

تناولت��ذه�الرسالة�الودا�ع�البنكية�من�حيث��عر�ف�ا�وأنواع�ا�م،�٢٠٠٨ غ���م�شورة�،

 .والضوابط�الشرعية�املستخدمة����بنك�البالد�كحالة�تطبيقية

��ة،رسالة�ماجست���غ�البنوك��سالمي�عبده،�سو�ق�ا��دمات�املصرفية����عيوش -٥

،���٢٠٠٩ضر،�ا��زائر�العلوم�و�قتصاد�وعلوم�الت�س��،�جامعة�ا��اج� م�شورة،�لية

  .تناولت��ذه�الرسالة�مف�وم�ا��دمة�وأنواع�ا�و�سو�ق�ا
 

  :املسا�مة�املتوقعة�من�البحث

قدر����مجال�ا��دمات�
ُ
املصرفية��سالمية،�إال�بالرغم�من�إس�ام�العلماء�والباحث�ن�امل

 
ً
�مغطيا �جاء �ومعظم�ا �قليلة �املجال ��ذا ��� �املؤلفات �ا�أن �واحد ��ذا��فقط،ملوضوع و�حاول

�التفصيل� �من �����ء �املعاي���الشرعية �وفق �املصرفية �ا��دمات �موضوع �ي�ناول �إن البحث

�.والذي�يجمع�ب�ن�عرض�ا��دمات�املصرفية�والضوابط�الشرعية�من�خالل�التطبيق�العم��

وسي�ون��ذا�البحث�محاولة��جادة�لتطو�ر�ا��دمات�املصرفية�وفق�املعاي���الشرعية،�و�ما�

  .�سالمي����رتقاء�بالعمل�املصر����- إن�شاء�هللا�–س�س�م�

  :ِالبحثمن���

،�تحكمھ�الغاية�من�دراسة�علم�إسالميإن�من���البحث����علم��قتصاد،�من�منظور�

� �الظوا�ر���سالمي�قتصاد �تفس�� �حيث �نظر�ھ �وج�ة �وج��ن، �ذات �بأ��ا �تتم�� ال��



 ف 
 

�للمشا�ل��قتصادية ��سالمية ��صول �من �املستقاة �ا��لول �لتقديم �عملية �وأخرى ،

  .  �قتصادية

 
ً
�وتحقيقا �البحث ��ساؤالت �ع�� ��جابة �س�يل �يتم��و�� �سوف �منھ، �املرجوة لأل�داف

�امل �ب�ن �يجمع �الذي �املن�� �ع�� �تحليل��عتماد �مع �واملقارن، �و�ست�باطي ��ستقرا�ي ن��

  .الواقع�الفع���كجانب�تطبيقي

  حدود�البحث

�امليدانية�      �الدراسة �عينة �واختار��� �غ����س�ثمار�ة، �املصرفية �ا��دمات �ع�� ركز�الباحث

يصل�ف(العر�ية���جم�ور�ة�مصر �ال���قام���ا�العامل�ن�باملصارف��سالمية�بال�امل�العاملة���

�سالمي�  �ال��كة أبو، �)ظ��، � �باإلضافة �كنموذج��إ��، ��سالمية �مصر�للمعامالت �بنك فروع

بنك�تقليدى�يفتح�فروع��أول للبنوك�التقليدية�ال���ل�ا��فروع�للمعامالت��سالمية�بصفتھ�

  .إسالمية�ع���مستوى�العالم
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  خطة�البحث

ت�ناول�املقدمة�نظرة�عامة�عن�أ�مية�موضوع�ا��دمات�املصرفية�وفق�املعاي���: املقدمة�����

  .دراسة�تطبيقية،�باإلضافة�إ���عرض��ف�ار��ساسية،�وكذلك�اتجا�ات�البحث�–الشرعية�

  .عرض���طة�البحث:  فصل�تم�يدي�

  �ساس�الفكرى�وطبيعة�ا��دمات�املصرفية��سالمية: الفصل��ول�

  :  ما�ية�ا��دمات�املصرفية��سالمية: املبحث��ول�

  .�ساس�الفكرى�وأساليب�ا��دمات�املصرفية��سالمية: املبحث�الثا�ى

  �دوات�العملية�إلدخال�وتطبيق�ا��دمات�املصرفية��سالمية، املبحث�الثالث

  املعاي���الشرعية�وضوابط�تقديم�ا��دمات�املصرفية: الفصل�الثا�ى�

  .ا��دمات�املصرفية��سالمية�الداخلية�: ث��ول�املبح

  .ا��دمات�املصرفية��سالمية�ا��ارجية: املبحث�الثا�ى�

  .خدمات�مصرفية�أخرى : املبحث�الثالث

  :الدراسة�امليدانية: لثالفصل�الثا

  .�طار�العام�للدراسة�امليدانية:  �ول املبحث�

  .الدراسة�امليدانيةتحليل�بيانات�نتائج�: املبحث�الثا�ى�

  .اختبار�فرضيات�الدراسة: املبحث�الثالث

  .ا��اتمة
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  أ�م�املصط��ات�املصرفية�والشرعية�حسب��ترت�ب�ورود�ا����البحث

  التعر�ف  املصط��  م

�بوسائل�  ا��دمات�املصرفية  ١ �لعمالئھ �املصرف �يقدم�ا �ال�� �ا��دمات مجموعة

� �مع �أو�لصا���م �مع�م �ا��سابات��أطرافمباشرة �مثل أخرى

  .وخطابات�الضمان����ا��ار�ة�وا��و�ت�و�طاقات�الصرف�

�للمؤسسات�  املعاي���الشرعية  ٢ �واملراجعة �املحاسبة ��يئة �من �الصادرة املعاي��

  ). ايو��(املالية��سالمية�

أسم�مشتق�من�الصرف،�و�ع���م�شأة�مالية�تتعامل����جميع�  املصرف  ٣

�للضوابط�الشرعية) خدمات/ائتمان/ودا�ع( أعمال�ا
ً
  . وفقا

�  البنك  ٤ ��يطالية �ال�لمة �من �مشتق �مالية�)بان�و(اسم �م�شأة �و�ع�� ،

  .وتقديم�خدمات�مصرفية��ئتمانتقوم�بقبول�الودا�ع�ومنح�

�موال�ال���يضع�ا�العمالء����البنك�دون�حصول�م�ع���عوائد��  ا��ار�ةا��سابات�  ٥

  . و��غرض�ا��فظ�و�مكن�ز�اد��ا�أو�����ا����أى�وقت

�املصرف�  حسابات��س�ثمار  ٦ �و�فوضون �املصرف ��� �العمالء �يضع�ا �ال�� �موال

  . باس�ثمار�ا�وفق�عقد�الضار�ة

�ا  �دخارحسابات�  ٧ ��� �العمالء �يضع�ا �ال�� ��موال �وفق �الضار�ملصرف . ةعقد

  .وقت��أي����و�يداعول�م�حر�ة�ال��ب�

وثائق�م�ساو�ة�القيمة�تمثل�حصص�شا�عة����ملكية�مشروع�  الص�وك��سالمية  ٨

  .مع�ن�وذلك��عد�تحصيل�قيم��ا�وقفل�باب��كتتاب

�سمح��عض�البنوك�لعمال��ا�بال��ب�من�ا��سابات�ا��ار�ة�  ال��ب�ع���املكشوف  ٩

  .من�الرصيد�املتاحبأك���

�عتمادات�  ١٠

  املس�ندية

� �للعمالء �البنوك �تقدم�ا �لصا����بإصدار خدمة �م��ا �ع�د

  .املستفيد،�يل��م�البنك�بدفع�أو�قبول�كمبيالة��شروط�معينة

�البنك�بكفالة�أحد�عمالئھ����حدود�مبلغ�مع�ن�  خطابات�الضمان  ١١ خدمة�يقدم�ا

  . ���العميلتجاه�طرف�ثالث�بمناسبة�ال��ام�ملقى�ع

�من�  البطاقات�البنكية  ١٢ �بواسط��ا �ليتمكنوا �لعمال��ا، �البنوك �تصدر�ا بطاقات

�أو�دفع�أثمان�مش��يا��م�أرصد��مال��ب�من�
ً
  .نقدا
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  التعر�ف  املصط��  م

�منح�  سعر�الفائدة  ١٣ �عند �التقليدية �البنوك �عل��ا �تحصل �ال�� الفائدة

  عليھ�العمالء�مقابل�مدخرا��م�من�البنك�لوما�يحصالقروض،

   �عمالنص�ب�العميل�أو�البنك�من�الر�ح�املتحقق�من�ن�يجة�  العائد  ١٤

  مسعر�ا��ص  ١٥

  )�جيو(

سعر�الفائدة�والعمولة�واملصروفات�ال���يتحمل�ا�العميل�مقابل�

  .ا��صول�ع���القيمة�ا��الية�للكمبيالة�ال���لم��ستحق��عد

  .التجار�ة��وراقبيع�الدين�بالدين�،�مثل�خصم�  بال�ا��ء�بيع�ال�ا��ء  ١٦

  .منح�العمالء�قروض�دون�ا��صول�ع���أى�عائد�أو�فائدة�م��م  القرض�ا��سن  ١٧

  .حساب�يخصص�لسداد�مديونيات�الغ���قادر�ن�  صندوق�الغارم�ن  ١٨

�  طر�قة�النمر  ١٩ ��الح�سابطر�قة ���ر�احتوز�ع ��� �تأخذ مبلغ���عتبار للعمالء،

  �س�ثمار�وسعر�العائد�ومدة��س�ثمار�

  ).داخلية�وخارجية.(التحو�الت�من�و�إ���حسابات�العمالء�  الكمبيو  ٢٠

أجراء�قانو�ى�يقوم�بھ�البنك�عن�طر�ق�املحكمة�إلثبات�امتناع�  ال��و�ستو  ٢١

  .�ستحقاقاملدين�عن�دفع�الكمبياالت����تار�خ�

�  �جارة  ٢٢ �تمليك �بھ �يراد �معلومة�عقد �ملدة �معلومة �مشروعة منفعة

  .�عوض�مشروع

  .بيع�املصرف�سلعة�لعميلھ�بز�ادة�محددة�عن�ثم��ا��ص��  املرابحة  ٢٣

�  املضار�ة  ٢٤ �املال �يقدم �احد�ما �والعميل، �املصرف �ب�ن �املال(شركة ) رب

�العمل�و�خر  ��تفاق،�) املضارب(يقدم �حسب �بي��م �الر�ح و

  .و�تحمل�ا��سارة�رب�املال��شرط�عدم�التعدى�أو�التقص��

�أو�  املشاركة  ٢٥ �أو�عمل�ما �مال��ما �خلط �ع�� �والعميل �املصرف �ب�ن شركة

��تفاق� �حسب �الر�ح �و�وزع ��س��باح، ��غرض ال��ام�ما

  .املال�رأسوا��سارة�تقسم�حسب��سبة�

لھ�����ءقاعدة�شرعية،�أصل�ا�حديث���يح،�و�ع���من�ضمن�  �راج�بالضمانا�  ٢٦

  ).الر�ح�(ا��ارج�منھ�

�املغنم�  الغنم�بالغرم  ٢٧ �ع�� �ا��صول ��� �ا��ق �لھ �من ��ع�� �شرعية، قاعدة

  ).ا��سارة(،����املقابل�يتحمل�املغرم�) الر�ح�(
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  ولالفصل األ

 يالفكر ساساأل

  ةسالمياإلوطبيعة اخلدمة املصرفية 

  

  

  

  

 :مباحث�ةع���ثالث�شتمل��ذا�الفصل�

  .ةسالمي� ما�ية�ا��دمات�املصرفية�: ول املبحث�� 

  .ةسالمي� وأساليب�ا��دمات�املصرفية��ي �ساس�الفكر : �ىاملبحث�الثا

  .�سالميةتطبيق�ا��دمات�املصرفية�إلدخال�و دوات�العملية�� : لثاملبحث�الثا

  



  دراسة�تطبيقية�–ا��دمات�املصرفية��وفق�املعاي���الشرعية���
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  مقدمة

 
ُ
�البنك،��دع� �مع �للمتعامل�ن �الرئ�سية �الواج�ة �عامة �بصفة �البنوك ��� �املصرفية ا��دمات

�العبور� �بوابة �ف�� �ا��الي�ن، �املتعامل�ن �ع�� �واملحافظة �ا��دد �املتعامل�ن ���ذب ��امة وسياسة

�يرادات�الناشئة� أن للتعامل����أ�شطة�البنك�املختلفة،كما�ترجع�أ�مية�ا��دمات�املصرفية�إ��

� ��سالميع��ا �املصرف �و�قدم �املخاطر، �منخفضة �يقدم�ا�)١(إيرادات �ال�� �املصرفية �ا��دمات �افة

�وال��� ��سالمية، �الشر�عة �أح�ام �مع �تتعارض �ال�� �املصرفية �ا��دمات �عدا �فيما �التقليدي البنك

  .تلك�ا��دمات�تقديم��ستخدم�أسعار�الفائدة����

� �املصرفية�مدخالنو�ناك �ا��دمات �مف�وم �� �:لتحديد �املدخل �ع�� �يقوم �تلك��أنول �ل

 �� ��ال��عمال �القول �يمكن �و�ذلك �مصرفية، ��عت���خدمات �البنوك ���ا �خدمات��أنتقوم �ناك

و�و�بذلك�ي�سع�ل�شمل� .قراض،�وخدمات��س�ثمار�وغ���ذلك�من�ا��دماتالودا�ع،�وخدمات��

��امل�شآت�ال�قوم�ع���التفرقة�ب�ن�تلك�ت�ل�عمل�يمارسھ�البنك،�وال�شك�أن�فلسفة��ذا�املدخل�

،و�� سلع،�وتلك�ال���ال�إنتاج تتخصص���
ً
ت�خدمات،�وألن�البنوك�من�آعت��ت�م�شا ال�� ت�تج�سلعا

  ال أى(�ذا�النوع�
ً
   .يماثل�ا وما ةخدمات�نقدية�أو�مالي�مم�شآت�تقد نف���إذ) ت�تج�سلعا

�الثا�ي �املدخل �: أما �البنك �أعمال �تقسيم �ع�� ���إ��فيقوم �ثم �الودا�ع، �ثم�قبول قراض،

أو�ماال�يرتبط���ما،��،قروضو���تلك�ال���يمارس�ا�البنك�مما��و�ل�س�بودا�ع�أو� :ا��دمات�املصرفية

����واقع�التنفيذ�ب�ن��ذه�املجاالت�الثالثة،�حيث� ��ع� ن�ذلك�الا��إنو 
ً
ھ����أغلب�أنأن��ناك�فصال

داء�نوع�من�ا��دمات�املصرفية،�كما�أن��عض�ا��دمات�أولي�ن�بت�ن�� ف�حيان�يرتبط�أداء�الوظي

�
ً
�ائتمانيا

ً
  .وإقراضااملصرفية�تتضمن���شاطا

�يضم� �بحيث ��سالمية �املصارف ��� �املصرفية �ا��دمات �نطاق �توسيع �إ�� �البعض و�ميل

رغم�وجا�تھ��يللمصرف،�و�ذا�الرأ��ثر��جتما��عكس�� ا��دمات��جتماعية�والت�افلية،�و�ل�ما

��أن�ال إ �من �مم��ين �نوع�ن �ب�ن �يخلط ��ھ �م��ما �ل�ل �املصرفية��خصائصھشطة �فا��دمات املم��ة،

�ملعامال��م�مع�املصرف،�و�تم�تكي��بطبيع��ا��
ً
ف�ا�يأعمال�تؤدى�للمتعامل�ن�بناء�ع���طل��م�أو�لزوما

                                                           

)١(�� �مصط�� �إطالق �وتم �البحث، ��ذا ��� �واحد �بمع�� �ومصرف �بنك ��لمھ �الباحث �التقليدى��" بنك"استخدم �البنك للتعب���عن

وذلك�وفاًء�للغة�القرآن�الكر�م�ول���يع�الباحث�ن�ع���استعمال�ا�ألننا� .للتعب���عن�املؤسسة�املصرفية��سالمية" مصرف�" ومصط���

  .البنكنرى�أن�لفظ�املصرف�أو���من�لفظ�
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٣ 
 

��أني�يح�للمصارف� أو�ا��عالة،�و�ذا�ما�جارةطار�عقد�الو�الة�أو�� إ ا���إم���الغالب�
ً
تأخذ�عل��ا�أجرا

 
ً
��ا�يقوم��ةف���أ�شط�ا�عقود�معاوضة،أما�ا��دمات��جتماعية�والت�افلية�أ� ىأ،�أو�عمولة�أو�جعال

،��الز�اة�والقرض�ا��سن�و� ااملصرف�ب
ً
�دي�يا

ً
   .نات�النقدية�والعي�يةاععتبار�ا�واجبا

  : تيةات��ف��م�عرض�املوضوع�ن�ناول ثالثة�مباحث،��إ��و�نقسم��ذا�الفصل������

  :ةسالمي� ما�ية�ا��دمات�املصرفية�: ول املبحث�� 

  .ا�سالمية�وأ�مي��مف�وم�ا��دمة�املصرفية� -

  .فوائد�ومزايا�ا��دمات�املصرفية -

  . خصائص�ا��دمات�املصرفية�ودورة�حيا��ا�والضوابط�الشرعية�ل�سو�ق�ا -

  .ةسالمي� وأساليب�ا��دمات�املصرفية��ي الفكر �ساس� :�ىاملبحث�الثا

  .ةسالمي� ل��دمات�املصرفية��ي الفكر �ساس�  -

  .ةسالمي� املصارف��تطبق�ا ال ال��ا��دمات�املصرفية� -

 .ةسالمي� تنفرد���ا�املصارف��ال��ا��دمات�املصرفية� -

  .�سالميةتطبيق�ا��دمات�املصرفية�إلدخال�و�دوات�العملية�� : لثالثااملبحث�

  .القائم�ن�با��دمات�املصرفية��سالميةمتطلبات�تأ�يل�العامل�ن� -

  .،�ونظم�العمل)خصوصية�امل�ان(��يئة�امل�ان�� -

  .وجود�مؤسسات�عاملية�تنظم�عمل�املصارف��سالمية -
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٤ 
 

  ولاملبحث األ

  ةسالمياإلماهية اخلدمة املصرفية 

  

  تم�يد

ومن�ثم�مف�وم�ا��دمة�املصرفية�كش�ل��ةعامي�ناول��ذا�املبحث�مف�وم�ا��دمة�بصفة�  

  .�مية�ا��دمات�املصرفية�وخصائص�اخاص�من�أش�ال�ا��دمة�ثم�نتعرض�أل 

  : ةعاممف�وم�ا��دمة�بصفة� - ١

�إية،�ساس� ��قتصادية�عت���ا��دمات�من�القطاعات�  
ً
قباال�م�ما�من�قبل�إذ�عرفت�مؤخرا

  . الدول�املتقدمة���ارتفاع�مستوى�املع�شة�خاصة��إ��ا�أساسفراد�والذى�يرجع�� 

  :ل�ل��دمات،�لذا�يوجد�العديد�من�التعار�ف�م��اما�عر�ف�محدد�وش�إعطاءو�صعب�

شطة�واملنافع����: "�اأ�ل��دمات�ع���)  AMA( ر�كيةمالتعر�ف�الذى�أعطتھ�جمعية�ال�سو�ق�� 

�البا�ع��ال�� �مع�البضاعة�املباعة�و�ما���شياءمن�خالل��ي املش�� �إ��يحقق�ا املقدمة�لھ�أو�املرتبطة

  . )١("يحقق�رضاه

�ف �التعر�ف ��ذا ��نإحسب �واملش�� �تفاعال �ت���� أ�شطة ��ا��دمات �البا�ع �وت�ون�ي ب�ن ،

  . تحقيق�رضا�ومنفعة�للمس��لك��تؤدي�إ�مرتبطة��سلعة�مادية،�

� �ا��دمة ��أيضاُعرفت �أ�ع�� ��"�ا ���افة �والعمليات ��ال��شطة �ف��ا غ���امللموس��ا��انبي��ز

  .)٢("شباعات�يمكن�بيع�اإيتولد�ع��ا�منافع�و �ال��امللموس�و �ا��انب�ش�ل�أو���من�

                                                           

  . ٢٠،�ص�م�٢٠٠٥ردن،�دار�البارودي�العلمية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��،"�سو�ق�ا��دمات�ال��ية"ثامر�ياسر�البكرى،�  )١(

  .١٦٠،�ص�م�٢٠٠٥ردن،�،�دار�وائل�لل�شر،�عمان،"مدخل�تحلي��: أصول�ال�سو�ق�املصر��"،�نا���معال�ورائف�توفيق) ٢(
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٥ 
 

�التعر�ف�ع���عدم�ملموسية   �و�تحقيق���سا���دف�ا�� �أنا��دمة،�و �)مادية( و�ركز��ذا

�يت�ون�مرتبطة�بمنتج�ماد�ال��شطة������مف�وم�ا��دمة��ناالسابق�ناحصر�التعر�ف. رضا�العميل

���ذا�املنتج،��ال��ست�ناء�ا��دمات�او�ذا��ع���. ولو�ب�سبة�صغ��ة
ً
�إ��ضافة�إت�ون�غ���مرتبطة���ائيا

  .موضوع�ملكية�ا��دمة�إ��عدم�تطرق�ا�

�ر إ���آخيقدمھ�طرف�ما��أنداء�يمكن�أو�أفعل��يأ"�ا�أ�ا��وتلروكيلر�فقد�عرفا�ا��دمة�ع���أم

� �ملكية �وال��سفر�عن �غ���ملموس، �جو�ره �و ���ء ىأي�ون ��ھإنتاج، �ي�ون  مرتبط�ي�ون  ال وقدقد
ً
�ا

  .)١("بمنتج�مادى

�التعر�ف��أنو�رى�الباحث� �أ�ذا �حيث�يؤكد�ع���عدم �سابقيھ، �من ،�ا��دمة ملموسيةشمل

  .تقال�للملكية�ف��انا،�وعدم�وجود�يعدم�ارتباط�ا��دمة�بمنتج�ماد��باإلضافة�إ�

  :مف�وم�ا��دمة�املصرفية:١/٢

  � �التطرق �يمكن�إ���عد �عام ��ش�ل �ا��دمة �باعتبار�ا��:بأ��ا�عر�ف �املصرفية �ا��دمة ملف�وم

�من�
ً
�خاصا

ً
ي�تعد�كث��ا�عن�مف�وم�ا��دمة��ش�ل�عام�فتمثل�ا��دمة� ش�ال�ا��دمة�حيث�الأشكال

ة�ا��دمات�ال���يقوم�املصرف�بتقديم�ا�لعمالئھ،�وقد��عددت�املفا�يم�ا��اصة�عاملصرفية�مجمو 

أبرز��اختيار با��دمات�املصرفية،�وذلك�بتعدد�رؤى�الباحث�ن�واملفكر�ن،�ومع�ذلك�تمكن�الباحث�من�

  :���ذه�املفا�يم،�وذلك�ع���النحو�التا�

مكن�تقديمھ�للسوق�ملقابلة�ء�ي����يأ": �اأ�ا��دمة�املصرفية�ب��عرف�الدكتور�السيد�النا�  

  منتجات�ملموسة�(املادية���شياءمنھ�و�شمل�ذلك��ةادأو�يمكن��ستف�ستخدامحاجة��س��الك�و� 

  .)٢("ف�اروا��دمات�و� ) أو�سلع

                                                           

)١  (Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, 12th edition, New jersey: Pearson, 2006, P. 402  .عن��
ً
نقال

:� �عبدو، �حالة"ع�شوش �دراسة ��سالمية �البنوك ��� �املصرفية �ا��دمات �"�سو�ق ��لية �ماجست���غ���م�شورة، �رسالة العلوم�،

  .       ١٨صم،��٢٠٠٩قتصادية�وعلوم�الت�س���جامعة�ا��اج���ضر،��ا��زائر،

)٢(� �النا��، �عبده �البنوك"السيد ��� �العم�� �والتطبيق ��سس �املصرفية �ا��دمات �"�سو�ق �العر�ية،�، �املصارف اتحاد

  .١٩٧م،�ص٢٠٠٣لبنان،ب��وت،



  دراسة�تطبيقية�–ا��دمات�املصرفية��وفق�املعاي���الشرعية���

  

    

 

٦ 
 

�شاط�أو�عمل�يحصل�عليھ�املستفيد�: "�اأ�ب�الصميد�� جاسمكما�عرف�ا�الدكتور�محمود�  

�ال�شاط�أو�العمل،�وقد�يرتبط�من�خالل��  فراد،�املنظمات�أو�امل�ائن،�وذلك�لعدم�ملموسية��ذا

  .)١(يرتبط التقديم��ذه�ا��دمات�بمنتج�أو�قد�

� �كال�من ��عرف�ا �أ�ب�)٢(Kotler&Armstrongكما �أو�أ��ا �أو�منافع �طرف�إشطة �يقدم�ا شباعات

�) البا�ع( �)ي املش�� (خر�آلطرف ��و��، �غ���ملموسة، ���بطبيع��ا �ملكية �نقل �بيع�ا �ع�� ،��ءوال�ي��تب

  .ملموس�ي�ا�وتقديم�ا�بمنتج�مادإنتاج يرتبط الوقد�يرتبط�أو�

عرف�
ُ
العناصر����ن�ماال���طة�والعمليات�ذات�املضمون�املنف�ش��ا�مجموعة�من��أ�ب�أيضاو�

�و  �املصرف �قبل �من �واملقدمة �وغ���امللموسة �مال �ال��امللموسة، �خالل �من �املستفيدون ح�ا�ميدرك�ا

�و  �املنفعية �إل �ال��وقيم��ا
ً
�مصدرا ��ش�ل �املالية �ورغبا��م �حاجا��م ا��الية��يةئتمانو� شباع

�و �أل ���واملستقبلية
ً
�مصدرا ��ش�ل �ذاتھ �ب�ن�الوقت �التبادلية �العالقة �خالل �من �املصرف ر�اح

  .)٣(الطرف�ن

� �الباحث �� �أنو�رى �أخ���التعر�ف �من �أل ��با�شمل �السابقة ��تجا��ن�نالتعر�فات �يتضمن ھ

��يوالسما� �املنف� �املصرفية �إ�ل��دمة �� ��باإلضافة �ع�� �ا��دمة �ا��ا�قدرة ��واملستقب���شباع

�من�مصادر�أر�اح�املصرف
ً
�عن��و��ا�مصدرا

ً
  .للمستفيدين�م��ا،�فضال

� �يت�� �السابقة �املفا�يم �غ����أنمن �العناصر �بتغلب �يتصف �املصرفية �ا��دمة مضمون

��ات �وتتجسد �العناصر�امللموسة �ع�� �العناصر��نااملجموعت�ناامللموسة ����من ��ما�أساس�عدين �ن

  .)٤(يسما�والبعد�ال��البعد�املنف�

                                                           

�يوسف)  ٢( �عثمان �ردينة �الصميعدى، �جاسم �محمود �املصر��"، �تحلي��:ال�سو�ق �ك�� �اس��اتي�� �"مدخل �لل�شر�، دار�املنا��

  .٥م،�ص٢٠٠١عمان،��ردن،��والتوز�ع،

(2)   P.kotler&G.Armstrong; principles of marketing services, editionprentice hall ;1996;p 66. 

�عن
ً
مجلة�افتصاديات�شمال�إفر�قيا،��،"جودة�ا��دمات�املصرفية�كمدخل�لز�ادة�القدرة�التنافسية�للبنوك"،�بر�ش�عبد�القادر: نقال

 . ٢٥٣م،�ص٢٠١٠العددالثالث،�ا��زائر،

 .٣٢م،�ص٢٠٠٥،�عمان،��ردن،١دار�ا��امد�لل�شر،ط�،"ال�سو�ق�املصر��"ت�س���ال��ارمة،�)  ٣(

)٤ (� �طھ، �محمد �التنافسية"��لة �وقدرتھ �املصر�� �القطاع �كفاءة �ع�� �و�تصاالت �املعلومات �رسالة"تأث���تكنولوجيا ماجست���غ����،

 . ٧٤م،�ص٢٠١١مصر،�م�شورة،��لية��قتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة�القا�رة�،
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٧ 
 

�س���العميل�ل��صول�عل��ا�من��ال��مجموعة�املنافع�املادية�املباشرة�: �� �املنف�يتمثل�البعد�

  .خالل�شرائھ�ل��دمة�املصرفية

�السما�أم �البعد ��نإف�يا �يتمثل �والسم: �ھ �ا��صائص �مجموعة �املضمون��ال��ات ���ا يتصف

�و ��املنف� �� �نا��إذااملباشر�ل��دمة، �فالبعد �نفسھ �بالعميل �يرتبط ��نإول يرتبط��الثا�يالبعد

� ���ا �و�ر�� �جود��ا �مستوى �عن �و�ع�� �نفس�ا �املصرفية �العميل��إ��با��دمة �توقعات مستوى

  .)١(درا�اتھإو 

 �وقد�يخلط�البعض�ب�ن�السلع�وا��دمات،�والتفرقة�الوا��ة�ب�ن�السلعة�وا��دمة�تكمن��

�وال�يمكن�تملك�ا،�فع���س�يل�املثال�عندما��ستأجر�غرفة�����أن
ً
�ملموسا

ً
ا��دمة�ل�ست�ش�ئا�ماديا

�عندما�ن��ك�الفندق،�و �الفندق�ال 
ً
ا��دمة����شباع�و�نما�نحصل�ع���درجة�من�إنأخذ�ش�ئا�ماديا

حو�ل�مبلغ�جراء�عملية�تالبنك�إل �إ��ء�غ���ملموس،�كذلك�ا��ال�عندما�نتقدم��ال���تلقينا�ا�و�����

تلبية�احتياجاتنا�ما�نحصل�ع���إنملموس،�و �يء�ماد�نحصل�ع����� ننا�الإخر�فآمن�املال�ل��ص�

  .)٢(خالل�تحو�ل�مبلغ�من�املال�من�

  

  :ةسالمي� مف�وم�ا��دمة�املصرفية�:١/٣

��قيام ��سالماملصرف �لعمالئھ �و�س�شار�ة �املالية �املنافع �بتقديم �و�حقق���يل� بماى حاجا��م

  .)٣(املجتمع،�وذلك�مقابل�عمولة�أو�أجر��و�قتصادية��املالية��عامالتاملرغبا��م،�و�عمل�ع���ت�س���

                                                           

،�رسالة�"أثر�ال�سو�ق�الداخ���ع���كفاءة�ا��دمات�املصرفية�دراسة�تطبيقية�ع���البنوك��سالمية����مصر"محمد�ع���زلط،�)  ١(

 . ٦٧م،�ص٢٠١٤،�القا�رة،�مصر،�،ماجست���غ���م�شورة،�أ�اديمية�السادات�للعلوم��دار�ة

)٢(� �� �القادر، �عبد �للبنوك"بر�ش �التنافسية �القدرة �لز�ادة �كمدخل �املصرفية �ا��دمات �إفر�قيا،�"جودة �شمال �افتصاديات �مجلة ،

 )١٥/٤/٢٠١٦(.hppt.iefpedia.comموقع�موسوعة��قتصاد�والتمو�ل��سالمى. ٢٥٣العددالثالث،�ص

)٣ (�� �املنعم، �عبد ��سالمى"فياض �املصرف �لعمليات �الشر�� �املصرف�" التكييف �إسالمى، �منظور �املصرفية �ا��دمات �برنامج ،

�عن.�سالمى�الدو���لالس�ثمار�والتنمية���
ً
  : نقال

سالمى�،�املع�د�� للتنميةي�البنك��سالم�٦٦،�بحث�رقم�"�دارة��س��اتيجية����البنوك��سالمية"عبد�ا��ميد�عبد�الفتاح�املغر�ي،�

  . �١٩٣ـ،�ص��١٤٢٥للبحوث�والتدر�ب،�
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٨ 
 

� �املصرف �عدا��سالمي� و�قدم �فيما �التقليدي �البنك �يقدم�ا �ال�� �املصرفية �ا��دمات �افة

� �مع �تتعارض �ال�� �املصرفية ��أح�اما��دمات �ةسالمي� الشر�عة �وال�� ،���� �أسعار�الفائدة �ستخدم

  .)١(تنمية�تلك�ا��دمات

� �املعيار�رقمأوقد �املالية �للمؤسسات �واملراجعة �املحاسبة ��يئة �با��دمات�) ٢٨(صدرت خاص

��ال��ا��دمات�املصرفية��نابي�إ��املصرفية�و��دف� �املؤسسات�املالية  ماوحكم��ةسالمي� تصدر�ا

  . )٢(مقابل�تقديم�ا��� يؤخذ

 :املصرفيةأ�مية�ا��دمات� -٢

املصارف�ينطلق�من�مبدأ�رفع���م�عمليات�املصرف�عن����تقديم�ا��دمات�املصرفية��نإ  

�أل �نافعة، �خدمات ��طر�ق �ع�� ��عود �وفوائد�ا �بمزايا ��،املصرف �توظيفات��إ�� يمايؤدم��ا ز�ادة

  : ��ي ���مية�ا��دمات�املصرفية�أ،�وتكمن�هواردز�ادة�م�إ�� مايؤديوم��ا��،املصرف

  :و�عالنوسيلة�للدعاية�: ٢/١

اسم�املصرف� تداول  �عتمد�ا��دمات�املصرفية�ع���قاعدة�عر�ضة�من�العمالء�وال�شك�أن  

�� �سواء ��فراد �كب���من �عدد �إعال اب�ن �يحمل �أو�غ���العمالء �العمالء �من  ننوا
ً
غ���مباشر�عن��ا

�)٣(املصرف �مصرفية �بخدمة �املصرف �اسم �ارتباط �أن �فيھ �شك �ال �ومما �ف��ا�، �يتخصص متم��ة

  .و�ؤد��ا�بكفاءة�سي��تب�عليھ�ز�ادة�عدد�العمالء�الذين�يرغبون�����ستفادة�من��ذه�ا��دمة

  :ز�ادة�موارد�البنك��تؤدي�إ�ا��دمة�املصرفية�: ٢/٢

  � �تؤدي �املصرفية �للمصرف�جذبإلىا��دمات �جدد �ز�ادة�م� ،عمالء �عليھ �ي��تب ر�الذي

� � �اأ� إ�� باإلضافةودا�عھ، �يرتبط �العميل ��افة��أك�� تجعل �لھ �يمارس �املصرف �فتجعل باملصرف،

  .وذلك�ملواج�ة�مدفوعاتھز�ادة�ودا�عھ�باملصرف،��إ��نوا����شاطھ�املا��،�مما�يؤدي�بالعميل�

                                                           

  ).٢٥/٤/٢٠١٦( http://www.kantakji.com/banksا��دمات�املصرفية����املصارف��سالمية،) ١(

�انظر) ٢( �التفاصيل �من �: ملز�د ��سالمية"املعاي���الشرعية، �املالية �للمؤسسات �واملراجعة �املحاسبة �د�سم��"�يئة �ص�٢٠١٥، ،

٧٤٢:٧٣١  .  

)٣ (�� �الرحيم، �عبد ��قتصادى"نادية �ال�شاط �تفعيل ��� �ودور�ا �املصرفية �ا��دمات ��لية�"تطور ،� �ماجست���غ���م�شورة �رسالة ،

  .٧٢،�ص٢٠١١ ،�ا��زائر،العلوم��قتصادية�والعلوم�التجار�ة�وعلوم�الت�س��،�جامعة�ا��زائر
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  : وال�املصرفأمز�ادة�توظيف���تؤدي�إ�ا��دمات�املصرفية�: ٢/٣

�ناك�خدمات�يقوم���ا�املصرف��نوال�املصرف�أل أما��دمة�املصرفية��عمل�ع���ز�ادة�توظيف�

 ائتمانمنح��ذا�العميل��إ��للعميل�تؤدي����ال��اية�
ً
دفع�ثمن�الك�ر�اء�: ثلة��ذه�ا��دماتأم،�ومن�)١(ا

  . ا��... ش��اك�التليفون��بالنيابة�عنھ�اأو�

  :ةسالمي� ا��صائص�املم��ة�ل��دمة�املصرفية�- ٣

�معرفة�ا��صائص�ةسالمي� ا��صائص�املم��ة�ل��دمات�املصرفية��ن�ناول  أنقبل�   ،�يجب

  . ةسالمي� ثم��سقط�ذلك�ع���ا��دمات�املصرفية��ةعاماملم��ة�ل��دمات�املصرفية�بصفة�

  :ا��صائص�املم��ة�ل��دمة�املصرفية:٣/١

  � �خص�ر�عةأ�ناك ��ساسيةأائص �أى �ع�� ��"خدمة"تنطبق �تباين�الالملموسية:� �التالزمية، ،

 ��سقاط�ا�ع���ا��دمة�املصرفية�باعتبار�ا�إبراز��ذه�ا��صائص�و إو�مكن�. ا��دمة،�وسرعة�التلف

  :)٢(��التا�" خدمة"املطاف����اية

�ا��دم�أن:الالملموسية: ٣/١/١ �املصرفية، �أو�ت�يمكن الة �أو�� ذرؤ���ا، �أو�وق�ا، ���ا، حساس

�ف �لذلك �شراء�ا �قبل �املقِد �نإسماع�ا، �م�مة �ل��دمة �أو�)البا�ع(م �بطر�قة �ملموسة �جعل�ا ��� ،

���. )٣(بأخرى  �املصرفية �ا��دمات ��� �امللموسة �ا��وانب � فتتمثل �املرئيا��وانب ل��دمة،��ةاملادية

�� �وا��اسب �املستخدمة، �و ���األج�زة �عآ، ��دالت �ا��سابات، �وكشوف �إ�النقود، ��باإلضافة

التصميم�والدي�ور�الداخ���وغ���ذلك�من�املرافق�وال�س�يالت�املوجودة����الب�ئة�املادية�للمصرف،�

ملموس�وذلك� إ�� �عتمد����تحو�ل�الالملموس�أننجاح�املصرف����بيع�خدماتھ�يجب��إنولذلك�ف

� �طر�ق �إعن �يت�ون �ح�� �وذلك �ا��دمة، ��� �ابراز�العناصر�امللموسة �لدى �جيد �عنطباع �نالعمالء

  .)٤(جودة�ا��دمة�املقدمة

                                                           

  . ٦١،�صم١٩٨٦مصر،وال�شر،�القا�رة،،�دار�التعاون�للطبع�"عقود�ا��دمات�املصرفية"حسن�حس��،�) ١(

 . ٩،�ص"مرجع�سبق�ذكره�"نادية�عبد�الرحيم،���)٢(

 .٧٨م،�ص�١�،٢٠٠٨ط، �مارات�الشارقة،،�اثراء�لل�شر�والتوز�ع،�"�سو�ق�ا��دمات�املالية"ثامر�البكرى،�وأحمد�املرحومى،��)٣(

 . ١٥م،�ص٢٠٠١،�دار�وائل�لل�شروالتوز�ع،�عمان،��ردن،�"�صول�العلمية�لل�سو�ق�املصر��"نا���معال،�) ٤(
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٣/١/٢ :� ��يةم�انإعدم �ا��دمة ��ال��و ):ميةز التال (فصل �الت�أيضا�س�� ��املبخاصية �ال�إية، ذ

�أو��نايمكن�فصل�ا��دمة�عن�مقدم�ا،�سواء��
ً
فالسلع�ت�تج�وتباع�و�س��لك،�. )١(لةآاملقدم���صا

�أم �ا��دمة �و�س��لك�ف��ا �ت�تج �ثم �ومن �ف. )٢(تباع �ا��دمة��نإلذلك �من ��عت���جزء �ا��دمة مقدم

املصرف�عل��ا��ةفإن�إدار نفس�ا،و�ؤثر�سلوك�مقدم�ا��دمة��ش�ل�كب���ع���جودة�ا��دمة،�ولذلك�

ون�مع�العمالء��ش�ل�لعاميتاملصرف،�خاصة�الذين��يموظف�اختيار مواصفات�معينة�عند��تحدد�أن

 .)٣(ثقة�العمالء�باملصرفمباشر،وتدر���م�ع���تقديم�ا��دمة��ش�ل�سر�ع�ومتقن�لز�ادة�

ملعيار�واحد��عوال�تخضيالحظ����ا��دمات�املصرفية��و��ا�غ���نمطية�: تباين�ا��دمة: ٣/١/٣

�ما
ً
�نادرا �ف�� �اتتج محدد ��عود �و�ذا �بي��ا �فيما �املحيطة��إ���س �و�جتماعية �املادية �العمل ظروف

��،با��دمة �تركيبة ��إ�سانيةوتواجد �عملية �س�� ��� �ا��دمات�إنتاجتتدخل �فموظف�)٤(وتوز�ع ،

�لظروفھ�النفسية�و� أيختلف�
ً
تقلب�����إ��دى�أ،��و�ذا�ما�)٥(جتماعيةسلوب��عاملھ�مع�العمالء�وفقا

�آل  �عميل �من �مختلفة �التوقعات �و�ون �املصرفية، �ا��دمات �تماثل �أحادية �فالن�يجة�مستوى خر،

 ��ا���تقديم�ا��دمة�و�الت اختالف �يؤدي�إ�لذى�خر،��مر�اخر�ومن�وقت�آل ال��ائية�متغ��ة�من�م�ان�آل 

        .)٦(���مستوى�جودة�ا��دمة�نفس�ا اختالف

٣/١/٤ :� �التلف ��):ال�الك(قابلية ��إنتاج أنبما �املصرفية �اس��الك�ا،��ا��دمة �عن غ���منفصل

�نبمجرد�أخدمة�مقدما�وتخز���ا����ن�طلب�العميل،�فاملوظف�ي�تج�ا��دمة��إنتاجاملستحيل��فمن

  .)٧(عداد�ا��دمة�بما�ي�ناسب�مع�طلب�العميلإ،�فيتم�ھالعميل�أماميظ�ر�

�إ� �� ��باإلضافة �املم��ات �و �ذه �أ�ال��ر�ع �ع�� ���يتنطبق �فناخدمة �نإت، �نجد ا��دمة��أننا

  :�نورد�ا�فيما�ي��ال��سبق�ذكر�ا�و �ال��خرى�عالوة�ع���أاملصرفية�ل�ا�مم��ات�

                                                           

 .٧٨،�ص"مرجع�سبق�ذكره"ثامر�البكرى،�وأحمد�املرحومى،�) ١(

 . ٢٤،٢٣م،�ص٢٠٠٢،�دار�وائل�لل�شروالتوز�ع،�عمان،��ردن،�"�سو�ق�ا��دمات"�أ�ى�حامد�الضمور،�)٢(

 ). بتصرف(١٥،�ص"مرجع�سبق�ذكره"نا���معال،�)٣(

 . ١٧٥م،�ص١٩٨١القا�رة،�مصر،�،�مطبعة�جامعة�مصر،�"ال�سو�ق�املعاصر"د�هللا�عبد�الرحيم،�محمد�عب�)٤(

 . ٣٠،�صمرجع�سبق�ذكرهمحمود�جاسم�الصميد��،�ردينة�عثمان�يوسف،��)٥(

 .١٧٥،�ص"مرجع�سبق�ذكره"محمد�عبد�هللا�عبد�الرحيم،��)٦(

)٧ (� �وفاء، �"حلوز �من �وتقييم�ا �البنكية �ا��دمة �جودة �العميلتدعيم �ر��� �العلوم�"خالل ��لية �غ���م�شورة، �دكتوراه �رسالة ،

 .١٥م،�ص٢٠١٤ن،�ا��زائر،�ا�قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�أبو�بكر�بلقايد،�تلمس
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عة�من�حيث�يتع�ن�ع���املصرف�تقديم�مجموعة�متنو : املصرفية�عدد�وتنوع�ا��دمات�: ٣/١/٥

  .)١(��وتواجد�م�ا��غرا�مباختالف�أنواع�احتياجات�العمالء�املختلفة���تل��ال��ا��دمات�املصرفية�

�باالستع�:ن�شار�ا��غرا��� : ٣/١/٦ �املصرفية �ا��دمات �تقديم �من�ايتم �مت�املة ��شبكة نة

� �حاجات �بتلبية ��سمح �بحيث �املناطق �مختلف ��� �واملن�شرة �ملركز�البنك �التا�عة قدر��أك�� الفروع

توافرت��إذاال�إممكن�من�العمالء،�فاملتا�عة�املتأنية�من�ا��دمات�البنكية�لن�ت�ون�ل�ا�قيمة�م�انية�

املوقع��اختيار ام�ببحوث�ودراسات�قبل�ن�املطلو��ن،�ل�ذا�يجب�أن�يتم�القياامل�ان�والزم للعميل���

   .)٢(ن�شار�ا��غرا��كساب�ا��دمة�م��ة�� إل

�ت�ون�املنتجات�املصرفية�ذات�مخاطر�ولذلك�البد��:ب�ن�النمو�واملخاطر�ةاملوازن: ٣/١/٧
ً
�أندائما

و�تطلب�ذلك�. )٣(البيع�وا��ذر�من�ارتفاع�املخاطرة���يجاد�التوازن�ب�ن�التوسع�ت�ون��ناك�رقابة�إل 

�والعائد�خال�ؤ املا���للت�بالتحليل��استخدام ��التوسع�واملرونة� ل�جميع�الظروف�املتوقع�باملخاطرة

  .ظروف�عدم�التأكد�حدو��ا�أو��

ت�اد�ت�ون�ا��دمات�ال���تقدم�ا�املصارف�أن�ت�ون�م�شا��ة��:�فتقار�إ����و�ة�خاصة: ٣/١/٨

�ال �فالبنوك �وا��صائص، �التص�يف � أو�متطابقة �ا��دمة �طبيعة �حيث �من �ال�تختلف ���ساسية

� �ا��دمات �من �وغ���ا �ودا�ع �أو�قبول �جار�ة �حسابات �كفتح �ولذلك��ةالكالسيكيتقدم�ا وا��ديثة،

ذ�ن�العميل�من�خالل�التم������تقديم��ذه�ا��دمات�عن���س���البنوك�إ���بناء�وترسيخ��و���ا���

���حد� البنوك��خرى،�وعليھ�ي�ون�ال��ك���ع���ا��زمة�البنكية�املقدمة�للعميل�ول�س�املنتج�البن�ى

 موقع�البنك�وموظفي�البنك�والسمعة�ال���يتح�����ا�البنك�وال��و�ج�و : ذاتھ�ونقصد�با��زمة
ً
�أحيانا

  .)٤(عصر�ةا��دمات�ا��ديدة�أو�ال

فالسلع�قابلة�للفحص�من�حيث�اس�بعاد�الوحدات�: جودة�ا��دمات�غ���قابلة�للفحص: ٣/١/٩

�و  �العمالء، �مع �مباشرة �يتعامل �املصرف �موظف �ولكن �الفرز، �أثناء �ل��دمة�إنتاجاملعيبة �وتقديمھ ھ

فرز�والرقابة�جراء�عملية�الإ نال�يمك�ى�ب�نھ�و��ن�العميل،�و�طبيعة�ا��ال�ا�سإيتم�بناء�ع���تفاعل�

                                                           

 .١١،ص" مرجع�سبق�ذكره"نادية�عبد�الرحيم،�) ١(

 .  ١٦،�ص"مرجع�سبق�ذكره"حلوز�وفاء،�) ٢(

 .  ٣٣،�ص��ردن،��عمان،�م،٢٠٠٥،�دار�ا��امد�لل�شر�والتوز�ع،�"ملصر��ال�سو�ق�ا"ت�س���ال��ارمة،�) ٣(

  .  ١٥،�ص�""مرجع�سبق�ذكره"حلوز�وفاء،�) ٤(
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يمكنھ�اس�بعاد�الوحدات�املعيبة�فاالس��الك�قد�تم�بالفعل،� ع���ا��ودة��عد��نتاج،�ومن�ثم�ال

�ضم�ةواملسئولي �أك���وأخطر�وتتطلب �� ا�نا ���ظة �قبل �ا��ودة �نتاجنات �كث�� إ، �ضم�ان نات�امن

نفسھ�����ل���ظھ�يقوم�ف��ا��و����ستعد�املوظف،��ن��مية�أا��ودة�تكمن�بداخل�املوظف،�ومن�

  .)١(بتقديم�ا��دمة

املصرفية�يتطلب�نوعية�خاصة� ا��دمات تقديم�:التدر�ب�والتطو�ر�للعمالة�املصرفية: ٣/١/١٠

ل�ن�امل�رة�والذين�يتم��ون��سرعة��داء�والدقة����العمل�مع�توفر�الكفاءة�العالية�وال�يتأ�ى�عامالمن�

� �وتطو�ر�قدرات �تدر�ب ��� �ومرنة �وا��ة �سياسة �تب�� �خالل �إال�من �وطبيعة�عامالذلك �لتتواءم ل�ن

  .)٢(املنتجات�ال���يقدم�ا�املصرف

�التقنيات�استخدام: ٣/١/١١ �و�:أحدث �الص��فة �ظروف تتطلب���لك��ونية املصارف ��

�إليجادذلك�مع�التدر�ب�والتطو�ر���املأحدث�التقنيات�لتنفيذ�ا،�و�ت�استخدامشطة�املصرفية���

  .)٣(ي���والدو��قلاملصر���املتخصص�العارف�بالتطورات�املالية�واملصرفية�����طار�ا��غرا����

�ال��املصرفية،�و �تأدية�خدما��ا����الودا�ع�عتمد�املصارف�ع���:ع���الودا�ع��عتماد: ٣/١/١٢

(ل�ا��ر�احلتمو�ل�املصارف�وتحقيق���سا��� تمثل�املصدر�
٤

(.  

  

  :ةسالمي� ا��صائص�املم��ة�ل��دمة�املصرفية�- ٤

  :�و�ضاف�ل�ا�العنصر�التا��ةسالمي� ينطبق�ع���ا��دمة�املصرفية��سبق ما�ل�

��املخاء�والتعاون�والتالذى�يب���ع���� :سالمي� ا��دمة�املصرفية�بروح�ال�شر�ع��ارتباط: ٤/١

�ماواملس �ب�ن �الصالت �وتوثيق � نإ. �فرادحة ��ع�� ��سالمي �املصرف �إدار مصط�� �����ةال��ام البنك

أى�خدمة�مصرفية� تقدم��دارة جميع�مستو�ا��ا�و����افة�معامال��ا�بالشر�عة��سالمية،�بحيث�ال

                                                           

  . ٥٤،ص١٩٩٩،�البيأن�للطباعة�وال�شر،�القا�رة،"�سو�ق�ا��دمات�املصرفية"عوض�بدير�ا��داد،�)١(

  موقع�كنأنھ�اون�الين�" �سالمية�مشروعية�ومواكبةا��دمات�املصرفية�"أحمد�الكردى،�: ملز�د�من�التفاصيل)٢(

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/156818 )١٦/٤/٢٠١٦  (  

 .٦٥،�ص"مرجع�سبق�ذكره"محمود�جاسم�الصميد��،�ردينة�غثمأن�يوسف،�)  ٣(

 .٥٦املرجع�السابق�ص) ٤(

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/38308/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11269/posts
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١٣ 
 

�شرع �وفساد�ا �بحرم��ا �عاملة �و��  محرمة
ً
�جميع�ا ��� �املصرف �يتجنب �أن �ذلك ��� �و��ر�الزاو�ة ،

ف��ا�غرر�محرم�أو��غر�ر�أو���املعامالت�ال�،�و�تجنب�كذلك�ھعليوالش�ادة��ھخدماتھ�أ�ل�الر�ا�وكتابت

�أل  �أ�ل �فيھ �مما �أو�غ���ذلك �أو�غش �هللا�متدل�س �غضب �اتقاء �بذلك
ً
�قاصدا �بالباطل، �الناس وال

�التمو�ل�من�املودع�ن�واملسا�م�ن �مص��ة �ومص��ة�املجتمع��لھ�قدر� �عا��،�ثم�تحقيق ���البنك،

   .)١(م�ان� 

�ناك�صعو�ة����تقديم�ا��دمات�املصرفية�مقارنة�بالسلع�ملا�ل�ا�من��نأ�الباحثيرى��قمما�سب

� �العامخصائص �دور �ليؤدي �ف��ا ��اكب�� �اال�شرى �لعدم
ً
�مقدم�ا،��إم�انيةنظرا �عن �ا��دمة فصل

التفاعل�ب�ن�مقدم���يؤدي�إ�ا��دمة�واس��الك�ا��مر�الذى��إنتاجالفصل�ب�ن��إم�انيةم�دوكذلك�ع

يختلف�عن� املصرف،�كما�أن�مف�وم�ا��دمات�املصرفية��سالمية�وخصائص�ا�ال�ا��دمة�وعمالء

� � �املصرفية �ا��دمات �وخصائص �عاممف�وم ����ةبصفة � ����العقائدي ا��انب سوى �يتمثل  والذى

  .�ل��ام�باملعاي���الشرعية�عند�تقديم��ذه�ا��دمات���م�ور�املتعامل�ن

  :الشرعية�ل�سو�ق�ادورة�حياة�ا��دمة�املصرفية�والضوابط��- ٥

  :دورة�حياة�ا��دمة�املصرفية: ٥/١

مرتبطة���خ�� حياة��ذا��أن،�فكما��دورة�حياة�ا��دمة�املصرفية�دورة�حياة�ال�ائن�ال���شبھ

ل��دمة�املصرفية�دورة�حياة��نإبوالدتھ�وت�ت���بوفاتھ،�ف�أتبد�ةمختلفيمر�ع��ه�بمراحل���بنطاق�زم�

��أتبد �وت�ت���بمرحلة��إ��بتقديم�ا �وتد�ور�ا،�فاملنتجات�املصرفية�تظ�ر�وتختناالسوق ،�فيحدار�ا

�تخت �منتجات ��فيو�ناك �تبقى �أخرى �منتجات �ب�نما �غ���ا، �من �من����أسرع �أطول �لف��ة السوق

  .)٢(غ���ا

تمر���ا�دورة�حياة�أى�منتج�أو�خدمة��ال��تمر�ا��دمات�املصرفية�خالل�حيا��ا�بنفس�املراحل�

� �و�ش�ل �تمر�بأر�ع�نإف�عامأخرى، �املصرفية ��ا��دمة �: و��مراحل �الن�� �النمو، ، التقديم،

                                                           

)١(� �املغر�ي، �الفتاح �عبد �ا��ميد ��سالمية"عبد �البنوك ��� ��س��اتيجية �"�دارة �رقم �بحث �املع�د��٦٦، �للتنمية، ��سالمى البنك

 .�١٩٣ـ،�ص�مكتبة�امللك�ف�د�الوطنية،�السعودية،�١٤٢٥سالمى�للبحوث�والتدر�ب،�

 .١٧،�ص"مرجع�سبق�ذكره"حلوز�وفاء،�)٢(
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املحققة�الناتجة���ر�اح،�حيث�ترتبط��ذه�املراحل�ب��م�مبيعات�ا��دمة�أو�

  مراحل�تطور�ا��دمة�املصرفية

  

،�عمــان،�ك�ــ�،�تحلي�ــ�،�دار�املنــا��،�اســ��اتي��

،�مع�تزايد�سر�ع�
ً
ن�الف��ة�الزمنية�ل�ذه�املرحلة�قص��ة��س�يا

�من�قبل� ����السوق �أن��ذه�ا��دمة�ا��ديدة�تم�تقني��ا�وطرح�ا ا

نھ��تم�استحدا��ا�من�قبل�مصرف�وتم�اعتماد�ا�من�قبل�مصارف�أخرى�

� �ال�دف �و��ون �مكثفة، �ترو�جية �و�حث���سا��� ال�سو�قيج�ود

�املبيعات���عالن �ت�شيط ووسائل

  .و�تصاالت�ال��صية�وال�شر،�كما�قد��ستخدم�السعر�ل���يع�املس��لك�ع���شراء�ا��دمة

�الر�فية �والتنمية �الفالحة �بنك ��لية�"حالة �غ���م�شورة، �دكتوراة �أطروحة ،

  . ٧٣م،�ص١�،٢٠٠٨،�دار�وائل�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�ط

ا��دمات�املصرفية��وفق�املعاي���الشرعية���

١٤ 

،�حيث�ترتبط��ذه�املراحل�ب��م�مبيعات�ا��دمة�أو�)التد�ور 

  :يب�ن�لنا��ذه�املراحل�التا��

مراحل�تطور�ا��دمة�املصرفية): ١/١(ش�ل

اســ��اتي��مــدخل�": ��ال�ســو�ق�املصــر" ،�ردينــة�يوســف،الصــميد�� جاســم

،�مع�تزايد�سر�ع�إ):الظ�ور (مرحلة�التقديم�
ً
ن�الف��ة�الزمنية�ل�ذه�املرحلة�قص��ة��س�يا

�من�قبل�أم: للمبيعات،�وذلك�ن�يجة�ألنھ ����السوق �أن��ذه�ا��دمة�ا��ديدة�تم�تقني��ا�وطرح�ا ا

نھ��تم�استحدا��ا�من�قبل�مصرف�وتم�اعتماد�ا�من�قبل�مصارف�أخرى�ان�واحد،�أو�

  .)٢(منافسة����نفس�الوقت

� ��إ��املرحلة �ال�دف �و��ون �مكثفة، �ترو�جية ج�ود

� �و�ستخدم �ا��ديدة، �ا��دمة �تجر�ة �ع�� �املرتقب�ن �عالناملس��لك�ن

و�تصاالت�ال��صية�وال�شر،�كما�قد��ستخدم�السعر�ل���يع�املس��لك�ع���شراء�ا��دمة

  .)٣(مرحلة�النمو�إ���لھ��و�دفع�ا��دمة�وال�دف�من��ذا�

                                         

�املصر�� �القطاع ��� �ال�سو�ق �الر�فية: دور �والتنمية �الفالحة �بنك حالة

 .١٢١م،�ص٢٠٠٥ا��زائر،�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،�

Sylvie de coussergues "la banque: sstructuresmarchee" OP 

 .٣٣،��ص"مرجع�سبق�ذكره"نادية�عبد�الرحيم،�

،�دار�وائل�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�ط"ال�سو�ق�املصر���ب�ن�النظر�ة�والتطبيق"صا���محمد�أبوتايھ�،

 

 

التد�ور (حدار�نو� 

التا��والش�ل�. )١(ع��ا

جاســممحمــود�: املصــدر

  .٢٤٣م،�ص٢٠٠٥

مرحلة�التقديم�:٥/١/١

للمبيعات،�وذلك�ن�يجة�ألنھ

ن�واحد،�أو�آ املصرف���

منافسة����نفس�الوقت

� ���ذهتحتاج املرحلة

� �و�ستخدم �ا��ديدة، �ا��دمة �تجر�ة �ع�� �املرتقب�ن املس��لك�ن

و�تصاالت�ال��صية�وال�شر،�كما�قد��ستخدم�السعر�ل���يع�املس��لك�ع���شراء�ا��دمة

وال�دف�من��ذا�

                                                          

)١(�� �محمد، �املصر��"ز�دان �القطاع ��� �ال�سو�ق دور

العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،�

)٢(Sylvie de coussergues "la banque: sstructuresmarchee" OP-CIT .p66

�عن
ً
نادية�عبد�الرحيم،�: نقال

صا���محمد�أبوتايھ�،)٣(
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١٥ 
 

  : )١(باآل�يوتتم����ذه�املرحلة�

 .�ما�عدامقلة�املنافس�ن�أو� - 

 .الر�ح�شانخفاض��ام - 

 .عدم�وضوح�قطاعات�السوق��وصعو�ة�تحديد�ا - 

 .تانخفاض�املبيعا - 

 

�النمو:٥/١/٢ ��س�ي: مرحلة �طو�لة �املرحلة ��ذه
ً
�اك�س�ت�ا �ا��دمة �أن �نجد �وف��ا �الزمن، ��

،�و�عت����ذه�املرحلة�من�أ�م�املراحل����دورة�)٢(شعبية�جيدة،�ومعدل��استخدام�ا��عرف�استقرارا

املرحلة�بز�ادة�الطلب�ونموه�ع���ا��دمة،�و�ستمر��ذه�املرحلة���ذهحياة�ا��دمة�املصرفية،�وتتم���

�مستو اماد �أع�� �إ�� �يصل �لم �با��دمة �التعامل ���م �ط�م �من �املحددة �أو �املوضوعية رف�اتھ

  :�املصرف،�و�ناك�مؤشرات�دالة�ع���أن�ا��دمة�مازالت����مرحلة�النمو�و�

 ر�احمعدالت�نمو���م�املبيعات�و���ال��ايد��.  

 اشتداد�حدة�املنافسة�ب�ن�البنوك.  

 تحس�ن�جودة�ا��دمة. 

� �ال��و�جية �عمالء����وترتكز�ا���ود �ع�� �وا��صول �العمالء، �ع�� �املحافظة �ع�� �املرحلة �ذه

�ذه�املرحلة�سياسات�مضادة�لتحر�ات����جدد،�وكسب�قطاعات��سو�قية�جديدة،�و�ضع�البنك�

  .)٣(�ذه�املرحلة����شتد��ال��املنافس�ن�

�الن��: ٥/١/٣ �عالية: مرحلة �أر�اح �و�تحقيق �املبيعات �باستقرار��� �املرحلة ��ذه ،�)٤(تتصف

���� �يصبح �الذى �املتوقع، �املستوى �إ�� �ذلك �عن �املتولدة �و�ر�اح �با��دمة �التعامل ���م بوصول

أحسن�أوضاعھ،�و�تم����عد�ذلك�بالثبات�و�ستقرار�بالرغم�من�الز�ادة�املستمرة������م�التعامل�
                                                           

،�ملتقى�"التنافسية�للمؤسسة�قياس�اداء�ا��دمة�وفق�تطلعات�العمالء�وتأث���ا�ع���القدرة"سعيدا�ى�محمد،�بوصا���سفيان،�)١(

�١٤-١٣إدارة�ا��ودة�الشاملة�وتنمية�اداء�املؤسسة،��لية�العلوم��قتصادية�والعلوم�التجار�ة�وعلوم�الت�س��،�ا��زائر،: وط���حول 

  .١٠،�ص�٢٠١٠د�سم���

،�رسالة�" فسية�للبنوك�ا��زائر�ةالتحر�ر�املصر���ومتطلبات�تطو�ر�ا��دمات�املصرفية�وز�ادة�القدرة�التنا"بر�ش�عبد�القادر،�) ٢(

 . ٢٣٨،�ص�م،�ا��زائر،�٢٠٠٦دكتوراة����العلوم��قتصادية�،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر�

 ) .بتصرف(  ٧٤،�ص"مرجع�سبق�ذكره"صا���محمد�أبو�تايھ،�) ٣(

 .٢٤٧ص،�"مرجع�سبق�ذكره"محمد�جاسم�الصميد���وردينة�عثمان�يوسف،�)٤(
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١٦ 
 

�ا�� �بتكثيف �نزوال ��سعار�لتتجھ �ع�� �الضغط �إ�� ��لھ ��ذا �و�قود �نحو��نخفاض، �د�واتجا�ھ

�� ���ال��و��� ��ل �واستغالل �املرحلة �من�إم�ان�ذه �مع�ن ���م �مستوى �ع�� �للمحافظة �البنك ات

أي�اس��اتيجية��سو�قية�يت�نا�ا�املصرف�����ذه�املرحلة�يجب�أن� نإمبيعات��ذه�ا��دمة،�ول�ذا�ف

  :)١(ترتكز�ع���محور�ن�رئ�س�ن

 .ستمالة�رغبا��مواغراء�العمالء�أسعار�منخفضة�إل   - أ

�مكث�  - ب �ترو�ج �تأكيد �خاللھ �من �يتم �و �ة�اناملف �للبنك �فيما�إالتنافسية �ال�س�ية براز�امل��ة

  . يقدمھ�من�خدمات

��املستوى�الك��ضو�بدأ�انخفاخروج�املؤسسات�ذات�املستوى�الضعيف�أ��ذه�املرحلة�يبد���و

  . )٢(ل��دمات�املقدمة�و�ذا�مؤشر�ملرحلة�التد�ور 

����: التد�ور : ٥/١/٤ �أسباب، �لعدة �وذلك �ا��دمة �ع�� �الطلب �يقل �املرحلة �ت�ون��ذه فقد

، أك��حاجات�ورغبات�العمالء�أو�ظ�ور�خدمات�مصرفية�ذات�منافع���ت�ال�تل�أصبحا��دمة�قد�

  .ا��دمة�يعدم�كفاءة�مقدم،��فرادمع�حاجات�ورغبات��ا���اما�� وأك�

�ف �املختلفة،�إو�التا�� �ال�سو�قية �السياسات �ترشيد �املرحلة ��ذه ��� ��س��اتيجيات �أ�م �من ن

��ذه� �تصبح �وعندما �الطرق، �من �وغ���ا �أخرى، �دون �معينة �وسائل �وال��ك���ع�� ��عالن، كتقليل

ا���ود�غ���مجدية����املحافظة�ع���رقم�مع�ن�من�املبيعات�يقابل�ع����قل�الت�اليف�يقرر�البنك�

ن�لھ�ف��ة�إبد����السوق�و إ����  �ستمر ن�املنتج�الإة�وحذف�ا�من�خط�املنتجات،�لذا�فوقف�ا��دم

  .)٣(حياة�محددة

                                                           

،�اطروحة�دكتوراه�غ���م�شورة،����العلوم�"دور�ال�سو�ق����القطاع�املصر���حالة�بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية"ز�دان�محمد،��)١(

 .١٢٣م،�ص��٢٠٠٥قتصادية�فرع�التخطيط،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،

،�ملتقى��"ا��دمة�وفق�تطلعات�العمالء�وتأث���ا�ع���القدرة�التنافسية�للمؤسسةقياس�اداء�"سعيدأ�ى�محمد،�بوصا���سفيأن،�)٢(

�١٤-١٣إدارة�ا��ودة�الشاملة�وتنمية�اداء�املؤسسة،��لية�العلوم��قتصادية�والعلوم�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�ا��زائر،: وط���حول 

 .١٠،�ص٢٠١٠د�سم���

 ).   بتصرف( ٧٥،�ص�"مرجع�سبق�ذكره"صا���محمد�أبو�تايھ،��)٣(



  دراسة�تطبيقية�–ا��دمات�املصرفية��وفق�املعاي���الشرعية�

  

    

الواقع�يختلف�ي،فش�ال�السابقة��عب���نظر 

�واحدة �وت��ة �إمو ،�س���ع�� �ي�ون �كمية�ا �إ�� اس�نادا

  :)١(ن��ذا�املنح���قد�ي�ون�غ���منظم��كما��و����الش�ل�التا��

  لدورة�حياة�ا��دمة�املصرفية��

  

، �ردن،�عمـان،�ك�ـ�،�تحلي�ـ�،�دار�املنـا��،�اسـ��اتي��

�ا�تواجھ�أ�ال�إمرحلة�النمو�وتبقى�ف��ا،

القرار�دراسة�دورة�حياة�ا��دمة�أداة��ستخدم�ا�إدارة�ال�سو�ق�بالبنك�ملساعد��ا�ع���اتخاذ�

��سب،�فالقرارات�وا���ود�املبذولة�����ل�مرحلة�من�مراحل�دورة�حياة�ا��دمة��قد�تختلف�من�

 وع���املصارف��سالمية، )٢(يناسب�مرحلة�أخرى 

����ل�مرحلة� مية�سال  املالية�التام�بمراعاة�الضوابط�الشرعية�ا��اصة�ب�سو�ق�ا��دمات

  :)٣(ةسالمي

  :تتم���ا��دمات�املصرفية�باملصارف��سالمية�بالعديد�من�الضوابط�الشرعية�من�أ�م�ا

   ١٣٤م،�ص��١٩٩٨

 .١٧٠م،�ص٢٠٠٦ مصر،��،،�مكتبة�التقوى،�القا�رة

ا��دمات�املصرفية��وفق�املعاي���الشرعية���

١٧ 

ش�ال�السابقة��عب���نظر التعب���عن�دورة�حياة�ا��دمة�املصرفية����� 

�ال �قد �و�ر�اح �املبيعات �منح�� �ألن �واحدة كث��ا، �وت��ة �س���ع��

ن��ذا�املنح���قد�ي�ون�غ���منظم��كما��و����الش�ل�التا��إو�ذلك�ف�

لدورة�حياة�ا��دمة�املصرفية���العم��الش�ل�): ١/٢(ش�ل�رقم�

اسـ��اتي��مـدخل�": ال�سـو�ق�املصـر��" ،�ردينة�يوسف،�جاسم�الصميد�

مرحلة�النمو�وتبقى�ف��ا،�إ��ا��دمة�املصرفية�تصل��أنمن��ذا�الش�ل�نالحظ�

  .كمية�الطلب�عل��ا

دراسة�دورة�حياة�ا��دمة�أداة��ستخدم�ا�إدارة�ال�سو�ق�بالبنك�ملساعد��ا�ع���اتخاذ�

��سب،�فالقرارات�وا���ود�املبذولة�����ل�مرحلة�من�مراحل�دورة�حياة�ا��دمة��قد�تختلف�من�

يناسب�مرحلة�أخرى  مرحلة�إ���أخرى،�وما�يناسب�مرحلة�معينة�قد�ال

التام�بمراعاة�الضوابط�الشرعية�ا��اصة�ب�سو�ق�ا��دمات

  .�عد��يسيأن�مراحل�دورة�حياة�املنتج�كما�

سالمي� الضوابط�الشرعية�ل�سو�ق�خدمات�ومنتجات�املصرفية�

تتم���ا��دمات�املصرفية�باملصارف��سالمية�بالعديد�من�الضوابط�الشرعية�من�أ�م�ا

                                         

 . ٢٤٤،�ص�"مرجع�سبق�ذكره"محمود�جاسم�الصميد��،�وردينة�عثمان�يوسف،�

١�،١٩٩٨،�دار�مكتبة�ا��امد�لل�شر،�عمان،��ردن،�ط"أساسيات�ال�سوق 

،�مكتبة�التقوى،�القا�رة"املصارف��سالمية�ب�ن�الفكر�والتطبيق"حس�ن�حس�ن���اتھ،�

 

 

التعب���عن�دورة�حياة�ا��دمة�املصرفية����� �إن

�ال �قد �و�ر�اح �املبيعات �منح�� �ألن كث��ا،

�،املبيعات�املحققة

جاسم�الصميد�،�: املصدر

  .٢٤٣م،�ص٢٠٠٥

  

من��ذا�الش�ل�نالحظ�

كمية�الطلب�عل��ا���عدم�استقرار�

دراسة�دورة�حياة�ا��دمة�أداة��ستخدم�ا�إدارة�ال�سو�ق�بالبنك�ملساعد��ا�ع���اتخاذ� نإ

��سب،�فالقرارات�وا���ود�املبذولة�����ل�مرحلة�من�مراحل�دورة�حياة�ا��دمة��قد�تختلف�من�

مرحلة�إ���أخرى،�وما�يناسب�مرحلة�معينة�قد�ال

التام�بمراعاة�الضوابط�الشرعية�ا��اصة�ب�سو�ق�ا��دمات �ل��ام

ن�مراحل�دورة�حياة�املنتج�كما�م

الضوابط�الشرعية�ل�سو�ق�خدمات�ومنتجات�املصرفية�- ٦

تتم���ا��دمات�املصرفية�باملصارف��سالمية�بالعديد�من�الضوابط�الشرعية�من�أ�م�ا�����

                                                          

محمود�جاسم�الصميد��،�وردينة�عثمان�يوسف،��)١(

أساسيات�ال�سوق "شفيق�حداد،��)٢(

حس�ن�حس�ن���اتھ،�) ٣(



  دراسة�تطبيقية�–ا��دمات�املصرفية��وفق�املعاي���الشرعية���

  

    

 

١٨ 
 

��:املـشـروعـيـــة: ٦/١ ���ا ��أنو�قصد �مفا�يم �مع��ومضام�نت�ون �متفقة �ال�سو�ق �وأساليب ووسائل

  .ةسالمي� ومبادئ�الشر�عة��أح�ام

بالقيم�و�خالق��ةسالمي� يل��م�رجل�ال�سو�ق�باملصارف��أنو�ع����:�خالق�والسلوك�ا��سن: ٦/٢

  .السلوك�فوانحرا، ا��لقوالسلوك�ا��سن�الطيب،�وتجنب�سوء��،الفاضلة

٦/٣  : 
ً
�شرعا �املعت��ة ��:املنفعة �بذلك �املصرف��أنو�قصد �يقدمھ �ما �ع�� �ال�سو�قية تركز�العملية

  .ةسالمي� ة�ممن�خدمات�ومنتجات�تحقق�النفع�املشروع�للفرد�وللمجتمع�وللدولة�ولأل �سالمي� 

�ومضام�نت�ون�مفا�يم��أنو�قصد�بذلك�: ��سانتحر�م�عمليات�ال�سو�ق�ال���تمس�حقوق�: ٦/٤

 .رض�أو�املالأو�العِ �،أو�الفكر،الرساالت�ال�سو�قية�ل�س�ف��ا�اعتداء�ع���العقيدة

الوسائل�و�دوات�والوسائل��اختيار و�قصد�بذلك�تجنب��:سد�الذرا�ع�مقدم�ع���جلب�املنافع: ٦/٥

ت�املغر�ات،�وتطبيق�قاعدة�تجنب�املفاسد�مقدم�ع���ناال�سو�قية�ال���ف��ا�مفسدة�شرعية�م�ما��

 .املنافعجلب�

ال�النبو�ة�ما�حاديثية�و� نآو�قصد�بذلك�عدم�تحميل�النصوص�القر �:بالدين�ةتجنب�املتاجر : ٦/٦

 .تطو�ع�ا�لتتفق�مع��عراف�السائدة����املصرفية�التقليدية،�فال�تحايل�ع���شرع�هللا�و أ، تحتمل

أساليب�التقنية�ا��ديثة�����استخدامو�قصد�بذلك�املبادرة����: املعاصرة����وسائل�ال�سو�ق: ٦/٧

  .ةسالمي� ومبادئ�الشر�عة��أح�امال�تتعارض�مع���انتم����سالمي� ال�سو�ق�املصر���

] )ال��ام�البنك�باملظ�ر�الشر��(   ٤/١/٢٠١١بنك�البالد�����١٢٣قرار�ال�يئة�الشرعية�رقم�) ١/١(يتضم ملح  [
)١(

  

�والتوثيق: ٦/٨ ��:التحقق �بذلك ���ة��استخدامو�قصد �ع�� �للتأكيد ��ثبات �وقرائن �دلة

  .لدعم�الثقة�ةسالمي� املعلومات�ال�سو�قية�عن�املصرفية�

  نىاملبحث الثا

  ةسالمياإلوأساليب اخلدمات املصرفية  ياألساس الفكر

                                                           

 .)�ل��ام�باملظ�ر�الشر��(قرار�ال�يئة�الشرعية�لبنك�البالد�،�) ١/١(م��ق�رقم�) ١(
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  تم�يد

. عقد�الو�الة�اوال���قوام� ةسالمي� ل��دمات�املصرفية��ي �ساس�الفكر �ذا�املبحث��ي�ناول 

تنفرد���ا�املصارف��ال��،�وا��دمات�ةسالمي� املصارف��تطبق�ا ال ال��وكذلك�ا��دمات�املصرفية�

  .��ا�عن�غ���ا�من�البنوك�التقليدية�� �سالمية�وتتم�

�الكر�م�و �ن�ان�القرآ:ل��دمات�املصرفية��سالمية�ي �ساس�الفكر  زال�املصدر��ول�لفقھ�ما

�املالي ��ةاملعامالت �بما �علاواملصرفية �يشتمل �من �عامھ ��ةأح�ام �املعامالت ��ل �تح��ا ف�انت�تندرج

وما�إ���،  نفاقو� ، والز�اة�، والصدقة، والنقود��، والر�ا�والقرض، املتعلقة�بأح�ام�الدين��ت�يا

��شر�عية�عظيمة�ارتفعت�بفكر�الناس�وسلوك�م���
ً
إ���مستوى�لم�يكن� املعامالت ذلك�تمثل�أصوال

�من�قبل،�ثم�جاءت�السنة�النبو�ة�كمصدر�ثمع�و 
ً
والتطبيقى� طار�الفكري ن�للدستور�لتكمل�� ادا

 املعامالت ال��ابة����د�ان�اج��ا،�ثم�ملسو هيلع هللا ىلص���حياة�الرسول� املعامالت �� التفصيلية بمز�د�من��ح�ام

�يحتذى�بھ��،�ثم�اج��اد�ال��ابة�والتا�ع�ن�وتا��ملسو هيلع هللا ىلص���حياة�الرسول�
ً
�فكر�ا

ً
  ..التا�ع�ن�م��اثا

فا��دمات�املصرفية��ستمد�مصداقي��ا�من��و��ا�تتفق�مع�أح�ام�الشر�عة��سالمية،�و�ختلف�

�لطبيع��ا،�و �الشر���التكييف
ً
يمنع�من�وجود�قاسم�مش��ك�ي�اد� ن��ذا�الان��إل�ذه�ا��دمات�وفقا

� � ��ي�ون ��معظم�ا �القول �يمكن �ح�� �الو�الة، �الفكر  نإ�و�عقد �املصرفية��ي �ساس ل��دمات

وال�يمكن�أن��غفل�أيضا�دور�البنوك�التقليدية�����سالمية�غ����س�ثمار�ة�قوامھ��و�عقد�الو�الة،�

ا��وانب�الفكر�ة��خرى�املرتبطة�با��دمات� إ�� �ذا�باإلضافةسالمية،��ساس�الفكرى�للمصارف�� 

يخص�عقد� يتطلب�الوقوف�ملعرفة�ما و�و�ما�الكفالة�املصرفية��سالمية�مثل�عقد��جارة�وعقد

  .الو�الة�والذى��عت���من�أ�م�العقود�املرتبطة�با��دمات�املصرفية��سالمية

  :الو�الة�وتطبيقا��ا�املصرفية: ١/٢

  : مف�وم�الو�الة: ١/٢/١
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عقد�غ����ا�أ�الو�الة����صل�و� �، مشروعة�و��غ��ه�فيما�يقبل�النيابة،���سانابة�نإ"���  

 الوكيل�وقد�تلزم��أو ��الرجوع�ع��ا�من�املو�ل�الزم�في�
ً
  .")١(أحيانا

�الو�الة: ١/٢/٢ �: مشروعية �ع�� �الفق�اء �مشروعي��ا��أناتفق �ودليل �ومشروعة �جائزة الو�الة

  .جماعالكتاب�والسنة�و� 

�الكتاب �:فمن ��أي]٦٠ةيةآالتو� [﴾َعلیَھا َوالعامِلین﴿: �عا��قولھ �وكالء �و�م ���الصدقة ��مام

� �الز�اة ��.)٢(جمع ا عاماْلَمِدیَنِة َفْلَیْنُظْر َأیَُّھا َأْزَكى َط إلىَھِذِه  ِرِقُكْمِبَو َأَحَدُكْم َفاْبَعُثوا﴿: �عا��وقولھ

�[﴾َفْلَیْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُھ َوْلَیَتَلطَّْف َوَال ُیْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا  �]  ١٩الك�ف �أحد�م �و�لوا شراء����فقد

  .ل�م�عامالط

�السنة �م��ا�حاديث� :ومن �حز : كث��ة �بن �حكيم ��ية�ملسو هيلع هللا ىلص  لن��ا�أنا[ ماعن
ُ
�أ �لھ �ل�ش��ى �عثة

خرى�
ُ
�فاش��ى�أ

ً
ر�ح�ف��ا�دينارا

ُ
��ية�فأ

ُ
رسول��إ���ا،�فجاء�باأل��ية�والدينار�م�ا�بدينار�فاش��ى�أ

ف�ذا�ا��ديث�يدل�ع���جواز�التوكيل�]. )٣(���بالشاة�وتصدق�بالدينار: ملسو هيلع هللا ىلصهللا�فقال�رسول ،�ملسو هيلع هللا ىلصهللا�

��ية�وتقسيم�ا�والتصدق�باملال���
ُ
  .شراء��

�أمو  �:�جماعا �هللا �عصر�رسول �منذ �ومشروعي��ا �جواز�الو�الة �ع�� �الفق�اء �أجمع �إ��ملسو هيلع هللا ىلص فقد

��� كماالتقوى�ع���ال���و �التعاون �ا�نوع�من��أل.)٤(ذلك�أحد�من�املسلم�ن���يومنا��ذا،�ولم�يخالف�

  .]٢: املائدة[﴾والعدوانُنوا َعَلى اْلِإْثِم واُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعواَوَتَع﴿:��عا�قولھ�

  :الو�الة�أر�ان: ١/٢/٤

  � �ا��م�ور �أر�عة أر�انللو�الة �واحد�: عند �ورك��ا �والصيغة، �فيھ، �واملو�ل �والوكيل، املو�ل،

� �ا��نفية ���يجاب و��عند �بكذا، �و�لتك �مثل ��أو والقبول، �كذا ��أو أفعل �لك �كذا��أنأذنت تفعل

                                                           

  .٦١٧م،�ص�٢٠١٥،��يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالميةاملعاي���الشرعية،�)  ١(

  .٣١١م،�ص�١٩٧٣،�،�القا�رة،مصروال�شردار�السالم�للطباعة�،�"م��اج�املسلم" أبو�بكر�جاير�ا��زائرى،) ٢(

)٣ (� �ال��مزى "ال��مزى، �مصر،"س�ن �ا��ل��، �البا�ي �مصطفي �مكتبة �عبدالبا��، �فؤاد �محمد �تحقيق ،)� �١٩٧٥/�ـ١٣٩٥) (٢ط ،�)م

)٣/٥٥٠.(  

  . ٢١٧/  ٢،�ومغ���املحتاج�٨٧/  ٥،�واملغ���٤/  ٨تكملة�فتح�القدير�) ٤(
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�الوكيل �فيقول �: ونحوه، �ونحو�ذلك�أو قبلت �وال��. رض�ت �القبول �ع�� �يدل �فعل �ب�ل �القبول و�تم

 
ً
  .)١(�ش��ط��ونھ�لفظا

  :)٢(شروط�الو�الة: ١/٢/٥

� �موزعشروط �املو�ِ �ةالو�الة  ب�ن
َ
�واملو� �والوكيل، �فيھل �.ل �املو�ِ ���ف�ش��ط ��أنل �ال�أي�ون

�من�فاقد��ي�� الللتصرف�الذى�و�ل�فيھ،�وع����ذا�
ً
�أنالوكيل����و�ش��ط�،���ليةالتوكيل�مطلقا

� �ال�املتتوافر�فيھ �والص��ة��لية �املجنون �و�الة ���فال�ت�� ��ش��ط ��أنالغ���مم���كما
ً
�عاملا ي�ون

  .بالتوكيل

 ���و�ش��ط�
َ
  ):محل�الو�الة(ل�فيھ�املو�

�للوكيل�ح����أن .١
ً
 .نزاع�إ�� �تق�� الي�ون�معلوما

 �أن .٢
ً
 .ي�ون�من�التصرفات�املباحة�شرعا

��� ت�ون  والذلك،��شابھ وماوال�بة��جارة� ي�ون�مما�يقبل�النيابة�مثل�البيع�والشراء�و�أن .٣

  . مثل�اليم�ن�والش�ادة�والعقو�ات��عمال�عض�

  

  :واع�الو�الةأن: ١/٢/٦

  : التا��الش�ل����متعددة�كما��عإ���أنوات�نوع�الو�الة�

  

  

  واع�الو�الةأن):  ١/٣( ش�ل�رقم

                                                           

،�الدار�ا��امعية،�ب��وت،�"نظر�ة�امللكية�والعقدو�املدخل����الفقھ��سالمي،��عر�فھ�وتار�خةومذا�بة�"محمد�مصطفي�شل��،�) ١(

  .٥٢٨،�ص١٩٨٥الطبعة�العاشرة،�لبنان،�

)٢ (� �الزحي��، �املدنىاألرد�ى"و�بة �والقانون ��مارا�ى �املدنية �املعامالت �قأنون ��� �املسماة �وال�شر�"العقود �للطباعة �الفكر �دار ،

  . ٢٨٢،�ص�م١٩٧سور�ا،�توز�ع،دمشق،�وال
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  .)١(بجميع�التصرفات

�بتصرف�مع�ن،�ك
ً
 �� رآخإ�سان�يو�ل��أناملو�ل�ف��ا�خاصا

  .ابيان�مواصفا��قيد�كشراء�سيارة�دون�

بيع����و�لتك�: ل�لوكيلھيقول�املو�ِ 

  .)٣(عامأقساط�ملدة��إ��مقسط�

� �املص��ة �فيھ �و�ما �بالعرف �تقيد �املطلقة �يناسالو�الة �بوما
)٤(.  

�ال��كة، �دلة �مجموعة �التوفيق،  السعودية،�شركة

  ٢٦م،�ص١،٢٠٠٦،�ط

  .١٠٠ا��زء�ا��امس،�ص�مرجع�سبق�ذكره،�

ا��دمات�املصرفية��وفق�املعاي���الشرعية���

٢٢ 

  ثإعداد�الباح

 :وو�الة�خاصة�ة

 �ال�� �� العامة
ُ
بجميع�التصرفات�قياموض�ف��ا�للوكيل�الف

�بتصرف�مع�ن،�ك�يجابإ نا� ماوالو�الة�ا��اصة����
ً
املو�ل�ف��ا�خاصا

  . )٢(ي�يع�لھ�سلعة�معينة

 :و�الة�مطلقة�وو�الة�مقيدة

قيد�كشراء�سيارة�دون��أيخالية�من���انتما��:الو�الة�املطلقة

 �حددت ما:الو�الة�املقيدة
َ
يقول�املو�ِ �أنل�فيھ،�كف��ا�صفات�املحل�املو�

مقسط��أو ش�ر�كذا،��إ��مؤجل��أو كذا،��هبثمن�حال�قدر 

� �الفق�اء �جم�ور ��أن إ��وذ�ب �املص��ة �فيھ �و�ما �بالعرف �تقيد �املطلقة الو�الة

(طالق�اإع����ي الو�الة�املطلقة��سر �نإ���أحنيفة��

                                         

� �الستار�أبو�غدة، ��سالمية"عبد �املصرفية �و�ساليب �املعامالت ��� �"بحوث �ال��كة،، �دلة �مجموعة �التوفيق، شركة

  . ١٠٠م،�ا��زء�ا��امس،�ص

،�ط٤٥ت،�ا��زء،�وزارة��وقاف�والشئون��سالمية،�ال�و�"املوسوعة�الفق�ية�ال�و��ية

  .٥٣٠م،��ص١٠��،١٩٨٥،�ط"مرجع�سبق�ذكره"محمد�مصطفي�شل��،�

مرجع�سبق�ذكره،�،�"بحوث����املعامالت�و�ساليب�املصرفية��سالمية"عبد�الستار�أبو�غدة،�

 

 

إعداد�الباحمن�: ملصدرا

ةعامو�الة� .١

العامةالو�الة�

والو�الة�ا��اصة����

ي�يع�لھ�سلعة�معينة�أن

و�الة�مطلقة�وو�الة�مقيدة .٢

الو�الة�املطلقة

الو�الة�املقيدة

بثمن�حال�قدر �ض�ذه��ر 

� �الفق�اء �جم�ور وذ�ب

�أبو ل،�وذ�ب�املو�ِ 

                                                          

)١ (� �الستار�أبو�غدة، عبد

م،�ا��زء�ا��امس،�ص�٢٠٠٤،�)١ط(

املوسوعة�الفق�ية�ال�و��ية") ٢(

محمد�مصطفي�شل��،�) ٣(

عبد�الستار�أبو�غدة،�)٤(
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٢٣ 
 

وال�ف،�الشراء�بز�ادة�بما�يختلف�عن�املتعارَ �و بالنقصان�أف��ا�البيع��يجوز  الفالو�الة�املطلقة�

  .)١(لال�بموافقة�املو�ِ إف��ا�البيع�مقايضة�وال�بأجل��ز يجو 

  

 :مؤقتة�غ��  و�الة و�الة�مؤقتة�و .٣

�أن: ل�للوكيل،�كقول�املو�ِ )٢(يوضع�زمن�الستمرار�ا��ال�� �� املؤقتةالو�الة� ،�)٣(ت�وكي���ش�را

  .الو�الة�وال�يحق�للوكيل�التصرف��عد�ا��ت�ت��املدة�املحددة��تفإذا�ان��

  .الن��ا��ازمن��يحدد ال ال�� �� املؤقتةالو�الة�غ���

  :الزمة�� و�الة�غ� و�الة�الزمة�و .٤

  .إ��ا��ا ��حد�طرف��ا�ا��ق�أل �ي�ون  ال ال�� �� الالزمةالو�الة�

  . ا���إ��ا��ي�ون�ل�ل�من�طرف��ا�ا��ق��ال�� �� الالزمةالو�الة�غ���

  .)٤(حق�العاقدين����ا�عقد�غ���الزم�أ�الو�الة���� �صل أن ��وال�خالف�ب�ن�الفق�اء�

 :الو�الة�بأجر�والو�الة�بدون�أجر .٥

�بأجر ��الو�الة �الو�الة، �مقابل
ً
�أجرا �الوكيل �ف��ا ��ان�ستحق ��توإذا �بأجر�تطبق  عل��االو�الة

  .)٥(�جارة أح�ام

�مقابل�الو�الة��ستحق الالو�الة�بدون�أجر�
ً
  .الوكيل�أجرا

  : ��اء�الو�الةنإ: ١/٢/٧

                                                           

  . ٦٢١،�ص٢٠١٥،"�سالمية��يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية"املعاي���الشرعية،�) ١(

القا�رة،�مصر،�،�دار�السالم�للطباعة�وال�شر،�"والتطبيقى �ساس�الفكرى –ا��دمات�املصرفية��سالمية�"أشرف�محمد�دوابھ،�) ٢(

  .١٧م،�ص٢٠١٣

  .١٨،�ص"مرجع�سبق�ذكره"املوسوعة�الفق�ية�ال�و��ية،�)٣(

  .   ١٧،�مرجع�سبق�ذكره،�ص"والتطبيقى �ساس�الفكرى –ا��دمات�املصرفية��سالمية�"أشرف�محمد�دوابھ،�) ٤(

  .٦٢١م،�ص٢٠١٥مرجع�سبق�ذكره،��املعاي���الشرعية،)٥(
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٢٤ 
 

  :ة�تيا��االت����الو�الة��ت�ت��

 .��ليةھ�نافقد�أو ل�موت�املو�ِ  .١

 .��ليةھ�نافقد�الوكيل�أو موت� .٢

 .الو�الة�دون�أجر���عزل�الوكيل�نفسھ� .٣

 .ل�الوكيلعزل�املو�ِ  .٤

 .ك�السلعة�املو�ل�ب�يع�ا��الفوات�محل�التوكيل�، .٥

 . )١(الو�الة�املؤقتة�بمدة������اء�املدة�نإ .٦

 نإ .٧
َ
 .)٢(ھ�ل�بقبض�دين�فقبضل�فيھ،�كما�لو�وُ جاز�التصرف�املو�

 .)٣(ل�خروج�محل�التصرف�عن�ملك�املو�ِ  .٨

�القيام������ ��� �ع��م
ً
�وكيال �و��ون �للعمالء �املصرف �يقدم�ا �ال�� �ا��دمات ��� �الو�الة وتطبق

�يقوم�املصرف�
ً
بالتعاقد،�مثل�الشراء�والبيع�و�جارة�و�الة�عن�العمالء����املواعيد�املحددة،�فمثال

  ل��ا�الشي�ات�السياحية�ا��اصة���م�مقابل�عمولة�متعارف�ع�ءالعمالء��شرابناء�ع���توكيل�

  

�للضوابط�الشرعية
ً
أما�با���.)٤(و�ش��ط�عند�القيام�بالتعاقد�عن�العمالء�أن�ي�ون�العقد�موافقا

� �ا��دمات ��خرى �ا��دمة �طبيعة �حسب �تطبيق�ا �يتم �املصرفية �وعقد�املقدمة �الصرف كعقد

  .،�وعقد�املرابحة�وعقد�املضار�ة�وعقد�املشاركة�وغ���ا�من�العقود�يداع

                                                           

  .١١٨،�ا��زء�ا��امس،�صمرجع�سبق�ذكره"عبد�الستار�أبو�غدة،�)١(

  .١١٢،��ص"مرجع�سبق�ذكره"املوسوعة�الفق�ية�ال�و��ية�،�)٢(

�الو�الة) ٣( �عن �التفاصيل �من �: ملز�د �الدين �تقى �العباس �أ�ي ��سالم �بابنشيخ �الش��� �ا��ليم �عبد �ابن   تيميھ أحمد

   .٣٥٦-٣٥١:م،�ص١٩٩١،�دار�الغد�العر�ى،�القا�رة��املجلد�الرا�ع،�الطبعة�الثالثة،�"الفتاوى�الك��ى "،

  ١٩٤،�صمرجع�سبق�ذكرهغسان�محمد�الشيخ،��) ٤(
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٢٥ 
 

�سواء�وا��دول�التا��� �تنطوى  �انتيو���م��ص�للموقف�الفكري�أل�م�ا��دمات�املصرفية

  .وكذلك�العقود�ا��اكمة�ل�ل�خدمة�ع���ائتمان�تنطوى  ال أو ائتمانع���

                                                                                                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دراسة�تطبيقية�–ا��دمات�املصرفية��وفق�املعاي���الشرعية���

  

    

 

٢٦ 
 

ةسالمي� ل��دمات�املصرفية��الفكري املوقف�):  ١/١( جدول�رقم�  

  املصرفية ةنوع�ا��دم  م
  ائتمانتنطوى�ع���

  الفكري املوقف�
  ال  �عم

١  

 مس�ندية�تاعتمادا

  ال�املبمغطاة� -

  �غطاء�جز�ى -

  بدون�غطاء -

  

  

   

   

  

X 

  

  

  عقد�الو�الة��� ��يتم�تنفيذ�ا�كما�

  عقد�املشاركة�واملرابحة�طار إ ��يتم�تنفيذ�ا�

  عقد�املشاركة�واملرابحة�ر ���إطايتم�تنفيذ�ا�

٢  

  

  ضمانخطابات�ال

  ابتدا�ي -

  ال�املمغطى�ب���ا�ي -

  مغطى�جز�ى���ا�ي -

  بدون�غطاء���ا�ي -

  

  

  

   

   

  

X 

X 

 

  

  الو�الة�والكفالة�يعقد�إطار  ��مجمل�ا����تكيف�العملية�

  الو�الة�والكفالة�يعقد�ر ���إطامجمل�ا����تكيف�العملية�

  الو�الة�والكفالة�يعقد�ر ���إطامجمل�ا����تكيف�العملية�

  الو�الة�والكفالة�يعقد�ر ���إطامجمل�ا����تكيف�العملية�

٣  

  املالية�راقو � 

  راقو لأل ��يداع -

  قوشراء��ورابيع�� -

  �كتتابات�إدارة -

  دفع�ال�و�ونات -

  

  

  

x 

x  

x 

x 

  

  عقد�الود�عة�ر ���إطايتم�تنفيذ�ا�

  قواعد�الو�الة�ر ���إطايتم�تنفيذ�ا�

  قواعد�الو�الة�ر ���إطايتم�تنفيذ�ا�

  ا��والة�أو قواعد�الو�الة��ر ���إطايتم�تنفيذ�ا�

٤  

  التجار�ة�راقو � 

 .التجار�ة�قخصم��ورا -

  راقو � تحصيل� -

  ��ضاإ�ن�أمقبول�ا�كت -

  

   

  

  

X  

X 

 

  .�ا�من�قبيل�القرض�الذى�جر�نفع���ا�أل�لعامالتقف�أو 

  عقد�الو�الة�ر ���إطايتم�تنفيذ�ا�

  ةسالمي� عمليات�تمو�لية�بالصيغ��ر ���إطاتقبل�

٥  

  �جن�� الصرف

  بيع�حاضر -

  جلآبيع� -

  

   

  

  

  

X 

  

  قواعد�عقد��الصرف�ر ���إطايتم�تنفيذ�ا�

�أل�تتم ال
ً
  عملية�البيع�أر�ان�ا�تخل�ب�ممارس��ا�نظرا

٦  

  �لو االتح

  ال�املب�مغطاة -

  يجز��مغطاة -

  

  

  

  

X 

X 

  

  قد�الو�الةع�ر ���إطاتم�ممارس��ا�

  قد�الو�الةع�ر ���إطاتم�ممارس��ا�

  ال��ب�ع���املكشوف  ٧
   

  
  

من�خالل�القرض��إال يتم�التعامل�بھ����صورتھ�التقليدية� ال

محدود�واملتعامل�ذو��غبمبل�دو محدولو�بوقت��ا��سن،

  .املصرفمواصفات�خاصة�يحدد�ا�

  .يتم�تنفيذ�ا����إطار�عقد��جارة� X    تأج���ا��زائن  ٨
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٢٧ 
 

  نوع�ا��دمة�املصرفية  م

تنطوى�ع���

  الفكري املوقف�  ائتمان

  ال  �عم
  .�جارة��أو  �يداععقد��ر ���إطايتم�تنفيذ�ا�  x    ات�مانحفظ�  ٩

١٠  

 �جن��الصرف�

 بيع�وشراء�الشي�ات -

  

  جلةآشراء�شي�ات� -

  x 

عملة�الشيك�من��تإذا��انعقد�الو�الة��ر ���إطايتم�تنفيذ�ا�

صرف��ي�شتمل�ع���عقد�أن أونفس�العملة�املدفوع���ا�

  .العملتاناختلفت��إذاوو�الة�

  .ائتمان�ا�تتضمن����ا�أل�لعامالتقف�أو 

  .ا��عالة��أو عقد�الو�الة���ر ���إطايتم�تنفيذ�ا� x    التحصيالت  ١١

 x    ناء��س�ثمارأم  ١٢
�لتنوع�أ�شط��ا�يمكن�أن�يكيف��ل��شاط�حسب�طبيعتھ�

ً
نظرا

  .أو�غ���ا� ا��والة أو�ا��عالة�أو �جارة ،�ف�ناك�الو�الة�أو

  

�ال�شغيل��ةسالمي� أصول�املصرفية�"الغر�ب�ناصر،�: راملصد م،�الطبعة��١٩٩٦مصر،�للو�للطباعة�وال�شر�،�القا�رة،أبو ،�دار�"وقضايا

 .٨٥-���٨٤،�صو � 

  

  :ق�ع���ا��دول يعلالت

،�املجموعة��و���عبارة�نمن�ا��دول�السابق�تم�تقسيم��ا��دمات�املصرفية�إ���مجموعت� 

الثانية�عبارة�عن�خدمات�مصرفية�ال�تنطوي��ةعن�خدمات�مصرفية�تنطوي�ع���ائتمان�واملجموع

تنطوى�ع���ائتمان�مثل��عتمادات�املس�ندية�وخطابات�الضمان�الغ��� ع���ائتمان�،�فا��دمات�ال��

،�أو�املضار�ة�صيغ�التمو�ل��سالمي�مثل�املرابحة�أو�املشاركة�ر تنفيذ�ا����إطا�ممغطاة�بال�امل�يت

الو�الة�����عتماد���لمث�عقد�الو�الة�ر مان�فمعظم�ا�يتم����إطاأما�ا��دمات�ال���ال�تنطوي�ع���ائت

��وراق� �خدمات ��� �الو�الة �املالية، ��وراق ��� �الو�الة �الضمان، �خطابات ��� �الو�الة املس�ندى،

   .التجار�ة،�الو�الة����املتاجرة�بالعمالت،الو�الة����خدمات�أمناء��س�ثمار

 

  :ةسالمي� املصارف���ا��قومت ال ال��ا��دمات�املصرفية�- ٢

 � �املصرفية �ا��دمات �من �أصناف ��ال���ناك �البنوك ���ا �يمكنتقوم �ب�التقليدية �ا�أ�وصف�ا

  �لغ�ا�املعامالتمن�
ً
  : ي��وم��ا�ما��ةسالمي� ��ا�املصارف��تقوم ال التا��و��ا��ائزة�شرعا
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٢٨ 
 

  : الودا�ع�املصرفية�بفائدة�كما�تنفذ�ا�البنوك�التقليدية: ٢/١

�املصرفية�عت��� �ا��دمات �أقدم �من �الودا�ع �)١(قبول �بقبول�إ، �معتادة �بصفة �البنوك �تقوم ذ

  .)٢(أجل�محدد�ان��اء�عد��أو خطار�سابق�إبناءا�ع����أو تدفع�عند�الطلب��ال��وال�يئات���فرادودا�ع�

  : )٣(واع�أنثالثة��إ��البنوك�التجار�ة����تنقسم�الودا�ع�املصرفية�

  ).تحت�الطلب(حسابات�الودا�ع�ا��ار�ة� - 

  ).�دخار(حسابات�ودا�ع�التوف��� - 

 ).جلأل (حسابات�الودا�ع��س�ثمار�ة� - 

  

  ):تحت�الطلب(حسابات�الودا�ع�ا��ار�ة�: ٢/١/١

�م��ا� �موال �� �وال��ب �التداول �حاضرة �ت�ون �أن �بقصد �املصارف ��� �أ��ا��ا �يودع�ا ال��

 
ُ
�هوال�يقصد���ذ) ٤(خطار�سابق�من�أي�نوع�إرد�عند�الطلب،�ودون�توقف�ع�����ظة�ا��اجة�بحيث�ت

ات�عن�طر�ق�استعمال�ال��امنما����لغرض�ا��فظ�والستعمال�ا�كأداة�ل�سو�ة�إالودا�ع��س�ثمار�و 

 .أوامر�النقل�املصر�� الشي�ات�أو

  

  ):�دخار(حسابات�ودا�ع�التوف���: ٢/١/٢

�ا�أ��ا�عطى�،�و�ُ شاءواة�م����املبنك�و�حق�ل�م�����ا�ال����ا�أ��ا�يودع�ا��ال�����الودا�ع�

 . )٥(من�فائدة�الودا�ع�الثابتة�أقلالغالب����فائدة�ت�ون�

  

                                                           

م،�٢٠٠٨،�دار�التواصل�العر�ى�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�"عوملة�جودة�ا��دمات�املصرفية"رعد�حسن�الصرن،�) ١(

  . ٢٩٢ص

  .   ١٦،�ص�٢٠م،��،ص١�،٢٠٠٦،�دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�ط"إدارة�البنوك"محمد�عبد�الفتاح�الص����،�) ٢(

  .  ٢٦٥م،�ص�٦�،٢٠٠٧ردن،طعمان،�،�دار�النفا�س،�املعامالت�املالية�املعاصرةمحمد�عثمان�شب��،�)٣(

 ،�مصر،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة"عمليات�البنوك�من�الوج�ة�القانونيھ"ع���جمال�الدين�عوض،�: ملز�د�من�التفاصيل�راجع) ٤(

  . ١٥٤م،�ص١٩٨١

  .  ٢٠٩صم�١٩٨٣،�دار�الشروق،�السعودية،"واس�ثمار�ا�����سالم�الودا�ع�املصرفية�النقدية"حسن�عبد�هللا��م�ن،�)  ٥(
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٢٩ 
 

  ):جلأل (حسابات�الودا�ع��س�ثمار�ة�: ٢/١/٣

ال�إم��ا�����ء أي أوالبنك�بناء�ع���اتفاق�بي��ما��عدم�����ا�����ا�أ��ا�يضع�ا��ال�����املبالغ�

  .)١(���ب�أنبقيت�مدة�معينة�دون��إذاع�فائدة�البنك�للموِد خطار�البنك�بمدة�معينة،�و�دفع�إ�عد�

�الر�ح�والنماء�و � �ن���أوتختلف�الودا�ع��س�ثمار�ة�عن�الودا�ع�ا��ار�ة� ���ي�ون�ال�دف�م��ا

  .)٢(غراض�ا��فظ�و�سو�ة�املدفوعاتت�ون�أل ��الثانية�ال�بخالف�

  

  : للودا�ع�بفائدة�الفق��التكييف�: ٢/٢

�لسعر�الفائدةجميع�الودا�ع�
ً
 ال���تقبل�ا�البنوك�التقليدية�مقابل�فائدة�محددة�أو�متغ��ة�وفقا

�ال� ا��اري  �الودا�ع ��ذه �مسميات �واختالف �ف��ا �عنصر�الفائدة �لدخول ؛
ً
�شرعا �املحرم �الر�ا �من ��

�و�ذا�ما
ً
ال�إولم�يخالف��، عليھ�جما����علماء�املسلم�ن�املعاصر��ن �غ���من�حقيق��ا�الشرعية�ش�ئا

�قلة� �و�م �العلماء �ال�، عض �الفق�اء���و�دلة �عامة �أدلة �أمام �تقف �ال �ضعيفة �عل��ا اعتمدوا

  : ،�وتفصيل�ذلك�ع���النحو�التا��)٣(املعاصر��ن

 �� �املعاصر�ن�:ل و القول �العلماء ��عض ��إ�� )٤(ذ�ب �والش�ادات��لعامالتجواز بالودا�ع

  : )٥(يأ�يحالل�واحتجوا�ع���ذلك�بما��اوأن�أر�اح��س�ثمار�ة�ذات�العائد�الثابت،�

  أجاز�ا�الفق�اء��ال��الودا�ع�بفائدة�صورة�من�صور�عقد�املضار�ة�املشروعة��-١

��ستدالل ��ذا �أنب: ونوقش ��ي�� وال يمكن الھ �الودا�ع ��س�ثمار�عقد��أو جعل ش�ادات

املضار�ة�شركة�ب�ن�رب�املال�واملضارب�والر�ح�بي��ما�بحسب��تفاق،�وا��سارة�ع����نمضار�ة؛�أل 

  .وج�دهرب�املال�و�خسر�املضارب�عملھ�

                                                           

  .٤٧٢م،�صسور�ا،�٢٠٠٢،�دار�الفكر،�دمشق،"املعامالت�املالية�املعاصرة"و�بة�الزحي��،�) ١(

  . ١٥٦،�ص١٩٨٨،�مدير�ھ�دار�الكتب،�" النقود�واملصارف"الشمرى،� ناظم�النورى) ٢(

  .  ١٢١م،�ص�٢٠١٤ سور�ا،��،�دار�القلم،�دمشق،"اختالط�ا��الل�با��رام�����عامالت�املصارف��سالمية" غسان�محمد�الشيخ،)٣(

  ١٢١املرجع�السابق،ص)٤(

  . ١٢١املرجع�السابق)٥(
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٣٠ 
 

ع�د�ال�شر�ع�فت�ون�من�قبيل����ولم�تكن�موجودة��ا��ديثة�عامالتاملالودا�ع�بفائدة�من� -٢

� �عنھ �واملس�وت �عنھ، �من��نا��إذااملس�وت �ل�ل �متحققة ��نا �واملنافع
ً
�جائزا �ي�ون �منافع يحقق

�عن��،ھل�يحصل�ع���ثمرة�عملعامالف ،والم� ر�اب�أل�و عامال
ً
ورب�املال�يحصل�ع���ثمرة�مالھ�فضال

 .�ذا��س�ثمار��عود�بالنفع�ع���املجتمع��لھ

�ا�من��ش�ادات��س�ثمار�ل�ست�من�قبيل�املس�وت�عنھ،�أل�أو السندات��أنب: رد��ذا��ستدالل

� �و�و �بفائدة، �اس�ثمار�أمالقرض ��ش�ادات �و�سمي��ا �تحر�مھ �ع�� ���غ��  الر�منصوص �ر م� من

  .املبا�يو �لفاظباألال��املعا�يالع��ة�باملقاصد�و �نأل ،�ئاش

  .�ستغالل�ما��ش����ا�املس�ثمر�ب�ية�مساعدة�الدولة�وال�يقصدأنالودا�ع�بفائدة�- ٣

 ال مافا��ر  ،ا�مر�ش�ئمن���غ��  ال�ا��إف�،ةالنية�ا��سنع���فرض�وجود�: �ذا��ستدالل�وردُ 

�لقولھ��يصبح
ً
 �ال إ يقبل الهللا�طيب��نإ[ملسو هيلع هللا ىلص حالال

ً
  .)١(]طيبا

٤-�� �الفائدة �تكييف �� �أو يمكن �القيمة �ع�� �الثابت �سمالعائد �ع�� �للش�ادات �من�أ�ية �نوع �ا

�ف�افئوه�إليكممن�صنع�[ملسو هيلع هللا ىلص لقولھ��ألبنا��ا��ب��أو  ت�ا�� أنوالدولة�ل�ا�، ال�بة�
ً
  . )٢(]معروفا

��ستدالل ��ذا �رد �ال�بة �����ء؛ �آخوالر�ا ��،ر���ء ���و�صل �يجوز�أ�ال�بة �حيث �غ���ملزمة �ا

� �ف��ا �الرجوع �بقوة�أمللوا�ب �محددة �فائدة �بدفع �ملزم ��س�ثمار�فمصدر�ا �وش�ادات �السندات ا

  . )٣(القانون 

  جائزة��لةعامامليجعل���ب�ن�الطرف�ن�و�ذا�ال��ا����تقوم�ع���ال��ا���لةعاممع�بفائدة�الودا�-٥

  .)٤(ھوال�ي�يح�يج��ه الع���عقد�محرم���ال��ا���أنب؛��ذا��ستدالل�ردُ 

                                                           

  ).دار�احياء�ال��اث�العر�ى�،�د،�ت( ٢/٧٠٣،�باب�ا��ث�ع���الصدقة�ولو��شق�تمرة�أو��لمة�طيبة،�"كتاب�الز�اة"مسلم،�) ١(

)٢ (� �حبان، �ابن �اليھ"��يح �صنع �ملن �٨/١٩٩: "ذكر��مر�بامل�افأة �تحقيق ،� �ب��وت،�: ، �الرسالة، �مؤسسة ��رنؤوط، شعيب

  ).١٩٩٥دار�الفكر،�ب��وت،�( ٢/١٢٨كتاب�الز�اة،�باب�الرجل�يخرج�من�مالھ،�: أبو�داود. م٢،١٩٩٣ط

  .  ١٢١،�ص�"مرجع�سابق�ذكره" غسان�محمد�الشيخ،)٣(

  ٤٧،صمرجع�سبق�ذكره�"عبد�العال�أحمد�عطوة،�:  فاصيل�راجعملز�د�من�الت)٤(



  دراسة�تطبيقية�–ا��دمات�املصرفية��وفق�املعاي���الشرعية���

  

    

 

٣١ 
 

� ��:الثا�يالقول �املعاصر��ن�ةعامذ�ب ��لعامالتجواز��عدم�إ�� )١(الفق�اء �ي�عط�ال��بالودا�ع

  :��ي إ�� الرأي�ذا��أ��ابفوائد�ثابتة�للعميل�واس�ند�

تصدر�ا�البنوك����قروض�مشروطة�بفائدة�ثابتة�و�ذا�من�الر�ا�املحرم��ال��الودا�ع�بفائدة��أن

  .�جماعو�السنةو �القرآن ��

�مأ �القرآا ��ن�� �ف�ناك �آالكر�م �قولھ �م��ا �التحر�م �تفيد �كث��ة ُنوا أمَیا َأیَُّھا الَِّذیَن ﴿: �عا��يات

�ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن أناتَُّقوا اللََّھ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا  ﴾]� �ش]٢٧٨البقرة �جل �قال �أنثم �:ھ �  أنَو﴿

حصرت��ةفاآلية��خ�� ] ٢٧٩ أيھالبقرة�من� [﴾َتْظِلُموَن َوَلا ُتْظَلُموَنَواِلُكْم َلا أمُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس 

  .و�ذا�دليل�وا���ع���تحر�م�القرض�بفائدة�أقرضھاملال�الذى���أسف�حق�الدائن�

�ل�قرض�جر�[ملسو هيلع هللا ىلص قولھ:كث��ة�تدل�ع���التحر�م�م��ا�أحاديثا�السنة�النبو�ة�املط�رة�ف�ناك�أمو 

  .��ساب�ا��ارى ع���ااملصرف�ال��عطى�أى�عائد��أنلذلك�نجد�.)٢(]منفعة�ف�و�ر�ا

�أمو  �: �جماعا �أجمعت ��ةم� فقد �القرض �تحر�م �أ" :بفائدةع�� �ع�� ��أنجمعوا �إذااملسلف

  .)٣("ز�ادة�ع���ذلك�ر�ا�أخذ نإ�دية�فأسلف�ع���ذلك،��أو اش��ط�ع���املستلف�ز�ادة�

  :البنوك�التقليدية���) ا��اري ا��ساب�(حكم�الودا�ع�ا��ار�ة�: ٢/٣

  :ع���قول�ن�ر م� �ذا����العلماء�املعاصرون��اختلف

ألن�أصل�عدم�جواز�فتح�ا��ساب�ا��اري�لدى�البنوك�التقليدية،� أن ذ�ب�إ��: القول��ول 

�معصية،�قال��عا���ة�عان اِإلْثِم وُنوا َعَلى اوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوَتَع﴿: ع���املعصية

��[﴾ناَواْلُعْدَو �البنوك�� ]٢املائدة �لدى �ا��اري �ا��ساب �جواز�فتح ��صل ��ذا �من ��س�ث�� ولكن

التقليدية�ل��اجة�العامة�مثل�حفظ�النقود�من�السرقة�والسطو�وس�ولة�تداول�ا�وتحو�ل�ا،�ولكن�

                                                           

،�� م�١٩٦٥ـ،�املوافق�١٣٨٥: ملجمع�البحوث��سالمية�بالقا�رة،�عام�"قرار�ات�املؤتمر��سالمي�الثا�ي: "ملز�د�من�التفصيل�راجع) ١(

  ١٢٤،١٢٣،�ص"مرجع�سابق�ذكره" غسان�محمد�الشيخ،

إ���مسند�بن�ا��ارث�بن�أ�ي�أسامة�وإسناده�ضعيف�ألن�فيھ�سوار�)م�١٨٦٤املدينة�املنوره،�( ٣/٣٤:ا��ديث����الت��يص�ا��ب��) ٢(

�انظر �بھ ��خذ �ع�� ��مة �أجمعت �كما �ال��ابة �من �جمع �عن
ً
�موقوفا ��� �إ��أنھ �ا��ديث �و�و�م��وك �مصعب تنقيح�: بن

  .  ٥٩٥غسان�محمد�الشيخ،�مرجع�سبق�ذكره،�ص: عننقال�. ٤/٦:،‘،�نصب�الراي٣/١٩٢:التحقيق

  ).�ـ�٣،١٤٠٢دار�الدعوة�،ط( ٩٥: �جماع�البن�املنذر) ٣(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya279.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya279.html
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لقاعدة�الفق�ية�نھ�يزول��ست�ناء�لإا��اجة�مثل�وجود�مصارف�إسالمية�كما��و�اليوم�ف�تإذا�انتف

  .)١()جاز�لعذر�بطل�بزوالھ� ما(

��ذهذ�ب�إ���جواز�فتح�ا��سابات�ا��ار�ة����البنوك�التقليدية�مع�الكرا�ة،�ترفع�: القول�الثا�ي

�ستلزم� الكرا�ة�بوجود�ا��اجة�إ���ا��ساب�ا��اري�لدى�البنك�التقليدي،�ألن��ذه��يداعات�ال

لم�يودع� ،�بحيث�لوةالر�و� للمعامالت ل�س�املحرك�الرئ����الدخول����عقد�ر�وي،�ف�ذا��يداع�

نما�قصد�حفظ�أموالھ�إع�لم�يقصد�إعانة�البنك�و الرجل�مالھ�لم�يقع�البنك����معصية؛�وألن�املوِد 

معاملة�مشروعة� ر�و�ة�بل�ر�ما��ستخدم��� معاملة ع�لم��علم�يقينا�أن�مالھ��ستخدم���ثم�أن�املوِد 

  .)٢(�ن����عقود�املعاوضات�املشروعة�يغ���مشروعة�فالنقود��ع�ن�بالتع�معاملة ح���لو�استخدم���

  : ال��ب�ع���املكشوف: ٢/٤

�ما �م��ا �املصرفية، �ا��دمات �من
ً
�عددا �مع�ا �للمتعامل�ن �البنوك �ع��� ت�يح �بال��ب �س��

،�و���البنك�ي حسابھ�ا��ار وز�رصيد�اأن�البنك��سمح�لصاحب�ا��ساب�ا��اري�بتج :املكشوف�و�و

ا��دمة�تتحدد�وفق���م�املبلغ�املسموح�بھ�تجاوز�رصيد��ل�ذهح�ساب�فائدة�كثمن�االتقليدي�يتم�

  .)٣(ا��ساب�واملدة��و�ذه�الفائدة�من�الر�ا�املحرم

  : واع�ال��ب�ع���املكشوفأن: ٢/٤/١

  )٤(:نوع�ن�إ��ينقسم�ال��ب�من�حيث�وجود�اتفاق�مسبق�مع�البنك�من�عدمھ�

� �ع�� �عاد��ب �ياملكشوف �و�س�� �والبنك �العميل �مع �مسبق �باتفاق �(و�يتم �جاري حساب

  . لھ�ح���حد�مع�ن�مقابل�فائدة�محددة�مدين�ني�ونوا��أنحيث��سمح�البنك�لعمالئھ�) مدين

يتم�من�غ���ترت�ب�مسبق�مع�البنك،�ولكن�البنك�لثقتھ��عميلھ��و  مؤقت��ب�ع���املكشوف�

  .يقبل�شي�ات�عميلھ�ح���ولو�زادت�عن�رصيد�حسابھ،�و�تقا����فائدة�محددة�مقابل�ذلك

                                                           

  ،�٨٥ص،م١٩٨٣،�مصر القا�رة،دار�الكتب�العلمية،: ،"�شباه�والنظائر"السيوطي،�)١(

     ١/٧٩٩/٨٠٢التاسع�مجلة�مجمع�الفقھ��سالمي،�العدد��،"أح�ام�الودا�ع�املصرفية"محمد�تقى�العثما�ي،�) ٢(

  . ٢١٧،�ص"مرجع�سبق�ذكره"الغر�ب�ناصر،أصول�املصرفية��سالمية،�) ٣(

  . ،�بحث�م�شور����مجلة�مجمع�الفقھ��سالمي�العدد�التاسع"ا��سابات�والودا�ع�املصرفية"محمد�القرى،�) ٤(
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  : )١(نإ���نوع�عدمھ��أو راق�تجار�ة�تقابل�الدين�أو ينقسم�ال��ب�من�حيث�وجود�

���ب�العميل�من�حسابھ�مبالغ�تز�د�عن�الرصيد�وال�يقابل��أنو�و����ب�ع���املكشوف�حر

  . تجار�ة�مثل�الشي�ات�تحت�الطلب�والكمبياالت�وغ���ذلك�قأية�أوراتلك�الز�ادة�

���ب�العميل�من�حسابھ�مبالغ�تز�د�عن�الرصيد�و�قابل��أنو�و����ب�ع���املكشوف�معلق

  .تحصيل�ا���ك�البن�كمبياالت�موكال �أو تلك�الز�ادة�شي�ات�تحت�التحصيل�

  : )٢( أنواع أر�عة إ��ينقسم�ال��ب�ع���املكشوف�من�حيث�وسيلة�ال��ب�من�البنك�

 �� �بطاقة �بطر�ق �املكشوف ��ئتمانال��ب �بطاقة �العميل ��ستخدم �عندما ��وذلك ���ئتمان

� �أال��ب ��و النقدي �قيم��ا �البنك �و���ل ����الشراء، �املدين �العميل ��نا��إذاحساب
ً
مكشوفا

  .ح�ن��غطية�ا��ساب�إ��فوائد�من�يوم�ال���يل��عليھو�حسب�

�الشيك �بطر�قة �املكشوف �ع�� ��ال��ب �الشيك �العميل ��ستعمل �عندما ال��ب����و�تم

�أ ��و النقدي �دين �فعليھوفاء �رصيد، �دون  �إذا،
َ
�بِ ق �الشيك �قيمة �دفع �البنك �يصبح��إ��ل املستفيد

  . ح�ن��غطية�ا��ساب�إ��فوائد�من�يوم�الدفع��عليھالعميل�قد���ب�ع���املكشوف�و�حسب�

البنك�عن��ھيدفع الذى،�فقد�ي�ون�املبلغ�املس�ندية��عتماداتال��ب�ع���املكشوف�بطر�ق�

  .�عتماداتمن�رصيده�فينكشف�حسابھ�ا��اص�لتلك��أك�� املس�ندية���عتماداتعملية����التاجر�

�ال �خطابات �طر�ق �عن �املكشوف �ع�� �ضمانال��ب �الكفالة �قيمة �ت�ون �فقد يتحمل�ا��ال��،

  . من�رصيد�العميل�فينكشف�حسابھ�ا��اص�لتلك�العملية�أك�� البنك�عن�العميل�

حالة�ال��ب�ع���املكشوف����ھ�أن،�و ع���املكشوف�ببال����سالميةاملصارف��لعامتتوال�

� �فوائد �اح�ساب ��مدون �الشر�عة��ر فأن ��ستحسنھ �الذى �ا��سن �القرض �قبيل جائز�و�و�من

 .)١(ةسالمي� 

                                                           

)١ (� �شب��، �عثمان �املكشوف"محمد �ع�� �"ال��ب �الوقا�ع �كتاب ��� �بحث �الشارقة ٢/٤١٤، ��مارات،جامعة �عن٢٠٠٣ ،
ً
�نقال � : م،

  . غسان�محمد�الشيخ�،�مرجع�سبق�ذكره

  .  ١٧٣م،�ص٢�،١٩٨٧طلبنان،�،�دار�النفا�س،�ب��وت،�"العمليات�البنكية"جعفرا��زار،)٢(
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٣٤ 
 

  

  : البنوك�التقليدية��بال�امل�� اةاملس�ندية�غ���املغط��عتمادات:٢/٥

  � �املعامال من �أش�ر�ا��تأبرز �ومن �باالئتمان، �املصرفية �ا��دمة �ف��ا �تندمج �ال�� املصرفية

����التجارة�ا��ارجية�وخالص��ا
ً
يطلب�فتح����ست��اد�إ���البنك�املح��طالبأن�يتقدم�التاجر�: شيوعا

�ما� �است��اد�ا��اعتماد �املراد �البضاعة ��و�ثمن �مع�ن �بمبلغ �مبلغ�، السمھ �إليھ ��او�دفع
ً
مقدما

�جن���الذى�يتعامل�معھ����بلد�املصدر� لبنكبالغ�اإن�قيم��ا،�فيقوم�املصرف�املح���بم) مثال%١٠(

� �لھ �املستورد �ما�بأن ���اعتماد �عليھ �املتفق �باملبلغ �البضاعة(لديھ �لثمن �البنك�) املعادل �يقوم ثم

دد�إليھ�م���املنتج�با�ع�البضاعة�ملستورد�ا�أنھ�يتع�د�بأداء�ثم��ا�املح�بإبالغبلد�املصدر����جن����

�ع���البنك�فاتح��و�ح�سبھسلمھ�مس�ندات�ال��ن�يدفع�إليھ��ذا�البنك��جن���ثم��ا�
ً
�عتماد�دينا

   .)٢(حساب�التعامل�بي��ما���

  

  :البنوك�التقليدية���املس�ندية��لالعتمادات الشر��ا��كم�: ٢/٥/١

  : )٣(حالتاناملس�ندية�لدينا���عتمادات ��

�لقيمة���عتمادفاتح��نا��إذا:��و ا��الة�� 
ً
العالقة�ب�ن�فاتح��نإف) مغطى( �عتمادخطاب�مال�ا

�الوكيل�بال�سبة�ملو�لھ،���عتمادالبنك�بال�سبة�لفاتح��ن�ا�و�الة؛�أل أ�والبنك�تكيف�ع�����عتماد

�لقاء��ذه�العملية�أنو�نا�يجوز�للبنك�
ً
  ).٤( يتقا����أجرا

�مفإنما�تقو منھ،��أقليملك��أو ) غ���مغطى(قيمتھ��يملك ال �عتمادفاتح��نا��إذا :ةالثانيا��الة�

� �تمو�ل �من �التقليدية �البنوك �أوك�بھ ��جز�ي �ع����لالعتمادات، �مح�سبة �فوائد �لقاء املس�ندية،

  . ھ�قرض�بفائدةنف��ة�التمو�ل��و�من�الر�ا�املحرم؛�أل �أساس

                                                                                                                                                                                

)١ (� �باب��، ��سالمية"محمود �ص"البنوك �عن�٢٠٢،
ً
�: نقال �الكر�م �عبد �امحمود �وعمل"رشيد، �معامالت ��� �املصارف�الشامل يات

  .  ٢٠٥م،�ص��٢٠٠٧ردن،�عمان،�،�دار�النفا�س،�"�سالمية

م،�٥�،٢٠٠٢،�مجلة�املجتمع�الفق����سالمي،�العدد��ول،�ط"فوائد�ا�- ودا�ع�ا- معامال��ا�–املصارف�"مصطفي�أحمد�الزرقا،�) ٢(

  .   ١٤٠ص�

  . ٧٣م�،ص١٩٨٣ة�ا��رم�ن،�قطر،�الطبعة��و��،�،�مكتب"معامالت�البنوك�ا��ديثة����ضوء��سالم"ع���السالوس،�) ٣(

�عن٢٠٠٧،�الطبعة��و��،�"�يئة�املوسوعة�العر�ية"و�بة�الزحي��،�) ٤(
ً
  . غسان�محمد�الشيخ،�مرجع�سبق�ذكره: م،�نقال
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٣٥ 
 

  :البنوك�التقليدية��الضمان��خطابات�: ٢/٦

�ع�د�كتا�ي�يتع�د�بمقتضاه�البنك�بكفالة�أحد�عمالئھ����حدود�مبلغ�: �عر�ف�خطاب�الضمان 

��ذا� �لوفاء
ً
�ضمانا �وذلك �املكفول �العميل �عاتق �ع�� �ملقى �ال��ام �بمناسبة �ثالث �طرف �تجاه مع�ن

 �� �الطرف �ذلك �تجاه �بال��امھ �املضمون�العميل �املبلغ �املصرف �يدفع �أن �ع�� �معينھ �مدة خر�خالل

ان�الضمان��غض�النظر�عن�معارضة�املدين�أو�موافقتھ����ذلك�الوقت،�خالل�سر��ةعند�أول�مطالب

   .)١(خاللھ��شروط�التعاقد�معھإ اتھ�تجاه�الطرف�الثالث�أوال��امحال�فشل�العميل�بالوفاء�ب

  :وحكمھ�ضمان��طاب�ال�الشر��ف�يالتكي: ٢/٦/١

ن�ان��إ�غطاء�أو�بدونھ،�فا�أن�ي�ون�إم يخلو ال ال��ا�ي�و �بتدا�ي�أخطاب�الضمان�بأنواعھ��إن

�أوذمة�غ��ه��الضامن�إ�ضم�ذمة�: بدون�غطاء�ف�و
ً
 آم ،�فيما�يلزم�حاال

ً
و�نا�قرر�الفق�اء�عدم��،ال

�ع���
ً
أخذ�العوض�ع���الكفالة�ألنھ����حالة�أداء�الكفيل�مبلغ�الضمان��شبھ�القرض�الذى�جر�نفعا

 
ً
  . املقروض،�وذلك�ممنوع�شرعا

ا��زء�غ����وكفالة��� ،غطى��غطية�جزئية�ف�و�و�الة����ا��زء�املغطىن�ا��طاب�ماوأما�إذا��     

�، املغطى �الو�الة �توافر�صفة �حالة ��� �يجوز �أجر وحي�ئذ �ا��طاب�ةأخذ �، ع�� ��جر أما ع����ةأخذ

�ع���جميع�ما
ً
تصدره�من�خطابات�الضمان�و�ذا� الكفالة�فغ���جائز،�و�البنوك�التقليدية�تأخذ�أجرا

  .)٢(ال�يجوز 

  :البنوك�التقليدية���ئتمان��بطاقات�: ٢/٧

  استحدث��ا��عض�املتاجر�الك��ى�والفنادق�ال��ية����نوع�من�ا��دمات�ئتمانالبطاقة�� 

�ذه�البطاقات�ومن�ثم�بدأت��إصدار الواليات�املتحدة،�ثم�دخلت�البنوك�مجال����وشر�ات�الب��ول��

  . )٣(�ن�شار ��

  

  :ئتمانلبطاقات�� �الشر��ا��كم�: ٢/٧/١

                                                           

  .  ١٨٢صم،�٢٠٠٨دار�القلم�،�دمشق،�سور�ا،�،�"�قتصاديةاملالية�وم��م�املصط��ات�"نز�ھ�حماد،�) ١(

  ).   بتصرف( ١٤٣-١٤٢ذكره�،ص"مرجع�سبق"،�محمد�الشيخغسان�) ٢(

  . ٥٤٤،�مرجع�سبق�ذكره،�ص"عمليات�البنوك�من�الوج�ھ�القانونية"ع���جمال�الدين�عوض،�) ٣(
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٣٦ 
 

� �التقليدية �البنوك �تصدر�ا �ال�� �تأخالبطاقات �� �ر إذا ��� �السداد �عن �املحدد�العميل جل

�املتبق �الرصيد �أو�ع�� �املبلغ ��امل �ع�� �فائدة �البنك �من�ييتقا��� �فيھ �ملا �محرم ��نا �فالقرض ،

 
ً
�،الفائدة�املحرمة�شرعا

ً
،�)١(التعامل���ا يجوز  وال، وت�ون�البطاقة��نا�ع����ذه�الصورة�محرمة�شرعا

وغ���ذلك�، ثل�الكفالة�بأجر،�وفوائد�التأخ���عض�املحاذير�الشرعية�م��حامل�ا��فالبطاقة��نا�توقع�

البطاقات����شراء�سلع�وخدمات���ذه مإ���استخدا ،�باإلضافة)٢(من�العمليات�الر�و�ة�الغ���جائزة

  .)٣(محرمة�ألن�ذلك�معاونة�لھ�ع����ثم

  

  :التجار�ة�راقو � خصم�: ٢/٨

ورقة�تجار�ة��ھالعميل�ي�ون�لدي�ن���أالتجار�ة��راقو � لعملية�خصم��يةساس� تت��ص�الفكرة�

�ن
ً
 ا�ستحق�الدفع��عد�ف��ة�زمنية�معينة�فيقوم�العميل�بتظ����ا�تظ���ا

ً
يدفع��أن�للملكية�مقابل�قال

�م��ا�مبلغا�من�املال،�و�قوم�البنك�بتحصيل�ا��عد�ذلك� الوقت�املع�ن����لھ�البنك�قيم��ا�مخصوما

  . )٤(دا��األ 

،�و�و�يت�ون�من�الفائدة�*��صم��سعر�ا��صمو�س���املبلغ�الذى�يتقاضاه�البنك�من�عملية�ا

�تار�خ� �ح�� �لعميلھ �قيم��ا �البنك ����يل �تار�خ �من �املدة �خالل �التجار�ة �الورقة �قيمة ع��

واملدة�الباقية�من��،يرا���ف��ا�قيمة�الورقة�التجار�ة�املخصومة�ال��ا�العمولة�إل��مضافا�،استحقاق�ا

و�ختلف��ذا��،ار�ف�التحصيلقد�يتعرض�ل�ا،�و�ضيف�كذلك�مقابل�مص�ال��ومدى�املخاطر��أجل�ا

�م�ا �. )٥(الوفاء�نباختالف �للبنك �أو�مكن ��نالتقليدي �ميعاد �قبل �ب�يع�ا للبنك��استحقاق�ايقوم

  .)٦(�لفة�من�ا��صم�أقلعادة�ا��صم��شروط�إخصم�ا�وتتم��عادةإ أياملركزى،�

                                                           

،�رسالة�دكتوراه�غ���م�شورة،�جامعة�ام�"ا��دمات�املصرفية�غ����س�ثمار�ة�وحكم�ا����الشر�عة��سالمية"محمد�صا����م�ن،�) ١(

  . ٤١٣م،�ص�ال١٩٨٧ ،�مكة،�السعودية،رى الق

  .١٩٥م،�ص٢٠٠٧،��ردن،�،�عمان،�دار�النفا�س"املعامالت�املالية�املعاصرة����الفقھ��سالمي"محمد�عثمان�شب��،�) ٢(

  .٨٢: ٧٧ص،"مرجع�سبق�ذكره"املعاي���الشرعية�،"راجع�) ٣(

  .  ٢٦٥،�ص"مرجع�سبق�ذكره"محمد�عثمان�شب��،�) ٤(

من�م�شورات�اتحاد�املصارف�العر�ية،�،�"ال�شاط�املصر���من�الوج�ة�القانونية�����شر�عات�الدول�العر�ية"د�بر�ات،�سعيد�أحم) ٥(

�عن�٨٤دار�نافع�للطباعة،�ص
ً
  . ٣٥٦ص��،�مرجع�سبق�ذكره،�محمد�ا��سن�صا����م�ن: نقال

  .١٨٠،�ص١٩٦٤دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،��،"مقدمة����النقود�والبنوك"محمد�ز�ى�شاف��،�: ملز�د�من�التفاصيل�راجع) ٦(
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٣٧ 
 

  :ة�وراق�التجار���صم��الشر��ا��كم�: ٢/٨/١

� �خصم �عملية ��راقو � تكيف �ع�� �جر�نفعأ�التجار�ة �قرض  �ا
ً
�البنك��نأل �ا �من �اق��ض العميل

�ز ال�يجو وكذلك��)١(محرم�ي قرض�ر�و   ة�وراق�التجار�خصم��التا��مما�اق��ض،�و��أك�� يدفع��أنع���

� �ألنھ �مبلغ�ا، �بمثل �املؤجلة �التجار�ة �الورقة �ال�س�ئة(بيع �ب) ر�ا ��أك�� وال �ألنھ �ال�س�ئة�(م��ا، ر�ا

 �ضمن�البيوع�املن���ع�أيضا،�كما�تدخل�)٢()والفضل
ً
ابن�عمر�ر����هللا�ع��ما�عن�كما�جاء�،��ا�شرعا

  .)٣(عن�بيع�ال�ا�ْ��بال�ا��ْ �ملسو هيلع هللا ىلصن���رسول�هللا��: قال�

  

  :�جن�يةبيع�وشراء�العمالت�: ٢/٩

بيع�وشراء��نإ: لم�يتم�فيھ�التقابض،�ول�ذا�يمكننا�القول��إذاأجمع�الفق�اء�ع���فساد�الصرف�

من�����ءبيع��ز وال�يجو النقود�ر�و�ة،��نوذلك�أل �، مناجزة��ش��ط���وازه�التقابض��جن�يةالعمالت�

ت�عن�رسول�هللا�مابن�الص�ةال�مع�التقابض،�وذلك���ديث�عبادإتحد�اأو ج�س�ا��اختلفالر�و�ات،�

�وامل���: (قالملسو هيلع هللا ىلص  �والتمر�بالتمر، �والشع���بالشع��، �وال���بال��، �بالفضة، �والفضة �بالذ�ب، الذ�ب

�بيد،�
ً
�بمثل،�سواء��سواء،�يدا

ً
�نا��إذافبيعوا�كيف�ش�تم���صناف�ذه��تفإذا�اختلفبامل��،�مثال

�بيد�
ً
  . )٤()يدا

  : املراد�منھ�ع���مذ�ب�ن���وا�اختلف�م�قد��فإاتفقوا�ع���اش��اط�التقابض،�الفق�اء��نا��إذاو 

عن�ذلك�فال�ي��،��التقابض تأخرالقبض��و�تبادل�العوض�ن�فور�العقد،�فلو��أنيرى�: ل و � 

  .عن�املجلس�ناولم�يتفرق�املتعاقد

                                                                                                                                                                                

 ،�اما�العمولھلفائدة�و�العمولة�واملصروفاتيت�ون�من�ثالث�عناصرا و�و�) �جيو(يحصل�البنك�مقابل�خصم��وراق�التجار�ة�ع���* 

�جائز  �و�ما �البنك �وتكبده �ماأنفقھ �مقابل �واملصروفات �ا��ساب �كفتح �خدمة �اجر�مقابل �ااف�� �اما ،� �شرعا�ً �غ���ن �ف�� لفائدة

  .جائزة�أل��ا�من�الر�ا

  ٤٢:٧٥م،�ص١٩٨٣،�دار�ا��رم�ن،�قطر،�"معامالت�البنوك�ا��ديثة����ضوء��سالم"ع���السالوس،�) ١(

  .٤٤٥ص٢٠١٥":مرجع�سبق�ذكره: "املعاي���الشرعية) ٢(

)٣(� ��� �ل�س �أحمد �وقال �والدار�قط��، �ا��اكم �ضعيف،ورواه �وال��از�بأسناد �ابو�ا��اق �الناس�رواه �أجماع �لكن �ي�� �اسناد �ذا

� �رقم �بالدين،حديث �الدين �بيع �املوسوعة�٧٩٥اليجوز �اليما�ى، ��اشم �هللا �عبد �السيد �تحقيق ���ر�العسقال�ى، �ابن ،ا��افظ

 )١٥/٢/٢٠١٧(http://islamport.com/w/krj/Web/3695/436.htmالشاملة،�دار�املعرفة،�ب��وت،�لبنان،

  

  .١٢٤برقم��٣�،٥٤١٢ال��مذي��–،�ا��امع�ال��يح�٣٣٤٩برقم��٣�،٤٨ھ،�أبو�داود�واللفظ�ل���٥،٤٤يح�مسلم،�) ٤(
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٣٨ 
 

�:  الثا�ي
ً
�ناتم�التقابض�قبل�التفرق�عن�مجلس�العقد،�سواء�ذلك���إذا�عد�القبض���يحا

�عنھ�أو فور�العقد�
ً
  ��] �اء�و�اء[ملسو هيلع هللا ىلص مع���قولھ���� اختالف�م �وومصدر��ذا�ا��الف�. م��اخيا

،�األخرى ب�أخذو���د�عطي�بي أي،�)١(] ال��اء�و�اءإالذ�ب�بالورق�ر�ا�[ر����هللا�عنھ�حديث�عمر�

  .)٢(عطاءمع�� �خذفي�ون�� 

  :ةسالمي� عمال�وخدمات�تنفرد���ا�املصارف�أ- ٣

التنمية��جتماعية�والتوعية�الدي�ية��أنعن�البنوك�التقليدية�ب�ةسالمي� تختلف�املصارف�  

 اختيار شط��ا،�وال�تقوم�بذلك�أ�من���اموجزء�) ل�ا��القانون��سا��(�انظامركن�أصيل�من�
ً
  . �ا

  :فع���س�يل�املثال�ةسالمي� املصارف��إ�شاء قوان�ن ��ولقد�ورد�ذلك�

ھ��س��دف�أن): م�١٩٧١لسنة��٦٦رقم��قانون ال( سالمي� بنك�فيصل��إ�شاء قانون  ��ورد� - 

 .ب�ن�املواطن�ن��جتما��توسيع�قاعدة�الت�افل���املسا�مة��

خ��ز�ر�شييتو���): م١٩٧٧لسنة��٤٨رقم��قانون ال(بنك�ناصر��جتما���اء���قانون�إ�شورد� - 

 .)٣(مصارف�ا�الشرعية���فاق�ا�نإالبنك�بتخصيص�الز�اة�و �ال��امقاف�التحقق�من�و ووز�ر�� 

���مجال�ما�( يقوم�البنك�: للتمو�ل�و�س�ثمار�يالبنك��سالمي��رد��اء���قانون�إ�شورد� - 

الثقة�وال�يحول�ذلك�دون�حصولھ�ع����سبة��ةأساس�إدار �عملھ�ع���) يقدم�من�خدمات�اجتماعية�

�الصن �ل�ذه �أو�تحميلھ �املختلفة ��جتماعية �ا��دمات �بصناديق �املتحققة ��ر�اح �من اديق�معينة

�من�الت�لفة�
ً
 .)٤(يتكبد�ا�مقابل�قيامھ���ذه�ا��دمات �العامة�ال�جزءا

 .يمثل�السمة�الرئ�سية��جتما��العائد��أن �سالمي د�يبنك��اء���قانون�إ�شورد� - 

�أ� -  �والدي�ية ��جتماعية �رافدتھ �تمثل �اجتماعية �مؤسسة �ال��كة �بنوك �مجموعة �و��شأت

  .)٥(مؤسسة�اقرأ�ا����ية�ومقر�ا�الرئ�����جدة�ـ�اململكة�العر�ية�السعودية

                                                           

  .٥،٤٣،���يح�مسلم�،���٣،٨٩يح�البخاري�)  ١(

  .٣٦٠،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�ص" املصارف��سالمية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق"عبد�الرازق�ال�ي��،�)  ٢(

،�املؤتمر�السادس�لل�يئات�الشرعية�للمؤسسات�"دراسة�مقارنة–وال�شر�عات�املصرفية��سالمية�القوان�ن�"عبد�ا��ميد�البع���،)٣(

  .  ١٨م،�ص٢٠٠٧يناير�١٥-١٤املالية��سالمية،�البحر�ن،�

  .  ٩،�ص�" مرجع�سبق�ذكره"الغر�ب�ناصر،�)٤(

  .   ٩١،�ص�"املرجع�السابق) "٥(
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٣٩ 
 

  :)١(سالمي� املصرف����ا��دمات��جتماعية�والت�افلية��أ�ميو����التا��والش�ل�

  سالمي� املصرف����ا��دمات��جتماعية�والت�افلية��أ�م)  ١/٤(ش�ل�رقم�

  

  )بتصرف(  ٢٠٤،�ص"ةسالمي� البنوك�����س��اتيجية��دارة� "،�املغر�يعبد�ا��ميد�: املصدر

  :خدمة�جمع�الز�اة�وتوز�ع�ا: ٣/١

الز�اة�رك��ة�من�ر�ائز��سالم،�وركن�من�أر�انھ�ا��مسة،�تجب�ع���املسلم��شروط�محددة،�  

� أك�� و�� �املصرف �أ�ميأدوات ��ة�سالمي �تحقيق �الفقر�ورعاية��أ�دافھ�� �محار�ة ��� �جتماعية

� �الوالء �لتعظيم �م�مة �أداة �أ��ا �كما �واستقراره، �املجتمع �أمن �ع�� �وا��فاظ ��املحتاج�ن ��و�نتماء

�ة�مة��سالميشاعة�روح�الت�افل�ب�ن�طبقات�املجتمع�املختلفة،�ول�ا�دور�م�م����حماية�إاملجتمع،�و 

� �من ��س�بھ �وما �الر�ا �اجتماعيمن �سلبي ةآفات �ةواقتصادية �دور �ول�ا ،�� ��قتصاد��أسا���  تقو�ة

� �سالمي �ع�� ��فراد ����ع �ماس�ثمار�أموال�ف�� �ك���ا �وعدم �إ��، ����اس�نادا �الشر�ف  ا��ديث

،�و���تضع�ب�ن�ايدى�الفقراء�واملحتاج�ن�)٢("تأ�ل�ا�الز�اة� ال أموال�اليتامى تجروا���ا"أموال�اليتامى�

� �من �تمك��م �شرائية � توف���ماقوة �فتح�� ��املجتمعيلزم�م �املشا�ل �و�جتماعيمن ،�ة�قتصادية

�موال�من�خالل�التداول�و�نتقال�من�يد� وتجعل�م�شر�اء����املجتمع،�وتحقق�املقاصد�الشرعية���

يز�د�حيو�ة��قتصاد�و�شاطھ،�وتز�د� و�ذا�ما�،إ���أخرى�والتدو�ر������شطة��قتصادية�املختلفة

تز�د�القيمة�املضافة�واملردود��قتصادي�ومن�خالل�توز�ع�جزء�من��لفان�شار��مواجتمع،�ثروة�امل

� �إ��ذه ����موال �مما ��قتصادية �الوحدات �و�شغيل �املنتجات �تصر�ف �يمكن �إ�املحتاج�ن ��يؤدي

رفع�مستوى�املع�شة
)٣(. 

                                                           

م،�٢٠٠٤،�البنك��سالمي�للتنمية،�٦٦،�بحث�رقم�"س��اتيجية����البنوك��سالمية�دارة�� " عبد�ا��ميد�عبد�الفتاح�املغر�ي،)  ١(

  .٢٠٣ص

  .،�رواه�الدارقطنيوالب��قي�])٢٤٧([رواه�أ�س�بن�مالك�) ٢(

لبلقاء�،�جامعة�العلوم�املالية�واملصرفيھ،�عمان��ردن،�ا"الدور��جتما���و�الت�اف���للمصارف��سالمية"من���سليمان�ا��كيم،�) ٣(

  . ٣٢م،�ص٢�،٢٠١٤،�العدد�١٧للبحوث�والدراسات،�املجلد�
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٤٠ 
 

  :صندوق�القرض�ا��سن:  ٣/٢

املحتاج�ن����تدب���أمور�حيا��م�بدون�فائدة�ر�و�ة،�القرض�ا��سن��و�مشروع�خ��ي�ملساعدة�

�و�العالج،� �الزواج، �كحاالت �إ�سانية، �غايات �أجل �من �ا��سن �القرض �تقدم ��سالمية فاملصارف

�وغ���ا �والديون، ��)١(وال�وارث، ��س�� �ا��سنة �القروض �من �النوع �اجتماعيو�ذا �و�ناك�ةقروضا ،

�إنتاجي :خر��س��آنوع� �مع�ةقروضا �املق��ض�ل�ي�يتحول�إ���طاقة�تقدم��غرض وأن��،يةإنتاجاونة

 حقق�فائض�ي�تج�بما�يفي�حاجاتھ�و 
ً
�فراد�ع���غ��ه�سواء�من��ةي�ون�عال �سدد�بھ�القرض،�ثم�ال�ا

املؤسسات��جتماعية،�ومعظم�أفراد��ذا�النوع�من�صغار�ا��رفي�ن�والعمالء�امل�رة�أو�متوسطة��و أ

  .)٢(امل�ارة�

��سال  �املصارف �الوتقدم �ح�� �شرعية �ضوابط �ضمن �ا��سن �القرض �القروض� تقع مية ��

� ��ذه �أ�م �وتتمثل ��املحرمة، �العمولة���العوامل �ت�ون �أن �فيجب �القرض، �ع�� �املأخوذة العمولة

�مبلغ ��١٠(  امقطوعا  جم
ً
����)مثال �ا��ال ��� �كما �القرض �قيمة �من ��سبة �أساس �ع�� �وال�تؤخذ ،

مقابل�ا���د�املبذول�ومقابل��عض�املصروفات��دار�ة�املحددة�الفوائد�الر�و�ة،�و�ؤخذ��ذا�املبلغ�

،�كما�ال
ً
أن�ت�ون��ذه� يجوز  والوا��ة،�وال�يجب�أن�تختلف�باختالف�املبلغ�املقرض�ز�ادة�أو�نقصا

� �متكررة �أخذ�إالعمولة �املصرف �حق �ومن �العقد، �إبرام �عند �اس�يفاؤ�ا �و�جب ال�بتكرار�القرض،

زمة�لضمان�رد�قيمة�القرضالتوثيقات�أو�الر�ونات�الال 
)٣(.  

  :صندوق�الغارم�ن: ٣/٣

�م ��دفھ �ي�ون �أن �دون ��سالمي �املصرف �يؤد��ا ��جتما�� �الت�افل �صور �من �أخرى ن�صورة

�والغارم �الر�ح، �تحقيق �ذلك �ال :وراء �الذى � �و�املدين �و�و�أحد �وفاء، �لديھ �الثمانييجد �ة�صناف

��� �ورد �كما �الز�اة �من �نص�ب �ل�م �الكر�مة الذين ��ية الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن  إنَما﴿

                                                           

،�ص�١٩٩،�وعدد�٥٢،�ص١٩٨،�مجلة��قتصاد��سالمي،�عدد"ال�شاط��جتما���و�الت�اف���للبنوك��سالمية"�عمت�مش�ور،�)  ١(

٧٦.  

  . ٩١،�ص"مرجع�سبق�ذكره"الغر�ب�ناصر،�)  ٢(

  . ٣٢،�مرجع�سبق�ذكره،�ص"��و�الت�اف���للمصارف��سالميةالدور��جتما�"من���سليمان�ا��كيم،�) ٣(
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٤١ 
 

َوالعامِلیَن علیھا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُھْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل اللَِّھ َواْبِن السَِّبیِل ۖ 

  ]. ٦٠التو�ة�[﴾��ٌم َحِكیٌمیَفِریَضًة مَِّن اللَِّھ ۗ َواللَُّھ عل

�و� �الصندوق ��ذا �����دف ��سالمي� املصرف �الناس �من �الفئة ��ذه �ديو��ا،����ملساعدة سداد

 �يراه ماو�دير�صندوق�الغارم�ن���نة�من�عدة�أ��اص�حسب�
ً
  . )١(املصرف�مناسبا

  :��والثقا�الدي�� الو�� �شر:  ٣/٤

�يتعلق�م��ا��ةسالمي� تقوم�املصارف� بدعم�ج�ود�العلماء����تفقيھ�الناس�بدي��م�وخاصة�ما

املالية�واملصرفية�من�خالل��يئة�الرقابة�الشرعية�����ل�مصرف�وال���تقوم�بتلقي��عامالتاملبفقھ�

� ��عرض �و �عل��اما �أسئلة �أممن �من �مختلفة ��إدارةور ��سالمية�.العمالء�أو املصرف �املصارف تقوم

� �مع�املصرف،�كما��سا�م�املصارف��عقد�املحاضرات �املتعاملون والندوات�للعمالء�وال���يحضر�ا

��� و�سا�م املتخصص�ن�من�موظف��ا�ل��صول�ع���الش�ادات�الدراسية�العلمية�املتعمقة يفادإ ��

و�عمل�أيضا�ع����شر�الو���الثقا���ب�ن�عمال��ا�من�خالل�تنظيم� ،�شر�وطباعة�الكتب�والرسائل

�ية����أوقات�مختلفة�مثل�ش�ر�رمضان�املبارك،�ولعل�ما�تصدره�من�كتب�ودور�ات�املسابقات�الدي

،�ومن�أمثلة��ذه�)٢( ومجالت�علمية�تطرح�من�خالل�ا�الكث���من�املواضيع�امل�مة�ع����ساط�البحث

��سالمية� �للبنوك �الدو�� ��تحاد �ومجلة �ال�و���، �التمو�ل �ب�ت �يصدر�ا �ال�� �النور �مجلة املجالت

� �ال�� �باسم ��سالمية"يصدر�ا �البنوك �)٣("مجلة �و�صدر�بنك ��سالم، ��ع����يد�ي �ش�ر�ة مجلة

   .)٤(ميلل��بية�والتعل�ةمدرسة�إسالميوكذلك�افتتاح��يباالقتصاد��سالم

   

                                                           

  . ٣٢،�ص"املرجع�السابق"من���سليمان�ا��كيم،�) ١(

  ).بتصرف( ٣٩،ص" املرجع�السابق) "٢(

  . ٣٧،�مرجع�سبق�ذكره،�صاملصارف��سالميةمحمد�الزحي��،�) ٣(

)٤(http://www.dib.ae/ar /موقع�بنك�د�ي��سالمي)٢٦/١٠/٢٠١٦.(  
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٤٢ 
 

الكر�م،��القرآنب�نظيم�مسابقة�سنو�ة�كب��ة���فظ��ي �سالمي�املصر و�يقوم�مصرف�فيصل�

  .)١(الكر�م�ومحفظ��م�القرآن�فظة�يتم�ف��ا�توز�ع�ا��وائز�القيمة��

  

  

  

  

    

   

                                                           

  ).٢٥/١١/٢٠١٦( activities.html-http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/socialموقع�بنك�فيصل��سالمي�املصري�) ١(
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٤٣ 
 

  ثالث الاملبحث   

  تطبيق اخلدمات املصرفية اإلسالميةإلدخال و األدوات العملية

  تم�يد

،�املبحث��دوات�العملية�ال���تضمن�نجاح�إدخال�وتطبيق�ا��دمات�املصرفية�ال��ذاي�ناول�

�للقواعد�الشرعية�والقاوضموابت�ار 
ً
نونية،�وال���من�بي��ا�وجود�ال�يئة�الشرعية،�ان�استمرار�ا�وفقا

 
ً
 ،والرقابة�الشرعية،�وتنظيم��جراءات،�وتأ�يل�وتدر�ب�املوظف�ن�علميا

ً
�ع���تقديم��، وفنيا

ً
وثقافيا

�باختيار� �ا��دمات ��ذه �من �العميل �متطلبات �ومراعاة �ل�ا، �املناسب �وتوافر�امل�ان �ا��دمات، �ذه

  .  ��سب�م��ا،�وغ���ا�من�أدوات

  : متطلبات�تأ�يل�العامل�ن�القائم�ن�با��دمات�املصرفية��سالمية�- ١

�وتنإ   ��سالمية �املصرفية �الصناعة ��� �النمو�الوا�� �املنتجات�ان �ع�� �العال�� �الطلب مي

�لش��� �لالستجابة �ال�افية �املرونة �ت�يح �ال�� �املالية �واملنتجات ��دوات �تنوع �يتطلب �سالمية،

�ظ�رت�ا��اجة�إ��املتطلبات�ال���تفرض�ا� ��قتصادية،�ومن��نا وفق�" ال�ندسة�املالية" :املتغ��ات

املن����سالمي�بابت�ار�أدوات�مالية�تجمع�ب�ن�الضوابط�الشرعية�والكفاءة��قتصادية�مما�يؤدي�

�التنافسية ��م�انات �وتقو�ة �املخاطر، �وتوز�ع �املصرفية، �واملنتجات �ا��دمات �وتنو�ع �ز�ادة .  )١(إ��

�علمي�و�ذا �مؤ�لة ��شر�ة �توافر�موارد �يتطلب  بدوره
ً
 وعملي�ا

ً
�التطو�ر�ة�ا �بالعملية وابت�ار�،للقيام

  .)٢(املنتجات�وا��دمات�للصناعة�املصرفية��سالمية

� إن  
ً
�معا �والرغبة �بتوفر�القدرة �ر�ن �املصرفية �املعامالت ��� �الشرعية �بالضوابط �ل��ام

�غرض�تحقيق��نضباط�و�ل��ام�الشر��،�و�ذا�يتطلب�املعرفة�الشرعية�ا��يدة�بالصيغ�و�دوات�

                                                           

)١ (� �شل��، �"ماجدة �التحديات �ظل ��� ��سالمية �املصرفية �الصناعة �مستقبل �عشر،�"الدولية �الرا�ع �السنوي �املؤتمر�العل�� ،

��مارات،� املؤسسات�املالية��سالمية�معالم�الواقع�وآفاق�املستقبل،��لية�الشر�عة�والقانون�جامعة��مارات�العر�ية�املتحدة�،�د�ي�،

 .١٨،�ص��٢٠٠٥مايو�

مؤتمر�ا��دمات�املالية��سالمية�الثا�ي،�لي�يا،�ابر�ل���،"سالميةتنمية�املوارد�ال�شر�ة����املؤسسات�املالية�� "محمد�البلتا��،�) ٢(

 .٥،�ص�٢٠١٠
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٤٤ 
 

� ��� �قصورا ��ناك �أن �تب�ن �وقد �وأح�ام�ا، ��سالمية �العامل�ناملالية ��سالمية��إملام باملصارف

  )١(واملصرفية��وانب�الشرعية�با

��غطى�جميع� ��سالمية�ع���عدة�محاور و�نا�يجب�ان�تركز�خطة�التدر�ب��و������املصارف

�لذلك �ومثال �التدر�ب �من �العامل�ن �وتنمية���ملام: احتياجات �املتخصص �املصر�� �العمل بتقنية

�� �ا��اسب �مع �التعامل �م�ارات �وتنمية �القيادية �وامل�ارات �وم�ارات�املوا�ب �ال�سو�ق �وم�ارات ��

������تمام بالتعامل�مع�ا��م�ور�وامل�ارات�السلوكية�والثقافية�املصرفية�والثقافية�الشرعية،�و�ج

�عامة �بصفة ��سالمى �املصر�� �للعمل �الشرعية �الضوابط �ع�� �بالتعرف ��ول �والضوابط�املقام ،

بصفة�خاصة�،ح���ي�ون�لد��م�القدرة���قھ�املعامالتفالشرعية�للمنتجات�املصرفية�واملستمدة�من�

 .)٢( ع���الرد�ع���استفسارات�املتعامل�ن�من�خالل�قناع��م�بما�يقدمونھ

 :)٣(أ�مية�تأ�يل�املوارد�ال�شر�ة:١/١

  � ��سالمية، �املصرفية �الصناعة �نجاح �مقومات �أ�م �من �ال�شر�ة �املوارد ��عد  أنوحيث

باملؤسسات�املالية�التقليدية�غ���مؤ�ل�ن�للعمل�مباشرة�باملؤسسات�املالية��سالمية�وذلك��العامل�ن

  :لعدة�أسباب�من�أ�م�ا

  .اختالف�طبيعة�العمل�املصارف��سالمية�عن�العمل�بالبنوك�التقليدية  -أ 

باألح�ام�والقواعد�الشرعية��إملام�العامل�ن�ل��ام�بالضوابط�الشرعية،�حيث�تب�ن�أ�مية�  -ب 

  .لعمل�املصر����سالمي�و�و�ما�يفتقده�كث���من�العامل�ن�باملؤسسات�املالية�التقليديةل

�أ�مية�  -ج  �يتطلب �مما ��سالمية، �باملصارف �التقليدية �بالبنوك �العامل�ن ��عض �قناعة عدم

�قبل�ممارس��م�لتلك��عمال
ً
�ومصرفيا

ً
 .تدر���م�وتأ�يل�م�شرعيا

                                                           

،�٢٠٠٥س�تم����مارات،�،��ندوة�ترشيد�مس��ة�البنوك��سالمية،�د�ي،�"،��غ��ات�وتحديات"البنوك��سالمية�"،�شو���دنيا) ١(

  ٢٧ص

،�"ا��دمات�املالية�واملصرفية��سالمية�وفقا�لقواعد�الشر�عة��سالمية�دوات�العملية�إلدخال�وتطبيق�"،��م�ن�خليفة�الطو�ل) ٢(

  .١٢،�ص�٢٠١٠مؤتمر�ا��دمات�املالية��سالمية�الثا�ي،�لي�يا،��ابر�ل�

 .٩،�ص�"مرجع�سبق�ذكره"،محمد�البلتا��،�تنمية�املوارد�ال�شر�ة����املؤسسات�املالية��سالمية) ٣(
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٤٥ 
 

ية�لتطبيق�صيغ�التمو�ل��سالمية�املتعددة�وال���أ�مية��ملام�با��طوات�العملية�والشرع  -د 

�عن� �ومخاطر�ا �وإجراءا��ا �وضوابط�ا �مف�وم�ا ��� �تختلف �حيث �التقليدية، �البنوك ��� �تطبق ال

 .التمو�ل�التقليدي�املتمثل����القروض�بفائدة

 :النتائج�السلبية�لعدم�تأ�يل�املوارد�ال�شر�ة: ١/٢

� �الدراسات �ال�شر�ة�)١(لسابقةاأو��ت �وتطو�ر�املوارد �تأ�يل �مجال ��سالمية���� �املصارف ��

�التعل �نظم �مالئمة �وعدم ��سالمي، �املصر�� �للتدر�ب �أ�مية �إعطاء �لتوف���املوارد�يعدم �ا��الية م

��سالمية �الشر�عة �منظور �من �الواعية �املدر�ة �مراكز�التدر�ب�، ال�شر�ة �م�ونات �استكمال وعدم

  .)٢(سالمية�من�حيث�املن���العل���أو�املدر��ن�املح��ف�ن�أو��دارة�الواعيةامل�شأة����املصارف�� 

�تب�ن �امليد�وقد �الدراسة �نتائج �خالل �الباحث�نيةامن ���ا �قام ����(ال�� �والرا�ع �الثالث املحور

�امليدانية �ن�يجة�) الدراسة ��سالمية �املصارف �تؤثر�ع�� �ال�� �السلبية �النتائج �من �العديد ��ناك أن

  .صارفتأ�يل�املوارد�ال�شر�ة�قبل�العمل�بتلك�املعدم�

  :وسوف�يتم�تناول�تلك�النتائج�ع���النحو�التا��

  :عدم�املصداقية�مع�العمالء�- أ

�تتأثر�بمدي�أ �املتعامل�ن �لدى ��سالمي �املصر�� �العمل �مصداقية �أن �إ�� �الدراسة �عينة شارت

   ] الدراسة�امليدانية����١١ع��البندرقماملحور�الرا�[.املصارف��سالميةاقتناع�العامل�ن�بفكرة�

و�مكن�التغلب�ع���ذلك�عن�طر�ق�إعداد�برامج�تدر��ية�عن�مفا�يم�العمل�املصر����سالمي�

�التقليدي،� �والبنك ��سالمي �املصرف �ب�ن �الفرق �املصر��، �للعمل �الشرعية �الضوابط تتضمن

   .واملنتجات�ال���تقدم�باملصارف��سالمية�وضوابط�ا�الشرعية

                                                           

�راجع)١( �التفاصيل �من ��ا: ملز�د �متو��، �ع�� �للعامل�نمل �الوظيفى �الرضا �ع�� �التنظي�� �اثر�املناخ �عن �املصر�ة�دراسة �املجلة ،

  م١٩٨٨للدراسات�التجار�ة،�القا�رة،مصر،�

�" سم���الشيخ،/ د�)١( ��سالمية �البنوك ��� ��فراد �إدارة �( مشكالت �ميدانية �)"دراسة �ماجست��، ��لية�، رسالة �غ���م�شور، بحث

  .٢٠٠م،�ص١٩٨٤،�مصر،�) جامعة�الزقاز�ق�( التجارة�
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٤٦ 
 

  :باملصارف��سالميةعدم�تطو�ر�العمل��- ب

من�النتائج�السلبية�لعدم�تأ�يل�ال�وادر�ال�شر�ة�عدم�إم�انية�ابت�ار�وتطو�ر�املنتجات�و�دوات�

املالية��سالمية،�ال���تل���احتياجات�املتعامل�ن�امل��ايدة�من�املنتجات�املصرفية��سالمية�من�ج�ة،�

� �مواج�ة �أخرى �ج�ة �التقليديةومن �البنوك �مع �ع���،املنافسة �العامل�ن �تدر�ب ��مر�يتطلب و�ذا

��بت�ار� �ع�� �قدرا��م �وتنمية �الشر�عة، �أح�ام �مع �توافق�ا �ومدي �واملصرفية �املالية ��نظمة أحدث

  .] الدراسة�امليدانية�����١�،٩املحور��ول�بند�رقم�[.والتطو�ر

  :ا��دمة�انخفاض�مستوى  - ج

ا��دمة�املقدمة�للمتعامل�ن،�و�ذا��انخفاض�مستوى ية�لعدم�تأ�يل�العامل�ن�من�النتائج�السلب

�مر�يتطلب�تدر�ب�العامل�ن�ع���ا��طوات�العملية�والشرعية�لتطبيق�املنتجات�املصرفية��سالمية�

�للمتعامل�ن �املقدمة �املصرفية �ا��دمة �مستوى �ارتفاع �إ�� �يؤدي �[.مما �من �الثالث الدراسة�املحور

  .]امليدانية

  :املصارف��سالميةانخفاض�ر�حية��- د

ن�يجة�وقوع�مخالفات�شرعية�عند��انخفاض��ر�احمن�النتائج�السلبية�لعدم�تأ�يل�العامل�ن�

�يؤدي� �من��إ���قيامالتطبيق�مما ال�يئات�الشرعية�باس�بعاد��يرادات�الناتجة�عن�تلك�املخالفات

باإلضافة�ا���غرامة�الضرر�وال���ال�تدخل����ايرادات�املصرف��وتوجھ�ا���،أر�اح�املصرف��سالمي

  .ع���الضوابط�الشرعية�و�ذا��مر�يتطلب�تدر�ب�العامل�ناعمال�ا����ات،�

  :عدم�القدرة�ع����سو�ق�املنتجات�- �ـ

ن�عدم�تأ�يل�العامل�ن�يؤدي�إ���عدم�القدرة�ع����سو�ق�املنتجات�ومن�ثم�انخفاض���م�إ

ل�مما�ينعكس�ع���الر�حية،�حيث�يتطلب��سو�ق�تلك�املنتجات��س�يعاب�ال�امل�ل�ا�شرعيا��عما

تنظيم�العديد�من�ال��امج�املتخصصة����و�ذا��مر�يتطلب�،ومصرفيا�من�جانب�من�يقوم�ب�سو�ق�ا

�املجال �عن�. �ذا �ذلك �و�تم ��سالمية، �املصرفية �ل�شر�ثقافة �جديدة �ابت�ار�وسائل � �ع�� والعمل

�طر� �ز�ادة �لطالب���نفتاحق �دفاتر�توف���إسالمية �فتح �خالل �من �وذلك �املستقبلي�ن، �العمالء ع��

�بصورة� �ا��دمات ��ذه �تقدم �أن �ع�� �ا��امعات، �لطالب �أو�اس�ثمار�ة �جار�ة �أو�حسابات املدارس
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٤٧ 
 

� �املجتمع �فئات �جميع �مع �التواصل �ع�� �العمل �وكذلك ��-الرجال(مجانية، من�) الشباب�–ال�ساء

  .)١(سائل��عالم�املختلفة�وخاصة�وسائل�التواصل��جتما���والوسائل��لك��ونية��خرى خالل�و 

  

  :باملصارف��سالميةا�عدام�الثقة��- و

� �العامل�ن �تأ�يل �لعدم �السلبية �النتائج �امل �سالمية باملصارفمن �بتلك �الثقة ،�صارفا�عدام

� �بالضوابط ��ل��ام �جدية ��عدم �املتعامل�ن �ال��ام�، الشرعيةلشعور �ضرورة �يتطلب ��مر و�ذا

،
ً
�معا �واملضمون �بالش�ل �املصارف �بتلك �وترقيا��م�العامل�ن �العامل�ن �اختيار �معاي�� �ت�ون وان

  .للوظائف��ع���بناء�ع���الكفاءة�ول�س�من�خالل�الوساطة�واملحسو�ية

  :بالضوابط�الشرعية�عدم��ل��ام - ز

� �أفادت �السابقة�عض �امليدانية و�)٢(الدراسات � الدراسة �الباحث ���ا �قام �تأ�يل�ال�� �عدم بأن

العامل�ن�يؤدي�إ���عدم��ل��ام�بالضوابط�الشرعية�ن�يجة�عدم��ملام�با��طوات�الشرعية�لتطبيق�

و�مكن�التغلب�ع���تلك�السلبيات�من�خالل�إعداد�منا���و�رامج�تدر��ية��عد�من�قبل��،املنتجات

ملصر����سالمي�لتأ�يل�ال�وادر�ال�شر�ة�بما�ي�ناسب�مع�احتياجات�خ��اء�التدر�ب�وخ��اء�العمل�ا

إال�أنھ�يجب�التأكيد�ع���أن�إعداد�ال�وادر�ال�شر�ة�للصناعة�املصرفية�)٣(السوق�املصرفية��سالمية

�سالمية�ل�س�من�مسئولية�مراكز�التدر�ب�املوجودة�داخل��عض�املصارف��سالمية�أو�املوجودة�

نما�يجب�أن�ت�ون��ناك�ج�ات���تم���ذا��مر�مثل�املجلس�العام�إ��املح���فقط،�و بالسوق�التدر��

�للمصارف� �املحاس�ية �املعاي�� �و�يئة ��سالمية �املالية �ا��دمات �ومجلس ��سالمية للمصارف

                                                           

 -  ٦٢،�ص�٢٠١٦،مقال�م�شور����مجلة�التمو�ل��سالمى�،�العدد�الثالث،�نوفم���"انتفاضة�املصرفية��سالمية"عادل�حميد��عقوب،��)١(

 م١٤/٨/٢٠١٦ بتار�خ �قتصادية�،�جر�دة�لوسيل" ثقافة�املصرفية��سالمية"

http://www.lusailnews.qa/article/14/08/2016  )٢٥/١١/٢٠١٦.(  

لل�يئات�بحث�مقدم�إ���املؤتمر�ا��امس�،"دور�املعا�د�املصرفية����تأ�يل�العامل�ن����املؤسسات�املالية��سالمية"محمد�البلتا���)٢(

  ١٠،�ص٢٠٠٥فم��و ن�٢٠- ١٩سات�املالية��سالمية،�الشرعية�للمؤسسات�املالية��سالمية،��يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤس

  .املرجع�السابق)٢(
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٤٨ 
 

�ا�� �وا�تمام �با�سالمية، �العلمية �واملعا�د �املإمعات ��� �متخصصة �أقسام ��سالمية�يفصر �شاء ة

  )١(. لتخر�ج��وادر��شر�ة�مباشرة�للسوق�املصر��

  : ونظم�العمل) خصوصية�امل�ان(��يئة�امل�ان��: - ٢

أن���يئة�م�ان�العمل�ونظم�العمل�ل�ا��ال���قام���ا�الباحث��ةالدراسة�امليدانيتب�ن�من�خالل�

  .ا��دمات�املصرفيةتأث���نف����ع���تقبل�العمالء�ل��دمة�حيث�أ��ا�ا��زء�امللموس����

 :خصوصية�امل�ان: ٢/١

��او��ت �امليدانية �الدراسة �الباحث ���ا �قام �ال�� �باملؤسسات��وكذلك �أجر�ت �ال�� الدراسات

��ذه� �بھ �يقدم �الذي �بامل�ان �العميل �ا�تمام �ع�� �إسالمية �ومصرفية �مالية �خدمات �تقدم ال��

�املعمار��،ا��دمات ��� ��سالمي �الطا�ع �أن �والديحيث �و�ثاث �قبول��ور �كب���ع�� �أثر�نف��� لھ

� ��سالميا��دمة �ةاملصرفية �إ�، �امل��فباإلضافة �ا��دمة �شرعية��صرفية�ون �قاعدة �من من�ثقة

   .)٢(امل�ان�لھ�أيضا�أثر����مدى�تقبل�العميل�ل��دمة�املالية�واملصرفية��سالمية مس�ند�إل��ا�إال�أن

 :تصميم�نظم�العمل: ٢/٢

�إ �ع�� �يجب �ال�� �العملية ��دوات �أ�م �ب�ن �من �ن ��عتبار����املصارف ��� �أخذ�ا �سالمية

� �ا��دمات �بتقديم �ا��اصة �النظم ��سالميتصميم �ةاملصرفية ����ف، �تأخذ �عمل �نظم �وجود أ�مية

التقليدية��صرفيةالطبيعة�ا��اصة�ال���تتمتع���ا��ذه�ا��دمات�عن�غ���ا�من�ا��دمات�امل��عتبار 

 :  كن�بيان��ذه�النظم������يو�م

                                                           

  .٢٠٠ص" ،مرجع�سبق�ذكره"،�) دراسة�ميدانية�( مشكالت�إدارة��فراد����البنوك��سالمية�سم���الشيخ،�/ د�)١(

،�"�دوات�العملية�إلدخال�وتطبيق�ا��دمات�املالية�واملصرفية��سالمية�وفقا�لقواعد�الشر�عة��سالمية" ،الطو�ل�م�ن�خليفة�) ٢(

 .١٣،��ص�٢٠١٠مؤتمر�ا��دمات�املالية��سالمية�الثا�ي،�لي�يا،��ابر�ل�
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٤٩ 
 

وذلك�من�خالل�وضع��جراءات�ال���تمر���ا�العمليات�املالية�: إعداد�الدورات�املس�ندية :٢/٢/١

�مجموعة��جراءات�ال����ةمصرفية�إسالمي�سالمية�فل�ل�عملية� �تمثل دورة�مس�ندية�خاصة���ا

تمر���ا�العملية�من�بداي��ا�إ�����اية�العملية�وال���من�خالل�ا�يتم�وضع�املس�ندات�املؤ�دة���دوث�

 .صرفيةالعملية�امل

يتم��صرفيةن�مجموعة��جراءات�ال���تمر���ا�العملية�املإ: إعداد�النماذج�واملس�ندات�:٢/٢/٢

مس�ندات،�حيث�يتم�تصميم�مجموعة�من�املس�ندات�ال���تؤ�د�حدوث�نماذج�و�صورة��وضع�ا���

 . واملراجعة�الشرعية�ل�ل�عملية���اوتث�ت�وقوع�ا�وتحكم�الرقابة�عل�صرفيةالعملية�امل

٢/٢/٣: � �الشرعية �العقود �يتطلب�إ): نونيةاوالق(إعداد ��سالمية �املالية �ا��دمة �خصوصية ن

� �شرعية ��ذه�ناقو توافر�عقود �وتحكم �والعميل ��سالمية �املالية �املؤسسة �ب�ن �العالقة �تب�ن ونية

العالقة�وتو���مواد�العقد�نوع�ا��دمة�وأطراف�التعامل�واملدة�والقيمة�وأية�بيانات�أخرى،�و�جب�

 . بيان�النوا���القانونية�املرتبطة�بتقديم��ذه�ا��دمة�فيتم�وضع�العقد�الشر������إطار�قانو�ي

،�ةاملصارف��سالميتمثل�النظم�املحاس�ية�أ�مية�خاصة����: النظم�املحاس�ية�إعداد :٢/٢/٤

وفق�متطلبا��ا�الشرعية��صرفيةجود�نظام�محاس���إسالمي�مت�امل�سيضمن�تقديم�ا��دمات�املفو 

 �ا�موثوق�يجعل�من�النتائج�املتحصل�عل�و و�دعم�كيا��ا�و�خدم�الغرض�الذي�أعدت�من�أجلھ،�
ً
ف��ا��ا

 . )١(بالقرار�املناس التخاذ

��لية: ٢/٢/٥ �النظم �جزء:إعداد ��لية  �عت���النظم
ً
��أال�يتجز �ا �العمل ��سالممن ،�ياملصر��

�امل �ع�� ��صارففيجب �ا��دمات �إدخال �ت�ب�� ��سالميال�� ��ةاملصرفية �ع�� �منظومة�إالعمل عداد

حيث�، املصرفيةوأن�ت�ون�شاملة�ل�ل�البيانات�واملعلومات�حول�ا��دمة��،آلية�ت�ناسب�مع�خدما��ا

� �عمل �نظم �لوجود �أ�مية ��ناك ��عتبار�الطبيعة� املصرفية للمعامالتآلية ��� �تأخذ �سالمية

  .التقليدية�املصرفيةا��اصة�ال���تتمتع���ا��ذه�ا��دمات�عن�غ���ا�من�ا��دمات�

                                                           

�راجعمل) ١( �التفاصيل �من �"،محمدالبلتا��:  ز�د �املتطلبات�الشرعية �ب�ن �املوائمة �لتطو�ر�املنتجات �عملية�–وال�شغيلية ،��"تطبيات

  .٦ص،��٢٠١٦٠نوفم����٢ -�١و�ملبور،�مال��يا،�الف��ة�من� لعلماء�الشر�عة، ا��ادى�عشر� العال��بحث�مقدم�ا���املؤتمر�
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٥٠ 
 

�التعليمات: ٢/٢/٦ �ادلة �وا��دمات��وجود: إعداد �املنتجات �ل�افة �وا��ة ��عليمات ادلة

�ا��دمات� �تقديم �سيضمن �الشر�� �وللتدقيق �الشرعية �للضوابط �وا�� � �دليل �ووجود املصرفية

  .املصرفية�بصورة�جيدة�وفق�متطلبا��ا�الشرعية

  : وجود�مؤسسات�عاملية�تنظم�عمل�املصارف��سالمية�- ٣

�إ����� �الصناعة ��ش�ده �الذي �التطور �الدولية�ن �باألسواق �املنافسة �وشدة ��سالمية املصرفية

��زم �ظل ��� �وخاصة �ف�اتواملحلية �العاملية �من�إاملالية �يمكن �واحدة �مظلة �وجود �يتطلب �ذلك ن

،�و��ون�ذلك�بوجود�مؤسسة�واحدة�أو�مؤسسات�تتو���العمل�ياملا����سالمخالل�ا��ي�لة�العمل�

ة�من�أجل�تلبية�يال�ا��دمات�املالية��سالمية�بفاعلع���وضع�أنظمة�عمل�تمكن�من�تطبيق�وإدخ

  .)١(�سالمية�والر�����ااحتياجات�العمالء�امل��ايدة�ومن�أجل�تطور�وتقدم�الصناعة�املالية�

�التحتية �الب�ية �و�يئات �منظمات �من �مجموعة �إ�شاء �تم �النموذج� )٢(و�الفعل �تحتضن ال��

ليات�عملھ�وتفعيل�أطر��عا�شھ�مع�الصناعة�املصرفية�آحيث��عمل�ع���تدعيم��،املصر����سالمي

  .التقليدية�والسلطات�النقدية�واملنظمات�الدولية�املشرفة�ع���املسائل�املصرفية�واملالية����العالم

،�و�شمل�)٣(وقد�تخصصت��ل��يئة����تقديم�جزء�من�ال�و�ة�العامة�للصناعة�املالية��سالمية

  :لتاليةتلك�املؤسسات�الداعمة�ال�يئات�ا

  :)٤( ) ISDB(مجموعة�البنك��سالمي�للتنمية�: ٣/١

�ملقررات�مؤتمر�وزراء�مالية�الدول�
ً
منظمة���� �عضاء �سالميةمؤسسة�دولية�أ�ش�ت�تطبيقا

�د�سم����الذى �سالمياملؤتمر� ��� �جدة �مدينة ��� �اكتو�ر�١٩٧٣عقد ���
ً
�رسميا �البنك �افتتاح �وتم ،

  .م١٩٧٥
                                                           

  .٧،٦،�ص�ذكرهق�برجع�سم" �م�ن�خليفة�الطو�ل،)  ١(

  :ملز�د�من�التفاصيل) ٢(

  . ٢٥:٢٣م،�صالقا�رة،�مصر،�٢٠١٢دار�الشروق،��"  التحديات- التطبيق�- النظر�ة�املصارف��سالمية��،"محمد�البلتا��،��

  . ٩٦:٨٥م،�ص٢٠١٥وال��جمة،�سور�ا،� ،�دار�أ�ي�الفدء�العاملية�لل�شر�"نظام�املشاركة�ومؤسساتھ�املصرفية"عبد�ا��ليم�غر�ى،�

 .٤٢٢-٤٠٧م،�ص٢٠١٠سور�ا،�،�دار�شعاع،�حلب،�"التمو�ل����املصارف�واملؤسسات��سالميةصناعة�"سامر�مظ�ر�قنطق��،��

)٣ (� �عمار�غر�ى، �ا��ليم ��سالمى"عبد �التنظ���والتطبيق البنك �ب�ن �ا"النموذ�� �الفداء �دار�أ�ي �مجموعة �لل�شر�والتوز�ع�، لعاملية

 .٨٩،�ص�٢٠١٤،�سور�ا،�مارسوال��جمة

  )٥/١١/٢٠١٦(http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl :املوقع��لك��و�ى: راجع)  ٤(
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�٥٦يقع�املقر�الرئ�����للبنك����مدينة�جدة�باململكة�العر�ية�السعودية،�و�بلغ�عدد��عضاء�بھ�

،�ولھ�
ً
  .والسنغال،ناو�ازاخست،واملغرب،�ل�من�مال��يا��� إقليميةم�اتب��٤عضوا

��عضاء� �الدول �لشعوب �و�جتماعية ��قتصادية �التنمية ��و�دعم �البنك �إ�شاء �من وال�دف

�
ً
�وفقا �غ����عضاء �بالدول ��سالمية �من��ملبادئواملجتمعات �بالعديد �و�قوم ��سالمية، الشر�عة

� �من ��� :�م�اأالوظائف �واملشار�ع�و رؤ ��س�ام �للمؤسسات �التمو�ل �وتقديم �املشروعات �أموال س

غراض�التنمية�ية����الدول��عضاء،�تقديم�املساعدات�املالية�ل�ذه�الدول����أش�ال�أخرى�أل نتاج� 

� �مجال ��� �والتدر�ب �البحوث �و�جتماعية، ��سالمي�قتصادية املصرفية��و�عمال �قتصاد

�.�سالمية �البنك �أ�شأ ��سالمية"وقد �املالية �املنتجات �تطو�ر �مخصصة�"مركز �عمل �وحدة

�ذه��تتضمنھ مااستكشاف��إ���جانب،�إسالميةدوات�مالية�أطالق�منتجات�و إتحداث�وتطو�ر�و الس

  .��دف�تطو�ر�أسواق�مالية�ونقدية�إسالمية�إم�اناتاملنتجات�و�دوات�من�

  ):AAOIFA( �يئة�املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية :٣/٢

معاي���املحاسبة�املالية��إصدار تقوم�بإعداد�و ،�إ���الر�ح ��دف المؤسسة�دولية�مستقلة����  

�املصارف� �عمل �تنظم �ال�� �الشرعية �واملعاي�� �العمل �وأخالقيات �الداخ�� �والضبط واملراجعة

  . واملؤسسات�املالية��سالمية

�واملصارف� �املؤسسات �من �عدد �من �املوقعة �التأس�س �اتفاقية �بموجب �ال�يئة �إ�شاء تم

  .مة�عاصمة�مملكة�البحر�نااملن:با��زائر،�ومقر�ا�١٩٩٠ف��اير���سالمية���

  :��ال�يئة�ماي��أ�م�أ�دافومن�

 .تطو�ر�فكر�املحاسبة�واملراجعة�واملجاالت�املصرفية��سالمية .١

 �شر�فكر�املحاسبة�واملراجعة�املتعلقة�بأ�شطة�املؤسسات�املالية��سالمية�وتطبيقاتھ�عن .٢

 .الندوات�وغ���ذلك�من�الوسائلطر�ق�التدر�ب�وعقد�        

 .إعداد�وإصدار�معاي���املحاسبة�واملراجعة�للمؤسسات�املالية��سالمية،�ومراجع��ا .٣

�املالية� .٤ �املؤسسات �بأ�شطة �ا��اصة �و�رشادات �البيانات �و�عديل �وإصدار�ومراجعة إعداد

 .�سالمية�فيما�يتعلق�باملمارسات�املصرفية�و�س�ثمار�وأعمال�التأم�ن
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�ال�يئة� .٥ �تصدر�ا �ال�� �التأم�ن �وأعمال �واملراجعة �معاي���املحاسبة �وتطبيق �الستخدام الس��

�باشرت� �ممن �وغ���ا ��سالمية �املالية �واملؤسسات �الصلة �ذات �الرقابية �ا���ات �من ��ل �قبل من

�وم�اتب�املحاسبة�واملراجعة
ً
�إسالميا

ً
�ماليا

ً
  .�شاطا

 �٩٤وقد�أعدت�ال�يئة�  
ً
 ،املحاسبة�واملراجعة�وأخالقيات�العمل�وا��وكمة���مجاالت�)١(معيارا

�اعتمد��ا�املصارف�املركز�ة�والسلطات�النقدية����مجموعة�من�الدول� ٥٤ �باإلضافة�إ�
ً
�شرعيا

ً
معيارا

�من�برامج�التطو�ر�،م٢٠١٥رشادية،�وذلك�ح���د�سم��إمية�أو�الز إباعتبار�ا�
ً
كما�تنظم�ال�يئة�عددا

لرفع�م�ارات�املوارد�): و�رنامج�املراقب�املا���واملدقق�الشر���ي�ي��سالمالقانو برنامج�املحاسب�(امل��

 . ال�شر�ة�العاملة�����ذه�الصناعة

  .)٢() CIBAFI( املجلس�العام�للبنوك�واملؤسسات�املالية��سالمية: ٣/٣

�يئة�دولية�غ����ادفة�للر�ح،�تم�إ�شاء�املجلس�بمبادرة�من�البنك��سالمي�للتنمية�بالتعاون�

مع�مجموعة�من�املصارف��واملؤسسات�الرائدة����صناعة�ا��دمات�املالية��سالمية�و��ت���املجلس�

  .م٢٠٠١مايو�١٦منظمة�التعاون��سالمي،�وقد�تم�تأس�سھ����مملكة�البحر�ن�بتار�خ���العام�إ�

�حوإ�� �اليوم �العام �املجلس  �١٢٠يضم
ً
��عضوا �أحد��٣٠من �بأنھ �و��عرف �العالم، �حول دولة

��سالمية �املالية �ب�ية ��� �الرئ�سة �واللبنات ��، املنظمات �املجلس �إ�و��دف �صناعة���العام دعم

ا��دمات�املالية��سالمية�من�خالل�تمثيل�ا�والدفاع�ع��ا�فيما�يخص�السياسات�الرقابية�واملالية�

�ألعضائھ �العامة �املص��ة ��� �تصب �ال�� �املالية�، و�قتصادية �ا��دمات �صناعة �تطو�ر ودعم

د�ع���أ�دافھ�ن�أعمال�املجلس�العام��س�نإھ،�في�سالمية�من�خالل��عز�ز�أفضل�املمارسات�وعل

  .�س��اتيجية

  :املجلس�العام�للبنوك�واملؤسسات�املالية��سالمية�فأ�م�أ�داومن�

�ع��� -١ �والعمل دعم�املؤسسات�املالية��سالمية،�و�شر�املفا�يم�والقواعد�و�ح�ام�املتعلقة���ا

 
ً
�وعامليا

ً
  .تنمية�وتطو�ر�الصناعة�املالية��سالمية،�و�عز�ز�تواجد�ا�محليا

                                                           

 ).مAAOIFA(aaoifi-http://aaoifi.com/about )١٧/٤/٢٠١٦(موقع :راجع) ١(

  ).   ٦/١١/٢٠١٦/(http://www.cibafi.org:  املوقع��لك��و�ى�للمجلس�العام�للبنوك�واملؤسسات�املالية��سالمية��)٢(
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٢- � ��عز�ز �تخدم �ال�� �املجاالت ��� �املشا��ة �واملؤسسات �املجلس �أعضاء �ب�ن ��داف�التعاون

  .ةاملش��ك

العمل�ع���توف���املعلومات�املتعلقة�باملصارف�واملؤسسات�املالية��سالمية�وال�يئات��سالمية� -٣

 .ذات�الصلة

�الصناع -٤ �وحماية ��عضاء �مص��ة �حماية �ع�� �وسال �ةالعمل �صعو�اتال ومواج�ة مس����امة

�وا���ات� ��عضاء �و��ن �البعض ��عض�م ��عضاء �ب�ن �فيما �و�عز�ز�التعاون �املش��كة والتحديات

 .�خرى،�وع���وجھ�ا��صوص�ا���ات�الرقابية

٥- �� �البحوث���املسا�مة �خدمات ����يع �خالل �من ��سالمية �املالية �ا��دمات �صناعة نمو

  .والتطو�ر�و���يل�املنتجات�ومتا�عة�تطو�ر�قواني��ا�وأنظمة����يل�ا

 .تطو�ر�املوارد�ال�شر�ة�ملواج�ة�التحديات�الدولية�وفرص�النمو���س�ام�� -٦

  :)١() IFSB( مجلس�ا��دمات�املالية��سالمية: ٣/٤

�١٠،�و�دأت�عمل�ا����٢٠٠٢نوفم����٣فتتحت�رسميا����اولية،�مقر�ا��و�ملبور،��و��يئة�د  

� �املعاي���٢٠٠٣مارس �وضع ��� �دولية، �منظمة �بوصفة ��سالمية، �املالية �ا��دمات �مجلس �و�عمل ،

�و�  �الرقابية �ال�يئات ��عمل �متا��اصة �فيضمان �مباشرة �مص��ة �ل�ا �ال�� �واستقرار�اشرافية، نة

� �ا��دمات ��سالميةصناعة �والاملالية �الص��فة، �قطاعات �عامة �بصفة �تضم �و �� �املال،�أ، سواق

� ��سالمي(والت�افل �إطار ) التأم�ن �ع����و�� ��سالمية �املالية �ا��دمات �مجلس ��عمل �م�متھ، تأدية

وشفاف،�من�خالل�تقديم�معاي���جديدة،�أو��ي تطو�ر�صناعة�خدمات�مالية�إسالمية�ع���نحو�قو 

  .الشر�عة��سالمية�مبادئالدولية�القائمة�بصفة�ت�سق�مع��مالئمة�املعاي�� 

،�يمثلون��٢٠١٥��،١٨٨ش�ر�ابر�ل���سالمية���و�لغ�أعضاء�مجلس�ا��دمات�املالية�
ً
�٦١عضوا

� �إسلطة �من �ورقابية ��٤٥شرافية �و ��٨دولة، �و �دولية، �����١١٩منظمات �فاعلة منظمة

�و�تح(السوق  �امل�نية �والشر�ات �املالية �النقابيةاملؤسسات �ا��دمات�). ادات �مجلس �إ�شاء ومنذ

                                                           

 ).١/١٢/٢٠١٦( http://www.ifsb.org/ar_index.phpراجع�املوقع��ليك��و�ى�ملجلس�ا��دمات�املالية��سالمية���)١(
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�خاصة�بصناعة�ا��دمات�املالية��معيارا�ومبدءان��املالية�و�سالمية،�تم�إصدار�أر�عة�وعشر 
ً
ارشاديا

  .)١(�سالمية

  :�سالمية�باآل�يوتتمثل�أ�داف�مجلس�ا��دمات�املالية�

معاي���جديدة�أو�مالئمة�العمل�ع���تطو�ر�صناعة�خدمات�مالية�إسالمية،�من�خالل�تقديم� .١

  .معاي���دولية�قائمة،�م�سقة�مع�مبادئ�الشر�عة��سالمية

  .تقديم��رشاد�حول�آليات��شراف�والرقابة�الفعالة�للمؤسسات�املالية��سالمية .٢

التواصل�والتعاون�مع�املنظمات�الدولية�املختلفة�ال���تضع�معاي���الستقرار�وتقو�ة��نظمة� .٣

  .الدولية،�و�التواصل�والتعاون�مع�منظمات�الدول��عضاء�النقدية�واملالية

�الر  .٤ �املبادرات �وت�سيق �القيام�اتحس�ن �ع�� ��ساعد �ال�� �و�جراءات، �تطو�ر��ليات �إ�� مية

  .بالعمليات،�خاصة�إدارة�املخاطر

  .���يع�التعاون�ب�ن�الدول��عضاء����تطو�ر�صناعة�ا��دمات�املالية��سالمية .٥

�تدر� .٦ �ع�� �لصناعة�العمل �الفعالة �بالرقابة �يتعلق �فيما �ال�شر�ة، �املوارد �م�ارة �وتنمية ب

  .ا��دمات�املالية��سالمية

  .إعداد��بحاث،�و�شر�الدراسات،�و�ستطالعات�عن�صناعة�ا��دمات�املالية��سالمية .٧

٨. � �للمصارف �بيانات �قاعدة �ا��دمات��و  �سالميةتأس�س �صناعة �وخ��اء �املالية املؤسسات

  .ة��سالميةاملالي

  :)٢( )(IIRAالو�الة��سالمية�الدولية�للتص�يف�: ٣/٥

� �البحر�ن،و�� �مقر�ا �مسا�مة �شركة �للتص�يف �الدولية ��سالمية �متخصصةالو�الة ����و�الة

� �لقياس ��سالمية �املالية �واملؤسسات �املصارف �الشر��تص�يف ��عت���دور�ا���نضباط �لذلك ��ا،

�لأل�شطة�املالية��سالمية،�أل��ا���تم�بتقييم�املؤسسات�املالية��سالمية�ومنتجا��ا
ً
  .مكمال

� �بأنھ �الشر�� �التص�يف �" وُ�عرف �مفتوح �تقو�م  (نظام
ً
�سر�ا �ل�س �متطلبات�) أي �من يت�ون

� �و�ستقالل �والتجرد �املوضوعية �ع�� �أساسية �بصفة ��عتمد �متخصصون�ومعاي���معلنة ���ا يقوم

                                                           

 ).١٧/٤/٢٠١٦(http://www.ifsb.org/ar_published.:ت�املالية��سالميةاملوقع��لك��و�ى�ملجلس�ا��دما�:راجع�)١(

 )٧/١١/٢٠١٦(/http://iirating.comموقع�الو�الة��سالمية�الدولية�للتص�يف�: راجع�)٢( 
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  .)١(تحت�اشراف�شر���للتوصل�إ���حكم�ع���مدى�ال��ام�املؤسسة�بقرارات��يئ��ا�الشرعية

  

  ):(IFMة�سالمية�الدوليالسوق�املالية�: ٣/٦

�يئة�مستقلة�غ���ر�حية�تركز�ع���تطو�ر�أسواق�رأس� )٢(السوق�املالية��سالمية�الدولية������

  .م،�ومقر�ا�البحر�ن٢٠٠٢العاملية،�تأسست�عاماملال�والنقد��سالمية�

  :�ذه�السوق�ما�ي����إليھ ��دف ما أ�مومن�

�ملبادئ�الشر�عة��سالمية .١
ً
 .تأس�س�وتطو�ر�وتنظيم�سوق�مالية�دولية�وفقا

٢. � �ب�ن �تداول�ا �س�تم �أو�ال�� �املتداولة �املالية �و�وراق �الص�وك �ع�� املؤسسات�املصادقة

 .البنوك�التقليدية��� �سالمية والنوافذ�سالمية�والبنوك�التقليدية��ةاملالي

 .إعداد�اللوائح�والضوابط�للتعامل�وفق�مقتضيات�السوق�املالية��سالمية .٣

  .املالية��سالمية�أو�عند�تداول�ا�تإصدار��دواإعداد�معاي���موحدة�عند� .٤

تختص�بتقر�ر�وال����"ال��نة�الشرعية:"�ماوتت�ون�إدارة�السوق�املالية�من���نت�ن�أساس�ت�ن�

  .مدى�اتفاق��دوات��س�ثمار�ة�مع�الشر�عة،�و��نة�أخرى�تختص�بأعمال�البحوث�والتطو�ر

  :)٣()LMC(مركز�إدارة�السيولة�املالية: ٣/٧

� �السيولة �شركمركز�إدارة ��ةاملالية ���دف �إدار مالية �للبنوك��ةإ�� �اس�ثمار�السيولة عمليات

   .�سالمية

�للسوق�املالية��سالمية�الدولية،�تأسس�صدار لإل  وال��و�ج
ً
�عمليا

ً
ات�املالية�ودعم�ا،�و�عت���فرعا

البحر�ن،�و��عت���السيولة�أحدى�أ�م�التحديات�ال���تواجھ�املصارف��سالمية،�: م،�ومقره٢٠٠٢عام

����ظل��عذر�قيام��ذه�املصارف�باالق��اض�من�السوق�التقليدية�مقابل�الفائدة�الر�و�ة،�
ً
وخصوصا

                                                           

،�املؤتمر�الرا�ع�لل�يئات�الشرعية�للمؤسسات�املالية�"الشاملةتص�يف�املصارف��سالمية�ومعاي���ا��ودة�"القرى�محمد�ع��،�) ١( 

 . ٨م،�ص�٢٠٠٤اكتو�ر��٤- �٣سالمية،�البحر�ن،�����

  ).١٧/٤/٢٠١٦(  profile-http://www.iifm.net/about_iifm/corporate :املاليھ��سالمية�الدوليھ السوق  :راجع�املوقع��لك��و�ى) ٢( 

�ا) ٣(  ��لك��و�ىراجع �املالية :ملوقع �السيولة �إدارة  profile.aspx-corporate-http://www.lmcbahrain.com/about:مجلس

)١٧/٤/٢٠١٦.(  
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عدم�تواجد�أسواق�مالية�متطورة�تقوم�ع���قواعد�وأسس�إسالمية�يمكن�ال��وء�إل��ا����حاالت�و 

  .أزمات�السيولة�املؤقتة

  :)١(ومن�أ�م�وظائف�املركز���ي

١. � �للمصارف �ت�يح �بي�ية �مال �سوق �إ�شاء �إدار �س�يل �أصول�ا��ة�سالمية �ب�ن �املالية الفجوات

 .وخصوم�ا

�مالية�قابلة�للتداول إجل�و توف���السيولة�قص��ة��  .٢ ال���تمكن�البنوك�) �الص�وك( تاحة�أدوات

 .�سالمية�من�استغالل�فوائض�السيولة�لد��ا

�وذات��سعار�التنافسيةتوف���فرص��س�ثمار�قص����  .٣
ً
 .جل�واملقبولة�شرعا

 .تمك�ن�املصارف��سالمية�من�س�ولة��س�يل��وراق�املالية�لتحس�ن�صورة�محافظ�ا�املالية .٤

 .املالية�ف��ا�تتداول��دواالس���إل�شاء�سوق�ثانو�ة�يمكن� .٥

  ):(IICRAللمصا��ة�والتحكيم�الدو�� �سالمي املركز : ٣/٨

ارات�العر�ية�املتحدة�مبدولة�� �د�ي ��ملركز�مؤسسة�دولية�مستقلة�غ����ادفة�للر�ح�تأسست�ا

�ومؤسسة��٧٧م،�و�ضم�املركز����عضو�تھ��٢٠٠٥ابر�ل�����٩
ً
و�دأ�ال�شاط��مالية�إسالمية،مصرفا

  .)٢(م٢٠٠٧باملركز����ش�ر�يناير���الفع�

و��ـدف�املركز�بصفتھ�مؤسسة�دولية�متخصصة�إ���تنظيم�الفصل����سائر�ال��اعات�املالية�ال���

�أو� �املصا��ـة �طـر�ق �الغ���عـن �و�ب�ن �أو�بي��ا �عمال��ـا، �و�ب�ن �املاليـة،أو�بي��ـا �املؤسسات �ب�ن ت�شأ

ومباد��ا�كمـا�نـص�التحكيـم،�و�را������املصا��ة�والتحكيم�عـدم�مخالفة�أح�ام�الشر�عة��سالمية�

  . للمركز�النظام��سا���ع���ذلك�

الذى�ي�ت����ال��اع��م�محكمون�محايدون�يختار�م��وإنماول�س�املركز�محكمة�ت�ت����ال��اع�

  .)٣(ولوائحھأطراف�ال��اع�أو�يفوضون�املركز�الختيار�م�حسب�نظمھ�

   

                                                           

)١(� �عمار�غر�ى، �ا��ليم �التنظ���والتطبيق"عبد �ب�ن ��سالمىالنموذ�� �لل�شر�والتوز�ع�"البنك �العاملية �الفداء �دار�أ�ي �مجموعة ،

 .٩٩�،١٠٠،�ص�٢٠١٤وال��جمة�،�سور�ا،�مارس

 ).١٥/١١/٢٠١٦( http://www.iicra.comاملوقع��لك��و�ى�للمركز��سالمي�الدو���للمصا��ة�التحكيم��) ٢(

  .١٠٤،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�" البنك��سالمي�النموذ���ب�ن�التنظ���والتطبيق" عبد�ا��ليم�عمار�غر�ى�،�) ٣(
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  ل و خالصة�الفصل�� 

�ا �دراسة �من �الفصل ��ذا ��� �الباحث �نت�� �املصرفية��ي الفكر �ساس �ا��دمات وطبيعة

� �حيث ��تناول �سالمية �وتوصل ��سالمية، �املصرفية �ا��دمات �ومزايا �وخصائص �أ�ميمف�وم �ةإ��

�املصر  �ا��دمات �عاليةفتقديم �بجودة ��سالمية �الرئ�سية�، ية �الواج�ة �عامة �بصفة ��عد حيث

افظة�ع���املتعامل�ن�ا��الي�ن،�للمتعامل�ن�مع�البنك،�وسياسة��امة���ذب�املتعامل�ن�ا��دد�واملح

 أن أ�شطة�البنك�املختلفة،�كما�ترجع�أ�مية�ا��دمات�املصرفية�إ�� ف���بوابة�العبور�للتعامل���

  .�يرادات�الناشئة�ع��ا�إيرادات�منخفضة�املخاطر

مصداقي��ا�من��و��ا�تتفق�مع��د�سالمية��ستمأن�ا��دمات�املصرفية� إ�� توصل�الباحث�أيضا

�لطبيع��ا،�و�مكن�القول��الشر�عة أح�ام
ً
�سالمية،�و�ختلف�التكييف�الفق���ل�ذه�ا��دمات�وفقا

�الفكر  نإ ��ي �ساس �املصرفية ��� غ���سالميةل��دمات �تحت �معظم�ا �تندرج عقد���س�ثمار�ة

املصارف��سالمية�العتماد�ا��اوال�تطبق�الو�الة،�و�ناك�أعمال�وخدمات�تقوم���ا�البنوك�التقليدية�

القانون�(ركن�اصيل�من�نظام�ا�ع���سعر�الفائدة،�و�ناك�أعمال�تنفرد���ا�املصارف��سالمية�ألنھ�

من�أجل�مراعاة�مص��ة�أفراد�املجتمع�والعمل�ع���تنميتھ�وتطو�ره،�أ�م�ا�صندوق��) �سا����ل�ا

  .والثقا����الدي��الو��الز�اة،�والقرض�ا��سن،�وصندوق�الغارم�ن،�و��شر�

��غرض� نإ
ً
�ل��ام�بالضوابط�الشرعية����املعامالت�املصرفية�ر�ن�بتوفر�القدرة�والرغبة�معا

تحقيق��نضباط�و�ل��ام�الشر��،�و�ذا�يتطلب�املعرفة�الشرعية�ا��يدة�بالصيغ�و�دوات�املالية�

��سالمية،� �للمصارف �داعمة �دولية �مالية �مؤسسات �وجود �خالل �من �وذلك �وأح�ام�ا، �سالمية

و��يئة�م�ان�العمل�بما�ي�ناسب�مع�املصارف��سالمية�واستخدام�نظم�وآليات��ساعد�ع���تقديم�

�بفكر� �قناعة �ولد��ا �ومؤ�لة �مدر�ة ��شر�ة �موارد �خالل �من �ذلك �و�تم �املطلو�ة، �با��ودة � ا��دمة

       .بصفة�عامة�و�طبيعة�عمل�املصارف��سالمية�بصفة�خاصة��قتصاد��سالمي

احث����الفصل�التا���أ�م�ا��دمات�املصرفية�املطبقة�باملصارف��سالمية�واملعاي���و��ناول�الب

  .الشرعية�ل�ل���دمة
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        نىنىنىنىااااــل الثــل الثــل الثــل الثالفصالفصالفصالفص

        املعايري الشرعيةاملعايري الشرعيةاملعايري الشرعيةاملعايري الشرعية

        تقديم اخلدمات املصرفيةتقديم اخلدمات املصرفيةتقديم اخلدمات املصرفيةتقديم اخلدمات املصرفية    وضوابطوضوابطوضوابطوضوابط
  

  

  

  

        ::::�تي�تي�تي�تييشتمل�هذا�الفصل�ع�ى�يشتمل�هذا�الفصل�ع�ى�يشتمل�هذا�الفصل�ع�ى�يشتمل�هذا�الفصل�ع�ى�
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        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

�يسهم��ةس)مي* تقوم�ا�صارف� تيسI��45يبتقديم�مجموعة�متعددة�من�الخدمات�ا�صرفية�بما

        .�ساهمOPامعها،�وتحقيق�معدMت�من�العائد��ا�تعامل5ن �فراد معام)ت

�Wعمال�أي�بنك،�بل�إORا��حيث�تعد
ً
�هاما

ً
�نشطة�ال^[��4 �ن�أك] تعدالخدمات�ا�صرفية�مكونا

�للتنافس�ب5ن�البنوك،�ويقوم�الفكر�ا�صرIي�
ً
�رئيسيا

ً
تنال�eهتمام�والتطوير،�حيث�أصبحت�ميدانا

�Ofدف� ]gف� �نفس�الوقت، �Iي
ً
�وهدفا �وسيلة �بحيث�تكون �ا�صرفية �تطوير�الخدمات ا�عاصر�ع�ى

يق�جانب�من�*يرادات�نتيجة�أداء�الخدمة،�إ�MأORا�Iي�نفس�الوقت�أداة�لجذب�أك�4iعدد�من�لتحق

  .يمارسها�البنك�[وeستثمار�ال^أنظمة�التوظيف� Iي أنظمة�الودائع�أو ا�تعامل5ن�سواء�Iي

 Iي �صل إن: معام)Ofا�ا�صرفية�إtى�القاعدة�الفقهية�ال^[�تقول  Iي وتستند�ا�صارف�*س)مية   

 واستناد�،*باحة ا�عام)ت
ً
ما�أحل�هللا�Iي�كتابه�فهو�ح)ل�وما�حرم�فهو�حرام،�"ملسو هيلع هللا ىلص لقول�الرسول��ا

 
ً
�من�هللا�عافيته،�فإن�هللا�لم�يكن�لين{|}�شيئا ن اوما ك﴿ وتال  "وما�سكت�عنه�هو�العفو،�فاقبلوا

 ].)١(٦٤ية آمريم [ ﴾ربك نسيا

هو��صلاW ،�فالشر�ينبحث�عن�سندها��أنما��لةعاممنبيح��لكينا�لسنا�بحاجة�أنمما�سبق�يتضح�

�و الحرمةوليس��*باحة �م�أن، ليست��معام)تمن�عقود�و �السنةالكتاب�و �Iيردت�به�النصوص�و ا

القيد�الوحيد�ع�ى��أن،�و واردةأخرى�غ��45معام)تع�ى�سبيل�الحصر�بحيث�يلزم�عدم�استحداث�

 .السنةالكتاب�و نص�محرم�من�خالفة�مهذه�القاعدة�هو�عدم�

،��ا�دخل�هناك�عدة�مداخل�يمكن��Oا�تصنيف�الخدمات�ا�صرفية�أنأوضحنا� أنوسبق� 

�وا�دخل�الثانى� �البنوك�تعت�4iخدمات�مصرفية، ��Oا �تقوم �ان�جميع��عمال�ال^} �ول�يقوم�ع�ى

�ا�صرفية، �الخدمات �ثم �*قراض، �ثم �الودائع، �قبول �اtى �البنك �اعمال �تقسيم �ع�ى ننا�إف�يقوم

�أساس�جغراIي سنتناول  �ع�ى �*س)مية �تصنيف�الخدمات�ا�صرفية �الفصل �هذا خدمات��أي Iي

                                                           

  )٣/٢٠٩(والط4iاني�Iي�مسند�الشامي5ن�) ١٠/١٢) (٢/٤٠٦(والحاكم�Iي�ا�ستدرك�) ٢/١٣٧(أخرجه�الدارقط�[�Iي�سننه�) ١(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٦٠ 
 

� �داخلية �خارجية�،)محلية(مصرفية �مصرفية �eلك�4ونية�وخدمات ��خرى �الخدمات �وبعض ،

  .وeستشارية و*دارية

  

  :ة�تيفOPا�ا�وضوعات��نتناول ث)ثة�مباحث،�إtىوينقسم�هذا�الفصل�

        : : : : الداخليةالداخليةالداخليةالداخلية����ةةةةس)ميس)ميس)ميس)مي* * * * ت�ا�صرفية�ت�ا�صرفية�ت�ا�صرفية�ت�ا�صرفية�ااااالخدمالخدمالخدمالخدم: : : : ل ل ل ل و و و و � � � � ا�بحث�ا�بحث�ا�بحث�ا�بحث�

  .قبول�الودائع�النقدية -

  ،،�تأج�45الخزائن�الحديدية،�التحوي)ت�ا�صرفية�جن¢[الصرف� -

  . ا�الية�راقو � التجارية،�خدمات��راقو � خدمات� -

        ....ةةةة*س)مية�الخارجي*س)مية�الخارجي*س)مية�الخارجي*س)مية�الخارجيت�ا�صرفية�ت�ا�صرفية�ت�ا�صرفية�ت�ا�صرفية�ااااالخدمالخدمالخدمالخدم::::الثانيالثانيالثانيالثانيا�بحث�ا�بحث�ا�بحث�ا�بحث�

  . ا�ستندية�eعتمادات -

  .ضمانالخطابات� -

        ....خدمات�مصرفية�أخرى خدمات�مصرفية�أخرى خدمات�مصرفية�أخرى خدمات�مصرفية�أخرى : : : : ا�بحث�الثالثا�بحث�الثالثا�بحث�الثالثا�بحث�الثالث

-  eئتمانبطاقات�.  

  .*لك�4ونيةالخدمات� -

 .واستشاريةمالية�إدارية�خدمات� -

 

 

 

  



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٦١ 
 

        للللوووواملبحث األاملبحث األاملبحث األاملبحث األ

        الداخليةالداخليةالداخليةالداخلية    ةةةةسالميسالميسالميسالمياإلاإلاإلاإلاخلدمات املصرفية اخلدمات املصرفية اخلدمات املصرفية اخلدمات املصرفية 

يقدمها�ا�صرف��ال^[و ) ا�حلية( الداخلية��ةس)مي* الخدمات�ا�صرفية��أهمهذا�ا�بحث��يتناول 

،�تأج�45الخزائن�الحديدية،�التحوي)ت��جن¢[قبول�الودائع�النقدية،�الصرف�: Iيوتتمثل��س)مي* 

        .ة�وراق�ا�اليالتجارية،�خدمات��راقو � ا�صرفية،�خدمات�
  ::::قبول�الودائع�ا�صرفيةقبول�الودائع�ا�صرفيةقبول�الودائع�ا�صرفيةقبول�الودائع�ا�صرفية .١

� �ا�صارف�*س)مية�لعم)¦Oا، �تقدمها �قبول��يويأتي�Iتتنوع�الخدمات�ا�صرفية�ال^[ مقدم¨Oا

�ا�صرف�*س)مي� �حيث�تمثل�الجانب��ك�4iو�هم�من�موارد �ا�تعددة، �بأنواعها �النقدية الودائع

ودائع�عينية�حقيقية�: ))))١١١١((((والودائع�ا�صرفية�نوعان�،وeستثمارى  وعلOPا�يقوم�عمل�ا�صرف�التموي�ي

� �Iي �من�ذهب�أو�مستندات�لدى�البنك�حيث�توضع �معينة �باWجرة،�كإيداع�أشياء خزائن�حديدية

  .ال^[�نتحدث�ع»Oا والودائع�النقدية�وªي

        ::::مفهوم�الودائع�النقديةمفهوم�الودائع�النقديةمفهوم�الودائع�النقديةمفهوم�الودائع�النقدية: : : : ١١١١////١١١١

� �تلك�الودائع �النقدية �بالوديعة ��ال^[ويقصد ��Oا �أيعهد ��إtىالهيئات��و �فراد �ع�ى �أنالبنك،

بالشروط��أو خر�مع5ن�لدى�الطلب،�آع�ى�شخص��أو م،�إلOPلها��وٍ ابرد�مبلغ�مس�أو بردها،���خ45 يتعهد�

  . )٢(علOPاا�تفق�

        ::::واع�الودائع�ا�صرفيةواع�الودائع�ا�صرفيةواع�الودائع�ا�صرفيةواع�الودائع�ا�صرفيةأنأنأنأن: : : : ٢٢٢٢////١١١١

تدفع�لها�فوائد،�كما�هو��ال^[الودائع�: "العم�يالواقع��Iينوع5ن��إtىتنقسم�الودائع�ا�صرفية�

الحسابات�(ودائع�تحت�الطلب��كانتقروض�ربوية�محرمة�سواء��وªيالبنوك�التقليدية،��Iيالحال�

  .حسابات�التوف�45أو شعار،�إودائع�ب�أو جل،�ودائع�W �أو ) الجارية

                                                           

  .      ٢٦٤م،�ص٢٠٠٧دار�النفائس،�عمان،��ردن،" ا�عام)ت�ا�الية�ا�عاصرة�Iي�الفقه�*س)ميا�عام)ت�ا�الية�ا�عاصرة�Iي�الفقه�*س)ميا�عام)ت�ا�الية�ا�عاصرة�Iي�الفقه�*س)ميا�عام)ت�ا�الية�ا�عاصرة�Iي�الفقه�*س)مي""""محمد�شب45،�) ١(          
  .  ١٥٤،�صم١٩٨١،،�مصر،�دار�ال»Oضة�العربية،�القاهرة"عمليات�البنوك�من�الوجهة�القانونيةعمليات�البنوك�من�الوجهة�القانونيةعمليات�البنوك�من�الوجهة�القانونيةعمليات�البنوك�من�الوجهة�القانونية""""ع�ي�جمال�الدين،�)٢(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�
  

  
  

ع�ى�حصة��استثمار بعقد��ةس)مي

م»Oا��[*س)مي�ال^الفقه��Iي) القراض

        ةةةةس)ميس)ميس)ميس)مي* * * * ا�صارف�ا�صارف�ا�صارف�ا�صارف�

    

        ):):):):الحسابات�الجاريةالحسابات�الجاريةالحسابات�الجاريةالحسابات�الجارية

�الجارية� �للودائع �وا�دينة �الدائنة �ا�بالغ �قيود �فOPا �تدون العميل،

�»Oائيخطار�سابق،�ويكون�الرصيد�ال

�والتحوي)ت� �كالشيكات �ا�تاحة، �بالوسائل �الحسابات �هذه مع

�وغ45ه �هذا�. )٢(اا�صرIي �ع�ى ويطلق

٣/٩ .(  

خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������

٦٢ 

�بعليتسلم�للبنوك�ا�ل�¶مة�ف�
ً
س)مي* الشريعة��أحكاما

القراض(ا�ضاربة��معلOPا�أحكامال�مضاربة،�وتنطبق��

  .)١("مال�ا�ضاربة��رأسل) البنك(ا�ضارب�

 ةس)مي* ا�صارف��Iيواع�الودائع�أنيوضح�

ا�صارف�ا�صارف�ا�صارف�ا�صارف�����IيIيIيIيواع�الودائع�واع�الودائع�واع�الودائع�واع�الودائع�أنأنأنأن): ): ): ): ١١١١////٢٢٢٢((((شكل�شكل�شكل�شكل�

الحسابات�الجاريةالحسابات�الجاريةالحسابات�الجاريةالحسابات�الجارية((((باMط)ع�باMط)ع�باMط)ع�باMط)ع�����أو أو أو أو الودائع�تحت�الطلب�الودائع�تحت�الطلب�الودائع�تحت�الطلب�الودائع�تحت�الطلب�

� �تفتح �حسابات �الجارية��اسمبªى �للودائع �وا�دينة �الدائنة �ا�بالغ �قيود �فOPا �تدون العميل،

� خطار�سابق،�ويكون�الرصيد�الإوقت�دون��أي Iيبحيث�يمكن�للعميل�سحO¹ا

� �والتحوي)ت��لعامالتويمكن �كالشيكات �ا�تاحة، �بالوسائل �الحسابات �هذه مع

�وبطاقات�الصراف� �والهاتف��tي�ا�صرفية �العا�ية �وغ45هوالشبكة ا�صرIي

                                         

٣(،�)٨٦(انظر�قرارات�وتوصيات�مجمع�الفقه�*س)مي�الدوtي،�مرجع�سابق،�قرار�رقم�

  . ١م�ص�٢٠٠٥لبنك�الب)د��) ١٧(من�قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�

 

 

�ال^[الودائع�

�رأس ªىمن�الربح�

ا�ضارب��ضمانعدم�جواز�

يوضح��التاtيوالشكل�

الودائع�تحت�الطلب�الودائع�تحت�الطلب�الودائع�تحت�الطلب�الودائع�تحت�الطلب�: : : : ١١١١////٢٢٢٢////١١١١

� �تفتح �حسابات ªى

�) تحت�الطلب( بحيث�يمكن�للعميل�سحO¹ا

 
ً
�مستحقا �. وحده ويمكن

�وبطاقات�الصراف� ا�صرفية

                                                          

انظر�قرارات�وتوصيات�مجمع�الفقه�*س)مي�الدوtي،�مرجع�سابق،�قرار�رقم�) ١( 

من�قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�) ١(انظر�ا�ادة�رقم�) ٢(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٦٣ 
 

� ��Iيالنوع ��اسما�صارف �فكلمة �الجارية، �"الحسابات �أصبح"جاري حساب �Iيت العرف��اصط)حا

  . )١(وديعة�باMط)ع�وتع�[العالم��أنحاء Iي ا�صرIي

  .)٢(ا�تبادلة�ب5ن�العميل�والبنك�عام)تا�تقيد��Oا��ال^[ه�القائمة�أنب�أيضاويعرف�

،�لقانونيةا�أمامن�الناحية�الشرعية��كانتها�سواء�استخداموهناك�العديد�من�ا�سميات�تم�

،�الحساب�تحت�الطلب،�الوديعة�الجارية،�الوديعة�ا�تحركة،�الجاري الحساب�(وم»Oا��eقتصاديةا�أم

  .)٣()وغ45ها�، الودائع�تحت�الطلب

� �الحسابات�ليس�لها ��أيهذه �با�ضاربة ��أو ع)قة ��أي تستحق وMا�شاركة، ��أو عائد �Iيربح

��علOPاه�قد�يتقا¼|}�ا�صرف�أن،�بل�ةس)مي* ا�صارف�
ً
�Wصحا�Oا يمنحه مامقابل��Iي عمولةو�أأجرا

  .)٤(امتيازاتمن�

 با¿يداعحركة�مستمرة�من�زيادة��Iيطبيعته�تجعله��ن،�W سم�Oذا�e �الجاري الحساب��وسم[

صفه�ع�ى��يبقى Mفتغ�45من�حاله�بحيث��*يداعمن�قيود�بالسحب�و�هيطرأ�علي مابسبب��نقصان أو

  . )٥(ةواحد

        : : : : للودائع�الجاريةللودائع�الجاريةللودائع�الجاريةللودائع�الجارية����الشر�يالشر�يالشر�يالشر�يالتكييف�التكييف�التكييف�التكييف�: : : : ٢٢٢٢////٢٢٢٢////١١١١

�) الحسابات�الجارية(الودائع�تحت�الطلب" �ألدى�البنوك��كانتسواء الربوية�ªى��و *س)مية

��ضمانا�صرف�ا�تسلم�لهذه�الودائع�يده�يد��أنحيث��الفقg[قروض�با�نظور�
ً
لها�وهو�ملزم�شرعا

 
ً
  .)٦("بالرد،�و�Mيؤثر�ع�ى�حكم�القرض�كون�البنك�ا�ق�4ض�مليئا

                                                           

 "عبد�السميع�ا�صري�،�)١(
ً
�وعمليا

ً
 ا�صرف�*س)مي�علميا

ً
�وعمليا

ً
 ا�صرف�*س)مي�علميا

ً
�وعمليا

ً
 ا�صرف�*س)مي�علميا

ً
�وعمليا

ً
  .  ٤٠م،�ص١٩٨٨،�،�مصر،�مكتبة�وهبة�،�القاهرة�"ا�صرف�*س)مي�علميا

 )٢ (� �"الودائع�ا�صرفيةالودائع�ا�صرفيةالودائع�ا�صرفيةالودائع�ا�صرفية""""حس5ن�كامل�فهم}، �بنك�"دليل�تعليمات�الحسابات�الجاريةدليل�تعليمات�الحسابات�الجاريةدليل�تعليمات�الحسابات�الجاريةدليل�تعليمات�الحسابات�الجارية"،�)٩/١/٦٨٩(،�مجلة�مجمع�الفقه�*س)مي، ،

 . ٣،�ص�٢٠١٦مصر،�

)٣ (� �الشهراني، �معلوى �بن �"حس5ن �الجارية �الحسابات �الجارية �الحسابات �الجارية �الحسابات �الجارية �وتكيفها����––––الحسابات �وتكيفهاحقيق¨Oا �وتكيفهاحقيق¨Oا �وتكيفهاحقيق¨Oا �*س)مي�""""حقيق¨Oا �والتمويل �eقتصاد �موسوعة ،

http://iefpedia.com.وكذلك:http://almoslim.net/node/82405 )٢٤/١١/٢٠١٦.(  

  . ٢٤٥،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"عبد�الرازق�الهي^[،�ا�صارف�*س)مية�ب5ن�النظرية�والتطبيق،�) ٤(

)٥ (� �بن�عبد�هللا�الشيباني، �ربابنوك�بنوك�بنوك�بنوك�"محمد �بدون �رباتجارية �بدون �رباتجارية �بدون �رباتجارية �بدون �،الرياض�– """"تجارية �الكتب�للنشر�والتوزيع �دار�عالم �وعملية، �نظرية ،�دراسة

  .٧٤م،�ص١٩٩٨،السعودية

م،�١٩٩٨ ،) ٢ط(قرارات�وتوصيات�مجمع�الفقه�*س)مي�الدوtي،�دار�القلم،�دمشق،�مطبوعات�مجمع�الفقه�*س)مي،�جدة�: انظر) ٦(

 ). ٣/٩(،�)/٨٦(قرار�رقم�



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٦٤ 
 

ويكون�له�. )١(ذمته Iيحقيقة�الحسابات�الجارية�ªى�قروض،�فيمتلكها�ا�صرف�ويثبت�مثلها��نإ

�فالقرض�بخ) الحق�Iي�التصرف�فOPا�وله�نماؤها،�ويل�¶م�برد�مبلغ�مماثل�عند�الطلب،�وهذا�مع�}�

]gالفق� �eصط)ح �Iي � ال^[ الوديعة �الحفظ، �Wجل �إنسان �عند �يوضع �الذى �ا�ال  M حيثبªى

�لها�أن�ا�صرف�يكونا�ضامن إtى يستخدمها�ويردها�بعي»Oا�إtى�صاحO¹ا،�با¿ضافة
ً
  .)٢(ا

� �بالودائع �W �يغM  45وتسمي¨Oا ،
ً
�شيئا �حقيق¨Oا ��نمن �و �Iيالع4iة �با�قاصد ��Mا�عانيالعقود

Wاتنطبق��والم� ،�وهذه�ا�بانيلفاظ�و باOPالوديعة�عل�Mيحكمها�عقد�القرض�و��،خصائص�القرض�

  . الحسن�وقاعدة�الخراج�بالضمان

  .اقتصادية�وإشكاMت�شرعية�Iى�الحسابات�الجاريةاقتصادية�وإشكاMت�شرعية�Iى�الحسابات�الجاريةاقتصادية�وإشكاMت�شرعية�Iى�الحسابات�الجاريةاقتصادية�وإشكاMت�شرعية�Iى�الحسابات�الجارية����اراتاراتاراتاراتعتبعتبعتبعتباااا: : : : ٣٣٣٣////٢٢٢٢////١١١١

� �بعض �e ت4iز �* و�eقتصاديةعتبارات �الشرعية ��IيشكاMت �*س)مالتطبيق �يا�صرIي

  )٣(: للحسابات�الجارية�م»Oا

        ::::الحسابات�الجاريةالحسابات�الجاريةالحسابات�الجاريةالحسابات�الجارية����ضمانضمانضمانضمانا�ستثمرين�لا�ستثمرين�لا�ستثمرين�لا�ستثمرين�ل����و و و و ا�ساهم5ن�أا�ساهم5ن�أا�ساهم5ن�أا�ساهم5ن�أتحمل�تحمل�تحمل�تحمل�������������- - - - أ�أ�أ�أ�

الحسابات�(الودائع�تحت�الطلب��يالضمان�I" ن*س)مية�أا�صارف��يعليه�Iا�تعارف��صل� 

�) الجارية �لها �ا�ق�4ض5ن �I(هو�ع�ى �بماماد) ا�صارف�يا�ساهم5ن �ينفردون �من��رباحاW وا ا�تولدة

Oم�لم�W�،Rستثمارحسابات�I� eيتلك�الحسابات�الجارية�ا�ودعون��ضمانفيها،�و�Mيش�4ك�استثمار 

        ....)٤("هاأرباحاق�4اضها�و�Mاستحقاق��Iييشاركوا�

حسابات��أشركا�صرف�قد��ناك�إذافصاح�عما�يجب�* " ه�أنوقد�أشارت�ا�عاي�45ا�حاسبية�

 e ستثمار�� ��Iيا�طلقة �عن �الناتج ��لاستثمار�أمواالربح ��أموال أي أوالحسابات�الجارية لم�(أخرى

� �ا�صرف�ع�ى �ا�ضاربة�أساسيتسلمها �يجب�* ). عقد �ذلك�الذى �ساسفصاح�عن�كما . تم�به

�ويجب�*  العمليات��إيرادات Iيا�طلقة��ستثمار حسابات�e �أشركا�صرف�قد��ناك�إذافصاح�عما

  )٥(.الذى�تم�به�ذلك�ساسعن�� �يرادات* فصاح�عن�هذه�هذه�الحالة�يجب�* �Iيو�،ا�صرفية

                                                           

 ). بتصرف�. ( ٥٢٤،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"بة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية،�ا�عاي�45الشرعية،�هيئة�ا�حاس)١(

 ). بتصرف�. (٥٣٦ص�" ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق) "٢(

 .٤٣-٣١،�ص�""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""أشرف�دوابة،�الخدمات�ا�صرفية�*س)مية،�: انظر)  ٣(

    ....٣١صا�رجع�السابق،�ا�رجع�السابق،�ا�رجع�السابق،�ا�رجع�السابق،�) ٤(

 .٢١٥،�ص�٢٠٠٤،�البحرين،��"للمؤسسات�ا�اليةللمؤسسات�ا�اليةللمؤسسات�ا�اليةللمؤسسات�ا�اليةهيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�"ا�عاي�45ا�حاسبية،�) ٥(
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٦٥ 
 

        ::::مصروفات�ع�ى�الحسابات�الجاريةمصروفات�ع�ى�الحسابات�الجاريةمصروفات�ع�ى�الحسابات�الجاريةمصروفات�ع�ى�الحسابات�الجارية����ةةةةس)ميس)ميس)ميس)مي* * * * ا�صارف�ا�صارف�ا�صارف�ا�صارف�����تقا¼|[تقا¼|[تقا¼|[تقا¼|[����––––ب�ب�ب�ب�

 أجور من�العم)ء��تأخذ Mنجد�بعض�ا�صارف�مثل�بنك�الب)د،��الواقع�العم�ي�Iيو
ً
مقابل��ا

إصدار�يفاء�وeستيفاء�منه،�مثل�Oا�من�لوازم�فتح�الحساب�و* أRجرى�العرف�ع�ى��ال^[الخدمات�

��أو ،��tيالصراف��تبطاقا �.  والسحب�ا�عتاد�*يداع أودف��4الشيكات، مقابل��ر أخذ�أجو ويجوز

�من�الحساب� �ليست�من�قبيل�*يفاء�وeستيفاء �لم�يجر��و الجاري�أالخدمات�ال^[ الخدمات�ال^[

العرف�ع�ى�أORا�من�لوازم�فتح�الحساب�الجاري،�مثل�استخراج�صور�ا�ستندات،�والعد�والفحص�

�ستديمة،�أوامر�الدفع�ا والفرز�ا�عتاد�للنقود�ا�ودوعة،�وإصدار�عدد�زائد�من�دفاتر�الشيكات�أو

  .)١(وع�ى�ا�صرف�أن�يب5ن�لعم)ئه�أجور�تلك�الخدمات

�أم ��Iيا �للبنك�" بنك�ال4iكة �من�العميل�مصاريف�فتح�الحساب��أنيجوز ،�الجاري يتقا¼|}

�و �أيضاو  �الحساب �فتح �مقابل �W مإعمولة �شرعا،��نساكه، �معت4iة �منفعة �للعميل �يقدم البنك

�لشرعية�عقد��علOPافيستحق�
ً
ه�بفتح�الحسابات�قيامفالبنك�ب�،،،،س)مي* الفقه��ي*جارة�Iأجرة،�طبقا

،�يتقبل�العمل�من�الكث�45من�الناس،��جرالجارية�لعم)ئه،�يستحق�
ً
�مش�4كا

ً
وقت��Iي،�باعتباره�أج45ا

ه�يقدم�منفعة�نعن�فتح�الحساب�ليس�فيه�ربا�W �ةوأخذ��جر ،�همنفعت�Iيواحد،�وكلهم�يش�4كون�

� �وخاصة �لعم)ئه، ��عمامباحة �لأصحاب �ويتحمل �و م�Iي، �مصاريف �ذلك �. اأجور قابل �أنفله

  ".)٢(وهذه�ا�صاريف�يتناسب ما �جريتقا¼|}�من�

�مصر��Iيو �*س)ميبنك ��ةللمعام)ت ��أخذيتم �الحساب �فتح �ع�ى �وكذلك�الجاري عمولة ،

�عن�مبلغ�مع5ن�الجاري تحميل�العميل�مصروفات�عند�نقص�رصيد�حسابه�
ً
  .)٣(شهريا

        ::::للحسابات�الجاريةللحسابات�الجاريةللحسابات�الجاريةللحسابات�الجارية����مجانيةمجانيةمجانيةمجانية    معنويةمعنويةمعنويةمعنوية    أوأوأوأوخدمات�مادية�خدمات�مادية�خدمات�مادية�خدمات�مادية�����س)ميس)ميس)ميس)مي* * * * تقديم�ا�صرف�تقديم�ا�صرف�تقديم�ا�صرف�تقديم�ا�صرف�����- - - - جججج

بدون��أو الحسابات�الجارية�بمقابل��صحابWتتعلق�بالوفاء��ال^[يجوز�للبنك�بذل�الخدمات�"

�الصراف� �وبطاقات �كدفاتر�الشيكات ��أن مانع�وM . ونحوها��tيمقابل، �ب5ن  أصحابيم5¶�البنك

                                                           

 .  ،�بنك�الب)د) ١٧(قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�) ١(

�ا�صرفية"""": انظر)  ٢( �الخدمات �ا�صرفيةفتاوى �الخدمات �ا�صرفيةفتاوى �الخدمات �ا�صرفيةفتاوى �الخدمات �د"فتاوى �وفهرسة �جمع �ال4iكة، �دلة �د. ، �مراجعة �الدين، ]Ýمح� �الستار�أبو�غدة،�. أحمد عبد

 . ٢٩٢م،�ص�١٩٩٨السعودية،

 .م٢٠١٦،�وتعريفة�أسعار�الخدمات�ا�صرفية،�الجارية��بنك�مصرالجارية��بنك�مصرالجارية��بنك�مصرالجارية��بنك�مصردليل�تعليمات�الحسابات�دليل�تعليمات�الحسابات�دليل�تعليمات�الحسابات�دليل�تعليمات�الحسابات�)  ٣(
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٦٦ 
 

� �يتعلق �فيما �الجارية �*يداالحسابات �عبجانب �غرف �كتخصيص �ا، بعض��صحابWستقبال

  .)١("يم5¶هم�بنوع�من�الشيكات�أن أوالحسابات�

M صحاب�الحسابات�الجارية�بسبب�الحسابات�وحدها�هدايا�Wو عينية�أيجوز�للبنك�أن�يقدم��

� �أم5¶ات ��Mو مالية �ومنافع �أو� خدمات �الرسوم �من �*عفاء �ذلك �ومن �والسحب، �با¿يداع تتعلق

�ورسوم� �الحوeت �ورسوم ��مانات �وصناديق �eئتمان �بطاقات �رسوم �من �*عفاء �مثل بعضها،

� �الجوائز�وا�زايا �حكمها �وليس�Iي �ال^خطابات�الضمان�وeعتمادات، تختص�بأصحاب� �M[العامة

  .)٢(الحسابات�الجارية

*ع)ن�عن�منح�بعض�الهدايا�Wصحاب�الحسابات�الجارية� الناحية�الشرعية�Iي�Mمانع�من�"  

M� �أن �ع�ى �مع5ن �مبلغ �عن �تزيد �أرصدOfا �تكون �فتح� ال^[ �عند
ً
�و�Mملحوظا

ً
�مشروطا �ذلك يكون

�الذى�ندب� �ويكون�ذلك�من�قبيل�حسن�ا�عاملة �الرسو الحساب، � رحم" بقولهملسو هيلع هللا ىلصل إليه
ً
هللا�عبدا

�إذا�باع،
ً
� سمحا

ً
�إذا�اقتÞ|} إذا�اش�4ى،سمحا

ً
  .)٤(،)٣("سمحا

�أم ��Iيا �البحرين ��يجوز  M"س)مي* بنك ��أصحابمنح �الجارية، �الحسابات�أمالحسابات ا

 e يراها�البنك�مناسبة�وبطريقة�القرعة،��ال^[من�تنظيم�بعض�الجوائز�بالطريقة��مانعية�ف)�ستثمار

�ب�ناوهذا�ك
ً
  .)٥("فقط،�وهللا�اعلم�ا�ساهم5نوال�أمتكون�تلك�الجوائز�من��أنمشروطا

�الباحث �يرى �سبق �البلد�: مما �مستوى �ليس�فقط�ع�ى �الفتوى �توحيد �ع�ى �العمل ضرورة

� �ا�صارف �مستوى �ع�ى �ولكن ��ةس)مي* الواحد ��Iيوالسبيل �هو با�عاي�45الشرعية��eل�¶امذلك

�ال �الجهات �عن ��دوليةالصادرة �للمؤسسات �وا�راجعة �ا�حاسبة �هيئة �مثل �الثقة ا�الية�ذات

 . ،�ولتصبح�ا�نافسة�بي»Oا�مقصورة�ع�ى�جودة�الخدمة�ا�قدمةة*س)مي

  ::::الجاريةالجاريةالجاريةالجاريةالحسابات�الحسابات�الحسابات�الحسابات�����IيIيIيIيوالسحب�والسحب�والسحب�والسحب�����ععععحركة�*يداحركة�*يداحركة�*يداحركة�*يدا    - - - - دددد

  وقت،��يIي�أوالسحب��*يداعالحسابات�الجارية�ªى�حسابات�تحت�الطلب�تسمح�للعميل�بحرية�

                                                           

 ). بتصرف( ٥٢٤،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�)  ١(

 . ٥٢٥،٥٢٤،�ص�"ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�"ا�عاي45)  ٢(

 .٤١،�ص١،�طمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره،"فتاوى�الخدمات�ا�صرفية"""": انظر)  ٣(

 ).٢٢٠٣(صحيح�ابن�ماجه�،�صححه��لباني�)٢٠٧٦(صحيح�البخاري )  ٤(

 .٢٦٤م،�ص٢٠١١-١٩٧٩،�من�عام�١٠/١٢،�فتوى�رقم�"فتاوى�الهيئة�الشرعية�لبنك�البحرين�*س)ميفتاوى�الهيئة�الشرعية�لبنك�البحرين�*س)ميفتاوى�الهيئة�الشرعية�لبنك�البحرين�*س)ميفتاوى�الهيئة�الشرعية�لبنك�البحرين�*س)مي"""": انظر) ٥(
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٦٧ 
 

حق�ا�قرض�ومن�ثم�يمكنه�السحب��Iيويعت�4iعقد�غM�45زم�) العميل(فالسحب�حق�للمقرض

� �حسابه �أمن �و�يIي �يشاء، �ف�Iيوقت ��نإا�قابل �غM�45زم �القرض �فيحعقد �قأيضا ا�ق�4ض��

        .)١(وقت�يشاء�يIي�أ) العميل�(،�ومن�ثم�يمكنه�رد�رصيد�الحساب�الجاري�للمقرض�)ا�صرف(

        

        ::::يةيةيةيةاستثمار استثمار استثمار استثمار حسابات�حسابات�حسابات�حسابات�����إtىإtىإtىإtىتحويل�الحسابات�الجارية�تحويل�الحسابات�الجارية�تحويل�الحسابات�الجارية�تحويل�الحسابات�الجارية�����- - - - هههه

�لصاحب�الحساب�الجاري  �حسابه� Iي يجوز �ا�صرف�تحويل�رصيد �يطلب�من �وقت�أن أي

بعضه�إtى�حساب�استثمارى�ع�ى�أساس�عقد�ا�ضاربة�الشرعية�أو�الوكالة�باMستثمار،�و��Mو الجاري�أ

الطلب�ا�وقع��يا�بينة�Iيسرى�ذلك�إ�Mمن�تاريخ�صدور�تعليمات�صاحب�الحساب�حسب�الشروط�

�استثماريا�و�ا�طالبة�
ً
من�العميل،�و�Mيجوز�eتفاق�ع�ى�اعتبار�الحساب�الجاري�لف�4ة�ماضية�حسابا

        .)٢(بعائد�عليه�بأثر�رجãي

        ::::السحب�ع�ى�ا�كشوف�من�الحسابات�الجاريةالسحب�ع�ى�ا�كشوف�من�الحسابات�الجاريةالسحب�ع�ى�ا�كشوف�من�الحسابات�الجاريةالسحب�ع�ى�ا�كشوف�من�الحسابات�الجارية- - - - وووو

فائدة��لالجارية�مقابتسمح�البنوك�التقليدية�لعم)¦Oا�بالسحب�ع�ى�ا�كشوف�من�الحسابات�

� �أممعينة، � �ا�صارف ��ةس)مي* ا ��لعامتتف) �أخذبالفائدة
ً
�للمصارف�.عطاءً �أو ا �يمكن �ذلك ومع

�بناء�ةس)مي* 
ً
ع�ى��السماح�بالسحب�ع�ى�ا�كشوف�لبعض�عم)¦Oا��دة�محددة�تكون�قص45ة�غالبا

التكلفة��يعادل ماع�ى�خدمات�القروض��أخذي�أنيجوز�للبنك�ا�قرض�"و.مع�العميل�لعامالتسابقة�

السحب�ع�ى�ا�كشوف�ب5ن�البنك��ناك�إذاا�بالنسبة�أم. )٣(علOPازيادة��أخذله��ز و�Mيجو ة�فقط،عليالف

�تقليدية�ت�بنو ناالخارج�وسواء�ك�أو الداخل��Iيسواء��ليهسار وم
ً
�نمانع�أف)��ةإس)ميمصارف��أو كا

خر�� �كشف�من�حسابات�أحدهما�لدىناة�ع�ى�تغطية�ما�ا�راسليتفق�ا�صرف�مع�غ45ه�من�البنوك�

ترتب�للبنك��إذا. لدى�البنوك�التقليدية�رصدةقدر�من�� �أقلوينبäى�eقتصار�ع�ى�،�)٤(دون�فوائد

                                                           

 . ٣٧،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""دوابة،�الخدمات�ا�صرفية�*س)مية�،� أشرف)  ١(

)
٢
 . ١٤٦،�ص�" ذكرهذكرهذكرهذكرهمرجع�سبق�مرجع�سبق�مرجع�سبق�مرجع�سبق�"قرارات�وتوصيات�ندوات�ال4iكة�ل)قتصاد�*س)مي،�: انظر��)

 .  ٥٣٤،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�)  ٣(

 .٥٢٥،�ص�""""ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق""""    ) ٤(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٦٨ 
 

وجوه�الI��4iيها�ويصرفها�أخذي�س)مي* ا�صرف��نإف�التقليدية�البنك�قفوائد�تبعا�لطري�س)مي* 

        . ")١(و�Mيدعها�لتلك�البنوك

  

        ::::الحسابات�الجاريةالحسابات�الجاريةالحسابات�الجاريةالحسابات�الجارية����IيIيIيIيا�تبادلة�ا�تبادلة�ا�تبادلة�ا�تبادلة�����القروضالقروضالقروضالقروض����- - - - وووو

��أنع�ى��مصرفانفقد�يتفق� �يحتاجه مايوفر�كل�م»Oما خر�من�عملة�محددة�خ)ل�ف�4ة�� �

خر،�ا�بلغ�الذى�اق�4ضه�من�� �استثمار معينة�ع�ى�سبيل�القرض،�ومن�ثم�يتحمل�كل�م»Oما�مخاطر�

 Mمن�الناحية�الشرعية�طا�ا��عليه غبار M رم� وهذا�. الوقت�ا�علوم�Iييرده�بعملته�لصاحبه��أن إtى

  .)٢(خرتقدم�أحد�القرض5ن�ع�ى�� �يتوقف

  

        ::::وحجز�الحسابات�الجاريةوحجز�الحسابات�الجاريةوحجز�الحسابات�الجاريةوحجز�الحسابات�الجاريةرهن�رهن�رهن�رهن�- - - - ىىىى

حجز�رصيد�الحساب��أو ية�لعم)ء�الحسابات�الجارية�رهن�ائتمانقد�يتطلب�تقديم�خدمات�

��الجاري 
ً
  أوكليا

ً
        : ن�بخصوص�الرهنشرعي�5نرضت�تلك�ا�سألة�إشكال5،�وقد�فجزئيا

  .ذمة�ا�صرف��Iيه�دين�للعميل�نW �ضمان أوكرهن��الجاري تقديم�الحساب��ز �Mيجو : ل و � 

ينتفع�بالرهن��أن،�حيث�يجوز�للراهن�ةس)مي* الشريعة��Iيبالرهن��eنتفاعتتعلق�بحكم�: الثانيو 

�ولو�ب�أنللمرOfن��ز �Mيجو الوقت�نفسه��Iيذن�ا�رOfن،�وإبناء�ع�ى�
ً
. ذن�الراهنإينتفع��بالرهن�مطلقا

�من�عائد�الحساب�) ا�رOfن�( البنك��أنوهذا�يع�}�
ً
يستفيد��أن يمكنه M الجاري الذى�يستفيد�عمليا

  .  )٣()الراهن(ذن�صاحب�الحساب�إولو�ب�الجاري من�عائد�الحساب�

� �الفقه ��،لرهن�الودائع�آلية إtى الدوtيوتوصل�مجمع
ً
�سواء��أن"موضحا �جائز، رهن�الودائع

�تحت�الطلب��كانتأ �الودائع �e �أم) الحسابات�الجارية(من �الرهن�ع�ى�ستثمار الودائع �و�Mيتم ية،

البنك�الذي��ناك�إذاو . إ�Mبإجراء�يمنع�صاحب�الحساب�من�التصرف�فيه�طيلة�مدة�الرهنمبالغها�

� �ا�بالغ �نقل �لزم �هو�ا�رOfن �الجاري �الحساب ��إtىلديه �الاستثمار حساب �ينتفي �بحيث �ضماني،

                                                           

 .  ٨٦،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"قرارات�وتوصيات�ندوات�ال4iكة�ل)قتصاد�*س)مي،�)  ١(

 .  ٦٣�،٦٤،�ص�"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق)  "٢(

 .  ٦٤ ٤٢،�مرجع�سبق�ذكره،�ص"ا�صرفية�*س)ميةا�صرفية�*س)ميةا�صرفية�*س)ميةا�صرفية�*س)مية����الخدماتالخدماتالخدماتالخدمات"أشرف�دوابة،�) ٣(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٦٩ 
 

��أرباحويستحق�) ا�ضاربة(القراض��إtىللتحول�من�القرض�
ً
ا�رOfن��Mنتفاعالحساب�صاحبه�تجنبا

  .)١("بنماء�الرهن) الدائن(

�الحساب�أم �للحجز�ع�ى �بالنسبة ��الجاري ا
ً
 كليا

ً
�للتسهي)ت�e ضمان ،أو�جزئيا

ً
�مثل�ئتمانا ية

��ناك�إذايجوز�الحجز�من�الحسابات�"وا�رابحات�وغ45ها،��ضمانخطابات�ال
ً
ب5ن�البنك��عليهمتفقا

�)" ٢(والعميل
ً
  . ضمانالغرض�من�ال�ءح^}�انتفاويظل�الحجز�ساريا

  

٢٢٢٢////٢٢٢٢////١١١١ : : : : eالحسابات� eالحسابات� eالحسابات� eيةيةيةيةستثمار ستثمار ستثمار ستثمار الحسابات� : : : :        

عقد��أساسع�ى��استثمارها Iي ا�صرف ويفوض�والهأميداع�إªى�حسابات�يقوم�فيه�ا�ودع�ب

�بالغرم �الغنم �لقاعدة
ً
�ووفقا �. ا�ضاربة، ��استثمار ويتم �Iهذه �متوافقة�ي�موال مع��مشروعات

�ال^[حسب�النسب�ا�ئوية��صرفالناشئة�ع»Oا�ب5ن�ا�ودع�وا��رباح� الضوابط�الشرعية،�ويتم�توزيع�

  . )٣(طلب�فتح�الحساب�Iيتحدد�لكل�م»Oما�

  :)٤(يةيةيةيةستثمار ستثمار ستثمار ستثمار واع�الحسابات�e واع�الحسابات�e واع�الحسابات�e واع�الحسابات�e أنأنأنأن: : : : ١١١١////٢٢٢٢////٢٢٢٢////١١١١

 eالصور��ستثمار تتخذ�حسابات��
ً
  : ة�تيغالبا

    ::::ا�طلقةا�طلقةا�طلقةا�طلقة����أو أو أو أو ية�ا�ش�4كة�ية�ا�ش�4كة�ية�ا�ش�4كة�ية�ا�ش�4كة�ستثمار ستثمار ستثمار ستثمار الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�e   - - - -     أأأأ

أموالهم،�حيث�يقوم� استثمار عم)ئه�الذين�يرغبون�Iيوªي�ا�بالغ�ال^[�يتلقاها�ا�صرف�من�  

�بمشروع� �ربطها �دون �أي �ا�طلقة �أساس�ا�ضاربة �ع�ى �باستثمارها �بتفويض�ا�صرف �فOPا ا�ودع

يقدمها�ا�ودعون�لهذا�الحساب�Iي�النتائج�الكلية��للتوظيف،��[�موال�ال^استثمارى�مع5ن،�وتشارك�

�
ً
(خسارة�و كانت�أكل�بحسب�حصته�ربحا

٥
(.  

رية�يحصل�ا�صرف�ع�ى�نسبة�م»Oا�ب5ن�ا�صرف�والعم)ء�ع�ى�ف�4ات�دو �رباح� ويتم�توزيع�

�ويحصل�العم)ء�ع�ى�نسبة�من�الربح�حسب�با
ً
�م»Oم�وتوزع�الخسائر�بقدر��مساهمةعتباره�مضاربا

ً
ك)

                                                           

 ).  ٣/٩(،�)٨٦(قرارات�وتوصيات�مجمع�الفقه�*س)مي�الدوtي�،�رقم��)  ١(

 ).  ٣/٩(،�)٨٦(،�قرار�رقم��"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق"""")  ٢(

 .  ١٠م،�ص٢٠١٦دليل�الضوابط�الشرعية�لبنك�مصر�للمعام)ت�*س)مية،�) ٣(

 . ٧٦-٤٣،�ص""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""،�""""ا�صرفية�*س)مية�الخدمات"أشرف�دوابة،�: �زيد�من�التفاصيل) ٤(

 .  )بتصرف( ٦٦،�ص"ذكرهذكرهذكرهذكرهمرجع�سبق�مرجع�سبق�مرجع�سبق�مرجع�سبق�""""،رالغريب�ناص)٥(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٧٠ 
 

I� ��يا�ساهمة ��لم ماالتمويل �ا�صرف ��[.يقصر�أو يتعد �ملحق �فتح�) ٢/١(ويتضمن �طلب نموذج

  ] )١(حسابات�ببنك�فيصل�*س)مى

  ::::ا�قيدةا�قيدةا�قيدةا�قيدة����أو أو أو أو ية�ا�خصصة�ية�ا�خصصة�ية�ا�خصصة�ية�ا�خصصة�ستثمار ستثمار ستثمار ستثمار الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�e   - ب

ªى�ا�بالغ�ال^[�يفوض�أصحا�Oا�ا�ؤسسة�باستثمارها�ع�ى�أساس�ا�ضاربة�ا�قيدة�بمشروع�  

�أو �الحساب�Iي برنامج محدد، إن�وجدت� �رباح استثمارى�مع5ن�ويش�4ك�ا�صرف�وصاحب�هذا

حسب�النسبة�ال^[�تحدد�لكل�م»Oما�Iي�عقد�ا�ضاربة،�ويتحمل�صاحب�كل�حساب�الخسارة�بنسبة�

�عن� �نتج �إ�Mما �تخص�حسابه �ال^[ �ف45أس�ا�ال �أحصته �الشروط��و التعدي التقص�45أو�مخالفة

  .)٢(فيتحملها�ا�صرف

�يمكن� �النوعية�من�الحسابات�من�خ)ل�الوكالة�با�إدارةكما ،�فيكون�ا�صرف�ستثمارM هذه

�عن�ا�ودع5ن��س)مي* 
ً
الغرض�ا�خصص�من�أجله،�ويتلقى�مقابل�ذلك��Iي أموالهم استثمار Iيوكي)

�بغض�النظر�عن�نتيجة�النشاط
ً
�معلوما

ً
  .أجرا

        ::::الحسابات�eدخاريةالحسابات�eدخاريةالحسابات�eدخاريةالحسابات�eدخارية: : : : ٣٣٣٣////٢٢٢٢////١١١١

�التوف�45 �ا�صرف�بقصد �Iي �بإيداعها �أصحا�Oا �يقوم �ال^[ �النقدية �ا�بالغ وeدخار�بحيث�ªى

�عن�استخدام�ا�بالغ�ا�دخرة،�مقابل�الحصول�ع�ى�ربح،�وعادة�ما
ً
يكون�هذا�الربح� يتخلون�مؤقتا

Mن�هذه�ا�بالغ�W�،
ً
�جدا

ً
تخصص�كلها�ل)ستثمار�بل�يحتفظ�بجزء�كب�45م»Oا��واجهة�احتماMت� يس45ا

Iحكام�السحب�ا�فاجئة�من�قبل�العم)ء،�كما�أنه�يجوز�للبنك�استثمارها�W�
ً
ي�الوعاء�ا�ش�4ك�وفقا

�الودائع� ا�ضاربة�الشرعية�أو ذات�طبيعة�مزدوجة،�) التوف45(أي�صيغة�شرعية�أخرى�وتعد�هذه

�تش�4ك�مع�الحسابات�الجارية�Iي ]gلحسابات�ودائع� ف�
ً
�ا�ودع�خ)فا �م^}�شاء إمكان�السحب�م»Oا

يل�¶م�ا�صرف�بردها�إ�Mعند�حلول��جل،�وIي�ا�قابل�تلتقي�ودائع�التوف�45مع�ودائع� e] Mستثمار�ال^

�لحسابات�
ً
�تفرضه�ا�صارف�من�عوائد�للموفرين�وا�ستثمرين�ع�ى�حد�سواء�خ)فا eستثمار�فيما

                                                           

 . طلب�فتح�الحسابات�ببنك�فيصل�*س)مى) ٢/١(أنظر�ملحق�رقم�) ١(

 ١٠١٠،�صذكرهذكرهذكرهذكرهمرجع�سبق�مرجع�سبق�مرجع�سبق�مرجع�سبق�،�""""ا�عاي�45الشرعية)٢(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
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�الجارية ��[.)١(الودائع �ملحق �مصر�) ٢/٢(ويتضمن �ببنك �الحسابات �لفتح �الشرعية الضوابط

        ] ).٢(س)ميةللمعام)ت�* 

٤٤٤٤////٢٢٢٢////١١١١ : : : : eالصكوك� eالصكوك� eالصكوك� eيةيةيةيةستثمار ستثمار ستثمار ستثمار الصكوك�::::        

�وثائق�متس �و اªى �شائعة
ً
�تمثل�حصصا �القيمة ��Iيية ��و أعيان�أملكية �Iيأوخدمات��أو منافع

،�وذلك�بعد�تحصيل�قيمة�الصكوك�وقفل�باب�خاص استثمارى نشاط��أو موجودات�مشروع�مع5ن�

� �وبدء �أجلهاستخدامeكتتاب �من �أصدرت �فيما �. )٣(ها �ا�صرف �ل�س)مي* و�يصدرها
ً
�نظاموفقا

� �تكون �وقد ��ةعاما�ضاربة، ��س)مي* يستثمر�ا�صرف �ومشاريعه��أنشطته Iيحصيل¨Oا ا�تنوعة،

�غ�45قابلة�لل
ً
،�ووثائق�صناديق�*يداعشهادات�: ،�ويدخل�فOPاتداول ا�تعددة،�وهذه�الصكوك�غالبا

 e ٤(] )شهادات�بنك�فيصل�*س)مى) ٢/٣(ويتضمن�ملحق��[. ونحوها�ستثمار(  

        ::::يةيةيةيةستثمار ستثمار ستثمار ستثمار الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�I���� eيIيIيIيشكاMت�شرعية�شكاMت�شرعية�شكاMت�شرعية�شكاMت�شرعية�وإوإوإوإ����ةةةةاقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي    اعتباراتاعتباراتاعتباراتاعتبارات: : : : ٥٥٥٥////٢٢٢٢////١١١١

ا�صرIي�التطبيق��Iيية�ستثمار ت�الشرعية�للحسابات�e شكاe * Mقتصادية�و�تأهم�eعتبارا

  :ي*س)م

  : يةيةيةيةستثمار ستثمار ستثمار ستثمار الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�I���� eيIيIيIيا�ضاربة�ا�ش�4كة�ا�ضاربة�ا�ش�4كة�ا�ضاربة�ا�ش�4كة�ا�ضاربة�ا�ش�4كة�: : : : ١١١١////٥٥٥٥////٢٢٢٢////١١١١

��ال^[ ªىا�ضاربة�ا�ش�4كة��-أ
ً
�و طبيãي�أشخص��إtىبالتعاقب��أو يعهد�فOPا�مستثمرون�عديدون�معا

�ي معنو  �e . مباستثمار�أمواله،
ً
�غالبا �له �بنوع��ستثمار ويطلق �يقيد �وقد �للمصلحة،

ً
�محققا �يراه بما

 e� �من �* ستثمارخاص �مع ،� �صراحة �له ��أو ذن �بخلط
ً
�والهأمضمنا �ببعض،

ً
�بعضا بماله،��أو م

 وموافقته�
ً
�والهأمع�ى�سحب��أحيانا

ً
�عند�الحاجة�بشروط�معينة�أو م�كليا

ً
  . جزئيا

ا�ضاربة�ا�ش�4كة،�فا�ستثمرون�بمجموعهم�هم�أرباب�ا�ال،�والع)قة�بي»Oم،��أطرافا�عن�أم

باMستثمار�طرف�ثالث��إtىعهد�ا�ضارب��إذاو . خلط�ماله�بمالهم�ªى�ا�شاركة�إذابما�فOPم�ا�ضارب�

ORإليهل�و�ن�عهد�و ية�ب5ن�ا�ضارب�� نامضاربة�ث�افإ� Mرباب�أ،�وليست�وساطة�بينه�وب5ن�ستثماربا

  ).يةستثمار الحسابات�e �أصحاب( والم� 

                                                           

 . ٢١٠م،�ص١�،١٩٨٣ط�السعودية، دار�الشروق،�،"الودائع�ا�صرفية�واستثمارها�Iي�*س)مالودائع�ا�صرفية�واستثمارها�Iي�*س)مالودائع�ا�صرفية�واستثمارها�Iي�*س)مالودائع�ا�صرفية�واستثمارها�Iي�*س)م"حسن��م5ن،�) ١(

 .الضوابط�الشرعية�لفتح�الحسابات�ببنك�مصر)  ٢/٢(أنظر�ملحق�رقم�) ٢(

 .٤٦٧،�مرجع�سبق�ذكره،�ص"هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�*س)مية�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�*س)مية�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�*س)مية�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�*س)مية�"ا�عاي�45الشرعية،�) ٣(

 .إع)ن�شهادة�ادخار�بنك�فيصل�*س)مى )٢/٣(لحق�رقم) ٤(
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٧٢ 
 

        ::::يةيةيةيةستثمار ستثمار ستثمار ستثمار وال�الحسابات�e وال�الحسابات�e وال�الحسابات�e وال�الحسابات�e أمأمأمأمخلط�خلط�خلط�خلط�: : : : ٢٢٢٢////٥٥٥٥////٢٢٢٢////١١١١

 e� �الحسابات �ستثمار تقوم �ع�ى �الجما�ي�أساسية �الخلط �لè �مبدأ وال�موا�ت)حق

�عن�كون�تقديم�)ا�ستثمرين�(ا�ستثمرة،�وذلك�لتعدد�أرباب�ا�ال�
ً
دفعة��يتم Mم�والهأم،�فض)

        .واحدة�بل�ع�ى�ف�4ات�مختلفة

هذا�الخلط�جائز��نإعمل�برأيك�فا: قال�له�أو رب�ا�ال�للمضارب�بذلك،��نإذا�أذه�أنع�ى�

 *� �وهذا �هو�ا�تبع ��Iيذن �ا�صارف �به �تقوم �كما �ا�ش�4كة، �الحسابات�ا�ضاربة �Iي *س)مية

  .)١(eستثمارية�ح^}�لو�لم�ينص�ع�ى�ذلك�Iي�شروطها

        : : : : لزوم�توقيت�ا�ضاربةلزوم�توقيت�ا�ضاربةلزوم�توقيت�ا�ضاربةلزوم�توقيت�ا�ضاربة����: : : : ٣٣٣٣////٥٥٥٥////٢٢٢٢////١١١١

�فيتجه�أم،اتنتg[�بان¨Oا¦Oيقصد�بتوقيت�ا�ضاربة�تحديد�مدة�لها�بحيث�
ً
كوORا�Mزمة��إtىا�لزوما

  . ا�ضاربة�عدم�اللزوم�Iي �صل أنخ)ل�تلك�ا�دة،�مع�

وقت�إغ)ق��يIي�أشروط�الحساب�أنه�يحق�للمصرف��ي*س)مية�Iوجرى�العرف�Iي�ا�صارف�

�أن �كما �السبب، �بيان �بدون �صاحب� الحساب �لطلب
ً
�غالبا �تستجيب �*س)مية �ا�صارف إدارة

فسخ�اتفاéي�رضائي�وهو�،�أو�هو�لإtى��صالحساب�بإORاء�ا�ضاربة�لظروف�طارئة�عليه،�وهذا�رجوع�

  :ا�عاي�45الشرعية�بذات��الخصوص�Iيوجاء�.)٢(قائم�ح^}�Iي�العقود�ال)زمة

فOPما��يثبت Mحالت5ن��Iي�Mإمن�الطرف5ن�فسخه��يعقد�ا�ضاربة�غM�45زم،�ويحق�W �ن�صل�أ"

  :حق�الفسخ

 .أو�الحكم[ إذا�شرع�ا�ضارب�Iي�العمل،�فتصبح�ا�ضاربة�Mزمة�إtى�ح5ن�التنضيض�الحقيقي •

 .)٣(�Mباتفاق�الطرف5ن�إقبل�ذلك�الوقت��إORاؤها يحق ف)ع�ى�تأقيت�ا�ضاربة،��الطرفاناتفق��إذا •

 
        : : : : للمستثمرينللمستثمرينللمستثمرينللمستثمرين����ةةةةعامعامعامعامالالالالالجمعية�الجمعية�الجمعية�الجمعية�: : : : ٤٤٤٤////٥٥٥٥////٢٢٢٢////١١١١

  أما�Iي�ا�صارف�،الع)قة�ب5ن�ا�ودع5ن�Iي�البنوك�التقليدية�قائمة�ع�ى�مبدأ�ا�ديونية

                                                           

�: انظر) ١( �ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفية"عبد�الستار�أبو�غدة، �ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةبحوث�Iي �ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةبحوث�Iي �ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةبحوث�Iي �ال4iكة،�ط�،،،،""""بحوث�Iي �مجموعة�دلة م،�١�،٢٠٠٢شركة�التوفيق،

)٣/٩٠،٩١  .( 

  .  بتصرف)  ٣/٩٣،٩٤(،�"ا�رجع�السايقا�رجع�السايقا�رجع�السايقا�رجع�السايق) "٢(

  . ٣٧٠،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�) ٣(
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٧٣ 
 

فتح�ا�جال�ل4iوز�فكرة�تكوين�جمعية�عامة� قائمة�ع�ى�مبدأ�ا�شاركة،�وهذا�ما�ة*س)مية�فالع)ق

� �يتم �*س)مية �ا�صارف �Iي �أخذاللمودع5ن �لحقوق��اختيارها �حماية �أموالهم، �eعتبار�حجم Iي

ا�ودع5ن�أصحاب�الحسابات�eستثمارية،�والتأكد�من�حسن�استخدام�ا�صرف�Wموالهم،�وال�¶امه�

يلزم�من�اق�4احات�Iي�هذا�الشأن��جلس�إدارة�البنك�أو�الجمعية� رعية،�وتقديم�مابالضوابط�الش

للمستثمرين��أنحيث�"  .)١(إدارة�ا�صرف�Wموال�ا�ضاربة العمومية�للمساهم5ن،�دون�أي�تدخل�Iي

�) والم� رباب�أ( �ا�ضارب�تتمثل �ع�ى
ً
��ستثمار شروط�I� eيحقوقا �وا�وافق �منه م»Oم��علOPاا�علنة

�من�تأليف�لجنة�متطوعة�تختار�م»Oم�لحماية�تلك��مانع�ه�M نإا�ضاربة�ا�ش�4كة،�ف�Iيبالدخول�
ً
شرعا

�Mعن�إية�ستثمار قراراته�I� eيتتدخل��أندون��علOPاالحقوق،�ومراقبة�تنفيذ�شروط�ا�ضاربة�ا�تفق�

  .)٢("طريق�ا�شورة�غ�45ا�لزمة�للمضارب

        ::::يةيةيةيةستثمار ستثمار ستثمار ستثمار الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�e الحسابات�e ����يييي�رباح��Iرباح��Iرباح��Iرباح�Iتوزيع�توزيع�توزيع�توزيع�: : : : ٥٥٥٥////٥٥٥٥////٢٢٢٢////١١١١

�للجهالة�و �توزيعهتكون�كيفية��أنالربح��Iيش�4ط�يُ "
ً
�نافيا

ً
�للمنازعةمانعمعلومة�علما

ً
�أنو �،ا

�أنويجب�. ا�ال�رأسنسبة�من��أو مبلغ�مقطوع��أساسيكون�ذلك�ع�ى�نسبة�مشاعة�من�الربح��Mع�ى�

يغ45ا�نسبة�التوزيع��أنيتم�eتفاق�ع�ى�نسبة�توزيع�الربح�عند�التعاقد،�كما�يجوز�باتفاق�الطرف5ن�

        ....)٣("هذا�eتفاق�ايسري�علOP ال^[الف�4ة��بيانوقت�مع��يIي�أ

        ):):):):مرمرمرمرنّ نّ نّ نّ الالالال( ( ( ( بطريقة�بطريقة�بطريقة�بطريقة�����رباحرباحرباحرباح� � � � توزيع�توزيع�توزيع�توزيع�����:١/٢/٥/٦

� �الفقه �مجمع �بقرار ��Iي الدوtي *س)ميجاء �ا�صرفية �الودائع �عن حسابات�(قراره

 eمانع: "هأن)ستثمار�Mح5ن�توزيع���
ً
طريقة�النمر�القائمة�ع�ى�مراعاة�مبلغ��استخداممن��رباح� شرعا

  .)٤("ستثمارI� eيكل�مستثمر�ومدة�بقائه�

Mي تؤدي هذه�الطريقة�Iى�قطع�ا�شاركة�tي�تحقق�العدالة� إªا�نسب�شائعة،�وORW�،رباح�

مبالغه�مدة�أك�4iمن�مبالغ�غ45ه،�وتوزيع�الربح� والتوازن�ب5ن�من�قدم�مبالغ�أك]�4من�غ45ه،�أو�مكثت

بقدر�الحصص�ف45أس�ا�ال،�مع�مراعاة�الزمن�بسبب�طبيعة�ا�ضاربة�ا�ش�4كة�ال^[��Mي�¶امن�فOPا�

                                                           

  .٤٩،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""أشرف�دوابه،�) ١(

  .)٥/١٣(،�)١٢٣(رقم� ،�قرار"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""قرارات�وتوصيات�مجمع�الفقه�*س)مي�الدوtي،�:  انظر) ٢(

  . ٣٧٢،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�:  انظر) ٣(

  ). ٥/١٣(،�)١٢٣(،�قرار�رقم�""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""قرارات�وتوصيات�مجمع�الفقه�*س)مي�الدوtي،�:  انظر) ٤(
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٧٤ 
 

�ىا¿ضافة�إtبدخول�وخروج�حسابات�eستثمار،�فكان�Mبد�من�مراعاة�تفاضلهم�Iي�زمن�ا�شاركة،�

  .)١(تفاوOfم�Iي�مبالغ�ا�شاركة

        : : : : *يداع*يداع*يداع*يداعوحركة�السحب�ووحركة�السحب�ووحركة�السحب�ووحركة�السحب�و����رباحرباحرباحرباح� � � � : : : : ٧٧٧٧////٥٥٥٥////٢٢٢٢////١١١١

� �ا�صارف �اتجاهات �Iتختلف �تأ�ي*س)مية �مدى ��*يداعث�45حركات �ع�ى �رباح� والسحب

� �ع�ى �e �أصحابا�وزعة �ا�ش�4كةستثمار الحسابات ��.ية لتلك��أرباح تحسب Mفبعض�ا�صارف

  .يداعلí �التاtيخر�من�اليوم�يداع،�والبعض�� لí �التاtي�Mمن�الشهر�إالحسابات�

M�
ً
�غالبا �ا�قابل�فإن�ا�صارف�*س)مية تحول�ب5ن�ا�ودع5ن�وسحب�أرصدة�حساباOfم� وIي

�خ)ل�ف�4ة�eستثمار،�وقبل�ORاية��جل�ا�تفق�عليه،�وقد�اتجهت�بعض�ا�صارف�
ً
�أو�جزئيا

ً
إtى�كليا

إtى�اب�eستثمارى�من�أي�ربح�عند�السحب�قبل��جل،�واتجه�البعض��خر�صاحب�الحس�نحرما

من�الربح�ع�ى�ا�بلغ�ا�سحوب�فقط�وبعض�ا�صارف�وضعت�حدا�أدنى�لرصيد�الحسابات��هحرمان

�لتحويله�إtى�حساب�جاري �نوجعلت�نقصاeستثمارية،�
ً
  .الحساب�عن�هذا�الحد�م4iرا

،�وهذا�ا�بدأ�)٢("ا�سلمون�ع�ى�شروطهم" ملسو هيلع هللا ىلص قول�الرسول �Iيكل�ذلك�يدخل��أنويمكن�القول�

الواردة��،ية�من�خ)ل�موافقاOfم�ع�ى�الشروط�الخاصة�بذلكستثمار الحسابات�e �أصحابلو�أقره�

الربح�عند�سحب�رصيده��Iيعند�التعاقد،�ويعد�ذلك�من�قبيل�تنازل�صاحب�الحساب�عن�حقه�

  . عليهجل�ا�تفق�قبل�� 

�قرار� �اتخاذ � �عند �باWولوية �تحظى �بالحسابات�ال^[ �تظهر�إشكالية�خاصة �العم�ي �الواقع وIي

� �فمن �أeستثمار، �ا�صرف��نالطبيãي �ل)ستثمار�لدى �ا�تاحة ��موال �فOPا �تكون �ف�4ات توجد

�ثم� �ومن �الفرص�ا�تاحة، �أك�4iمن �الذاتية �ا�صرف �وأموال �ا�ستثمرين �ودائع �Iي
ً
�ممث) *س)مي

�يت �أولوية �بإعطاء ��موال، �هذه �ب5ن �با�فاضلة �القيام �ا�صرف�*س)مي �ع�ى �لMستثمار�أمواحتم

�أو �بي»Oما ا�ستثمرين، �والتناسب �أو�بالنسبة �الذاتية، ��.أمواله �ا�صارف �تباينت �Iوقد �ي*س)مية

                                                           

م�،�١�،٢٠٠٩،�شركة�التوفيق،�مجموعة�دلة�ال4iكة،�ط""""بحوث�Iي�ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةبحوث�Iي�ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةبحوث�Iي�ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةبحوث�Iي�ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفية"عبد�الستار�أبو�غدة،�: انظر) ١(

١٠/٤٤،٤٥ .( 

بدون�تاريخ�نشر�لبنان،�محمد�محÝ[�الدين�عبد�الحميد،�ا�كتبة�العصرية،�صيدا،�ب45وت،�: ،�تحقيق"سîن�أبي�داودسîن�أبي�داودسîن�أبي�داودسîن�أبي�داود"أبو�داود،�) ٢(

)٣/٣٠٤  .(  
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٧٥ 
 

�الش ��Oذا �من�و بالتوجه�� �أخذفم»Oا�من��أنتوجOPاOfا �من�الثانيبالتوجه��أخذل،�وم»Oا �أخذ،�وم»Oا

  .)١(بالتوجه�الثالث

ية،�ستثمار e �تWصحاب�الحسابايكون��أنيجب��ستثمار I� eيلوية�و � �إعطاء أن الباحثالباحثالباحثالباحثويرى�ويرى�ويرى�ويرى�

 Wى،�وليس�لتعطيله�لدى�ا�ضارب�ستثمارل) �والهأمما�دفع�نإرب�ا�ال��نtاستثماره بعد ما إ� Wوالهم�

  .الذاتية

        : : : : للربحللربحللربحللربح����»Oائي»Oائي»Oائي»Oائيالتوزيع�الالتوزيع�الالتوزيع�الالتوزيع�ال����: : : : ٨٨٨٨////٥٥٥٥////٢٢٢٢////١١١١

ية�ا�ش�4كة�بصفة�ستثمار الحسابات�e �أصحابع�ى��رباح� بتوزيع��ةس)مي* تقوم�ا�صارف�

�
ً
،�دون�الحاجة��كل�ث)ثة�أشهر �أو دورية،�سواء�شهريا

ً
ونحوها،�وتعت�4iكل�دورة�مضاربة�مستقلة�ماليا

ORاية�كل�دورة��يWصحا�Oا�Iا�ستثمرة��لأصل��مواتسليم��أو نقود��إtىية�ستثمار e �أصولهالتحويل�

  .مضاربة

� �: " ا�عاي�45الشرعية�Iيوجاء �ظهوره �بمجرد �من�الربح �Iي) تحققه(يستحق�ا�ضارب�نصيبه

�وقاية�لإعمليات�ا�ضاربة،�ولكنه�ملك�غ�45مستقر�
ً
�Mبالقسمة�إا�ال�ف)�يتأكد��رأسذ�يكون�محبوسا

  . )٢()"الحكم[ أو الحقيقي التنضيضعند�

٩٩٩٩////٥٥٥٥////٢٢٢٢////١١١١ : : : :Iالضمان�Iالضمان�Iالضمان�Iا�ضاربةا�ضاربةا�ضاربةا�ضاربة����ييييالضمان� : : : :        

خالف��إذا�Mإيده�من�مال�ا�ضاربة��Iي ما5ن�ع�ى�أم،�وا�ضارب�ات�مانا�ضاربة�من�عقود�"

خالف�شروط��أو ا�ضاربة،��أموال إدارة Iيقصر��أو فتعدى�ع�ى�مال�ا�ضاربة،��ة�مانشروط�عقد�

��إذاعقد�ا�ضاربة،�ف
ً
  )"٣(للرأس�ا�ا اأصبح�ضامنمن�ذلك�فقد��أك]4  أوفعل�واحدا

  )٤"(] )اتفاقية�خدمات�مصرف�ابو�ظ¢}�) ٢/٤(ويتضمن�ملحق��[

  

        ):):):):�جنبية�جنبية�جنبية�جنبيةبيع�وشراء�العم)ت�بيع�وشراء�العم)ت�بيع�وشراء�العم)ت�بيع�وشراء�العم)ت�((((�جن¢[�جن¢[�جن¢[�جن¢[الصرف�الصرف�الصرف�الصرف�: : : : ٣٣٣٣////١١١١

  )�نقديا�عاماستبدال�عم)ت�بعم)ت�أخرى�ت�يا�تعامل5ن�Iتقوم�ا�صارف�باMستجابة�لرغبة�
                                                           

 ).١٠/٣٠،٣١(م،�١�،٢٠٠٩،�مرجع�سبق�ذكره،�ال4iكة،�طبحوث�Iي�ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةبحوث�Iي�ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةبحوث�Iي�ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةبحوث�Iي�ا�عام)ت�و�ساليب�ا�صرفيةعبد�الستار�أبو�غدة،�: انظر)١(

 . ٣٧٣،٣٧٢،�ص�" مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�: انظر) ٢(

 . ٣٧٢،�ص�"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق: "انظر) ٣(

�ت ���ف ا) ٢/٤(ا��� ���� ر�� ) ٤(���  !�� .ا+*(�% ) '&% $ا#"



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٧٦ 
 

�بالخصم�و* عامت�أو 
ً
عقد�الصرف�بضوابطه��إطار  Iيضافة�للحسابات،�وهذه�الخدمة�يتم�تكييفها�)

  .)١(بعضها�ببعض�ناثمأبيع��فg[واع�البيوع،�أننوع�من��وªي الفقهية،

  : )٢(�تيا�عاي�45الشرعية��Iيوجاء������

 : ة�تيوالضوابط�الشرعية��حكام� العم)ت�شريطة�مراعاة��Iيتجوز�ا�تاجرة�" - - - - ١١١١

��كانيتم�التقابض�قبل�تفرق�العاقدين،�سواء��أن* 
ً
 �أو القبض�حقيقيا

ً
  .حكميا

خر�أحدهما�عملة�ورقية�و� �كانالبديل5ن�اللذين�هما�من�جنس�واحد�ولو��Iييتم�التماثل��أن* 

  .للدولة�نفسها�ه�ا�عدنيوالجني�الورéى الجنيه،�مثل�عملة�معدنية

  . كلOPما�أو أجل�لتسليم�أحد�البدل5ن��أو العقد�ع�ى�خيار�شرط��يشمل M أن* 

��تكون  M أن*  �بالعم)ت�بقصد�eحتكار، �ا�تاجرة �ي�4تب��أو عملية ��عليهبما �و باWفراد�أضرر

  . ا�جتمعات

  .Iي�السوق��جلة التعامل��بالعم)ت يكون  M أن* 

 .عقود�مؤجلة�إبرامب�مآجلة�أجل�سواء�تم�بتبادل�حوeت�سوق�الصرف�� �يالتعامل�Iيحرم� - - - - ٢٢٢٢

    M ما��يتحققOPا�قبض�البدل5ن�كلOPف. 

 تتم�بعملة�يتوقع��ال^[ربح�العملية��انخفاض لتوéي كانولو��أيضاجل�يحرم�الصرف��  - - - - ٣٣٣٣

 ". قيم¨Oا�انخفاض   

 

        ::::العم)تالعم)تالعم)تالعم)ت����IيIيIيIيالقبض�القبض�القبض�القبض�: : : : ١/٣/١ 

تم�التعاقد�ع�ى�بيع�مبلغ�من�العم)ت�ف)بد�من�تسليم�وقبض�جميع�ا�بالغ�موضوع��إذا

  .ا�تاجرة�قبل�التفرق 

M قبض�جزء�من�أحد�و خر،�دون�� �ن5لجواز�ا�تاجرة�بالعم)ت�قبض�أحد�البديل�يكفي�M

  .الباéى�ن قبضه�دو صح�فيما�تم��،قبض�بعض�البدل�نإالبدل5ن،ف

                                                           

 .٢١٥،ص" مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""الغريب�ناصر،�) ١(

 . ٥٦،٥٥،�ص�""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�: انظر) ٢(
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٧٧ 
 

�بالتخلية�مع�ا�الحكم[يتحقق�القبض�و �باWيدي با�ناولة الحقيقييتحقق�القبض�
ً
�وحكما

ً
عتبارا

،�ومن�صور�القبض�
ً
�ا�عت4iة��الحكم[التمك5ن�من�التصرف�ولو�لم�يوجد�القبض�حسا

ً
�وعرفا

ً
شرعا

  : يأتي ما

 .حساب�العميل�Iي�بلغ�من�ا�ال��Iيالقيد�ا�صر  - أ

 .لعملة�ا�كتوب��Oا�عند�استيفائهله�رصيد�قابل�للسحب�با�نإذا�كاتسلم�الشيك�   - ب

�   - ت يمكن�فOPا��ال^[الحالة��Iي) ا�ش�4ي (بطاقة�ل�الماقسيمة�الدفع�ا�وقعة�من�حتسلم�البائع

 .)١("قابل�البطاقة�بدون�أجل�إtىيدفع�ا�بلغ��أنللبنك�ا�صدر�للبطاقة�

  

        ::::تأج�45الخزائنتأج�45الخزائنتأج�45الخزائنتأج�45الخزائن: : : : ٤٤٤٤////١١١١

مجوهرات�ثمينة��و الهامة�أوªي�الخدمات�ال^[�تقدمها�ا�صارف�لعم)¦Oا�ليحفظوا�فOPا�وثائقهم�

 أحدهما�مع�العميل�و�خر�لدى�إدارة�ا�صرف،�وM، أو�نقود�ذهبية�وسبائك،�ولكل�خزينة�مفتاحان

،�وتكون�الخزائن�داخل�غرف�محصنة�للحماية�و�من،�و�Mيحق��ندوب�
ً
�معا تفتح�الخزينة�إO��Mما

� {gينت� �للعميل�ح^} �ي�4ك�فرصة �ولكنه �الخزينةالبنك�eنتظار�بعد�فتح�الخزينة،
ً
�معا  .)٢(ثم�يغلقا

]� �ملحق �الب)د) ٢/٥(ويتضمن �بنك ��مانات �خزن �.] )٣(نموذج �الخدمة �هذه ا�صارف��Iيوتطبق

        : جارة* بصورت5ن�هما�عقد�الوديعة�وعقد��ةس)مي* 

  : عقد�الوديعة: tىو الصورة�� 

يريد� إtى�حفظ�مايعت�4iإيجار�الخزائن�الحديدية�عقد�وديعة�حقيقية،�وذلك�Wن�العميل�Oðدف�

�بإيداعها�Iي
ً
الخزانة،�والخزانة�تحت�يد�ا�صرف،�كذلك� من�أوراق�ومستندات�و�أشياء�ثمينة�مث)

تختلط�بغ45ها�و�Mيتصرف�فOPا�ا�صرف،�كما�أن�العميل��Mيمكنه�الوصول� الخزانة�بما�فOPا�M فإن

  .)٤(إI�Mي�مواعيد�عمل�ا�صرف�الرسمية،�أي�بعلم�ا�صرف الخزانة إtى

                                                           

 .   ٥٧،��ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""ا�عاي�45الشرعية�،) ١(

 .    ٢١٧،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""الغريب�ناصر،) ٢(

 .،�نموذج�خزن��مانات�بنك�الب)د)٢/٥(أنظر�ملحق�رقم) ٣(

  لة�دكتوراة�،�رسا""""الخدمات�ا�صرفية�غe�45ستثمارية�وحكمها�Iي�الشريعة�*س)ميةالخدمات�ا�صرفية�غe�45ستثمارية�وحكمها�Iي�الشريعة�*س)ميةالخدمات�ا�صرفية�غe�45ستثمارية�وحكمها�Iي�الشريعة�*س)ميةالخدمات�ا�صرفية�غe�45ستثمارية�وحكمها�Iي�الشريعة�*س)مية"محمد�الحسن�صالح��م5ن،�) ٤(

 .٥٠٣م،�ص�١٩٨٧ مكة�ا�كرمة،�السعودية،�جامعة�ام�القرى،� ،غ�45منشورة
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٧٨ 
 

  :جارة* عقد�: ةالثانيالصورة�

�بالنسبة�Mستئجار�العميل�الخزانة�من�ا�صرف�لحفظ�ما  يمكن�أن�يعت�4iالعقد�عقد�إجارة

�ما �ووضع �شاء �م^} �وله�حق�فتحها �والعميل�يحمل�مفتاح�الخزانة �مما� يريد�حفظه، يريد�وضعه

� فا�صرف��M،يسمح�به�نظام�ا�صرف �يجعل� Iييتلقى��شياء�من�العميل�ويضعها الخزانة،�وإنما

   .الخزانة�تحت�تصرف�العميل�ل)نتفاع��Oا�Iي�الغرض�ا�خصص�له

�ب ��أنوبمكن�القول �فاW إجارةك)�من�العقدين�السابق5ن�عقد �و ، ��أيل، ع�ى��إجارةالوديعة

�و الخزانة تحتويه ماة�وحفظ�سراالح �للخزان:الثاني، �. )١(ةإجارة ��كانوسواء ،�إجارة أوالعقد�وديعة

  .ع�ى�الوديعة�ر أخذ��ج،�كما�يجوز�جارة* ع�ى��ر أخذ��جشرعا،�ويجوز��ناجائز �نافالعقد

        ::::التجاريةالتجاريةالتجاريةالتجارية����راقراقراقراقو و و و � � � � خدمات�خدمات�خدمات�خدمات�: : : : ٥٥٥٥////١١١١

  : التجارية�راقو اW لعم)ئه�بعض�الخدمات�ا�تعلقة�ب�س)مي* يقدم�ا�صرف�

        : : : : التجاريةالتجاريةالتجاريةالتجارية����راقراقراقراقو و و و � � � � مفهوم�مفهوم�مفهوم�مفهوم�: : : : ١١١١////٥٥٥٥////١١١١

�لصالح�الدائن�
ً
�من�النقود،�أنªى�صك�يثبت�فيه�ا�دين�تعهدا

ً
�أو يدفع�بعد�أجل�مع5ن�مبلغا

  .)٢(من�النقود�مبلغاتاريخ�مع5ن�لصالح�ا�ستفيد�من�الورقة��Iييدفع��أنر�فيه�أحد�مدينيه�أمي

الكمبيالة�: واعها�ث)ثة�ªىأنو �ئتمانللوفاء�وe �أداةالتجارية�ك�راقو � وجرى�العرف�ع�ى�قبول�

  .)٣(والشيك) لهمالح( ذنيوالسند�* 

�)عليها�سحوب�(شخص�أخر��إtى)الساحب(صادر�من�شخص��أمر  ªى::::الكمبيالةالكمبيالةالكمبيالةالكمبيالة
ً
،�بدفع�مبلغا

�من�النقود�و
ً
  .)٤()ا�ستفيد(تاريخ�مع5ن�لصالح�شخص�ثالث��Iيمعينا

�باMط)ع،��أنهو�صك�يتعهد�بموجبه�محرره�ب�::::*ذني*ذني*ذني*ذنيالسند�السند�السند�السند�
ً
تاريخ��Iييقوم�بدفع�مبلغ�معينا

  . )٥(يسم}�ا�ستفيدخر�آشخص��إtىقابل�للتعي5ن��أو مع5ن�

                                                           

  .٥٠٤،�ص�"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق)   "١(

 . ١٧٢،�ص""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""ع�ي�جمال�الدين�عوض،�)   ٢(

 . ٢١٤ -٢١٢،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�""""أصول�ا�صرفية�*س)ميةأصول�ا�صرفية�*س)ميةأصول�ا�صرفية�*س)ميةأصول�ا�صرفية�*س)مية"الغريب�ناصر،�: انظر�)  ٣(

 .٢٤٣م،�ص٢٠٠١،�دار�النفائس،��ردن،�ا�عام)ت�ا�اليةا�عام)ت�ا�اليةا�عام)ت�ا�اليةا�عام)ت�ا�اليةمحمد�عثمان�شب45،�)   ٤(

 .٤٤٣،��ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�)  ٥(
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٧٩ 
 

�لشكل�مع5ن،�يتضمن��::::الشيكالشيكالشيكالشيك
ً
�من�شخصأمصك�يحرر�وفقا

ً
�صادرا

ً
شخص��إtى) الساحب( را

 . )١(بمجرد�eط)ع) ا�ستفيد( شخص�ثالث�إtىلدفع�مبلغ�مع5ن�)  عليها�سحوب�( خر�آ

        : : : : التجاريةالتجاريةالتجاريةالتجارية����راقراقراقراقو و و و اW اW اW اW الخدمات�ا�صرفية�الخاصة�بالخدمات�ا�صرفية�الخاصة�بالخدمات�ا�صرفية�الخاصة�بالخدمات�ا�صرفية�الخاصة�ب: : : : ٢٢٢٢////٥٥٥٥////١١١١

�ب����� �الخاصة �الخدمات�ا�صرفية ��راقو اW تتعدد من�خ)ل��ةس)مي* ا�صارف��Iيالتجارية

�عن�قبولها�ك�راقو � تحصيل�تلك�
ً
  .لعمليات�التوظيف�ضمانللعم)ء،�فض)

        ::::التجاريةالتجاريةالتجاريةالتجارية����راقراقراقراقو و و و � � � � تحصيل�تحصيل�تحصيل�تحصيل�  - - - -     أأأأ

�لوق¨Oم�وجهدهم��تؤدي
ً
ذ�يقوم�العميل�بتظه�45الورقة�إا�صارف�هذه�الخدمة�للعم)ء�توف45ا

،�وع
ً
�توكيليا

ً
ا�صرف�يطلب�من�ا�سحوب��نإاستحقاق�الورقة،�ف�ندما�يح5ن�موعدللمصرف�تظه45ا

تم�تحصيل�قيم¨Oا�تضاف�القيمة�لصالح�العميل،�ويحصل��إذاا�حرر�الوفاء�بقيمة�الورقة�و �و عليه�أ

عند�رفض�ا�سحوب�علOPم�سداد�الكمبياMت�يتم�عمل��.)٢(ا�صرف�ع�ى�عمولة�نظ�45هذه�الخدمة

�لطلب�العميل
ً
  .اجراء�ال4iوتستو��وفقا

قيام�ا�صرف�بتحصيل�قيمة��وراق�التجارية�نيابة�عن�عم)ئه�ªى�عمل�::::التكييف�الشر�يالتكييف�الشر�يالتكييف�الشر�يالتكييف�الشر�ي            

�Iي �ا�شروعة �بأجر�ا�شروعة،� من�أعمال�الوكالة �من�قبيل�الوكالة �ع»Oا �العمولة �وتقا¼|[ *س)م

�الذى�يبذله�بشر  �للمجهود
ً
�شرائح�طبقا �إtى

ً
�و�Mبأس�أن�يكون�مقسما

ً
�مقطوعا

ً
ط�أن�يكون�مبلغا

  .)٣(ما�يتحمله�من�مصروفات�ىبا¿ضافة�إtا�صرف�فOPا�

        : : : : ننننأو�ضماأو�ضماأو�ضماأو�ضما5ن�5ن�5ن�5ن�أمأمأمأمالتجارية�كتالتجارية�كتالتجارية�كتالتجارية�كت����راقراقراقراقو و و و � � � � قبول�قبول�قبول�قبول�  - - - -     بببب

من�ضمن��أخذ،�ويةeستثمار�ا�ختلفمع�العميل�من�خ)ل�صيغ��لعامالتقد�يقوم�ا�صرف�ب

�تجارية�مقدمة�منهأو ات�العميل�ضمان
ً
عن�الساحب5ن��موeستع) �راقو � تلك��دراسةحيث�يتم�. راقا

  .للعميل�يا�اtي�وeئتمانوالسمعة��وا�ركز��ةا�)ئملها،�ومن�حيث�

            

                                                           

 .٤٤٤،�ص"ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�)   "١(

 . ٢١٣،�ص�" ههههذكر ذكر ذكر ذكر ����سبقسبقسبقسبقمرجع�مرجع�مرجع�مرجع�"الغريب�ناصر،�)   ٢(

 .٢١٤،�ص�" ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق"""")  ٣(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
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   :)١(ةةةة�وراق�ا�الي�وراق�ا�الي�وراق�ا�الي�وراق�ا�اليخدمات�خدمات�خدمات�خدمات�: : : : ٦٦٦٦////١١١١

الربح�ا�حقق�مع�الحق��Iيطبيع¨Oا�محررات�كتابية�قد�تمثل�ملكية�وحصة��Iيا�الية��راقو � 

حق�ملكية��أو ،�الخزانةذون�أحق�دائنية�مقابل�فائدة�ثابتة�مثل�السندات�و �أو سهم،�مثل�� �دارة* �Iي

�أو ،�ستثمار،�ووثائق�e ستثمارمثل�صكوك�التمويل،�وصكوك�e �دارة* �Iيالربح�بدون�حق��Iيوحصة�

  . تأسيسالربح�فقط�مثل�حصص�ال�Iيحق�

�ا�صارف��ال^[وتتنوع�الخدمات� �يتعلق�ب�ةس)مي* تقدمها ،��راقو اW فيما
ً
ا�الية�ا�باحة�شرعا

�لطبيعة�الخدمة�ع�ى��محل منبنسبة��أو تقدمها�مقابل�أجر�مقطوع��أنيجوز�لها��ال^[و 
ً
الخدمة�وفقا

  : التاtيالنحو�

من�خ)ل�تقديم�النصح�وا�شورة�ا�ستمرة�للعم)ء�: ا�الية�راقو اW تقديم�eستشارات�الخاصة�ب�-١

 عمولة،�وهذا�جائز�شرع�أو ا�الية�مقابل�أجر��راقو اW وللغ�45فيما�يتعلق�ب
ً
  . ا

ا�الية��راقو � بيع��أو ا�صارف�نيابة�عن�عم)¦Oا�بشراء��قياممن�خ)ل�: ا�الية��وراق Iي الوساطة -٢

�ويستحق�
ً
�م»Oم،�والوكالة�جائزة�شرعا

ً
  .)٢(اأجر �علOPالصالحهم�ُيعد�توكي)

�� صدار * �إدارة -٣ �ا�صدر�: ليةو ات �عن �بالنيابة �ا�صارف ال)زمة��*جراءاتو�بالدراساتتقوم

  . عتبارها�عملية�وكالة�بأجراف�هذه�الخدمة�بيا�الية�الجديدة،�ويتم�تكي�ق¿صدار��ورا

�راقو � محافظ��ةس)مي* وتكوين�ا�صارف��إدارةوذلك�من�خ)ل�: يةستثمار ا�حافظ�e �إدارة -٤

�وشراًء�بناًء�ع�ى�تفويض�العميل،�وبموجب�اتفاقية�
ً
كما�. ا�وقعة�بي»Oما�ستثمار e �إدارةا�الية�بيعا

. اأجر �أو ويتقا¼|}�ا�صرف�مقابل�ذلك�عمولة��ر،ستثماصناديق�e �ةأيضا�إدار هذا�العمل��Iييدخل�

 e٣(ا�ضاربة�الشرعية�نظاممن�خ)ل��ستثمار كما�يدير�ا�صرف�صناديق�(.  

                                                           

  : �زيد�من�التفاصيل�)   ١(

����� �ا�صارف�*س)مية"أشرف�دوابة، �Iي �eجل �eستثمار�طويل �تدعيم �Iي �ا�الية ��سواق �ا�صارف�*س)ميةدور �Iي �eجل �eستثمار�طويل �تدعيم �Iي �ا�الية ��سواق �ا�صارف�*س)ميةدور �Iي �eجل �eستثمار�طويل �تدعيم �Iي �ا�الية ��سواق �ا�صارف�*س)ميةدور �Iي �eجل �eستثمار�طويل �تدعيم �Iي �ا�الية ��سواق �والنشر،""""دور �للطباعة � �دار�الس)م ، 

،�دار�أسامة�"ا�صارف�*س)مية�ب5ن�النظرية�التطبيقا�صارف�*س)مية�ب5ن�النظرية�التطبيقا�صارف�*س)مية�ب5ن�النظرية�التطبيقا�صارف�*س)مية�ب5ن�النظرية�التطبيق"عبد�الرازق�رحيم�الهي^[،�.٢٥٧- ٢٣١م،�ص�١�،٢٠٠٦ط القاهرة،�مصر،

 .  ٣٦٤-٣٣٣،�ص��١��،١٩٩٨ردن،�ط�عمان، للشر�والتوزيع،

 .٢١١،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""الغريب�ناصر،�)   ٢(

 .٢٥٠،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�الخدمات�ا�صرفية�*س)ميةالخدمات�ا�صرفية�*س)ميةالخدمات�ا�صرفية�*س)ميةالخدمات�ا�صرفية�*س)ميةأشرف�دوابة،�)   ٣(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
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�: ستثمارe �أمانة -٥ �خ)ل �من ��قياموذلك �وتقويم �بمتابعة �العم)ء�ستثمار e �إدارةا�صرف ات

 eمديري لدى��ستثمار وصناديق�� e يويدخل�هذا��ستثمارIباب�الوكالة�بأجر� .  

ا�الية�ا�وافقة�للشروط�الشرعية�لدى�البنك�لحفظها��راقو � يداع�إيجوز�قبول�: " 5نمالحفظ�� �-٦

�ر تقا¼|[��ج،�ويجوز�للبنك�م�بعي»Oا�عند�الطلبإلOPويل�¶م�ا�صرف�بردها��ة�مانلعم)¦Oا�ع�ى�سبيل�

  .)١("عن�هذا�الحفظ

        ::::))))الكمبيوالكمبيوالكمبيوالكمبيو((((    التحوي)ت�ا�صرفيةالتحوي)ت�ا�صرفيةالتحوي)ت�ا�صرفيةالتحوي)ت�ا�صرفية: : : : ٧٧٧٧////١١١١

الداخل��Iيالبنوك��أحد أوفروعها��إtىدفع�تصدر�من�البنوك��أوامر تمثل�الحوeت�ا�صرفية�

بنا�ع�ى�) ا�ستفيد(جهة�معينة��أو الخارج�بدفع�مبالغ�محددة�لشخص�مع5ن��Iي مراسلOPا أوفروعها��أو 

  .طلب�عميلها

ة�الكاملات�بيانتتضمن�ال�أنواضحة��Mلبس�فOPا�و�Mغموض،�و ��وامر تكون�هذه��أنويتع5ن�

��ال^[ �التنفيذ�ا�راسلتمكن �. من �ال�أهمومن ��اسم: اتبيانهذه �التحويل�عنوانها�ستفيد، �مبلغ ،

 Wنو والحروف�قامر با� ،� �العملة، �من��اسمع �ا�طلوبة �ا�ستندات �التحويل، �من �الغرض ا�حول،

،�وما�ا�راسليتم�دفعها�ع�ى�حسابه�لدى��ال^[وجدت،�تصريح�البنك�بالخصم�بالقيمة��نإا�ستفيد�

  .)٢(يتحملها�ا�ستفيد�أو ع�ى�عاتق�البنك��ا�راسلعمولة�ومصاريف��تإذا�كان

  ::::واع�الحوeت�ا�صرفيةواع�الحوeت�ا�صرفيةواع�الحوeت�ا�صرفيةواع�الحوeت�ا�صرفيةأنأنأنأن: : : : ١١١١////٧٧٧٧////١   

  :التاtيالشكل��Iيواع�الحوeت�ا�صرفية�كما�أنتتعدد�

        أنواع�الحوeت�ا�صرفيةأنواع�الحوeت�ا�صرفيةأنواع�الحوeت�ا�صرفيةأنواع�الحوeت�ا�صرفية) ) ) ) ٢٢٢٢////٢٢٢٢( ( ( ( شكل�رقم�شكل�رقم�شكل�رقم�شكل�رقم�

  

  

  

  

  

  ٨٦،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"دوابة،�الخدمات�ا�صرفية�*س)مية� اشرف: ا�صدر

                                                           

 . ٧٣٣،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""ا�عاي�45الشرعية،�)   ١(

 .   ٨٥،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""أشرف�دوابة�،�الخدمات�ا�صرفية�*س)مية��)   ٢(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
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        : : : : التنفيذالتنفيذالتنفيذالتنفيذ����مكانمكانمكانمكان  - - - -     أأأأ

خر�من�فروعه�داخل�الدولة�الواحدة�ªى�عملية�نقل�ا�صرف�للنقد�من�فرع�ó ::::حوeت�داخليةحوeت�داخليةحوeت�داخليةحوeت�داخلية

  . )١(بناء�ع�ى�طلب�عم)ئه

الخارج��Iيأو�مراسلOPا�فروعها��إtىدفع�تصدر�من�البنوك�ا�حلية��أوامر تمثل��::::حوeت�خارجيةحوeت�خارجيةحوeت�خارجيةحوeت�خارجية

  .جهة�معينة�بالخارج�بناء�ع�ى�طلب�عميلها�أو بدفع�مبالغ�محددة�لشخص�

        : : : : صفة�العميلصفة�العميلصفة�العميلصفة�العميل  - - - -     بببب

  . تمثل�الحوeت�الصادرة�من�البنك�بناء�ع�ى�طلب�عميلها�::::حوeت�صادرةحوeت�صادرةحوeت�صادرةحوeت�صادرة

  . تمثل�الحوeت�الواردة��للبنك�لصالح�احد�عم)ئه�::::حوeت�واردةحوeت�واردةحوeت�واردةحوeت�واردة

��ا�
ً
  :ي�يوتقسم�الحوالة�الفقهية�وفقا

        : : : : ل ل ل ل و و و و العقد�� العقد�� العقد�� العقد�� ����IيIيIيIيطرطرطرطرتغ�45تغ�45تغ�45تغ�45

حلول�مدين�جديد�محل��أييتبدل�فOPا�ا�دين�بالنسبة�للدائن،��ال^[ªى�الحوالة�::::حوالة�الدينحوالة�الدينحوالة�الدينحوالة�الدين

 �ا�حيل�إtىنقل�الدين�من�ذمة�:خر�ªىآل،�بمع�}�و ا�دين�� 
ُ
  . عليهحال�ذمة�ا�

حلول�دائن�محل�الدائن��أييتبدل�فOPا�الدائن�بالنسبة�للمدين،��ال^[ªى�الحوالة�::::حوالة�الحقحوالة�الحقحوالة�الحقحوالة�الحق

  . ل و � 

        : : : : عليهعليهعليهعليهمديونية�ا�حال�مديونية�ا�حال�مديونية�ا�حال�مديونية�ا�حال�

�Iي الذى ا�حيلبقضاء�دين�الحوالة�من�مال��عليهيقيد�فOPا�ا�حال��[ªى�ال^::::الحوالة�ا�قيدةالحوالة�ا�قيدةالحوالة�ا�قيدةالحوالة�ا�قيدة

بدفع�دين�الحوالة�ليس�من�ماله�الخاص��عليهتم�تقييد�ا�حال��إذافالحوالة�تكون�مقيدة�. ذمته

دين�ع�ى�ا�حيل�ودين�: نضرورة�وجود�دين�5[وهذا�يع�. ذمته�Iيا�حيل�الذى�دين��أو ما�من�مال�نإو 

) عليها�حال�(ع�ى�مدين،�فا�دين�يطلب�من�مدينه��بالحوالة أيضاللمحيل،�وتسم}�الحوالة�ا�قيدة�

س�الوقت�حوالة�فن�Iيالحوالة�ا�قيدة�تكون��أنوي)حظ�. دائن�ا�حيل�إtى عليه الذىيدفع�الدين��أن

لتبدل�دائن�( عليهوحوالة�حق�بالنسبة�للمحال�)  نمكان�مديلتبدل�مدين�(دين�بالنسبة�للمحال�

  ).دائن�مكان

                                                           

 .   ١٦٩،�ص��٢٠٠٧ردن،�عمان،�،�دار�النفائس،�"الشامل�Iي�معام)ت�وعمليات�ا�صارف�*س)ميةالشامل�Iي�معام)ت�وعمليات�ا�صارف�*س)ميةالشامل�Iي�معام)ت�وعمليات�ا�صارف�*س)ميةالشامل�Iي�معام)ت�وعمليات�ا�صارف�*س)مية"محمود�عبد�الكريم�إرشيد،)   ١(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
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ا�حيل�الذى�بقضاء�دين�الحوالة�من�مال��عليهفOPا�ا�حال��يقيد M ال^[ وªي::::الحوالة�ا�طلقةالحوالة�ا�طلقةالحوالة�ا�طلقةالحوالة�ا�طلقة

 إذا ا�حيلدين�ا�حيل�من�مال�نفسه،�ثم�يرجع�بعد�ذلك�بما�دفعه�ع�ى��أداءحيث�يل�¶م�ب. ذمته�Iي

  . دين�عليهلم�يكن�للمحيل�ع�ى�ا�حال��إذاوبذلك�تكون�الحوالة�مطلقة�. رهأمب�الحوالة كانت

  

        : : : : للحوeت�ا�صرفيةللحوeت�ا�صرفيةللحوeت�ا�صرفيةللحوeت�ا�صرفية����الشر�يالشر�يالشر�يالشر�يالتكييف�التكييف�التكييف�التكييف�: : : : ٢٢٢٢////٧٧٧٧////١١١١

  ).١("عليهذمة�ا�حال��ىا�حيل�إtنقل�الدين�من�ذمة�:" الشر�يeصط)ح��Iيالحوالة�

� �عقد �Wإالحوالة
ً
�وليست�بيعا �بذاته �لتسهيل�eستيفاء�Rرفاق�قائم �شرعت�لتكون�وسيلة Oا

ظلم،��مطل�الغ�["ص�ى�هللا�عليه�وسلم��،�لحديث�الرسول *جماعمشروعة�بالسنة�و�وªي. يفاءو* 

ع�ى�مشروعية�الحوالة�ولم�يخالف�أحد��ةم� جمعت�،�كما�أ)٢("ء�فليتبع�أحدكم�ع�ى�م�يأتبع��إذاو 

  . صارمعصار�و� جميع�� �Iيم»Oم�

تحتسب�ع�ى��ة�جر Oا�وكالة�بأجر،�وأRتتم�بعملة�واحدة�تكيف�ع�ى��ال^[الحوeت�الداخلية�

  . )٣(ة�من�عمل�ا�ختص5ن�وهاتف�وفاكس�وخ)فهعليا�صروفات�الف�أساس

الوكالة�بأجر�تشتمل��ىبا¿ضافة�إt فg[ معاملةمن��أحيانا�أك]4 الحوeت�الخارجية�تتضمن���

  . )٤(تسم}�بالصرف�لةعاما�،�وهذه��جنبيةع�ى�بيع�وشراء�العم)ت�

  

  

  

  

  
                                                           

 .١٧٩،�ص""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�)  ١(

 ).٣/١١٩٧(،�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""مسلم،�صحيح�مسلم�،�)  ٢(

 .٢٣٤،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""محمد�عثمان�شب45،�ا�عام)ت�ا�اليه�ا�عاصرة،�)  ٣(

 .٢٣٤،�ص""""ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق)  "٤(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٨٤ 
 

        الثانيالثانيالثانيالثانيث ث ث ث ححححاملباملباملباملب

        اخلارجيةاخلارجيةاخلارجيةاخلارجية    ةةةةسالميسالميسالميسالمياإلاإلاإلاإلاخلدمات املصرفية اخلدمات املصرفية اخلدمات املصرفية اخلدمات املصرفية 

�ا�بحث��يتناول  ��أهمهذا �و �ةس)مي* الخدمات�ا�صرفية تتعلق�بجهات�خارج��ال^[الخارجية

  . ضمانا�ستندية�وخطابات�ال�eعتماداتها�أهمالبنك�ومن�

  ::::ا�ستنديةا�ستنديةا�ستنديةا�ستندية����eعتماداتeعتماداتeعتماداتeعتمادات -١

� ��eعتماداتتعد �إا�ستندية �ا�صرفية �الخدمات �التجارة��Iي الهامة و�دواتحدى تمويل

  .الخارجية�من�است45اد�وتصدير

  ::::ا�ستنديا�ستنديا�ستنديا�ستندي    eعتمادeعتمادeعتمادeعتمادتعريف�تعريف�تعريف�تعريف�: ١/١   

�العميل �طلب �ع�ى �بناء �البنك �صادر�من �الغ�45ا�صدر) رم� (تعهد يل�¶م�) ا�ستفيد(لصالح

�Iيمن�هذا�ا�ستفيد،�بشروط�معينة�واردة��عليهقبول�كمبيالة�مسحوبة��أو البنك�بمقتضاه�بدفع�

  . )١(ع�ى�ا�ستندات�ا�مثلة�للبضائع�ا�صدرة�،�ومضمون�برهن�حيازي هذا�التعهد

        ::::ييييeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندية�ية�ية�ية�أهمأهمأهمأهم: : : : ٢٢٢٢////١١١١

حفظ�مصلحة�كل�من�ا�ستورد�وا�صدر��Iيمن�خ)ل�دوره��يeعتماد�ا�ستندية�أهمتبدو�

�سواء �حد �. ع�ى �بواسطة �الضمان �لدية �للمصدر�يكون �ا�ستندفبالنسبة �سوف��يeعتماد بأنه

يقبض�قيمة�البضائع�ال^[�يكون�قد�تعاقد�ع�ى�تصديرها،�وذلك�فور�تقديم�وسائل�شحن�البضاعة�

،�وبالنسبة�للمستورد،�فإنه�يضمن�كذلك�أن�البنك�إtى�البنك�الذى�يكون�قد�أشعره�بورود�eعتماد

Mسوف�� �ل)عتماد �علOPا الفاتح �ا�تعاقد �البضاعة �قيمة �ا�صدر� است45ادها يدفع �يقوم إ�Mعندما

  .)٢(eعتماد�ا�ستندي�ا�فتوح�لديه بتقديم�وثائق�البضاعة�بشكل�مستكمل�للشروط�Iي

                                                           

�البارودي،)  ١( �التجارية����ع�ي �البنوك �وعمليات �التجاريةالعقود �البنوك �وعمليات �التجاريةالعقود �البنوك �وعمليات �التجاريةالعقود �البنوك �وعمليات �ص�العقود �الجامعية، �دار�ا�طبوعات �عن�٣٧٦،
ً
�: نق) �رحيم �الرازق الهي^[،�عبد

 .٤٠٦،�ص��١�،١٩٩٨ردن،�ط�عمان،�،�دار�أسامة�للشر�والتوزيع،�التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيقو و و و ا�صارف�*س)مية�ب5ن�النظرية�ا�صارف�*س)مية�ب5ن�النظرية�ا�صارف�*س)مية�ب5ن�النظرية�ا�صارف�*س)مية�ب5ن�النظرية�

  . ٤٠٧،�ص�مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهعبد�الرازق�رحيم�الهي^[،�)  ٢(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٨٥ 
 

        ::::)١(ا�ستنديا�ستنديا�ستنديا�ستندي    eعتمادeعتمادeعتمادeعتماد    أطرافأطرافأطرافأطراف: : : : ٣٣٣٣////١١١١

�
ً
��ا�ستندي ديقتصر�eعتما ماغالبا �أطراع�ى ��فأربعة �فاتح�: Iيتتمثل �والبنك ا�ش�4ى،

قد�يضيف�له��و eعتماد�أب)غ�ا�ستفيد�بنص�خطاب�إيقوم�ب�الذى وا�راسل،�وا�ستفيد،�eعتماد

 .ز تعزيزه�فيسم}�بالبنك�ا�عزِ 

  

  ::::ا�ستنديةا�ستنديةا�ستنديةا�ستندية����eعتماداتeعتماداتeعتماداتeعتماداتواع�واع�واع�واع�أنأنأنأن: ١/٤

��ا��eعتماداتواع�أنتتعدد�������
ً
 : ي�يا�ستندية،�ويمكن�تصنيفها�Mعتبارات�متعددة�وفقا

                                                           

  .١١٢ -١١٠،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�¿س)مية¿س)مية¿س)مية¿س)ميةا�الخدمات�ا�صرفيةالخدمات�ا�صرفيةالخدمات�ا�صرفيةالخدمات�ا�صرفية،�ةأشرف�دواب)  ١(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٨٦ 
 

 

  .١١٣،مرجع�سبق�ذكره،�صةةةةس)ميس)ميس)ميس)مي* * * * الخدمات�ا�صرفية�الخدمات�ا�صرفية�الخدمات�ا�صرفية�الخدمات�ا�صرفية�أشرف�دوابة،�: ا�صدر

  



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٨٧ 
 

        : : : : قوة�تعهد�البنك�ا�صدرقوة�تعهد�البنك�ا�صدرقوة�تعهد�البنك�ا�صدرقوة�تعهد�البنك�ا�صدر: : : : ١١١١////٤٤٤٤////١١١١

�����eعتمادeعتمادeعتمادeعتماد �القابل �القابل �القابل �قانوني أي ين÷|M öوهو��::::لíلغاءلíلغاءلíلغاءلíلغاءالقابل ��ةع)قة �وا�ستفيد �البنك ) ا�صدر(ب5ن

وقت�منه��يIي�أيتحلل��أنه�أطرافمن��يويجوز�W �، )١(أقلالبنك��وأتعابهذا�النوع�قليل��استخدامو 

  .)٢(رادته�ا�نفردةإب

ãعتماد�القطeãعتماد�القطeãعتماد�القطeãعتماد�القطeلغاءالغ�45قابل�الغ�45قابل�الغ�45قابل�الغ�45قابل�((((    ييييíلغاءلíلغاءلíلغاءلíغ�45قابل�للرجوع�فيه�ال�¶امفيه�يل�¶م�البنك�وووو): ): ): ): ل�
ً
�قطعيا

ً
ا

��أنب �علOP مسحوبةيقبل�كمبياMت��أو يدفع ��أو ا �ا�ستورد ا�ستندات�ا�طابقة��إليهقدمت��إذاع�ى

  .)٣(eعتمادلشروط�

        ::::ا�راسلا�راسلا�راسلا�راسلقوة�تعهد�البنك�قوة�تعهد�البنك�قوة�تعهد�البنك�قوة�تعهد�البنك�: : : : ٢٢٢٢////٤٤٤٤////١١١١

فيطلب�) العميل(قد�Mيقنع�من�بنك�ا�ش�4ى�) ا�ستفيد(البائع��أنحالة��Iي ::::ا�عزز ا�عزز ا�عزز ا�عزز ����eعتمادeعتمادeعتمادeعتماد

��أنا�ستفيد� �من�بنك��eعتماديكون�هذا
ً
 مابحيث�يتحمل�بنك�البائع�) بلد�البائع(بلده��Iيمعززا

  .)٤(ز eعتماد�معز بنك�ا�ش�4ى،�فيسم}��هيتحمل

بموجب�eعتماد�ا�ستندي�غ�45ا�عّزز،�يقع�eل�¶ام�بالسداد�للمصّدر�ع�ى��::::ا�عزز ا�عزز ا�عزز ا�عزز ����e 4 4 4 4عتماد�غe5عتماد�غe5عتماد�غe5عتماد�غ5

عاتق�البنك�فاتح�eعتماد،�ويكون�دور�البنك�ا�راسل�Iي�بلد�ا�صّدر�مجرد�القيام�بوظيفة�الوسيط�

إذا�أخل�أحد�الطرف5ن�بأي�من�الشروط�الواردة�Iي� عليه Iي�تنفيذ�eعتماد�نظ�45عمولة،�ف)�إلزام

  ....)٥(تمادeع

        ::::التجزئةالتجزئةالتجزئةالتجزئة: : : : ٣٣٣٣////٤٤٤٤////١١١١

�للتجزئة����eعتمادeعتمادeعتمادeعتماد �للتجزئةالقابل �للتجزئةالقابل �للتجزئةالقابل �نإف�::::القابل �بشحن�بضاعة �يسمح ��eعتماده �واحدة�أك]4 ع�ى . من�شحنة

كما�يمكن�تحديد��،)أمية�و امتس�تإذا�كانتحديد�عدد�الشحنات�وفيما��eعتمادويمكن�لطالب�فتح�

                                                           

  .١٧٣م،�ص�١٩٩٨،،،،""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"،"ا�صرفيةفتاوى�الخدمات�": انظر)  ١(

  .٢١م،�ص�١�،١٩٩٦ط tى�للفكر�*س)مي،االع،�ا�عهد�""""eعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستندية"محÝ[�الدين�إسماعيل�علم�الدين،�)  ٢(

        .١٧٣ص،�،�،�،�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""،عبد�الستار�أبو�غدة. أحمد�محÝ[�الدين،�مراجعة�د. فتاوى�الخدمات�ا�صرفية،�جمع�د: انظر)  ٣(

)٤  (� �الدبيان، �محمد �بن �ومعاصرة"دبيان �أصالة �*س)مي �الفقه �Iي �ا�الية �ومعاصرةا�عام)ت �أصالة �*س)مي �الفقه �Iي �ا�الية �ومعاصرةا�عام)ت �أصالة �*س)مي �الفقه �Iي �ا�الية �ومعاصرةا�عام)ت �أصالة �*س)مي �الفقه �Iي �ا�الية �الرياض"ا�عام)ت �الوطنية، �فهد �ا�لك �مكتبة ،�،

  .٤٣٥هـ�،�ص��١٤٣٤ا�جلد�الثاني�عشر،��السعودية،

  ،"eعتمادت�ا�ستندية�ووسائل�الدفع�الدوليةeعتمادت�ا�ستندية�ووسائل�الدفع�الدوليةeعتمادت�ا�ستندية�ووسائل�الدفع�الدوليةeعتمادت�ا�ستندية�ووسائل�الدفع�الدولية)  "٥(

https://sites.google.com/site/egyptexportergroup/Home/letter-of-credit)٢٥/٤/٢٠١٦(  



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٨٨ 
 

�فيبطل�مفعول��إذاتاريخ�الشحنات�و  �ا�حددة لهذه��eعتمادلم�يتم�إرسال�أي�شحنة�ضمن�ا�دة

  .)١(eعتمادالشحنة�والشحنات�الباقية�Iي�

ªى�السماح�بشحن�البضاعة�: يةكانا�ية،�فالتجزئة�ناوقد�تكون�زم�،يةمكانوالتجزئة�قد�تكون�

� ��أك]4 ع�ى ��Iيمن�سفينة �والتجزئة �ع�ى��الزمانيةوقت�واحد، �البضاعة �بتوريد �السماح ��Oا يقصد

  .)٢(مختلفة�أوقات Iيدفعات�

  . يجب�ع�ى�ا�ستفيد�فيه�تقديم�البضاعة�دفعة�واحدة�::::غ�45القابل�للتجزئةغ�45القابل�للتجزئةغ�45القابل�للتجزئةغ�45القابل�للتجزئة����eعتمادeعتمادeعتمادeعتماد

        ::::ا�ستفيدا�ستفيدا�ستفيدا�ستفيد/ / / / طريقة�الدفع�للبائعطريقة�الدفع�للبائعطريقة�الدفع�للبائعطريقة�الدفع�للبائع: : : : ٤٤٤٤////٤٤٤٤////١١١١

ثمن�البضاعة�بموجب�ا�ستندات�فور�) ا�صدر(الذى�يدفع�فيه�البنك��eعتماد: عاعتماد�اط) 

  .)٣(eعتمادوالتأكد�من�مطابق¨Oا�لشروط��علOPاeط)ع�

ثمن�البضاعة�بموجب�ا�ستندات�) ا�صدر(الذى�يدفع�فيه�البنك��eعتماد: القبول �اعتماد

،�ويستحق�البنك�ا�صدر�eعتمادب5ن�ا�ستفيد�وطالب�فتح��علOPابقبول�كمبيالة�مؤجلة��دة�متفق�

�دون�تقديم�ا�ستفيد�) ا�صدر(تعهد�البنك��نإف. عند�ورود�ا�ستندات" رسم�قبول "
ً
بالدفع�مؤج)

  .)٤("ا�ؤجل�eعتماد"كمبيالة�ضمن�ا�ستندات�فيسم}�

�ا�قدمة�اعتماد �: الدفعة �قيمة �من �معينة �نسبة �بدفع �للبنك �تقديم��eعتماديسمح قبل

خ)ل��eعتمادلم�يستعمل��إذا أولم�تشحن�البضاعة��إذامقابل�تعهد�ا�ستفيد�بردها�ا�ستندات،�

  .)٥(من�ا�ستفيد�ضماندفعها�مقابل�خطاب��أو . ف�4ة�ص)حيته

        ::::ي ي ي ي طريقة�سداد�ا�ش�4 طريقة�سداد�ا�ش�4 طريقة�سداد�ا�ش�4 طريقة�سداد�ا�ش�4 : : : : ٥٥٥٥////٤٤٤٤////١١١١

 �eعتماد
ً
  للبنك،�وهنا�البنك�الكاملبتغطية�مبلغة�ب�eعتمادفيه�يقوم�طالب�: ا�غطى�كليا

                                                           

 ،�"eعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستندية"صالح�محمد�القرا،�مدونة)  ١(

https://sqarra.wordpress.com/islamicB1 )١٧/٤/٢٠١٦(  

  . ٢٥م،�ص�١�،١٩٩٦ط للفكر�*س)مي،�العاtى،�ا�عهد�"eعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستندية"محÝ[�إسماعيل�علم�الدين،)  ٢(

  .م٢٠١٤،�الرياض�،�)٤٨(الهيئة�الشرعية�لبنك�الب)د�رقم�قرار�: انظر�)  ٣(

  . م٢٠١٤،الرياض�،�) ٤٨(قرار�الهيئة�الشرعية�لبنك�الب)د�رقم�: انظر)  ٤(

  .     ٣٩٧،�ص�""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""ا�عاي�45الشرعية،�)  ٥(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٨٩ 
 

 M يعبء��أي يتحملtي،�ويكون�دور�ا�صرف�ماIهذه�الحالة�دور�الوكيل�بأجر�.  

للمصرف،��eعتمادفيه�يقوم�طالب�eعتماد�بتغطية�جزء�من�قيمة��:ا�غطى�جزئيا�eعتماد

بأحد�صيغ�بأجر�بالنسبة�للجزء�ا�غطى،�ويتم�تمويل�الجزء�الع�45مغطى��لويكون�دور�ا�صرف�وكي

  .أو�ا�ضاربة�كا�رابحة�أو�ا�شاركة�*س)مى مويلتال

        : : : : الشكلالشكلالشكلالشكل: : : : ٦٦٦٦////٤٤٤٤////١١١١

��eعتماديحول�حقه�من��أنبحيث�يستطيع�ا�ستفيد�: القابل�للتحويل�eعتماد
ً
��أو جزئيا

ً
كليا

  . 4أو�أك]�صلحة�مستفيد�

�بنفس�الشروط�خ)ل�عدد�مع5ن�من��الذي�يتجدد�مبلغه�eعتماد: الدائري �eعتماد
ً
تلقائيا

  .)١(اال^[�تلOPخ)ل�الف�4ة��الكامله�خ)ل�ف�4ة�م»Oا�تجددت�قيمته�باستعمالتم��إذاالف�4ات�بحيث�

 يفتح��أي: اعتمادمقابل��eعتماد أوالظهe��45عتماد
ً
��اعتمادا

ً
ا�فتوح��دبضمان�eعتماجديدا

  .)٢(الظه�45الجديد�eعتماد Iيا�ورد�هو�ا�ستفيد��أو لصالحه،�ويكون�ا�نتج�

        ::::الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة: : : : ٧٧٧٧////٤٤٤٤////١١١١

  . محليةلصالح�ا�صدر�بالداخل�لشراء�سلع��[ا�ش�4ي��جن¢ هيفتح اعتمادهو�: تصدير

 ).٣(يستورد�من�الخارج�بضائع�أناست45اد�عندما�يريد�مستورد�مح�ى��اعتمادتفتح�البنوك�: است45اد

        ::::ا�ستنديةا�ستنديةا�ستنديةا�ستندية����ل)عتماداتل)عتماداتل)عتماداتل)عتمادات    *س)مية*س)مية*س)مية*س)ميةتطبيقات�ا�صارف�تطبيقات�ا�صارف�تطبيقات�ا�صارف�تطبيقات�ا�صارف�: : : : ٥٥٥٥////١١١١

��eعتماداتتتنوع�تطبيق� �اعتماداا�صارف��Iيا�ستندية �التمويل��*س)مية �تنوع�صيغ ع�ى

  .مقدم¨Oا�الوكالة�وا�رابحة�وا�شاركة�Iيا�ختلفة�و�يوeستثمار�*س)م

                                                           

  .٢٠١م،�ص�١٩٩٨ ،،،،""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""،�فتاوى�الخدمات�ا�صرفية: انظر)  ١(

)٢  (�]Ýعتمادات�ا�ستندية"إسماعيل�علم�الدين،�محeعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستنديةeعتمادات�ا�ستنديةe"ى،�ا�عهد�t٢٥م،�ص�١�،١٩٩٦طالقاهرة،مصر�للفكر�*س)مي،�العا.  

  .٢٣ا�رجع�السابق،�ص)٣(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٩٠ 
 

  ::::بالوكالةبالوكالةبالوكالةبالوكالة����ييييeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندفتح�فتح�فتح�فتح�: : : : ١١١١////٥٥٥٥////١

العميل��قيامحالة��Iيا�ستندية��eعتماداتفتح��Iيصيغة�الوكالة��ةس)مي* تطبق�ا�صارف�

� ��اعتمادبفتح �دون�تقديم�كامل نقدىبغطاء ��أي، �ا�صرف�من��يقوم فماتمويل�من�ا�صرف، به

  .خدمات�للعميل�يكون�بتفويض�من�العميل�وا�صرف�يقوم��Oا�كوكيل�عنه

Mيحق�له�أخذ�أجر�مقابل�الكفالة� وهنا�يجمع�ا�صرف�*س)مي�ب5ن�صف^}�الوكيل�والكفيل،�و

ن�يجوز�له�أخذ�أجر�مقابل�الخدمات�ال^[�يقدمها�بما�ذاOfا�لعدم�جواز�أخذ�أجر�ع�ى�الضمان،�ولك

يسبق�ذلك�من�جهد�مبذول�لدراسة� وما ا�ستندي eعتماد Iي�ذلك�التكلفة�ال^[�يتحملها�عند�إصدار

   .)١(وتقيم�أوضاع�العميل�ا�الية�للتثبت�من�م)ئته�وقدرته�ع�ى�الوفاء�بال�¶اماته

        ::::با�رابحةبا�رابحةبا�رابحةبا�رابحة����ييييeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندتمويل�تمويل�تمويل�تمويل�: : : : ٢٢٢٢////٥٥٥٥////١١١١    

�ا�صارف� ��ةس)مي* تطبق �با�رابحة ��Iيالتمويل �فتح �طلب�العميل �ا�ستندحالة �يeعتماد

 
ً
  . دون�قدرته�ع�ى�تغطية�ا�بلغ�كليا

  : با�رابحة�يeعتماد�ا�ستندالخطوات�العملية�لتنفيذ�

�اطلب�العميل� -١
ً
�ويرفق�الفاتورة�ا�بدأو ست45اد�سلعة�من�الخارج�محددا

ً
 .ةئيصافا

حالة�ا�وافقة�يوقع�العميل�ع�ى��Iيية�وئتمانطلب�العميل�من�الناحية�e �دراسةيقوم�ا�صرف�ب -٢

�لشروط�
ً
 .eعتمادوعد�بالشراء�وفقا

عن�طريق�بنك��أو به��ويبلغه) ا�صدر(لصالح�البائع��باسمه مستندي اعتماديقوم�ا�صرف�بفتح� -٣

 . عليهeتفاق��يتم مال�حسب�سرام

 . وثائق�الشحن�،�الذى�يسلمه�ةربان�السفين إtىيسلم�ا�صدر�السلعة� -٤

دفع�له�ي�الذى *س)ميا�صرف��و ا�راسل�أالبنك��إtىيسلم�ا�صدر�ا�ستندات�ووثائق�الشحن� -٥

 . eعتمادتطابق�ا�ستندات�مع�شروط�ثمن�سلعته�بعد�التحقق�من�ت

٦- � �ا�صرف ��س)مي* ي4iم �اتفقا ��ا
ً
�طبقا �بالشراء �الواعد �العميل �مع �ا�رابحة �بيع  Iي عليهعقد

 .ر�للعميل�ا�ش�4ى�مستندات�الشحن،�ويظهالوعد

 .ميناء�الوصول�الذى�يسلمه�السلعة�Iيوكيل�شركة�ا�)حة��إtىا�ستندات��يسلم�ا�ش�4ي  -٧

 . علOPاجال�ا�تفق�� �Iياش�4اها�با�رابحة��ال^[بسداد�ثمن�السلعة��يقوم�ا�ش�4ي  -٨

                                                           

  . ١٣٧،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�"ةةةةا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميالخدمات�الخدمات�الخدمات�الخدمات�"أشرف�دوابة،�) ١(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٩١ 
 

        ::::)١(با�رابحةبا�رابحةبا�رابحةبا�رابحة    ا�ستنديا�ستنديا�ستنديا�ستندي    eعتمادeعتمادeعتمادeعتمادالضوابط�الشرعية�لتنفيذ�الضوابط�الشرعية�لتنفيذ�الضوابط�الشرعية�لتنفيذ�الضوابط�الشرعية�لتنفيذ�: : : : ٣٣٣٣////٢٢٢٢////٥٥٥٥////١١١١

،�سواء�قبض�)البائع(وا�ستفيد��ر م� عقد�البيع�ب5ن��مeعتماد�إبرافتح��يسبق M أنيجب� -١

 .لم�يقبضها�أمل�العقد�البضاعة�مح�ر م� 

  . العميل�مرابحة�إtىمن�ا�صدر�ثم�تبيع��ا�ش�4ية ªىتكون�ا�ؤسسة��أن -٢

  

    : : : : )٢(با�ضاربةبا�ضاربةبا�ضاربةبا�ضاربة    ا�ستنديا�ستنديا�ستنديا�ستندي    eعتمادeعتمادeعتمادeعتمادتمويل�تمويل�تمويل�تمويل�: : : : ٣٣٣٣////٥٥٥٥////١١١١

ا�ال�ال)زم�لشراء�السلع�موضوع�ا�ضاربة،�ويتوtى�العميل�تسويقها��سكامل�رأيقدم�ا�صرف�

ا�ضاربة�عدة�ضوابط��اعتمادويش�4ط�Iي�.علOPاوتحقيق�الربح�الذي�يوزع�ب5ن�الطرف5ن�بنسب�متفق�

        :شرعية�م»Oا

     .مع�البائع�ا�صدر�ي�ص��البيع –أ�

�-ب �العميل�نفسه�بصفته�ا�ضارب�الذي��أنيجب�� �السلعة�من�البائع�مع يكون�التعاقد�لشراء

�ب ��كامليتمتع �Iي �أمواالص)حيات �. ا�ضاربة�لإدارة �فتح ��eعتمادويتم �الحالة �هذه �اسمبIي

 العميل�خ)ف
ً
    .البنك�مeعتماد�باسا�رابحة�الذي�يش�4ط�فيه�فتح��عتمادM �ا

ب5ن��عليها�ضاربة�بحسب�ما�هو�متفق��اعتماديوزع�الربح�الناتج�عن�هذه�الصفقة�ا�مولة�ب�-ج

� �البنك�بأمالطرف5ن�بنسب�مئوية�شائعة�بي»Oما، �الخسارة�فيتحملها باعتباره�رب�ا�ال��الكاملا

 . ا�مول 

        : : : : با�شاركةبا�شاركةبا�شاركةبا�شاركة����ييييeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندeعتماد�ا�ستندتمويل�تمويل�تمويل�تمويل�: : : : ٤٤٤٤////٥٥٥٥////١١١١

        ::::)٣(ةةةةاعتماد�ا�شاركاعتماد�ا�شاركاعتماد�ا�شاركاعتماد�ا�شارك

�فإذا �ا�ضاربة، �اعتماد �عن �ا�شاركة �اعتماد �تمويل� كان يختلف �يحقق �ا�ضاربة اعتماد

�ا�وارد� �لهم �تكون �أن �دون �ا�نتجات �وتسويق �العمل �ع�ى �القادرين �للمحتاج5ن �محددة صفقات

                                                           

  . ٤٠٤،��ص�مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهالشرعية،��4 ا�عاي5)  ١(

  . ١٤١،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"الخدمات�ا�صرفية�*س)مية،�أشرف�دوابة،�) ٢(

  . ١٤٣،�ص�"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق) "٣(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٩٢ 
 

ا�شاركة�يس¨Oدف�العم)ء،�الذين�يحتاجون�إtى��صول�وا�عدات�Mستخدامها��دفإن�اعتماال)زمة،�

ففي�هذه�الحالة�يسهم�العميل��.عاOfم�القائمة،�ولكن�ليست�لهم�ا�وارد�الكافية�Mست45ادهاIي�مشرو 

  .ويسهم�البنك�بالباéي�eعتمادبجزء�من�قيمة�

  :ا�شاركة�بمراعاة�الضوابط�التالية�اعتمادويتم�تنفيذ�

ي4iم�عقد�البيع��أنا�شاركة�قبل��اعتماديطلب�العميل�التمويل�من�البنك�بأسلوب��أنيجب� -١

   .ي�مع�البائع�ا�صدرص�� 

ه�نأي�من�الطرف5ن�W �مeعتماد�باسيتم�التعاقد�لشراء�السلعة�من�البائع�وكذلك�فتح��أنيجوز� -٢

ا�ال��رأستقديمهما�حصة�من��ىبا¿ضافة�إtبالعمل��ساهمةا�يحق�للشريك5ن�Iي�عقود�ا�شاركة�

 خ)ف
ً
  .لواقع�ا�ضاربة�ال^[�ينفرد�فOPا�ا�ضارب�بالعمل�ا

�إtىا�ش�4ى�با�شاركة��صل� يتم�تحديد�موضوع�ا�شاركة�ب5ن�الطرف5ن،�فقد�يتفق�ع�ى�تأج�45 -٣

� �عائد �حينئذ �ا�شاركة �ربح �ويكون �نسبة��جارة* العميل، �بحسب �الطرف5ن �ب5ن �يوزع الذي

�¨Oمهمامس �شراء �Iي �ع�ى. صل� ا �الطرفان �يتفق �أو��وقد �ثالث �لطرف �نصيبه �البنك �يبيع أن

آج)،�فيكون�ربح�ا�شاركة�حينئذ�ما�زاد�عن�حصة�البنك�من� لشريكه�العميل�مرابحة�عاج)�أو

ثمن�البيع،�ولكن�يش�4ط�Iي�هذه�الحالة�أ�Mيكون�البيع�للشريك�بوعد�ملزم�و�Mمشروطا�Iي�عقد�

ا�الخسارة�فتقسم�أم .ا�منوع�شرعا�ضمان�الشريك�لشريكه إtى ا�شاركة�ح^}��Mتؤول�ا�عاملة

 .بحسب�نسبة�ا�ساهمة�من�كل�طرفب5ن�الطرف5ن�

  

� �لتنفيذ ��اعتمادا�شاركة�عن�خطوات��اعتمادو�Mتختلف�الخطوات�العملية I�Mي�إا�ضاربة

  .كل�م»Oما�مساهمةا�ال�وتحملها�الخسارة�بقدر��رأسمشاركة�الطرف5ن�Iي�تقديم�حصة�من�

        ::::)١(التصديرالتصديرالتصديرالتصدير    اعتماداتاعتماداتاعتماداتاعتمادات: : : : ٥٥٥٥////٥٥٥٥////١١١١

ا�ضاربة�وا�شاركة�Iي�تمويل�عم)ئه�Iي�عمليات�تصدير،�وذلك��اعتمادأسلوب��أيضايستخدم�

  .مستندي�لصالح�عميله�لتصدير�نوع�مع5ن�من�السلع�اعتمادبفتح��اشعار إIي�حالة�تسلم�البنك�

�إtىيحتاج��eعتمادالعميل�ا�ستفيد�من��نإذا�كاا�شاركة��أو التصدير�با�ضاربة��اعتمادوينفذ�

وعند�. ة�نظرا�لعدم�توافر�السيولة�ال)زمة�لديهكاملبالقيمة��أو تمويله�بجزء�مع5ن�من�تكلفة�العملية�

  .العملية�بتوف�45التمويل�ال)زم�للمصدر�وا�شاركة�معه�Iي�العملية�دراسةذلك�يقوم�البنك�بعد�

                                                           

  . ١٤٥ا�رجع�السابق،�ص�) ١(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٩٣ 
 

  :لتاليةا�يةساس� التصدير�طبقا�للخطوات��اعتمادوIي�هذه�الحالة�يتم�تنفيذ�

��دراسةيطلب�البنك�من�العميل�تقديم� -  مؤيدة��eعتمادتقديرية�للتكلفة�ا�نتظرة�لتنفيذ�هذا

  .هذه�التكلفة�عموMت�ومصروفات�البنك�إtىكن�با�ستندات،�ويضاف�أمكلما�

�ب -  �البنك �مناقشة �و�دراسةيتم ��يرادات* التكاليف �حيث ��أنا�نتظرة تمثل��eعتمادقيمة

  .ستثمار،�ومن�ثم�تقدير�ربحية�العملية�والعائد�ا�نتظر�ع�ى�e ة*يرادات�ا�نتظر 

�العميل�Iي�حجم�التمويل�الذي�يطلبه�من�البنك�و  -  �هذا�برنامجيتم�مناقشة �ومن�ثم�نسبة ه،

  ).ومن�ثم�تحديد�حصص�الشريك5ن�( التكلفة�الكلية�للعملية��إtىالتمويل�

 أننسبة�مئوية�للمصدر�مقابل�عمله�وخ4iته�وإدارته�يمكن�: يتم�توزيع�العائد�ا�نتظر�وفقا�ل�تي - 

  .حسب�العملية�4 أو�أك]% ٤٠ إtى% ٣٠ب5ن��وحات�4 

�لدى� -  �التمويل �حساب �ع�ى �وتخصم �العمليات �ع�ى �البنكية �وا�صروفات �العموMت تحمل

  .صاIي�الربح�إtىا�صرف�قبل�الوصول�

 - � �ا�صرف �ل)ضمانال�أخذيرا�ي �العميل �ع�ى �ا�ناسبة �وشروط��ل�¶امات �ا�شاركة بشروط

  .eعتماد

�و ا�راسل�أتاريخ�الخصم�ع�ى�حساب��إtىمدة�ا�شاركة�تحتسب�من�تاريخ�منح�التمويل�للمصدر� - 

  .Mأو ما�أOðالحساب�طرفه��إtىضافة�* 

بعد�الخصم�ع�ى�حساب��أو ( ا�راسلحساب�ا�صرف�طرف�البنك��إtىضافة�شعار�* إبورود� - 

واحتساب�نتائجه�. تتم�تسوية�العملية�ب5ن�ا�صرف�والعميل�ا�صدر�eعتمادبقيمة�) ا�راسل

� �صاIي ��رباح� وذلك�بتوزيع �(ال»Oائية �قيمة �ب5ن �صرفت��eعتمادالفرق ) عليهوالتكاليف�ال^[

 .Iي�شروط�ا�شاركة�علOPاوذلك�وفقا�لقواعد�التوزيع�ا�تفق�

   



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٩٤ 
 

        ::::ا�ستنديةا�ستنديةا�ستنديةا�ستندية����ل)عتماداتل)عتماداتل)عتماداتل)عتماداتالضوابط�الشرعية�الضوابط�الشرعية�الضوابط�الشرعية�الضوابط�الشرعية�: : : : ٦٦٦٦////١١١١

  : ا�ستندية،�م»Oا�ل)عتماداتا�عاي�45الشرعية�العديد�من�الضوابط��تناولت

  : )١(�ستندي�ستندي�ستندي�ستندياااا    eعتمادeعتمادeعتمادeعتماد    مشروعيةمشروعيةمشروعيةمشروعية:  ١/٦/١

�الخدمات��ا�ستندي باMعتماد لعامالت -١ �بتقديم �وكالة �من�جر * يشتمل�ع�ى �فحص�أهمائية ها

 .ا�ؤسسة�للمستورد�ضمانبا�ستندات،�وع�ى�كفالة�

�للم -٢ �يجوز �أمر�صرف �ع�ى �بناء �وإصدارها، �أنواعها، �بمختلف �ا�ستندية �باMعتمادات التعامل

�أو�مؤسسة،�و�Mيجوز�لها�ذلك
ً
كانت� إذا العميل�أو�باWصالة�عن�نفسها�أو�نيابة�عن�الغ�45عمي)

�
ً
�أو�فاسدا

ً
تتضمنه�من� بموجب�ماتلك�eعتمادات�تخص�بضاعة�محرمة�شرعا،�أو�عقدا�باط)

�بالفوائد�الربوية�أخذا�أو�عطا
ً
   .ءً شروط،�أو�تتضمن�تعام)

  :)٢(eعتمادeعتمادeعتمادeعتمادالعقد�السابق�ع�ى�فتح�العقد�السابق�ع�ى�فتح�العقد�السابق�ع�ى�فتح�العقد�السابق�ع�ى�فتح�: : : : ٧٧٧٧////١١١١

١- � ��أنيجوز �ع�ى �البائع �Iيش�4ط ��يا�ش�4ي �البيع ��أنعقد �طريق �عن �الثمن �دفع اعتماد�يتم

  .يلزم�الوفاء�به�من�قبل�ا�ش�4ى �،�وهذا�الشرط�صحيحيمستند

٢- � �بيجوز �الدولية �البيوع �ماد�اMعتماداتتوثيق �ماا�ستندية �البيوع �تلك �أحكام Mتخالفت

 . ةس)مي* الشريعة�

سارية�ا�فعول�) ٢٠٠٠نشرة�(تفس45ه�خاضع�للمصطلحات�التجارية��أنعقد�البيع��Iينص��إذا -٣

�بشمMتفاقية�� �أو  ��أنم�ا�تحدة ��الدوtيالبيع �أخرى�ف�أي أوللبضائع، �يجب�أنمرجعية �أنه

�
ً
 . ةس)مي* الشريعة��أحكام يخالف M بمايكون�ذلك�مقيدا

  

  :)٣(ا�ستنديا�ستنديا�ستنديا�ستندي    eعتمادeعتمادeعتمادeعتماد    IيIيIيIيالعموMت�وا�صروفات��العموMت�وا�صروفات��العموMت�وا�صروفات��العموMت�وا�صروفات��: ١/٨

�أن� تأخذ�قيمة�التكاليف�الفعلية�ع�ى�eعتمادات�نللمصرف�أيجوز� ا�ستندية،�ويجوز�لها

�
ً
�مقطوعا

ً
أو�نسبة�من�مبلغ�eعتماد،�تأخذ�أجرة�ع�ى�القيام�بالخدمات�ا�طلوبة�سواء�كانت�مبلغا

�التعديل� �ويشمل�تعديل�eعتمادات�ماعدا �والواردة، �الصادرة ويشمل�ذلك�eعتمادات�ا�ستندية

                                                           

  ). بتصرف( ٣٩٩،��ص""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�)  ١(

  .  ٤٠١،��ص�"ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�"""")  ٢(

  . ٤٠١،�ص�"ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�ا�رجع�السابق�"""")  ٣(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٩٥ 
 

��إM  هعلي بزيادة�مدة�eعتماد،�ف)�يجوز�لها�أن�تأخذ
ً
ا�صروفات�الفعلية�فقط�وتكون�حينئذ�مبلغا

��Mنسبة�مئوية
ً
  .مقطوعا

        ::::ديديديديستنستنستنستنIي�eعتماد�ا�Iي�eعتماد�ا�Iي�eعتماد�ا�Iي�eعتماد�ا�ات�ات�ات�ات�ضمانضمانضمانضمانالالالال: : : : ٩٩٩٩////١

توسط�Iي�ذلك�ي ،�أويباMعتماد�ا�ستندتوثق��ا�ي�4تب�عليه�من�ال�¶امات�ي أن صرفيجوز�للم

،�ومن�ثم�يجوز�أن�يكون�غطاء�
ً
��يeعتماد�ا�ستندبأنواع�الضمانات�ا�باحة�شرعا

ً
�أو�حجزا

ً
نقودا

�أو �ا�شروعة �الحسابات �حبس� ع�ى �وكذا �للعقارات، �ملكية
ً
�صكوكا �أو �مشروعة، �مالية

ً
أوراقا

  .تمثل�البضاعة،�أو�غ45ها�من�الضمانات�[eعتماد�ال^مستندات�

�: ة�تيات�ضمانواع�الأنيقبل��أنللمصرف��ز و�Mيجو  الشركات���أسهم أوالسندات�الربوية،

�نذات�� �.الفوائد�الربوية�أو شطة�ا�حرمة، ��ز �Mيجو كما �من�هذه�� �أنلها
ً
�ضمانواع�نتقدم�شيئا

ً
ا

M١(ذلكفيتتوسط��و �خرى�أها�تجاه�ا�ؤسسات�والبنوك�ل�¶ام(.  

        ::::)٢(ةةةةأحكام�عامأحكام�عامأحكام�عامأحكام�عام: : : : ١٠١٠١٠١٠////١١١١

ا�ستندية�حسب��ل)عتماداتعراف�ا�وحدة�صول�و� ه�خاضع�لè أنع�ى��دIي�eعتمانص��إذا -١

�ف �ا�فعول، �سارية �تقنإنشرة �يجب �يه �ذلك �أحيد �يخالف M� �الشر �كامبما . ةس)مي* يعة

ليه�ومن�ثم�يجب�النص�ع�ى�عدم�سار ب5ن�ا�صرف�وم�علOPاتفق�ويستحسن�النص�ع�ى�بدائل�يُ 

�تداول العراف،��وكذا�ا�واد�ا�تعلقة�بتنص�ع�ى�الفوائد�من�تلك�eصول�و� �ال^[العمل�با�واد�

  . بما�فيه�مخالفة�شرعية

�ب�أيالقبول،��اعتمادجراء�خصم�كمبياMت�للمؤسسة�إ�ز �Mيجو  -٢
ً
 . من�قيم¨Oا�أقلشراؤها�نقدا

�أيالقبول،��اعتماداتلكمبياMت��أو �ستندات�مؤجلة�الدفع�تداول�جراء�إللمؤسسة��ز �Mيجو  -٣

�ب
ً
�نقدا �. يةسممن�قيم¨Oا�e �أقلشراؤها ��أنللمؤسسة��ز �Mيجو كما

ً
ذلك�ب5ن��Iيتكون�وسيطا

 .بالتبليغ�أو البنك�ا�عزز�سواء�بالدفع��أو ا�ستفيد�والبنك�ا�صدر،�

من��أقلا�ستحقة�الدفع�ب�eعتماداتكمبياMت��أو مستندات�eط)ع��ل للمصرف�تداو  ز �Mيجو  -٤

 .قيم¨Oا

                                                           

  .٤٠٣،�ص"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق"""")  ١(

  .٤٠٥،�ص"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق)  ")  ")  ")  "٢٢٢٢((((



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٩٦ 
 

��ز �Mيجو  -٥ �كلما �أمللمؤسسة �الكمبياMت��أنكن �أضايتيح �لعم)ئه��علOPا فال^[ �بالدفع تعهده

 .ذلكخرى�تقبل�أا�دين5ن��Oا�بغرض�حسمها�لدى�بنوك�

مجال�عمليات�التغطية��فية�لها�راسلع)قته�مع�ا�ؤسسات�والبنوك��صرفا��نظمي أنيجب� -٦

وغ45ه�من�العمليات��ا�ستندي�eعتمادب5ن�البنوك�ا��4تبة�ع�ى��اتeل�¶ام5ن�لتسوية�ا�راسلب5ن�

� �الفوائد�وكل��أساسا�صرفية�ع�ى  �هو  ماتجنب�دفع
ً
) ٢/٥(ويتضمن�ملحق��[. ممنوع�شرعا

 .] )١(نموذج�*عتمادات�ا�ستندية�ببنك�الب)د
  

        ::::ضمانضمانضمانضمانخطابات�الخطابات�الخطابات�الخطابات�ال- - - - ٢

 Iيويسم}��ةس)مي* تقوم��Oا�ا�صارف��[الهامة�ال^من�الخدمات�ا�صرفية��ضمانخطابات�ال

،�وقد�تكون�مإليه�*س) الذى�يدعو��ناحسرفاق�و* لقرض�من�أعمال�* كا�وªيبالكفالة،��*س)م

  .)٢(ةس)مي* البنوك�وا�صارف��Iيبأجر�كما�هو�الحال�

        ::::ضمانضمانضمانضمانتعريف�خطاب�التعريف�خطاب�التعريف�خطاب�التعريف�خطاب�ال: : : : ١١١١////٢٢٢٢

� ��كتابيتعهد �أحد�عم)ئه �ا�صرف�بكفالة �بمقتضاه �طرف��Iييتعهد �مع5ن�تجاه �مبلغ حدود

�كوفاء�هذا�العميل�بضمانملقى�ع�ى�عاتق�العميل�ا�كفول�وذلك��ال�¶امثالث�بمناسبة�
ً
ه�تجاه�ال�¶اما

ل�مطالبة�خ)ل�أو يدفع�ا�صرف�ا�بلغ�ا�ضمون�عند��أنخر�خ)ل�مدة�معينة�ع�ى�ذلك�الطرف�� 

��أو بغض�النظر�عن�معارضة�ا�دين��نسريان�الضما �حال�فشل�العميل��Iيموافقته ذلك�الوقت،

  ).٣(أخ)له�بشروط�التعاقد�معه�أو اته�تجاه�الطرف�الثالث�ال�¶امبالوفاء�ب

        : : : : ضمانضمانضمانضمانية�خطاب�الية�خطاب�الية�خطاب�الية�خطاب�الأهمأهمأهمأهم: : : : ٢٢٢٢////٢

�العمليات�       �وIي �عام �بشكل �eقتصادية �الحياة �كب�45ومتمI�¶5ي �بدور �الضمان �خطاب يقوم

�وا�صالح� �بالوزارات �eستثمار�الخاصة �عمليات �م»Oا �Mسيما �خاص، �بشكل �والصناعية التجارية،

�العطاءات �النظر�Iي �حيث�يتطلب��مر�عند �أن، الحكومية، ��Oا �وا�زايدات�الخاصة �وا�ناقصات،

   .الشركة�بخطاب�ضمان�صادر�من�بنك�معتمد يتقدم�الشخص�أو
                                                           

 .    ،�نموذج�*عتمادات�ا�ستندية�ببنك�الب)د)٢/٥(أنظر�ملحق�رقم) ١(

  . ٤٥ص،��م٢٠٦ن�١ط�مصر،��،�مكتبة�التقوى،�القاهرة،"ا�صارف�*س)مية�ب5ن�الفكر�والتطبيقا�صارف�*س)مية�ب5ن�الفكر�والتطبيقا�صارف�*س)مية�ب5ن�الفكر�والتطبيقا�صارف�*س)مية�ب5ن�الفكر�والتطبيق"،�شحاتة نحس5ن�حس5)  ٢(

  .١٨٢ص�م،٢٠٨القلم�،�دمشق،�سوريا،دار�،�""""ممممععععجم�ا�صطلحات�eقتصاديةجم�ا�صطلحات�eقتصاديةجم�ا�صطلحات�eقتصاديةجم�ا�صطلحات�eقتصادية""""نزيه�حماد،�)٣(
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٩٧ 
 

 فبد      
ً
Mأو�� �لدى�إحدى�ا�نشآت، �أموال�نقدية �بإيداع �الشخص�أو�الشركة  من�أن�يتقدم

� �مما �طويلة �ف�4ة �بعد �واس�4دادها �الحكومية، �أو�ا�صالح �إtالوزارات، �كب�45من��ىيؤدي حجز�جزء

�يقوم�مقام�تلك�الودائع،�وهو��أمواله �فإنه�بإمكانه�أن�يقدم�إtى�الجهة�ا�ختصة�ما دون�استثمار،

  .)١(خطاب�الضمان

  

  :)٢(ضمانضمانضمانضمانخطابات�الخطابات�الخطابات�الخطابات�ال����أطرافأطرافأطرافأطراف: : : : ٣٣٣٣////٢

  : أطرافلها�ث)ثة��ضمانخطابات�ال

�ع�ى�طلبه�ولحسابه�خطاب�ال:العميل
ً
  .ضمانوهو�الذى�يصدر�بناءا

  .ضمانالوهو�الذى�يصدر�لصالحه�خطاب�: ا�ستفيد

��ضمانوهو�الذى�يصدر�ال:ا�صرف �ويقبل�بمقتضاه �ولحسابه، �عن�عميله نه�يضم�أننيابة

  .ضمانمبلغ�ال�Iيلدى�ا�ستفيد�

  

  : ضمانضمانضمانضمانواع�خطابات�الواع�خطابات�الواع�خطابات�الواع�خطابات�الأنأنأنأن: : : : ٥٥٥٥////٢٢٢٢

  :�تيالشكل��Iيواع�متعددة�ويمكن�تقسيمها�كما�أنلها�صور�و �ضمانخطابات�ال

  

  

  

        

        

                                                           

  .٣٨٦،�ص�مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهعبد�الرازق�الهي^[،�)   ١(

،�رسالة�ماجست�45غ�45منشورة،�جامعة�"التكييف�الشر�ى�للخدمات�ا�صرفية�Iي�ا�صارف�*س)ميةالتكييف�الشر�ى�للخدمات�ا�صرفية�Iي�ا�صارف�*س)ميةالتكييف�الشر�ى�للخدمات�ا�صرفية�Iي�ا�صارف�*س)ميةالتكييف�الشر�ى�للخدمات�ا�صرفية�Iي�ا�صارف�*س)مية""""عبد�العزيز�محمد�الغامدى،�)  ٢(

  . ٧٨ص�م،�،٢٠٠٥،،�السودانالخرطوم



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�
  

  
  

        أنواع�خطابات�الضمانأنواع�خطابات�الضمانأنواع�خطابات�الضمانأنواع�خطابات�الضمان

.١٥٩،�ص""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره

ªى�خطابات�ضمان�تتضمن�صيغ¨Oا�ال�¶ام�البنك�بدفع�مبلغ�الضمان�شريطة�أن�يكون�ذلك�

� �العميل �تنفيذ �Iي فال�¶ام��،Mل�¶اماتهإخ)ل

سلطة�تقدير�وإثبات�هذا�التقص�45

خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������

٩٨ 

أنواع�خطابات�الضمانأنواع�خطابات�الضمانأنواع�خطابات�الضمانأنواع�خطابات�الضمان) ) ) ) ٤٤٤٤////٢٢٢٢((((شكل�رقم�شكل�رقم�شكل�رقم�شكل�رقم�

مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""،�ةس)مي* الخدمات�ا�صرفية�: أشرف�دوابة

  ):ا�شروطة(ا�قيدة��ضمان

ªى�خطابات�ضمان�تتضمن�صيغ¨Oا�ال�¶ام�البنك�بدفع�مبلغ�الضمان�شريطة�أن�يكون�ذلك�

�تقص�45أو �مستندات�أو�حصول �كتقديم �بقيد � مقيدا �العميل �تنفيذ �Iي إخ)ل

سلطة�تقدير�وإثبات�هذا�التقص��45نوإن�كاالبنك�معلق�ع�ى�شرط�وجود�ذلك�*خ)ل�أو�التقص45،�

  .)١(للمستفيد�دون�غ45ه�العم�ي�أساساIي�التطبيق�

                                         

  .١٥٩،��ص�" مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�صرفية�*س)مية�أشرف�دوابة،�الخدمات�

 

 

  

  

  

 

أشرف�دوابة: ا�صدر  

        ::::الصيغة�الصيغة�الصيغة�الصيغة�  - - - -     أأأأ

ضمانخطابات�ال

ªى�خطابات�ضمان�تتضمن�صيغ¨Oا�ال�¶ام�البنك�بدفع�مبلغ�الضمان�شريطة�أن�يكون�ذلك�

�تقص�45أو �مستندات�أو�حصول �كتقديم �بقيد مقيدا

البنك�معلق�ع�ى�شرط�وجود�ذلك�*خ)ل�أو�التقص45،�

 م�4وك
ً
Iي�التطبيق� ا

                                                          

أشرف�دوابة،�الخدمات�)   ١(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

٩٩ 
 

  ):غ�45ا�شروطة(غ�45ا�قيدة��ضمانخطابات�ال

ل�مطالبة�دون�أو عند��ضمانتتضمن�صيغ¨Oا�تعهد�البنك�بدفع�قيمة�ال�ضمانªى�خطابات�

  .)١(ع�4ض�العميلاح^}�ولو��ضمانقيد�و�Mشرط،�ومن�ثم�يل�¶م�البنك�بدفع�قيمة�ال

  ::::الغرضالغرضالغرضالغرض  - ب

�eبتدائية �الضمان �eبتدائيةخطابات �الضمان �eبتدائيةخطابات �الضمان �eبتدائيةخطابات �الضمان �ال^: : : : خطابات �من��[وªي �أو�غ45ها �الحكومية �وا�ؤسسات �الهيئات تطلO¹ا

العطاءات،�وتنص�هذه� مقدمي�العطاءات�للعمليات�ال^[�تريد�تنفيذها،�وذلك�لضمان�جدية�مقدمى

�يوازي�القيمة�
ً
�ال�¶ام�البنك�بأن�يضع�تحت�تصرف�ا�ستفيد�عند�أول�طلب�مبلغا الخطابات�ع�ى

  .)٢(معارضة�ةإtى�أيا�حددة�Iي�خطاب�الضمان�دون�eلتفات�

الجهة��اختيار يتم��أنا�صرف�نيابة�عن�أحد�عم)ئه�بعد��يصدرها: : : : ال»Oائيةال»Oائيةال»Oائيةال»Oائية����ضمانضمانضمانضمانخطابات�الخطابات�الخطابات�الخطابات�ال

ويقدر�. مالعقد�ا�4i لة�حسب�و اا�ق�و العملية�أبتنفيذ��ميافضل�ا�ناقصات�للقالهيئة�الحكومية�W �أو 

  .)٣(من�قيمة�العقد%) ١٠ أو%  ٥(يال»Oائي�بحواt ضمانخطاب�ال

�للتعاقد��تقدمه ماوهو�: : : : الدفعة�ا�قدمةالدفعة�ا�قدمةالدفعة�ا�قدمةالدفعة�ا�قدمة����ضمانضمانضمانضمانخطابات�خطابات�خطابات�خطابات� الجهة�صاحبة��إtىالجهات�ا�نفذة

  .)٤(ا�شروع،�نظ�45حصولها�ع�ى�دفعة�مقدمة�من�قيمة�العقد

�ينص��Iيقد�تشمل�شروط�الدفع�: : : : ةةةةييييالدفعة�ال»Oائالدفعة�ال»Oائالدفعة�ال»Oائالدفعة�ال»Oائ����ضمانضمانضمانضمانخطابات�الخطابات�الخطابات�الخطابات�ال
ً
عقود�التعهدات�شرطا

ا�تعهد�عند�قبول��إtىيتم�ردها��ةضمانك%) ١٠-٥(ح�عادة�ب5ن�و اقتطاع�نسبة�مئوية�معينة�ت�4 اع�ى�

�مبد�عليها�ستفيد�للمشروع�ا�تعاقد�
ً
Mويتيح�هذا�الشرط�للمستفيد�ئقبو�،

ً
ستقطاع�تلك�النسبة�ايا

وح^}�يتمكن�ا�تعهد�من�صرف�كافة�مستحقاته�وعدم�خصم�. من�مستحقات�ا�تعهد�عند�دفعها�له

�ف �ال»Oائية �للدفعة �بتقديم�خطاب�إنا�ستفيد �يتعهد ��ضمانه �من�قيمة ا�ستحقات��إجماtيبنسبة

  .)٥(تمثل�الجزء�ا�نجز�من�ا�شروع�ال^[ا�قبوضة�و 

                                                           

  . ١٦٠،��ص�"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق"""")   ١(

  .٢٠٢،�ص�مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره،�""""أصول�ا�صرفية�*س)ميةأصول�ا�صرفية�*س)ميةأصول�ا�صرفية�*س)ميةأصول�ا�صرفية�*س)مية"الغريب�ناصر،�)  ٢(

،�ص�)١٢(هـ،�ا�جلد�السعودية،١٤٣٢،�مكتبة�ا�لك�فهد،�الرياض،�"ا�عام)ت�ا�الية�أصالة�ومعاصرةا�عام)ت�ا�الية�أصالة�ومعاصرةا�عام)ت�ا�الية�أصالة�ومعاصرةا�عام)ت�ا�الية�أصالة�ومعاصرة"ن،�ان�بن�محمد�الدبيادبي)  ٣(

٤٧٣ .  

  .٢٠٣،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""الغريب�ناصر،�أصول�ا�صرفية�*س)مية،�)  ٤(

  .٢٠٣،�ص�"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق"""")  ٥(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١٠٠ 
 

��يقدمههو�الذى��::::ا�)حيةا�)حيةا�)حيةا�)حية����ضمانضمانضمانضمانخطابات�الخطابات�الخطابات�الخطابات�ال
ً
�ويتضمن�تعهدا ا�ستورد�لصالح�شركة�ا�)حة

�وتعهد�بالدفع� ع�ى��ي�4تب ماعند�الطلب�ع�ى�كل��الفوريبتسليم�مستندات�الشحن�عند�وصولها

  .)١(تسليم�الشركة�للبضاعة�للمستورد

  

  ::::موطن�البنك�ا�صدرموطن�البنك�ا�صدرموطن�البنك�ا�صدرموطن�البنك�ا�صدر  - ث

  : إtىمن�حيث�موطن�البنك�ا�صدر��ضمانيمكن�تقسيم�خطابات�ال

لة�داخل�البلد�بناء�ع�ى�طلب�عامالتصدرها�البنوك�ا�حلية��ال^[ ªي ::::ا�حليةا�حليةا�حليةا�حلية����ضمانضمانضمانضمانخطابات�الخطابات�الخطابات�الخطابات�ال

مستفيد�خارج��أو مستفيد�مقيم�داخل�نفس�البلد،�إtى االضمان�إمخطاب��إصدار ويتم�فOPا�. عم)¦Oا

  .)٢(البلد

ªى�الخطابات�الصادرة�عن�بنوك�أجنبية�تعمل�خارج�البلد�لصالح�: : : : ةةةةالضمان��جنبيالضمان��جنبيالضمان��جنبيالضمان��جنبيخطابات�خطابات�خطابات�خطابات�

�خارج�دولة�ا�ستفيد،�يلجأ�ا�ستفيد�غI��45يمستفيدين�محلي5ن�وفOPا�يكون�أحد�طر
ً
التعاقد�مقيما

� ��لعاميتالبنك�الذى��إtىا�قيم ��Iيمعه �بالخارج�من�أجل رساله�إو �ضمانخطاب�ال�إصدار موطنه

  .)٣(�خرى الدولة��Iيللمستفيد�

  ::::التغطيةالتغطيةالتغطيةالتغطية  - ج

  : ىالنقدي�إtمن�حيث�الغطاء��ضمانيمكن�تقسيم�خطابات�ال

�����ضمانضمانضمانضمانخطابات�خطابات�خطابات�خطابات�
ً
�مغطاة�كليا
ً
�مغطاة�كليا
ً
�مغطاة�كليا
ً
 ����أو أو أو أو مغطاة�كليا

ً
 جزئيا
ً
 جزئيا
ً
 جزئيا
ً
  وتطلب�بعض�البنوك�من�عم)¦Oا�دفع�نسبة�من�مبلغ�: : : : جزئيا

�وت�ضمانال ��أخذنقًدا �الباéي �ضمانع�ى �عينًيا �مدى�ثقة�شخصًيا أوا �ع�ى �الغطاء �وتتوقف�نسبة ،

 (البنك�Iي�العميل�
ً
��الكاملب�ضمانيغطى�خطاب�ال�أن،�وقد�تطلب�)مغطى�جزئيا

ً
 (نقدا

ً
  ).مغطى�كليا

                                                           

  . ٢٠٣،�ص�"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق"""")  ١(

  .١٦٤،مرجع�سبق�ذكره،�ص�""""ةةةةا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميالخدمات�الخدمات�الخدمات�الخدمات�"،�ةأشرف�دواب)  ٢(

  .١٦٤،�ص�"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق"""")  ٣(

  

  



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١٠١ 
 

��ضمانخطابات�ال�إصدار : : : : غ�45مغطاةغ�45مغطاةغ�45مغطاةغ�45مغطاة����ضمانضمانضمانضمانخطابات�خطابات�خطابات�خطابات� �أمبغ�45غطاء، البنك�طالب�الخطاب��نإذا

�هو�ال�¶امه�يفي�بأنووثق�Iي� البنوك��أن،�ولكن�بما�س)مي* Iي�الفقه��ضمانIي�ال�صل� اته،�وهذا

� �Iي �أمتتصرف �فالواجب �ا�ستثمرين، �علOPوال ��أنا �Iي �وتتثبت �من��إصدار تحتاط �النوع هذا

  .)١(الخطابات

        : : : : صدارصدارصدارصدارعدد�جهات�* عدد�جهات�* عدد�جهات�* عدد�جهات�*   - - - -     حححح

يصدر��ضمانخطاب�ال�أنحيث��صل� وهذا�هو�: : : : الصادرة�عن�بنك�واحدالصادرة�عن�بنك�واحدالصادرة�عن�بنك�واحدالصادرة�عن�بنك�واحد����ضمانضمانضمانضمانخطابات�الخطابات�الخطابات�الخطابات�ال

�عن�تسديد�قيمة�خطاب�. من�قبل�بنك�واحد
ً
Mالبنك�مسئو� حالة��Iي كاملة الضمانويكون�هذا

  .)٢(ا�ستفيد�أماممصادرته،�فهو�ا�ل�¶م�الوحيد�

ويعرف�هذا�النوع�بكفاMت�ا�شاركة�،�وفOPا�يل�¶م��::::الصادرة�عن�عدة�بنوكالصادرة�عن�عدة�بنوكالصادرة�عن�عدة�بنوكالصادرة�عن�عدة�بنوك����ضمانضمانضمانضمانخطابات�الخطابات�الخطابات�الخطابات�ال

�بنك�ب �خطاب�ال�أداءكل �من�قيمة �معينة �. ضماننسبة �الحالة �هذه �كانوتحدث�مثل قيمة��تإذا

  .)٣(تجزئة�مخاطر�السداد�فيما�بي»Oا��Iيكب45ة�وترغب�البنوك��ضمانخطاب�ال

  :)٤(ضمانضمانضمانضمانخطابات�الخطابات�الخطابات�الخطابات�ال����إصدار إصدار إصدار إصدار جراءات�جراءات�جراءات�جراءات�إإإإ: : : : ٦٦٦٦////٢٢٢٢

��ضمانخطاب�ال�صدار بطلب�¿ �س)مي* يتقدم�العميل�للمصرف� -١
ً
�للنموذج�ا�عد�مسبقا

ً
وفقا

 . من�ا�صرف

 .العميل�وعمل�القيود�ا�حاسبية�ال)زمةيتم�مطابقة�توقيع� -٢

طلب�العميل�ويعطى�رقم�مسلسل�وفقا��Iيات�الواردة�بيانمن�واقع�ال�ضمانيتم�تحرير�خطاب�ال -٣

 ).دفعة�مقدمة– ORائي –ابتدائى�( لنوع�الخطاب

 . مباMست) �صدار للعميل�مع�توقيعه�ع�ى�طلب�* �ضمانيتم�تسليم�خطاب�ال -٤

هذه��أنللجهة�ا�ستفيدة،�غ�45موقعة�وفق�خطاب�يفيد��مانضرسال�صورة�من�خطاب�الإيتم� -٥

  . س)مي* الخطاب�ا�ذيل�بتوقيعات�ا�صرف��أصل�Oا�بغ��45يعتد Mالصورة�

  

                                                           

  )٣٠/٣/٢٠١٦بتاريخ�(،�موقع�eمتثال�"خطابات�الضمان�Iي�الشريعةخطابات�الضمان�Iي�الشريعةخطابات�الضمان�Iي�الشريعةخطابات�الضمان�Iي�الشريعة"�م5ن،�الصديق�محمد�)  ١(

http://www.imtithal.com/research/search  

  .  ١٦٥،مرجع�سبق�ذكره،�ص�"ةةةةا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميالخدمات�الخدمات�الخدمات�الخدمات�"،�ةأشرف�دواب)  ٢(

  .  ١٦٥،�ص�"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق)  "٣(

  .١٤،�ص�م٢٠١٥،�،�خطابات�الضمان""""مصرمصرمصرمصر����دليل�تعليمات�بنكدليل�تعليمات�بنكدليل�تعليمات�بنكدليل�تعليمات�بنك: "�زيد�من�التفاصيل�انظر)  ٤(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١٠٢ 
 

  : ة�تيات�بيانع�ى�ال�ضمانيشتمل�خطاب�ال�أنويجب�

��ضماننوع�خطاب�ال �و �اسم –ورقمه �الخطاب��– عنوانها�ستفيد والحروف�ونوع��باWرقامقيمة

� � ��–العمله �سرياتاريخ ��نان¨Oاء �ال�–الخطاب �خطاب �قيمة��– ضمانموضوع �بدفع �البنك تعهد

يتع5ن��ضمانخطاب�ال�أنمطالبة�بش�أيأنالنص�ع�ى��–فائدة�للجهة�ا�ستفيدة��أيالخطاب�وبدون�

  ).توقيع�البنك��– سريانموعد�اقصاه�مدة�ال�Iيتصل�للبنك��أن

        ::::ضمانضمانضمانضمانالشرعية�لخطابات�الالشرعية�لخطابات�الالشرعية�لخطابات�الالشرعية�لخطابات�ال����الجوانبالجوانبالجوانبالجوانب: : : : ٧٧٧٧////٢٢٢٢

  : أقوالع�ى��ضمانخطاب�ال�نإtى�أالفقهاء�ا�عاصرين��اختلف

�أذهب�بعض�ا�عاصرين��:ل و القول��  �واستدل�القائلون��Oذا��ضمانخطاب�ال�نإtى كفالة،

،�)١(من�حيث�ا�ع�}��نامتفق�س)مي* الفقه��Iيوالكفالة��ضمانتعريف�كل�من�خطاب�ال�أنالقول�ب

  . ع�ى�الكفالة�ةأخذ��جر ن��Oذا�القول�عدم�جواز�5العلماء�القائل�بعليه�أغلوقد�رتب�

� ��:الثانيالقول �بعض�الباحث5ن �أذهب �ال�نإtى ��ضمانخطاب �و وكالة، �أساسالتكييف�ع�ى

�هو�الذى�يفتح�ا�جال�للقول�باستحقاق�ا�صرف� ���جر الوكالة �حيث�قيامع�ى �وكل�به، �بما �أنه

  .)٢(*جارة أحكام فيأخذتكون�بأجر��أنالوكالة�يمكن�

�الثالث ��:القول �بعض�الباحث5ن �ال�أن أtىذهب �يعت�4iخطاب��ضمانخطاب �حيث جعالة،

�بوفاء�ا�قابل�بالشروط،�وينتج�عن�هذا�التعهد�نفس��ضمانال
ً
عن�تعهد��ينتج مامن�ا�صرف�تعهدا

  .)٣(جعالة�ع�ى�الخطاب�أو عمولة��أخذطرف�ثالث�بوفاء�ا�دين�للدين،�ويجوز�

ة�كاملمغطى�تغطية��ضمانخطاب�ال�نإذا�كاوكالة��هإtى�أنذهب�بعض�الباحث5ن�: القول�الرابع

ذمة،�فضمت�ذمة�ا�صرف��إtىالكفالة�ضم�ذمة��نغ�45مغطى،�W �نإذا�كامن�قبل�العميل،�وكفالة�

                                                           

  . ٣٢٨،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�"ا�عام)ت�ا�الية�ا�عاصرةا�عام)ت�ا�الية�ا�عاصرةا�عام)ت�ا�الية�ا�عاصرةا�عام)ت�ا�الية�ا�عاصرة"محمد�عثمان�شب45،�)  ١(

  . ٣٣٢- ٣٣١،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��""""تطوير�eعمال�ا�صرفية�بما�يتفق�مع�الشريعة�*س)ميةتطوير�eعمال�ا�صرفية�بما�يتفق�مع�الشريعة�*س)ميةتطوير�eعمال�ا�صرفية�بما�يتفق�مع�الشريعة�*س)ميةتطوير�eعمال�ا�صرفية�بما�يتفق�مع�الشريعة�*س)مية" سامى�حسن�حمود،�)  ٢(

  .١٣١-١٣٠م،�ص��١٩٩٤،�دار�التعارف�للمطبوعات،"*س)م*س)م*س)م*س)م����IيIيIيIي    البنك�ال)ربوى البنك�ال)ربوى البنك�ال)ربوى البنك�ال)ربوى "محمد�باقر�الصدر،�)  ٣(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١٠٣ 
 

�صلحة�طرف�ثالث،�وع�ى�هذا�فالكفيل�هو�ا�صرف�وا�كفول�هو�العميل،��صدار ذمة�طالب�* �إtى

  .)١(وا�كفول�له�الطرف�الثالث

�فهو��Iيالعرف�ا�صر�عليهوما�جرى�
ً
�هو�ع)قة�ا�صرف�بالعميل�ع)قة�وكالة�وكفالة�معا

ً
غالبا

  .)٢(وكيل�بالنسبة�للجزء�ا�غطى،�وكفيل�بالنسبة�للجزء�الغ�45مغطى

لقاء�مجرد��ضمانع�ى�خطاب�ال��جرة أخذ يجوز  M ": هأيضا�أنكما�جاء�با�عاي�45الشرعية�

  . بدونه�أو بغطاء��كانومدته�سواء�أ�ضمانمبلغ�ال�ةفOPا�عاديرا�ى��ال^[،�و ضمانال

خطاب��صدار ¿ �ضمانومقابل�الخدمات�ع�ى�طالب�خطاب�ال�*داريةتحميل�ا�صروفات��نإ

،�مع�مراعاة�عدم�الزيادة�ع�ى�أجرة�ا�ثل) »Oائيال�و  eبتدائي(بنوعيه��ضمان
ً
حالة��Iيو. جائز�شرعا

�كليتقديم�غطاء�
ً
ما�قد�تتطلبه��ضمانخطاب�ال�صدار تقدير�ا�صروفات�¿ �Iييرا�ى��أنيجوز��أوجزئيا

  . ذلك�الغطاء�داءة�W يعلا�همة�الف

ويتضمن� [).٣("عملية�محرمة�و ربوي�أللحصول�ع�ى�قرض��ضمانخطاب��إصدار للبنك��ز �Mيجو 

  .] )٤(نموذج�خطابات�الضمان�ببنك�الب)د) ٢/٧(ملحق�

            

                                                           

)١  (� �الفقهية�ا�عاصرة�"ع�ي�السالوس، �الفقهية�ا�عاصرة�موسوعة�القضايا �الفقهية�ا�عاصرة�موسوعة�القضايا �الفقهية�ا�عاصرة�موسوعة�القضايا �بلبيس،�"*س)مي*س)مي*س)مي*س)مي����وeقتصادوeقتصادوeقتصادوeقتصادموسوعة�القضايا �،�مكتبة�دار�القرآن، دار�الثقافة،� -مصر،

  .٦٤٣م،�ص١٩٩٣الدوحة،�الطبعة�السابعة،�

����� �السالوس، �ا�عاصرة"ع�ي �وتطبيقاOfا �ا�عاصرةالكفالة �وتطبيقاOfا �ا�عاصرةالكفالة �وتطبيقاOfا �ا�عاصرةالكفالة �وتطبيقاOfا �ص�"الكفالة �عن١٣٥-١٣٤،
ً
�نق) � ، :� �إرشيد، �الكريم �عبد �معام)ت�""""محمود �Iي �معام)ت�الشامل �Iي �معام)ت�الشامل �Iي �معام)ت�الشامل �Iي الشامل

  .١٧٨،�مرجع�سابق�ص�"وعمليات�ا�صارف�*س)ميةوعمليات�ا�صارف�*س)ميةوعمليات�ا�صارف�*س)ميةوعمليات�ا�صارف�*س)مية


ىىىى: "راجع�)  ٢(


للنشر�والتوزيع،�الرياض،� اأشبيليهـ،�دار�كنوز�٤/٨/١٤١٠بتاريخ�) ٢٩(،�رقم"قرارات�الهيئة�الشرعية�بمصرف�الراجقرارات�الهيئة�الشرعية�بمصرف�الراجقرارات�الهيئة�الشرعية�بمصرف�الراجقرارات�الهيئة�الشرعية�بمصرف�الراج

  .  ٥٨م،�ص١،٢٠١٠طالسعودية،�

  . ١٣٤،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""ا�عاي�45الشرعية،�) ٣(

  .ذج�خطابات�الضمان،�بنك�الب)د،�نمو )٢/٧(أنظر�ملحق�رقم) ٤(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١٠٤ 
 

        املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث

        خدمات مصرفية أخرى خدمات مصرفية أخرى خدمات مصرفية أخرى خدمات مصرفية أخرى 

        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

ا�صرفية�اtى�تقوم��Oا�ا�صارف��الخدماتمن��متنوعة مجموعة�أخرى هذا�ا�بحث��يتناول   

�*ستشارية�و وبعض�الخدمات�ا�الية�والخدمات�ا�صرفية�*ليك�4ونية� eئتمان ت*س)مية�كبطاقا

  . و*دارية�ال^}�تقوم��Oا�ا�صارف�*س)مية

١١١١ - - - -  eبطاقات� eبطاقات� eبطاقات� eئتمانئتمانئتمانئتمانبطاقات�::::        

١١١١////١١١١ : : : : eتعريف�بطاقات� eتعريف�بطاقات� eتعريف�بطاقات� eئتمانئتمانئتمانئتمانتعريف�بطاقات�:::: " eىمستند�يعطيه�مصدره�لشخص��ئتمانبطاقات�ãأو طبي 

بناء�ع�ى�عقد�بي»Oما�يمكنه�من�شراء�السلع�والخدمات�ممن�يعتمد�ا�ستند�دون�دفع�الثمن��اعتباري 

�لتضمنه�
ً
Mا�ما�يمكن�من�سحب�النقود�ال�¶امحاO«١("ا�صدر�بالدفع،�وم(.  

 eئتمانوبطاقة�Credit card�eي�بطاقة�خاصة�يصدرها�ا�صرف�لعميله،�: 5نقتصاديعند�ª

اكن�معينة،�عند�تقديمه�لهذه�البطاقة،�أموالخدمات�من�مح)ت�و تمكنه�من�الحصول�ع�ى�السلع�

� �السلع �بائع �بالتاtي�أو ويقوم ��:الخدمات �العميل �من �ا�وقعة �الفاتورة �ُمْصِدر��إtىبتقديم ا�صرف

�ب
ً
�شهريا

ً
�كشفا �للعميل �ا�صرف �ويقدم �له، �قيم¨Oا د �فيسّدِ ��إجماtيالبطاقة، �لتسديدها �أو القيمة

  .)٢(ابه�الجاري�طرفهمن�حس) لخصمها(لحسمها�

    ::::وصف�البطاقةوصف�البطاقةوصف�البطاقةوصف�البطاقة: : : : ٢٢٢٢////١١١١

ي�مامبطاقة�ب)ستيكية�مصنوعة�من�مادة�خاصة�مستطيلة�الشكل�طبع�ع�ى�أحد�وجهOPا�� 

الشركة�العا�ية�للبطاقة�وشعارها�وا�صرف��اسمو �اواسم�حاملهرقمها�وتاريخ�ص)حي¨Oا�: بشكل�بارز 

        .ا�صدر��Oا

                                                           

 �٦٥/١/٧قرار�رقم��- هـ١٤١٢قرارا�وتوصيات�ا�جمع�الفقI�{gي�دورته�السابعة�ا�نعقدة�بجدة�) ١(
ً
   .فقرة�رابعا

  . م�١١/٣/٢٠٠٤-٦،�الدورة�الخامسة�عشرة،�سلطنة�عمان،�الف�4ة�من�"بطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمان"وهبة�الزحي�ي،�) ٢(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١٠٥ 
 

�شريط�معلومات�الك�4ومغناطي{|����� �الخلفي �الوجه �اللون�ومكتوب��}وع�ى �أأسود �نعليه

�و  �يليه�شريط�ورéي�أبيض�اللون�مخصص�لتوقيع�عنوانهالبطاقة�ملك�البنك�ا�صدر�لها . حاملها،

 .)١(هحاملها�وتوقيعبطريقة�خاصة�صورة��علOPاوالحديثة�م»Oا�تطبع�

  

        : : : : ئتمانئتمانئتمانئتمانواع�الرئيسية�لبطاقات�e واع�الرئيسية�لبطاقات�e واع�الرئيسية�لبطاقات�e واع�الرئيسية�لبطاقات�e نننن� � � � : : : : ٣٣٣٣////١١١١

  :التاtيالشكل��Iي5ن�كما��تيواع�البطاقات�وفق�التقسيم5ن�الرئيس5ن�أندراج�جميع�إيمكن�

  ئتمانواع بطاقات االأن): ٢/٥( شكل رقم 

 
  

  .١٨٤،�ص�""""ةةةةس)ميس)ميس)ميس)مي* * * * الخدمات�ا�صرفية�الخدمات�ا�صرفية�الخدمات�ا�صرفية�الخدمات�ا�صرفية�"،�دوابة اشرف: را�صد

            

                                                           

موقع�موسوعة�:  ٥،���ص�"بطاقات�eئتمان�ا�صرفية��التصوير�الف�[�والتخريج�الفقه�دراسة�تحليلية�مقارنةبطاقات�eئتمان�ا�صرفية��التصوير�الف�[�والتخريج�الفقه�دراسة�تحليلية�مقارنةبطاقات�eئتمان�ا�صرفية��التصوير�الف�[�والتخريج�الفقه�دراسة�تحليلية�مقارنةبطاقات�eئتمان�ا�صرفية��التصوير�الف�[�والتخريج�الفقه�دراسة�تحليلية�مقارنة"عبد�الحميد�البع�ي،�) ١(

  ehttp://iefpedia.comقتصاد�التمويل�*س)مي�



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١٠٦ 
 

        : : : : من�حيث�نوع�التسهي)تمن�حيث�نوع�التسهي)تمن�حيث�نوع�التسهي)تمن�حيث�نوع�التسهي)ت: : : : ل ل ل ل و و و و � � � � ����التقسيمالتقسيمالتقسيمالتقسيم

� �أنتنقسم �من �البطاقات �e واع �ئتمانالناحية ��إtىية �تقديمها �بحسب تسهي)ت��إtىنوع5ن

  :يةائتمان

ما�يتم�حسم�قيمة�نإقراض�العميل�و إبطاقات��Mتعتمد�ع�ى��وªي: : : : يةيةيةيةائتمانائتمانائتمانائتمانلبطاقات�الغ�45لبطاقات�الغ�45لبطاقات�الغ�45لبطاقات�الغ�45ا:  ١/٣/١

النقدي�الكارت�الخاص�بالسحب��إصدار ،�حيث�يتم�)١(السلع�والخدمات�مباشرة�من�رصيد�العميل

  :ما�ي�يهذه�البطاقات��أهمومن�.)٢(من�خزائن�البنك�وذلك�بعد�مواعيد�العمل�الرسمية�يالفور 

  

        ): ): ): ): الجاري الجاري الجاري الجاري الحساب�الحساب�الحساب�الحساب�((((    �tي�tي�tي�tيبطاقة�الصرف�بطاقة�الصرف�بطاقة�الصرف�بطاقة�الصرف���������أ��

،�وتكمن�فائدة�هذه�البطاقة�بكوORا�)٣(لدى�ا�صرف�جاري هذا�النوع�وجود�حساب��Iييش�4ط�

�التعرض��خاطر� �ودون �والخدمات�بيسر�وسهولة �والسلع �النقود �ع�ى �الحصول �من تمكن�صاحO¹ا

 �أن تعدو M فg[ وبالتاtي،�ائتمانبطاقة��تعد Mحمل�النقود،�وهذه�البطاقة�
ً
�ماليا

ً
  .)٤(تكون�شيكا

� ��حاملويستطيع �للسحب�استخدامالبطاقة �مدار�الساعة �ع�ى ��جهزةمن�خ)ل��النقديها

�للمصرف�ا�صدر�لها �كما��Iيا�ش�4كة���خرى من�خ)ل�البنوك��أيضاو ،التابعة شبكة�eتصاMت،

بحيث�يكونون�)  POS  Point of Sale Terminal( ها�لدى�التجار�الذين�لدOðم�أجهزة�استخداميمكن�

�مع�البنوك�ذات�إمتصل5ن�
ً
  .)٥(الع)قةليك�4ونيا

                                                           

�،�جامعة�النجاح�الوطنية،�رسالة�ماجست�45غ�45منشورة،"ات�eئتمان�البنكية�Iي�الفقه�*س)ميات�eئتمان�البنكية�Iي�الفقه�*س)ميات�eئتمان�البنكية�Iي�الفقه�*س)ميات�eئتمان�البنكية�Iي�الفقه�*س)ميبطاقبطاقبطاقبطاق"فت
ي�شوكت�مصطفي،�) ١(

  . ٢٠ص�م٢٠٠٧فلسط5ن،�

�عن�١١٠بدون�تاريخ،صالقاهرة،�مصر،،�مطبوعات�جامعة�eزهر،�"النقود�والبنوكالنقود�والبنوكالنقود�والبنوكالنقود�والبنوك"ص)ح�الدين�فهم[�محمود،�) ٢(
ً
محمد�أبو�:نق)

� �البنوك�*س)مي""""يوسف، �ب5ن �البنوك�*س)ميالع)قة �ب5ن �البنوك�*س)ميالع)قة �ب5ن �البنوك�*س)ميالع)قة �ب5ن �وا�صارف�*س)ميةالع)قة �وا�صارف�*س)ميةة �وا�صارف�*س)ميةة �وا�صارف�*س)ميةة �eز "ة �جامعة �التجارة �كلية � �ماجست�45غ�45منشورة، �رسالة هر،��،

  . ٢٧م،ص٢٠١٣،القاهرة،�مصر

  .٤٦٧م،�ص١٩٩٤) ٨(بجدة،�الدورة�الثامنة،�عدد��مجلة�مجمع�الفقه�*س)ميمجلة�مجمع�الفقه�*س)ميمجلة�مجمع�الفقه�*س)ميمجلة�مجمع�الفقه�*س)ميمحمد�القرى،�) ٣(

  .٥٨٢،�صا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق) ٤(

  .  ١٨٣،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"محمود�عبد�الكريم�إرشيد،�) ٥(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١٠٧ 
 

��علOPا ر�Mغباوهذه�النوعية�من�البطاقات��
ً
�أو من�الناحية�الشرعية،�فالعميل�يسحب��Oا�نقدا

� ��Iييستخدمها �رصيده �من
ً
�خصما �وليس��Iيمش�4ياته ��Iيحسابه، ويتضمن��[شر�يذلك�محظور

  .] )١(بطاقة�الصراف��tى�١٦٩قرار�الهيئة�الشرعية��صرف�الراج
ى�رقم�) ٢/٨(ملحق�

 

 ����أجور أجور أجور أجور بطاقة�بطاقة�بطاقة�بطاقة�����ب
ً
 الخدمات�ا�دفوعة�مقدما
ً
 الخدمات�ا�دفوعة�مقدما
ً
 الخدمات�ا�دفوعة�مقدما
ً
        : : : : الخدمات�ا�دفوعة�مقدما

� �ع�ى ��أساستقوم �يمكن �بحيث ��صدر�البطاقة
ً
�مقدما �يدفع �محدد �مبلغ �استخدامتثبيت

�تم�آ�بلغ�البطاقة��،�يجري�التخفيض�التدري�يحدوده Iيالبطاقة� �كلما
ً
�ينتg[�نإtى�أها�استعمالليا

  . الرصيد�فتفقد�البطاقة�ص)حي¨Oا

  عليه ي�4تب M اWن�إصدارهمن�الناحية�الشرعية،��علOPا ر�Mغباوهذه�النوعية�من�البطاقات�

  . )٢(باحة* �ا�عام)ت Iي و�صل،�يمحظور�شر�

  

        ): ): ): ):     DDDDeeeebbbbit it it it CCCCardardardard((((البطاقات�ا�دينةالبطاقات�ا�دينةالبطاقات�ا�دينةالبطاقات�ا�دينة����----بطاقات�السحب�من�الرصيد�بطاقات�السحب�من�الرصيد�بطاقات�السحب�من�الرصيد�بطاقات�السحب�من�الرصيد�����----الفوريالفوريالفوريالفوريج��بطاقات�الخصم�ج��بطاقات�الخصم�ج��بطاقات�الخصم�ج��بطاقات�الخصم�

حساب�جاري�لدي�البنك�ا�صدر�البطاقة�يودع�ويتم�إصدارها�بأن�يقوم�حامل�البطاقة�بفتح�

�يقوم�حامل� ،�وعندما
ً
�يعادل�الحد��ق�|[�ا�سموح�له�بالشراء�Iي�حدوده�شهريا

ً
�معينا

ً
فيه�مبلغا

أداء�الخدمة� البطاقة�بالشراء�من�التجار�أو�الحصول�ع�ى�خدماOfم�يرسلون�مستندات�الشراء�أو

حساباOfم�ا�فتوحة�لدى�البنك،�ويقوم��ىبا¿ضافة�إt للبنك�ا�تعاقدين�معه�الذي�يدفع�ا�ستحق�لهم

�لدي� � �ا�فتوح �الجاري �من�حساب�العميل �الشراء �مبالغ �بقيمة �بأول
ً
Mأو� البنك�ا�صدر�بالخصم

أو�من�) ATM(البنك،�كما�يتم�الخصم�أيضا�بقيمة�ا�سحوبات�النقدية�بالبطاقة�من�آMت�السحب�

�إياه�بإيداع�مبلغ��لإtى�حامالبنوك،�وIي�ORاية�كل�شهر�يرسل�البنك�كشف�حساب�
ً
البطاقة�مطالبا

ا�بلغ،�وإذا��لإtى�كاممماثل�Iي�الحساب�الجاري�ح^[�يعود�الرصيد�ا�طلوب�eحتفاظ�به�لدي�البنك�

�يحم �البنك �فإن �الرصيد �ع�ى �به �ا�خصوم �ا�بلغ �زيادة �بمع�[ �وكشف�الحساب �العميل�حدث ل

  .)٣(بفائدة�ينص�علOPا�Iي�اتفاقية�إصدار�البطاقة�

                                                           

 .قرار�الهيئة�الشرعية�للصراف��tى�بمصرف�الراج
ى ،)٢/٨(أنظر�ملحق�رقم) ١(

  . ١٨٦،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�" ةةةةا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميا�صرفية�*س)ميالخدمات�الخدمات�الخدمات�الخدمات�""""أشرف�دوابة،�) ٢(

،�مؤتمر��عمال�" " " " بطاقات�eئتمان�ماهي¨Oا�والع)قات�الناشئة�عن�استخدامها�ب5ن�الشريعة�والقانون بطاقات�eئتمان�ماهي¨Oا�والع)قات�الناشئة�عن�استخدامها�ب5ن�الشريعة�والقانون بطاقات�eئتمان�ماهي¨Oا�والع)قات�الناشئة�عن�استخدامها�ب5ن�الشريعة�والقانون بطاقات�eئتمان�ماهي¨Oا�والع)قات�الناشئة�عن�استخدامها�ب5ن�الشريعة�والقانون "محمد�عبد�الحليم�عمر،�) ٣(

  . ٦م�،�ص�٢٠٠٣مايو��٦- ٤،،�eمارات،�ا�صرفية�*لك�4ونية�ب5ن�الشريعة�والقانون،�جامعة�eمارات�العربية�
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١٠٨ 
 

�امادام�حامله الفوريبطاقة�الحسم��إصدار يجوز�للمؤسسات�" وقد�جاء�با�عاي�45الشرعية�
  .   )١("�Oا�فائدة�ربوية��لعامالتيسحب�من�رصيده�و�Mي�4تب�ع�ى�

  

١/٣/٢  : eالبطاقات� eالبطاقات� eالبطاقات� eيةيةيةيةئتمانئتمانئتمانئتمانالبطاقات�::::  

  CHARG CARD::::بطاقات�الدفع�eجلبطاقات�الدفع�eجلبطاقات�الدفع�eجلبطاقات�الدفع�eجلأ�

�ا�صِدر� �البنك �فOPا �يمنح �ال^[ �درجة��حاملوªي �بحسب �معينة، �حدود �Iي
ً
�قرضا البطاقة

��،البطاقة ��أو فضية �تسديده �يجب �مع5ن، �ولزمن  ذهبية،
ً
�كام) �متفق �محدد �وقت عند��عليه�Iي

�صدار*  �ي�4تب�ع�ى �ربوية�هاحامل، �مالية �زيادة �تأخ�45السداد �. لدى �الصورة �لبطاقة�صل� وªي ية

 eئتمان.  

ما�ªي�طريقة�ميسرة�للحصول�نإف�M�]gتشتمل�ع�ى�تسهي)ت،�أي��Mيقسط�ا�بلغ�ا�ستحق،�و 

�أRع�ى�قرض�مفتوح�ضمن�حد�أق�|}،�يسدد�كل�شهر،�أي� �ائتماOا Iي�حدود�سقف�مع5ن��نأداة

 لف�4ة�محددة،�وªي�
ً
  .)٢(وفاء أداة أيضا

  
    CREDITCREDITCREDITCREDIT    CARDCARDCARDCARD: : : : ا�تجددةا�تجددةا�تجددةا�تجددة����ئتمانئتمانئتمانئتمانبطاقة�e بطاقة�e بطاقة�e بطاقة�e ب�

�ةوªي�أداحدود�سقف�متجدد�ع�ى�ف�4ات�يحددها�مصدر�البطاقة��Iي ائتمان أداةOا�أRتتم5¶�ب

� �. أيضاوفاء �أثم�هاحاملويستطيع ��ناتسديد
ً
�نقدا �والسحب �والخدمات �سقف��Iيالسلع حدود

 eئتمان��  �وªيا�منوح
ً
�شرعا �. )٣(غ�45جائزة ��أك]4 وªي �و ناالبطاقات �العالم، �Iي

ً
ف5¶ا،�: أشهرهاتشارا

  .)٤(كارد وماس�4

أن�بطاقات� هو Charge Cardوبطاقات�الدفع��جل��Credit cardوالفرق�ب5ن�بطاقات�eئتمان

�بفائدة،�ولحامل�البطاقة�حق�الخيار�Iي�طريقة�الدفع،�أما�
ً
�حقيقيا

ً
eئتمان��يقدم�فيه�البنك�قرضا

                                                           

  .٧٩،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�)١(

  .٥م،�ص٢٠٠٤،�)سلطنة�عمان�(،�بحث�مقدم�إtى�الدورة�الخامسة�عشر�مسقط�"بطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمان""""،�،�،�،�الزحي�يوهبة�مصطفي�) ٢(

)٣  (� �الشيخ، ��مة""""سم�45رمضان �وORضة �*س)مية ��مةا�صرفية �وORضة �*س)مية ��مةا�صرفية �وORضة �*س)مية ��مةا�صرفية �وORضة �*س)مية �ناشر،" ا�صرفية �ص٢٠١٣بدون �ل)قتصاد��١٤٧م، �العالم[ �ا�وقع موسوعة

  )١٦/١٢/٢٠١٦( - http://iefpedia.com/arab/wpوالتمويل�*س)مي

  .٧م،�ص٢٠٠٤،�)سلطنة�عمان�(،�بحث�مقدم�إtى�الدورة�الخامسة�عشر�مسقط�"بطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمان""""،�،�،�،�وهبة�مصطفي�الزحي�ي)  ٤(
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١٠٩ 
 

  .)١(الدفع��جل�فإن�العميل�مطالب�بدفع�ا�بلغ�كام)�Iي�ORاية�الشهر�بدون�فائدة�ةبطاق

        ::::جهة�*صدارجهة�*صدارجهة�*صدارجهة�*صدار: : : : التقسيم�الثانىالتقسيم�الثانىالتقسيم�الثانىالتقسيم�الثانى

�لجهة�إصدارها�اtىتبع�eئتمانيمكن�تقسيم�بطاقات������
ً
  :)٢(ا

��مريكان�  - أ �بطاقة �مثل �عا�ية �مالية �مؤسسات �عن �مباشرة �صادرة �ائتمان بطاقات

اكس4iيس،�حيث�تشرف�علOPا�من�حيث�عملية�إصدار�البطاقة�والتسويات�مع�التجار�دون�

 .البطاقة�Wى�بنك�أو�مؤسسة�أخرى �أن�تمنح�تراخيص�إصدار 

�وا�اس��4  - ب �مثل�الف5¶ا �برعاية�وترخيص�من�منظمات�وهيئات�عا�ية بطاقات�ائتمان�صادرة

  .كارد�وتشارك�Iى�عضوية�إصدارها�جميع�البنوك�ع�ى�مستوى�العالم

  

        ....)٣(ئتمانئتمانئتمانئتمانببطاقات�e ببطاقات�e ببطاقات�e ببطاقات�e ����للللأطراف�التعامأطراف�التعامأطراف�التعامأطراف�التعام: : : : ٤٤٤٤////١١١١

  :هم�أطرافتقوم�ع�ى�اتفاقية�تتضمن�ث)ثة��ئتمانبطاقة�e �نإ

  :كل�من�Iيوتتمثل�: ةةةةإصدار�البطاقإصدار�البطاقإصدار�البطاقإصدار�البطاقجهة�جهة�جهة�جهة�����––––أ�أ�أ�أ�

منظمة�عا�ية�تملك�الع)مة�التجارية�للبطاقة،� وهو�هيئة�أو: اتاتاتاتا�ركز�العالم[�للبطاقا�ركز�العالم[�للبطاقا�ركز�العالم[�للبطاقا�ركز�العالم[�للبطاق

�وتطويرها �ال4iامج �وتقديم �البنوك��عضاء �خدمة �بل �ليس�الربح �وتسوية�)٤(وهدفها ،

بي»Oم�عن�طريق�بنك�عالم[�تختاره�ا�نظمة،�ثم�القيام�بدور�ا�حكم�ا�ستحقات�ا�الية�

  .لحل�أي�نزاعات�تنشأ�بي»Oم،�ومن�أهم�هذه�ا�راكز�منظمة�ف5¶ا،�وماس��4كارد

البطاقة�بناء�ع�ى��إصدار تقوم�ب�ال^[البنوك�ع�ى�مستوى�العالم��Iيويتمثل�:صدارصدارصدارصداربنك�* بنك�* بنك�* بنك�* 

                                                           

 ،خرطوم،مؤتمر��عمال�ا�صرفية�*لك�4ونية�ب5ن�الشريعة�والقانون،�جامعة�ال"بطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمانبطاقات�eئتمان""""،�،�،�،�الصديق�محمد�أم5ن�الضرير)  ١(

  .٣م،�ص٢٠٠٣السودان،�

�عمر)  ٢( �الحليم �عبد �محمد ،� ،� ،� �eئتمان""""، �لبطاقات �وا�حاسبية �وا�صرفية �الشرعية �eئتمانالجوانب �لبطاقات �وا�حاسبية �وا�صرفية �الشرعية �eئتمانالجوانب �لبطاقات �وا�حاسبية �وا�صرفية �الشرعية �eئتمانالجوانب �لبطاقات �وا�حاسبية �وا�صرفية �الشرعية �للنشر�والتوزيع،� مؤسسة""""الجوانب إي�4اك

  .بتصرف�٢١م،�ص١٩٩٧ ،،مصرالقاهرة

،�مؤتمر��عمال��""""بطاقات�eئتمان�ماهي¨Oا�والع)قات�الناشئة�عن�استخدامها�ب5ن�الشريعة�والقانون بطاقات�eئتمان�ماهي¨Oا�والع)قات�الناشئة�عن�استخدامها�ب5ن�الشريعة�والقانون بطاقات�eئتمان�ماهي¨Oا�والع)قات�الناشئة�عن�استخدامها�ب5ن�الشريعة�والقانون بطاقات�eئتمان�ماهي¨Oا�والع)قات�الناشئة�عن�استخدامها�ب5ن�الشريعة�والقانون "محمد�عبد�الحليم�عمر،�) ٣(

  . ٤٠م�،�ص�٢٠٠٣مايو��٦- ٤ ،،�eماراتا�صرفية�*لك�4ونية�بن�الشريعة�والقانون،�جامعة�eمارات�العربية�

)٤ (� �الشر�ى"عبد�الستار�أبو�غدة، �وع)قاOfم�وتكييفها �الشر�ىبطاقات�eئتمان�أطرافها �وع)قاOfم�وتكييفها �الشر�ىبطاقات�eئتمان�أطرافها �وع)قاOfم�وتكييفها �الشر�ىبطاقات�eئتمان�أطرافها �وع)قاOfم�وتكييفها �التجارى،�""""بطاقات�eئتمان�أطرافها �البنك��ه�ي �بطاقات�eئتمان، �ندوة ،

  .١١م،�ص4i١٩٩٨سبتم ٨-٧البحرين،
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١١٠ 
 

وهم�حملة��استخدامها Iييقها�ع�ى�من�يرغب�ترخيص�معتمد�من�ا�نظمة�العا�ية،�ويقوم�بتسو 

  . )١(البطاقات

�Mيقتصر�قبول�التاجر�البيع�بموجب�البطاقة�الصادرة�من�البنك�ا�تعاقد�معه��Mيقتصر�قبول�التاجر�البيع�بموجب�البطاقة�الصادرة�من�البنك�ا�تعاقد�معه��Mيقتصر�قبول�التاجر�البيع�بموجب�البطاقة�الصادرة�من�البنك�ا�تعاقد�معه��Mيقتصر�قبول�التاجر�البيع�بموجب�البطاقة�الصادرة�من�البنك�ا�تعاقد�معه�: : : : بنك�التاجربنك�التاجربنك�التاجربنك�التاجر

� �التاجر�فقط، �التاجر�فقط، �التاجر�فقط، �نإو التاجر�فقط، �بموجب �يبيع ��أيما �من �صادرة ��أيبطاقة ��Iيبنك �مش�4ك عضوية��Iيالعالم

التاجر�يبيع��Oذه�البطاقات�ثم�يتصل�بالبنك�ا�تعاقد�معه�لصرف�مستحقاته��نإالبطاقة،�ومن�هنا�ف

�البنك� �هذا �بنك�) بنك�التاجر(ويقوم �من�خ)ل �حقه �Mستيفاء �بالبنك�ا�صدر�للبطاقة باMتصال

    .لبطاقةلالتسويات�التابع�للمنظمة�الراعية�

 يتم�eتفاق�معهم�ع�ى�قبول �ال^[وهو�اصط)ح�يطلق�ع�ى�الشركات�وا�ؤسسات�والبنوك�: التاجرالتاجرالتاجرالتاجر����- - - - بببب

ثم�يرجع�التاجر�ع�ى�البنك�ا�تعاقد��،البيع�وتأدية�الخدمات�وسحب�النقود�بموجب�البطاقة

  .معه�Mستيفاء�حقه

�: البطاقةالبطاقةالبطاقةالبطاقة����حاملحاملحاملحامل    - - - - جـجـجـجـ �البطاقة��فراد� وهم �ع�ى �بالحصول �طلO¹م �ا�صدر�ع�ى �البنك �يوافق الذي

 Mيها�ستخدامIا�اكينات��أو ،من�البنوك�النقديالسحب��أو ،شراء�السلع�والخدمات�من�التجار�

  . ا�عدة�لهذا�الغرض

  

        : : : : التعاقد�ع�ى�البطاقاتالتعاقد�ع�ى�البطاقاتالتعاقد�ع�ى�البطاقاتالتعاقد�ع�ى�البطاقات����أطرافأطرافأطرافأطرافلع)قات�لع)قات�لع)قات�لع)قات�����الشر�يالشر�يالشر�يالشر�يالتكييف�التكييف�التكييف�التكييف�: : : : ٥٥٥٥////١١١١

        ....))))٢٢٢٢((((ةةةةوحامل�البطاقوحامل�البطاقوحامل�البطاقوحامل�البطاقالع)قة�ب5ن�مصدر�البطاقة�الع)قة�ب5ن�مصدر�البطاقة�الع)قة�ب5ن�مصدر�البطاقة�الع)قة�ب5ن�مصدر�البطاقة�١/٥/١

البطاقة�بحسب�التوقيت�والف�4ة�قبل��حاملب5ن�مصدر�البطاقة�و �الشر�ييختلف�التكييف�

  . هااستخدامالبطاقة�وبعد��استخدام

��   ::::البطاقةالبطاقةالبطاقةالبطاقة����استخداماستخداماستخداماستخدامف�4ة�ف�4ة�ف�4ة�ف�4ة�) ١/١( البطاقة��حامل،�حيث�يكون�الحوالة أساستكون�الع)قة�ع�ى

�للتاجر،�وهو�يحيل�التاجر�
ً
وهذه�الحوالة�من�. Mستيفاء�دينه) البنك�ا�صدر(مدين�جديد��إtىمدينا

�ف �الدين، �ع�ى��حاملقبيل�حوالة �لتحصيل�مستحقاته �مصدر�البطاقة �التاجر�ع�ى �أحال البطاقة

                                                           

  .١١،�ص"ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق"""") ١(

  ).بتصرف( ٢١٠- ٢٠٩،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""،�*س)ميةأشرف�دوابة،�الخدمات�ا�صرفية�) ٢(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١١١ 
 

�بل�الذى�يتغ�45هو�ا�دينيتغM 45الدائن�وهو�التاجر��نحوالة�دين،�W �وªيالبطاقة،��حامل وªي� .،

حوالة�مطلقة��أو البطاقة�رصيد�لدى�البنك�ا�صدر،��حاملل�نإذا�كامن�قبيل�الحوالة�ا�قيدة��اأيض

  .لم�يوجد�رصيد�له�إذا

�Iيعقد�القرض��أساستقوم�ع�ى��أنالبطاقة�يمكن��حاملالع)قة�ب5ن�البنك�ا�صدر�و �أنكما�

  .البنك�ا�صدر�البطاقة�لدى�حاملكشاف�رصيد��ناحالة�

)١/٢ ( M� �السابقة �M الف�4ة �السابقة �M الف�4ة �السابقة �M الف�4ة �السابقة ��   ::::البطاقةالبطاقةالبطاقةالبطاقة����ستخدامستخدامستخدامستخدامالف�4ة �ع�ى فالبنك�: الكفالة�أساسيكون�تكييف�الع)قة

حدود�سقف��Iيها�استخدامالبطاقة�من�ديون�ناتجة�عن��حاملذمة��Iي يجب ما بأداءا�صدر�يتكفل�

  ).الدرك�نأو�ضماكفالة�الدرك،�(يجب�بعد��مما�لهنا�كفالة��وªيالبطاقة�

�بإقرارهوIى�بنك�مصر�للمعام)ت�eس)مية�يوقع�العميل�Iى�طلب�الحصول�ع�ى�البطاقة�����

  .بعد�استخدام�البطاقة�Iى�شراء�سلع�او�خدمات�محرمة

    

� " ::::اتاتاتاتضمانضمانضمانضمانالالالال �للبنك�ا�صدر�لبطاقة� �طالب�البطاقة�تقديم��نeئتمان�أيجوز  ضمانيش�4ط�ع�ى

البطاقة�مهلة�سداد�محددة�بدون��حاملمقابل�منح��Iي،�وذلك�حساباته�لدى�البنك) رهنأو كفيل،�(

  .)١("الشرعية�للكفالة�والرهن�وا�قاصة�حكام� شروط�ولفوائد،�مع�مراعاة�ل

البطاقة�رسم�عضوية،�ورسم��حاملتتقا¼|}�من��أنيجوز�للمؤسسة�ا�صدرة�للبطاقة�"  : العموMت

  .)٢("تجديد،�ورسم�استبدال�

        : : : : للع)قة�ب5ن�البنك�ا�صدر�وب5ن�التاجرللع)قة�ب5ن�البنك�ا�صدر�وب5ن�التاجرللع)قة�ب5ن�البنك�ا�صدر�وب5ن�التاجرللع)قة�ب5ن�البنك�ا�صدر�وب5ن�التاجر����الشر�يالشر�يالشر�يالشر�يالتكييف�التكييف�التكييف�التكييف�����٢٢٢٢////٥٥٥٥////١١١١

تمت�ب5ن��ال^[ªى�ع)قة�كفالة�مق�4نة�بالحوالة�) التاجر(الع)قة�ب5ن�مصدر�البطاقة�وقابلها�

  :ندوة�ال4iكة�Iيالبطاقة�ومصدرها�وجاء��حامل

  للتاجر�دون�ربط�بالرجوع�ع�ى�ا�حيل�داءر�باW ال�¶ام�بنك�التاجالكفالة�من�حيث�استمرار�

                                                           

  .٩١،�ص""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""قرارات�وتوصيات�ندوات�ال4iكة�ل)قتصاد�*س)مي�،: انظر) ١(

  . ٨١،�ص""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�) ٢(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١١٢ 
 

�من�حيث� �وكي–بنك�التاجر��قيامالوكالة،
ً
عملية�التحصيل�من�ا�حال��ماتمإب-التاجر عن)

  .)١()البنك�ا�صدر( عليه

تتقا¼|}�عمولة�من�قابل��أنيجوز�للبنوك�ا�صدرة�للبطاقة�: " للعمولة�من�التاجر�الشر�يالتكييف�

  .)٢("البطاقة�بنسبة�من�ثمن�السلع�والخدمات

  :)٣(للع)قة�ب5ن�البنك�التاجر،�والتاجرللع)قة�ب5ن�البنك�التاجر،�والتاجرللع)قة�ب5ن�البنك�التاجر،�والتاجرللع)قة�ب5ن�البنك�التاجر،�والتاجر����الشر�يالشر�يالشر�يالشر�يالتكييف�التكييف�التكييف�التكييف�٣٣٣٣////٥٥٥٥////١١١١

�ب5ن�البطاقات�نظام �مسبقة �ع)قة �وجود �وأحد��ل5نعاما�تالتجار��يستلزم �البطاقات �Oذه

�Iالبنوك� ��ي�عضاء �حيث�يتم�التعاقد�بي»Oما��Iيا�نظمة�والذى�يسم} �البنك�التاجر، �الحالة هذه

�ويل�¶م�البنك�بدوره�بسداد�ا�بالغ�ا�ستحقة�من�جراء�ةالتعامل�بالبطاقيقبل�التاجر�ف �استخدام،

  : وتكييف�الع)قة�ب5ن�البنك�التاجر�والتاجر�مزدوجة،اقةالبط

 أو 
ً
M:حوالة�دين،�فالتاجر�ö|÷ع�ى�البنك�التاجر�بموجب�الحوالة�ال�¶اما ين.  

 
ً
  .البطاقة�حاملحالة�التاجر�البنك�التاجر�Mستيفاء�ما�للتاجر�من�حق�ع�ى�إحوالة�حق،�ب: ثانيا

  

        ):):):):التاجرالتاجرالتاجرالتاجر((((البطاقة�وقابلها�البطاقة�وقابلها�البطاقة�وقابلها�البطاقة�وقابلها�����حاملحاملحاملحاملللع)قة�ب5ن�للع)قة�ب5ن�للع)قة�ب5ن�للع)قة�ب5ن�����ييييالتكييف�الشر�التكييف�الشر�التكييف�الشر�التكييف�الشر�:١/٥/٤

��الحوالة ��أنحيث �ث)ثة �لها �ا�صدر�و : أطرافالحوالة �البنك �والتاجر،��حاملªى البطاقة

  . البطاقة�حامللتحصيل�مستحقاته�ع�ى�) ا�حال�(فالتاجر�هو�

  

        : : : : للع)قة�ب5ن�البنك�ا�صدر�للبطاقة�ومنظمة�الف5¶ا�العا�يةللع)قة�ب5ن�البنك�ا�صدر�للبطاقة�ومنظمة�الف5¶ا�العا�يةللع)قة�ب5ن�البنك�ا�صدر�للبطاقة�ومنظمة�الف5¶ا�العا�يةللع)قة�ب5ن�البنك�ا�صدر�للبطاقة�ومنظمة�الف5¶ا�العا�ية����الشر�يالشر�يالشر�يالشر�يالتكييف�التكييف�التكييف�التكييف�����:١/٥/٤

حيث�. البطاقة�يا�عنوي�Iالحق��وكالة�حيث�ا�نظمة�ªى�صاحبة�أو ،)سمسرة(ة�وساطة�ع)ق

�الفنية� البطاقة�وعمليات�التسويات��إصدار نشاط��إدارة Iي و*داريةتزود�ا�نظمة�البنوك�بالخ4iة

                                                           

  . ٩٠،�ص""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ارات�وتوصيات�ندوة�ال4iكة�ل)قتصاد�*س)مي،�قر : انظر) ١(

  .٨١،�ص�" مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�) ٢(

  ). بتصرف( ٢١٤،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"،�*س)ميه ،�الخدمات�ا�صرفيةةأشرف�دواب)٣(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١١٣ 
 

�نحدود�التكلفة�W �ي�عضاء�Iعمولة�من��ع�ى�وتحصل�ا�نظمة��عضاءوا�قاصة�وحل�ا�شاكل�ب5ن�

  . هذه�ا�نظمات�ليس�هدفها�الربح

� �للبنوك�" : ا�عاي�45الشرعية�Iيوجاء �إtيجوز �الراعية��ىeنضمام �ا�نظمات�العا�ية عضوية

  . قد�تش�4طها�تلك�ا�نظمات�ال^[تتجنب�ا�خالفات�الشرعية��أنللبطاقات�بشرط�

خدمات�وغ45ها�من��أجور تدفع�للمنظمات�الراعية�للبطاقات�رسوم�اش�4اك�و �أنيجوز�للبنوك�

�ولو� �فوائد�ربوية �لم�تشتمل�ع�ى �ما �مثل��تكانالرسوم �نظ��45ة�جر تتضمن��أنغ�45مباشرة زيادة

 e١("ئتمان(.  

�إغ)ق�eكواد�الخاصة�با�ح)ت�وا�عارض�ال^}�
ً
�بنك�مصر�للمعام)ت�*س)مية�تم�آليا وIى

�بحيث��Mةتبيع�سلع�محرم �ا�ح)ت�وا�عارض،وIى�يتمكن�العميل�من� كالخمور، التعامل�مع�هذه

حالة�استخدام�البطاقة��Oذه�ا�ح)ت�وا�عارض�يتم�صدور�تقرير��بذلك�¿دارة�ا�صرف�و*ب)غ�عن�

  .العميل،�ويحق�للبنك�هنا�استدعاء�العميل�وإغ)ق�البطاقة�له

  

        ::::للع)قة�ب5ن�البنك�التاجر�والبنك�ا�صدرللع)قة�ب5ن�البنك�التاجر�والبنك�ا�صدرللع)قة�ب5ن�البنك�التاجر�والبنك�ا�صدرللع)قة�ب5ن�البنك�التاجر�والبنك�ا�صدر����ييييالتكييف�الشر�التكييف�الشر�التكييف�الشر�التكييف�الشر�::::٦٦٦٦////٥٥٥٥////١١١١

�وذلك�بال�4ويج�M يقدم�البنك� البطاقة�من��ستخدامالتاجر�خدمات�للبنك�ا�صدر�للبطاقة،

eتفاقيات�مع�التجار،�والتعهد�بدفع�ا�بالغ��إبراما�تاجر�والخدمات،�وهو�الذى�يتوtى��أصحابقبل�

� �الوكيل �بدور �وهو�يقوم �البطاقة، �قبولهم �ع�ى �ا��4تبة ��أو ا�ستحقة للبنك�) السمسار(الوسيط

  .)٢(ع�ى�ذلك�عمولةويستحق�من�البنك�ا�صدر��، ا�صدر

        ::::ئتمانئتمانئتمانئتمانبطاقات�e بطاقات�e بطاقات�e بطاقات�I���� eيIيIيIيشرعية�شرعية�شرعية�شرعية�����وإشكاMتوإشكاMتوإشكاMتوإشكاMت    اقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصادية    اعتباراتاعتباراتاعتباراتاعتبارات: : : : ٦٦٦٦////١١١١

�بعض� ��و*شكاMت صاديةتeق eعتباراتيوجد �لبطاقات��Iيالشرعية �العملية التطبيقات

  :�تي اeئتمان�أهمه

                                                           

  .  ٨١،٨٠،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""ا�عاي�45الشرعية،�) ١(

  .  ٢١٦،�ص�""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"الخدمات�ا�صرفية�*س)مية،�أشرف�دوابة،�) ٢(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١١٤ 
 

،�سواء�يجوز�لحامل�البطاقة�: "السحب�النقدي�بالبطاقة�لقاء�عمولة -١
ً
�نقديا

ً
أن�يسحب��Oا�مبلغا

�أن�4 أو�أك]،Iي�حدود�رصيده �ع�ى �البنك�ا�صدر، �بموافقة �ذلك�فوائد�ربوية�� M منه ي�4تب�ع�ى

�النقدي� �السحب �خدمة �مع
ً
�متناسبا

ً
�مقطوعا

ً
�يفرض�رسما �أن �للبنك�ا�صدر�للبطاقة ويجوز

 .،�ويتم�ذلك�بموجب�عقد�قرض�حسن)١(وليس�بمقدار�ا�بلغ�ا�سحوب

ة�ضرر�ع�ى�ا�دين�ا�ماطل�ع�ى�ماأجازت�احتساب�غر �)٢(ا�عاصرةالفتاوىبعض�: الضرر ات�مار غ -٢

طلب�) ٢/٩(ويتضمن�ملحق��[ ٠ا�صرف�إيراداتفيو�Mتدخل��ةعامالوجوه�الخI��45يتصرف��أن

  .] )٣(إصدار�بطاقة�كنانة،�بنك�مصر�للمعام)ت�*س)مية�

،�كما�الفوريالنقود�ببطاقة�الحسم��أو ، الفضةو أ،يجوز�شراء�الذهب: " الذهب�والفضةشراء� -٣

 eيجل�والحسم�� �ئتمانيجوز�ذلك�ببطاقة�Iا�دفع�البنك�ا�صدر�ا�بلغ��ال^[الحالة��OPىيمكن�فtإ�

 .)٤("قابل�البطاقة�بدون�أجل

  

Mيجوز�شراء�الذهب�والفضة�وكذا�العم)ت�النقدية�: "هأن يالدوt س)مي* ويرى�مجمع�الفقه�

  .)٥("غ�45ا�غطاةبالبطاقة�

� ��إصدار Mيجوز �ا�صرف��ائتمانبطاقة �يعلم ��أو �ن �أنيظن �يستخدمها �مخالفة��Iيه أعمال

� �W ةس)مي* للشريعة ��فين، ��معاونةذلك �التنبيه��*ثمع�ى �ا�صدر�للبطاقة �للمصرف ويستحسن

حالة��Iيه�يحق�للمصرف�أنذلك،�و �Iيها�استخداما�توقع�من�ا�سلم�عدم��أنبأسلوب�لطيف�ع�ى�

  .)٦(لغاء�البطاقةإمخالفة�العميل�

  

                                                           

  .   ٨١،�ص""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�)١(

  .  ١٧م،�ص٢٠١٦دليل�الضوابط�الشرعية�ببنك�مصر،�الصادر�عن�إدارة�الرقابة�الشرعية،: راجع) ٢(

  .    ،�بنك�مصر�للمعام)ت�*س)ميةكنانةبطاقة�ائتمان���إصدار طلب�) ٢/٩(ملحق�رقم� :أنظر)٣(

  .       ٨١،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""ا�عاي�45الشرعية،�) ٤(

 ) ٢/١٢(،)١٠٨(قرارات�وتوصيات�مجمع�الفقه�*س)مي�الدوtي،�قرار�رقم�: انظر) ٥(
ً
  .فقرة�رابعا

،�العامة�للهيئة�الشرعية�ا�وحدة�ةناeم - ،�مجموعة�دلة�ال4iكة"فتاوى�بطاقات�eئتمانفتاوى�بطاقات�eئتمانفتاوى�بطاقات�eئتمانفتاوى�بطاقات�eئتمان""""عبد�الستار�أبو�غدة،�أحمد�محÝ[�الدين،�)٦(

  .١٩٩م،�ص�٢٠٠٥ السعودية،



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١١٥ 
 

        ::::)١(*لك�4ونية*لك�4ونية*لك�4ونية*لك�4ونيةالخدمات�ا�صرفية�الخدمات�ا�صرفية�الخدمات�ا�صرفية�الخدمات�ا�صرفية�- - - - ٢٢٢٢

�عوامل� �من �*لك�4ونية �ا�صرفية �الخدمات �أصبحت �وا�علومات �eتصاMت �ثورة �ظل Iي

�Iي�مجال�ا�صرفية�
ً
�وقد�حققت�ا�صارف�تقدما �ا�نافسة�الشرسة�Iي�عالم�ا�صارف، القدرة�ع�ى

مكن�العم)ء�من�إنجاز�العديد�من�عملياOfم�ا�صرفية�من�مواقعهم�باستخدام�*لك�4ونية�ع�ى�نحو�

�إtى �الحاجة �الذكية،دون �هواتفهم �وباستخدام �*ن�4نت، �فروع� أن شبكة �Iي �موجودين يكونوا

  : ،�وتتعدد�الخدمات�ا�صرفية�*لك�4ونية�Iي�ا�صارف�*س)مية�ع�ى�النحو�التاtي)٢(ا�صارف

  

تعت�4iأجهزة�صرف�العملة�النقدية�من�أول��دوات�ال^}�ساعدت�ع�ى�   ::::�tي�tي�tي�tيأجهزة�الصرف�أجهزة�الصرف�أجهزة�الصرف�أجهزة�الصرف�: : : : ١١١١////٢٢٢٢

�وأصبح� �بعيدة�عن�نوافذ�ا�صرف�من�خ)ل�سحبه�من�العملة�النقدية، تقديم�خدمات�للعم)ء

�ه�Iى��ماكن�العمومية�خاصة�ال^}جهزة�ع�ى�نطاق�واسع�إما�داخل�البنك�أو�خارجe استعمال�هذه�

يكون�العميل�بحاجة�فOPا�إtى�خدمات�الصراف��tى�كصاMت�السفر،�ا�طارات،�فOPا�الناس�و �عجتمي

��ماكن �من �وغ45ها �التجارية، �ا�جمعات �الك4iى، ��.ا�ح)ت �هذه �أتاحت ��جهزةولقد للعم)ء��

  .)٣(وبتكلفة�أقل��سبوعالحصول�ع�ى�الخدمة�ا�صرفية�ع�ى�مدار�ساعات�اليوم�وطول�أيام�

�ا�صرف� �إtى �بطلب �يتقدم �أن �الصراف��tى �خدمات �ع�ى �للحصول �العميل �ع�ى ويش�4ط

الجهاز�مع�الحصول�ع�ى�رقم�تعريف�شخ�|}��Iى Mستخدامهاا�تعامل�معه�لكى�يزوده�ببطاقة�خصم�

�وحده �خاص�بالعميل �سرى �الخدمات�. وهو�رقم �من �العديد �ع�ى �الحصول �من �العميل ويتمكن

عن�رصيد�الحساب،�إجراء�تحوي)ت�نقدية�ب5ن�الحسابات،��eستفسار »Oا�باستخدام�الصراف��tى�م

�من� �وغ45ها �النقدى، �والسحب �*يداع �شيكات، �دف�4 �طلب �العامة، �الخدمات �فوات45 تسديد

  .  الخدمات

يتم�إيداع�ا�بالغ�ال^}�يتحصل�علOPا�العميل�كاWجور،�ا�عاش،�أرباح��سهم،�  ::::ا�باشرا�باشرا�باشرا�باشر����*يداع*يداع*يداع*يداع: : : : ٢٢٢٢////٢٢٢٢

. �صرف�الذى��يتعامل�معه�بشكل�آtىمن�ا�دفوعات�بصورة�مباشرة�ودورية�متكررة�لدى�اوغ45ها�
                                                           

،�الجديد�Iي�أعمال�ا�صارف�من�الوجهت5ن�القانونية�"العمليات�ا�صرفية�*لك�4ونيةالعمليات�ا�صرفية�*لك�4ونيةالعمليات�ا�صرفية�*لك�4ونيةالعمليات�ا�صرفية�*لك�4ونية"حسن�شحاذة�الحس5ن،: �زيد�من�التفاصيل) ١(

  . ٢٠٦ ؛١٩٥ :،�ص٢٠٠٢ب45وت�العربية،�وeقتصادية،�مداخلة�مقدمة�إtى�ا�ؤتمر�العلم[�السنوي�لكلية�الحقوق،�جامعة�

،�وعلوم�التيسe�45قتصاديةرسالة�ماجست�45غ�45منشورة،�كلية�العلوم�"الحديثة�للخدمات�ا�صرفية�الحديثة�للخدمات�ا�صرفية�الحديثة�للخدمات�ا�صرفية�الحديثة�للخدمات�ا�صرفية�����eتجاهاتeتجاهاتeتجاهاتeتجاهات"مOPوب�سماح،�) ٢(

  .١٠٩م،�ص٢٠٠٥،�الجزائر

  .١٥٦م،�ص٢٠١٦،سوريا،�دمشق،�دار�أبي�الفداء�العا�ية؟�"تعرف�عن�هذه�ا�صارفتعرف�عن�هذه�ا�صارفتعرف�عن�هذه�ا�صارفتعرف�عن�هذه�ا�صارف����ماذاماذاماذاماذا"عبد�الحليم�غربى،�) ٣(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١١٦ 
 

وع�ى�العميل�أن�يفوض�الجهة�ال^}�يعمل�لدOðا�أو�لدOðا�مدفوعاته�الشهرية�ع�ى�تحويل�ا�بلغ�الذى�

�ع�ى� �العميل �يحصل �وهكذا �ا�باشر، �*يداع �نظام �طريق �عن �با�صرف �حسابه �إtى يتقاضاه

  .  )١(ون�جهد�أو�عناء�وIى�الوقت�ا�ناسب�دون�تأخ45مستحقاته�د

�من�حسابات�العم)ء�كما�  ::::ا�دفوعات�التلقائيةا�دفوعات�التلقائيةا�دفوعات�التلقائيةا�دفوعات�التلقائية: : : : ٣٣٣٣////٢٢٢٢
ً
تسديد��Iيوذلك�بدفع�مستحقات�الغ�45خصما

�من�خ)ل�إرسال�الفوات�45ع�4iفو ا�د �ا�حددة �مواعيدها �Iى
ً
�العميل�تلقائيا �ع�ى �ال^} عات�ا�تكررة

� �ويتم �*لك�4ونى، �يقلل�خال4iيد �مما �تحرير�شيكات، �إtى �اللجوء �دون �مباشرة �حسابه �من صمها

الجهد�والتكلفة�ويجنب�العميل�تسديد�الغرامات�ا�الية�الناتجة�عن�تأخر�العميل�ع�ى�تسديد�ما�

ومن�ب5ن�ا�دفوعات�ا�تكررة�ال^}�يستعمل�فOPا�هذا�. استحقاقهاعليه�من�مستحقات�مالية�Iى�تاريخ�

�الت �أقساط �سداد �متطلبات�النظام �سداد �الضرائب، �مستحقات ،� �العامة �فوات�45الهيئات أم5ن،

  .)٢(�دفوعاتاات�ائتمان،�وغ45ها�من�قبطا

٤٤٤٤////٢٢٢٢ : : : :�4iع� �ا�صرفية �ع�4iالخدمات �ا�صرفية �ع�4iالخدمات �ا�صرفية �ع�4iالخدمات �ا�صرفية � : : : : *ن�4نت*ن�4نت*ن�4نت*ن�4نتالخدمات �ا�صارف �تسمح ��ال^[حيث �ع�ى �مواقع �*ن�4نتلدOðا

� �ا�الية �ا�بالغ �وتحويل �الفوات45، �بدفع �ع�4iو لعم)¦Oا �ا�ختلفة �ا�صرفية �الخدمات �طلبات تقديم

��http://www.banquemisr.com" أون�Mين"ففى�موقع�بنك�مصر�تحت�خدمات�مصرفية.)٣(*ن�4نت

�ا�تعلقة� �ا�علومات �وكذلك �الجارى �الحساب �رصيد �ع�ى �*ط)ع �يوفر�خدمات �إنه يذكر�ا�وقع

� �للتجار،��eئتمانببطاقات �وأخر ��فراد �للمستخدم5ن
ً
�جانبا �يفرد �كما �العملة، �تغي45 وأسعار

�*لك�4ونى �السداد �بوابة �ع�ى �فوات45 وبالدخول �سداد �خدمات �ع�ى �تحتوى �أORا �ا�وقع  يؤكد

� التليفونات �ا�صرية �مخالفات��ل)تصاMتللشركة رخص�السيارات��دا�رور�وتجديوكذلك�سداد

  )٤( .جهات�ا�عنيةبالتعاون�مع�ال

�ع�4iالهاتف: : : : ٥٥٥٥////٢٢٢٢ �ع�4iالهاتفالخدمات�ا�صرفية �ع�4iالهاتفالخدمات�ا�صرفية �ع�4iالهاتفالخدمات�ا�صرفية �::::الخدمات�ا�صرفية �العالم �مستوى �ع�ى �الخدمات�ا�صرفية �تطور شأت�أنمع

العم)ء�لعملياOfم�البنكية�وتفادي�البنوك�طواب��45إدارةلتسهيل�" الهاتف�ا�صرIي�" ا�صارف�خدمة�

� �الخدمة �وتستمر�هذه �حساباOfم �ل)ستفسار�عن ��٢٤العم)ء �يوميا �� (ساعة �فOPا جازات�بما

                                                           

  .٣٠٤م،�ص٢٠٠١،�،�مصر،�دار�غريب�للطباعة�والنشر،�القاهرة""""أدوات�وتقنيات�مصرفيةأدوات�وتقنيات�مصرفيةأدوات�وتقنيات�مصرفيةأدوات�وتقنيات�مصرفية""""مدحت�صادق،��)١(

�""""البنوك�والتجارة�*لك�4ونيةالبنوك�والتجارة�*لك�4ونيةالبنوك�والتجارة�*لك�4ونيةالبنوك�والتجارة�*لك�4ونية""""مد�عبد�الخالق،�حأ�)٢( ،� ،� ،� �مداخلة�، �أعمال�ا�صارف�من�الوجهت5ن�القانونية�وeقتصادية، الجديد�Iي

  .٥١٢:،�ص٢٠٠٢السنوي�لكلية�الحقوق،�جامعة�ب45وت�العربية،�مقدمة�إtى�ا�ؤتمر�العلم[�

  . ٢٥١،�ص"الخدمات�ا�صرفية�*س)مية�الخدمات�ا�صرفية�*س)مية�الخدمات�ا�صرفية�*س)مية�الخدمات�ا�صرفية�*س)مية�"دوابة� اشرف)٣(

)٤(http://www.banquemisr.com )٥/١٢/٢٠١٦.(  
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١١٧ 
 

�الرسمية �ب)والعط)ت �الخدمة �هذه �تقدم ��اMعتماد، �شبكة �البنك��*ن�4نتع�ى �بفروع ا�رتبطة

ومن�.)١(بإدخال�الرقم�السري�الخاص�به�لتمكن�العميل�من�الحصول�ع�ى�خدمات�محددة،�فقط

با¿ضافة��استخدام�معدات�خاصة�أو�أجهزة�كمبيوتر�شخ�|}�تتطلب M¶ات�هذه�الخدمة�إORا�5مم

  .تكلف¨Oا�انخفاضاtى�

�مراكز�البيع: : : : ٦٦٦٦////٢٢٢٢ �مراكز�البيععمليات�لدى �مراكز�البيععمليات�لدى �مراكز�البيععمليات�لدى �رصيده�::::عمليات�لدى �من �مش�4يات�العميل �قيمة �بخصم �التقنية �هذه تسمح

� �e �أنالخاص�بعد �البطاقة �البيع �موظف�نقطة �ئتمانيمرر �القارئ �ع�ى ا�وصول��*لك�4ونيية

� �للعميل �السري �الرقم �بإدخال �للبنك �ا�ركزي �الحاسوب �مع �حيث�تخصم�(code pin)مباشرة ،

 رصيد�ا�تجر�إلك�4وني�إtىالقيمة�من�رصيده�وتضاف�
ً
  .)٢(ا

�لخدمة�الهاتف،�وتعريفة��وªي: : : : ا�تاجرا�تاجرا�تاجرا�تاجر����IيIيIيIيلبطاقات�ا�توافرة�لبطاقات�ا�توافرة�لبطاقات�ا�توافرة�لبطاقات�ا�توافرة�ا: ٢/٧
ً
بطاقات�مدفوعة�مسبقا

  )٣(.ةعامالالطرقات��Iينقل�البضائع،�ورسوم�ا�رور�

        ::::وسائل�الدفع�الحديثةوسائل�الدفع�الحديثةوسائل�الدفع�الحديثةوسائل�الدفع�الحديثة����أهمأهمأهمأهم: : : : ٨٨٨٨////٢٢٢٢

 :eلك�4ونىeلك�4ونىeلك�4ونىeلك�4ونى    النقديالنقديالنقديالنقديا�ال�ا�ال�ا�ال�ا�ال�: : : : ١١١١////٨٨٨٨////٢٢٢٢

وال^[�ªي�عبارة�" النقود�الرقمية�" أو"  *لك�4ونيةالنقود�" بعد�ظهور�البطاقات�البنكية�ظهرت�

ع�ى�الهارد�ديسك�لجهاز��نمكان�آمصورة�وحدات�إلك�4ونية�تخزن�Iي��أخذعن�نقود�غ�45ملموسة�ت

� �يعرف �بالعميل �*لك�4ونية�اسمبالكمبيوتر�الخاص �ا�حفظة �للعميل �ويمكن هذه��استخدام،

  .)٤(التحويل�أو الشراء��أو بعمليات�البيع��قيامال�Iيا�حفظة�

        : : : : *لك�4ونية*لك�4ونية*لك�4ونية*لك�4ونيةالشيكات�الشيكات�الشيكات�الشيكات�: : : : ٢٢٢٢////٨٨٨٨////٢٢٢٢

                                                           

�عن. ٧٧: ،�صم١٩٩٩،�،�مصرللتنمية،�القاهرة،�ا�نظمة�العربية�"عالم�التجارة�*لك�4ونيةعالم�التجارة�*لك�4ونيةعالم�التجارة�*لك�4ونيةعالم�التجارة�*لك�4ونية""""،�رضوانرأفت��)١(
ً
بوسة،�اق ع�ي: نق)

- ٢٨ا�غاربى��ول�حول�ا�علومات�والقانون،�من� ،�ا�ؤتمر�العلم}""""الفرص�والتحديات�حالة�الجزائرالفرص�والتحديات�حالة�الجزائرالفرص�والتحديات�حالة�الجزائرالفرص�والتحديات�حالة�الجزائر����––––ا�صارف�*لك�4ونية�ا�صارف�*لك�4ونية�ا�صارف�*لك�4ونية�ا�صارف�*لك�4ونية�""""

  . ٣،�ص�٢٠٠٩اكتوبر��٢٩

  .٢٥٢،مرجع�سبق�ذكره،��ص""""الخدمات�ا�صرفيةالخدمات�ا�صرفيةالخدمات�ا�صرفيةالخدمات�ا�صرفية"أشرف�دوابه،��)٢(

  .٢٥٢،�ص""""ا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابقا�رجع�السابق"""")٣(

الدار�الجامعية،��–" التجارة�و�عمال�*لك�4ونية�ا�تكاملةالتجارة�و�عمال�*لك�4ونية�ا�تكاملةالتجارة�و�عمال�*لك�4ونية�ا�تكاملةالتجارة�و�عمال�*لك�4ونية�ا�تكاملة����––––وسائل�ا�دفوعات�*لك�4ونية�وسائل�ا�دفوعات�*لك�4ونية�وسائل�ا�دفوعات�*لك�4ونية�وسائل�ا�دفوعات�*لك�4ونية�"،�وليد�النجار�وآخرون،�رفريد�النجا)  ٤(

  .  ١١٨: ،�صم٢٠٠٦*سكندرية،�



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١١٨ 
 

عملية��¿تمامع�ى�وجود�وسيط��*لك�4ونيتعتمد�فكرة�الشيك�،التقليديوهو�مثل�الشيك�

�التخليص� �جهة �Iي �وا�ش�4ي�من�خ)ل�فتح�) البنك(التخليص�وا�تمثل �البائع الذي�يش�4ك�لديه

�مع�تحديد�التوقيع� �وتسجيله�Iي�قاعدة��*لك�4ونيحساب�جاري�بالرصيد�الخاص��Oما لكل�م»Oما

بوسطن،��ك*لك�4ونية�بنمن�البنوك�ال^[�تتب�}�فكرة�الشيكات�و ، *لك�4ونيات�لدى�البنك�بيانال

  .)١(سي^[�بنك

  

    SMARTSMARTSMARTSMART    CARDCARDCARDCARD: : : : البطاقات�الذكيةالبطاقات�الذكيةالبطاقات�الذكيةالبطاقات�الذكية����::::٣٣٣٣////٨٨٨٨////٢٢٢٢

وال^[�ªي�عبارة�عن��Smart Cardsتماشيا�مع�التطورات�التكنولوجية�ظهرت�البطاقات�الذكية�

مثل��هاحاملات�الخاصة�ببيانتخزين�جميع�ال�علOPابطاقة�ب)ستيكية�تحتوي�ع�ى�خلية�إلك�4ونية�يتم�

 eوتاريخه،�وتاريخ�حياة�العميل��،،�ا�صرف�ا�صدر،�أسلوب�الصرف،�ا�بلغ�ا�نصرفالعنوان،�سم

  .)٢(ا�صرفية

  باختيار�طريقة�التعامل�سواء�كانإن�هذا�النوع�من�البطاقات�الجديدة�يسمح�للعميل�
ً
 ائتمانيا

�بطاقة�عا�ية�تستخدم�ع�ى�نطاق�واسع�Iي�معظم�الدول��وروبية� �يجعلها ،�وهو�ما
ً
�فوريا

ً
أو�دفعا

ال^[�تم�طرحها�لعم)ء���"MondexCard"و�مريكية،�ومن��مثلة�للبطاقات�الذكية�بطاقة�ا�ندكس

  .)٣(ا�صارف

        ::::*لك�4ونية*لك�4ونية*لك�4ونية*لك�4ونيةللخدمات�ا�صرفية�للخدمات�ا�صرفية�للخدمات�ا�صرفية�للخدمات�ا�صرفية�����الشر�يالشر�يالشر�يالشر�يالتكييف�التكييف�التكييف�التكييف�: : : : ٩٩٩٩////٢٢٢٢

� �من��يسرى  ما علOPايسرى��*لك�4ونيةالخدمات�ا�صرفية �العادية �الخدمات�ا�صرفية ع�ى

  :ما�ي�يلها�وجاء�با�عاي�45الشرعية��الشر�يحيث�التكييف�

                                                           

،�مداخلة�مقدمة�إtى�" تطوير�الخدمات�ا�صرفيةتطوير�الخدمات�ا�صرفيةتطوير�الخدمات�ا�صرفيةتطوير�الخدمات�ا�صرفيةحتمية�حتمية�حتمية�حتمية�����––––ا�علوماتية�والجهاز�البنكي�ا�علوماتية�والجهاز�البنكي�ا�علوماتية�والجهاز�البنكي�ا�علوماتية�والجهاز�البنكي�" قموم�محمد،� معطى�هللا�خ�45الدين،�بو�)١(

  . ١٩٩:،�ص٢٠٠٤ديسم١٤،١٥��4iواقع�وتحديات،�جامعة�الشلف،�الجزائر،��-ملتقى�ا�نظومة�ا�صرفية�والتحوMت�eقتصادية

،�م٢٠٠٣مصر،�ة،�،�الدار�الجامعية،�*سكندري"التحدياتالتحدياتالتحدياتالتحديات����––––التجارب�التجارب�التجارب�التجارب�����- - - - ا�فاهيما�فاهيما�فاهيما�فاهيم: : : : التجارة�*لك�4ونيةالتجارة�*لك�4ونيةالتجارة�*لك�4ونيةالتجارة�*لك�4ونية"طارق�عبد�العال�حماد،���)٢(

  .١٤٠ص�

  .٢٦،�صم٢٠٠١،،�مصرللطباعة�والنشر،�*سكندرية�البيان،�""""اقتصاديات�النقود�والبنوكاقتصاديات�النقود�والبنوكاقتصاديات�النقود�والبنوكاقتصاديات�النقود�والبنوك"عبد�ا�نعم�را¼|[،�فرج�عزت،���)٣(
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١١٩ 
 

"Mو� �*ن�4نت، �بواسطة �ا�الية �العقود �إبرام
ً
�شرعا �ا�4iمة� تختلف يجوز �العقود أحكام

عن�تلك�ال^[�ت4iم�بالطرق�التقليدية�إ�Mمن�جهة�طريقة�إبرامها،�وعليه�فإن�العقود�ال^[�بواسط¨Oا�

�الحسابات �كفتح �عم)¦Oا، �ا�ؤسسات�مع �الحوeت أو،ت4iمها �التجارية، إجراء ونحوها�، أو�العقود

�للقواعد�
ً
  .ا�الية�Iي�الشريعة�*س)مية�تالعامة�للمعام) تخضع�جميعا

�با �التقيد
ً
�¿�قوان5نليجب�شرعا �ا�واق نشاءا�نظمة ��عوإدارة �شبكة �ع�ى ،�*ن�4نتالتجارية

�قوان5نال�ىeحتكام�إt)ت�ا�الية�ا�4iمة�بواسط¨Oا،�كما�يجب�عاما�نظمة�للت�قوان5نوكذلك�التقيد�بال

  .ةس)مي* الشريعة��أحكام يخالف Mا�نظمة�فيما�

� �اش�4اك �عقود �بموجب �ا�ستخدم5ن �بشبكة �eتصال �خدمة �البنك �تقديم
ً
�شرعا �أو يجوز

�عقد�تقديم�البنك�خدمة�eتصال�بالشبكة�ع�ى�. نحوها�نظ�45أجر�مع5ن
ً
�ةجار إد�نه�عأنيكيف�شرعا

ع�ى�وجه��جارة* عقد��أحكاميخضع�لشروط�و �هوعليه�فإن. ة�بي»Oا�وب5ن�ا�ستفيد�من�الخدمةمش�4ك

  . ه�الخصوصمع�أج�45مش�4ك�ع�ى�وج�جارة* عقد��أحكامالعموم�و 

�يقدم �الذى �البنك �ع�ى ��يتع5ن �الخدمة �eحتياط�اتخاذهذه �وكافة ا�مكنة��*جراءاتات

 e١("غ�45ا�شروع�للشبكة�من�قبل�من�تقدم�لهم�الخدمة��ستخدامللحيلولة�دون�(.  

  

        ::::ادارية�واستشاريةادارية�واستشاريةادارية�واستشاريةادارية�واستشارية    ةةةةخدمات�ماليخدمات�ماليخدمات�ماليخدمات�مالي- - - - ٣٣٣٣

        :وم»Oا �خرى  وeستشاريةا�الية�eدارية� الخدمات منالعديد��س)مي* يقدم�ا�صرف�

        :  :  :  :  العقاراتالعقاراتالعقاراتالعقارات����إدارةإدارةإدارةإدارة::::١١١١////٣٣٣٣

� � ��إدارةتعت�4iخدمة �ذات �التسويقية �الخدمات �من ا�صارف��Iي بمكان يةهم� العقارات

  .وتشريعات�التمويل�العقارى �العقارى  العمرانظل��Iيخاصة��ةس)مي* 

  :�تيمن�خ)ل��ةس)مي* ا�صارف��Iيالعقارات��إدارةوتتنوع�

�ةس)مي* بناء�العقارات�من�خ)ل�اساليب�التمويل��Iيبتمويل�العم)ء��ةس)مي* ا�صارف��قيام  -

  .تأج45ها�للغ�45أو خاصة�eستصناع،�ثم�تتوtى�بيع�وحدات�العقارات�

                                                           

  .  ٩٦٢،�ص�" مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ا�عاي�45الشرعية،�)  ١(



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�خدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�45الشرعية�الالالال��������
  

  
  

 

١٢٠ 
 

  .ب�عم)¦Oاابيع�وشراء�العقارات�لحسا�صارف�ب�قيام   -

بتأج�45العقارات�بناء�ع�ى�طلب�مالكOPا�من�العم)ء�وتحصيل�eيجارات��ةس)مي* ا�صارف��قيام -

  .الخاصة��Oا�لحساب�عم)¦Oا

�إطا  ��ر وIي �ا�صارف �تقوم �وسداد��إبرامب�ةس)مي* عملها �ا�ستحقات �وتحصيل �ال)زمة العقود

��يتصل ماا�صاريف�وكل� �مما العميل�الوقت�والجهد�ويتيح�للمصرف��ىيوفر�ع�بذلك�من�أعمال�

  .)١(الحصول�ع�ى�عموMت�مقابل�عمله

يقوم�وكالة��أنللبنك�"ا�عاي�45الشرعية��Iيلهذا�العمل�هو�وكاله�بأجر،�وقد�جاء��الشر�يوالتكييف�

�بأجر� �ب�أو عن�عم)ئه �با�متلكات�العقارية�أداءبدونه غراض�السكن�وا�ح)ت�W (الخدمات�ا�تعلقة

  . )٢("والسلع�ا�نقولة) الخ... *داريةالتجارية�وا�كاتب�

        ::::قبول�تحويل�ا�رتبات�وا�عاشاتقبول�تحويل�ا�رتبات�وا�عاشاتقبول�تحويل�ا�رتبات�وا�عاشاتقبول�تحويل�ا�رتبات�وا�عاشات: : : : ٢٢٢٢////٣٣٣٣

بدون�عمولة،��أو تحويل�ا�رتبات�وا�عاشات�لعم)¦Oا�مقابل�عمولة��ةس)مي* تقبل�ا�صارف�

�و أهذه�العمولة�بشرط��تقا¼|[�Iيوللبنك�الحق�
ً
�أن بأس وMصورة�مبلغ�مقطوع��Iيما�نإ�Mيكون�نسبيا

�حسب�شرائح�محددة�كل�شريحة�فOPا�حد�أدنى�وحد�يكون�متدرج
ً
  .)٣(ق�|}أا

�و  �تقديم�خدمة�صرف�الر �Iيجاء � ��جور اتب�و� و ا�عاي�45الشرعية �بأجر�مقطوع �أو ا�ستلمة

  .    )٤(مبلغ�مقطوع�إtىالنسبة�بحسا�Oا�تؤول��أنبنسبة�من�محل�الخدمة�باعتبار�

        ::::تقسيم�ال�4كاتتقسيم�ال�4كاتتقسيم�ال�4كاتتقسيم�ال�4كات: : : : ٣٣٣٣////٣٣٣٣

بتقسيم�ال�4كات�بناء�ع�ى�تكليف�له�بذلك�من�قبل�عم)ئه،�مقابل��س)مي* يقوم�ا�صرف�

�جر�ه�بذلك،�ويكون�هذا�قيامنظ��45ر تقا¼|[��ج Iيللبنك�أحقية�و . عمولة�يتقاضها�البنك�نظ�45ذلك

Iي�� �يرا�ى �مقطوع �مبلغ ��Iيصورة �وحجم �طبيعة ���عمالتحديده �جازهنإا�طلوب �ويتفق �عليها،

�مع�العميل
ً
يجوز�تقديم�الخدمة�ا�صرفية�بأجر�مقطوع���ةعاما�عاي�45الشرعية�بصفة��Iي،�و)٥(مسبقا

  .)٦(مبلغ�مقطوع�إtىالنسبة�تؤول��أنبنسبة�من�محل�الخدمة،�ع�ى�اعتبار��أو 

                                                           

  .    ٢٦٢،�ص�""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"أشرف�دوابة،�الخدمات�ا�صرفية،�) ١(

  .  ٧٣٥ص���،،،،""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"الشرعيه،��ا�عاي45 ) ٢(

  هI٢٦،٢٧/٢/١٣٩٨ي��٣،٤/م��٩/١٥فتوى��رقم- - - - """"مصرمصرمصرمصر����––––فتاوى�هيئة�الرقابة�الشرعية�فتاوى�هيئة�الرقابة�الشرعية�فتاوى�هيئة�الرقابة�الشرعية�فتاوى�هيئة�الرقابة�الشرعية�""""بنك�فيصل�*س)مي�ا�صري،�)٣(

  .   ٧٣٥،�ص�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""،�"ا�عاي�45الشرعية) "٤(

  .    ٣٥٨،�ص"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""فتاوى�الخدمات�ا�صرفية،�) ٥(

  .    ٧٣٣،��ص�""""مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره""""،�ةالشرعي ا�عاي45)٦(
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٤٤٤٤////٣٣٣٣ : : : : èاحتساب�الزكاة�ل èاحتساب�الزكاة�ل èاحتساب�الزكاة�ل èو و و و احتساب�الزكاة�ل eعية� eعية� eعية� eيةيةيةيةستثمار ستثمار ستثمار ستثمار عية�:  

مصارفها��Iيم،�وكذلك�صرفها�والهأمخدمة�احتساب�زكاة� ء*س)مية�للعم)م�ا�صارف�دتق

  .م»Oم�تفويضالشرعية�بناء�ع�ى�

        ::::القيام�بوظيفة�أمناء�eستثمارالقيام�بوظيفة�أمناء�eستثمارالقيام�بوظيفة�أمناء�eستثمارالقيام�بوظيفة�أمناء�eستثمار����::::٥٥٥٥////٣٣٣٣

� �ا�صارف�*س)مية �أمنا تقوم �الذين�ستثمار e �ءبوظيفة من��ليس�لدOðم�لحساب�عم)¦Oا

  .)١(بطريقة�مضمونة�وبدرجة�كافية�ستثمار من�مباشرة�عمليات�e �مبما�يمك»Oالخ4iة���أو الوقت�

تقييم�هذه��Iي ا�ساهمة أويقدمها�العم)ء��ال^[ية�ستثمار ات�جدوى�للمشروعات�e سراد�إعداد -

 .بصددها�أيبداء�الر إا�شروعات�و 

تم5¶ها�دون��ال^[والنقاط��ةس)مي* ا�صارف��IيباMستشارات�حول�صيغ�العمل��ل5نعاما�تتزويد� -

 . غ45ها�من�البنوك

ية�ستثمار الخرائط�e �إعداد،�و يعمل��Oا�ا�صرف�ال^[البيئة��يوالتوظيف�I ستثمارفرص�e �دراسة -

 . للمجاMت�الصناعية�والتجارية�والخدمية�والزراعية�وغ45ها

�Mبتكار��  - �وe و السãى �eدخارية �ستثمار عية �الجديدة �وتشجيع��ال^[ية �العم)ء تواكب�تطلعات

 . حاجاOfم�ا�تجددة

حول�أفضل�فرص��ستثمار باM �ل5نعاما�ت وإمداد،�ةالجدوى�eقتصاديلمشروعات�ذات�ل�ال�4ويج -

 eستثمار. 

�للصيغ�عامل¨Oيئ¨Oم�للت�ل5نعاما�توتدريب�الكوادر�البشرية��ختلف��إعداد -
ً
�إطار  Iي *س)ميةل�وفقا

  . عام)تا�فقه�

            

                                                           

  ،�"مرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكرهمرجع�سبق�ذكره"ص)ح�الدين�فهم}�محمود،�) ١(
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  الثانيالثانيالثانيالثانيخ)صة�الفصل�خ)صة�الفصل�خ)صة�الفصل�خ)صة�الفصل�

كفتح�الحسابات�و�خدمات�التحويل��حليةالعديد�من�الخدمات�ا��ةس)مي* ُتقدم�ا�صارف�

� �العم)ت �وشراء �وبيع ��جنبيةا�صرIي، �وتحصيل �الحديدية،��راقو � ، �وتأج�45الخزائن التجارية،

 ªي�خدمات�جائزة�شرعو ، ا�الية�وغ45ها�راقو و� 
ً
�للمعما،�مادا

ً
اي�45الشرعية�الخاصة�بكل�ت�تتم�وفقا

  .خدمة

�فيتم� �الضمان �وخطابات �ا�ستندية �eعتمادات �مثل �بجهات�خارجية �تتعلق �ال^[ الخدمات

� �وا�شاركة �وا�ضاربة �كا�رابحة �شرعية �صيغ �وفق �كانتقديمها �غ�45مغطاة���تإذا �الخدمات هذه

 �بالكامل
ً
تنطوي�ع�ى�ائتمان� M من�جانب�العميل�أيبالكامل�،��أما�Iي�حالة�تغطي¨Oا�او�مغطاة�جزئيا

��عاي�45شرعية�مناسبة�كالوكالة�أو�الكفالةفيت
ً
  .م�التعامل��Oا�وفقا

� ��*لك�4ونيةالخدمات �تطبيقها �عند �لنفس�ا�عاي�45الشرعية ،�ةس)مي* ا�صارف��Iيتخضع

�من�الخدمات�eستشارية�ا�الية��ا*س)مية�أيضوتقدم�ا�صارف�
ً
�إطار  Iي وeقتصاديةعدد�كب�45جدا

  .ا�عاي�45الشرعية

� �الباحث �توصل �أنوقد ��هإtى �Iيجب ��يeل�¶ام �ا�صرف��ال^[والخدمات���عمالكل يقدمها

وُه�و ابفت ْو�َردُّ
َ
ُسوِل�وَ �إtىى�وتوصيات�الهيئة�الشرعية�للمصرف�للتثبت�من�مشروعي¨Oا،�﴿�َول tِي�أو إلىٰ الرَّ

 �ر م� 
َّ
َعِلَمُه�ال

َ
ُه�ِمْ»Oُْم ِمْ»Oُْم�ل

َ
ون
ُ
  ].٨٣ ةالنساء�آي[﴾��ِذيَن�َيْسَتنِبط

� �لشرع�هللا�ومنهجه��كانفما
ً
،�وما�خالف��أو عائده��كانح^}�لو��،ضوهأمموافقا

ً
مردوده�قلي)

 �كانفيه�شO¹ة�الربا،�ردوه�ورفضوه،�مهما��أو شرع�هللا�ومنهجه�
ً
  ....عائده�ومردوده�كث45ا

�للتعرف�ع�ى�الواقع�العم�ى� ويتناول�الباحث�Iى�الفصل�التاtى�الدراسة�ا�يدانية�ال^}�قام��Oا

للخدمات�ا�صرفية�*س)مية�لتحديد�أهم�ا�عوقات�والتحديات�ال^}�تواجه�هذه�الخدمات�بصفة�

  . خاصة�وا�صارف�*س)مية�بصفة�عامة��حاولة�الوصول�اtى�حلول�عملية�لهذه�ا�عوقات
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        الدراسة امليدانية الدراسة امليدانية الدراسة امليدانية الدراسة امليدانية 
  

  

  

  

 

  

        ::::�تي�تي�تي�تييشتمل�هذا�الفصل�ع�ى�يشتمل�هذا�الفصل�ع�ى�يشتمل�هذا�الفصل�ع�ى�يشتمل�هذا�الفصل�ع�ى�

        ....ةةةةللدراسة�ا�يدانيللدراسة�ا�يدانيللدراسة�ا�يدانيللدراسة�ا�يداني    مممم طار�العا طار�العا طار�العا طار�العا    ::::ل ل ل ل و و و و ا�بحث�� ا�بحث�� ا�بحث�� ا�بحث�� 

        ....ةةةةالدراسة�ا�يدانيالدراسة�ا�يدانيالدراسة�ا�يدانيالدراسة�ا�يدانيتحليل�نتائج�تحليل�نتائج�تحليل�نتائج�تحليل�نتائج�����::::الثانيالثانيالثانيالثانيا�بحث�ا�بحث�ا�بحث�ا�بحث�

        ....دراسةدراسةدراسةدراسةفرضيات�الفرضيات�الفرضيات�الفرضيات�ال����اختبار اختبار اختبار اختبار     ::::ا�بحث�الثالثا�بحث�الثالثا�بحث�الثالثا�بحث�الثالث
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        : : : :     تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

وطبيعة�الخدمة�ا�صرفية� سIمية،�وتناولنا��ي �ساس�الفكر تناولنا�Cي�الفصول�السابقة�        

أيضا�ا�عاي�34الشرعية�وضوابط�تقديم�الخدمات�ا�صرفية،�وCي�هذا�الفصل��سنقوم�بتناول�

�فرضيات� � �Qختبار�صحة �ميدانية �دراسة �خIل �من �وذلك �الدراسة ��وضوع �الفع�ي الواقع

وذلك�، فق�ا�عاي�34الشرعية�الدراسة�واستقراء�الواقع�الفع�ي�بخصوص�الخدمات�ا�صرفية�و 

�ا�صارف�سواء� �هذه باستخدام�قوائم�استقصاء�QستطIع�رأي�عينة�ممثلة�من�العامل4ن�Cي

�،�أو�فروع)فيصل،�ال3gكة،�أبوظcd(كانت�مصارف�إسIمية�بالكامل�
ً
 سIمية�تعمل� للمعامIتا

   ).بنك�مصر(من�خIل�بنوك�تقليدية�

  :ة�تيفopا�ا�وضوعات��نتناول ث،�ثIثة�مباح�إlىوينقسم�هذا�الفصل�

        : : : : ةةةةللدراسة�ا�يدانيللدراسة�ا�يدانيللدراسة�ا�يدانيللدراسة�ا�يداني    مممم طار�العا طار�العا طار�العا طار�العا: : : : ل ل ل ل و و و و ا�بحث�� ا�بحث�� ا�بحث�� ا�بحث�� ����

 .دراسةفروض�ال .١

 .دراسةمجتمع�وعينة�ال .٢

 .ات�وتصميم�قائمة�xستقصاءبيانأسلوب�جمع�ال .٣

 ).xحصائية�ا�ستخدمة��ساليب(اتبيانأساليب�تحليل�ال .٤

 .صدق�وثبات�xستقصاء�اختبار  .٥

        ::::ةةةةالدراسة�ا�يدانيالدراسة�ا�يدانيالدراسة�ا�يدانيالدراسة�ا�يدانيتحليل�نتائج�تحليل�نتائج�تحليل�نتائج�تحليل�نتائج�::::الثانيالثانيالثانيالثانيا�بحث�ا�بحث�ا�بحث�ا�بحث�

 .دراسةتحليل�خصائص�عينة�ال .١

 .اتبياننتائج�تحليل�ال .٢

        ::::دراسةدراسةدراسةدراسةفرضيات�الفرضيات�الفرضيات�الفرضيات�ال����اختبار اختبار اختبار اختبار : : : : ا�بحث�الثالثا�بحث�الثالثا�بحث�الثالثا�بحث�الثالث

 .فكو�جرو �اختبار  .١

  .Tاختبار .٢
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        للللوووواملبحث األاملبحث األاملبحث األاملبحث األ

        ةةةةللدراسة امليدانيللدراسة امليدانيللدراسة امليدانيللدراسة امليداني    مممماإلطار العااإلطار العااإلطار العااإلطار العا

  

        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

        � �مجتمع �تحديد �فروض�الدراسة، � �ا�بحث�التعرف�ع�ى �الدراسة،�يتناول�هذا وعينة

�تحليل� �أساليب �xستقصاء، �قائمة �تصميم �وكيفية �البيانات �جمع �أسلوب �ع�ى التعرف

�xستقصاء �وثبات �صدق �Qختبار �نتعرض �ثم �بأحد�البيانات، �الباحث �استعان �وقد ،

        .ا�تخصص4ن�Cى� حصاء�بمعهد�الجزيرة�العاlى�للحاسب��lى�ونظم�ا�علومات� دارية

        ::::ا�يدانيةا�يدانيةا�يدانيةا�يدانية����دراسةدراسةدراسةدراسةالالالال����ضياتضياتضياتضياتفر فر فر فر  - - - - ١١١١

  :التالية�ضياتالفر �يالدراسة�C رضياتتتمثل�ف

الشرعية�يؤثر��عامIتا�مIئمة�بيئة�ونظم�العمل�ا�صرفية�لطبيعة��نأ::::ىىىىllllو و و و � � � � ����يةيةيةيةالفرضالفرضالفرضالفرض

  .ع�ى�رضا�العمIء

ادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�صتطبيق�ا�عاي�34ال�أن: ةةةةالفرضية�الثانيالفرضية�الثانيالفرضية�الثانيالفرضية�الثاني

يقلل�من�ا�خاطر�ا�صرفية��ةسIمي  تقدمها�ا�صارف��ال��الخدمات��Cيا�الية�

  .والشرعية�ويرفع�من�جودة�هذه�الخدمات

التدريب�للمعاي�34الشرعية�ع�ى��3gامجيوجد�تأث�34ذات�دQلة�معنوية�ل: ةةةةالثالثالثالثالثالثالثالث����يةيةيةيةالفرضالفرضالفرضالفرض

  .ةسIمي  كفاءة�وجودة�الخدمات�ا�صرفية�

        : : : : استمارة�xستقصاءاستمارة�xستقصاءاستمارة�xستقصاءاستمارة�xستقصاء����أهدافأهدافأهدافأهداف - - - - ٢٢٢٢

  .ونظم�العمل�كانا�ومدى�مIئمة��ةسIمي  الخدمات�ا�صرفية��تقييم�واقع  - أ

  .دراسةفرضيات�ال�اختبار   - ب

 .ةسIمي  معوقات�تقديم�الخدمات�ا�صرفية��أهمالتعرف�ع�ى�  - ت
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 ::::دراسةدراسةدراسةدراسةمجتمع�وعينة�المجتمع�وعينة�المجتمع�وعينة�المجتمع�وعينة�ال����- - - - ٣٣٣٣

  

        ::::دراسةدراسةدراسةدراسةمجتمع�المجتمع�المجتمع�المجتمع�ال: : : : ١١١١////٣٣٣٣

������ �Cيتمثل�مجتمع ��يالدراسة جمهورية�مصر��يبالكامل�C ةسIمي  ل4ن�با�صارف�عامالفئة

�ثIثة�مصارف�(العربية� �و ) وعددها �وال3gكة، لها��ال��والبنوك�التقليدية�. ظcdأبو �ى�فيصل،

� ��[.  )١( )بنك�١١وعددها( ةللمعامIت� سIميفروع با�صارف��بيان) ٣/١(ويتضمن�ملحق

  .] مصر�Cي العاملة  سIمية ا�عامIتوفروع��ةسIمي  

بالكامل�لكو�oا�ا�صارف� سIمية�) فيصل،�ال3gكة،�أبوظcd( وتم�اختيار�ا�صارف�الثIثة��وlى�

�مصر���ال� �بنك �اختيار�فروع �وتم �مصر�العربية، �جمهورية �Cي � سIميتعمل �ةللمعامIت

� �فروع �لها �ال�� �التقليدية �للبنوك �ع�ى��ةمعامIت�إسIميكنموذج �تقليدي �بنك �أول بصفته

 
ً
، فرع�٣٧ ى�ن�إlم،��وصل�عددها�١٩٨٢عام�  سIمية للمعامIت مستوى�العالم��ينشأ�فروعا

ويوجد�به�هيئة�شرعية�و�إدارة�للرقابة�الشرعية،�ويحتل�ا�رتبة��وlى�من�حيث�عدد�ا�نتجات�

�تقد �ال�� �ا�صارف �كافة �مستوى �ع�ى � سIمية �ا�صرفية �مصرفيةوالخدمات �خدمات  م

C� �ور جمه�يإسIمية �إlية�مصر�العربية، �البيانات�وا�علومات��ىبا�ضافة سهولة�الحصول�ع�ى

�لعمل�الباحث�فيه�كنائب�مدير�
ً
  .الرقابة�الشرعية�ةعامل�إدار وسهولة�الرجوع�للبنك�نظرا

�با�صارف�ا�ختارة�من�خIل�عاملل� جماlيوقد�تمكن�الباحث�من�الحصول�ع�ى�العدد� ل4ن�

 عام٥٦٣٤: ( عددها�أنالتقارير�السنوية�لهذه�ا�صارف��وقد�تب4ن�
ً
I  (م�تصنف�كما�٢٠١٥عام

  : )٢(ي�ي

 

 

  

                                                           

     .ا�صارف� سIمية��Cي�مصر�)  ٣/١( ملحق�رقم�� أنظر�(١)

 .)مصر�-أبوظ�cd-ال3gكة�-فيصل(التقرير�السنوى�لبنوك��)٢(
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        ))))    ١١١١////٣٣٣٣( ( ( ( جدول�جدول�جدول�جدول�

        دراسةدراسةدراسةدراسةمصارف�عينة�المصارف�عينة�المصارف�عينة�المصارف�عينة�ال����CيCيCيCيل4ن�ل4ن�ل4ن�ل4ن�عامعامعامعامالالالالعدد�عدد�عدد�عدد�

    ل4نل4نل4نل4نعامعامعامعامالالالالعدد�عدد�عدد�عدد�    ا�صرفا�صرفا�صرفا�صرف����اسماسماسماسم

 عام١٧٩٤ سIمي  فيصل�
ً
I 

 عام ٩٣١ سIمي  ال3gكة�
ً
I 

dمي �أبو�ظIعام٢٢٥٩  س 
ً
I 

 عام ٦٥٠ ةللمعامIت� سIميفروع�بنك�مصر�
ً
I 

 Iعام٥٦٣٤ ل4نعامالعدد��إجماlي

  .م٢٠١٥) �أبو�ظd -ال3gكة�-فيصل(لبنوك��التقرير�السنوي : ا�صدر

  

  ::::دراسةدراسةدراسةدراسةعينة�العينة�العينة�العينة�ال����٢٢٢٢////٣

� �العينة �مفردات �) ا�عاينة(لتحديد �البسيطة �العشوائية �العينة �الباحث  Sampleاستخدم

Random Sample .االباحث�بتحديد�حجم�العينة�بمعلومية�مجتمع�البحث��قاموقد��
ً
حصائيا

  :) ١(ا�عادلة�التالية��استخدامب

)]P1(PZ[)1N(d

)P1(PNZ
n

22

2

−−−−××××××××++++−−−−
−−−−××××××××××××====  

  :أنحيث�

n :�34ىتشlا�إoªحجم�العينة�الك�ي�ا�طلوب�سح.  

N :حجم�ا�جتمع�ا�سحوب�منه�العينة.  

P :ي�Cا�o¯ا�ا�ألوفة�تكون�(ا�جتمع�النسبة�ا�رغوب�معرفo¯٠,٥وقيم.(  

d :٠,٠٥الفرق�ب4ن�نسبة�العينة�وا�جتمع�وقد�اف3²ضها�الباحث�(حجم�الخطأ�. (  

                                                           

1-Wan Muhamad Amir W Ahmad, Wan Abdul Aziz Wan Mohd Amin, Nor Azlida Aleng, and Norizan Mohamed 

"Some Practical Guidelines for Effective SampleSome Practical Guidelines for Effective SampleSome Practical Guidelines for Effective SampleSome Practical Guidelines for Effective Sample----Size  Determination in Observational StudiesSize  Determination in Observational StudiesSize  Determination in Observational StudiesSize  Determination in Observational Studies" ,Aceh 

International    Journal of Science and TechnologyJournal of Science and TechnologyJournal of Science and TechnologyJournal of Science and Technology, 1 (2): ,August 2012,51-53. 
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z :٩٥عند�مستوى�ثقة�) ١.٩٦ي�و اتس�٠.٠٥عند�مستوى�(القيمة�ا�عيارية�.%  

�كما�عام ٣٦٠تقدر�العينة�بـ�التاlيوب
ً
  :ي�يل�تقريبا

�
ً
3607.359تقريبا

)]5.01(5.0)96.1[(]5633)05.0[(

)5.01(5.05634)96.1(
n

22

2

≈≈≈≈====
−−−−××××××××++++××××

−−−−××××××××××××====  

  :النتائج�كما�ي�ي�تكانوقد�استخدم�الباحث�أسلوب�النسبة�لتوزيع�العينة�ع�ى�البنوك�ا�ختارة،�و 

 عام) ١١٥( سIمي  بنك�فيصل�
ً
I .  

 عام) ٥٩( سIمي  بنك�ال3gكة�
ً
I.  

 عام) ١٤٤( سIمي   �أبو�ظdبنك�
ً
I.  

 عام) ٤٢( ةللمعامIت� سIميبنك�مصر�
ً
I.  

قـــوائم�xستقصـــاء�ال�ـــ��تـــم�توزيعهـــا�بكـــل�مصـــرف�ومـــا�ورد�ويوضـــح�الجـــدول�التـــاlي�عـــدد�  

�xستمارات�الصالحة�للتحليل
ً
  .مoÕا�وأخ34ا

        ) ) ) )         ٢٢٢٢////٣٣٣٣( ( ( ( جدول�جدول�جدول�جدول�

        تم�توزيعهاتم�توزيعهاتم�توزيعهاتم�توزيعها����ال��ال��ال��ال��عدد�قوائم�xستقصاء�عدد�قوائم�xستقصاء�عدد�قوائم�xستقصاء�عدد�قوائم�xستقصاء�����

  البنك

xستمارات�

تم��ال��

  توزيعها

ما�ورد�من�

  xستمارات

ما�تم�

استبعاده�

من�

  xستمارات

xستمارات�

  الصالحة�للتحليل

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %٩٢,٥  ١١١  ٣  %٩٥  ١١٤  ١٢٠  سIمي  بنك�فيصل�

  %٨١,٥  ٥٣  ٥  %٨٩,٢  ٥٨  ٦٥  سIمي  بنك�ال3gكة�

  %٩١,٣  ١٣٧  ٥  %٩٤,٦  ١٤٢  ١٥٠  سIمي   �أبو�ظdبنك�

  %٨٦  ٤٣  ٢  %٩٠  ٤٥  ٥٠  ةللمعامIت� سIميبنك�مصر�

  %٨٩,٣  ٣٤٤  ١٥  %٩٣,٢  ٣٥٩  ٣٨٥   جماlي

  .الباحث�إعداد: ا�صدر

الحـد��دنـى�مـن�xسـ3²داد�فقـد��ضمانمن�العينة�ا�طلوبة�ل�أك3g الباحث�بتوزيع�عدد��قامحيث�

عـدد�xسـتمارات�الصـحيحة�ا�سـتلمة��كـانو �دراسـةاستمارة�ع�ى�مجتمـع�ال) ٣٨٥(تم�توزيع�عدد�
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وقــد�اعتgـ�3الباحــث��%٨٩,٣قـدرها�) اسـ3²داد(اســتمارة�بنسـبة�اســتجابة�)  ٣٤٤( والقابلـة�للتحليـل�

  .هذه�النسبة�نسبة�مقبولة

        ات�وتصميم�قائمة�xستقصاءات�وتصميم�قائمة�xستقصاءات�وتصميم�قائمة�xستقصاءات�وتصميم�قائمة�xستقصاءبيانبيانبيانبيانأسلوب�جمع�الأسلوب�جمع�الأسلوب�جمع�الأسلوب�جمع�ال����----٤٤٤٤

ع�ــــــى�أســــــلوب�قائمــــــة��ةللدراســــــة�ا�يدانيــــــات�الIزمــــــة�بيانــــــاعتمــــــد�الباحــــــث�Cــــــي�الحصــــــول�ع�ــــــى�ال

مـــــــدى�موضـــــــوعية��اختبـــــــار ثـــــــم��،الباحـــــــث�بتصـــــــميم�قائمـــــــة�استقصـــــــاء�قـــــــامxستقصـــــــاء،�حيـــــــث�

  ).الفقرات(�سئلة��ماسجناxستمارة�ودرجة�

  :الباحث�بمراعاة�ما�ي�ي�قاماستمارة�xستقصاء��إعدادوعند�

  .دراسةات�ا�طلوبة��جراء�البيانكافة�ال�يصياغة��سئلة�بحيث�تغط -١

�للموضوعات�ا�رتبطة�oÙا -٢
ً
 .تنظيم��سئلة�Cي�تسلسل�منطقي�تبعا

 .صياغة��سئلة�بلغة�سهلة�وواضحة -٣

 .إيحاء�مع4ن�للمستجيب�إlىتجنب��سئلة�ال���تؤدي� -٤

  .اتبيانمراجعة�ال�مكانتكرار�بعض��سئلة�بصيغ�مختلفة��  -٥

  

  :قائمة�xستقصاء�قد�تضمنت�مجموعت4ن�أننجد��عاموبشكل�

الخ3gة��-�Þßار ا�ؤهل�الد�–السن��-  سمx (  -شملت�الخصائص�الديموجرافية: lىlىlىlىو و و و ا�جموعة�� ا�جموعة�� ا�جموعة�� ا�جموعة�� 

  .با�صرفل4ن�عاماللعينة�) الوظيفة�-العملية

  : اàتير�كو امح�٤وشملت�:  ةةةةالثانيالثانيالثانيالثانيا�جموعة�ا�جموعة�ا�جموعة�ا�جموعة�

العمل��ونظم�كانا�ومدى�مIئمة���ةسIمي  واقع�الخدمات�ا�صرفية�: ل�يعكسو ا�حور�� 

�معرفة�التأث�34النف��Þâو ، ةسIمي  الخدمات�ا�صرفية��مع�ى�أهلها�oÙدف�إلقاء�الضوء�

وكذلك�شكل�النماذج�وا�ستندات�والنظم�ا�ستخدمة��و�ثاثللمكان�، سIمي  للطابع�

  .سؤال) ١٥(،�وقد�اشتمل�ع�ى�عدد�ةسIمي  ع�ى�تقبل�العميل�للخدمة�ا�صرفية�

�ةسIمي  ا�عاي�34الشرعية�ومدى�تطبيقها�ع�ى�الخدمات�ا�صرفية�: يعكسيعكسيعكسيعكس����الثانيالثانيالثانيالثانيا�حور�ا�حور�ا�حور�ا�حور�

ا�صارف��Cيبا�عاي�34الشرعية�ومدى�تطبيقها���نإ�ام�العاملoÙ4دف�التعرف�ع�ى�مدى�

  . سؤال) ١١(وقد�اشتمل�ع�ى�عدد�ةسIمي  
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ل4ن�عند�تقديم�الخدمات�ا�صرفية�عامالالتدريبية�ع�ى�كفاءة��3gامجالأثر�: �حور�الثالث�يعكساااا

با�عاي�34الشرعية�وا�صرفية�عند�تقديمهم�لهذه��والä²امهمئ¯oم��رفع�كفاoÙدف��ةسIمي  

  . سئلةأ)  ٨(الخدمات،�واشتمل�ع�ى�عدد�

oÙدف��ةسIمي  ا�صارف��Cيمعوقات�تطوير�الخدمات�ا�صرفية��:  ا�حور�الرابع�يعكس

،�ةسIمي  ا�عوقات�والعمل�ع�ى�عIجها�من�أجل�تطوير�الخدمات�ا�صرفية��أهمالتعرف�ع�ى�

  . سؤال) ٢١(ويشتمل�ع�ى�عدد�

الخماßــــ��Þلقيــــاس�اســــتجابات�ا�بحــــوث4ن�Likert Scaleمقيــــاس�ليكــــرت��اســــتخداموقــــد�تــــم������

  ). ٣/٣( حسب�جدول��ستقصاءلفقرات�قائمة�x ) çسئلة(

        )  )  )  )      ٣٣٣٣////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        درجات�مقياس�ليكرتدرجات�مقياس�ليكرتدرجات�مقياس�ليكرتدرجات�مقياس�ليكرت

        غ�34موافق�بشدةغ�34موافق�بشدةغ�34موافق�بشدةغ�34موافق�بشدة        غ�34موافقغ�34موافقغ�34موافقغ�34موافق        محايدمحايدمحايدمحايد        موافقموافقموافقموافق        موافق�بشدةموافق�بشدةموافق�بشدةموافق�بشدة        xستجابةxستجابةxستجابةxستجابة

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة

  

فئـــات�ا�توســـط��أن،�كمـــا�"موافـــق�بشـــدة�"لIســـتجابة�) ٥(الدرجـــة��حيـــث�اختـــار�الباحـــث

��عاي�34ا�وافقة�وعدم�ا�وافقة،�كما�
ً
  :)١(ي�يا�رجح�وفقا

  )٣/٤(جدول�

��عاي�34ا�وافقة�وعدم�ا�وافقة�
ً
  فئات�ا�توسط�ا�رجح�وفقا

Source: Lieuwe Dijkstra, " The likert Attitude Scale: Theory and Practice ", Eindhoven University of Technology,1991, P3. 

                                                           

(1) Lieuwe Dijkstra, "The likert Attitude Scale: Theory and PracticeThe likert Attitude Scale: Theory and PracticeThe likert Attitude Scale: Theory and PracticeThe likert Attitude Scale: Theory and Practice", Eindhoven University of Technology,1991, P3.  

        xتجاهxتجاهxتجاهxتجاه        الفئةالفئةالفئةالفئة

  "غ�34موافق�بشدة�"  إlىتميل� جابات�  ١,٧٩-١,٠٠

  "موافق�غ�34"  إlىتميل� جابات�  ٢,٥٩-١,٨٠

 "محايد�"  إlىتميل� جابات�  ٣,٣٩-٢,٦٠

 "موافق�"  إlىتميل� جابات�  ٤,١٩-٣,٤٠

 "موافق�بشدة�"  إlىتميل� جابات�  ٥,٠٠-٤,٢٠



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٣١ 
 

ولتقيـــــيم�قائمـــــة�xستقصـــــاء�مـــــن�حيـــــث�صـــــياغ¯oا�وتكويoÕـــــا�وتسلســـــلها�ومـــــدى�تفهـــــم�مجتمـــــع�

الباحـــــــث�بتوزيـــــــع�قائمـــــــة�xستقصـــــــاء�ع�ـــــــى�عينـــــــة��قـــــــاملهـــــــا�والوقـــــــت�الـــــــIزم�لهـــــــا،�قـــــــد��دراســـــــةال

وCــي�ضـــوء�. وثبـــات�xستقصــاء) صــدق( الــداخ�يxتســاق��ختبـــار مفــردة�Q �٢٠اســتطIعية�حجمهــا�

) �سـئلة(ه�لم�يـتم�حـذف�أي�مـن�الفقـرات�أنما�أسفرت�عنه�هذه�الخطوة�كما�سوف�يتضح�لنا�

  .حسب�نتيجة�العينة�xستطIعية

م�xستقصــــاء�وا�تابعــــة�با�قابلــــة�الشخصــــية�والــــرد�ع�ــــى�أي�الباحــــث�بتوزيــــع�قــــوائ�قــــاموقــــد�

 Iــا�واســتoÙستقصــاء�ال�ــ��تــم�) ٣/٢(ويتضــمن�ملحــق��[الــردود��ماستفســار�متعلــق�xنمــوذج�قائمــة�

        .اتبيانها�Cي�جمع�الاستخدام

        

    ):):):): حصائية�ا�ستخدمة حصائية�ا�ستخدمة حصائية�ا�ستخدمة حصائية�ا�ستخدمة�����ساليب�ساليب�ساليب�ساليب((((ات�ات�ات�ات�بيانبيانبيانبيانأساليب�تحليل�الأساليب�تحليل�الأساليب�تحليل�الأساليب�تحليل�ال����----٥٥٥٥

التحليـــــل� حصـــــائي��برنـــــامجالباحـــــث�بتفريـــــغ�وتحليـــــل�اســـــتمارة�xستقصـــــاء�مـــــن�خـــــIل��قـــــام

Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS) .حصـائية��تاسـتخدام��دواوقـد�تـم� 

  :التالية

  .�عرفة�ثبات�فقرات�استمارة�xستقصاء) Cronbach's Alpha(ألفا�كرونباخ��اختبار  -١

: خــتIفل�x عامــا�عيــاري�وم�وxنحــرافالتكــرارات�والنســب�ا�ئويــة�وا�توســط�الحســابي� -٢

ويفيــــد�الباحــــث�Cــــي�. ��çغــــراض�معرفــــة�تكــــرار�فئــــات�متغ4ــــ�3مــــاأساßــــÞبشــــكل��ر مــــ� يســــتخدم�هــــذا�

 .دراسةوصف�عينة�ال

. رتبـاطلقيـاس�درجـة�Spearman Correlation Coefficient ( x( ناسـب34م�ارتبـاطل�عامـم -٣

 xي�حالة�ال�دراسةل�ختبار يستخدم�هذا�Cقة�ب4ن�ا�تغ34ات�Iات�ال3²تيبيةبيانالع. 

�عرفــة�هــل��One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testكــو�جروف�ســمرنوف���اختبــار  -٤

 ....�Qأمات�تتبع�التوزيع�الطبيõي�بيانال

متوسـط�درجـة�xسـتجابة�قـد�وصـلت�إlـي�درجـة��تإذا�كانـ�عرفـة�مـا�) T- Test(ت��اختبـار  -٥

 .�Qأم) ٣و�ي(الحياد�
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        ::::صدق�وثبات�xستقصاءصدق�وثبات�xستقصاءصدق�وثبات�xستقصاءصدق�وثبات�xستقصاء����----٦٦٦٦

 çدواتيعــــــد�الصــــــدق�والثبــــــات�مــــــن�التقنيــــــات�ال�ــــــ��يســــــتعملها�الباحــــــث��عطــــــاء�مصــــــداقية��

        ).استمارات�xستقصاء(البحث�

        صدق�xستقصاءصدق�xستقصاءصدق�xستقصاءصدق�xستقصاء١١١١////٦٦٦٦

�قـــــامتقـــــيس�أســـــئلة�xستقصـــــاء�مـــــا�وضـــــعت�لقياســـــه،�و �أنيقصـــــد�بصـــــدق�xستقصـــــاء�  

 xتســـاق�الـــداخ�ي��ستقصـــاءالباحـــث�بالتأكـــد�مـــن�صـــدق�xعـــن�طريـــق�Internal Validity  مـــا��أو

        .الداخ�ييسم�cبالتماسك�

ـرة�مــن�فقـرات�xست�الـداخ�يويقصـد�بمفهــوم�صـدق�xتســاق�
ْ
مــع��قصــاءمــدى�اتسـاق�كــل�ِفق

س�ناتجــــــ�و أ�قصــــــاءxستفقــــــرات��ماســــــجناا�جموعــــــة�ال�ــــــ��تنتمــــــ��إليــــــة�هــــــذه�الفقــــــرة،�أي�درجــــــة�

ل�عامــمــن�خــIل�حســاب�م�قصــاءالباحــث�بحســاب�xتســاق�الــداخ�ي�لIست�قــاموقــد�. )١(الفقــرات

بــــــــ4ن�كــــــــل�فقــــــــرة�مــــــــن�فقــــــــرات�مجموعــــــــات�) ب34ســــــــون ( رتبــــــــاطل�x عامــــــــxتســــــــاق�الــــــــداخ�ي�وهــــــــو�م

  .نفسها�للمجموعةوالدرجة�الكلية��قصاءxست
  

        : : : : ثبات�xستقصاءثبات�xستقصاءثبات�xستقصاءثبات�xستقصاء٢٢٢٢////٦٦٦٦

تعطي�قائمة�xستقصاء�نفس�النتيجة�لو�تـم�إعـادة��أنReliability قصاءيقصد�بثبات�xست

يعüـ���تقصـاءثبـات�xس�أنبعبـارة�أخـرى��أو من�مرة�تحت�نفس�الظروف�والشروط،��أك3û توزيعها�

�أفــرادوعــدم�تغي34هــا�بشــكل�كب4ــ�3فيمــا�لــو�تــم�إعــادة�توزيعهــا�ع�ــى��تقصــاءxســتقرار�Cــي�نتــائج�xس

العينة�عدة�مرات�خIل�ف3²ات�زمنية�معينة
)٢(.        

ل�ألفـــــا�عامـــــالباحـــــث�بـــــالتحقق�مـــــن�ثبـــــات�قائمـــــة�xستقصـــــاء�مـــــن�خـــــIل�طريقـــــة�م�قـــــاموقـــــد�

        .اتختبار نتائج�هذه�x �ي�يوفيما�.كرونباخ

        

 أو أو أو أو 
ً
Q 
ً
Q 
ً
Q 
ً
Q : : : :تساق�الداخ�ي����اختبار اختبار اختبار اختبار نتائج�نتائج�نتائج�نتائج�xتساق�الداخ�يxتساق�الداخ�يxتساق�الداخ�يx::::        

  ل�والدرجة�الكلية�و ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�� �رتباطل�x عامم) ٣/٥(جدول�يوضح�

                                                           

)١ (
  .٤٦،�ص�٢٠١٠،�مطبعة�أبناء�الجراح،�فلسط4ن،�٢ ط،�،�،�،�""""القواعد�ا�نهجية�لبناء�xستبيانالقواعد�ا�نهجية�لبناء�xستبيانالقواعد�ا�نهجية�لبناء�xستبيانالقواعد�ا�نهجية�لبناء�xستبيان"زياد�ع�ي�محمود�الجرجاوي،� 
  . ٤٧،ص�السابقالسابقالسابقالسابقا�رجع�ا�رجع�ا�رجع�ا�رجع�    (٢)



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٣٣ 
 

وبــذلك��α= ٠.٠٥معنويــة��مســتوى ا�بينــة�دالــة�عنــد��رتبــاطx �معــامIت أنللمحــور،�والــذي�يبــ4ن�

  .يعت�3gا�جال�صادق��ا�وضع�لقياسه

        ))))٥٥٥٥////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        ل�والدرجة�الكلية�للمحور ل�والدرجة�الكلية�للمحور ل�والدرجة�الكلية�للمحور ل�والدرجة�الكلية�للمحور و و و و ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�� ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�� ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�� ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�� ����رتباطرتباطرتباطرتباطل�x ل�x ل�x ل�x عامعامعامعاممممم

        الفقرةالفقرةالفقرةالفقرة        مممم
ل�ل�ل�ل�عامعامعامعاممممم

        ننننااااسب34مسب34مسب34مسب34م

 Iل Iل Iل Iرتباطرتباطرتباطرتباطل    

القيمة�القيمة�القيمة�القيمة�

xحتمالية�xحتمالية�xحتمالية�xحتمالية�

))))SigSigSigSig(.(.(.(.        

بضوابط�ولكن�التقليدييقدمها�البنك��ال��معظم�الخدمات��سIمي  يقدم�ا�صرف� .١

  .شرعية
٠,٠٠٨ **٠,٥٧٧ 

٢.  çيجل�الفرق�الجوهرى�ب4ن�الودائع�Cالبنوك�التقليدية�وحسابات��Cستثمار�xا�صارف��ي

  .يتمثل�Cي�العقود�وتوزيع�الربح�ب4ن�ا�ضارب�ورب�ا�ال�ةسIمي  
٠,٦١٨** 

٠,٠٠٤  

٣. 
�تxعتمادا(ائتمانع�ى��ي ال���تنطو الخدمات�ا�صرفية��ةسIمي  تمارس�ا�صارف�

،�بنفس�الطريقة�ال���تمارسها�البنوك�)ئتمانوبطاقات�x �ضمانا�ستندية�وخطابات�ال

  .التقليدية

٠,٥٨٩** 

٠,٠٠٦ 

�ال��خدمات�خصم�الكمبياQت��والسحب�ع�ى�ا�كشوف��تقدم Q ةسIمي  ا�صارف� .٤

 Qا�ع�ى�مخالفات�شرعيةتقدمها�البنوك�التقليدية�oحتوا�.  
٠,٧٥٤** 

.٠٠٠. 

  ٠,٠١٨. *٠,٥٢٣  .ستثمارعقود�حسابات�C� xيضرورة�تحديد�نسبة�الربحية�ب4ن�ا�صرف�والعميل� .٥

  ٠,٠٢٣  *٠,٥٠٤.  .ع�ى�تقبل�العميل�للخدمة��ثاث�له�تأث�34نفC��Þâيا�عمار�و�ي سIمي�Cالطابع� .٦

معاي��34يç �تخضع Q ةسIمي  ا�صارف��Cي) ع�3gشبكة�ا�علومات( لك3²ونيةالخدمات� .٧

  .شرعية
٠,٥٠٢*  

.٠,٠٢٤  

  ٠,٠٠٥ **٠,٦٠٠.  .من�الهيئة�الشرعية�مجازةكافة�الخدمات�ا�صرفية�وعقودها�ا�ستخدمة�Cي�ا�صرف� .٨

  ٠,٠٠٤  -**٠,٦١٠  .البنوك�التقليدية�تقدمها Qخدمات�مبتكرة��ةسIمي  تقدم�ا�صارف� .٩

الفحص�الشر�ي�للخدمات�ال���يقوم�oÙا�ا�صرف�وفروعه�طبقا��ا�جاء�Cي�قرارات� .١٠

cÞâوتوصيات�الهيئات�الشرعية�يزيد�من�جودة�الخدمة�وقوة�مركز�ا�صرف�التناف.  
.٠,٥٨٦ ** 

.٠,٠٠٧  

١١. 
مصمم�للمنتجات�والخدمات�ا�صرفية�(lىآحاسب��نظاممحاس��dو �نظاموجود�

سيضمن�تقديم�الخدمات�ا�صرفية�وفق�متطلبا�oا�الشرعية�ويدعم��كاملمت)  ةسIمي  

  .من�أجله�أعدتويخدم�الغرض�الذي��كيا�oا

.٠,٥٨٧ **  

  

٠,٠٠٧  

�لطبيعة�عمل�ماتم�عمل��به�مناسبأا�صرف�الذى��Cيالعمل�وطرازه�ا�عمارى��مكان .١٢
ً
ا

  .ةسIمي  ا�صارف�
.٠,٤٨١ * 

٠,٠٣٢  

  ٠,٠٢٣ *٠,٥٠٦  ا�مع�ا�عاي�34الشرعية�للمصارفماتتوافق�تم�ونظمهليات�العمل�آ .١٣

  ٠,٠٠٦ ** ٠,٥٩٢  .للعقود�والنماذج�ا�ستخدمة�لها�تأث�34ايجابي�لدى�العمIء�سIمي  الشكل� .١٤

صندوق�الزكاة�( ةxجتماعية��تييقدم�ا�صرف�الخدمات��العم�يالواقع��Cي .١٥

  ..).،يا�صرCي� سIم الو�ية�ا�ؤتمرات�والندوات�لنشر�قاما/القرض�الحسن/والغارم4ن
٠,٥٠٢ *  

٠,٠٢٤  

*� xعند��رتباط�
ً
�عند�مستوى�دQلة��* * .α=٠.٠٥دQلة��مستوى دال�إحصائيا

ً
  .α=x٠.٠١رتباط�دال�إحصائيا

  ). ةالدراسة�ا�يدانينتائج�( الباحث��إعداد: ا�صدر



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٣٤ 
 

والدرجـة�الكليـة��الثـانيب4ن�كل�فقرة�من�فقـرات�ا�حـور��رتباطل�x عامم) ٣/٦(جدول�يوضح�

وبــذلك��α= ٠.٠٥معنويــة��مســتوى ا�بينــة�دالــة�عنــد��رتبــاطx �تأن�معــامI للمحــور،�والــذي�يبــ4ن�

  .�ا�وضع�لقياسه�ايعت�3gا�حور�صادق

  )٣/٦(جدول�

  والدرجة�الكلية�للمحور �الثانيب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور��رتباطل�x عامم

  الفقرة  م
معامل�

  سب34مان

 Iرتباطل 

القيمة�

xحتمالية�

)Sig(.  

٠١  

ا�اليـــــــــة�تطبيـــــــــق�ا�عـــــــــاي�34الشـــــــــرعية�لهيئـــــــــة�ا�حاســـــــــبة�وا�راجعـــــــــة�للمؤسســـــــــات�

ا�صـــارف��Cـــيوالتطبيقـــات��الفتـــاوى تجنـــب�التضـــارب�بـــ4ن��إlـــىتـــؤدى�) أيـــوCي(ة ســـIمي

 .ةسIمي  

**

٠,٦٧٧    
٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١    

٠٢  
تصـــــدر�مـــــن��ال�ــــ�الشـــــرعية��الفتــــاوى يــــتم�نشـــــر�وتعمــــيم�القـــــرارات�و�التوصـــــيات�و 

 . بانتظامل4ن�عامالالهيئة�الشرعية�ع�ى�

********

٠,٦٤٨٠,٦٤٨٠,٦٤٨٠,٦٤٨    

٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢    

٠٣  
بالضــوابط�الشــرعية�الصــادرة�مــن�الهيئــة�الشــرعية��الä²امــا�كــامI يل²ــäم�ا�صــرف�

 .عند�تقديم�الخدمات�ا�صرفية�للعمIء

********

٠,٥٩٨٠,٥٩٨٠,٥٩٨٠,٥٩٨    

٠,٠٠٥٠,٠٠٥٠,٠٠٥٠,٠٠٥    

٠٤  
قائمــــــة�رســــــوم�ومصــــــاريف�تقــــــديم�الخدمــــــة�ا�صــــــرفية�مــــــن�الهيئــــــة��اعتمــــــاديـــــتم�

 .ا دارة�علopالشرعية�وأية�تعديIت�تجر�oا�

    

********٠,٦٣٣٠,٦٣٣٠,٦٣٣٠,٦٣٣    

٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١    

٠٥  
ا�صـــــــرف�با�عـــــــاي�34الشـــــــرعية�للخـــــــدمات�وا�نتجـــــــات�ا�صـــــــرفية�ا�بتكـــــــرة��ال²ـــــــäام

 .  السوق �Cييضيف�للمصرف�مä4ه�تنافسية�

********

٠,٧٩٤٠,٧٩٤٠,٧٩٤٠,٧٩٤    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

٠٦  
ل4ن�با�صــرف��لــد�oم�علـم��با�عــاي�34الشــرعية�الصـادرة�مــن�هيئــة�ا�حاســبة�عـامال

 ).أيوCي(  ةسIمي  وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�
****٠,٥٢٨٠,٥٢٨٠,٥٢٨٠,٥٢٨    

    

٠,٠١٧٠,٠١٧٠,٠١٧٠,٠١٧    

٠٧  
تطبيـــق�ا�عـــاي�34الشـــرعية�الصـــادرة�عــــن�هيئـــة�ا�حاســـبة�وا�راجعـــة�للمؤسســــات�

 .يقلل�من�ا�خاطر�ا�صرفية�ويرفع�من�جودة�الخدمات) أيوCي( ةسIمي  ا�الية�

********

٠,٨١٦٠,٨١٦٠,٨١٦٠,٨١٦    

    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

٠٨  
القــــــرارات�والتوصــــــيات�الصـــــــادرة�مــــــن�الهيئـــــــة�الشــــــرعية�ملزمـــــــة�لكافــــــة�الفـــــــروع�

 .با�صرف�و دارات

********

٠,٦٥٥٠,٦٥٥٠,٦٥٥٠,٦٥٥    

٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢    

٠٩  
Cي�الهيكل�التنظيمـ��للمصـرف�Cـي��الشر�يموقع�الهيئة�الشرعية�وجهاز�التدقيق�

 .باستقIلية�وموضوعية�مهم�ومسؤوليا�oهامجاز�منإموضع�يسمح�لهم�ب

********

٠,٦٢٥٠,٦٢٥٠,٦٢٥٠,٦٢٥    

    

٠,٠٠٣٠,٠٠٣٠,٠٠٣٠,٠٠٣    

١٠  
يســـــتغل�زيارتـــــه�للجهـــــة�ا�شـــــمولة�بالتـــــدقيق��أنع�ـــــى�ا�راقـــــب�وا�ـــــدقق�الشـــــر�ي�

 .ةسIمي  با�ظهر�ا�ناسب�وبالقيم�و�خIق��العامل4ن الä²امالشر�ي�Cي�متابعة�

********

٠,٧٤١٠,٧٤١٠,٧٤١٠,٧٤١    

    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

١١  
ا�صـــرف�الـــذى�تعمـــل�بـــه�لـــه�دور��Cـــيالشـــرعية��دارة  �أو ممثـــل�الهيئـــة�الشـــرعية�

 .الجدد�العامل4ن اختيار Cيمؤثر�
****٠,٤٨٣٠,٤٨٣٠,٤٨٣٠,٤٨٣    

٠,٠٣١٠,٠٣١٠,٠٣١٠,٠٣١    

*� xعند��رتباط�
ً
�عند�مستوى�دQلة��* * .α=٠.٠٥دQلة��مستوى دال�إحصائيا

ً
  .α=x٠.٠١رتباط�دال�إحصائيا

  ). ةالدراسة�ا�يدانينتائج�( الباحث��إعداد: ا�صدر



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٣٥ 
 

بــــ4ن�كـــــل�فقـــــرة�مــــن�فقـــــرات�ا�حــــور�الثالـــــث�والدرجـــــة��رتبـــــاطل�x عامــــم) ٣/٧(جـــــدول�يوضــــح�

�α= ٠.٠٥معنويـــة��مســتوى ا�بينــة�دالـــة�عنــد��رتبــاطx �تأن�معــامI الكليــة�للمحــور،�والــذي�يبـــ4ن�

�3gا�وضع�لقياسه�اصادق�ا�حور وبذلك�يعت�.  

        ))))٧٧٧٧////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�الثالث�والدرجة�الكلية�للمحور�ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�الثالث�والدرجة�الكلية�للمحور�ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�الثالث�والدرجة�الكلية�للمحور�ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�الثالث�والدرجة�الكلية�للمحور�����رتباطرتباطرتباطرتباطل�x ل�x ل�x ل�x عامعامعامعاممممم

  الفقرة  م
  ناسب34مل�عامم

 Iرتباطل 

القيمة�

  .)x)Sigحتمالية�

٠

١  

ل4ن�لIرتقـــــــاء�عـــــــاماليوجـــــــد�خطـــــــة�لـــــــدى�ا�صـــــــرف�بتـــــــدريب�وتطـــــــوير�

 .Cيا�هاري�وا�عرCي�Cي�مجاQت�العلم�الشر�ي�وا�صر�همابمستو 
********٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢    ٠,٦٣٤٠,٦٣٤٠,٦٣٤٠,٦٣٤    

٠

٢  

الحصـــــول�ع�ـــــى�التـــــدريب�الكـــــاCي�لفهـــــم�أعمـــــال�ومنتجـــــات�ا�صـــــرف�

 .وضوابطه�الشرعية�يزيد�من�مصداقية�ا�صرف�سIمي  
********٠,٩٢٤٠,٩٢٤٠,٩٢٤٠,٩٢٤    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

٠

٣  

ا�صــرفية��عــامIتا�Cــي�) تطبيقيــة(تنفيــذ�ا�صــرف�لــدورات�تدريبيــة�

 .س34فع�من�كفاءة�الخدمات�ا�صرفية�ةسIمي  
********٠,٨٣٣٠,٨٣٣٠,٨٣٣٠,٨٣٣    

....٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

٠

٤  

 ) (القــانونيشــهادة�ا�حاســب�:(الحصــول�ع�ــى�شــهادات�مهنيــة�مثــل

(CIPAوا�ـــدقق�الشـــر�ي�ا�عتمـــد�)(CSAAمـــن�هيئـــة�ا�حاســـبة�وا�راجعـــة��

خفـــــــض�ا�خـــــــاطر��ىســـــــتؤدي�إlـــــــ،�وغ34هـــــــا�ةســـــــIمي  للمؤسســـــــات�ا�اليـــــــة�

 .  ل4ن�با�صرفعامالالشرعية�ورفع�كفاءة�

********٠,٧٤٦٠,٧٤٦٠,٧٤٦٠,٧٤٦    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

٠

٥  

�أهـــــماكتســـــاب�الخgـــــ3ة�والتأهيـــــل�مـــــن�خـــــIل�التـــــدوير�الـــــوظيفي�مـــــن�

 . وسائل�التدريب
********٠,٦٢٥٠,٦٢٥٠,٦٢٥٠,٦٢٥    

٠,٠٠٣٠,٠٠٣٠,٠٠٣٠,٠٠٣    

٠

٦  

ل4ن�لحضـــور�دورات�تدريبيــة�ومـــؤتمرات�محليـــة�و�دوليـــة�عـــاماليفــاد�إ

 .ر�ا�نتجات�وابتكار�منتجات�جديدةيساعد�ع�ى�تطوي
********٠,٨٤٩٠,٨٤٩٠,٨٤٩٠,٨٤٩    

    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

٠

٧  

باàليـــــات�ا�تبعـــــة�Cـــــي�ا�صـــــرف�لتنفيـــــذ�العقـــــود،�وإجـــــراءات���ـــــام 

ر�أمـالشرعية�ع�ى�تلك�العقود��الفتاوى وكيفية�تطبيق�. القيود�ا�حاسبية

 .حتم�cلIرتقاء�بشرعية�الخدمات

********٠,٧٤٠٠,٧٤٠٠,٧٤٠٠,٧٤٠    

    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

٠

٨  

ل4ن�لحضـور�دورات�تدريبيـة�عـاماليفاد�العديـد�مـن�يقوم�ا�صرف�بإ

 .ةسIمي  ومؤتمرات�محلية�ودولية�عن�ا�صارف�
********٠,٦٢٧٠,٦٢٧٠,٦٢٧٠,٦٢٧    

٠,٠٠٣٠,٠٠٣٠,٠٠٣٠,٠٠٣    

*� xعند��رتباط�
ً
  .α=٠.٠٥دQلة��مستوى دال�إحصائيا

* *� xعند��رتباط�
ً
  .α=٠.٠١دQلة��مستوى دال�إحصائيا

  ). ةالدراسة�ا�يدانينتائج�( الباحث��إعداد: ا�صدر

        



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٣٦ 
 

ب4ن�كل�فقرة�مـن�فقـرات�ا�حـور�الرابـع�والدرجـة�الكليـة��رتباطل�x عامم) ٣/٨(جدول�يوضح�

وبــذلك��α= ٠.٠٥معنويــة��مســتوى ا�بينــة�دالــة�عنــد��رتبــاطx �تأن�معــامI للمحــور،�والــذي�يبــ4ن�

  .يعت�3gا�حور�صادق��ا�وضع�لقياسه

        ))))٨٨٨٨////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�الرابع�والدرجة�الكلية�للمحور�ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�الرابع�والدرجة�الكلية�للمحور�ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�الرابع�والدرجة�الكلية�للمحور�ب4ن�كل�فقرة�من�فقرات�ا�حور�الرابع�والدرجة�الكلية�للمحور�����رتباطرتباطرتباطرتباطل�x ل�x ل�x ل�x عامعامعامعاممممم

  الفقرة  م
ل�عامم

  سب34مان

 Iرتباطل 

القيمة�

xحتمالية�

)Sig(.  

    ٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    ٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨******** .ةسIمي  ا�صارف��Cيل4ن�عامضعف�التأهيل�الكاCي�لل  ١

٢  
قلـــــــة�ا�تخصصـــــــ4ن�Cـــــــي�مجـــــــال�الرقابـــــــة�الشـــــــرعية�وا�لمـــــــ4ن�بأعمـــــــال�ا�صـــــــارف�

 .ةسIمي  
********٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

٣  
ة�لقلـــــة�ا�تخصصـــــ4ن�با�صـــــارف�التقليديـــــل4ن�مـــــن�البنـــــوك�عـــــامع�ـــــى��xعتمـــــاد

 .ةسIمي  

********

٠,٦٠٨٠,٦٠٨٠,٦٠٨٠,٦٠٨    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

    ٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    ٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤******** .من�مصرف�Cي�وقت�واحد�أك3û عدم�تفرغ�أعضاء�الهيئة�الشرعية�والعمل�Cي�  ٤

٥  
البلـــد��ي ســـIمية�Cـــبـــ4ن�الهيئـــات�الشـــرعية�Cـــي�ا�صـــارف��الفتـــاوى التعـــارض�Cـــي�

 .الواحد

********

٠,٨٥٤٠,٨٥٤٠,٨٥٤٠,٨٥٤    

٠,٠٠٧٠,٠٠٧٠,٠٠٧٠,٠٠٧    

٦  
******** .الرأي�الشر�ي�فopا�نوتأخر�بياالتطور�السريع�للمنتجات�ا�الية�

٠,٦٧٢٠,٦٧٢٠,٦٧٢٠,٦٧٢    

٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١    

٧  
ا�صـــــرف�مـــــع�قـــــرارات�وتوصـــــيات�الهيئـــــة�الشـــــرعية�Cـــــي�تعـــــديل��تجـــــاوبضـــــعف�

 .ا�خالفات

. . . . 

********٠,٧٠٣٠,٧٠٣٠,٧٠٣٠,٧٠٣    

٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١    

٨  
 Qـــــoو�الحصـــــول�ع�ـــــى�عائـــــد�كب4ـــــ�3بغـــــض�النظـــــر�عـــــن���مـــــانم�العميـــــل�ســـــوى���

 .لةعاما�شرعية�

********

٠,٦٤٧٠,٦٤٧٠,٦٤٧٠,٦٤٧    

٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢    

٩  
oÙــــــا��ال�ــــــ�ضــــــغوط�ا�صــــــرف�ع�ــــــى�الهيئــــــة�الشــــــرعية��جــــــازة�بعــــــض�ا�نتجــــــات�و 

 .مخالفات�شرعية
****٠,٥١٧٠,٥١٧٠,٥١٧٠,٥١٧    

٠,٠٢٠٠,٠٢٠٠,٠٢٠٠,٠٢٠    

    ٠,٠٤٤٠,٠٤٤٠,٠٤٤٠,٠٤٤    ٠,٤٥٤٠,٤٥٤٠,٤٥٤٠,٤٥٤**** .ل4ن�Cي�ا�صرفعامالضعف�الثقافة�الشرعية�ا�صرفية�لدى�  ١٠

    ٠,٠٣٥٠,٠٣٥٠,٠٣٥٠,٠٣٥    ٠,٤٧٤٠,٤٧٤٠,٤٧٤٠,٤٧٤**** .ل4ن�Cي�ا�صرفعاماللدى��ةسIمي  ضعف�xقتناع�با�صرفية�  ١١

١٢  
******** . ةسIمي  ا�للمصرف�با�صرفية�عليال�دارةعدم�اقتناع�  

٠,٦٢٩٠,٦٢٩٠,٦٢٩٠,٦٢٩    

٠,٠٠٣٠,٠٠٣٠,٠٠٣٠,٠٠٣    

١٣  
مـــــــع�بعـــــــض�الضـــــــوابط�الشــــــــرعية��قــــــــوان4نالتشـــــــريعات�وال�Cـــــــيوجـــــــود�تضـــــــارب�

 .ا�صرفية

********

٠,٥٧٢٠,٥٧٢٠,٥٧٢٠,٥٧٢    

٠,٠٠٨٠,٠٠٨٠,٠٠٨٠,٠٠٨    

١٤  
الرقابــــــة�والتـــــــدقيق�ها�أساســــــظمــــــة�موحـــــــدة�ومعــــــاي�34يــــــتم�ع�ـــــــى�أنعــــــدم�وجــــــود�

 .الشر�ي

********

٠,٥٦٥٠,٥٦٥٠,٥٦٥٠,٥٦٥    

٠,٠٠٩٠,٠٠٩٠,٠٠٩٠,٠٠٩    

    ٠,٠٤٤٠,٠٤٤٠,٠٤٤٠,٠٤٤    ٠,٤٥٦٠,٤٥٦٠,٤٥٦٠,٤٥٦****عــــدم�/  xل²ــــäامحالــــة��Cــــيل4ن�عــــامالعــــدم�تطبيــــق�مبــــدأ�الثــــواب�والعقــــاب�ع�ــــى�  ١٥



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٣٧ 
 

 .بالضوابط�الشرعية�xلä²ام

١٦  
******** .عدم�تصنيف�وظيفة�ا�راقب�الشر�ي�كوظيفة�لها�معاي34ها�ا�هنية

٠,٧٣٤٠,٧٣٤٠,٧٣٤٠,٧٣٤    

٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    

١٧  
******** .ةسIمي  للمصارف�او�تعليمات�منظمة��قانون عدم�وجود�

٠,٥٧٤٠,٥٧٤٠,٥٧٤٠,٥٧٤    

٠,٠٠٨٠,٠٠٨٠,٠٠٨٠,٠٠٨    

١٨  
ل4ن�با�صرف�دون�مراجعـة�عامتنفيذية�لل�تبإصدار�تعليماا�صرف��ةقيام�إدار 

 .شرعية

********

٠,٦٨٩٠,٦٨٩٠,٦٨٩٠,٦٨٩    

٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١٠,٠٠١    

١٩  
البنــوك��Cــيبمــا�هــو�متبــع��ة ســIمية�أســو ات�عــن�ا�صــارف� عIنــضــعف�وقلــة�

 .التقليدية

********

٠,٥٦٩٠,٥٦٩٠,٥٦٩٠,٥٦٩    

٠,٠٠٩٠,٠٠٩٠,٠٠٩٠,٠٠٩    

٢٠  
******** .وظيفة�ا�راقب�وا�دقق�الشر�ي�الخار�يعدم�تفعيل�

٠,٦٢٠٠,٦٢٠٠,٦٢٠٠,٦٢٠    

٠,٠٠٤٠,٠٠٤٠,٠٠٤٠,٠٠٤    

٢١  
التـــدريب�ع�ــى�أعمــال�ا�صـــارف��Cــيقلــة�الجهــات�وا�راكــز�التدريبيـــة�ا�تخصصــة�

 .ةسIمي  

********

٠,٦٥٩٠,٦٥٩٠,٦٥٩٠,٦٥٩    

٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢٠,٠٠٢    

*� xعند��رتباط�
ً
  .α=٠.٠٥دQلة��مستوى دال�إحصائيا

* *� xعند��رتباط�
ً
  .α=٠.٠١دQلة��مستوى دال�إحصائيا

  ). ةالدراسة�ا�يدانينتائج�( الباحث��إعداد: ا�صدر

 
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
        ::::ءءءءقائمة�xستقصاقائمة�xستقصاقائمة�xستقصاقائمة�xستقصاثبات�ثبات�ثبات�ثبات�����اختبار اختبار اختبار اختبار نتائج�نتائج�نتائج�نتائج�: : : : ثانيا

  ألفا�كرونباخ��لقياس�ثبات�قائمة�xستقصاء�اختبار نتائج�) ٣/٩(يوضح�جدول�

        ))))٩٩٩٩////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        ألفا�كرونباخ��لقياس�ثبات�قائمة�xستقصاءألفا�كرونباخ��لقياس�ثبات�قائمة�xستقصاءألفا�كرونباخ��لقياس�ثبات�قائمة�xستقصاءألفا�كرونباخ��لقياس�ثبات�قائمة�xستقصاء����اختبار اختبار اختبار اختبار نتائج�نتائج�نتائج�نتائج�

  ا�حاور   م
ل�ألفا�عامم

  كرونباخ

     ٠,٧٦٦  .ونظم�العمل�لها�كانا�ومدى�مIئمة��ةسIمي  واقع�الخدمات�ا�صرفية�  -١

٢-  
  ٠,٨١٤  .ةسIمي  ا�عاي�34الشرعية�ومدى�تطبيقها�ع�ى�الخدمات�ا�صرفية�

 

 ٠,٨٧٨  .ةسIمي  كفاءة�الخدمات�ا�صرفية��Cيل4ن�عامالتدريبية�لل�3gامجالدور�  -٣

 ٠,٨٨٩  .ةسIمي  ا�صارف��Cيتطوير�الخدمات�ا�صرفية���معوقات  -٤

 ٠,٩٢٨  .xستقصاءجميع�مجموعات�

  ). ةالدراسة�ا�يدانينتائج�( الباحث��إعداد: ا�صدر

�تكانـــل�ألفـــا�كرونبـــاخ�عامـــقيمـــة�م�أن)  ٣/٩(الجـــدول�رقـــم��Cـــيواضـــح�مـــن�النتـــائج�ا�وضـــحة�

كــــذلك�. xستقصــــاءر�و الكــــل�محــــور�مــــن�محــــ)  ٠,٨٨٩، ٠,٧٦٦( ح�بــــ4ن�و امرتفعــــة�لكــــل�محــــور�وت²ــــ3 



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٣٨ 
 

ل�الثبـــــات�عامـــــم�أنوهـــــذا�يعüـــــ�c) ٠,٩٢٨( xستقصـــــاء�ل�ألفـــــا�لجميـــــع�فقـــــرات�عامـــــقيمـــــة�م�تكانـــــ

  .قابلة�للتوزيع)  ٣/٢(Cي�صور�oا�الoÕائية�كما��ي�Cي�ا�لحق�xستقصاء�مرتفع،وتكون�قائمة�

  

ممـا�يجعلـه�ع�ـى��دراسـةال�وبذلك�يكون�الباحـث�قـد�تأكـد�مـن�صـدق�وثبـات�قائمـة�استقصـاء

ات�واســتخIص�النتــائج�و جابــة�ع�ــى�أســئلة�بيانــبصــحة�القائمــة�وصــIحي¯oا�لتحليــل�ال�تامــةثقــة�

  .فرضيا�oا�اختبار و �دراسةال
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١٣٩ 
 

        الثانيالثانيالثانيالثانياملبحث املبحث املبحث املبحث 

        ةةةةالدراسة امليدانيالدراسة امليدانيالدراسة امليدانيالدراسة امليدانيات نتائج ات نتائج ات نتائج ات نتائج بيانبيانبيانبيانحتليل حتليل حتليل حتليل 

        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

�ال�يتناول          �خصائص�عينة �تحليل �ا�بحث ��دراسةهذا با�صارف��العامل4ن Cيا�مثلة

 . من�التفصيل���Þءات�قائمة�xستقصاء�ببيانوبعد�ذلك�يتم�تحليل���ةسIمي  

  

        ::::دراسةدراسةدراسةدراسةخصائص�عينة�الخصائص�عينة�الخصائص�عينة�الخصائص�عينة�ال    ----١١١١

�للسمات�الشخصية�دراسةسوف�نقوم�فيما�ي�ي�بعرض�خصائص�عينة�ال
ً
  .وفقا

�للبنك�و�العمر����أفرادأفرادأفرادأفرادتوزيع�توزيع�توزيع�توزيع�: : : : ١١١١////١١١١
ً
�للبنك�و�العمرالعينة�وفقا
ً
�للبنك�و�العمرالعينة�وفقا
ً
�للبنك�و�العمرالعينة�وفقا
ً
    ::::العينة�وفقا

        ))))١٠١٠١٠١٠////٣٣٣٣( ( ( ( جدول�جدول�جدول�جدول�

�����أفرادأفرادأفرادأفرادتوزيع�توزيع�توزيع�توزيع�
ً
�العينة�وفقا
ً
�العينة�وفقا
ً
�العينة�وفقا
ً
  بنك�والعمربنك�والعمربنك�والعمربنك�والعمرللللللللالعينة�وفقا

  

  العمر/البنك

  

  العمر

من��أقل

  سنة٣٥

-٣٥من�

  سنة٤٥

-٤٥من�

  سنة٥٥

 3ûمن��أك

  سنة٥٥
  ا�جموع

  بنك�مصر
  ٤٣  ٥  ١١  ١٥  ١٢  العدد

  %١٠٠  %١١,٦  %٢٥,٦  %٣٤,٩  %٢٧,٩  النسبة

  �أبو�ظdبنك�
  ١٣٧  ٠  ١٩  ٣٤  ٨٤  العدد

  %١٠٠  %٠  %١٣,٩  %٢٤,٨  %٦١,٣  النسبة

  بنك�ال3gكة
  ٥٣  ٣  ١٧  ١٦  ١٧  العدد

  %١٠٠  %٥,٧  %٣٢,١  %٣٠,٢  %٣٢,١  النسبة

  بنك�فيصل
  ١١١  ٣  ٨  ١٤  ٨٦  العدد

  %١٠٠  %٢,٧  %٧,٧٢  %١٢,٦  %٧٧,٥  النسبة

   جماlي
  ٣٤٤  ١١  ٥٥  ٧٩  ١٩٩  العدد

  %١٠٠  %٣,٢  %١٦  %٢٣  %٥٧,٨  النسبة

  )ةالدراسة�ا�يدانينتائج�(الباحث��إعداد: ا�صدر
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١٤٠ 
 

�لنــــــوع�البنــــــك��دراســــــةالتوزيــــــع�التكــــــرارى�والنســــــ�cdلعينــــــة�ال)٣/١٠(يبــــــ4ن�جــــــدول�رقــــــم�
ً
وفقــــــا

�بنسـبة�عـام) ١٩٩( سـنة��٣٥مـن��أقـلل4ن�عـامالعـدد��أنوالعمر،�ويتضـح�مـن�الجـدول�
ً
I٥٧,٨%�،

) ٧٩( ســنة��٤٥مـن��أقـلح�ـ٣٥��cل4ن�مــن�عـامالوعـدد���، مــن�نصـف�العينـة�أكûـ3 وهـو�يمثـل�تقريبـا�

�بنســـبة�عــام
ً
I٤٥ل4ن�مـــن�عــامال،�كمــا�بلـــغ�عـــدد�%٢٣�cبنســـبة�عـــام)  ٥٥( ســنة��٥٥مـــن��أقـــلح�ــ�

ً
I

�بنســبة�عــام ١١سـنة��٥٥مــن��أكûــ3 ل4ن�عـامالبلــغ�عــدد�،�كمـا�%١٦
ً
Iاهتمــاموهـذا�يــدل�ع�ــى�%. ٣,٢�

 � �هتمام�بتعي4ن�بايسنة�وينخفض�x �٣٥من��أقلبالشباب��ةسIميا� ا�صارف
ً
  .عمار�تدريجيا

�للبنك�و�ا�ؤهل�العلم����cأفرادأفرادأفرادأفرادتوزيع�توزيع�توزيع�توزيع�����: ٠١/٢
ً
�للبنك�و�ا�ؤهل�العلمcالعينة�وفقا
ً
�للبنك�و�ا�ؤهل�العلمcالعينة�وفقا
ً
�للبنك�و�ا�ؤهل�العلمcالعينة�وفقا
ً
    ::::العينة�وفقا

        ))))١١١١١١١١////٣٣٣٣( ( ( ( جدول�جدول�جدول�جدول�

�للبنك�وا�ؤهل�العلم����cأفرادأفرادأفرادأفرادتوزيع�توزيع�توزيع�توزيع�
ً
�للبنك�وا�ؤهل�العلمcالعينة�وفقا
ً
�للبنك�وا�ؤهل�العلمcالعينة�وفقا
ً
�للبنك�وا�ؤهل�العلمcالعينة�وفقا
ً
        العينة�وفقا

  

  العمر/البنك

  

cا�ؤهل�العلم  

  ا�جموع  دكتوراه  ماجست34  بكالوريوس  دبلوم

  بنك�مصر
  ٤٣  ٠  ٨  ٣٤  ١  العدد

  %١٠٠  %٠٠  %١٩  %٧٩,٠٧  %٢,٣٣  النسبة

  ظ��cdأبو بنك�
  ١٣٧  ١  ٩  ١٢٧  ٠  العدد

  %١٠٠  %٠,٧٣  %٦,٥٧  %٩٢,٧  %٠  النسبة

  بنك�ال3gكة
  ٥٣  ١  ٩  ٤٣  ٠  العدد

  %١٠٠  %٢  %١٧  %٨١,١٣  %٠  النسبة

  بنك�فيصل
  ١١١  ٢  ٢  ١٠٧  ٠  العدد

  %١٠٠  %١,٨  %١,٨  %٩٦.٤  %٠  النسبة

   جماlي
  ٣٤٤  ٤  ٢٨  ٣١١  ١  العدد

  %١٠٠  %١,١  %٨  %٩٠  %٠,٩  النسبة

  )ةالدراسة�ا�يدانينتائج�(الباحث�إعداد: ا�صدر

�للت�دراســةالتوزيــع�التكـــرارى�والنســ�cdلعينــة�ال) ٣/١١( يبــ4ن�جــدول�
ً
م،�ويتضــح�مـــن�علــيوفقـــا

4ن�ع�ــى�درجــة�البكــالوريوس�صــلاضــمن�فئــة�الح�دراســةالغالبيــة�العظمــ�cمــن�عينــة�ال�أنالجــدول�

�بنسبة�عام)  ٣١١(حيث�بلغت�هذه�العينة��
ً
Iا�فئة�الح%٩٠opا�اجسـت4�34ن�ع�ـى�درجـة�صـلا،�و�يل

�بنسبة�عام) ٢٨( بعدد
ً
Iبنسـبة�عام) ٤( بعدد��الدكتوراه4ن�ع�ى�صلال4ن�الحعامال،�%٨�

ً
I١,١% .
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% ٩٠ا�بنســـــبة�كب4ـــــ3ة�يــــعلبتعيــــ4ن�ذوى�ا�ـــــؤهIت�ال�ةســـــIمي  ا�صــــارف��اهتمـــــاموهــــذا�يـــــدل�ع�ــــى�

 .نلباي�العامل4عليا�لنقل�الخ3gة�ات�السار بتعي4ن�ذوى�الد��هتمامx �أيضاو 

  

�للبنك�و�سنوات�الخ3gة����أفرادأفرادأفرادأفرادتوزيع�توزيع�توزيع�توزيع�: : : : ٣٣٣٣////١١١١
ً
�للبنك�و�سنوات�الخ3gةالعينة�وفقا
ً
�للبنك�و�سنوات�الخ3gةالعينة�وفقا
ً
�للبنك�و�سنوات�الخ3gةالعينة�وفقا
ً
    ::::العينة�وفقا

        ))))١٢١٢١٢١٢////٣٣٣٣( ( ( ( جدول�جدول�جدول�جدول�

�للبنك�وسنوات�الخ3gة�����أفرادأفرادأفرادأفرادتوزيع�توزيع�توزيع�توزيع�
ً
�للبنك�وسنوات�الخ3gة�العينة�وفقا
ً
�للبنك�وسنوات�الخ3gة�العينة�وفقا
ً
�للبنك�وسنوات�الخ3gة�العينة�وفقا
ً
        العينة�وفقا

        

        الخ3gة�العمليةالخ3gة�العمليةالخ3gة�العمليةالخ3gة�العملية////البنكالبنكالبنكالبنك

        

        ةسIمي  الخ3gة�العملية�Cي�ا�صارف�

�٥من��أقل

        سنوات
        ا�جموعا�جموعا�جموعا�جموع        سنة٢٠من��أك3û         سنة٢٠-١٠من�        سنة١٠- ٥من�

        بنك�مصربنك�مصربنك�مصربنك�مصر

        ٤٣٤٣٤٣٤٣        ١٣١٣١٣١٣        ١٣١٣١٣١٣        ١٣١٣١٣١٣        ٤٤٤٤        العددالعددالعددالعدد

        %%%%١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %%%%٣٠.٢٣٠.٢٣٠.٢٣٠.٢        %%%%٣٠,٢٣٠,٢٣٠,٢٣٠,٢        %%%%٣٠,٢٣٠,٢٣٠,٢٣٠,٢        %%%%٩,٣٩,٣٩,٣٩,٣        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة

        ����أبو�ظdأبو�ظdأبو�ظdأبو�ظdبنك�بنك�بنك�بنك�

        ١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧        ٢٤٢٤٢٤٢٤        ٢٧٢٧٢٧٢٧        ٢٩٢٩٢٩٢٩    ٥٧٥٧٥٧٥٧        العددالعددالعددالعدد

        %%%%١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %%%%١٧.٥١٧.٥١٧.٥١٧.٥        %%%%١٩,٧١٩,٧١٩,٧١٩,٧        %%%%٢١,٢٢١,٢٢١,٢٢١,٢        %%%%٤١,٦٤١,٦٤١,٦٤١,٦        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة

        بنك�ال3gكةبنك�ال3gكةبنك�ال3gكةبنك�ال3gكة

        ٥٣٥٣٥٣٥٣        ١٥١٥١٥١٥        ١١١١١١١١        ١٩١٩١٩١٩        ٨٨٨٨        العددالعددالعددالعدد

        %%%%١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %%%%٢٨,٣٢٨,٣٢٨,٣٢٨,٣        %%%%٢٠,٨٢٠,٨٢٠,٨٢٠,٨        %%%%٣٥,٨٣٥,٨٣٥,٨٣٥,٨        %%%%١٥,١١٥,١١٥,١١٥,١        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة

        بنك�فيصلبنك�فيصلبنك�فيصلبنك�فيصل

        ١١١١١١١١١١١١        ١١١١١١١١        ١٢١٢١٢١٢        ٦٧٦٧٦٧٦٧        ٢١٢١٢١٢١        العددالعددالعددالعدد

        %%%%١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %%%%٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩        %%%%١٠,٨١٠,٨١٠,٨١٠,٨        %%%%٦٠,٤٦٠,٤٦٠,٤٦٠,٤        %%%%١٨,٩١٨,٩١٨,٩١٨,٩        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة

         جماlي جماlي جماlي جماlي

        ٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤        ٦٣٦٣٦٣٦٣        ٦٣٦٣٦٣٦٣        ١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨        ٩٠٩٠٩٠٩٠        العددالعددالعددالعدد

        %%%%١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %%%%١٨,٣١٨,٣١٨,٣١٨,٣        %%%%١٨,٣١٨,٣١٨,٣١٨,٣        %%%%٣٧,٢٣٧,٢٣٧,٢٣٧,٢        %%%%٢٦,٢٢٦,٢٢٦,٢٢٦,٢        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة

  )ةالدراسة�ا�يدانينتائج�(الباحث�إعداد: ا�صدر

 

�للبنـــك�وســـنوات��دراســـةلعينـــة�ال�التوزيـــع�التكـــراري�والنســـ�d) ٣/١٢(جـــدول�رقـــم�يبـــ4ن�
ً
وفقـــا

�عــام) ٩٠(ســنوات��٥مــن��أقــلالخgــ3ة��أصــحابل4ن�عــامالعــدد��أن،�ويتضــح�مــن�الجــدول�الخgــ3ة
ً
I

�،�%٢٦,٢بنسـبة�
ً
�عــام) ١٢٨( ســنوات��١٠مـن��لإlـى�أقــ ٥ل4ن�مــن�عـامالوعــدد�. العينـة�١/٤تقريبــا

ً
I

�بنســـبة�عـــام ٦٣ســـنة��٢٠مـــن��لإlـــى�أقـــ ١٠مـــن��أقـــلل4ن�عـــامال،�و�عـــدد�%٣٧,٢بنســـبة�
ً
I١٨,٣%�،

�بنســبة�عــام) ٦٣(ســنة��٢٠مــن��أكûــ3 ل4ن�ذو�الخgــ3ة�عــامالكمــا�بلــغ�عــدد�
ً
Iوهــذا�يــدل�ع�ــى�%. ١٨,٣
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١٤٢ 
 

ل4ن�عـامالسـنوات�حيـث�بلـغ��١٠مـن��قـلالخgـ3ة���أصـحاببالشـباب���ةسـIمي  ا�صارف��اهتمام

  . نإجماlي�العامل4من�نصف��أك3û  أي% ٦٣,٤هذه�الفئة��Cي

 

�للبنك�و��العمل�السابق�����أفرادأفرادأفرادأفرادتوزيع�توزيع�توزيع�توزيع�: : : : ٤٤٤٤////١١١١
ً
�للبنك�و��العمل�السابق�العينة�وفقا
ً
�للبنك�و��العمل�السابق�العينة�وفقا
ً
�للبنك�و��العمل�السابق�العينة�وفقا
ً
    ::::بنوك�تقليديةبنوك�تقليديةبنوك�تقليديةبنوك�تقليدية����CيCيCيCيالعينة�وفقا

        ))))١٣١٣١٣١٣////٣٣٣٣( ( ( ( جدول�جدول�جدول�جدول�

�����أفرادأفرادأفرادأفرادتوزيع�توزيع�توزيع�توزيع�
ً
�العينة�وفقا
ً
�العينة�وفقا
ً
�العينة�وفقا
ً
        بنوك�تقليدية�بنوك�تقليدية�بنوك�تقليدية�بنوك�تقليدية�����CيCيCيCيلبنك�والعمل�لبنك�والعمل�لبنك�والعمل�لبنك�والعمل�للللالعينة�وفقا

بنك��Cيالعمل�/البنك

  تقليدي

  تقليديبنك��Cيهل�سبق�العمل�

  ا�جموع  Q  نعم

  بنك�مصر
  ٤٣  ١١  ٣٢  العدد

  %١٠٠  %٢٥,٦  %٧٤,٤  النسبة

dأبو�ظ�  
  ١٣٧  ١٣١  ٦  العدد

  %١٠٠  %٩٥.٦  %٤، ٤  النسبة

  ال3gكة
  ٥٣  ٤١  ١٢  العدد

  %١٠٠  %٧٧,٤  %٢٢,٦  النسبة

  فيصل
  ١١١  ١٠٦  ٥  العدد

  %١٠٠  %٩٥.٥  %٤,٥  النسبة

   جماlي
  ٣٤٤  ٢٨٩  ٥٥  العدد

  %١٠٠  %٨٤  %١٦  النسبة

  )ةالدراسة�ا�يدانينتائج�(الباحث�إعداد: ا�صدر

�لعمـــــــل�العـــــــامل4ن�) ٣/١٣(يبـــــــ4ن�جـــــــدول� 
ً
التوزيـــــــع�التكـــــــرارى�والنســـــــ�cdلعينـــــــة�الدراســـــــة�وفقـــــــا

تقليـــدي،�ويتضـــح�مـــن�الجـــدول�أن�عـــدد�العـــامل4ن�الـــذين�ســـبق�لهـــم�العمـــل�Cـــي�الســـابقة�Cـــي�بنـــك�

�بنســبة��٥٥بنــوك�تقليديــة�
ً
Iم�عــدد�%١٦عــامoÕــي�بنــك�مصــر�فقــط�بنســبة��٣٢،�مــC�

ً
I٧٤,٤عــام %

معـــامIت�أن�بنـــك�مصـــر��تقليـــدي�ولـــه�فـــروع� مـــن�إجمـــاlي�العينـــة�Cـــي�بنـــك�مصـــر،�ويرجـــع�ذلـــك�إlـــى

�بنســـبة�عــام)  ٢٨٩(بنــوك�تقليديــة���Cــيســبق�لهــم�العمــل�ل4ن�الــذين�لــم�يعــامالوعــدد���.ةإســIمي
ً
I

ل4ن�كــل�عــامبتعيــ4ن�) �أبــو�ظdــ-ال3gكــة�-فيصــل( ةســIمي  ا�صــارف��اهتمــاموهــذا�يــدل�ع�ــى�%. ٨٤

  .فقط�ةسIمي  ا�صرفية��ا�عامIت Cيخ3gا�oم�
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١٤٣ 
 

        ::::اتاتاتاتبيانبيانبيانبياننتائج�تحليل�النتائج�تحليل�النتائج�تحليل�النتائج�تحليل�ال����- - - - ٢٢٢٢

�بحســـــــــاب�النســـــــــب�ا�ئويـــــــــة�والتكـــــــــرارات�وا�توســـــــــط�الحســـــــــابي�أو الباحـــــــــث��قـــــــــاملقـــــــــد������
ً
Q

آراء���çغــراض�معرفــة�أساßــÞبشــكل��ر مــ� ويســتخدم�هــذا�: خــتIفل�x عامــا�عيــاري�وم�وxنحــراف

�،،�أي�لتحديـــــد�اتجاهــــات�اســــتجابات�ا�بحـــــوث4ندراســــةحــــول�الظـــــاهرة�موضــــع�ال�دراســــةال�دأفــــرا

  .وكذلك�لقياس�درجة�تشتت�قيم�استجابات�ا�بحوث4ن�عن�الوسط�الحسابي

حيــث�يعــد�مناســب�. Tرباســتخدام�اختبــا دراســةفرضــيات�ال�اختبــار الباحــث�ب�قــاموكــذلك������

�لنتائج�بيانCي�حالة�وجود�
ً
  .كو�جروف�سمرنوف�اختبار ات�تتبع�التوزيع�الطبيõي�وفقا

        ::::ونظم�العمل�لهاونظم�العمل�لهاونظم�العمل�لهاونظم�العمل�لها����كانكانكانكانا�ا�ا�ا�ومدى�مIئمة�ومدى�مIئمة�ومدى�مIئمة�ومدى�مIئمة�����ةةةةسIميسIميسIميسIمي        واقع�الخدمات�ا�صرفية�واقع�الخدمات�ا�صرفية�واقع�الخدمات�ا�صرفية�واقع�الخدمات�ا�صرفية�����ا�بحوث4ن�حول ا�بحوث4ن�حول ا�بحوث4ن�حول ا�بحوث4ن�حول ����آآآآراءراءراءراء: : : : ١١١١////٢٢٢٢
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١٤٤ 
 

        ))))١٤١٤١٤١٤////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        ل ل ل ل و و و و �جابات�ا�حور�� �جابات�ا�حور�� �جابات�ا�حور�� �جابات�ا�حور�� ����ختIفختIفختIفختIفل�x ل�x ل�x ل�x عامعامعامعاما�عياري�وما�عياري�وما�عياري�وما�عياري�وم����وxنحرافوxنحرافوxنحرافوxنحرافالتكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�

    
  ). ةالدراسة�ا�يدانينتائج�( الباحث��إعداد: ا�صدر

  : ما�ي�ييتضح�من�الجدول�السابق�

�ســـــIمي  يقـــــدم�ا�صـــــرف�"  Cـــــيlـــــى�وا�تمثلـــــة�و ل4ن�للفقـــــرة�� عـــــامالمتوســـــط�درجـــــة�اســـــتجابة��أن .١

هنـــاك��أنأيـــ٤,١٢يســـاوي�." بضـــوابطها�الشـــرعية�التقليــدييقـــدمها�البنـــك��ال�ـــ�معظــم�الخـــدمات�

�أن،�ممـــــا�يـــــدل�ع�ـــــى�١٩ اخـــــتIفل�عامـــــوم�٠,٧٨٣ ي بـــــانحراف�معيـــــار موافقـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الفقـــــرة�

�أنالعينـة�ع�ـى���أفرادمن�قبل��تأكيدا�تاماهناك��أنغ�34واضحة��العامل4ن آراء Cيدرجة�التشتت�

 .التقليدييقدمها�ا�صرف��ال��يقدم�نفس�الخدمات��سIمي  ا�صرف�

الفـرق�الجـوهرى�بـ4ن�الودائـع�"  Cـيوا�تمثلـة��ةالثانيـل4ن�للفقـرة�عـامالمتوسط�درجة�استجابة��نإ .٢

 çيجل�Cـالبنوك�التقليدية�وحسابات��Cسـتثمار�xمي  ا�صـارف��يIـي�العقـود�وتوزيـع��ةسـCيتمثـل�
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١٤٥ 
 

بـــانحراف�أن�هنـــاك�موافقـــة�ع�ـــى�هـــذه�الفقـــرة� أي�٤,٠٣يســـاوي " ..الـــربح�بـــ4ن�ا�ضـــارب�ورب�ا�ـــال

غ4ــ�3 4نCــي�آراء�العــامل،�ممــا�يــدل�ع�ــى�أن�درجــة�التشــتت�١٥,٩٣ومعامــل�اخــتIف��٠,٦٤٢ ي معيــار 

مــــن�قبــــل�أفــــراد�العينــــة�ع�ــــى��أن�الفــــرق��تامــــا�تأكيــــداواضــــحة�بشــــدة��ممــــا�يــــدل�ع�ــــى�أن�هنــــاك�

ا�صـــارف� ســـIمية��يxســـتثمار�Cـــالجـــوهري�بـــ4ن�الودائـــع�çجـــل�Cـــي�البنـــوك�التقليديـــة�وحســـابات�

 .يتمثل�Cي�العقود�وتوزيع�الربح�ب4ن�ا�ضارب�ورب�ا�ال

�قـدمها�ي�ال�ـ�معظم�الخـدمات�"  Cيل4ن�للفقرة�الثالثة�وا�تمثلة�عامالمتوسط�درجة�استجابة��أن .٣

ا�ســـــــتندية��تاxعتمـــــــاد(ائتمـــــــانع�ـــــــى��ي ال�ـــــــ��تنطـــــــو ا�صـــــــرفية��ت ســـــــIمية�للخـــــــدماا�صـــــــارف�

" ..،�بـــــنفس�الطريقـــــة�ال�ـــــ��تمارســـــها�البنـــــوك�التقليديـــــة)ئتمـــــانوبطاقـــــات�x �ضـــــمانوخطابـــــات�ال

ومعامـــــل��٠,٩٦٢ ي بـــــانحراف�معيـــــار أن�هنـــــاك�عـــــدم�موافقـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الفقـــــرة� أي�٢,٤٣يســـــاوي 

أن� أي،�واضــحة�إlــى�حــٍد�مــا�4نCــي�آراء�العــامل،�ممــا�يــدل�ع�ــى�أن�درجــة�التشــتت��٤١,١١اخــتIف�

ع�ــــى�أن�هنــــاك�اخــــتIف�بــــ4ن�ممارســــة�ا�صــــارف� ســــIمية�)محايــــدة(حــــٍد�مــــا��تأكيــــدا�إlــــىهنــــاك�

 .للخدمات�ال���تحتوى�ع�ى�ائتمان�عن�البنوك�التقليدية

�م�Qتقــد ةسـIمي  ا�صــارف�"  Cـيل4ن�للفقــرة�الرابعـة�وا�تمثلــة�عـامالمتوسـط�درجـة�اســتجابة��أن .٤

حتوا�oــا�تقــدمها�البنــوك�التقليديــة�Q �ال�ــ�خــدمات�خصــم�الكمبيــاQت��والســحب�ع�ــى�ا�كشــوف�

بـــــانحراف�هنـــــاك�موافقـــــة�بشـــــدة�ع�ـــــى�هـــــذه�الفقـــــرة��أن أي ٤,٣يســـــاوي . ع�ـــــى�مخالفـــــات�شـــــرعية

غ4ــ4��3نCــي�آراء�العــاملدرجــة�التشــتت��أن،�ممــا�يــدل�ع�ــى�٢١,٨٤ اخــتIفل�عامــوم�٠,٩٣٩ ي معيــار 

 واضــحة�هنــاك�
ً
يقــدم�نفــس�الخــدمات��ســIمي  ا�صــرف��أنالعينــة�ع�ــى���أفــرادمــن�قبــل��تأكيــدا

  .التقليديقدمها�ا�صرف�ي�ال��

 ةتحديـــد�نســــبضـــرورة��" Cــــيوا�تمثلـــة��الخامســـةل4ن�للفقـــرة�عــــامالمتوســـط�درجـــة�xســـتجابة��أن .٥

هنـــاك�موافقـــة��نأي�أ ٤,٤٩يســـاوي ستثمار عقـــود�حســـابات�C� xـــيالربحيـــة�بـــ4ن�ا�صـــرف�والعميـــل�

�أن،�ممـــا�يـــدل�ع�ـــى��٢٢,١٨ اخـــتIفل�عامـــوم�٠,٩٩٦ ي بـــانحراف�معيـــار بشـــدة�ع�ـــى�هـــذه�الفقـــرة�

 هنــاك��نأي�أغ4ــ�3واضــحة�،��4نCــي�آراء�العــاملدرجــة�التشــتت�
ً
العينــة�ع�ــى���أفــرادل�َبــمــن�قِ �تأكيــدا

 .ستثمارعقود�حسابات�C� xيوالعميل��ضرورة�تحديد�نسبة�الربحية�ب4ن�ا�صرف

ا�عمـار��ي سـIمي�Cـالطابع�"  Cيل4ن�للفقرة�السادسة�وا�تمثلة�عامالمتوسط�درجة�استجابة��أن .٦

أيــــأن�xجابــــة�تميــــل�إlــــى�٣,٥٣يســــاوي�" ..ثــــاث�لــــه�تــــأث�34نفâــــ�cÞع�ــــى�تقبــــل�العميــــل�للخدمــــة��Cــــيو

،�ممــا�يــدل�ع�ــى�أن��٢٦,٨٣ومعامــل�اخــتIف��٠,٩٤٧ ي بــانحراف�معيـار موافقـة�ع�ــى�هــذه�الفقــرة�

�مـــن�قبـــل�أفـــراد�العينـــة�ع�ـــى�4نCـــي�آراء�العـــاملدرجـــة�التشـــتت�
ً
أن� غ4ـــ�3واضـــحة�وأن�هنـــاك�تأكيـــدا

 .تقبل�العميل�للخدمة�ثاث�له�تأث�34نف��Þâع�ى� أن ا�عمار�وCي�ي سIمي�Cالطابع�

عgــ�3( لك3²ونيــةالخــدمات�"  Cــيل4ن�للفقــرة�الســابعة�وا�تمثلــة�عــامالمتوســط�درجــة�اســتجابة��أن .٧

�نأي�أ ٢,٠٦يســـــاوي " ..معـــــاي�34شــــرعية�يç �ع�Qتخضــــ ةســـــIمي  ا�صــــارف��Cـــــي) شــــبكة�ا�علومــــات
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١٤٦ 
 

،�ممـــا�٣٦,٦٥ومعامـــل�اخـــتIف��٠,٧٥٥ ي بـــانحراف�معيـــار هنـــاك�عـــدم�موافقـــة�ع�ـــى�هـــذه�الفقـــرة�

�مــــن�ِقَبـــل��4نCــــي�آراء�العـــامليـــدل�ع�ـــى�أن�درجــــة�التشـــتت�
ً
أفــــراد�غ4ــــ�3واضـــحة��وأن�هنــــاك�تأكيـــدا

�ع�QتخضـــCـــي�ا�صـــارف� ســـIمية�) عgـــ�3شـــبكة�ا�علومـــات(أن�الخـــدمات� لك3²ونيـــة ع�ـــى�ةالعينـــ

 .çي�معاي�34شرعية

كافـــة�الخـــدمات�ا�صـــرفية�"  Cـــيوا�تمثلـــة��الثامنـــةل4ن�للفقـــرة�عـــامالمتوســـط�درجـــة�اســـتجابة��أن .٨

هنـــــاك��نأي�أ ٤,٤٢ يســـــاوي .." مـــــن�الهيئـــــة�الشـــــرعية�عقودهـــــا�ا�ســـــتخدمة�Cـــــي�ا�صـــــرف�مجـــــازةو 

،�ممـــا�يـــدل��١٥,٥٤ اخـــتIفل�عامـــوم�٠,٦٨٧ ي بـــانحراف�معيـــار موافقـــة�بشـــدة�ع�ـــى�هـــذه�الفقـــرة�

ل�َبــمــن�قِ �تأكيــدا�تامــاهنــاك��نأي�أ،غ4ــ�3واضــحة�بشــدة��4نCــي�آراء�العــاملدرجــة�التشــتت��أنع�ــى�

مـــن��مجـــازةكافـــة�الخـــدمات�ا�صـــرفية�وعقودهـــا�ا�ســـتخدمة�Cـــي�ا�صـــرف��أنالعينـــة�ع�ـــى���أفـــراد

 .الهيئة�الشرعية

 "  Cــيل4ن�للفقــرة�التاســعة�وا�تمثلــة�عــامالمتوســط�درجــة�اســتجابة��أن .٩
ُ
�ةســIمي  قــدم�ا�صــارف�ت

هنــــاك�محايــــدة�ع�ــــى�هــــذه��نأي�أ ٣,٠٤يســــاوي " ..البنــــوك�التقليديــــة�ا�Qتقــــدمهخــــدمات�مبتكــــرة�

Cــي�،�ممــا�يــدل�ع�ــى�أن��درجــة�التشــتت�٤٠,٨٩ومعامــل�اخــتIف��١,٢٤٣ ي بــانحراف�معيــار الفقــرة�

أن� حــــٍد�مـــــا��مـــــن�قبـــــل�أفـــــراد�العينـــــة�ع�ـــــى�تأكيـــــدا�إlـــــىهنـــــاك��نأي�أغ4ـــــ�3واضـــــحة���4نآراء�العــــامل

 .يديةالبنوك�التقل�ا�Qتقدمها�صرف� سIمي�يقدم�خدمات�مبتكرة�

الفحـص�الشـر�ي�للخـدمات�"  Cـيل4ن�للفقرة�العاشـرة�وا�تمثلـة�عامالمتوسط�درجة�استجابة��أن .١٠

ال�ــ��يقــوم�oÙــا�ا�صــرف�وفروعــه�طبقــا��ــا�جــاء�Cــي�قــرارات�وتوصــيات�الهيئــات�الشــرعية�يزيــد�مــن�

هنـــاك�موافقـــة�بشـــدة�ع�ـــى��نأي�أ ٤,٣٧يســـاوي " ..الخدمـــة�وقـــوة�مركـــز�ا�صـــرف�التنافâـــ�Þجـــودة�

،�مما�يدل�ع�ى�أن�درجـة�التشـتت�١٨,٢٦ومعامل�اختIف��٠,٧٩٨ ي بانحراف�معيار هذه�الفقرة�

أن� مـــن�قبـــل�أفـــراد�العينـــة�ع�ـــى�تأكيـــدا�تامـــاهنـــاك��نأي�أ،غ4ـــ�3واضـــحة�بشـــدة��4نCـــي�آراء�العـــامل

 .اف�Þâالفحص�الشر�ي�للخدمات�ا�صرفية�يزيد�من�جودة�الخدمة�وقوة�مركز�ا�صرف�التن

محاســ���dنظــاموجــود�"  Cــيل4ن�للفقــرة�الحاديــة�عشـر�وا�تمثلــة�عــامالمتوسـط�درجــة�اســتجابة��أن .١١

سيضـمن�تقـديم��كامـلمت)  ةسـIمي  مصمم�للمنتجات�والخـدمات�ا�صـرفية�(آlيحاسب��نظامو 

مـــن��أعـــدتويخـــدم�الغـــرض�الـــذي��كيا�oـــاالخـــدمات�ا�صـــرفية�وفـــق�متطلبا�oـــا�الشـــرعية�ويـــدعم�

�٠,٧٣٥ ي بــــانحراف�معيـــــار هنـــــاك�موافقــــة�بشـــــدة�ع�ــــى�هــــذه�الفقـــــرة��نأي�أ ٤,٤٦يســــاوي .." أجلــــه

غ4ــ�3واضــحة�بشــدة��4نCــي�آراء�العــاملدرجــة�التشــتت��أن،�ممــا�يــدل�ع�ــى�١٦,٤٨ اخــتIفل�عامــوم

�آlــــيوحاســــب��محاســــ��dنظــــاموجــــود��أنالعينــــة�ع�ــــى��أفــــرادمــــن�قبــــل��تأكيــــدا�تامــــاهنــــاك��نأي�أ،

سيضـــــمن�تقـــــديم�خـــــدمات�وفـــــق�ا�تطلبـــــات�الشـــــرعية�ويخـــــدم��ةســـــIمي  للخـــــدمات�ا�صـــــرفية�

  .جلهأمن��أعدتالغرض�الذى�
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١٤٧ 
 

العمـــل�وطـــرازه��مكـــان"  Cـــيعشـــر�وا�تمثلـــة��ةالثانيـــل4ن�للفقـــرة�عـــامالمتوســـط�درجـــة�اســـتجابة��أن .١٢

�لطبيعـــــــة�عمــــــل�ا�صــــــارف�مــــــاعمــــــل��بـــــــه�مناســــــب�تمأا�صـــــــرف�الــــــذى��Cــــــيا�عمــــــارى�
ً
. ةســـــــIمي  ا

ومعامـــــل��٠,٧٦٩ ي بـــــانحراف�معيـــــار هنـــــاك��عـــــدم�تحديـــــد�ع�ـــــى�هــــذه�الفقـــــرة��نأي�أ ٣,٢٤يســــاوي 

هنـــاك��نأي�أ،غ4ـــ�3واضـــحة��4نCـــي�آراء�العـــاملممـــا�يـــدل�ع�ـــى�أن�درجـــة�التشـــتت���٢٣,٧٣اخـــتIف�

�من�قبل�أفـراد�العينـة�ع�ـى
ً
مكـان�العمـل�وطـرازه�ا�عمـارى�Cـي�ا�صـرف�الـذى�يعمـل��بـه� أن تأكيدا

 .Iميةمناسب��لطبيعة�عمل�ا�صارف� س

�آليـــات�العمـــل�ونظمـــه"  Cـــيل4ن�للفقـــرة�الثالثـــة�عشـــر�وا�تمثلـــة�عـــامالمتوســط�درجـــة�اســـتجابة��أن .١٣

هنـــاك�موافقـــة��نأي�أ،  ٣,٤٧يســـاوي " ..ةســـIمي  ا�مـــع�ا�عـــاي�34الشـــرعية�للمصـــارف�مـــاتتوافـــق�تم

،�ممـــا�يـــدل�ع�ـــى�أن�درجـــة��٢١,١٠ومعامـــل�اخـــتIف��٠,٧٣٢ ي بـــانحراف�معيـــار ع�ـــى�هـــذه�الفقـــرة�

�مـــن�قبـــل�أفـــراد�العينـــة�ع�ـــى�نأي�أ،غ4ـــ�3واضـــحة��4نCـــي�آراء�العـــاملالتشـــتت�
ً
" أن� هنـــاك��تأكيـــدا

 .آليات�العمل�ونظمه�تتوافق�تماما�مع�ا�عاي�34الشرعية�للمصارف� سIمية

�ســـــIمي  الشـــــكل�." Cـــــيل4ن�للفقـــــرة�الرابعـــــة�عشـــــر�وا�تمثلـــــة�عـــــامالمتوســـــط�درجـــــة�اســـــتجابة��أن .١٤

هنـــاك�موافقـــة��نأي�أ،٤,١يســـاوي . يجـــابي�لـــدى�العمـــIءإللعقـــود�والنمـــاذج�ا�ســـتخدمة�لهـــا�تـــأث�34

درجــــة��أنممــــا�يــــدل�ع�ــــى��،�١٨,٥١ اخــــتIفل�عامـــوم٠,٧٥٩ ي بــــانحراف�معيــــار ع�ـــى�هــــذه�الفقــــرة�

العينــة��أفــرادمــن�قبــل��تأكيــدا�تامــاهنــاك���نأ�أيغ4ــ�3واضــحة��بشــدة���4نCــي�آراء�العــاملالتشــتت�

 .يجابي�لدى�العمIءإللعقود�والنماذج�ا�ستخدمة�لها�تأث��34سIمي  الشكل��أنع�ى��

�العم�ــيالواقــع��Cــي"."  Cــيعشــر�وا�تمثلــة��الخامســةل4ن�للفقــرة�عــامالمتوســط�درجــة�اســتجابة��أن .١٥

ة�قامــإ/القــرض�الحســن/والغــارم4ن�ق�الزكــاةصــندو ( ةxجتماعيــة��تيــيقــدم�ا�صــرف�الخــدمات�

هنــاك�عـــدم�تحديـــد��نأي�أ ٣,٠١يســـاوي ..). ،يا�صـــرCي� ســIم الـــو�يا�ــؤتمرات�والنـــدوات�لنشــر�

درجــــة��أن،�ممــــا�يــــدل�ع�ــــى�٣٠,٦٠ اخــــتIفل�عامـــوم�٠,٩٢١ ي بــــانحراف�معيــــار ع�ـــى�هــــذه�الفقــــرة�

 هنـــاك���نأي�أ،غ4ـــ�3واضـــحة��4نCـــي�آراء�العـــاملالتشـــتت�
ً
�فـــيأنالعينـــة�ع�ـــى��أفـــرادمـــن�قبـــل��تأكيـــدا

القــرض�/صــندوق�الزكــاة�والغــارم4ن( ةxجتماعيــة��تيــيقــدم�ا�صــرف�الخــدمات��العم�ــيالواقــع�

  ).يا�صرCي� سIم الو�ية�ا�ؤتمرات�والندوات�لنشر�قامإ/الحسن
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        ::::ةةةةسIميسIميسIميسIمي        تطبيقها�ع�ى�الخدمات�ا�صرفية�تطبيقها�ع�ى�الخدمات�ا�صرفية�تطبيقها�ع�ى�الخدمات�ا�صرفية�تطبيقها�ع�ى�الخدمات�ا�صرفية�����ىىىىالشرعية�ومدالشرعية�ومدالشرعية�ومدالشرعية�ومدا�عاي�34ا�عاي�34ا�عاي�34ا�عاي�34آآآآراء�ا�بحوث4ن�حول�راء�ا�بحوث4ن�حول�راء�ا�بحوث4ن�حول�راء�ا�بحوث4ن�حول�: : : : ٢٢٢٢////٢٢٢٢

    ))))١٥١٥١٥١٥////٣٣٣٣((((الجدول�الجدول�الجدول�الجدول�

    الثانيالثانيالثانيالثانيا�عياري��جابات�ا�حور�ا�عياري��جابات�ا�حور�ا�عياري��جابات�ا�حور�ا�عياري��جابات�ا�حور�����وxنحرافوxنحرافوxنحرافوxنحرافيوضح�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�يوضح�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�يوضح�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�يوضح�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�

        
  : ما�ي�ييتضح�من�الجدول�السابق�

تطبيــق�ا�عــاي�34الشــرعية�لهيئــة�"  Cــيlــى�وا�تمثلــة�و ل4ن�للفقــرة�� عــامالمتوســط�درجــة�اســتجابة��أن .١

�الفتـاوى تجنـب�التضـارب�بـ4ن��ىتـؤدي�إlـ) أيـوCي(ةا�اليـة� سـIميا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�

هنــاك�موافقــة�بشــدة�ع�ــى�هــذه�الفقــرة��نأي�أ،٤,٤٦يســاوي ." ةســIمي  ا�صــارف��Cــيوالتطبيقــات�

Cـــــــي�آراء�درجــــــة�التشـــــــتت��أن،�ممـــــــا�يــــــدل�ع�ـــــــى�١٤,٨٠ اخـــــــتIفل�عامــــــوم�٠,٦٦ ي بــــــانحراف�معيـــــــار 

تطبيـــق��أنالعينـــة�ع�ـــى��أفـــرادمـــن�قبـــل��تأكيـــدا�تامـــاهنـــاك���نأي�أ،بشـــدة�غ4ـــ�3واضـــحة��4نالعـــامل
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تجنـب��ىتـؤدي�إlـ) أيـوCي(ةا�اليـة� سـIميا�عاي�34الشرعية�لهيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسـات�

 .ةسIمي  ا�صارف��Cيوالتطبيقات��الفتاوى التضارب�ب4ن�

يــتم�نشــر�وتعمــيم�القــرارات�و�"  Cــيوا�تمثلــة��ةالثانيــل4ن�للفقــرة�عــامالمتوســط�درجــة�اســتجابة��أن .٢

."  بانتظـــــــامل4ن�عـــــــامالتصـــــــدر�مـــــــن�الهيئـــــــة�الشـــــــرعية�ع�ـــــــى��ال�ـــــــ�الشـــــــرعية��الفتـــــــاوى التوصـــــــيات�و 

ل�عامــــــــــوم�٠,٧٨٥ ي بــــــــــانحراف�معيــــــــــار هنــــــــــاك�موافقــــــــــة�ع�ــــــــــى�هــــــــــذه�الفقــــــــــرة��نأي�أ،٤,٠٣يســــــــــاوي 

�نأأي�، غ4ـــ�3واضـــحة��بشـــدة�4نCـــي�آراء�العـــاملدرجـــة�التشـــتت��أن،�ممـــا�يـــدل�ع�ـــى��١٩,٤٨اخـــتIف

ه�يـــــتم�نشـــــر�وتعمــــيم�القـــــرارات�و�التوصـــــيات�أنــــالعينـــــة�ع�ـــــى��أفــــرادمـــــن�قبـــــل��تأكيـــــدا�تامــــاهنــــاك��

 .بانتظامل4ن�عامالتصدر�من�الهيئة�الشرعية�ع�ى��ال��الشرعية��الفتاوى و 

�الä²امـــا�كـــامI يل²ـــäم�ا�صـــرف�"  Cـــيل4ن�للفقـــرة�الثالثـــة�وا�تمثلـــة�عـــامالمتوســـط�درجـــة�اســـتجابة��أن .٣

.." بالضـــوابط�الشـــرعية�الصـــادرة�مـــن�الهيئـــة�الشـــرعية�عنـــد�تقـــديم�الخـــدمات�ا�صـــرفية�للعمـــIء

ومعامـــل�اخـــتIف��٠,٧١٨ ي بـــانحراف�معيــار هنـــاك�موافقــة�ع�ـــى�هـــذه�الفقــرة��نأي�أ. ٣,٨٥يســاوي 

 هنـــاك�نأي�أ، غ4ـــ�3واضـــحة��بشـــدة��4نCـــي�آراء�العـــامل،�ممـــا�يـــدل�ع�ـــى�أن�درجـــة�التشـــتت��١٨,٦٥

 
ً
� تأكيــــدا

ً
بالضــــوابط�الشــــرعية��الä²امــــا�كــــامI مــــن�قبــــل�أفــــراد�العينــــة�ع�ــــى��أن�ا�صــــرف�يل²ــــäم��تامــــا

 .الصادرة�من�الهيئة�الشرعية�عند�تقديم�الخدمات�ا�صرفية�للعمIء

قائمــــة�رســــوم��اعتمــــاديــــتم�" :Cــــيل4ن�للفقــــرة�الرابعــــة�وا�تمثلــــة�عــــامالمتوســــط�درجــــة�اســــتجابة��أن .٤

 دارة�ومصــــــــاريف�تقـــــــــديم�الخدمــــــــة�ا�صـــــــــرفية�مـــــــــن�الهيئــــــــة�الشـــــــــرعية�وأيــــــــة�تعـــــــــديIت�تجر�oـــــــــا�

opل�عامــــــوم�١,٠٦٤ ي بــــــانحراف�معيــــــار هنــــــاك�موافقــــــة�ع�ــــــى�هــــــذه�الفقــــــرة��نأي�أ، ٣,٧يســــــاوي ،اعل

هنــــاك���نأي�أ،غ4ــــ�3واضــــحة�4نCــــي�آراء�العــــاملدرجــــة�التشــــتت��أن،�ممــــا�يــــدل�ع�ــــى�٢٨,٧٦ اخــــتIف

 
ً
خدمــــة�قائمــــة�رســــوم�ومصــــاريف�تقــــديم�ال�اعتمــــاديــــتم�"  هع�ــــى�أنــــالعينــــة��أفــــرادمــــن�قبــــل��تأكيــــدا

 ."ا دارة�علopوأية�تعديIت�تجر�oا�، ا�صرفية�من�الهيئة�الشرعية

ا�صـــــرف�با�عـــــاي��34ال²ـــــäام Cـــــيوا�تمثلـــــة��الخامســـــةل4ن�للفقـــــرة�عـــــامالمتوســـــط�درجـــــة�اســـــتجابة��أن .٥

" . الســوق �Cــيتنافســية��ا�بتكــرة�يضــيف�للمصــرف�م4ــäةصــرفية�الشــرعية�للخــدمات�وا�نتجــات�ا�

ومعامــل�اخــتIف��٠,٧١١ ي بــانحراف�معيــار هنــاك�موافقــة�ع�ــى�هــذه�الفقــرة��نأي�أ، ٤,١٥يســاوي 

هنــــاك���نأي�أ، غ4ــــ�3واضــــحة��بشــــدة�4نCــــي�آراء�العــــاملممــــا�يــــدل�ع�ــــى�أن�درجــــة�التشــــتت�، ١٧,١٣

ا�صـرف�با�عـاي�34الشـرعية�للخـدمات�وا�نتجــات�ال²ـäام� أن مـن�قبـل�أفـراد�العينـة�ع�ـى�تأكيـدا�تامـا

 .ا�صرفية�ا�بتكرة�يضيف�للمصرف�مä4ة�تنافسية�Cي�السوق 

العــامل4ن�با�صـرف��لــد�oم�" أن�متوسـط�درجـة�اســتجابة�العـامل4ن�للفقــرة�السادسـة�وا�تمثلــة�Cـي� .٦

 ســــIمية��علــــم��با�عــــاي�34الشــــرعية�الصــــادرة�مــــن�هيئــــة�ا�حاســــبة�وا�راجعــــة�للمؤسســــات�ا�اليــــة�

�١,٠١٥ ي بـــــانحراف�معيـــــار هنـــــاك�عـــــدم�موافقـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الفقـــــرة��نأي�أ ٢,١٢يســـــاوي )" أيـــــوCي(

�ٍد واضــــحة��إlــــى�حــــ�4نCــــي�آراء�العــــامل،�ممــــا�يــــدل�ع�ــــى�أن�درجــــة�التشــــتت�٤٧,٨٨ومعامــــل�اخــــتIف�
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العــامل4ن�با�صـــرف� مــن�قبــل�أفــراد�العينـــة�ع�ــى�أن)محايـــدة(مــا� ٍد حــ�تأكيــدا�إlـــىهنــاك���نأي�أ،مــا

oم�علـــــــم�با�عـــــــاي�34الشـــــــرعية�الصـــــــادرة�مـــــــن�هيئـــــــة�ا�حاســـــــبة�وا�راجعـــــــة�للمؤسســـــــات�ا�اليـــــــة�لـــــــد�

 ." ).أيوCي( سIمية��

تطبيــــق�ا�عــــاي�34الشــــرعية�"  Cــــيل4ن�للفقــــرة�الســــابعة�وا�تمثلــــة�عــــامالمتوســــط�درجــــة�اســــتجابة��أن .٧

يقلــل�مــن�ا�خــاطر�) أيــوCي( ةســIمي  الصــادرة�عــن�هيئــة�ا�حاســبة�وا�راجعــة�للمؤسســات�ا�اليــة�

هنــــاك�موافقــــة�ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة��نأي�أ، ٤,٠٩يســــاوي " ..ا�صــــرفية�ويرفــــع�مــــن�جــــودة�الخــــدمات

Cــــــي�آراء�،�ممــــــا�يــــــدل�ع�ــــــى�أن�درجــــــة�التشــــــتت�١٨,٣٤ومعامــــــل�اخــــــتIف��٠,٧٥ ي بــــــانحراف�معيــــــار 

أن�تطبيـــــق� مـــــن�قبـــــل�أفـــــراد�العينـــــة�ع�ـــــى�تأكيـــــدا�تامـــــاهنـــــاك���نأي�أ، واضـــــحة�بشـــــدة��4نالعـــــامل

) أيـــوCي(�3الشـــرعية�الصـــادرة�عـــن�هيئـــة�ا�حاســـبة�وا�راجعـــة�للمؤسســـات�ا�اليـــة� ســـIمية�ا�عـــاي4

 .يقلل�من�ا�خاطر�ا�صرفية�ويرفع�من�جودة�الخدمات

القـــــــرارات�والتوصـــــــيات�"  Cـــــــيوا�تمثلـــــــة��الثامنـــــــةل4ن�للفقـــــــرة�عـــــــامالمتوســـــــط�درجـــــــة�اســـــــتجابة��أن .٨

�نأي�أ،  ٤,٢٣يســـاوي " ..با�صـــرف�و داراتالصـــادرة�مـــن�الهيئـــة�الشـــرعية�ملزمـــة�لكافـــة�الفـــروع�

،�ممــــا�٢١,٠٤ومعامــــل�اخــــتIف��٠,٨٩ ي بــــانحراف�معيــــار هنــــاك�موافقــــة�بشــــدة�ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة�

�مــن�قبــل�أفــراد��نأي�أغ4ــ�3واضــحة���4نCــي�آراء�العــامليــدل�ع�ــى�أن�درجــة�التشــتت�
ً
هنــاك��تأكيــدا

الشـــــــرعية�ملزمـــــــة�لكافـــــــة�الفـــــــروع�أن�القـــــــرارات�والتوصـــــــيات�الصـــــــادرة�مـــــــن�الهيئـــــــة� العينـــــــة�ع�ـــــــى

 .و دارات�با�صرف

موقع�الهيئـة�الشـرعية�وجهـاز�"  Cيل4ن�للفقرة�التاسعة�وا�تمثلة�عامالمتوسط�درجة�استجابة��أن .٩

هم�هــــــــامجــــــــاز�منإCــــــــي�الهيكــــــــل�التنظيمــــــــ��للمصــــــــرف�Cــــــــي�موضــــــــع�يســــــــمح�لهــــــــم�ب�الشــــــــر�يالتــــــــدقيق�

oلية�وموضـــــوعية�مومســــؤوليا�Iهنـــــاك�موافقـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الفقـــــرة��نأي�أ، ٣,٧٣يســـــاوي ." باســـــتق

Cـــــي�آراء�درجـــــة�التشـــــتت��أن،�ممـــــا�يـــــدل�ع�ـــــى�٢١,٥٣ اخـــــتIفل�عامـــــوم�٠,٨٠٣ ي بـــــانحراف�معيـــــار 

 هناك��نأي�أ، غ�34واضحة�4نالعامل
ً
موقـع�الهيئـة�الشـرعية��أنالعينة�ع�ـى���أفرادمن�قبل��تأكيدا

هم�هــــامجــــاز�منإCــــي�الهيكــــل�التنظيمــــ��للمصــــرف�Cــــي�موضــــع�يســــمح�لهــــم�ب�الشــــر�يوجهــــاز�التــــدقيق�

oلية�وموضوعية�مومسؤوليا�Iباستق. 

ع�ــــــى�ا�راقــــــب�وا�ــــــدقق�"  Cــــــيل4ن�للفقــــــرة�العاشــــــرة�وا�تمثلــــــة�عــــــامالمتوســــــط�درجــــــة�اســــــتجابة��أن .١٠

بــا�ظهر��نال²ــäام�العــامل4يســتغل�زيارتــه�للجهــة�ا�شــمولة�بالتــدقيق�الشــر�ي�Cــي�متابعــة��أنالشــر�ي�

هنـــــاك�موافقـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الفقـــــرة��نأي�أ،٣,٧٤يســـــاوي ." ةســـــIمي  ا�ناســـــب�وبـــــالقيم�و�خـــــIق�

Cـــــي�آراء�درجـــــة�التشـــــتت��أن،�ممـــــا�يـــــدل�ع�ـــــى�٢٨,٣٢ اخـــــتIفل�عامـــــوم�١,٠٥٩ ي بـــــانحراف�معيـــــار 

 هنـــــاك��نأي�أغ4ـــــ�3واضـــــحة���4نالعـــــامل
ً
ع�ـــــى�ا�راقـــــب�وا�ـــــدقق��نالعينـــــة�أ أفـــــرادمـــــن�قبـــــل��تأكيـــــدا

بــا�ظهر��نال²ــäام�العــامل4يســتغل�زيارتــه�للجهــة�ا�شــمولة�بالتــدقيق�الشــر�ي�Cــي�متابعــة��أنالشــر�ي�

 .ةسIمي  ا�ناسب�وبالقيم�و�خIق�



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٥١ 
 

ممثــل�الهيئــة�الشــرعية��Cــيل4ن�للفقــرة�الحاديــة�عشــر�وا�تمثلــة�عــامالمتوســط�درجــة�اســتجابة��أن .١١

" ..الجــــــــــدد�4ناختيــــــــــار�العــــــــــاملCــــــــــي�ا�صــــــــــرف�الــــــــــذى�تعمــــــــــل�بــــــــــه�لــــــــــه�دور��Cــــــــــيالشــــــــــرعية��دارة  �أو 

ومعامـــــل��٠,٨١٦ ي بـــــانحراف�معيـــــار هنـــــاك�عـــــدم�موافقـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الفقـــــرة��نأي�أ،١,٩٧يســـــاوي 

 أن أي ،واضـــحة�إlـــى�حـــد�مـــا�4نCـــي�آراء�العـــامل،�ممـــا�يـــدل�ع�ـــى�أن�درجـــة�التشـــتت�٤١,٤٢اخـــتIف�

أو� دارة�ممثـل�الهيئـة�الشـرعية��أن من�قبل�أفراد�العينـة�ع�ـى)محايدة(ما� ٍد ح�تأكيدا�إlىهناك��

 .الجدد�4نCي�اختيار�العامل) غ�34مؤثر� ( ما�ٍد حإlى� الشرعية�Cي�ا�صرف�الذى�يعمل�به�له�دور 
        

 ::::آآآآراء�ا�بحوث4ن�حول�دور�ال3gامج�التدريبية�للعامل4ن�Cي�كفاءة�الخدمات�ا�صرفية� سIميةراء�ا�بحوث4ن�حول�دور�ال3gامج�التدريبية�للعامل4ن�Cي�كفاءة�الخدمات�ا�صرفية� سIميةراء�ا�بحوث4ن�حول�دور�ال3gامج�التدريبية�للعامل4ن�Cي�كفاءة�الخدمات�ا�صرفية� سIميةراء�ا�بحوث4ن�حول�دور�ال3gامج�التدريبية�للعامل4ن�Cي�كفاءة�الخدمات�ا�صرفية� سIمية: : : : ٣٣٣٣////٢٢٢٢

        ))))١٦١٦١٦١٦////٣٣٣٣((((الجدول�الجدول�الجدول�الجدول�

        ا�عياري��جابات�ا�حور�الثالثا�عياري��جابات�ا�حور�الثالثا�عياري��جابات�ا�حور�الثالثا�عياري��جابات�ا�حور�الثالث����وxنحرافوxنحرافوxنحرافوxنحرافيوضح�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�يوضح�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�يوضح�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�يوضح�التكرارات�والنسب�ا�ئوية�وا�توسط�����
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١٥٢ 
 

  : ما�ي�ي�يتضح�من�الجدول�السابق�

يوجــــد�خطــــة�لــــدى�ا�صــــرف�"  Cــــيlــــى�وا�تمثلــــة�و ل4ن�للفقــــرة�� عــــامالمتوســــط�درجــــة�اســــتجابة��أن -١

ا�هـــاري�وا�عرCـــي�Cـــي�مجـــاQت�العلـــم�الشـــر�ي��بمســـتواهمل4ن�تكفـــل�xرتقـــاء�عـــامالبتـــدريب�وتطـــوير�

ل�عامـوم�٠,٩٦ ي بـانحراف�معيـار ع�ـى�هـذه�الفقـرة��ةهناك�محايد�نأي�أ، ٢,٩٩يساوي .." Cيوا�صر

هنــــاك���نأي�أ،غ4ــــ�3واضــــحة�4نCــــي�آراء�العــــاملدرجــــة�التشــــتت��أن،�ممــــا�يــــدل�ع�ــــى�٣٢,١١ اخــــتIف

 
ً
ل4ن�تكفـل�عـاماليوجـد�خطـة�لـدى�ا�صـرف�بتـدريب�وتطـوير��هع�ى�أنالعينة��أفرادمن�قبل��تأكيدا

 .."  .Cيا�هاري�وا�عرCي�Cي�مجاQت�العلم�الشر�ي�وا�صر�بمستواهمxرتقاء�

الحصـول�ع�ـى�التـدريب�الكـاCي�"  Cـيوا�تمثلـة��ةالثانيـل4ن�للفقـرة�عامالمتوسط�درجة�استجابة��أن -٢

.." وضـــوابطه�الشـــرعية�يزيـــد�مـــن�مصـــداقية�ا�صـــرف�ســـIمي  لفهـــم�أعمـــال�ومنتجـــات�ا�صـــرف�

ل�عامــــوم�٠,٥٢٨ ي بــــانحراف�معيــــار هنــــاك�موافقــــة�بشــــدة�ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة��نأي�أ، ٤,٥٨يســــاوي 

�نأي�أ، 4ـــ�3واضـــحة��بشـــدةغ�4نCـــي�آراء�العـــاملدرجـــة�التشـــتت��أن،�ممـــا�يـــدل�ع�ـــى�١١,٥٣ اخـــتIف

الحصـــول�ع�ـــى�التـــدريب�الكـــاCي�لفهـــم�أعمـــال��أنالعينـــة�ع�ـــى��أفـــرادمـــن�قبـــل��تأكيـــدا�تامـــاهنـــاك��

 .وضوابطه�الشرعية�يزيد�من�مصداقية�ا�صرف�سIمي  ومنتجات�ا�صرف�

تنفيـــــذ�ا�صـــــرف�لـــــدورات�"  Cـــــيوا�تمثلـــــة��ثالثـــــةل4ن�للفقـــــرة�العـــــامالمتوســـــط�درجـــــة�اســـــتجابة��أن -٣

" ..ســـ34فع�مـــن�كفـــاءة�الخـــدمات�ا�صـــرفية�ةســـIمي  ا�صـــرفية��عـــامIتا�Cـــي�) تطبيقيـــة(تدريبيـــة�

ومعامــــل��٠,٥٩٤ ي بــــانحراف�معيــــار هنــــاك�موافقــــة�بشــــدة�ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة��نأي�أ، ٤,٥٥يســــاوي 

�نأي�أ، غ4ـــ�3واضـــحة��بشـــدة�4نCـــي�آراء�العـــامل،�ممـــا�يـــدل�ع�ـــى�أن�درجـــة�التشـــتت�١٣,٠٥اخـــتIف�

Cــي�) تطبيقيــة(ات�تدريبيــة�أن�تنفيــذ�ا�صــرف�لــدور  مــن�قبــل�أفــراد�العينــة�ع�ــى�تأكيــدا�تامــاهنــاك��

 .ا�عامIت�ا�صرفية� سIمية�س34فع�من�كفاءة�الخدمات�ا�صرفية

الحصول�ع�ـى�شـهادات�مهنيـة�"  Cيوا�تمثلة��رابعةل4ن�للفقرة�العامالمتوسط�درجة�استجابة��أن -٤

وا�ــدقق�الشــر�ي�ا�عتمــد�CIPA) ) (القــانونيشــهادة�ا�حاســب�:(مثــل�ةســIمي  متعلقــة�با�صــارف�

)(CSAAمي  ال�ـــ��تمنحهـــا�هيئـــة�ا�حاســـبة�وا�راجعـــة�للمؤسســـات�ا�اليـــة��Iســـتؤدي�،�وغ34هـــا�ةســـ

هنــــــاك��نأي�أ، ٤,٣٤يســـــاوي " .  ل4ن�با�صــــــرفعـــــامالخفـــــض�ا�خــــــاطر�الشـــــرعية�ورفــــــع�كفـــــاءة��ىإlـــــ

،�ممـا�يـدل�ع�ـى�١٦,٧٣ومعامل�اختIف��٠,٧٢٦ ي بانحراف�معيار موافقة�بشدة�ع�ى�هذه�الفقرة�
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١٥٣ 
 

مـن�قبـل�أفـراد��تأكيـدا�تامـاهنـاك���نأي�أ،غ4ـ�3واضـحة��بشـدة�4نCـي�آراء�العـاملأن�درجة�التشتت�

شـــــــهادة�:(الحصـــــــول�ع�ـــــــى�شـــــــهادات�مهنيـــــــة�متعلقـــــــة�با�صـــــــارف� ســـــــIمية�مثـــــــل أن العينـــــــة�ع�ـــــــى

ال�ـــــ��تمنحهـــــا�هيئـــــة�ا�حاســـــبة��CSAA)(وا�ــــدقق�الشـــــر�ي�ا�عتمـــــد�CIPA) ) (القـــــانونيا�حاســــب�

خفــــض�ا�خــــاطر�الشــــرعية�ورفــــع��ىســــتؤدي�إlــــســــات�ا�اليــــة� ســــIمية،�وغ34هــــا�وا�راجعــــة�للمؤس

 .كفاءة�العامل4ن�با�صرف

اكتســاب�الخgــ3ة�والتأهيــل�"  Cــيوا�تمثلــة��خامســةل4ن�للفقــرة�العــامالدرجــة�اســتجابة�متوســط��أن -٥

هنــاك�موافقــة�ع�ــى��نأي�أ،٤,٠٩يســاوي .." وســائل�التــدريب��أهــممــن�خــIل�التــدوير�الــوظيفي�مــن�

Cـي�درجة�التشـتت��أن،�مما�يدل�ع�ى�١٣,٩٤ اختIفل�عاموم�٠,٥٧ ي بانحراف�معيار هذه�الفقرة�

�أنالعينـــــة�ع�ـــــى��أفـــــرادمـــــن�قبـــــل��تأكيـــــدا�تامـــــاهنـــــاك���نأي�أ، غ4ـــــ�3واضـــــحة��بشـــــدة�4نآراء�العـــــامل

 .وسائل�التدريب�أهماكتساب�الخ3gة�والتأهيل�من�خIل�التدوير�الوظيفي�من�

ل4ن�لحضـــور�عـــاماليفـــاد�إ"  Cـــيوا�تمثلـــة��سادســـةل4ن�للفقـــرة�العـــامالمتوســـط�درجـــة�اســـتجابة��أن -٦

يســاعد�ع�ــى�تطــوير�ا�نتجــات��ةســIمي  دورات�تدريبيــة�ومــؤتمرات�محليــة�و�دوليــة�عــن�ا�صــارف�

بـانحراف�هنـاك�موافقـة�بشـدة�ع�ـى�هـذه�الفقـرة��نأي�أ،  ٤,٢٣يسـاوي " ..وابتكار�منتجات�جديـدة�

غ4ــ4��3نCــي�آراء�العــامل،�ممــا�يــدل�ع�ــى�أن�درجــة�التشــتت�١٦,٠٠ومعامــل�اخــتIف��٠,٦٧٧ ي معيــار 

إيفــاد�العــامل4ن�لحضــور� أن مــن�ِقَبــل�أفــراد�العينــة�ع�ــى�تأكيــدا�تامــاهنــاك���نأي�أ،واضــحة�بشــدة

دورات�تدريبيــة�ومــؤتمرات�محليــة�و�دوليــة�عــن�ا�صــارف� ســIمية�يســاعد�ع�ــى�تطــوير�ا�نتجــات�

 .ات�جديدةوابتكار�منتج

باàليــات�ا�تبعـــة�Cـــي���ـــام "  Cــيوا�تمثلـــة��ســـابعةل4ن�للفقــرة�العـــامالمتوســط�درجـــة�اســتجابة��أن -٧

الشـــرعية�ع�ـــى��الفتـــاوى وكيفيـــة�تطبيـــق�. ا�صـــرف�لتنفيـــذ�العقـــود،�وإجـــراءات�القيـــود�ا�حاســـبية

هنـــاك�موافقـــة�بشـــدة��نأي�أ،٤,٢٩يســـاوي " ..ر�حتمـــ�cلIرتقـــاء�بشـــرعية�الخـــدماتأمـــتلـــك�العقـــود�

،�ممــــا�يــــدل�ع�ــــى�أن�درجــــة�١٢,٦١ومعامــــل�اخــــتIف��٠,٥٤١ ي بــــانحراف�معيــــار ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة�

مـــن�قبـــل�أفـــراد�العينـــة��تأكيـــدا�تامـــاهنـــاك��نأي�أ،غ4ـــ�3واضـــحة��بشـــدة�4نCـــي�آراء�العـــاملالتشـــتت�

وكيفيـة�، سـبية �ام�باàليات�ا�تبعة�Cي�ا�صرف�لتنفيذ�العقود،�وإجراءات�القيـود�ا�حا أن ع�ى

 .تطبيق�الفتاوى�الشرعية�ع�ى�تلك�العقود�أمر�حتم�cلIرتقاء�بشرعية�الخدمات
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١٥٤ 
 

يفـاد�العديـد�إيقـوم�ا�صـرف�ب"  Cـيوا�تمثلـة��الثامنـةل4ن�للفقـرة�عـامالمتوسط�درجة�اسـتجابة��أن -٨

." ةســـــــIمي  ل4ن�لحضــــــور�دورات�تدريبيــــــة�ومــــــؤتمرات�محليــــــة�ودوليــــــة�عــــــن�ا�صــــــارف�عــــــامالمــــــن�

ل�عامـــــوم�٠,٩٧٧ ي بـــــانحراف�معيـــــار هنـــــاك�عـــــدم�موافقـــــة�ع�ـــــى�هــــذه�الفقـــــرة��نأي�أ، ٢,٥٨يســــاوي 

هنــــاك��نأي�أ،غ4ــــ�3واضــــحة�4نCــــي�آراء�العــــاملدرجــــة�التشــــتت��أن،�ممــــا�يــــدل�ع�ــــى�٣٧,٨٧ اخــــتIف

 
ً
ل4ن�لحضـور�دورات�عـاماليفـاد�العديـد�مـن�إا�صـرف�يقـوم�ب�أنالعينة�ع�ى��أفرادل�بَ من�قِ �تأكيدا

 .ةسIمي  تدريبية�ومؤتمرات�محلية�ودولية�عن�ا�صارف�
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        ))))١٧١٧١٧١٧////٣٣٣٣((((الجدول�الجدول�الجدول�الجدول�
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١٥٥ 
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١٥٦ 
 

  : ما�ي�ييتضح�من�الجدول�السابق�

ل4ن�عـامضـعف�التأهيـل�الكـاCي�لل"  Cيlى�وا�تمثلة�و ل4ن�للفقرة�� عامالمتوسط�درجة�استجابة��أن -١

بــــانحراف�ع�ـــى�هــــذه�الفقـــرة��هنـــاك�موافقــــة�بشـــدة�نأي�أ،٤,٣٩يســـاوي .." ةســــIمي  ا�صـــارف��Cـــي

غ4ـــ4��3نCــي�آراء�العـــاملدرجــة�التشـــتت��أن،�ممـــا�يــدل�ع�ـــى�١٦,٧٧ اخــتIفل�عامـــوم�٠,٧٣٦ ي معيــار 

�هنــاك�تأكيـد�نأي�أ، واضـحة��بشـدة�
ً
 ا

ً
ضــعف�التأهيـل�الكــاCي��أنالعينـة�ع�ـى��أفــرادمــن�قبـل��تامـا

 .ةسIمي  ا�صارف��Cييعيق�تطوير�الخدمات�ا�صرفية��ةسIمي  ا�صارف��Cيل4ن�عاملل

قلـــة�ا�تخصصـــ4ن�Cـــي�مجـــال�"  Cـــيوا�تمثلـــة��ةالثانيـــل4ن�للفقـــرة�عـــامالمتوســـط�درجـــة�اســـتجابة��أن -٢

هنـاك�موافقـة�ع�ــى��نأي�أ، ٤,١٢يســاوي .." ةسـIمي  الرقابـة�الشـرعية�وا�لمـ4ن�بأعمــال�ا�صـارف�

درجــة�التشــتت��أن،�ممــا�يــدل�ع�ــى�١٩، ٩٠ اخــتIفل�عامــوم�٠,٨٢ ي بــانحراف�معيــار هــذه�الفقــرة�

قلـة��أنالعينـة�ع�ـى��أفـرادمـن�قبـل��تأكيـدا�تامـاهنـاك��نأي�أ، بشـدةغ�34واضحة��4نCي�آراء�العامل

يعيــــــق�تطــــــوير��ةســـــIمي  ا�تخصصـــــ4ن�Cــــــي�مجـــــال�الرقابــــــة�الشــــــرعية�وا�لمـــــ4ن�بأعمــــــال�ا�صــــــارف�

 .ةسIمي  ا�صارف��Cيالخدمات�ا�صرفية�

ل4ن�مــــن�عــــامع�ــــى��xعتمــــاد"  Cــــيل4ن�للفقــــرة�الثالثــــة�وا�تمثلــــة�عــــامالمتوســــط�درجــــة�اســــتجابة��أن -٣

هنــاك�موافقــة��نأي�أ، ٣,٩٣يســاوي " ..ةســIمي  ة�لقلــة�ا�تخصصــ4ن�با�صــارف�التقليديــالبنــوك�

،�ممــــا�يــــدل�ع�ــــى�أن�درجــــة�٢٢,٥٤ومعامــــل�اخــــتIف��٠,٨٦٦ ي بــــانحراف�معيــــار ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة�

�مــــــن�قبــــــل�أفــــــراد�العينــــــة�ع�ــــــى�نأي�أ،غ4ــــــ�3واضــــــحة�4نCــــــي�آراء�العــــــاملالتشــــــتت�
ً
 أن هنــــــاك�تأكيــــــدا

التقليدية�لقلة�ا�تخصص4ن�با�صـارف� سـIمية��يعيـق�تطـوير�xعتماد�ع�ى�عامل4ن�من�البنوك�

 .الخدمات�ا�صرفية�Cي�ا�صارف� سIمية

عــــدم�تفـــرغ�أعضــــاء�الهيئــــة�"  Cـــيل4ن�للفقـــرة�الرابعــــة�وا�تمثلــــة�عــــامالمتوســـط�درجــــة�اســـتجابة��أن -٤

هنـــاك�موافقـــة�ع�ـــى��نأي�أ، ٣,٦٦يســـاوي ." مــن�مصـــرف�Cـــي�وقـــت�واحــد�أكûـــ3 الشــرعية�والعمـــل�Cـــي�

درجـة�التشــتت��أن،�ممـا�يـدل�ع�ــى�٢٤,٧٣ اخــتIفل�عامـوم�٠,٩٠٥ ي بــانحراف�معيـار هـذه�الفقـرة�

 هنــــاك��نأي�أ،غ4ــــ�3واضـــحة�4نCـــي�آراء�العــــامل
ً
عــــدم�تفــــرغ��أنالعينـــة�ع�ــــى���أفــــرادمـــن�قبــــل��تأكيــــدا

يعيــــق�تطــــوير�الخــــدمات�.. مــــن�مصــــرف�Cــــي�وقــــت�واحــــد�أكûــــ3 أعضــــاء�الهيئــــة�الشــــرعية�والعمــــل�Cــــي�

 .ةسIمي  ا�صارف��Cيا�صرفية�
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١٥٧ 
 

بــ4ن��الفتــاوى التعــارض�Cــي�"  Cــيوا�تمثلــة��الخامســةل4ن�للفقــرة�عــامالمتوســط�درجــة�اســتجابة��أن -٥

هنــاك�موافقــة��نأي�أ، ٣,٩٩يســاوي .." البلــد�الواحــد�ي ســIمية�Cــالهيئــات�الشــرعية�Cــي�ا�صــارف�

درجــــة��أن،�ممــــا�يــــدل�ع�ــــى�٢٢,٠٣ اخــــتIفل�عامــــوم�٠,٨٧٩ ي بــــانحراف�معيــــار ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة�

 هنـــــاك��نأي�أ،غ4ـــــ�3واضـــــحة��4نCـــــي�آراء�العـــــاملالتشـــــتت�
ً
�أنالعينـــــة�ع�ـــــى���أفـــــرادمـــــن�قبـــــل��تأكيـــــدا

يعيـق�تطـوير�. البلـد�الواحـد�ي سـIمية�Cـب4ن�الهيئات�الشـرعية�Cـي�ا�صـارف��الفتاوى التعارض�Cي�

 .ةسIمي  ا�صارف��Cيالخدمات�ا�صرفية�

التطــور�الســريع�للمنتجــات�"  Cــيل4ن�للفقــرة�السادســة�وا�تمثلــة�عــامالمتوسـط�درجــة�اســتجابة��أن -٦

هنــــاك�موافقــــة�ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة��نأي�أ، ٣,٧٤يســــاوي .." الــــرأي�الشــــر�ي�فopــــا�نوتــــأخر�بيــــاا�اليــــة�

Cـــــي�آراء�درجـــــة�التشـــــتت��أن،�ممـــــا�يـــــدل�ع�ـــــى�٢٧,١٤ اخـــــتIفل�عامـــــوم�١,٠١٥ ي بـــــانحراف�معيـــــار 

 هنـــــاك��نأي�أ،غ4ـــــ�3واضـــــحة�4نالعـــــامل
ً
التطـــــور�الســـــريع��أنالعينـــــة�ع�ـــــى���أفـــــرادمـــــن�قبـــــل��تأكيـــــدا

ا�صــارف��Cــيالــرأي�الشــر�ي�فopــا�يعيــق�تطــوير�الخــدمات�ا�صــرفية��نوتــأخر�بيــاللمنتجــات�ا�اليــة�

 .ةسIمي  

ا�صـرف�مــع��تجـاوبضـعف�"  Cـيل4ن�للفقـرة�السـابعة�وا�تمثلـة�عـامالمتوسـط�درجـة�اسـتجابة��أن -٧

هنـاك�موافقـة�ع�ـى��نأي�أ،٣,٥٥يسـاوي ." قرارات�وتوصيات�الهيئة�الشرعية�Cي�تعـديل�ا�خالفـات

درجـة�التشــتت��أن،�ممـا�يـدل�ع�ــى�٢٧,٧٥ اخــتIفل�عامـوم�٠,٩٨٥ ي بــانحراف�معيـار هـذه�الفقـرة�

 هنـاك��نأي�أ،غ�34واضحة�4نCي�آراء�العامل
ً
�تجـاوبضـعف��أنالعينـة�ع�ـى���أفـرادمـن�قبـل��تأكيـدا

ا�صــــرف�مــــع�قــــرارات�وتوصــــيات�الهيئــــة�الشــــرعية�Cــــي�تعــــديل�ا�خالفــــات�يعيــــق�تطــــوير�الخــــدمات�

 .ةسIمي  ا�صارف��Cيا�صرفية�

و���مـانم�العميـل�سـوى���oـC  " Qـيوا�تمثلـة��الثامنـةل4ن�للفقـرة�عـامالمتوسط�درجة�اسـتجابة��أن -٨

هنـاك�محايـدة��نأي�أ، ٢,٨٣يسـاوي .." لـةعاما�الحصول�ع�ى�عائد�كب�34بغـض�النظـر�عـن�شـرعية�

درجــــة��أن،�ممــــا�يــــدل�ع�ــــى��٣٧,٠٧ اخــــتIفل�عامــــوم�١,٠٤٩ ي بــــانحراف�معيــــار ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة�

 هنـــاك��نأي�أ،غ4ـــ�3واضـــحة�4نCـــي�آراء�العـــاملالتشـــتت�
ً
�ةأهميـــ�ع�ـــىالعينـــة��أفـــرادمـــن�قبـــل��تأكيـــدا

 .و�ماناlى�العائد��با�ضافةالضوابط�الشرعية��للعميل�
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١٥٨ 
 

ضغوط�ا�صـرف�ع�ـى�الهيئـة�"  Cيل4ن�للفقرة�التاسعة�وا�تمثلة�عامالمتوسط�درجة�استجابة��أن -٩

هنــــــاك��نأي�أ،  ٣,٠٧يســــــاوي "  .oÙــــــا�مخالفــــــات�شــــــرعية�ال�ــــــ�الشــــــرعية��جــــــازة�بعــــــض�ا�نتجــــــات�و 

�أن،�ممــا�يــدل�ع�ــى��٣١,٦٣ اخــتIفل�عامــوم�٠,٩٧١ ي بــانحراف�معيــار محايــدة�ع�ــى�هــذه�الفقــرة�

 هنـاك��نأي�أ،غ4ـ�3واضـحة�4نCـي�آراء�العـاملدرجة�التشتت�
ً
�أنالعينـة�ع�ـى���أفـرادمـن�قبـل��تأكيـدا

تعيــق��oÙــا�مخالفــات�شــرعية�ال�ــ�ضــغوط�ا�صــرف�ع�ــى�الهيئــة�الشــرعية��جــازة�بعــض�ا�نتجــات�و 

 .ةسIمي  تطوير�الخدمات�ا�صرفية�

ضــعف�الثقافــة�الشـــرعية�"  Cـــيل4ن�للفقــرة�العاشــرة�وا�تمثلــة�عـــامالمتوســط�درجــة�اســتجابة��أن - ١٠

هنـــــاك�موافقـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الفقـــــرة��نأي�أ، ٤,١٣يســـــاوي .." ل4ن�Cـــــي�ا�صـــــرفعـــــامالا�صـــــرفية�لـــــدى�

Cـــــي�آراء�درجـــــة�التشـــــتت��أن،�ممـــــا�يـــــدل�ع�ـــــى�١٨,٠٦ اخـــــتIفل�عامـــــوم�٠,٧٤٦ ي بـــــانحراف�معيـــــار 

ضـــعف��أنالعينــة�ع�ــى���أفــرادمــن�قبــل��تأكيــدا�تامـــاهنــاك��نأي�أ، غ4ــ�3واضــحة��بشــدة�4نالعــامل

ل4ن�Cـــــــي�ا�صـــــــرف�تعيـــــــق�تطـــــــوير�الخـــــــدمات�ا�صـــــــرفية�عـــــــامالالثقافـــــــة�الشـــــــرعية�ا�صـــــــرفية�لـــــــدى�

 .ةسIمي  

ضـــــعف�xقتنـــــاع�"  Cـــــيل4ن�للفقـــــرة�الحاديـــــة�عشـــــر�وا�تمثلـــــة�عـــــامالمتوســـــط�درجـــــة�اســـــتجابة��أن - ١١

هنـــاك�موافقـــة�ع�ـــى�هـــذه��نأي�أ،٣,٩٩يســـاوي .." ل4ن�Cـــي�ا�صـــرفعـــاماللـــدى��ةســـIمي  با�صــرفية�

Cــي�درجــة�التشــتت��أن،�ممــا�يــدل�ع�ــى��٢٦,٤٩ اخــتIفل�عامــوم�١,٠٥٧ ي بــانحراف�معيــار الفقــرة�

 هنــاك��نأي�أ،غ4ــ�3واضــحة�4نآراء�العــامل
ً
ضــعف�xقتنــاع��أنالعينــة�ع�ــى���أفــرادمــن�قبــل��تأكيــدا

 .ةسIمي  ل4ن�Cي�ا�صرف�يعيق�تطوير�الخدمات�ا�صرفية�عاماللدى��ةسIمي  با�صرفية�

�دارةعــــدم�اقتنــــاع�  "  Cــــيعشــــر�وا�تمثلـــة��ةالثانيــــل4ن�للفقــــرة�عـــامالمتوســـط�درجــــة�اســــتجابة��أن - ١٢

هنــــاك�موافقــــة�ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة��نأي�أ، ٣,٤٨يســــاوي .."  ةســــIمي  ا�للمصــــرف�با�صــــرفية�عليــــال

Cـــــــي�آراء�درجــــــة�التشـــــــتت��أن،�ممـــــــا�يــــــدل�ع�ـــــــى�٣٣,٣٣ اخـــــــتIفل�عامــــــوم�١,١٦ ي بــــــانحراف�معيـــــــار 

 هنــــاك��نأي�أ،غ4ــــ�3واضــــحة�4نالعــــامل
ً
�دارةعــــدم�اقتنــــاع�  أنالعينــــة�ع�ــــى���أفــــرادمــــن�قبــــل��تأكيــــدا

 .ةسIمي  يعيق�تطوير�الخدمات�ا�صرفية��ةسIمي  ا�للمصرف�با�صرفية�يعلال

�Cـــــيوجـــــود�تضـــــارب�"  Cـــــيل4ن�للفقـــــرة�الثالثـــــة�عشـــــر�وا�تمثلـــــة�عـــــامالمتوســـــط�درجـــــة�اســـــتجابة��أن - ١٣

هنـــــاك��نأي�أ ، ٤,٠١يســــاوي .." مـــــع�بعــــض�الضـــــوابط�الشــــرعية�ا�صـــــرفية�قــــوان4نالتشــــريعات�وال
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١٥٩ 
 

�أن،�ممــا�يــدل�ع�ــى��٢١,٦٢ اخــتIفل�عامــوم�٠,٨٦٧ ي بــانحراف�معيــار موافقــة�ع�ــى�هــذه�الفقــرة�

 هنـاك��نأي�أ،غ4ـ�3واضـحة�4نCـي�آراء�العـاملدرجة�التشتت�
ً
�أنالعينـة�ع�ـى���أفـرادمـن�قبـل��تأكيـدا

مـــع�بعـــض�الضـــوابط�الشـــرعية�ا�صـــرفية�يعيـــق�تطـــوير��قـــوان4نالتشـــريعات�وال�Cـــيوجـــود�تضـــارب�

 .ةسIمي  الخدمات�ا�صرفية�

ظمــــة�أنعـــدم�وجـــود�"  Cــــيل4ن�للفقـــرة�الرابعــــة�عشـــر�وا�تمثلـــة�عـــامالمتوســـط�درجـــة�اســــتجابة��أن - ١٤

هنــــــاك��نأي�أ،  ٣,٥٤يســــــاوي .." ها�الرقابــــــة�والتــــــدقيق�الشــــــر�يأساســــــموحــــــدة�ومعــــــاي�34يــــــتم�ع�ــــــى�

�أن،�ممـــا�يـــدل�ع�ـــى�٣٢,٢٦ اخـــتIفل�عامـــوم�١,١٤٢ ي بـــانحراف�معيـــار موافقـــة�ع�ـــى�هـــذه�الفقـــرة�

 هنــاك��نأي�أ،غ4ــ�3واضــحة�4نCــي�آراء�العــاملدرجــة�التشــتت�
ً
�أنالعينــة�ع�ــى��أفــرادمــن�قبــل��تأكيــدا

يعيــــق�تطــــوير��ها�الرقابــــة�والتــــدقيق�الشــــر�يأساســــظمــــة�موحــــدة�ومعــــاي�34يــــتم�ع�ــــى�أنعــــدم�وجــــود�

 .ةسIمي  الخدمات�ا�صرفية�

عـــدم�تطبيـــق�مبـــدأ�"  Cـــيعشـــر�وا�تمثلـــة��الخامســـةل4ن�للفقـــرة�عـــامالمتوســـط�درجـــة�اســـتجابة��أن - ١٥

" ..بالضــــــــوابط�الشــــــــرعية�xل²ــــــــäامعــــــــدم�/  xل²ــــــــäامحالــــــــة��Cــــــــيل4ن�عــــــــامالالثــــــــواب�والعقــــــــاب�ع�ــــــــى�

ومعامــــل�اخــــتIف��٠,٨٩ ي بــــانحراف�معيــــار هنــــاك�موافقــــة�ع�ــــى�هــــذه�الفقــــرة��نأي�أ،٣,٨٢يســــاوي 

�مــن��نأي�أ،غ4ــ�3واضــحة�4نCــي�آراء�العــامل،�ممــا�يــدل�ع�ــى�أن�درجــة�التشــتت�٢٣,٣٠
ً
هنــاك�تأكيــدا

/ م�äاعقــاب�ع�ــى�العــامل4ن�Cــي�حالــة�xل²ــأن�عــدم�تطبيــق�مبــدأ�الثــواب�وال قبــل�أفــراد�العينــة�ع�ــى

 .الشرعية�يعيق�تطوير�الخدمات�ا�صرفية� سIميةعدم�xلä²ام�بالضوابط�

عـــــدم�تصـــــنيف�"  Cـــــيل4ن�للفقـــــرة�السادســـــة�عشـــــر�وا�تمثلـــــة�عـــــامالمتوســـــط�درجـــــة�اســـــتجابة��أن - ١٦

هنــاك�موافقــة�ع�ــى��نأي�أ، ٣,٤٢يســاوي .." وظيفــة�ا�راقــب�الشــر�ي�كوظيفــة�لهــا�معاي34هــا�ا�هنيــة

Cـي�درجة�التشـتت��أن،�مما�يدل�ع�ى�٢٩,٥٣ اختIفل�عاموم�١,٠١ ي بانحراف�معيار هذه�الفقرة�

 هنــــاك��نأي�أ ،غ4ــــ�3واضـــحة�4نآراء�العـــامل
ً
عـــدم�تصــــنيف��أنالعينـــة�ع�ــــى��أفــــرادمــــن�قبـــل��تأكيـــدا

 .ةسIمي  وظيفة�ا�راقب�الشر�ي�كوظيفة�لها�معاي34ها�ا�هنية�يعيق�تطوير�الخدمات�ا�صرفية�

�قـــانون عـــدم�وجـــود�"  Cـــيل4ن�للفقـــرة�الســـابعة�عشـــر�وا�تمثلـــة�عـــامالمتوســـط�درجـــة�اســـتجابة��أن - ١٧

هنـــــــاك�موافقـــــــة�بشـــــــدة�ع�ـــــــى�هـــــــذه�الفقـــــــرة��نأي�أ، ٤,٥٣يســـــــاوي " ..ةســـــــIمي  مـــــــنظم�للمصـــــــارف�

Cـــــي�آراء�،�ممـــــا�يـــــدل�ع�ـــــى�أن�درجـــــة�التشـــــتت�١٦,٥١ومعامـــــل�اخـــــتIف��٠,٧٤٨ ي بـــــانحراف�معيـــــار 
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١٦٠ 
 

أن�عـدم�وجـود� مـن�قبـل�أفـراد�العينـة�ع�ـى�تأكيـدا�تامـاهناك��نأي�أ، غ�34واضحة�بشدة�4نالعامل

 .قانون�منظم�للمصارف� سIمية�يعيق�تطوير�الخدمات�ا�صرفية� سIمية

ا�صـــرف��ةقيـــام�إدار "  Cـــيعشـــر�وا�تمثلـــة��الثامنـــةل4ن�للفقـــرة�عـــامالمتوســـط�درجـــة�اســـتجابة��أن - ١٨

هنـاك��نأي�أ، ٣,٧٥يسـاوي " ..ل4ن�با�صـرف�دون�مراجعـة�شـرعيةعـامتنفيذيـة�لل�تبإصدار�تعليمـا

،�ممـــا�يـــدل�ع�ـــى�أن�٢٣,٦٠ومعامـــل�اخـــتIف��٠,٨٥٥ ي بـــانحراف�معيـــار موافقـــة�ع�ـــى�هـــذه�الفقـــرة�

�مـن�قبــل�أفــراد�العينــة�ع�ــى�نأي�أ ،غ4ـ�3واضــحة�4نCــي�آراء�العــاملدرجـة�التشــتت�
ً
 أن هنــاك�تأكيــدا

تنفيذيــــة�للعــــامل4ن�با�صــــرف�دون�مراجعــــة�شــــرعية�يعيــــق��تبإصــــدار�تعليمــــاإدارة�ا�صــــرف� قيــــام

 .تطوير�الخدمات�ا�صرفية� سIمية

ضـــــــعف�وقلـــــــة�"  Cـــــــيل4ن�للفقـــــــرة�التاســـــــعة�عشـــــــر�وا�تمثلـــــــة�عـــــــامالمتوســـــــط�درجـــــــة�اســـــــتجابة��أن - ١٩

أي�، ٣,٧٦يســاوي .." البنــوك�التقليديــة��Cــيبمــا�هــو�متبــع��ة ســIمية�أســو ات�عــن�ا�صــارف� عIنــ

،�ممــا�يــدل�٢٦,٧٨ اخــتIفل�عامــوم�١,٠٠٧ ي بــانحراف�معيــار هنــاك�موافقــة�ع�ــى�هــذه�الفقــرة��نأ

 هنــاك��نأي�أ،غ4ــ�3واضــحة�4نCــي�آراء�العــاملدرجــة�التشــتت��أنع�ــى�
ً
العينــة��أفــرادمــن�قبــل��تأكيــدا

 .ة�أسوة�بما�هو�متبع�Cي�البنوك�التقليديةسIميع�ى�ضعف�وقلة� عIنات�عن�ا�صارف�  

عـــــدم�تفعيـــــل�وظيفـــــة�"  Cـــــيل4ن�للفقـــــرة�العشـــــرين�وا�تمثلـــــة�عـــــامالمتوســـــط�درجـــــة�اســـــتجابة��أن - ٢٠

هنـــــــاك�محايـــــــدة�ع�ـــــــى�هـــــــذه�الفقـــــــرة��نأي�أ، ٣,٣٦يســـــــاوي "  �راقـــــــب�وا�ـــــــدقق�الشـــــــر�ي�الخـــــــار�يا

Cـــــي�آراء�درجـــــة�التشـــــتت��أن،�ممـــــا�يـــــدل�ع�ـــــى�٣٠,٨٠ اخـــــتIفل�عامـــــوم�١,٠٣٥ ي بـــــانحراف�معيـــــار 

 هنــاك��نأي�أ،غ4ــ�3واضــحة�4نالعــامل
ً
عــدم�تفعيــل�وظيفــة��أنالعينــة�ع�ــى���أفــرادمــن�قبــل��تأكيــدا

 .ةسIمي  ا�راقب�وا�دقق�الشر�ي�الخار�ي�يعيق�تطوير�الخدمات�ا�صرفية�

قلــــة�الجهــــات�"  Cــــين�وا�تمثلــــة�يحاديــــة�والعشــــر لل4ن�للفقــــرة�اعــــامالمتوســــط�درجــــة�اســــتجابة��أن - ٢١

�نأي�أ، ٣,٨٩يســاوي ..ةســIمي  التــدريب�ع�ــى�أعمــال�ا�صــارف��Cــيوا�راكــز�التدريبيــة�ا�تخصصــة�

،�ممـا�يـدل�ع�ـى�٢٣,٨٠ اخـتIفل�عامـوم�٠,٩٢٦ ي بانحراف�معيار هناك�موافقة�ع�ى�هذه�الفقرة�

 هنــاك��نأي�أ،غ4ــ�3واضــحة�4نCــي�آراء�العــاملدرجــة�التشــتت��أن
ً
العينــة�ع�ــى��أفــرادمــن�قبــل��تأكيــدا

يعيـق��ةسـIمي  التـدريب�ع�ـى�أعمـال�ا�صـارف��Cـيقلة�الجهات�وا�راكز�التدريبيـة�ا�تخصصـة��أن

 .ةسIمي  تطوير�الخدمات�ا�صرفية�
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١٦١ 
 

        ::::ملخص�الدراسة�ا�يدانيةملخص�الدراسة�ا�يدانيةملخص�الدراسة�ا�يدانيةملخص�الدراسة�ا�يدانية

،�كمـا�بالنسبة�للبنوك�التقليديـة�عملها�Cيحديثة�العهد��تزال Q ةسIمي  ا�صارف��أنحيث�

ممـا�يجعلهـا�معرضـة�لـبعض�العـوارض�،  سـIمي ا�ـاlي بالنظـامبالكامل� تلä²م Qبيئة��Cيoا�تعمل�أ�

مــنظم��قــانون عــائق�هــو�عــدم�وجــود��أهــم أن الدراســةواتضــح�لنــا�مــن�.تعيــق�عملهــا�ال�ــ�والعقبــات�

وهــو�، ةســIمي  ا�صــارف��Cــيل4ن�عــاملل�Cيضــعف�التأهيــل�الكــا�ىبا�ضــافة�إlــ، ةســIمي  للمصــارف�

  .عIج�هذه�ا�شكلة�Cي oÙمالبدء��يجب ما

        ::::معوقات�تطوير�الخدمات�ا�صرفية� سIميةمعوقات�تطوير�الخدمات�ا�صرفية� سIميةمعوقات�تطوير�الخدمات�ا�صرفية� سIميةمعوقات�تطوير�الخدمات�ا�صرفية� سIمية

�ي¯oـا�أهمحسـب��ةســIمي  ا�عوقــات�الخاصـة�بالخـدمات�ا�صـرفية��أهـمويمكـن�ترتيـب�
ً
ووفقــا

  :اàتيكل4ن�عامالجابات�الحسابى�� متوسط�لل

 .ةسIمي  للمصارف�منظمة��تعليماتأو�منظم��قانون عدم�وجود� .١

 .ةسIمي  ا�صارف��Cيل4ن�عامبعض�الضعف�التأهيل�الكاCي�ل .٢

 .ل4ن�Cي�ا�صرفعامالبعض�ضعف�الثقافة�الشرعية�ا�صرفية�لدى� .٣

 .ةسIمي  قلة�ا�تخصص4ن�Cي�مجال�الرقابة�الشرعية�وا�لم4ن�بأعمال�ا�صارف� .٤

 .مع�بعض�الضوابط�الشرعية�ا�صرفية�قوان4نالتشريعات�وال�Cيوجود�تضارب� .٥

 .البلد�الواحد�ي سIمية�Cب4ن�الهيئات�الشرعية�Cي�ا�صارف��الفتاوى التعارض�Cي� .٦

 .رفاCي�ا�ص�العامل4ن ضبع�لدى ةسIمي  ضعف�xقتناع�با�صرفية� .٧

 .ةسIمي  ة�لقلة�ا�تخصص4ن�با�صارف�التقليديل4ن�من�البنوك�عامع�ى��xعتماد .٨

 .ةسIمي  التدريب�ع�ى�أعمال�ا�صارف��Cيقلة�الجهات�وا�راكز�التدريبية�ا�تخصصة� .٩

�xل²ـــــäامعـــــدم�/  xل²ـــــäامحالـــــة��Cـــــيل4ن�عـــــامالعـــــدم�تطبيـــــق�مبـــــدأ�الثـــــواب�والعقـــــاب�ع�ـــــى� .١٠

 .بالضوابط�الشرعية

 .البنوك�التقليدية�ة�أسوة�بما�هو�متبع�CيسIميضعف�وقلة� عIنات�عن�ا�صارف�   .١١
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١٦٢ 
 

 .الرأي�الشر�ي�فopا�نوتأخر�بيا�نتجات�ا�الية�بعض�االتطور�السريع�ل .١٢

لقلــــة��مــــن�مصـــرف�Cـــي�وقــــت�واحـــد�أكûـــ3 عـــدم�تفـــرغ�أعضــــاء�الهيئـــة�الشـــرعية�والعمــــل�Cـــي� .١٣

 .عددهم

 .ها�الرقابة�والتدقيق�الشر�يأساسظمة�موحدة�ومعاي�34يتم�ع�ى�أنعدم�وجود�  .١٤

 .عدم�تصنيف�وظيفة�ا�راقب�الشر�ي�كوظيفة�لها�معاي34ها�ا�هنية .١٥

 .قق�الشر�ي�الخار�يعدم�تفعيل�وظيفة�ا�راقب�وا�د .١٦
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١٦٣ 
 

        املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث

        دراسةدراسةدراسةدراسةفرضيات الفرضيات الفرضيات الفرضيات ال    اختباراختباراختباراختبار

        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

��يتناول          �ا�بحث �أو هذا �نتائج
ً
Q ال�اختبار� �طبيعة �لتحديد �بيانكو�جروف تم��ال��ات

جراء�إالفرضيات،�وبعد�ذلك�يتم��ختبار ا�ناسب�Q �حصائي  ��سلوب�وتحديد�علopاالحصول�

        .  دراسةفرضيات�ال�اختبار 

 أو أو أو أو 
ً
Q 
ً
Q 
ً
Q 
ً
Q : : : :كو�جروفكو�جروفكو�جروفكو�جروف    اختباراختباراختباراختبارنتائج�نتائج�نتائج�نتائج�            

�عرفـــة�توزيـــع�كـــو�جروف��اختبـــار جراء�إبـــ�مالدراســـة�قـــافرضـــيات��اختبـــار الباحـــث�ب�قيـــامقبـــل�

،�دراســـــةفرضـــــيات�ال�ختبـــــار ا�ناســـــب�Q �يحصـــــائ  ��ســـــلوبات،�ح�ـــــ�cيـــــتمكن�مـــــن�تحديـــــد�بيانـــــال

  .كو�جروف�k . Sاختبارنتائج��التاlيويوضح�الجدول�

        ))))١٨١٨١٨١٨////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        كو�جروفكو�جروفكو�جروفكو�جروف����اختبار اختبار اختبار اختبار نتائج�نتائج�نتائج�نتائج�

        توى�ا�عنويةتوى�ا�عنويةتوى�ا�عنويةتوى�ا�عنويةمممم        ختبارختبارختبارختبارحصاء�x حصاء�x حصاء�x حصاء�x إإإإقيمة�قيمة�قيمة�قيمة�        ا�حاور ا�حاور ا�حاور ا�حاور 

  ٠,٠٩٠  ١,٢٢٤  .ونظم�العمل�لها�كانا�ومدى�مIئمة��ةسIمي  واقع�الخدمات�ا�صرفية�
  ٠,٠٦٠  ١,١٤٠  . ةسIمي  ا�عاي�34الشرعية�ومدى�تطبيقها�ع�ى�الخدمات�ا�صرفية�

  ٠,٣٠١  ٠,٩٧٧  .ةسIمي  كفاءة�الخدمات�ا�صرفية��Cيل4ن�عامالتدريبية�لل�3gامجالدور�

  ٠,٢٣٢  ١,٠٢٦  .ةسIمي  ا�صارف��يا�صرفية�Cتطوير�الخدمات��معوقات

  )ةا�يدانيالدراسة�(الباحث��إعداد: ا�صدر

�نإفـ�ا�حـاور لجميـع��٠,٠٥مـن��أكgـ3 )مسـتوى�ا�عنويـة(قيمـة���أنويتضح�من�الجدول�السـابق�

�ختبــــار ا�عمليــــة�Q �بباســــتخدام��ســــالييقــــوم�الباحــــث��التــــاlيوب، ات�تتبــــع�التوزيــــع�الطبيõــــيبيانــــال

  T .اختبارومoÕا��دراسةفرضيات�ال
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١٦٤ 
 

�
ً
�ثانيا
ً
�ثانيا
ً
�ثانيا
ً
        TTTTاختباراختباراختباراختبارنتائج�نتائج�نتائج�نتائج�::::ثانيا

  lىو � �للفرضية�Tاختبارويب4ن�الجدول�التاlي�نتائج�

        ):):):):١٩١٩١٩١٩////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        lىlىlىlىو و و و � � � � ����للفرضيةللفرضيةللفرضيةللفرضية����TTTTاختباراختباراختباراختبارنتائج�نتائج�نتائج�نتائج�

        الفرضالفرضالفرضالفرض
����اختبار اختبار اختبار اختبار قيمة�قيمة�قيمة�قيمة�

    xحصاءxحصاءxحصاءxحصاء

مستوى�مستوى�مستوى�مستوى�

    ))))SigSigSigSig((((ا�عنوية�ا�عنوية�ا�عنوية�ا�عنوية�

مIئمة�بيئة�ونظم�العمل�ا�صرفية�لطبيعة��أن

        الشرعية�يؤثر�ع�ى�رضا�العمIء�عامIتا�
٠,٠٠٠  ********٤٤,٥٣٩  

0.05αالعIقة�دالة�إحصائية�عند�مستوى�دQلة�*       =.  

  ).ةالدراسة�ا�يدانينتائج�(الباحث�إعداد: ا�صدر������

 مــــــــن�أقــــــــلقيمــــــــة�مســــــــتوى�الدQلــــــــة��أنتبــــــــ4ن�مــــــــن�النتــــــــائج�ا�وضــــــــحة�Cــــــــي�الجــــــــدول�الســــــــابق�

الشـرعية��عـامIتا�مIئمة�بيئة�ونظم�العمل�ا�صـرفية�لطبيعـة�"بالنسبة�للفرضية�القائلة�٠,٠٥

ممــا�يـدل�ع�ـى�وجـود�عIقـة�ذات�دQلــة�إحصـائية�بـ4ن�مIئمـة�بيئـة�ونظــم�" يـؤثر�ع�ـى�رضـا�العمـIء

يــــتم��التــــاlيوب%. ٩٥الشــــرعية�ورضــــا�العمــــIء��بدرجــــة�ثقــــة��عــــامIتا�العمــــل��ا�صــــرفية�لطبيعــــة�

  . ول�هذا�الفرضقب

الخــدمات�ا�صــرفية�غ4ــ�3ملموســة،��أنل�بــو الفصــل�� �Cــيعرضــه��ســبق مــا  يؤكــد مــاوهــذا������

ضــــاءة،�و  �، وا�قاعــــد�، التقنيـــة��جهــــزةو، دى�ا�لمـــوس�فopــــا�مثــــل�مبüـــ�cا�صــــرفالجـــزء�ا�ــــا�أنو 

  .همارض�ىيؤدي�إlوكذلك�شكل�ا�ستندات�ا�ستخدمة�لها�تأث�34نف�cÞâع�ى�العمIء�مما�

  ةالثانيللفرضية�Tاختبارويب4ن�الجدول�التاlي�نتائج�

        ))))٢٠٢٠٢٠٢٠////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        ةةةةالثانيالثانيالثانيالثانيللفرضيةللفرضيةللفرضيةللفرضية����TTTTاختباراختباراختباراختبارنتائج�نتائج�نتائج�نتائج�

        الفرضالفرضالفرضالفرض
قيمة�قيمة�قيمة�قيمة�

    xحصاءxحصاءxحصاءxحصاء����اختبار اختبار اختبار اختبار 

مستوى�مستوى�مستوى�مستوى�

    ))))SigSigSigSig((((ا�عنوية�ا�عنوية�ا�عنوية�ا�عنوية�

 الخدماتجودة�وكفاءة�تطبيق�ا�عاي�34الشرعية�يرفع�من�

         سIمية ا�صرفية
٠,٠٠٠  ********٢٦,٩١٩  

0.05αالعIقة�دالة�إحصائية�عند�مستوى�دQلة�*       =.  

  ).ةالدراسة�ا�يدانينتائج�(الباحث�إعداد: ا�صدر������
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١٦٥ 
 

تبــــــــ4ن�مــــــــن�النتــــــــائج�ا�وضــــــــحة�Cــــــــي�الجــــــــدول�الســــــــابق�أن�قيمــــــــة�مســــــــتوى�الدQلــــــــة�أقــــــــل�مــــــــن���

 جــــودة�وكفــــاءة�الخــــدماتتطبيــــق�ا�عــــاي�34الشــــرعية��يرفــــع�مــــن�"بالنســــبة�للفرضــــية�القائلــــة�٠,٠٥

ممـــــا�يـــــدل�ع�ـــــى�وجـــــود�عIقـــــة�ذات�دQلـــــة�إحصـــــائية�بـــــ4ن�" وتقليـــــل�ا�خـــــاطر  ســـــIمية ا�صـــــرفية

�التـاlيوب�%.٩٥ سـIمية�بدرجـة�ثقـة�تطبيق�ا�عاي�34الشـرعية�وجـودة�وكفـاءة�الخـدمات�ا�صرفية

  . يتم�قبول�هذا�الفرض

ية�تســـــــد�بـــــــاب�التســـــــاهل�وxج¯oـــــــاد�ال²ـــــــäام�ا�صـــــــارف� ســـــــIمية�بتطبيـــــــق�ا�عـــــــاي�34الشـــــــرع أن

الشخ�ــ��Þوبالتــاlي�تقلــل�مــن�ا�خــاطر�وتــزرع�الثقــة�Cــي�نفــوس�ا�تعــامل4ن�معهــا،�وكلمــا�كــان�ا�عيــار�

�للخطـــوات�العمليــــة�للمنـــتج�كـــان�ذلــــك�أد�ـــى�إlــــى�ترجمتـــه�Cـــي�الــــدورة�ا�ســـتندية�ترجمــــة�
ً
مســـتوفيا

كفــــاءة�الخدمــــة�ا�صــــرفية�وبالتــــاlي�ترتفــــع�جــــودة�و ، وبــــذلك�تضــــمن�الدقــــة�Cــــي�التنفيــــذ�، صــــحيحة

  . سIمية

  الثالثة�للفرضية�Tاختبارويب4ن�الجدول�التاlي�نتائج�

        ):):):):٢١٢١٢١٢١////٣٣٣٣((((جدول�جدول�جدول�جدول�

        الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة����للفرضيةللفرضيةللفرضيةللفرضية����TTTTاختباراختباراختباراختبارنتائج�نتائج�نتائج�نتائج�

        الفرضالفرضالفرضالفرض
����اختبار اختبار اختبار اختبار قيمة�قيمة�قيمة�قيمة�

    xحصاءxحصاءxحصاءxحصاء

مستوى�مستوى�مستوى�مستوى�

    ))))SigSigSigSig((((ا�عنوية�ا�عنوية�ا�عنوية�ا�عنوية�

 x x x x3امجالالالالبببب����هتمامهتمامهتمامهتمامg3امجg3امجg3امجgل4ن�ل4ن�ل4ن�ل4ن�عامعامعامعامالتدريبية�للالتدريبية�للالتدريبية�للالتدريبية�لل����lيؤدي�إlيؤدي�إlيؤدي�إlرفع��كفاءة�الخدمات�رفع��كفاءة�الخدمات�رفع��كفاءة�الخدمات�رفع��كفاءة�الخدمات�����ىىىىيؤدي�إ

        ....ةةةةسIميسIميسIميسIمي        ا�صرفية�ا�صرفية�ا�صرفية�ا�صرفية�
٠,٠٠٠  ********٤٠,٨٦٣  

0.05αالعIقة�دالة�إحصائية�عند�مستوى�دQلة�*       =.  

  ).ةالدراسة�ا�يدانينتائج�(الباحث�إعداد: ا�صدر������

مـــن��أقـــلقيمـــة�مســـتوى�الدQلـــة��أنتبـــ4ن�مـــن�النتـــائج�التاليـــة�ا�وضـــحة�Cـــي�الجـــدول�الســـابق�

رفــع��كفــاءة��ىيــؤدي�إlــل4ن�عــامالتدريبيــة�لل�3gامجالبــ��هتمــامx �: " بالنســبة�للفرضــية�القائلــة��٠.٠٥

�هتمــامممــا�يــدل�ع�ــى�وجــود�عIقــة�ذات�دQلــة�إحصــائية�بــ4ن�x �،"ةســIمي  الخــدمات�ا�صــرفية�

يـتم��التـاlيوب%. ٩٥بدرجـة�ثقـة��ةسIمي  ل4ن�وكفاءة�الخدمات�ا�صرفية�عامالتدريبية�لل�3gامجالب

الجوانـب�الشـرعية�� تأهيل�العامل4ن�وتـدريoªم�وبصـفة�خاصـة�Cـي�وتكمن�أهمية. قبول�هذا�الفرض

وال�ــ��تم4ــ�äا�صــارف� ســIمية�عــن�البنــوك�التقليديــة�وبالتــاlي�نحتــاج�إlــى�مؤسســات�متخصصــة�

يسـم�cبا�صـرCي�الفقيـه،�وتكـون�العمالـة�قـادرة�ع�ـى� تقدم�برامج�مصـرفية�وشـرعية�ليخـرج�لنـا�مـا

�للمتطلبات�الشرعيةتقديم�الخدمة�ا�صرفية�بالسرعة�
ً
   .والجودة�ا�Iئمت4ن�وفقا



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٦٦ 
 

        الثالثالثالثالثالثالثالث����خIصة�الفصلخIصة�الفصلخIصة�الفصلخIصة�الفصل

وال�ـ��صـاغ�فopـا�قائمـة�xستقصـاء�وتـم��ةالدراسـة�ا�يدانيـانت��cالباحث�Cي�هذا�الفصـل�مـن�

توزيعهــــا�ع�ــــى�العـــــامل4ن�با�صــــارف�والفـــــروع� ســــIمية�محــــل�الدراســـــة،�وخــــرج�الباحـــــث�Cــــي�هـــــذا�

ونظــم�العمــل�Cــي�ا�صــارف� ســIمية�ع�ــى�رضــا�العمــIء،�كمــا�الفصــل�بوجــود�تــأث�34جــوهري�لبيئــة�

xل²ــــäام�بتطبيــــق�ا�عــــاي�34الشــــرعية�يرفــــع�مــــن�جــــودة�وكفــــاءة�الخــــدمات�ا�صــــرفية� ســــIمية،� أن

إlـى� يـؤدي وكذلك�xهتمام�بال3gامج�التدريبية�ا�صرفية�والشـرعية�للخـدمات�ا�صـرفية� سـIمية

اف3²ضـــها��ال�ـــ�الثIثـــة��ضـــياتوهـــذا�يؤكـــد�صـــحة�الفر �.Iميةرفـــع�كفـــاءة�الخـــدمات�ا�صـــرفية� ســـ

  .دراسةبداية�ال�Cيالباحث�

  :كاçتى�xسIميةالخدمات�ا�صرية��تطوير  معوقاتكما�تمكن�الباحث�من�ترتيب�أهم������

 .للمصارف� سIميةأو�تعليمات�منظمة�عدم�وجود�قانون�منظم� .١

 . سIميةضعف�التأهيل�الكاCي�للعامل4ن�Cي�ا�صارف� .٢

 .قلة�ا�تخصص4ن�Cي�مجال�الرقابة�الشرعية�وا�لم4ن�بأعمال�ا�صارف� سIمية .٣

 .وجود�تضارب�Cي�التشريعات�والقوان4ن�مع�بعض�الضوابط�الشرعية�ا�صرفية .٤

  .التعارض�Cي�الفتاوى�ب4ن�الهيئات�الشرعية�Cي�ا�صارف� سIمية�Cي�البلد�الواحد .٥

 

  :لهذه�ا�عوقات�ومoÕاواق3²ح�الباحث�بعض�الحلول�

  .إصدار�قانون�خاص�با�صارف� سIمية .١

وضع�خطط�تدريبية�شاملة��للعامل4ن�با�صارف� سIمية�وخاصة�العامل4ن�ا�سئول4ن� .٢

  .عن�تقديم�الخدمات�ا�صرفية

�ا�صارف� .٣ �فكرة �لشرح �دورية �وندوات �عا�ية �مؤتمرات �هناك �تكون �أن �ع�ى العمل

 .مها سIمية�والخدمات�ال���تقد

�هيئة� .٤ �من �الصادرة �وا�حسبية �الشرعية �ا�عاي34 �بتطبيق � سIمية �ا�صارف الä²ام

 .ةا�الية� سIميا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�
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        اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة

        تائج العامة للدراسةتائج العامة للدراسةتائج العامة للدراسةتائج العامة للدراسةننننالالالال

        والتوصياتوالتوصياتوالتوصياتوالتوصيات    
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  خامتة
  للبحث والتوصيات ةعامالالنتائج 

        

   
ُ
�ت �عد �ا�صرفية ��ةسIمي  الخدمات �للمت�ةعامبصفة �الرئيسية �مع�عامالواجهة ل4ن

� �وسياسة ��ةهاما�صرف، ��ل4نعاما�تلجذب �ع�ى �وا�حافظة �ف��الحالي4ن،�ل4نعاما�تالجدد

  .ا�ختلفة�صرفا��أنشطة Cيل�عامبوابة�العبور�للت

الشريعة��أحكامتستمد�مصداقي¯oا�من�كو�oا�تتفق�مع���ةسIمي  الخدمات�ا�صرفية�

�لطبيع¯oا�الفق��،�ويختلف�التكييف�ةسIمي  
ً
  .لهذه�الخدمات�وفقا

قدم�ا�صارف�
ُ
،�وتحصيل�كفتح�الحسابات�ا�صرفيةالعديد�من�الخدمات��ةسIمي  ت

 �ي�خدمات�جائزة�شرعو ،التجارية،�وغ34ها�راقو � 
ً
�للمعاي�34الشرعية�ما،�مادا

ً
�لكلت�تتم�وفقا

  .خدمة

� سIمي الä²ام �وx �ةا�صارف �التساهل �باب �تسد �الشرعية �ا�عاي34 �ج¯oادبتطبيق

�وب cÞيالشخ�lتقلل�ا�خاطر�التا،�� �الثقة ��ل4نعاما�تنفوس��Cيوتزرع ��و معها، جودة�من�ترفع

  .  وكفاءة�الخدمة

�ع أسفرت ��معوقات مأه�ع�ىالتعرف��نالدراسة �ا�صرفية ومن��ةسIمي  تطوير�الخدمات

  :هاأهم

 .ةسIمي  للمصارف�أو�تعليمات�منظمة�منظم��قانون عدم�وجود�  - أ

 .ةسIمي  ا�صارف��Cيل4ن�عامللبعض�اضعف�التأهيل�الكاCي�  - ب

 .ل4ن�Cي�ا�صرفعامالبعض�ضعف�الثقافة�الشرعية�ا�صرفية�لدى�  - ت

 .ةسIمي  قلة�ا�تخصص4ن�Cي�مجال�الرقابة�الشرعية�وا�لم4ن�بأعمال�ا�صارف�  - ث

 

�تأث�34جوهري�لبيئة�ونظم�العمل�Cي�تم�اثبات�صحة�فرضيات�الدراسة�وذلك� بوجود

xلä²ام�بتطبيق�ا�عاي�34الشرعية�يرفع�من�جودة� ا�صارف� سIمية�ع�ى�رضا�العمIء،�كما�أن
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وكفاءة�الخدمات�ا�صرفية� سIمية،�وكذلك�xهتمام�بال3gامج�التدريبية�ا�صرفية�والشرعية�

  .ءة�الخدمات�ا�صرفية� سIميةإlى�رفع�كفا يؤدي للخدمات�ا�صرفية� سIمية

  :النتائج�والتوصيات�مي�ي�أهوفيما�

    ::::نتائج�البحثنتائج�البحثنتائج�البحثنتائج�البحث - - - - ١١١١

والتطبيقية��وضوع�الخدمات�ا�صرفية�وفق��،ا�يدانيةو �،النظرية�دراسةتوصلت�ال�����

  :التالية�من�النتائج�ا�عاي�34الشرعية�عن�توصل�الباحث�لعدد

هو�حرصهم�ع�ى�ا�باح�والحIل��ةسIمي  ل�الناس�مع�ا�صارف�عاملت�همالباعث�� �أن -١

 .تجنب�ا�حرمات�بل�الشoªات�Cيورغب¯oم�

�ا�صرف� -٢ �البنك��ال��معظم�الخدمات��سIمي  يقدم بضوابط��نولك�التقليدييقدمها

 .شرعية

للخدمة�مما�يزيد�من��لله�تأث�34نف�cÞâع�ى�تقبل�العمي�و�ثاثا�عمار��ي سIمي�Cالطابع� -٣

 .رضا�العمIء

٤- � �و �نظاموجود �dنظاممحاس�� �ا�صرفية�( lىآحاسب �والخدمات �للمنتجات مصمم

سيضمن�تقديم�الخدمات�ا�صرفية�وفق�متطلبا�oا�الشرعية�ويدعم��كاملمت) ةسIمي  

 .من�أجله�أعدتويخدم�الغرض�الذي��كيا�oا

�قرارات� -٥ �Cي �جاء ��ا �طبقا �وفروعه �ا�صرف �oÙا �يقوم �ال�� �للخدمات الفحص�الشر�ي

 .�الخدمة�وقوة�مركز�ا�صرف�التنافÞâوتوصيات�الهيئات�الشرعية�يزيد�من�جودة�

 .يجابي�لدى�العمIءإللعقود�والنماذج�ا�ستخدمة�لها�تأث��34سIمي  الشكل� -٦

�للمؤسسات� -٧ �وا�راجعة �ا�حاسبة �لهيئة �ا�عاي�34الشرعية � سIميتطبيق ) أيوCي(ةا�الية

lيوالتطبيقات��الفتاوى تجنب�التضارب�ب4ن��ىتؤدي�إCمي  ا�صارف��Iةس. 

�ا�الية� -٨ �للمؤسسات �وا�راجعة �ا�حاسبة �هيئة �عن �الصادرة �الشرعية �ا�عاي34 تطبيق

 .ويرفع�من�جودة�الخدمات�لشرعيةا�خاطر�ايقلل�من�) أيوCي( ةسIمي  

با�عاي�34الشرعية�الصادرة�من�هيئة��لد�oم�علمليس��ةسIمي  با�صارف��نالعامل�4بعض -٩

 ).أيوCي(  ةسIمي  ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�
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Cي�مؤثر��ليس�له�دور �ةسIمي  ا�صارف��Cيالشرعية��دارة  �أو ممثل�الهيئة�الشرعية� - ١٠

 .با�صرف�الجدد�4ناختيار�العامل

�يحققل4ن�عامالتدريب�وتطوير�لغ�34كافية� سIمية�رف�اا�صخطط�التدريب�Cى� - ١١ �بما

 .Cيا�هاري�وا�عرCي�Cي�مجاQت�العلم�الشر�ي�وا�صر�بمستواهمxرتقاء�

١٢ - � �با�صارف �متعلقة �مهنية �شهادات �ع�ى �ا�حاسب�:(مثل�ةسIمي  الحصول شهادة

ال���تمنحها�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة��CSAA)(وا�دقق�الشر�ي�ا�عتمد�CIPA) ) (القانوني

خفض�ا�خاطر�الشرعية�ورفع��إlى،�وغ34ها�ستؤدى�)أيوCي( ةسIمي  للمؤسسات�ا�الية�

 .ل4ن�با�صرفعامالكفاءة�

 : ي سIمية��تا�صرفية��ات�معوقات�تطوير�الخدم�أهممن� - ١٣

 .للعامل4ن�Cي�ا�صارف� سIميةضعف�التأهيل�الكاCي�  . أ

 . قلة�ا�تخصص4ن�Cي�مجال�الرقابة�الشرعية�وا�لم4ن�بأعمال�ا�صارف� سIمية  . ب

 .Cي�ا�صرف�نالعامل�4بعض ضعف�الثقافة�الشرعية�ا�صرفية�لدى  . ت

 . ل4ن�Cي�ا�صرفعامالبعض�لدى��ةسIمي  ضعف�xقتناع�با�صرفية�  . ث

بالضوابط��xلä²امعدم�/  xلä²امحالة��Cيل4ن�عامالعدم�تطبيق�مبدأ�الثواب�والعقاب�ع�ى�  . ج

 . الشرعية

 .ةسIمي  رف�با�صرفية�اللمص�االعلي�ات دار بعض�عدم�اقتناع�  . ح

 الرأي�الشر�ي��نوتأخر�بياالتطور�السريع�للمنتجات�ا�الية�  . خ
ً
 .Cى�بعضها�أحيانا

 .قرارات�وتوصيات�الهيئة�الشرعية�Cي�تعديل�ا�خالفاترف�مع�اا�ص ضبع�تجاوبضعف�  . د

 .مع�بعض�الضوابط�الشرعية�ا�صرفية�قوان4نالتشريعات�وال�Cيوجود�تضارب�  . ذ

 .ةسIمي  للمصارف�أو�تعليمات�منظمة�منظم��قانون عدم�وجود�  . ر

 .ةسIمي  التدريب�ع�ى�أعمال�ا�صارف��Cيقلة�الجهات�وا�راكز�التدريبية�ا�تخصصة�  . ز

 .البنوك�التقليدية�Cيبما�هو�متبع��ة سIمية�أسو ات�عن�ا�صارف� عIنضعف�وقلة�  . س
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    ::::التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات - - - - ٢٢٢٢

�الح�Cي ��lىاضوء�تشخيص�الوضع �تم�ةسIمي  ا�صارف��Cيللخدمات�ا�صرفية �وما ،

 :ة�تيمن�نتائج،�يق3²ح�الباحث�التوصيات��إليهالتوصل�

١. �� �Cي �مصرفية�نالتنويع �ومنتجات �خدمات �و�تقديم �ا�صرفية �والخدمات شطة

 .ةسIمي  جيدة،�والعمل�ع�ى�ابتكار�الجديد�من�الخدمات�ا�صرفية�

٢.  xهتمام�� �Cبالطابع �تقبل��و�ثاثا�عمار��ي سIمي �ع�ى � cÞâتأث�34نف� �من �له �ا

 . العميل�للخدمة

�ال��بالنظم�ا�حاسبية�ا�تخصصة�والدورات�ا�ستندية��ةسIمي  دعم�ا�صارف� .٣

 .يا�صرCي� سIمتتفق�مع�ا�عاي�34الشرعية�للعمل�

�ض .٤ �وجود ��إدارةرورة �الللرقابة ��Cيشرعية �مصرف �كل �الدقيقة ع�ى�للمراقبة

 .صرفالعمل�ا�صرCي�Cي�ا��ناالخاصة�بميد�هاموا�شطة�ن�

٥. � بتطبيق�ا�عاي�34الشرعية�وا�حاسبية�للمصارف��ةسIمي  ا�صارف��الä²امضرورة

 .ةسIمي  وا�ؤسسات�ا�الية�

ئول4ن�عن�وخاصة�ا�س�ةسIمي  ل4ن�با�صارف�عاملل��شاملةوضع�خطط�تدريبية� .٦

 .تقديم�الخدمات�ا�صرفية

تدعم��ال��تقدمها�الهيئات�وا�ؤسسات�ا�الية�العا�ية��ال��xستفادة�من�الخدمات� .٧

 .تكارالتطوير�والتحديث�وxب�أو مجال�التدريب��Cيسواء��يCي� سIما�صرالعمل�

٨. � �الشرعية �الهيئة �دور ��دارة  �أو تفعيل ��Cيالشرعية �اختيار�العاملا�شاركة �4نCي

 .الجدد

والثقافة�ا�تصلة�با�فاهيم�وا�صطلحات�الخاصة��الو�يالعمل�ع�ى�نشر�ا�زيد�من� .٩

� ��ةسIمي  بالص34فة �تكثيف �خIل �و من �لشرح�ا�ؤتمرات �وا�حاضرات الندوات

� �ا�صارف ��ةسIمي  فكرة �لطبيعة�تقدمها�ال��والخدمات �الصحيح ،والتوضيح

 .جابة�ع�ى�استفسارات�العمIءمن�الناحية�الشرعية�و  �عملها

١٠. � �ع�ى �با�صارف��إنشاءالعمل �و ةسIمي  كليات�خاصة �الج�أقسام، عات�ماداخل

 .يxقتصاد� سIم Cيوتشجيع�الباحث4ن��ةسIمي  وا�عاهد�تختص�با�صارف�
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١١.  xمي  ل4ن�با�صارف�عامبالتنمية�البشرية�لل�هتمامIق��ةسIمن�حيث�القيم�و�خ

 .صد�ا�نشودة�كرسالة�وليست�كوظيفةوالسلوك�وا�عرفة�والفهم�السليم�با�قا

 .تنويع�ا�جاQت�ذات�ا�ردود�xجتما�ي .١٢

 .ةسIمي  با�صارف�أو�تعليمات�منظمة�خاصة�خاص��ن إصدار�قانو  .١٣
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        وا�صادروا�صادروا�صادروا�صادر����ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع

        ::::ا�راجع�باللغة�العربيةا�راجع�باللغة�العربيةا�راجع�باللغة�العربيةا�راجع�باللغة�العربية •

 
ً
Qأو 
ً
Qأو 
ً
Qأو 
ً
Qرواية�حفص�عن�عاصم�رواية�حفص�عن�عاصم�رواية�حفص�عن�عاصم�رواية�حفص�عن�عاصم�((((كتاب�كتاب�كتاب�كتاب�هللاهللاهللاهللا�عز�وجل�عز�وجل�عز�وجل�عز�وجل: : : : القرالقرالقرالقرآآآآن�الكريم�ن�الكريم�ن�الكريم�ن�الكريم�": ": ": ": أو((((    

    

 
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
 ثانيا
ً
    كتب�التفس�34كتب�التفس�34كتب�التفس�34كتب�التفس�34: : : : ثانيا

�الجزائري  .١ �جابر �بكر �ا�سلم"""": أبو �ا�سلممoÕاج �ا�سلممoÕاج �ا�سلممoÕاج �""""مoÕاج ،� ،� ،� ،� �والنشر، �للطباعة �السIم القاهرة،�دار

 م،�١٩٧٣مصر،
    

 
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
    : : : : كتب�الحديثكتب�الحديثكتب�الحديثكتب�الحديث: : : : ثالثا

�شعيب��رنؤوط،�مؤسسة�الرسالة،�ب34وت،:تحقيق�،،،،""""انانانانييييصحيصحيصحيصحيحححح�ابن�ح�ابن�ح�ابن�ح�ابن�ح"""":  انيح�ابن .١

 .م�٢،١٩٩٣ط�لبنان،

    .م�١٩٩٥،�،لبنان،دار�الفكر�،�ب34وت�عون�ا�عبود�Cى�شرح�سعون�ا�عبود�Cى�شرح�سعون�ا�عبود�Cى�شرح�سعون�ا�عبود�Cى�شرح�س����ن�ابو�داود�ن�ابو�داود�ن�ابو�داود�ن�ابو�داود�:  "أبو�داود� ....٢٢٢٢

محمد�م�ى�الدين�عبد�الحميد،�ا�كتبة�العصرية،�: تحقيق�،،،،""""سسسس����ن�أبى�داودن�أبى�داودن�أبى�داودن�أبى�داود""""    : ----------  .٣

 ).  ٣/٣٠٤(بدون�تاريخ�نشر�لبنان،�صيدا،�ب34وت،�

  .م٢٠٠٢ب34وت،��- دار�ابن�كث34،�دمشق�،،،،""""صحيصحيصحيصحيحححح�البخارى �البخارى �البخارى �البخارى """": البخارى  .٤

٥. � �ال3²مزى """": ال3²مذي �ال3²مزى ن �ال3²مزى ن �ال3²مزى ن �"سسسس����ن �فؤاد �محمد �تحقيق �البابى�يالبا�عبد، �مصطفى �مكتبة ،

،cdم�١٩٧٥/هـ١٣٩٥) (٢ط�(مصر،��القاهرة،�الحل. (  

 .،�ب34وت،�لبنان)دار�إحياء�ال3²اث�العربى( ))))صحيصحيصحيصحيحححح�مسلم��مسلم��مسلم��مسلم�((((: مسلم .٦

 

 
ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
 رابعا
ً
    ::::كتب�الفقه�وأصولهكتب�الفقه�وأصولهكتب�الفقه�وأصولهكتب�الفقه�وأصوله: : : : رابعا

 .م٢٠١٣سوريا،��دار�النوادر�،�دمشق،�""""تكملة�فتتكملة�فتتكملة�فتتكملة�فتحححح�القدير�القدير�القدير�القدير: ":: ":: ":: ":    ابن�الهمام .١

  ).هـ�٣،١٤٠٢دار�الدعوة�،ط(،�"""" جماع� جماع� جماع� جماع�: ": ": ": "    ابن�ا�نذر .٢

 .م١٩٨٣ القاهرة،مصر،،،�دار�الكتب�العلمية""""xشباه�والنظائرxشباه�والنظائرxشباه�والنظائرxشباه�والنظائر"""": السيوطى� .٣

�الكويتية"""" .٤ �الفقهية �الكويتيةا�وسوعة �الفقهية �الكويتيةا�وسوعة �الفقهية �الكويتيةا�وسوعة �الفقهية �الطبعة��،،،،""""ا�وسوعة �الكويت، �xوقاف�والشئون� سIمية، وزارة

 .م�٢٠٠٦وlى�،



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٧٥ 
 

٥. � �تيمية �الشه�34بابن �الحليم �عبد �ابن �أحمد �الدين �تقي �العباس �أبى � سIم   :شيخ

 . م٣�،١٩٩١ط مصر،�،�القاهرة،�دار�الغد�العربى،�،�،�،�""""الفتاوى�الك3gى الفتاوى�الك3gى الفتاوى�الك3gى الفتاوى�الك3gى """"

٦. ��dمي،�تعريفه�وتاريخه�ومذاهبه""""    :محمد�مصطفى�شلIي�الفقه� سCمي،�تعريفه�وتاريخه�ومذاهبها�دخل�Iي�الفقه� سCمي،�تعريفه�وتاريخه�ومذاهبها�دخل�Iي�الفقه� سCمي،�تعريفه�وتاريخه�ومذاهبها�دخل�Iي�الفقه� سCنظرية�نظرية�نظرية�نظرية�����- - - - ا�دخل�

 .م�١٩٨٥الطبعة�العاشرة،لبنان،ب34وت�،�الدار�الجامعية�،�،�،�،�،�""""ا�لكية�والعقدا�لكية�والعقدا�لكية�والعقدا�لكية�والعقد

        

 
ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
    ::::كتب�xقتصاد�والتمويل�والبنوككتب�xقتصاد�والتمويل�والبنوككتب�xقتصاد�والتمويل�والبنوككتب�xقتصاد�والتمويل�والبنوك: : : : خامسا

�دوابة .١ �تدعيم"""": أشرف �Cى �ا�الية �xسواق �تدعيمدور �Cى �ا�الية �xسواق �تدعيمدور �Cى �ا�الية �xسواق �تدعيمدور �Cى �ا�الية �xسواق �ا�صارف�����دور �Cى ��جل �ا�صارف�xستثمار�طويل �Cى ��جل �ا�صارف�xستثمار�طويل �Cى ��جل �ا�صارف�xستثمار�طويل �Cى ��جل xستثمار�طويل

 .م�١�،٢٠٠٦ط�القاهرة،�مصر،،�دار�السIم�للطباعة�والنشر،""""xسIميةxسIميةxسIميةxسIمية

دار�السIم�،�،�،�،�""""والتطبيقىوالتطبيقىوالتطبيقىوالتطبيقى    الفكرى الفكرى الفكرى الفكرى �ساس��ساس��ساس��ساس�––––الخدمات�ا�صرفية� سIمية�الخدمات�ا�صرفية� سIمية�الخدمات�ا�صرفية� سIمية�الخدمات�ا�صرفية� سIمية�""""    : ------------  .٢

 . م�٢٠١٣ القاهرة،�مصر،�للطباعة�والنشر،

،�،�،�،�""""تسويق�الخدمات�ا�صرفية��سس�والتطبيق�العم�ي�Cي�البنوكتسويق�الخدمات�ا�صرفية��سس�والتطبيق�العم�ي�Cي�البنوكتسويق�الخدمات�ا�صرفية��سس�والتطبيق�العم�ي�Cي�البنوكتسويق�الخدمات�ا�صرفية��سس�والتطبيق�العم�ي�Cي�البنوك"""": السيد�عبده�النا�ي .٣

 .م�٢٠٠٣ ،�لبنان،�اتحاد�ا�صارف�العربية،�ب34وت

�ناصر .٤ �التشغيل"""": الغريب �وقضايا � � سIمية �ا�صرفية �التشغيلأصول �وقضايا � � سIمية �ا�صرفية �التشغيلأصول �وقضايا � � سIمية �ا�صرفية �التشغيلأصول �وقضايا � � سIمية �ا�صرفية دار�أبوللو�للطباعة��،،،،""""أصول

 .م١�،١٩٩٦مصر،�ط والنشر�،�القاهرة،

�ل�ا�عاي�34الشرعية،ا�عاي�34الشرعية،ا�عاي�34الشرعية،ا�عاي�34الشرعية، .٥ �وا�راجعة �ا�حاسبة � سIمية،هيئة �ا�الية  البحرين،لمؤسسات

 م�٢٠١٥

 .م٢٠٠٤البحرين،� ،"اجعة�للمؤسسات�ا�اليةهيئة�ا�حاسبة�وا�ر " ا�عاي�34ا�حاسبية،ا�عاي�34ا�حاسبية،ا�عاي�34ا�حاسبية،ا�عاي�34ا�حاسبية، .٦

دار�الحامد�للنشر،الطبعة��وlى،�عمان،��ردن��،،،،""""التسويق�ا�صرCيالتسويق�ا�صرCيالتسويق�ا�صرCيالتسويق�ا�صرCي"""": تيس�34العجارمة .٧

 .م٢٠٠٥،

،�البارودي�العلمية�للنشر�والتوزيعدار��،،،،""""تسويق�الخدمات�الصحيةتسويق�الخدمات�الصحيةتسويق�الخدمات�الصحيةتسويق�الخدمات�الصحية"""": ثامر�ياسر�البكرى� .٨

 .م٢٠٠٥ xردن،� عمان�،

،�نشر�والتوزيعإثراء�لل�،،،،""""تسويق�الخدمات�ا�اليةتسويق�الخدمات�ا�اليةتسويق�الخدمات�ا�اليةتسويق�الخدمات�ا�الية: "ثامر�يسري�البكري�وأحمد�ا�رحومي� .٩

 .م�٢٠٠٨الطبعة��وlى�،�

 م،٢�،١٩٨٧ط لبنان،،�ب34وت،�دار�النفائس�،،،،""""العمليات�البنكيةالعمليات�البنكيةالعمليات�البنكيةالعمليات�البنكية""""    ::::    جعفر�الجزار .١٠

��م4ن .١١ � سIم": حسن �Cي �واستثمارها �ا�صرفية �دار�الشروق،"الودائع �،�لسعوديةا،

 .م�١�،١٩٨٣ط
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١٢. �üمصر، ،�القاهرة،التعاون�للطبع�والنشردار��،،،،""""عقود�الخدمات�ا�صرفيةعقود�الخدمات�ا�صرفيةعقود�الخدمات�ا�صرفيةعقود�الخدمات�ا�صرفية"""": حسن�حس 

 .م١٩٨٦

١٣. � �شحاتة �حس4ن �الفكر�والتطبيق"""": حس4ن �ب4ن �الفكر�والتطبيقا�صارف� سIمية �ب4ن �الفكر�والتطبيقا�صارف� سIمية �ب4ن �الفكر�والتطبيقا�صارف� سIمية �ب4ن �التقوى،��،،،،""""ا�صارف� سIمية مكتبة

  . م٢٠٠٦ مصر، القاهرة،

١٤. � �الدبيان �محمد �بن �ومعاصرة"""": دبيان �أصالة � سIمي �الفقه �Cى �ا�الية �ومعاصرةا�عامIت �أصالة � سIمي �الفقه �Cى �ا�الية �ومعاصرةا�عامIت �أصالة � سIمي �الفقه �Cى �ا�الية �ومعاصرةا�عامIت �أصالة � سIمي �الفقه �Cى �ا�الية �،،،،""""ا�عامIت

  .هـ��١٤٣٤ا�جلد�الثانى�عشر،���السعودية،�مكتبة�ا�لك�فهد�الوطنية،الرياض�،

�xلك3²ونية"""": رأفت�رضوان .١٥ �xلك3²ونيةعالم�التجارة �xلك3²ونيةعالم�التجارة �xلك3²ونيةعالم�التجارة ��،،،،""""عالم�التجارة �القاهرة، �للتنمية، �العربية مصر،�ا�نظمة

 .م�١٩٩٩

�الخدمات�ا�صرفيةعو�عو�عو�عو�"""": رعد�حسن�الصرن  .١٦ �الخدمات�ا�صرفيةة�جودة �الخدمات�ا�صرفيةة�جودة �الخدمات�ا�صرفيةة�جودة �دار�التواصل�العربى�للطباعة�""""ة�جودة ،

 .م�٢٠٠٨والنشر�والتوزيع�،�عمان،��ردن�،�

١٧. � �الجرجاوى �محمود �ع�ى �xستبيان"""": زياد �لبناء �ا�نهجية �xستبيانالقواعد �لبناء �ا�نهجية �xستبيانالقواعد �لبناء �ا�نهجية �xستبيانالقواعد �لبناء �ا�نهجية �""""القواعد ،� ،� ،� �الثانية،�، الطبعة

 .م�٢٠١٠مطبعة�أبناء�الجراح،�فلسط4ن،�

١٨. � �وا"""": سامر�مظهر�قنطق�ى �ا�صارف �Cى �التمويل �واصناعة �ا�صارف �Cى �التمويل �واصناعة �ا�صارف �Cى �التمويل �واصناعة �ا�صارف �Cى �التمويل � سIميةصناعة � سIمية�ؤسسات � سIمية�ؤسسات � سIمية�ؤسسات �دار�""""�ؤسسات ،

 .م�٢٠١٠ سوريا،،،�حلبشعاع

مكتبة�دار�"تطوير�xعمال�ا�صرفية�بما�يتفق�والشريعة�xسIميةتطوير�xعمال�ا�صرفية�بما�يتفق�والشريعة�xسIميةتطوير�xعمال�ا�صرفية�بما�يتفق�والشريعة�xسIميةتطوير�xعمال�ا�صرفية�بما�يتفق�والشريعة�xسIمية" " " " : سامى�حسن�حمود .١٩

 .م٣�،١٩٩١ال3²اث�،�ط

 .م�٢٠١٣بدون�ناشر�،" " " " ا�صرفية� سIمية�و�oضة�xمةا�صرفية� سIمية�و�oضة�xمةا�صرفية� سIمية�و�oضة�xمةا�صرفية� سIمية�و�oضة�xمة""""    :سم�34رمضان�الشيخ� .٢٠

٢١. � �ط�دار�مكتبة،،،،""""أساسيات�التسوق أساسيات�التسوق أساسيات�التسوق أساسيات�التسوق """": شفيق�حداد �عمان،��ردن�، ،�١الحامد�للنشر،

 .م��١٩٩٨

�أبوتايه .٢٢ �محمد �والتطبيق: ": ": ": "صالح �النظرية �ب4ن �ا�صرCى �والتطبيقالتسويق �النظرية �ب4ن �ا�صرCى �والتطبيقالتسويق �النظرية �ب4ن �ا�صرCى �والتطبيقالتسويق �النظرية �ب4ن �ا�صرCى �للنشر�""""التسويق �دار�وائل ،

 . م�١�،٢٠٠٨والتوزيع،�عمان،��ردن،�ط

�القاهرة،�مصر،مطبوعات�جامعة��زهر،�،،،،""""النقود�والبنوكالنقود�والبنوكالنقود�والبنوكالنقود�والبنوك"""": صIح�الدين�فهم�cمحمود .٢٣

 .بدون�تاريخ�

،�الدار�"التحدياتالتحدياتالتحدياتالتحديات����––––التجارب�التجارب�التجارب�التجارب�����- - - - ا�فاهيما�فاهيما�فاهيما�فاهيم: : : : التجارة�xلك3²ونيةالتجارة�xلك3²ونيةالتجارة�xلك3²ونيةالتجارة�xلك3²ونية: "ل�حمادطارق�عبد�العا .٢٤

 .م٢٠٠٣ مصر،� الجامعية،� سكندرية،
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١٧٧ 
 

٢٥. � �غربى �الحليم �ا�صرفية""""    :عبد �ومؤسساته �ا�شاركة �ا�صرفيةنظام �ومؤسساته �ا�شاركة �ا�صرفيةنظام �ومؤسساته �ا�شاركة �ا�صرفيةنظام �ومؤسساته �ا�شاركة �""""نظام ،� ،� ،� ،� العا�ية��ءالفدادار�ابى

 .م�٢٠١٥للنشر�وال3²جمة�،�سوريا�،�

مجموعة�دار�أبى�،�،�،�،�""""البنك� سIمي�النموذالبنك� سIمي�النموذالبنك� سIمي�النموذالبنك� سIمي�النموذ����ى�ب4ن�التنظ�34والتطبيقى�ب4ن�التنظ�34والتطبيقى�ب4ن�التنظ�34والتطبيقى�ب4ن�التنظ�34والتطبيق"""":  ------------------  .٢٦

 .م�٢٠١٤الفداء�العا�ية�للنشر�والتوزيع�وال3²جمة�،�سوريا�،�مارس

�ا�صارف؟؟؟؟"""":  -----------------  .٢٧ �هذه �عن �تعرف �ا�صارفماذا �هذه �عن �تعرف �ا�صارفماذا �هذه �عن �تعرف �ا�صارفماذا �هذه �عن �تعرف ��""""ماذا �الفداء �ر للنش�العا�يةدار�أبي

 .م�٢٠١٦سوريان ،�والتوزيع�وال3²جمة

دار�أسامة�للنشر��،،،،""""ا�صارف�xسIمية�ب4ن�النظرية�التطبيقا�صارف�xسIمية�ب4ن�النظرية�التطبيقا�صارف�xسIمية�ب4ن�النظرية�التطبيقا�صارف�xسIمية�ب4ن�النظرية�التطبيق: "الهي��cعبد�الرازق�رحيم� .٢٨

 .م�١��،١٩٩٨والتوزيع،��ردن،�ط

٢٩. � �الستار�أبو�غدة �ا�صرفية"""": عبد �و�ساليب �ا�عامIت �Cى �ا�صرفيةبحوث �و�ساليب �ا�عامIت �Cى �ا�صرفيةبحوث �و�ساليب �ا�عامIت �Cى �ا�صرفيةبحوث �و�ساليب �ا�عامIت �Cى �التو �،،،،""""بحوث ،�فيقشركة

 .م�١�،٢٠٠٢ط�السعودية،��مجموعة�دلة�ال3gكة،

٣٠.  ----------------------  :"""" Iا�عام� �Cي �ا�عامI بحوث �Cي �ا�عامI بحوث �Cي �ا�عامI بحوث �Cي �بحوث �ت �ت �ت � سIمية����و�ساليبو�ساليبو�ساليبو�ساليبت � سIميةا�صرفية � سIميةا�صرفية � سIميةا�صرفية �""""ا�صرفية ،� ،� ،� شركة�،

  .م��٢٠٠٤،�)١ط( السعودية، التوفيق�،�مجموعة�دلة�ال3gكة،

٣١.  --------------------- """"� �ا�عامIت �Cى �بحوث �ا�عامIت �Cى �بحوث �ا�عامIت �Cى �بحوث �ا�عامIت �Cى �""""ا�صرفيةا�صرفيةا�صرفيةا�صرفية����و�ساليبو�ساليبو�ساليبو�ساليببحوث ،� ،� ،� �التوفيق،�، شركة

 .م��١�،٢٠٠٩ط�السعودية، مجموعة�دلة�ال3gكة،

�: ": ": ": "عبد�السميع�ا�صري  .٣٢
ً
�ا�صرف� سIمي�علميا
ً
�ا�صرف� سIمي�علميا
ً
�ا�صرف� سIمي�علميا
ً
 ا�صرف� سIمي�علميا

ً
 وعمليا
ً
 وعمليا
ً
 وعمليا
ً
  مصر، ،،�القاهرة،�مكتبة�وهبة""""وعمليا

 .م�١٩٨٨

،�يان�للطباعة�والنشرالب�،،،،""""اقتصاديات�النقود�والبنوكاقتصاديات�النقود�والبنوكاقتصاديات�النقود�والبنوكاقتصاديات�النقود�والبنوك"""": عبد�ا�نعم�را��Þ،�فرج�عزت .٣٣

 .م�٢٠٠١مصر،�، سكندرية

 .،�دار�ا�طبوعات�الجامعية�"العقود�وعمليات�البنوك�التجاريةالعقود�وعمليات�البنوك�التجاريةالعقود�وعمليات�البنوك�التجاريةالعقود�وعمليات�البنوك�التجارية"""": ع�ي�البارودي� .٣٤

�""""معامIت�البنوك�الحديثة�Cى�ضوء�xسIممعامIت�البنوك�الحديثة�Cى�ضوء�xسIممعامIت�البنوك�الحديثة�Cى�ضوء�xسIممعامIت�البنوك�الحديثة�Cى�ضوء�xسIم"""": ع�ي�السالوس .٣٥ ،� ،� ،� مكتبة�الحرم4ن،�قطر�،�،

  . م�١٩٨٣الطبعة��وlى،�

،�،�دار�الoÕضة�العربية""""عمليات�البنوك�من�الوجهة�القانونيهعمليات�البنوك�من�الوجهة�القانونيهعمليات�البنوك�من�الوجهة�القانونيهعمليات�البنوك�من�الوجهة�القانونيه"""":  ع�ى�جمال�الدين�عوض� .٣٦

  .م�١٩٨١مصر، ،القاهرة�

�الق""""تسويق�الخدمات�ا�صرفيةتسويق�الخدمات�ا�صرفيةتسويق�الخدمات�ا�صرفيةتسويق�الخدمات�ا�صرفية"""": عوض�بدير�الحداد .٣٧ �البيان�للطباعة�والنشر،  ،اهرة،

 .م�١٩٩٩ مصر،



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٧٨ 
 

�الشيخ .٣٨ �تعامIت�ا�صارف� سIمية: "غسان�محمد �Cى �تعامIت�ا�صارف� سIميةاختIط�الحIل�بالحرام �Cى �تعامIت�ا�صارف� سIميةاختIط�الحIل�بالحرام �Cى �تعامIت�ا�صارف� سIميةاختIط�الحIل�بالحرام �Cى �دار�"اختIط�الحIل�بالحرام ،

 .م�٢٠١٤ سوريا، القلم،�دمشق،

التجارة�و�عمال�التجارة�و�عمال�التجارة�و�عمال�التجارة�و�عمال�����––––وسائل�ا�دفوعات�xلك3²ونية�وسائل�ا�دفوعات�xلك3²ونية�وسائل�ا�دفوعات�xلك3²ونية�وسائل�ا�دفوعات�xلك3²ونية�: "فريد�النجا،�وليد�النجار�وآخرون .٣٩

  .م�٢٠٠٦مصر،،�الدار�الجامعية�،� سكندرية�–" xلك3²ونية�ا�تكاملةxلك3²ونية�ا�تكاملةxلك3²ونية�ا�تكاملةxلك3²ونية�ا�تكاملة

٤٠. � �البلتا�ي �التحديات:"محمد �التطبيق �النظرية � سIمية �التحدياتا�صارف �التطبيق �النظرية � سIمية �التحدياتا�صارف �التطبيق �النظرية � سIمية �التحدياتا�صارف �التطبيق �النظرية � سIمية �الشروق، """"ا�صارف  دار

 .م٢٠١٢القاهرة،�مصر،

�هللا�الشيبانى .٤١ �بن�عبد �بدون�ربا"""": محمد �بدون�ربابنوك�تجارية �بدون�ربابنوك�تجارية �بدون�ربابنوك�تجارية �دار��– """"بنوك�تجارية �وعمليه، �نظرية دراسة

 .م١٩٩٨ ،والتوزيع�،�الرياضعالم�الكتب�للنشر�

٤٢. � �شافõى �زكى �محمد �النق"""": ، �Cى �النقمقدمة �Cى �النقمقدمة �Cى �النقمقدمة �Cى �والبنوكمقدمة �والبنوكود �والبنوكود �والبنوكود �العربية""""ود �دار�الoÕضة �القاهرة،، ،�

  .م�١٩٦٤ مصر،

 م١٩٩٤ ،،�دار�التعارف�للمطبوعات""""البنك�الIربوى�Cى�xسIمالبنك�الIربوى�Cى�xسIمالبنك�الIربوى�Cى�xسIمالبنك�الIربوى�Cى�xسIم"""": محمد�باقر�الصدر� .٤٣

�،دار��oضة�مصر،�القاهرة  """"معامIت�البنوك�وأحكامها�الشرعيةمعامIت�البنوك�وأحكامها�الشرعيةمعامIت�البنوك�وأحكامها�الشرعيةمعامIت�البنوك�وأحكامها�الشرعية: ": ": ": "محمد�سيد�طنطاوى  .٤٤

 .م١٥�،١٩٩٧ط��مصر،

�عمر .٤٥ �الحليم �عبد �"""": محمد �الجوانب �الجوانب �الجوانب �لبطاقات�الجوانب �وا�حاسبية �وا�صرفية �لبطاقات�الشرعية �وا�حاسبية �وا�صرفية �لبطاقات�الشرعية �وا�حاسبية �وا�صرفية �لبطاقات�الشرعية �وا�حاسبية �وا�صرفية الشرعية

  . م١٩٩٧مصر،�مؤسسة�إي3²اك�للنشر�والتوزيع،�القاهرة،""""xئتمانxئتمانxئتمانxئتمان

 م١٩٨١،�مطبعة�جامعة�مصر�،�"التسويق�ا�عاصر: "محمد�عبد�هللا�عبد�الرحيم� .٤٦

�الصC34ى .٤٧ �الفتاح �عبد �محمد ،� ،� ،� �البنوك""""، �البنوكادارة �البنوكادارة �البنوكادارة �عمان،�دار�ا�ناه�،،،،""""ادارة ،� �للنشر�والتوزيع ج

 .  م١�،٢٠٠٦،�ط�ردن

  م،٦�،٢٠٠٧ط دار�النفائس،��ردن،�""""ا�عامIت�ا�الية�ا�عاصرةا�عامIت�ا�الية�ا�عاصرةا�عامIت�ا�الية�ا�عاصرةا�عامIت�ا�الية�ا�عاصرة"""": محمد�عثمان�شب�34 .٤٨

 .م�٢٠٠١،�دار�النفائس،��ردن�،،،،""""ا�عامIت�ا�اليةا�عامIت�ا�اليةا�عامIت�ا�اليةا�عامIت�ا�الية"""":   ----------------  .٤٩

مدخل�اس3²اتيمدخل�اس3²اتيمدخل�اس3²اتيمدخل�اس3²اتي����ي�ي�ي�ي�: : : : التسويق�ا�صرCيالتسويق�ا�صرCيالتسويق�ا�صرCيالتسويق�ا�صرCي"""": جاسم�الصميعدى،�ردينه�عثمان�يوسفمحمود� .٥٠

 .م�٢٠٠١،�،��ردنناهج�للنشر�والتوزيع�،�عمانر�ا�،�دا""""كم��تحلي�يكم��تحلي�يكم��تحلي�يكم��تحلي�ي

،�دار�""""الشامل�Cى�معامIت�وعمليات�ا�صارف�xسIميةالشامل�Cى�معامIت�وعمليات�ا�صارف�xسIميةالشامل�Cى�معامIت�وعمليات�ا�صارف�xسIميةالشامل�Cى�معامIت�وعمليات�ا�صارف�xسIمية: ": ": ": "    محمود�عبد�الكريم�إرشيد .٥١

 .   م٢٠٠٧النفائس�،��ردن�،�

 ،١ط ،د�العاlي�للفكر� سIمي�عه،�ا""""xعتمادات�ا�ستنديةxعتمادات�ا�ستنديةxعتمادات�ا�ستنديةxعتمادات�ا�ستندية: ": ": ": "    م�ي�إسماعيل�علم�الدين .٥٢

 .م��١٩٩٦ القاهرة،�مصر،



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������

  

  
  

 

١٧٩ 
 

٥٣. � �صادق، �مصرفية""""مدحت �وتقنيات �مصرفيةأدوات �وتقنيات �مصرفيةأدوات �وتقنيات �مصرفيةأدوات �وتقنيات �القاهرة،""""أدوات �والنشر، �للطباعة �دار�غريب ، 

 .م٢٠٠١ مصر،

٥٤. �Iمع� �ا�صرCي: "نا�ى �للتسويق �العلمية �ا�صرCي�صول �للتسويق �العلمية �ا�صرCي�صول �للتسويق �العلمية �ا�صرCي�صول �للتسويق �العلمية �عمان،��،،،،""""�صول �للنشر�والتوزيع، دار�وائل

 .م�٢٠٠١ردن�،�

،�دار�وائل�للنشر�،،،،""""مدخل�تحلي�يمدخل�تحلي�يمدخل�تحلي�يمدخل�تحلي�ي: : : : أصول�التسويق�ا�صرCيأصول�التسويق�ا�صرCيأصول�التسويق�ا�صرCيأصول�التسويق�ا�صرCي"""":  نا�ي�مع�Iو�رائف�توفيق� .٥٥

 .م�٢٠٠٥ xردن، ،نعما

  .م�١٩٨٨،�،�مديريه�دار�الكتب""""النقود�وا�صارفالنقود�وا�صارفالنقود�وا�صارفالنقود�وا�صارف"""": ناظم�النوري�الشمري� .٥٦

    مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨دار�القلم�،دمشق،�سوريا،�دار�القلم�،دمشق،�سوريا،�دار�القلم�،دمشق،�سوريا،�دار�القلم�،دمشق،�سوريا،�،،،،""""ممممععععجم�ا�صطلحات�xقتصاديةجم�ا�صطلحات�xقتصاديةجم�ا�صطلحات�xقتصاديةجم�ا�صطلحات�xقتصادية"""": نزيه�حماد� ....٥٧٥٧٥٧٥٧

٥٨. � �الضمور �حامد �الخدمات"""": هاني �الخدماتتسويق �الخدماتتسويق �الخدماتتسويق ��،،،،""""تسويق ��ردنعللنشر�والتوزيدار�وائل �عمان، ،�،

  .م�٢٠٠٢

�الزحي�ى .٥٩ �""""    :وهبة �والقانون � ماراتي �ا�عامIت�ا�دنية �قانون �Cى �ا�سماة �العقود �والقانون � ماراتي �ا�عامIت�ا�دنية �قانون �Cى �ا�سماة �العقود �والقانون � ماراتي �ا�عامIت�ا�دنية �قانون �Cى �ا�سماة �العقود �والقانون � ماراتي �ا�عامIت�ا�دنية �قانون �Cى �ا�سماة ا�دني�ا�دني�ا�دني�ا�دني�العقود

  .م�١٩٨٧ سوريا، ،دمشق ،ر�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�دا""""يييي�ردن�ردن�ردن�ردن

  .م� ٢٠٠٢،�سوريا،دار�الفكر�،�دمشق�،،،،""""ا�عامIت�ا�الية�ا�عاصرةا�عامIت�ا�الية�ا�عاصرةا�عامIت�ا�الية�ا�عاصرةا�عامIت�ا�الية�ا�عاصرة"""":   -------------  .٦٠
  

 
ً
 سادسا
ً
 سادسا
ً
 سادسا
ً
        ::::العامةالعامةالعامةالعامةا�وسوعات�وا�جIت�والدوريات�ا�وسوعات�وا�جIت�والدوريات�ا�وسوعات�وا�جIت�والدوريات�ا�وسوعات�وا�جIت�والدوريات�: : : : سادسا

�القادر .١ �التنافسية�"""": بريش�عبد �القدرة �لزيادة �كمدخل �ا�صرفية �الخدمات �التنافسية�جودة �القدرة �لزيادة �كمدخل �ا�صرفية �الخدمات �التنافسية�جودة �القدرة �لزيادة �كمدخل �ا�صرفية �الخدمات �التنافسية�جودة �القدرة �لزيادة �كمدخل �ا�صرفية �الخدمات جودة

 .م�٢٠٠٥ديسم�3g ،�الجزائر�،ثالعدد�الثالشمال�افريقيا،��تمجلة�اقتصاديا،�""""للبنوكللبنوكللبنوكللبنوك

٢. �cمي�،،،،""""الودائع�ا�صرفيةالودائع�ا�صرفيةالودائع�ا�صرفيةالودائع�ا�صرفية"""": حس4ن�كامل�فهمIمجلة�مجمع�الفقه� س . 

منشور�Cى�مجلة�التمويل��مقال،،،،"""" سIمية سIمية سIمية سIميةانتفاضة�ا�صرفية�انتفاضة�ا�صرفية�انتفاضة�ا�صرفية�انتفاضة�ا�صرفية�""""    :عادل�حميد�يعقوب .٣

 . ٢٠١٦العدد�الثالث،�نوفم3gالقاهرة،�مصر،�،�xسIمى

مقال�منشور�Cى�جريدة�لوسيل�،""""ثقافة�ا�صرفية� سIميةثقافة�ا�صرفية� سIميةثقافة�ا�صرفية� سIميةثقافة�ا�صرفية� سIمية""""-----------------------------  .٤

 ).٢٥/١١/٢٠١٦(  x lnews.qa/article/14/08/2016http://www.lusaiقتصادية

،�مكتبة�دار�"""" سIمي سIمي سIمي سIمي    وxقتصادوxقتصادوxقتصادوxقتصاد    ا�عاصرةا�عاصرةا�عاصرةا�عاصرة    الفقهيةالفقهيةالفقهيةالفقهية    القضاياالقضاياالقضاياالقضايا    موسوعةموسوعةموسوعةموسوعة"""":ع�ي�السالوس .٥

 .م١٩٩٣دار�الثقافة،�الدوحة،�الطبعة�السابعة،�� -مصر،�القران،�بلبيس،

�متوlى، .٦ �ع�ى �الوظيفى""""كامل �الرضا �ع�ى cالتنظيم� �اثر�ا�ناخ �عن �الوظيفىدراسة �الرضا �ع�ى cالتنظيم� �اثر�ا�ناخ �عن �الوظيفىدراسة �الرضا �ع�ى cالتنظيم� �اثر�ا�ناخ �عن �الوظيفىدراسة �الرضا �ع�ى cالتنظيم� �اثر�ا�ناخ �عن ،�""""للعامل4نللعامل4نللعامل4نللعامل4ن    دراسة

  .م١٩٨٨ا�جلة�ا�صرية�للدراسات�التجارية،�القاهرة،مصر،�



        دراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقيةدراسة�تطبيقية����––––الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية�الخدمات�ا�صرفية��وفق�ا�عاي�34الشرعية���������
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،�بحث�منشور�Cى�مجلة�مجمع�الفقه�""""الحسابات�والودائع�ا�صرفيةالحسابات�والودائع�ا�صرفيةالحسابات�والودائع�ا�صرفيةالحسابات�والودائع�ا�صرفية"""": محمد�القرى� .٧

 .  سIمي�العدد�التاسع

الدورة�الثامنة،�عدد��السعودية،�بجدة،�""""ييييالفقه� سIمالفقه� سIمالفقه� سIمالفقه� سIممجلة�مجمع�مجلة�مجمع�مجلة�مجمع�مجلة�مجمع�"""": محمد�القرى  .٨

 .م�١٩٩٤) ٨(

مجلة�مجمع�الفقه� سIمي،�العدد��،،،،""""أحكام�الودائع�ا�صرفيةأحكام�الودائع�ا�صرفيةأحكام�الودائع�ا�صرفيةأحكام�الودائع�ا�صرفية"""": محمد�تقي�العثماني .٩

  .التاسع�

�الزرقا .١٠ �أحمد �"""": مصطفى �ا�صارف �ا�صارف �ا�صارف �ا�جتمع�""""فوائدهافوائدهافوائدهافوائدها����- - - - ودائعهاودائعهاودائعهاودائعها- - - - معامIمعامIمعامIمعامo����Iاoاoاoا����––––ا�صارف �مجلة ،

 .م�٥�،٢٠٠٢الفق��c سIمي،�العدد�xول،�ط�

�مشهور  .١١ � سIمي"""": نعمت �للبنوك �والتكاف�ى � سIميى �للبنوك �والتكاف�ى � سIميى �للبنوك �والتكاف�ى � سIميى �للبنوك �والتكاف�ى �xجتما����ى �xجتماالنشاط �xجتماالنشاط �xجتماالنشاط �xقتصاد�م�،،،،""""ةةةةالنشاط جلة

  .١٩٩وعدد��،١٩٨ سIمي،�عدد

 .م٢٠٠٧الطبعة��وlى،� دمشق،�سوريا،،،،،""""هيئة�ا�وسوعة�العربيةهيئة�ا�وسوعة�العربيةهيئة�ا�وسوعة�العربيةهيئة�ا�وسوعة�العربية"""": وهبة�الزحي�ى� .١٢
        

    
ََ ََ
    ::::�بحاث�والندوات�وا�ؤتمرات�العلمية�بحاث�والندوات�وا�ؤتمرات�العلمية�بحاث�والندوات�وا�ؤتمرات�العلمية�بحاث�والندوات�وا�ؤتمرات�العلمية: : : : سابعاسابعاسابعاسابعا

١. � �أعمال�ا�صارف�من�""""البنوك�والتجارة� لك3²ونيةالبنوك�والتجارة� لك3²ونيةالبنوك�والتجارة� لك3²ونيةالبنوك�والتجارة� لك3²ونية""""أجمد�عبد�الخالق، �الجديد�Cي ،

�السنوي�لكلية�الوجهت4ن� �ا�ؤتمر�العلم� �إlى �مداخلة�مقدمة القانونية�وxقتصادية،

 .م٢٠٠٢الحقوق،�جامعة�ب34وت�العربية،�

�دوات�العملية��دخال�وتطبيق�الخدمات�ا�الية�وا�صرفية��دوات�العملية��دخال�وتطبيق�الخدمات�ا�الية�وا�صرفية��دوات�العملية��دخال�وتطبيق�الخدمات�ا�الية�وا�صرفية��دوات�العملية��دخال�وتطبيق�الخدمات�ا�الية�وا�صرفية�:" �م4ن�خليفة�الطويل .٢

الثاني،�ا�الية� سIمية�،�مؤتمر�الخدمات�"""" سIمية�وفقا�لقواعد�الشريعة� سIمية سIمية�وفقا�لقواعد�الشريعة� سIمية سIمية�وفقا�لقواعد�الشريعة� سIمية سIمية�وفقا�لقواعد�الشريعة� سIمية

 .م�٢٠١٠،�إبريل�ليبيا

،��"حكم�شهادات�xستثمار�ال��cيصدرها�البنك��ه�ى�ا�صري حكم�شهادات�xستثمار�ال��cيصدرها�البنك��ه�ى�ا�صري حكم�شهادات�xستثمار�ال��cيصدرها�البنك��ه�ى�ا�صري حكم�شهادات�xستثمار�ال��cيصدرها�البنك��ه�ى�ا�صري """": الشيخ�ع�ي�الخفيف .٣

 .م�١٩٧٢بحث�مقدم�للمؤتمر�السابع��جمع�البحوث� سIمية�،�

�الضرير .٤ �أم4ن �محمد �xئتمان"""": الصديق �xئتمانبطاقات �xئتمانبطاقات �xئتمانبطاقات �ا�صرفية�""""بطاقات �xعمال �ا�صرفية�،مؤتمر �xعمال �ا�صرفية�،مؤتمر �xعمال �ا�صرفية�،مؤتمر �xعمال ،مؤتمر

 .م�٢٠٠٣ ،،�السودانجامعة�الخرطوم�والقانون،والقانون،والقانون،والقانون،xلك3²ونية�ب4ن�الشريعة�xلك3²ونية�ب4ن�الشريعة�xلك3²ونية�ب4ن�الشريعة�xلك3²ونية�ب4ن�الشريعة�

�ع�ي .٥ �محمد �الشاملة"""": القرى �ومعاي�34الجودة �الشاملةتصنيف�ا�صارف� سIمية �ومعاي�34الجودة �الشاملةتصنيف�ا�صارف� سIمية �ومعاي�34الجودة �الشاملةتصنيف�ا�صارف� سIمية �ومعاي�34الجودة ا�ؤتمر��،،،،""""تصنيف�ا�صارف� سIمية

�للمؤس �الشرعية �للهيئات �البحرين،الرابع � سIمية، �ا�الية ��سات اكتوبر��٤-C٣ى

 .م�٢٠٠٤
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Cي�أعمال�ا�صارف�Cي�أعمال�ا�صارف�Cي�أعمال�ا�صارف�Cي�أعمال�ا�صارف�،�الجديد�،�الجديد�،�الجديد�،�الجديد�""""العمليات�ا�صرفية�xلك3²ونيةالعمليات�ا�صرفية�xلك3²ونيةالعمليات�ا�صرفية�xلك3²ونيةالعمليات�ا�صرفية�xلك3²ونية""""    :حسن�شحاذة�الحس4ن .٦

�وxقتصادية، �القانونية �الوجهت4ن �وxقتصادية،من �القانونية �الوجهت4ن �وxقتصادية،من �القانونية �الوجهت4ن �وxقتصادية،من �القانونية �الوجهت4ن �ا��من �إlى �مقدمة �السنوي�مداخلة ؤتمر�العلم�

 .م�٢٠٠٢،�لكلية�الحقوق،�جامعة�ب34وت�العربية

مصر،��،�ا�نظمة�العربية�للتنمية،�القاهرة،""""عالم�التجارة�xلك3²ونيةعالم�التجارة�xلك3²ونيةعالم�التجارة�xلك3²ونيةعالم�التجارة�xلك3²ونية"""": رأفت�رضوان .٧

١٩٩٩ .  

أداء�الخدمة�وفق�تطلعات�العمIء�وتأث34ها�أداء�الخدمة�وفق�تطلعات�العمIء�وتأث34ها�أداء�الخدمة�وفق�تطلعات�العمIء�وتأث34ها�أداء�الخدمة�وفق�تطلعات�العمIء�وتأث34ها�قياس�قياس�قياس�قياس�: "سفيان�صالح بوسعيداني�محمد،� .٨

ودة�الشاملة�وتنمية�إدارة�الج: ملتقى�وط��üحول �،،،،""""ع�ى�القدرة�التنافسية�للمؤسسةع�ى�القدرة�التنافسية�للمؤسسةع�ى�القدرة�التنافسية�للمؤسسةع�ى�القدرة�التنافسية�للمؤسسة

�ا�ؤسسة �وعلومأداء �التجارية �والعلوم �xقتصادية �العلوم �كلية ،�التيس�34،

 .م�٢٠١٠ديسم١٤��3g- ١٣الجزائر،

٩. � �دنيا �"""":شوي � سIمية �البنوك � سIمية �البنوك � سIمية �البنوك � سIمية �""""البنوك ،� ،� ،� �وتحد، �ند"ياتتغ34ات �البنوك�، �مس34ة �ترشيد وة

  .م�٢٠٠٥سبتمx�3gمارات،� ، سIمية،�دبي

الدار�،�،�،�،�""""التحدياتالتحدياتالتحدياتالتحديات����––––التجارب�التجارب�التجارب�التجارب�����- - - - ا�فاهيما�فاهيما�فاهيما�فاهيم: : : : التجارة�xلك3²ونيةالتجارة�xلك3²ونيةالتجارة�xلك3²ونيةالتجارة�xلك3²ونية"""": طارق�عبد�العال�حماد� .١٠

 .م�٢٠٠٣ مصر،�الجامعية،� سكندرية،

،�بحث�رقم� سIمية سIمية سIمية سIمية دارة�xس3²اتيجية�Cي�البنوك� دارة�xس3²اتيجية�Cي�البنوك� دارة�xس3²اتيجية�Cي�البنوك� دارة�xس3²اتيجية�Cي�البنوك�: عبد�الحميد�عبد�الفتاح�ا�غربي .١١

 .هـ�١٤٢٥البنك� سIمي�للتنمية،�ا�عهد� سIمي�للبحوث�والتدريب،��٦٦

١٢.  --------------------------------     : : : :� � سIمية �ا�صرفية �والتشريعات �القوان4ن � سIمية �ا�صرفية �والتشريعات �القوان4ن � سIمية �ا�صرفية �والتشريعات �القوان4ن � سIمية �ا�صرفية �والتشريعات دراسة�دراسة�دراسة�دراسة�––––القوان4ن

�""""مقارنةمقارنةمقارنةمقارنة ،� ،� ،� �البحرين،�، ا�ؤتمر�السادس�للهيئات�الشرعية�للمؤسسات�ا�الية� سIمية،

 م،�٢٠٠٧ريناي�١٥- ١٤

،�ندوة�"بطاقات�xئتمان�أطرافها�وعIقابطاقات�xئتمان�أطرافها�وعIقابطاقات�xئتمان�أطرافها�وعIقابطاقات�xئتمان�أطرافها�وعIقا����oم�وتكييفها�الشرoم�وتكييفها�الشرoم�وتكييفها�الشرoم�وتكييفها�الشر����يييي"""": عبد�الستار�أبو�غدة� .١٣

 .م١٩٩٨سبتم3g ٨-  ٧،�البحرين،بطاقات�xئتمان،�البنك��ه�ي�التجاري 

�قابوسة .١٤ �"""": ع�ى �ا�صارف� لك3²ونية �ا�صارف� لك3²ونية �ا�صارف� لك3²ونية �الجزائر����––––ا�صارف� لك3²ونية �حالة �الجزائرالفرص�والتحديات �حالة �الجزائرالفرص�والتحديات �حالة �الجزائرالفرص�والتحديات �حالة �ا�ؤتمر�""""الفرص�والتحديات ،

  .م�٢٠٠٩أكتوبر��٢٩-٢٨علومات�والقانون،�الف3²ة�من�العلم�cا�غاربى��ول�حول�ا�

التجارة�و�عمال�التجارة�و�عمال�التجارة�و�عمال�التجارة�و�عمال�����––––    xلك3²ونيةxلك3²ونيةxلك3²ونيةxلك3²ونيةوسائل�ا�دفوعات�وسائل�ا�دفوعات�وسائل�ا�دفوعات�وسائل�ا�دفوعات�""""    :فريد�النجا،�وليد�النجار�وآخرون .١٥

 .م�٢٠٠٦الدار�الجامعية،� سكندرية،��–" " " " ا�تكاملةا�تكاملةا�تكاملةا�تكاملة����xلك3²ونيةxلك3²ونيةxلك3²ونيةxلك3²ونية

�تالخدما�برنامج،�،�،�،�""""التكييف�الشرالتكييف�الشرالتكييف�الشرالتكييف�الشر����ي�لعمليات�ا�صرف� سIميي�لعمليات�ا�صرف� سIميي�لعمليات�ا�صرف� سIميي�لعمليات�ا�صرف� سIمي"""": فياض�عبد�ا�نعم .١٦

 .بدون�تاريخ ،لIستثمار�والتنميةالدوlى�ا�صرفية�منظور�إسIمي،�ا�صرف� سIمي�
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١٧. �dشل� �"""": ماجدة �ظل�التحديات�الدولية �Cي �ظل�التحديات�الدولية�مستقبل�الصناعة�ا�صرفية� سIمية �Cي �ظل�التحديات�الدولية�مستقبل�الصناعة�ا�صرفية� سIمية �Cي �ظل�التحديات�الدولية�مستقبل�الصناعة�ا�صرفية� سIمية �Cي �،،،،""""مستقبل�الصناعة�ا�صرفية� سIمية

ا�ؤتمر�العلم��السنوي�الرابع�عشر،�ا�ؤسسات�ا�الية� سIمية�معالم�الواقع�وآفاق�

�كلية�ا �دبي ،جامعة� مارات�العربية�ا�تحدة�لشريعة�والقانون ا�ستقبل، xمارات،�،

 .م�٢٠٠٥مايو�

�البلتا�ى .١٨ �""""    ::::محمد �لتطوير�ا�نتجات �والتشغيلية �الشرعية �ا�تطلبات �ب4ن �ا�وائمة �لتطوير�ا�نتجات �والتشغيلية �الشرعية �ا�تطلبات �ب4ن �ا�وائمة �لتطوير�ا�نتجات �والتشغيلية �الشرعية �ا�تطلبات �ب4ن �ا�وائمة �لتطوير�ا�نتجات �والتشغيلية �الشرعية �ا�تطلبات �ب4ن     ––––ا�وائمة

�لعلماء�""""عمليةعمليةعمليةعملية����تتتتتطبيقاتطبيقاتطبيقاتطبيقا �عشر �الحادى cالعالم� �ا�ؤتمر �اlى �مقدم �بحث ،

 .م٢٠١٦نوفم٢��3g -١الشريعة،كو�xبور،�مالä4يا،�الف3²ة�من�

لخدمات�،�مؤتمر�ا”تنمية�ا�وارد�البشرية�Cي�ا�ؤسسات�ا�الية� سIمية�تنمية�ا�وارد�البشرية�Cي�ا�ؤسسات�ا�الية� سIمية�تنمية�ا�وارد�البشرية�Cي�ا�ؤسسات�ا�الية� سIمية�تنمية�ا�وارد�البشرية�Cي�ا�ؤسسات�ا�الية� سIمية�: : : :     ------------     - - - -  .١٩

 .م�٢٠١٠،�إبريل�ا�الية� سIمية�الثاني،�ليبيا

�ا�الية�"""":  --------------  .٢٠ �ا�ؤسسات �Cى �العامل4ن �تأهيل �Cى �ا�صرفية �ا�عاهد �ا�الية�دور �ا�ؤسسات �Cى �العامل4ن �تأهيل �Cى �ا�صرفية �ا�عاهد �ا�الية�دور �ا�ؤسسات �Cى �العامل4ن �تأهيل �Cى �ا�صرفية �ا�عاهد �ا�الية�دور �ا�ؤسسات �Cى �العامل4ن �تأهيل �Cى �ا�صرفية �ا�عاهد دور

�ا�الية�،،،،""""xسIميةxسIميةxسIميةxسIمية �للمؤسسات �الشرعية �للهيئات �ا�ؤتمر�الخامس �اlى �مقدم بحث

�xسIمية �xسIمية �ا�الية �للمؤسسات �وا�راجعة �ا�حاسبة �هيئة ،)٢٠-١٩ 

3gم�٢٠٠٥،)نوفم.  

جامعة��٢/٤١٤،�بحث�Cى�كتاب�الوقائع�"حب�ع�ى�ا�كشوفحب�ع�ى�ا�كشوفحب�ع�ى�ا�كشوفحب�ع�ى�ا�كشوفالسالسالسالس: "محمد�عثمان�شب�34 .٢١

 .  م٢٠٠٣ ،�xمارات،الشارقة

حتمية�تطوير�حتمية�تطوير�حتمية�تطوير�حتمية�تطوير�����––––ا�علوماتية�والجهاز�البنكي�ا�علوماتية�والجهاز�البنكي�ا�علوماتية�والجهاز�البنكي�ا�علوماتية�والجهاز�البنكي�" " " " : محمد�قموم بومعطى�هللا�خ�34الدين،� .٢٢

� �ا�صرفية �الخدمات �ا�صرفية �الخدمات �ا�صرفية �الخدمات �ا�صرفية �والتحوQت�""""الخدمات �ا�صرفية �ا�نظومة �ملتقى �إlى �مقدمة �مداخلة ،

 .م�٢٠٠٤ديسم١٤،١٥��3gجامعة�الشلف،�الجزائر،�واقع�وتحديات،��-xقتصادية

٢٣. � �الحكيم، � سIمية""""من�34سليمان �للمصارف �والتكاف�ي � سIميةى �للمصارف �والتكاف�ي � سIميةى �للمصارف �والتكاف�ي � سIميةى �للمصارف �والتكاف�ي �xجتما����ى �xجتماالدور �xجتماالدور �xجتماالدور جامعة��،،،،""""الدور

� �ا�جلد �والدراسات، �للبحوث �البلقاء ��ردن، �عمان �وا�صرفية، �ا�الية ،�١٧العلوم

  .م�٢�،٢٠١٤العدد�

�عمر .٢٤ �الحليم �عبد �و """": محمد �ماهي¯oا �xئتمان �و بطاقات �ماهي¯oا �xئتمان �و بطاقات �ماهي¯oا �xئتمان �و بطاقات �ماهي¯oا �xئتمان �عن�بطاقات �الناشئة �عن�العIقات �الناشئة �عن�العIقات �الناشئة �عن�العIقات �الناشئة العIقات

�والقانون  �الشريعة �ب4ن �والقانون استخدامها �الشريعة �ب4ن �والقانون استخدامها �الشريعة �ب4ن �والقانون استخدامها �الشريعة �ب4ن �ب4ن�""""استخدامها � ليك3²ونية �ا�صرفية ��عمال �مؤتمر ،

 .م�٢٠٠٣مايو��٦-xمارات،� ٤الشريعة�والقانون،�جامعة� مارات�العربية�،

بحث�مقدم�اlى�الدورة�الخامسة�عشر��،،،،""""بطاقات�xئتمانبطاقات�xئتمانبطاقات�xئتمانبطاقات�xئتمان"""": وهبة�مصطفى�الزحي�ي� .٢٥

 م١١/٣/٢٠٠٤- ٦م،�الف3²ة�من�٢٠٠٤،�)سلطنة�عمان�(مسقط�
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�xئتمان"""":  ----------------------  .٢٦ �xئتمانبطاقات �xئتمانبطاقات �xئتمانبطاقات �عشر��،،،،""""بطاقات �الخامسة �الدورة �اlى �مقدم بحث

  .   م٢٠٠٤،�)سلطنة�عمان�(مسقط�

        

 
ً
 ثامنا
ً
 ثامنا
ً
 ثامنا
ً
    ::::رسائل�ماجست�34ودكتوراهرسائل�ماجست�34ودكتوراهرسائل�ماجست�34ودكتوراهرسائل�ماجست�34ودكتوراه: : : : ثامنا

التحرير�ا�صرCي�ومتطلبات�تطوير�الخدمات�ا�صرفية�وزيادة�التحرير�ا�صرCي�ومتطلبات�تطوير�الخدمات�ا�صرفية�وزيادة�التحرير�ا�صرCي�ومتطلبات�تطوير�الخدمات�ا�صرفية�وزيادة�التحرير�ا�صرCي�ومتطلبات�تطوير�الخدمات�ا�صرفية�وزيادة�"""": بريش�عبد�القادر .١

،�كلية�لة�دكتوراه�Cى�العلوم�xقتصاديةرسا�،،،،""""التنافسية�للبنوك�الجزائرية�التنافسية�للبنوك�الجزائرية�التنافسية�للبنوك�الجزائرية�التنافسية�للبنوك�الجزائرية�القدرة�القدرة�القدرة�القدرة�

 .م�٢٠٠٦،�الجزائر،�العلوم�xقتصادية�وعلوم�التسي�34،�جامعة�الجزائر�

�وفاء .٢ �العميل"""": حلوز cÞالعميل� cÞالعميل� cÞالعميل� cÞر����� �خIل �من �وتقييمها �البنكية �الخدمة �جودة �رتدعيم �خIل �من �وتقييمها �البنكية �الخدمة �جودة �رتدعيم �خIل �من �وتقييمها �البنكية �الخدمة �جودة �رتدعيم �خIل �من �وتقييمها �البنكية �الخدمة �جودة �،،،،""""تدعيم

م�التسي34،�والتجارية�وعلو رسالة�دكتوراه�غ�34منشورة�،�كلية�العلوم�xقتصادية�

 .م�٢٠١٤الجزائر�،��،جامعة�أبو�بكر�بلقايد،�تلمسان

�محمد .٣ �ا�صرCي""""    :زيدان �القطاع �Cي �التسويق �ا�صرCيدور �القطاع �Cي �التسويق �ا�صرCيدور �القطاع �Cي �التسويق �ا�صرCيدور �القطاع �Cي �التسويق �والتنمية�: : : : دور �الفIحة �بنك �والتنمية�حالة �الفIحة �بنك �والتنمية�حالة �الفIحة �بنك �والتنمية�حالة �الفIحة �بنك حالة

،�العلوم�xقتصادية�وعلوم�التسي34،�أطروحة�دكتوراه�غ�34منشورة،�كلية�""""الريفيةالريفيةالريفيةالريفية

 .م�٢٠٠٥الجزائر،�جامعة�الجزائر�،�

�"""": الشيخسم�34 .٤ � سIمية �البنوك �Cي ��فراد �إدارة �مشكIت � سIمية �البنوك �Cي ��فراد �إدارة �مشكIت � سIمية �البنوك �Cي ��فراد �إدارة �مشكIت � سIمية �البنوك �Cي ��فراد �إدارة �ميداني((((مشكIت �ميدانيدراسة �ميدانيدراسة �ميدانيدراسة ،�،�،�،�)")")")"ةةةةدراسة

�ماجست34 �غ4رسالة �بحث ،� �التجارة �كلية �منشور، �الزقازيق(3  ،١٩٨٤) جامعة

 .م�١٩٨٤مصر،� الزقازيق،

�الغامدي .٥ �العزيز�محمد �ا�صارف�"""": عبد �Cى �للخدمات�ا�صرفية �ا�صارف�ى �Cى �للخدمات�ا�صرفية �ا�صارف�ى �Cى �للخدمات�ا�صرفية �ا�صارف�ى �Cى �للخدمات�ا�صرفية التكييف�الشرالتكييف�الشرالتكييف�الشرالتكييف�الشر����ى

 .م��٢٠٠٥ ،منشورة،�جامعة�الخرطوم،�رسالة�ماجست�34غx""""�34سIميةxسIميةxسIميةxسIمية

�،،،،""""تسويق�الخدمات�ا�صرفية�Cى�البنوك� سIمية�دراسة�حالةتسويق�الخدمات�ا�صرفية�Cى�البنوك� سIمية�دراسة�حالةتسويق�الخدمات�ا�صرفية�Cى�البنوك� سIمية�دراسة�حالةتسويق�الخدمات�ا�صرفية�Cى�البنوك� سIمية�دراسة�حالة"""": عيشوش�عبدو .٦

�التيس�34جامعة� �وعلوم �xقتصادية �العلوم �كلية ،� �ماجست�34غ�34منشورة رسالة

  .م�٢٠٠٩الحاج�لخضر�،�الجزائر�،�

�شوكت�مصطفى .٧ �  """": فت�ي �الفقه �Cى �البنكية �  بطاقات�xئتمان �الفقه �Cى �البنكية �  بطاقات�xئتمان �الفقه �Cى �البنكية �  بطاقات�xئتمان �الفقه �Cى �البنكية �جامعة�""""سIميسIميسIميسIميبطاقات�xئتمان ،

 . م��٢٠٠٧ فلسط4ن، ،،�رسالة�ماجست�34غ�34منشورةالنجاح�الوطنية

�ابو�يوس .٨ �xسIمية"""": محمد �وا�صارف �xسIمية �البنوك �ب4ن �xسIميةالعIقة �وا�صارف �xسIمية �البنوك �ب4ن �xسIميةالعIقة �وا�صارف �xسIمية �البنوك �ب4ن �xسIميةالعIقة �وا�صارف �xسIمية �البنوك �ب4ن �""""العIقة ،� ،� ،� رسالة�،

 .م�٢٠١٣ مصر القاهرة، ماجست�34غ�34منشورة�،��كلية�التجارة�جامعة�xزهر�،
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�زلط� .٩ �""""    :محمد�ع�ي �ع�ى �أثر�التسويق�الداخ�ي �ع�ى �أثر�التسويق�الداخ�ي �ع�ى �أثر�التسويق�الداخ�ي �ع�ى �دراسة�أثر�التسويق�الداخ�ي �الخدمات�ا�صرفية �دراسة�كفاءة �الخدمات�ا�صرفية �دراسة�كفاءة �الخدمات�ا�صرفية �دراسة�كفاءة �الخدمات�ا�صرفية كفاءة

كاديمية�،�أرةرسالة�ماجست�34غ�34منشو �،،،،""""تطبيقية�ع�ى�البنوك� سIمية�Cي�مصرتطبيقية�ع�ى�البنوك� سIمية�Cي�مصرتطبيقية�ع�ى�البنوك� سIمية�Cي�مصرتطبيقية�ع�ى�البنوك� سIمية�Cي�مصر

 .م�٢٠١٤القاهرة،�مصر،�،�السادات�للعلوم�xدارية

��م4ن .١٠ �صالح �الشريعة�"""" :محمد �Cى �وحكمها �غx�34ستثمارية �ا�صرفية �الشريعة�الخدمات �Cى �وحكمها �غx�34ستثمارية �ا�صرفية �الشريعة�الخدمات �Cى �وحكمها �غx�34ستثمارية �ا�صرفية �الشريعة�الخدمات �Cى �وحكمها �غx�34ستثمارية �ا�صرفية الخدمات

�غ�34منشورة،"""" سIمية سIمية سIمية سIمية �دكتوراه �رسالة �القرى �، �أم �السعودية، ،جامعة  مكة،

 . م�١٩٨٧

�سماح .١١ �����xتجاهاتxتجاهاتxتجاهاتxتجاهات"""": مopوب �ا�صرفية �للخدمات �الحديثة �ا�صرفية �للخدمات �الحديثة �ا�صرفية �للخدمات �الحديثة �ا�صرفية �للخدمات �ماجست�34غ�34""""الحديثة رسالة

 .م٢٠٠٥ الجزائر، وعلوم�التيسx�،34قتصاديةمنشورة،�كلية�العلوم�

�الرحيم .١٢ �عبد �النشاط�"""": نادية �تفعيل �Cي �ودورها �ا�صرفية �الخدمات �النشاط�تطور �تفعيل �Cي �ودورها �ا�صرفية �الخدمات �النشاط�تطور �تفعيل �Cي �ودورها �ا�صرفية �الخدمات �النشاط�تطور �تفعيل �Cي �ودورها �ا�صرفية �الخدمات تطور

�""""xقتصاديxقتصاديxقتصاديxقتصادي �رسالة �منشورة،، �غ34 �والعلوم�ماجست34 �xقتصادية �العلوم كلية

 .م�٢٠١١ ،�الجزائر،،�جامعة�الجزائرلتجارية�وعلوم�التيس34ا

�طه .١٣ �محمد �القطاع�"""": �oلة �كفاءة �ع�ى �وxتصاQت �ا�علومات �تكنولوجيا �القطاع�تأث34 �كفاءة �ع�ى �وxتصاQت �ا�علومات �تكنولوجيا �القطاع�تأث34 �كفاءة �ع�ى �وxتصاQت �ا�علومات �تكنولوجيا �القطاع�تأث34 �كفاءة �ع�ى �وxتصاQت �ا�علومات �تكنولوجيا تأث34

غ�34منشورة،�كلية�xقتصاد�والعلوم��3 رسالة�ماجست4،""""ا�صرCي�وقدرته�التنافسيةا�صرCي�وقدرته�التنافسيةا�صرCي�وقدرته�التنافسيةا�صرCي�وقدرته�التنافسية

 .م�٢٠١١ القاهرة،�مصر،،�جامعة�القاهرة�،السياسية
 

 
ً
 تاسعا
ً
 تاسعا
ً
 تاسعا
ً
        ::::التقارير�ا�الية�و صدارات�ا�صرفيةالتقارير�ا�الية�و صدارات�ا�صرفيةالتقارير�ا�الية�و صدارات�ا�صرفيةالتقارير�ا�الية�و صدارات�ا�صرفية: : : : تاسعا

�البحرين .١ � سIمي: "بنك �البحرين �لبنك �الشرعية �الهيئة � سIميفتاوى �البحرين �لبنك �الشرعية �الهيئة � سIميفتاوى �البحرين �لبنك �الشرعية �الهيئة � سIميفتاوى �البحرين �لبنك �الشرعية �الهيئة �""""فتاوى ،� ،� ،� �رقم�، فتوى

 .م�٢٠١١-١٩٧٩،�من�عام�١٠/١٢

عبد�الستار�. د� ،�جمع�وتنسيق،�دله�ال3gكة""""فتاوى�الخدمات�ا�صرفيةفتاوى�الخدمات�ا�صرفيةفتاوى�الخدمات�ا�صرفيةفتاوى�الخدمات�ا�صرفية:":":":"    بنك�ال3gكة .٢

  . م�١٩٩٨، ١ط�عز�الدين�خوجه،�دلة�ال3gكة،�. ابو�غدة،�د

�مانه�العامة�للهيئة�-مجموعة�دلة�ال3gكة�،،،،""""فتاوى�بطاقات�xئتمانفتاوى�بطاقات�xئتمانفتاوى�بطاقات�xئتمانفتاوى�بطاقات�xئتمان""""،�بنك�ال3gكة .٣

 .م٢٠٠٥الشرعية�ا�وحدة�،�عبد�الستار�ابو�غدة�،�احمد�م�ى�الدين�،

 .م٢٠١٥،""""مصرمصرمصرمصر��������––––التقرير�السنوى�لبنك�ال3gكة�التقرير�السنوى�لبنك�ال3gكة�التقرير�السنوى�لبنك�ال3gكة�التقرير�السنوى�لبنك�ال3gكة�"""" ----------  .٤

  .م�٢٠٠٥  ،،،،)")")")"١٧١٧١٧١٧((((قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�"""": بنك�البIد� .٥

 . م٢٠١٤ الرياض،�،،،،)")")")"٤٨٤٨٤٨٤٨((((قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�قرار�الهيئة�الشرعية�رقم�""""-- -- -- --  --------  .٦

 .م٢٠١٥،�""""مصرمصرمصرمصر����- - - - التقرير�السنوى�لبنك�فيصلالتقرير�السنوى�لبنك�فيصلالتقرير�السنوى�لبنك�فيصلالتقرير�السنوى�لبنك�فيصل"""":  بنك�فيصل� .٧
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  .فتاوى�هيئة�الرقابة�الشرعيةفتاوى�هيئة�الرقابة�الشرعيةفتاوى�هيئة�الرقابة�الشرعيةفتاوى�هيئة�الرقابة�الشرعية ،�----------  .٨

  . ٢٠١٦بنك�مصر،��،""""دليل�تعليمات�الحسابات�الجاريةدليل�تعليمات�الحسابات�الجاريةدليل�تعليمات�الحسابات�الجاريةدليل�تعليمات�الحسابات�الجارية: "بنك�مصر� .٩

 . م٢٠١٦ ،�بنك�مصر،""""دليل�الضوابط�الشرعيةدليل�الضوابط�الشرعيةدليل�الضوابط�الشرعيةدليل�الضوابط�الشرعية"""":  -----------  .١٠

 .م٢٠١٥ ،�بنك�مصر�،""""دليل�تعليمات�خطابات�الضماندليل�تعليمات�خطابات�الضماندليل�تعليمات�خطابات�الضماندليل�تعليمات�خطابات�الضمان:":":":"  ----------  .١١

�الراج�ي .١٢ �الراج����يييي: ": ": ": "مصرف �بمصرف �الشرعية �الهيئة �الراجقرارات �بمصرف �الشرعية �الهيئة �الراجقرارات �بمصرف �الشرعية �الهيئة �الراجقرارات �بمصرف �الشرعية �الهيئة �""""قرارات ،� ،� ،� بتاريخ�) ٢٩(رقم،

 .م٢٠١٠ ،�١ ط ،للنشر�والتوزيع�،�الرياض�ليايأشبهـ�،�دار�كنوز�٤/٨/١٤١٠

  .م٢٠١٥،�– """"����أبو�ظdأبو�ظdأبو�ظdأبو�ظdالتقرير�السنوى��صرف�التقرير�السنوى��صرف�التقرير�السنوى��صرف�التقرير�السنوى��صرف�"""":  �أبو�ظdمصرف� .١٣
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ً
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ً
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ً
    ::::ا�واقع�الك3²ونيةا�واقع�الك3²ونيةا�واقع�الك3²ونيةا�واقع�الك3²ونية: : : : عاشرا

 موقع�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية� سIمية .١

)AAOIFA (aaoifi-http://aaoifi.com/about )م٢٥/١٠/٢٠١٦.( 

 : ا�وقع� لك3²وني�للمجلس�العام�للبنوك�وا�ؤسسات�ا�الية� سIمية�� .٢

http://www.cibafi.org)/٦/١١/٢٠١٦(  

 ا�وقع� لك3²وني�للمركز� سIمي�الدوlي�للمصالحة�التحكيم .٣
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  /       /ا���ر��      

                 �ـ�����ا� ـ�
ا�


 ا����بــــر                       
  

  

            املعامالت اإلسالميةاملعامالت اإلسالميةاملعامالت اإلسالميةاملعامالت اإلسالمية    اتاتاتاتفتح حسابفتح حسابفتح حسابفتح حسابملحق الضوابط الشرعية لملحق الضوابط الشرعية لملحق الضوابط الشرعية لملحق الضوابط الشرعية ل
        

  
  

  
  

��� ��ع / ا���� ا�س��ذ   ��� ���� ..................................... /!���"ت ا#س"��%&�  
  

  ��� ا����! ،،،
  

  

7  )د����ون � /�����( اس�0%�ري ت*���       اس�0%�ري        :+�رى           :ن�+* ��( ح��ب �� 8�  ��س%> ;��7 ون:89 ا����

وا��� ت��E9� GE+ءا �E%7"    ��( ح��ب ا��*��� C&D �ا#س"��! وا�A�وط ا����! ا��9%�!  �A�وط ا�%���"ت�A@ن ه<ا ا����ب ;9:ً� 

 ���"ت��%� �ً%%���H  ا#س"��!و��   : ا�9
  

        : : : : اجلارى اجلارى اجلارى اجلارى حساب حساب حساب حساب للللالضوابط الشرعية لالضوابط الشرعية لالضوابط الشرعية لالضوابط الشرعية ل    ::::    أوالأوالأوالأوال
        

� دا �%L���H آ��8 ا��ص��  .١�ا����ب ا��Vري ه* ح��ب إ��اع ت�U ا�T���� P C&D رص��S أ�! إر��ح وP ���%8 أ�! L��N� و�&�Gم ا�9
C&Dا� ��W . 

٢. ��>� !%Y�� �> اس�0%�ر رص�� ا����ب ا��Vري و�T ا�]*ا�Z ا�A��W! ا�%� .�@ذن ا��9&� 8�%
  

        : : : :     االستثمارياالستثمارياالستثمارياالستثماريحساب حساب حساب حساب للللالضوابط الشرعية لالضوابط الشرعية لالضوابط الشرعية لالضوابط الشرعية ل    ::::    ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
        

١. �ً�W�وآ�" ش �� aW ص�حC ا����ب �� اس�0%�ر ا��*ال ا�%*دW! و��9( ا��Gا�_ �� ت*+�^^� ;9:� �%� أح&! ا[ وذ�� و�:�Eً  ���9� ا�9
!:&D%! ا��ا�%]�ر �:��. 

٢. &� �� .Gم �"ح���;> ا�:�ن*ن> ون�9! ا���*�!�A%8 اPس�0%�ر آ��8 ا�b&9% ا�%*دع �� ا����ب اPس�0%�ري ��س�0��ء 
٣.  ��� �&�%�8E    أ��#ض��! إ�� (......%) �a ا���( ون�9! ا��W (%......) 8�%&� ن��_ ) ����_ �]�ر��(���8 ا�9E�ى ن�9! �%��^�E ا�9

��� ،W&� س8�9 ا����G ;9:� ����س! ا�9��H ت�%8 ا��%�8 ا���gرة و�A�ط �Wم ت:��� ا�9. 
 

            ::::    ))))بدون دفرت بدون دفرت بدون دفرت بدون دفرت / / / / بدفرت بدفرت بدفرت بدفرت ( ( ( ( توفري استثماري توفري استثماري توفري استثماري توفري استثماري شرعية حلساب شرعية حلساب شرعية حلساب شرعية حلساب الضوابط الالضوابط الالضوابط الالضوابط ال    ::::ثالثًا ثالثًا ثالثًا ثالثًا 
        

        

١. �ً�W�وآ�" ش ���%�E أح&E_    �� ا�%]�ر�! aW ص�حC ا����ب �� اس�0%�ر ا��*ال ا�%*دW! و��9( ا��Gا�_ �� ت*+�^^� ;�E:9ً  ���9� ا�9
 .ا�%D&:!وذ�� و�:� ��:� ا�%]�ر�!  ا[،

 .ون�9! ا���*�! ا�:�ن*ن> �"ح���;>��س�0��ء �� �&Gم  اPس�0%�ري�*��� �A%8 اPس�0%�ر آ��8 ا�b&9% ا�%*دع �� ح��ب ا� .٢
٣.  ���a ا���( ون�9! ا��8�%  %) (......W&� ن�9!  )�]�ر�ً� ����_(���8 ا�9......) (%  8�%�&� ����#ض��! إ�� أى ن�9! �%��^� ا�9

�،W&� س8�9 ا����G ;9:� ����س! ��ت:���  �H ت�%8 ا��%�8 ا���gرة و�A�ط �Wم ا�9�          .ا�9
                    

  .....................................................................: ا
ـ� ا�����                                                                               

 ا�����                                                                               ���� :...................................................................  

        مت التوقيع أماميمت التوقيع أماميمت التوقيع أماميمت التوقيع أمامي

        توقيع ثانتوقيع ثانتوقيع ثانتوقيع ثان                                                                                    املوظف املختص                                           توقيع أول                               املوظف املختص                                           توقيع أول                               املوظف املختص                                           توقيع أول                               املوظف املختص                                           توقيع أول                                                   
 ........................................                      ........................................         ........................................:  ا�
ــــ� 

   ........................................                       ........................................          ........................................:  ا�����ــ

                                                                                                                             

  

  

  

  

 Gآ�ا�% 
   ا�:�ه�ة – ٢ ا���Vري����8V  ا����L>ر
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�Fع%E�-C��Y��X�-���0א.-%����א���]Eא�Yא��[���Mوא+\��]��Zא+� �
  

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعـد

هذا االستبيان أداة جلمع املعلومات لدراسة علمية يعدها الباحث يف مرحلة املاجستري   

وذلك استكماالً ، )دراسة تطبيقية –اخلدمات املصرفية وفق املعايري الشرعية (: بعنوان
املفتوحة، مكتب القاهرة  األمريكيةاجلامعة  املاجستري منات احلصول على درجة ملتطلب

  .)قسم االقتصاد االسالمى(
ودف هذه الدراسة إىل تقومي واقع اخلدمات املصرفية اإلسالمية والقائمني ـا، وحبكـم   

  .االستبيان ااختصاصكم نأمل منكم التكرم باإلجابة على هذ
ان ودقة ما تقدمونه من معلومات ميثل األساس، بعـد توفيـق اهللا ـ    إجابتكم على هذا االستبي

لنجاح هذه الدراسة، وحتقيقها ألهدافها، مع األخذ يف االعتبار أن ما تقدمونه مـن معلومـات   
  . وآراء سيعامل بسرية تامة، ولن يستخدم إال لغرض البحث العلمي

  

�رًا ��� ��� ���و����  .!�آ�ًا وم
  .ا( و)�آ��' وا��&م $#��� ور��"

  
  ا�+��*                                                                                        
  ا� ���� ا���ى �
�ى ا���� ���

� ب�دارة ��ی� ��م���� ����  ا����ب� ا�
  ا'س ���ب%$ �#� �"�!�� ت 

� �
 

���������F٣L٢��E��:א��7א-��א+�7א�Y��X�-א��B^���� �
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 :يف املكان الذي ترونه مناسباً من وجهة نظرك) ����(الرجاء وضع عالمة * 
  

  :أمام ما تراه مناسباً) ����(وعة من العبارات حتت كل حمور، فضالً ضع عالمة فيما يلي جمم
� �
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 :ومدى مالئمة املكان ونظم العمل هلا اإلسالميةواقع اخلدمات املصرفية : احملور األول

١ 
ولكن  مى معظم اخلدمات الىت يقدمها البنك التقليدىيقدم املصرف االسال

      .بضوابط شرعية

٢ 
ىف البنوك التقليدية وحسابات االستثمار  آلجلالفرق اجلوهرى بني الودائع 

ىف املصارف اإلسالمية يتمثل يف العقود وتوزيع الربح بني املضـارب ورب  
 .املال

  
  

 

٣ 
ـ   اإلسـالمية متارس املصارف  رفية الـىت تنطـوى علـى    اخلـدمات املص

، بنفس )االعتمادات املستندية وخطابات الضمان وبطاقات االئتمان(ائتمان
 .الطريقة اليت متارسها البنوك التقليدية

  
  

 

٤ 
تقدم خدمات خصم الكمبياالت  والسحب علـى   ال اإلسالميةاملصارف 

      .ةعلى خمالفات شرعي الحتوائهااملكشوف الىت تقدمها البنوك التقليدية 

٥ 
ضرورة حتديد نسبة الرحبية بني املصرف والعميـل ىف عقـود حسـابات    

      .االستثمار

 ................................................................ ):اختياري:(االسم

 ٦٥- ٥٦(      )  سنة        ٥٥- ٤٦(      ) سنة      ٤٥-  ٣٦(      ) سنة           ٣٥-٢٢:  (     ) العمر

 .دكتوراه(          ) ماجستير       )        (   بكالوريوس       (         ) دبلوم   : (         ) المؤهل العلمي
 

 ٢١(    ) سنة ٢٠ــــــ ١١من(    ) سنوات ١٠ــــــ  ٦(    ) سنوات فأقل  ٥:(    ) الخبرة العملية فى المصارف اإلسالمية

 .فأكثر

 : .................................................................جهة العمل

 : ........ ....................................الوظيفة أو طبيعة العمل مسمى

  ال(               )  نعم                         :  (             ) فرع تقليدى/ هل سبق لك العمل فى بنك
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٦ 
الطابع االسالمى ىف املعمار وىف االثاث له تأثري نفسى على تقبـل العميـل   

      .للخدمة

٧ 
 ختضع ال اإلسالميةىف املصارف ) عرب شبكة املعلومات(اخلدمات االلكترونية

      . يةالى معايري شرع

٨ 
كافة اخلدمات املصرفية وعقودها املستخدمة يف املصرف جمازه مـن اهليئـة   

      .الشرعية

   .البنوك التقليدية تقدمها الخدمات مبتكرة  اإلسالميةتقدم املصارف  ٩
    

١٠ 
الفحص الشرعي للخدمات اليت يقوم ا املصرف وفروعه طبقا ملا جـاء يف  

يئات الشرعية يزيد من جودة اخلدمة وقـوة مركـز   قرارات وتوصيات اهل
 .املصرف التنافسى

  
  

 

١١ 
مصمم للمنتجات واخلدمات املصرفية (وجود نظام حماسيب ونظام حاسب آىل

متكامل سيضمن تقدمي اخلدمات املصرفية وفق متطلباا الشرعية )  اإلسالمية
 .ويدعم كياا وخيدم الغرض الذي أعدت من أجله

  
  

 

١٢ 
مكان العمل وطرازه املعمارى ىف املصرف الذى اعمل  به مناسـب متامـاً   

      . اإلسالميةلطبيعة عمل املصارف 

      .تتوافق متاما مع املعايري الشرعية للمصارف اإلسالمية ونظمهالعمل  آليات ١٣
      .الشكل االسالمى للعقود والنماذج املستخدمة هلا تأثري اجيايب لدى العمالء ١٤

١٥ 
صـندوق  ( اآلتيـة ىف الواقع العملى يقدم املصرف اخلدمات االجتماعيـة  

املؤمترات والندوات لنشـر الـوعى    إقامة/القرض احلسن/ن:اإلسالميةالزك
 ..).املصرىف االسالمى،

  
  

 

 : اإلسالميةاملعايري الشرعية ومدى تطبيقها على اخلدمات املصرفية : احملور الثاين

١ 
 املاليـة  الشرعية هليئـة احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات     تطبيق املعايري
جتنب التضارب بني الفتـاوى والتطبيقـات ىف    إىلتؤدى ) ايوىف(اإلسالمية
 .اإلسالميةاملصارف 

  
  

 

٢ 
يتم نشر وتعميم القرارات و التوصيات والفتاوى الشرعية الىت تصدر مـن  

      .اهليئة الشرعية على العاملني بانتظام 

٣ 
لتزم املصرف التزام كامل بالضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية عند ي

 .تقدمي اخلدمات املصرفية للعمالء
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٤ 
يتم اعتماد قائمة رسوم ومصاريف تقدمي اخلدمة املصرفية من اهليئة الشرعية 

 .عليها اإلدارةوأية تعديالت جتريها 
  

  
 

٥ 
للخدمات واملنتجات املصرفية املبتكرة يضيف التزام املصرف باملعايري الشرعية 
 .  للمصرف ميزه تنافسية ىف السوق

     

٦ 
العاملني باملصرف  لديهم علم  باملعايري الشرعية الصادرة من هيئة احملاسـبة  

 ).ايوىف(  اإلسالميةواملراجعة للمؤسسات املالية 
  

  
 

٧ 
واملراجعة للمؤسسات املالية تطبيق املعايري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة 

ويرفع مـن جـودة   والشرعية يقلل من املخاطر املصرفية ) ايوىف( اإلسالمية
 .اخلدمات

  
 

 

٨ 
القرارات والتوصيات الصادرة من اهليئة الشرعية ملزمـة لكافـة الفـروع    

      .باملصرف واإلدارات

٩ 
ظيمي للمصرف يف موقع اهليئة الشرعية وجهاز التدقيق الشرعى يف اهليكل التن

      .باستقاللية وموضوعية ومسؤوليامموضع يسمح هلم بإجناز مهامهم 

١٠ 
على املراقب واملدقق الشرعي أن يستغل زيارته للجهة املشـمولة بالتـدقيق   
الشرعي يف متابعة التزام العاملني باملظهر املناسـب وبـالقيم واألخـالق    

 .اإلسالمية
  

  
 

١١ 
الشرعية ىف املصرف الذى تعمل به لـه دور   اإلدارةة أو ممثل اهليئة الشرعي

      .العاملني اجلدد اختيارىف مؤتر 

 :اإلسالميةدور الربامج التدريبية للعاملني ىف كفاءة اخلدمات املصرفية : احملور الثالث

١ 
يوجد خطة لدى املصرف بتدريب وتطوير العاملني تكفل االرتقاء مبستواهم 

      .يف جماالت العلم الشرعي واملصرىف املهاري واملعريف

٢ 
احلصول على التدريب الكايف لفهم أعمال ومنتجات املصرف االسـالمى  

      .وضوابطه الشرعية يزيد من مصداقية املصرف

٣ 
 اإلسـالمية يف املعامالت املصرفية ) تطبيقية(تنفيذ املصرف لدورات تدريبية 

      .سريفع من كفاءة اخلدمات املصرفية

٤ 

شـهادة  :(مثـل  اإلسالميةاحلصول على شهادات مهنية متعلقة باملصارف 
الـيت   CSAA)(واملدقق الشرعي املعتمـد  CIPA) ) (القانوىناحملاسب 

متنحها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وغريها ستؤدى 
 .  إىل خفض املخاطر الشرعية ورفع كفاءة العاملني باملصرف

  

  

 

٥ 
اكتساب اخلربة والتأهيل من خالل التدوير الوظيفي من أهم وسائل التدريب 

 .      
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٦ 
ايفاد العاملني حلضور دورات تدريبية ومؤمترات حملية و دولية عن املصارف 

      .يساعد على تطوير املنتجات وابتكار منتجات جديدة  اإلسالمية

٧ 
. تنفيذ العقود، وإجراءات القيود احملاسبيةاإلملام باآلليات املتبعة يف املصرف ل

حتمى لالرتقاء بشرعية  أمروكيفية تطبيق الفتاوى الشرعية على تلك العقود 
 .اخلدمات

  
  

 

٨ 
العديد من العاملني حلضور دورات تدريبية ومـؤمترات   بإيفاديقوم املصرف 

  .حملية ودولية عن املصارف اإلسالمية
 

  
  

 

 :اإلسالميةت تطوير اخلدمات املصرفية  ىف املصارف معوقا :احملور الرابع

      .اإلسالميةضعف التأهيل الكايف للعاملني ىف املصارف  ١

٢ 
قلة املتخصصني يف جمال الرقابة الشـرعية وامللمـني بأعمـال املصـارف     

 .اإلسالمية
  

  
 

٣ 
لقلـة املتخصصـني باملصـارف     التقليديةاالعتماد على عاملني من البنوك 

 .سالميةاإل
  

  
 

٤ 
عدم تفرغ أعضاء اهليئة الشرعية والعمل يف أكثر من مصـرف يف وقـت   

 .واحد
  

  
 

٥ 
التعارض يف الفتاوى بني اهليئات الشرعية يف املصارف اإلسالمية ىف البلـد  

 .الواحد
  

  
 

      .التطور السريع للمنتجات املالية وتأخر بيان الرأي الشرعي فيها ٦

٧ 
ملصرف مع قرارات وتوصيات اهليئة الشـرعية يف تعـديل   ضعف جتاوب ا

 .املخالفات
  

  
 

٨ 
و احلصول على عائد كبري بغض النظـر عـن    األمانالعميل سوى  يهم ال

 .شرعية املعاملة
  

  
 

٩ 
ضغوط املصرف على اهليئة الشرعية إلجازة بعض املنتجات والىت ا خمالفات 

 .شرعية
  

  
 

      .املصرفية لدى العاملني يف املصرف ضعف الثقافة الشرعية ١٠

      .ضعف االقتناع باملصرفية اإلسالمية لدى العاملني يف املصرف ١١

      . اإلسالميةالعليا للمصرف باملصرفية  اإلدارةعدم اقتناع  ١٢

١٣ 
وجود تضارب ىف التشريعات والقوانني مع بعـض الضـوابط الشـرعية    

 .املصرفية
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١٤ 
د أنظمة موحدة ومعايري يتم على أساسـها الرقابـة والتـدقيق    عدم وجو
 .الشرعي

  
  

 

١٥ 
عـدم  / عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملني ىف حالة االلتـزام  

 .االلتزام بالضوابط الشرعية
  

  
 

      .عدم تصنيف وظيفة املراقب الشرعي كوظيفة هلا معايريها املهنية ١٦

      .اإلسالميةللمصارف أو تعليمات منظمة منظم  عدم وجود قانون ١٧

١٨ 
قيام إدارة املصرف بإصدار تعليمات تنفيذية للعاملني باملصرف دون مراجعة 

 .شرعية
  

  
 

١٩ 
مبا هو متبع ىف البنوك  أسوة اإلسالميةعن املصارف  اإلعالناتضعف وقلة 
 .التقليدية 

  
  

 

      .الشرعي اخلارجيعدم تفعيل وظيفة املراقب واملدقق  ٢٠

٢١ 
قلة اجلهات واملراكز التدريبية املتخصصة ىف التدريب على أعمال املصارف 

 .اإلسالمية
  

  
 

  : املحوظات وآراء حول موضوع الدراسة تود من الباحث االهتمام بهـ 
............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...............................  

، سـائالً اهللا تعـالى أن   االستقصـاء  اسعة صدركم وحسن تعاونكم في اإلجابة على هذ.. أشكر لكم.. وفي الختام
  .يجزيكم على ذلك خير الجزاء، واهللا يحفظكم ويرعاكم

  

  




