
  
  
  

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  البحث العلميوزارة التعلیم العالي و 

  – بسكرة –جامعة محمد خیضر 
  وعلوم التسییر والتجاریة كلیة العلوم االقتصادیة

  
                                                                  

  قسم العلوم االقتصادیة

صرفیة اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة في ظل تحول الصناعة الم
 التحریر المصرفي 

 -من البنوك اإلسالمیة  مجموعةدراسة  -
       

  في العلوم اإلقتصادیة دكتوراه علومنیل شهادة لمقدمة أطروحة 
  .نقود وتمویل : تخصص                             

  :الدكتور إشراف    :                             إعداد الطالب       
  حدة رایس /د .أ                            اللطیف       تیقان عبد            

  
  

  أعضاء لجنة المناقشة
  رئیسا  جامعة بسكرة  أستاذ تعلیم عالي        داودي الطیب /د .أ
  مشرفا ومقررا  جامعة بسكرة  أستاذ تعلیم عالي        حدة  رایس /د .أ        
  ممتحنا  جامعة بسكرة  -أ -أستاذ محاضر   عزیزة بن سمینة /د   
  ممتحنا  1سطیف جامعة     -أ -أستاذ محاضر   بودرامة مصطفى /د    
  ممتحنا  أم البواقي جامعة    -أ -أستاذ محاضر   بوكثیر جبار  /د         
  ممتحنا  الجلفة جامعة       -أ -أستاذ محاضر   احمیدة مختار /د         

  
  
  
  
  

  . 2017 / 2016: السنة الجامعیة 
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


                        
  لبسم اهللا الرمحن الرحيم                                

  
  وقُلْ جاء الْحق وزَهق الْباطل إِن الْباطل {                 

  }كَان زَهوقًا                                      
  17إلسراءا                                                                         

 صدق اهللا العظيم                                  
 

    
  
  
  
  
                        

  
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 I

 اإلهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى نبع العطاء و الحنان إلى من أدعو 

  .لها  بالرحمة و المغفرة  روح والدتي الطاهرة 

  .إلى من مد یده باألسحار دعاءا بالنجاح و التوفیق والدي العزیز

  الزوجة الكریمة إلى

  و محمد إسحاق عالء الدین ولديإلى ربیع قلبي و قرة عیني 

 إلى جمیع العائلة الكریمة
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 شكر و عرفان

 ...  ى َل عَ َليَّ وَ َت عَ مْ عَ ْ ي أَن تََك الَِّت مَ عْ ي أَْن أَْشُكرَ ِن زِْعِن رَّبِ أَوْ
اهُ  ً تَرْضَ حا اِل َ لَ ص أَْن أَْعمَ دَيَّ وَ اِل   19النمل   ... وَ

أتقدم بالشكر الجزیـل واإلمتنـان إلـى أسـتاذتي الفاضـلة الـدكتورة رایـس 

حــدة لتكرمهــا باإلشــراف علــى هــذه المــذكرة ، كمــا ال أنســى األســاتذة 

  . أعضاء لجنة المناقشة و تكرمهم بتقییم هذا البحث 

و كـذلك جمیـع األسـاتذة الـذین رافقونــا طیلـة مـدة الدراسـة و لـم یبخلــوا 

  .ا بالنصح و المساعدة علین
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  :الملخص
حدث تغییر كبیر في أعمال البنوك و توسعت مساحة دائرة و نطاق أعمالها حیث أخذت البنوك تتجه           

إلى أداء خدمات مالیة و مصرفیة لم تكن تقوم بها من قبل وٕانعكس ذلك بوضوح في دخولها مجاالت غیر 
 المحلي بشقیها المالیة األسواق في االستثمار مصرفیة تمثلت في زیادة أنشطة المصارف ضمن مجال

 وتلبیة إلرضاء منتجات ریتطو على ،وصیرفة التأمین ،التأجیر التمویلي وغیرها من األنشطة،وعملت والدولي
وٕاعادة هیكلة  الدولیةوتماشیا مع التطورات الملحوظة التي تشهدها البیئة االقتصادیة ،زبائنها ورغبات حاجات

صناعة الخدمات المصرفیة زاد اتجاه البنوك إلى التحول إلى الصیرفة الشاملة ،مع نمو الحاجة للتوجه نحو 
دور التخصص المصرفي التقلیدي والعمل على التوسع في الخدمات المصرفیة الشاملة كتنظیم مصرفي  إلغاء

یساهم في تعزیز وتحسین نوع الخدمات التمویلیة جدید لمواجهة قوى التغییر المصرفیة وتحدي المنافسة ، و 
حیث تلجأ البنوك الشاملة إلى التنویع في مصادر تمویلها االدخاریة التي توفرها، األوعیةواالستثماریة وتنشیط 

والدخول في مجاالت  عن طریق اللجوء إلى مصادر غیر تقلیدیة ،باإلضافة إلى تنویع أدوات اإلستثمار،
  .إستثماریة جدیدة 

رغم التطور الكبیر الذي شهدته لها المصارف اإلسالمیة   تتعرضویهدف هاذ البحث إلى إبراز التحدیات التي 
عوامل ینبثق بعضها من داخل الصناعة المصرفیة اإلسالمیة والبعض عبارة عن والتي الصیرفة اإلسالمیة ،

التشریع المصرفي بتغییر وتحدیث ضرورة تحدیث من ضمنها وظروف خارجیة على المستوى اإلقلیمي والدولي،
تطویر الخدمات المصرفیة وتقدیم خدمات ،وسن القوانین والتشریعات الخاصة بتسهیل عمل المصارف اإلسالمیة

اإلهتمام و ،بمقومات تخدم المصارف اإلسالمیة ثانوي إنشاء سوق مالي إسالمي الصیرفة اإلستثماریة،ضرورة 
وفي ظل تعزز مصداقیتها دولیا وتمنحها ثـقة العمالء، المال للبنوك اإلسالمیةبإصدار معاییر خاصة بكفایة رأس 

نحو الصیرفة الشاملة كأسلوب لمواجهة تحدیاتها اإلسالمیة ما سبق  تنـبثق فكرة تحول الصناعة المصرفیة 
إسالمیة بالفعل مصارف ومن خالل الدراسة المیدانیة وجدنا أن هناك وتعزیز مكانتها على الساحة الدولیة،

تجاوزت الدور التقلیدي لها لتغطي مجموعة متعددة من أسالیب التمویل واإلستثمار كالتأمین وٕادارة المحافظ 
ال یزال علیها  المالیة وخدمات أمناء االستثمار ،وتوریق األصول بما یضمن تحولها إلى بنوك شاملة ،والبعض

بط إرتباطا واضحا بمفهوم الصیرفة الشاملة ، وكذا خصوصا تلك التي ترت المصرفیة ومنتجاته اخدماته تطویر
 .والعمل على التوسع في األسواق الخارجیة   علیها تطویر شبكتها الداخلیة

  

الخدمات المصرفیة ،التحدیات المصرفیة الصناعة المصرفیة اإلسالمیة،الصیرفة الشاملة ،:الكلمات المفتاحیة
   .،التنویع المصرفي
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     Summary: 
  

There has been a significant change in the banking business and expanding its 
business scope, where it's began providing financial and banking services not 
provided before that, And we have been active in the areas of non-bank represented 
in the field of investment in the domestic and international financial markets, 
Banking insurance, leasing and other activities , And we have been active in the areas 
of non-bank represented in the field of investment in the domestic and international 
financial markets, Banking insurance, leasing and other activities, it worked on the 
development of products to satisfy and meet the needs and desires of its customers, 
and keep up with the remarkable developments in the international economic 
environment, keep up with the remarkable developments in the international 
economic environment, And restructuring the banking industry, Increased tendency 
of banks to switch to Universal Banking, With the growth of the need to move toward 
the cancellation of the traditional banking specialization, and The working on the 
expansion of the overall banking services, such as a new banking system, to 
withstand the forces of Banking change and the challenge of competition, it 
Contributes to strengthen and improve the financial and investment services Type, 
and Diversify savings deposits offered by, Where universal banks resort to the 
diversification of funding sources by resorting to non-conventional sources, In 
addition of the diversification of investment tools, and to enter into new investment 
areas. 
This research aims to show the challenges faced by Islamic banks, Despite the great 
development of the Islamic banking, Some of which result from within the Islamic 
banking industry The other is  from external factors and onditions at the regional and 
international level. Including the need to modernize the banking legislation to change 
and update the enactment of laws and legislation to facilitate the work of Islamic 
banks, The development of banking services and investment banking services, The 
need to establish an Islamic financial market secondary specifications serve Islamic 
banks, And caring for the issuance of private capital adequacy standards for Islamic 
banks enhance international credibility and give customers confidence, Hence the 
idea About the direction of the Islamic banking industry towards Universal Banking, 
As a way to confront the challenges and strengthen its position on the international 
level, Through practical study, We discovered that there are Islamic banks beyond the 
traditional role, It provides multiple range of financing and investment methods, Such 
as insurance, portfolio management ,investment trust, and securitization, Which 
ensures that converted to Universal banks, some banks must develop its services and 
banking products ,especially Those relating clearly the concept of universal 
banking,as well as the development of internal network And expansion in foreign 
markets. 

Keywords: Islamic banking industry،Universal Banking،Banking Services  ، Banking 
Challenges ،Banking diversity. 
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    Résumé: 
 
            Il y a eu un changement significatif dans le secteur bancaire et d'élargir son 
champ d'activité, où il a commencé à fournir des services financiers et bancaires non 
prévus auparavant, et nous avons été actifs dans les domaines de la non-bancaire 
représentées dans le domaine de l'investissement dans le marché intérieur et les 
marchés financiers internationaux, assurance bancaire, crédit-bail et d'autres activités, 
et nous avons été actifs dans les domaines de la non-bancaire représentée dans le 
domaine de l'investissement sur les marchés financiers nationaux et internationaux, 
l'assurance de la banque, le crédit-bail et d'autres activités, il a travaillé sur le 
développement de produits pour satisfaire et répondre aux besoins et aux désirs de ses 
clients, et restez au fait des progrès remarquables dans l'environnement économique 
international, restez au fait des progrès remarquables dans l'environnement 
économique international, et la restructuration du secteur bancaire, une tendance 
accrue des banques pour passer à la banque universelle, Avec la croissance de la 
nécessité de se déplacer vers l'annulation de la spécialisation bancaire traditionnel, et 
le travail sur l'expansion de l'ensemble des services bancaires, comme un nouveau 
système bancaire, pour résister aux forces du changement bancaire et le défi de la 
concurrence, il contribue à renforcer et à améliorer le type de services financiers et 
d'investissement, et diversifier les dépôts d'épargne offerts par, où les banques 
universelles ont recours à la diversification des sources de financement en ayant 
recours à des sources non conventionnelles, En plus de la diversification des outils 
d'investissement, et d'entrer dans de nouveaux domaines d'investissement. 
Cette recherche vise à montrer les défis auxquels sont confrontées les banques 
islamiques, Malgré le grand développement de la banque islamique, dont certains 
proviennent de l'industrie bancaire islamique. L'autre est de facteurs externes et des 
conditions aux niveaux régional et international. Y compris la nécessité de 
moderniser la législation bancaire pour modifier et mettre à jour la promulgation des 
lois et la législation pour faciliter le travail des banques islamiques, Le 
développement des services bancaires et des services bancaires d'investissement, Et la 
prise en charge de l'émission de normes d'adéquation du capital privé pour les 
banques islamiques renforcer la crédibilité internationale et donner aux clients la 
confiance, D'où l'idée Sur la direction de l'industrie bancaire islamique vers Universal 
Banking, Pour relever les défis et renforcer sa position sur le marché international 
Nous avons découvert qu'il existe des banques islamiques au-delà du rôle 
traditionnel, Il offre une gamme multiple de méthodes de financement et 
d'investissement, tels que l'assurance, la gestion de portefeuille, la fiducie 
d'investissement, et la titrisation, Qui assure que converti à Universal banques, 
certains Les banques doivent développer ses services et les produits bancaires, en 
particulier ceux qui relient clairement le concept de la banque universelle, ainsi que le 
développement du réseau interne et l'expansion sur les marchés étrangers. 
 
Mots-clés: l'industrie bancaire islamique, banque universelle, Services bancaires, 
défis bancaires, la diversité bancaire. 
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  تمهید 
له من تأثیر إیجابي على التنمیة االقتصادیة  حیوي في النظم االقتصادیة ، بما لقطاع المصرفي مركزل       

من خالل تعبئة الموارد المالیة، وتوزیعها  بكفاءة على االستثمارات المختلفة ، وكان للتغیرات االقتصادیة 
وتطبیق     قد تركزت هذه االتجاه نحو الخصخصةوالمصرفیة انعكاسا واضحا على تطور و أداء البنوك و 

برامج اإلصالح االقتصادي ،و تعاظم المعامالت النقدیة و المالیة في أسواق رأس المال العالمیة ،باإلضافة إلى 
االتجاه العالمي لتكوین التكتالت االقتصادیة العمالقة ،وكذا ظهور مستحدثات مالیة جدیدة في مجاالت 

لمستقبلیة و إدارة الفجوة السریعة و إدارة محافظ األوراق المالیة و توریق الدیون و اد اآلجلة و المشتقات و العقو 
  . ننسى دور التحریر المالي في التعمیق من أثر هذه المتغیرات ،كما الغیرها 

ت كما ظهر الكیان الخاص بالبنوك الشاملة الذي جاء ترجمة عملیة لتضخم أعمال البنوك ودخولها في مجاال
جدیدة كانت من صمیم أعمال الوساطة المالیة األخرى مثل القیام بنك بفتح شركة للتأمین أو ممارسة أعمال 
االستثمار ،فالبنوك لم تعد تتقید بالتخصص المحدود الذي قید العمل المصرفي في كثیر من الدول، بل أصبحت 

موال من مصادر متعددة وتوجهها إلى تمد نشاطها إلى كل المحاالت واألقالیم والمناطق وتحصل على األ
  .مختلف النشاطات لتحقیق التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة،أو تنتهج مایسمى بإستراتیجیة التنویع المترابط

وظهرت المصارف اإلسالمیة كبدیل للنظام المصرفي الغربي الربوي، و أخذت على عاتقها  تطویر خدماتها 
مالئها الحالیة والمستقبلیة ، مما كان له كبیر األثر في إزدایاد قاعدة المصرفیة  لتلبي حاجات ورغبات ع

المتعاملین مع المصارف اإلسالمیة، كما أنها تمتلك مبدئیا المقومات األساسیة التي تؤهلها لیكون منافسا للنظام 
خصوصا  مي والدوليوباتت تحظـا باهتمـام الجهـات المصرفیة الفاعلة على المستویین اإلقلیالمصرفي التقلیدي 

وربحیة عالیة،شریطة مجابهة التحدیات التي تواجه    بعد أدائها الجید في خضم األزمات المالیة وتحقیقها نمو قوي
  .الصناعة المصرفیة اإلسالمیة

I - تحدید إشكالیة البحث       :  
تحدیات كبیرة في ظل إلى  تتعـرض مقارنة بما حققته المصارف اإلسالمیة من نجاح كبیر وٕانتشار واسع فهي

 كاملة استراتیجیات یحتاج إلى اإلسالمي المصرفي الجهازف االنفتاح االقتصادي وعملیات التحرر المالي،
 لـممارسة الصـیرفـة الشـاملـة اإلسالمیة  تحـول الـمصارفتطرح فكرة ،ومن هذا المنطلق  التحـدیاتهذه  لمواجهـة

وظـروفـها الـحالیـة  إمكانیاتهاباالعتماد عـلى  اإلستراتیجیةة تطبیـق هـذه المصـارف اإلسالمی إمكانیةوبیـان مـدى 
  ظاهرة العـولمـة أفرزتهافي ظـل المتغـیرات التي 

و على أساس ما سبق یمكن تجسـید اإلشـكالیة التـي نسـعى لمعالجتهـا مـن خـالل هـذا البحـث فـي التسـاؤل الرئیسـي 
  :التالي 

  صرفیة اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة في ظل التحریر المصرفي؟كیف یمكن تعزیز تحول الصناعة الم
  :وتندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي األسئلة الفرعیة التالیة 

  هل للتحریر المصرفي دور في ظهور مقومات الصناعة المصرفیة الحدیثة  ؟ -
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 وهل للتحریر المالي دور في تكریس مفهوم الصیرفة الشاملة ؟ -

 یرفة الشاملة على المصارف اإلسالمیة من الناحیة العملیة ؟هل ینطبق مفهوم الص -

 ما هي أهم تحدیات الصناعة المصرفیة اإلسالمیة والتي تحول دون تجسید فكرة الصیرفة الشاملة؟  -

  ماهي متطلبات تحول المصارف اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة ؟ -

II - فرضیات البحث:  
  :ا تقدیم الفرضیات الخاصة به على النحو التاليبعدما قمنا بتحدید إشكالیة البحث یمكنن

 دورا مهما في ظهور مقومات الصناعة المصرفیة الحدیثة   المصرفي لعب التحریر. 

 لتحریر المصرفي دورا في إزالة الحواجز التي تحول دون ذلك أمام المصارف ل. 

 ةالشاملة على المصارف اإلسالمیة من الناحیة العملی ةینطبق مفهوم الصیرف. 

  بمجموعة من التحدیات والتي تختص بها دون المصارف التقلیدیة  الصناعة المصرفیة اإلسالمیةتنفرد. 

  متطلبات تحول المصارف یعد تنویع مكونات المحفظة المالیة ،وتطبیق سیاسة التنویع الجغرافي أحد أهم
  .اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة

 

III - تحدید إطار البحث:  
اإلسالمیة والتحدیات التي یفرضها التحریر المصرفي موضوع متشابك وواسع النطاق  إن موضوع المصارف

ومتجدد،وكذا سبل الوقوف في وجه هذه التحدیات  ،لذلك سوف نحاول في هذا البحث التركیز موضوع إمكانیة 
همیة في تطویر الصیرفة اإلسالمیة في ظل الصیرفة الشاملة  ،وسنركز على بعض النقاط التي نراها ذات أ 

  :إیضاح اإلطار العام للدراسة 
  .إبراز أهم المستجدات والتطورات المصرفیة ومكانة الصیرفة الشاملة في الصناعة المصرفیة الحدیثة -
 . إبراز  جوانب الضعف في الصناعة المصرفیة اإلسالمیة   -

  .شاملةإبراز اآللیات واإلجرءات التي تساهم في تحول المصارف اإلسالمیة نحو الصیرفة ال -

IV -  أسباب اختیار الموضوع:  
  :نتقاؤنا  لهذه اإلشكالیة إلى مجموعة دوافع نوجزها في النقاط التالیة یرجع إ

تعاملها مثبتة وجودها وقدرتها على  للصیرفة التقلیدیة ، ةظهور الصناعة المصرفیة اإلسالمیة كصناعة بدیل -
  .  الجید مع األزمات

ف اإلسالمیة ودراسة إمكانیة تطویر هذه األخیرة ضمن إطار الصیرفة وصف الواقع الذي تعیشه المصار  -
  .الشاملة

  .یدخل البحث ضمن صمیم التخصص وهو النقود والتمویل -
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V - أهمیة البحث:  
النجاح الذي حققته الصناعة المصرفیة اإلسالمیة وتطور أعمال ترجع أهمیة البحث في هذا الموضوع إلى 

حیث تنوع المنتجات والخدمات  من القرن الماضي، یة خالل العقد األخیر منالمؤسسات و المصارف اإلسالم
     المصرفیة والتمویلیة التي تقدمها لعمالئها، وكان من أهم عوامل نجاح وانتشار العمل المصرفي اإلسالمي

دیلة وتأثرها هو التزام تلك المؤسسات المالیة بالضوابط الشرعیة في جمیع معامالتها وتوفیر أدوات تمویلیة ب
هذا من جهة ،وٕانتشار فكرة الصیرفة الشاملة وسعي البنوك لتحقیق تكامل بین الخدمات الطفیف باألزمات ،

المالیة والمصرفیة وكذا إقتحام مختلف المجاالت اإلستثماریة من جهة أخرى،وٕامكانیة تجسید المصارف 
  . اإلسالمیة لمفهوم الصیرفة الشاملة على أرض الواقع

VI - أهداف البحث:  
  : نسعى من خالل هذا البحث للوصول إلى عدد من األهداف التي یمكن توضیحها من خالل ما یلي

  .أنشطة المؤسسات المالیة والمصرفیة تحد منإزالة القیود التي بالتحریر المصرفي والتوجه نحو التعریف  -
  .التطرق إلى جملة التحدیات التي تواجه المصارف اإلسالمیة -
  .هار مكانة الصیرفة الشاملة في الصناعة المصرفیة اإلسالمیة إظ -
إبراز مكانة قطاع الصیرفة اإلسالمیة ،وتقدیم بعض اإلقتراحات من أجل تطویر الصیرفة اإلسالمیة في ظل  -

  .الصیرفة الشاملة

VII - المنهج واألدوات المستخدمة في البحث :  
وطبیعة المعلومات التي یتناولها كان من الواجب اللجوء إلى تبعا لمتطلبات دراسة الجوانب المختلفة للموضوع 

سنستخدمه  ،حیثالمنهج الوصفي التحلیليفي ذلك على  سنعتمدحیث  ،مناهج مختلفة في معالجة هذه اإلشكالیة
،وكذا التطرق لتحدیات قوى التغییر في الصناعة المصرفیةو  مقومات الصناعة المصرفیة الحدیثةإلستعراض 
  .،وتحلیل مدى إنطباق شمولیة العمل المصرفي على المصارف اإلسالمیةمصرفیة اإلسالمیةالصناعة ال

   

VIII - موقع البحث من الدراسات السابقة :  
تتمیز الدراسات التي ربطت بین الصیرفة الشاملة والبنوك اإلسالمیة بالقلة ،هاذ وقد عنت أغلبها بالبحث 

رق لدراستها على أرض طمیة من الناحیة النظریة فقط ولم تتفي مدى إنطباق صفة الشمولیة على البنوك اإلسال
  إلى سبل واإلجراءات الكفیلة بدعم صفة الشمولیة من الناحیة العملیة تهذه الدراساأغلب الواقع ،كما لم تتعرض 

  :لدى  المصارف اإلسالمیة ،ومن هذه الدراسات نذكر 
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 ):24 – 05:،ص ص  1994أمین عبد هللا ،(ة دراس .1

المصارف اإلسالمیة ومدى إنطباق مفهوم المصارف الشاملة " دراسة بعنوان ) 1994أمین عبد هللا ،(أعد 
،حیث قام الباحث بمقارنة مصادر وٕاستخدامات أموال البنوك اإلسالمیة  بالتقلیدیة ،كما حاول تبیان "علیها 

قط ،أما نظري فقد عرض مدى إنطباق معاییر الشمولیة على المصارف اإلسالمیة من الناحیة النظریة ف
،وخلصت الدراسة إلى عدم تطور المصارف  ةبعض أغراض البنوك اإلسالمیة المذكورة في عقودها التأسیسی

  .اإلسالمیة الكامل نحو مفهوم المصرف الشامل
 ):215 - 199: ص ص ،2000عبد الفتاح صالح،(دراسة  .2

نوك الشاملة على المصارف اإلسالمیة في دراسة إنطباق مفهوم الب) 2000حاول عبد الفتاح صالح ،(حیث 
،حیث عرض " البنوك الشاملة وتطویر دور الجهاز المصرفي المصري " جزء من دراسته التي جاءت بعنوان 

بعض المبادئ األساسیة للبنوك الشاملة متمثلة في تنویع الموارد واإلستخدامات وكذا مدى توفر بعض 
بقها مع البنوك اإلسالمیة نظریا ،وخلصت الدراسة إلى أن البنوك خدمات وأنشطة البنوك الشاملة ومدى تطا

اإلسالمیة تعد أقرب األشكال من الناحیة النظریة إلى مفهوم البنوك الشاملة القائمة على تنویع الموارد 
  .واإلستخدامات وتطویر الخدمات المقدمة 

 ) :147 -146:،ص ص2013غربي،( دراسة  .1

مصادر وٕاستخدامات األموال في البنوك " ء من دراسته والتي تحت عنوان في جز ) 2013غربي ،(حیث أشار 
 بنوكال إلى التجاریة البنوك ومن االستثمار أسلوب إلى االئتمان أسلوب من التحول متطلبات أنإلى  "اإلسالمیة 

 ویمكن لیدیة،التق البنوك عن علیها االعتماد درجة في تختلف األنشطة من أنماط على تعتمد الشاملة سالمیةاإل
 إلى ماسة حاجة في اإلسالمیة بنوكال أن كما مستقلة، مساهمة شركات شكل في األنشطة هذه من االستفادة

عطى إدارات ُ  في تعمل بشركات االستعانة یمكنها أعمالها نطاق تساعنظرا إلو  األكر، والوزن األولویة لها ی
   .أوبالمشاركة أجر مقابل تحتاجها الي المجاالت

سنحاول إضافته من خالل هاذا البحث هو تبیان مدى إنطباق مفهوم الصیرفة الشاملة على البنوك  أما ما
اإلسالمیة محل الدراسة من خالل مدى توفر معاییر الشمولیة بها،ثم محاولة تقدیم بعض اإلقتراحات التي تساعد 

 .في تعزیز صفة الشمولیة في المصارف اإلسالمیة

IX - محتویات البحث:  
خاتمـة حاطة بجمیع جوانب البحث قمنا بتقسیمه إلـى مقدمـة عامـة، ثالثـة فصـول نظریـة وفصـل تطبیقـي، و بغیة اإل

  :على النحو التالي  عامة ویمكن إستعراض ذلك

،وتناولنـا فـي  "في  ظل التحریـر المصـرفي مستجدات الصناعة المصرفیة" والذي جاء بعنوان  :الفصل األول   -
مقومــــات الصــــناعة المصــــرفیة ات فـــي الصــــناعة المصــــرفیة الحدیثــــة متمثلـــة فــــي هـــذا الفصــــل التغیــــرات والتحــــدی

  .الحدیثة
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 املقدمة العامة

وكــذا قــوى التغییــر فــي الصــناعة المصــرفیة،كم تطرقنــا إلــى مفهــوم التحریــر المصــرفي و عالقتــه بــالتنویع وتحریــر 
  .تجارة الخدمات

رق إلى مفهوم الصیرفة الشاملة تم من خالله التط " مدخل للصیرفة الشاملة "وجاء بعنوان  :الفصل الثاني -
وكذا األشكال التنظیمیة لها ، خدمات وأنشطة المصارف ضمن مفهوم الصیرفة الشاملة ،وٕاستعراض أهم 

  .التجارب والنماذج العالمیة في ما یخص البنوك الشاملة 

سالمیة من تعریف ماهیة الصیرفة اإل ، ویتضمن" الصیرفة اإلسالمیة وتحدیاتها"  وجاء بعنوان :الفصل الثالث -
والخدمات مصادر األموال ،الخدمات المصرفیة وخیارات التمویل وسمات وخصائص وغیرها ،كما یتضمن 

التي  تحدیات الصناعة المصرفیة اإلسالمیة في ظل التحریر المصرفي،وكذا في المصارف اإلسالمیةالمصرفیة 
  .لشاملةتعیق تطورها وانتشارها وبااللي تعیق توجهها نحو الصیرفة ا

تم في التطرق "دراسة حالة عینة من المصارف االسالمیة " والذي جاء بعنوان  :)التطبیقي  ( الفصل الرابع -
إلى مجموعة من المصارف اإلسالمیة ،حیث تم تعریف البنوك محل الدراسة ،ثم سرد الخدمات واألنشطة في 

بعض متطلبات دعم مولیة علیها ،وأخیرا تم إقتراح إطار الصیرفة الشاملة ،كما تم تبیان مدى إنطباق معاییر الش
  .تحول المصارف اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة

  .جملة من النتائج واإلقتراحات التي تم التوصل إلیها من خالل البحث تضم :الخاتمة  -
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 المصرفيالتحرير  في ظل   الصناعة املصرفية واقع                      الفصل األول

  

  :متهيد
  
  

یعد التحریر المالي ظاهرة حدیثة نسبیا فیما یخص اإلصالحات والتحوالت اإلقتصادیة ، فالمصارف       
ا ومضامین جدیدة جعلتها تتجه إلى میادین وأنشطة غیر مسبوقة، وأدت إلى انتقالها إلى مواقف  اتخذت أبعادً

مما ساهم في زیادة حدة المنافسة وكذا زیادة وتصورات واسعة ممتدة من أجل تعظیم الفرص وزیادة المكاسب 
إنعكاسا واضحا  التي تفرضها العولمة عل القطاع المصرفي والماليكما كان للتحدیات  المخاطر المصرفیة ،

زیادة عملیات اإلندماج تلك التغیرات في مجاالت عدیدة ك   و لقد تركزت على تطور أداء و أعمال البنوك
خوصصة البنوك العامة ، وكذلك مواكبة البنوك للمعاییر العالمیة ،و تزاید دور البنوك و اإلنتقال إلى المصرفي ،

،كظهور المفهوم  المتغیرات األساسیة في الصناعة المصرفیة في مكافحة تبییض األموال، هذا إلى جانب 
تطبیق معاییر  ة ،،تصاعد الثورة التكنولوجی تطبیق مفهوم الجودة الشاملة وسیاسة التنویع الحدیث للتسویق ،
  :،وهذا ما سنتناول في هذا الفصل من خالل ثالث مباحث على النحو التالي الحوكمة المصرفي

  .مقومات الصناعة المصرفیة الحدیثة: المبحث األول  
  .قوى التغییر في الصناعة المصرفیة: المبحث الثاني 
  .جارة الخدماتالتحریر المصرفي و عالقته بالتنویع وتحریر ت: المبحث الثالث 
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  .مقومات الصناعة المصرفیة الحدیثة: المبحث األول 

والتي كان لها بالغ األثر على أداء المنظومة  عالمیا المصرفیة الخدمات في جوهریة تطورات حدثت       
في  صیبهان على للحفاظ من خاللها البنوك جهودها كرست فقدعدة، تلك التطورات مظاهر ٕاتخذتو ، المصرفیة

اإلتجاه نحو العمل المصرفي الشامل أو أهمها  نذكرو ، في ظل المنافسة الشدیدة وزیادة المخاطر التمویل سوق
التوسع في عملیة االندماج ،ما یعرف بالصیرفة الشاملة بعدما كانت فلسفة التخصص المصرفي هي  المهیمنة

كما ال ننسى جهود المصارف  و خوصصة البنوك،وٕاعادة هیكلة الخدمات المصرفیة وزیادة إتجاه نح،المصرفي
من خالل تطبیق معاییر السالمة المصرفیة للجنة بازل ومعاییر الحوكمة  والمصرفي المالي االستقرار تحقیق في

  .المصرفیة ،وكذا المساهمة في مكافحة تبییض األموال

  .مي نحو توحید قواعد الرقابة المصرفیة لاإلتجاه العا: ول المطلب األ 

إتساع نطاق األعمال المصرفیة وسیادة المنافسة بین البنوك وتأثر الجهاز المصرفي العالمي  في ظل      
      بخطى العولمة  المالیة المتسارعة ،وتعرض البنوك في كثیر من دول العالم لمخاطر متعددة سواء المتقدمة منها 

مثل أزمة المكسیك ودول جنوب شرق آسیا والبرازیل أو النامیة ،فقد شهد عقد التسعینیات أزمات مالیة عدیدة 
  .ل األوربیة مثل هولندا وٕاسبانیا باإلضافة إلى بعض الدو 

وفي ظل هذه األجواء بدأ اإلتجاه نحو وضع قواعد آمنة وآلیات مشتركة بین البنوك المركزیة في دول العالم تقوم 
رض لها البنوك ،فالخلل بالبنوك یؤدي إلى خلل في أداء بالتنسیق بین السلطات الرقابیة لتقلیل المخاطر التي تتع

اإلقتصاد الكلي ،كما أن األزمات المصرفیة تنتقل من دولة ألخرى فیكون لها تأثیر على اإلقتصاد العالمي 
فقد سعت الدول العشر الصناعیة الكبرى عن طریق بنك التسویات الدولیة لوضع قواعد تتضمن سالمة .ككل

والتي  1988،وكانت البدایة بأشهر هذه القواعد والخاصة بالمالءة المصرفیة للبنوك في عام  األعمال المصرفیة
ثم تبعتها عدة قواعد منظمة أخرى تتضمن التوصیات الخاصة بسالمة األجهزة تعرف بإتفاقیة بازل للمالءة ،

وٕانطالقا من هذا ،1998أفریل المصرفیة وتأمین إستقرارها من خالل إجتماع وزراء مالیة الدول السبع الكبرى في 
قام  بنك التسویات الدولیة وصندوق النقد الدولي والمجموعات الرقابیة اإلقلیمیة بدراسة وضع القواعد المنظمة 

  .1رفیة وعلى أن تطبق في جمیع الدولللرقابة والسالمة المص

  .اإلهتمام الدولي بقواعد الرقابة المصرفیة :أوال

قة تطورات في القواعد و األسس التي تخضع لها المصارف والمؤسسات المالیة بما شهدت السنوات الساب      
یتماشى مع التطورات المعلوماتیة والتكنولوجیة وكذا ظروف المنافسة الشدیدة في السوق المصرفي والمالي ،وكان 

  لى ـــــییم األداء ،والحرص عـــقم المحاسبیة والرقابیة وتـثة والنظـمحور هذه التطورات تطبیق األسالیب اإلداریة الحدی
  .2سالمة المركز المالي للمؤسسات المالیة والمصرفیة وكذا تجنب المخاطر المحتملة وغیر المحتملة

                                                
 .23:،ص 2010،زمزم ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ، الرقابة المصرفیةدمحم أحمد عبد النبي ، 1
 الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة ،مصر،، معاییر لجنة بازل لكفایة رأس المال والرقابة الفعالة للمخاطر المصرفیةصالح الدین حسن السیسي ، 2

  .06:،ص2006
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   1996إثر إجتماعها في مدینة لیون في جوان ) G-7( فقد أوصى البیان الختامي لمجموعة الدول السبع الكبرى
بیة موحدة إلدارة األسواق المالیة على المستوى العالمي ،حیث دار بضرورة وضع ضوابط تنظیمیة وقواعد رقا

النقاش حول سبل  وضع إستراتیجیة لدعم اإلستقرار المالي في الدول الصاعدة ذات معدالت النمو السریعة 
والتي تحتاج إلى إجراء تعدیالت في مؤسسساتها المالیة وعلى وجه التحدید النظام المصرفي ، حیث یرجع عدم 

إلستقرار المالي في هذه  اإلقتصادیات أساسا إلى قصور اإلدارة في المؤسسات المالیة وضعف الرقابة الداخلیة ا
والمشاكل المرتبطة باإلقراض واألنشطة األخرى وكذا ضعف أصول تلك المؤسسات ،وتم تكوین فریق عمل 

نسا ،ألمانیا ،إندونیسا ،الیابان ،كوریا منها األرجنتین ،فر ( متخصص تشارك فیه الدول ذات التمثیل في المؤتمر 
باإلضافة إلى عدد من المختصین من دول أخرى خارج المؤتمر ....) ،المكسیك ،الوالیات المتحدة ،بریطانیا،إلخ

و ممثلین من لجنة بازل متخصصین في الرقابة على البنوك ،وممثلین آخرین من مؤسسات ومنظمات دولیة 
  . الدولي  كصندوق النقد الدولي والبنك

ویقع كامل العبء في غیاب السوق النشطة المنضبطة على الرقابة الخارجیة والتي قد ال تتوافر لدیها الكفاءة 
،فإن كانت نظم المراقبة ذات أهمیة بالغة بالنسبة لجمیع المنشآت 1المطلوبة لتنظیم ومراقبة مثل هذه المؤسسات 

  : لألسباب التالیة  ها تعد أكثر أهمیة بالنسبة للمصارف وذلكإن،ف
تمثل المصارف المكان الذي یحتفظ فیه المجتمع بأمواله السائلة ،وعلیه من فإنه من الضروري توفیر  -

 .الحمایة والضمان واألمان لهذه األموال من خالل وساءل الرقابة 
النقدیة في  نظرا ألهمیة الدور الذي تلعبه المصارف في تمویل مشاریع التنمیة اإلقتصادیة ،فإن السلطات -

 .مختلف دول العالم تتدخل بطریقة مباشرة أوغیر مباشرة في توجیه إستثمارات المصارف 
من خصائص القطاع المصرفي إرتفاع درجات المخاطرة ،ولذا فإنه من الضروري مراقبة إستثمارات  -

 .المصارف وبالتالي الحد من المخاطر التي تتعرض لها هذه اإلستثمارات
المؤسسات التي لها إتصال بالجمهور بشكل مستمر وعلى نطاق واسع مما یقتضي تعد المصارف من  -

وجود نظم دقیقة ومحكمة للمحاسبة والمراقبة ،ألن الوقوع في أي خطأ یؤثر على سمعة المصرف لدى 
 .جمهور العمالء

مة ودقة كبر عدد عملیات المصارف وتشعبها وتداخلها یستلزم وجود نظم محاسبة ورقابة محكمة تؤكد سال -
 .هذه المعلومات وصحة تقییدها ،وتقلل األخطاء إلى أقل حد ممكن

تقتضي عملیات المصارف الدقة واألمانة والسرعة مما یستلزم وجود نظم المراقبة المالیة ،خاصة وأن هذه  -
  .  2العملیات قد تتمیز بالضخامة ،كما یتعین اإلحتراس من عملیات اإلختالس 

  ى ـــیة موحدة لمساندة وللوصول إلــابیة تحددها معاییر دولــــلى خلق ترتیبات نظامیة ورقن هنا ظهرت الحاجة إــوم
  :ذلك لبد من توفر شرطان أساسیان 

                                                
المالیة الحدیثة وإتجاھات التجارة  الصناعة(إقتصادیات وإدارة النقود و البنوك في إطار عالمیة القرن الحادي والعشرین سمیر دمحم عبد العزیز ، 1

 .153:شر ،صنسنة دون ،المكتب العربي الحدیث،اإلسكندریة ،مصر ،)الدولیة
 .07:صالح الدین حسن السیسي،مرجع سابق ،ص 2
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 على أن تكون تلك السلطات مسؤولة عنو ضمان إستقالل السلطات الرقابیة عن أیة توجهات سیاسیة ، -
 .إستخدام الصالحیات المخولة لها  -
صول على المعلومات الالزمة ،والتعاون مع السلطات رقابیة بما یمكنها من الحضمان قوة السلطات ال -

  .1األخرى بهذا الخصوص بما یدعم قوة النظام الرقابي

   .القواعد الرقابیة للجنة بازل : ثانیا

 Basle Committee on" تم وضع هذه اإلتفاقیة من قبل لجنة بازل لألنظمة والممارسات اإلشرافیة       

Banking Regulation and Supervisory practices   " وتتضمن اللجنة ممثلین من مجموعة الدول
جنة ـهي لو  ،2را ـــازل بسویسـیة بمدینة بــراف بنك التسویات الدولـتحت إش 1974الصناعیة وذلك نهایة سنة 

ظي البنوك المركزیة للدول ٕانما أنشأت بمقتضى قرار من محافتستند إلى أیة اتفاقیة دولیة و ال استشاریة فنیة
تلف جوانب یساعدها عدد من فرق العمل من الفنیین لدراسة مخو تجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنویا و الصناعیة 

ٕالزامیة رغم أنها و توصیات هذه اللجنة ال تتمتع بأي صفة قانونیة أو لذلك فان قرارات أالرقابة على البنوك، و 
المعاییر و توصیات اللجنة وضع المبادئ و تتضمن قرارات كبیرة و " فعلیة" أصبحت مع مرور الوقت ذات قیمة 

اإلشارة إلى نماذج الممارسات الجیدة في مختلف البلدان بغرض تحفیز الدول  المناسبة للرقابة على البنوك مع
  3.االستفادة من هذه الممارساتالمعاییر و و  على إتباع تلك المبادئ

ین للمصارف المركزیة في الدول الصناعیة واإلتحاد األوربي على تقریر وافق مجلس المحافظ 1988ففي سنة 
لجنة بازل الخاص بإقتراح معیار موحد لكفایة رأس المال ،وبناء علیه یتوجب على كافة المصارف العاملة 

ى نسبة اإللتزام بأن تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجیحها بأوزان المخاطرة اإلئتمانیة إل
  . 1992كحد أدنى مع نهایة سنة   8%

فیما یتعلق بالدول النامیة ،ووضع وتبرز أهمیة هذه اإلتفاقیة في دعم النظام المصرفي الدولي وٕاستقراره خاصة 
،مع محاولة إعادة صیاغة النظم والتشریعات واللوائح بإتجاه التطورات أسس للمنافسة المتوازنة بین المصارف 

شهدتها السنوات األخیرة ،إضافة إلى محاولة مواجهة التحدیات التقنیة ودعم اإلبتكار المالي بما المصرفیة التي 
  .4یساهم في تطویر نظم المصارف خاصة مع تزاید المنافسة المصرفیة

  .01تفاقیة بازل السمات الرئیسة إل  -1
  :إنطوت إتفاقیة بازل على العدید من الجوانب أهمها 

  : اطر اإلئتمانیةالتركیز على المخ – أ
  ذ بعین اإلعتبار المخاطر اإلئتمانیة أساسا ـــیة إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال مع األخـــحیث تهدف اإلتفاق

   1988ما جاء بإتفاقیة ـم یشمل معیار كفایة رأس المال كـد ما ،ولــمخاطر الدول إلى ح اةــراعـــــمباإلضافة إلى 

                                                
 .154:سمیر دمحم عبد العزیز ،مرجع سابق ،ص 1
 .172: ،ص 2007الوراق للنشر ، عمان ، األردن، مؤسسة  –، دار التواصل العربي عولمة جودة الخدمة المصرفیةرعد حسن الصرن،  2
  . 81،  80: ، ص   2003الدار الجامعیة اإلسكندریة ، مصر ، ، العولمة و اقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  3
 .173:رعد حسن الصرن،مرجع سابق ،ص 4
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 المصرفيالتحرير  في ظل   الصناعة املصرفية واقع                      الفصل األول

ثل مخاطر سعر الفائدة ،مخاطر سعر الصرف ومخاطر اإلستثمار في األوراق مواجهة المخاطر األخرى م
  .المالیة 

  :تعمیق اإلهتمام بنوعیة األصول وكفایة المخصصات الواجب تكوینها – ب
حیث تم تركیز اإلهتمام على نوعیة األصول ومستوى المخصصات التي یجب تكوینها لألصول أو الدیون 

من المخصصات ،ذلك ألنه ال یمكن تصور أن یفوق معیار رأس المال لدى المشكوك في تحصیلها وغیرها 
البنك الحد األدنى المقرر بینما ال تتوفر لدیه المخصصات الكافیة،في نفس الوقت من الضروري كفایة 

  1.المخصصات أوال ثم یأتي بعد ذلك تطبیق معیار كفایة رأس المال

  :ئتمانیةأوزان المخاطر اإلمجموعتین من حیث تقسیم دول العالم إلى  - ج
  :ى أساس تصنیف الدول إلى مجموعتینقامت مقررات لجنة بازل عل

  : ة المخاطر وتضم مجموعتین فرعیتینوهي متدنی: األولىالمجموعة  - 1-ج
    :  یضاف إلى ذلك دولتان هما ) (OCDEالتنمیة اء في منظمة التعاون االقتصادي و الدول األعض  - 

  .ملكة العربیة السعودیةالمسویسرا و      
  : هي و الدول التي قامت بعقد بعض الترتیبات اإلقتراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي   - 

  .      تركیاو الیونان ،الدانمارك،ایسلندا،فنلندا،نیوزلندا،البرتغال،النمسا،النرویج،استرالیا    
تشــمل كــل دول العــالم عــدا التــي أشــیر إلیهــا فــي وهــي الــدول ذات المخــاطر المرتفعــة و : المجموعــة الثانیــة - 2-ج

  . المجموعة األولى
  : وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر األصول -  د
  كذلك اختالف الملتزم باألصل أي المدین من جهة باختالف األصل من جهة و  إن الوزن الترجیحي یختلف 

: المـــال مـــن خـــالل خمســـة أوزان هـــي ة رأسومـــن هنـــا نجـــد أن األصـــول تنـــدرج عنـــد حســـاب معیـــار كفایـــ ،أخـــرى
فقــد تركــت اللجنــة  ،إلتاحــة قــدر مــن المرونــة فــي مجــال التطبیــق للــدول المختلفــة، و % 100،% 50،% 10،صــفر

األهــم أن إعطــاء وزن مخــاطر ألصــل تختــار تحدیــد بعــض أوزان المخــاطر و الحریــة للســلطات النقدیــة المحلیــة الن 
آخــر و أســلوب ترجیحــي للتفرقــة بــین أصــل و ٕانمــا هــه بــذات الدرجــة، و مشــكوك فــي تحصــیل مــا ال یعنــي أنــه أصــل

  2.حسب درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات الالزمة
  ):حسب متطلبات توصیات لجنة بازل ( مكونات رأس المال المصرفي  - ه

  :تم تقسیم رأس المال إلى جانبین أو شریحتین هما حیث 
  :رأس المال األساسي  – 1-ه

األربــاح ،لمســاهمین ،اإلحتیاطــات المعلنــة الناتجــة مــن العوائــد والفــوائض كعــالوات إصــدار األســهم ویشــمل حقــوق ا
  .المحتجزة ،واإلحتیاطات العامة والقانونیة

  ):التكمیلي(رأس المال المساند  – 2-ه
                                                

 .310:،ص2012ع والطباعة ،عمان ،األردن،،دار المسیرة للنشر والتوزی إدارة البنوك المعاصرةدرید كامل آل شبیب ، 1
  .   147: ، ص   1999، دار وائل للنشر ، عمان األردن ، أساسیات في الجھاز الماليجمیل سالم الزیدانین ،   2

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  
  
   

7 
 

 المصرفيالتحرير  في ظل   الصناعة املصرفية واقع                      الفصل األول

ویتكــــون مــــن اإلحتیاطــــات غیــــر المعلنــــة والتــــي التظهـــــر ضــــمن الحســــابات الختامیــــة ،إحتیاطــــات إعــــادة التقیـــــیم 
  والمخصصات العامة ،األدوات الرأسمالیة وأدوات الدین ،وكذلك الدین المساند ویضم الدیون التي تزید آجالها عن 

  .1خمس سنوات 
 قـوة أقـل المسـاند المـال رأس عناصـر ألن نظراً وقد وضعت لجنة بازل قیود على رأس المال المساند أو التكمیلي ،

 عناصـر علـى عتمادهـاإ  فـي البنـوك إسـراف وعـدم بحـرص سـتخدامهاا یكفل األساسي ،بما المال رأس عناصر من
  :ي اآلت في القیود هذه وتتمثل األساسي، المال رأس

 قیام إلى ذلك ویؤدي ،)منه 100 % عن یزید ال أي( األساسي المال رأس عن المساند المال رأس یزید أال -
 تمتص التي المساهمین لحقوق مكونة بإعتبارها مستمرة بصفة األساسي المال رأس عناصر بتدعیم البنوك

 .المودعین حقوق إلى الخسائر هذه تمتد أن قبل القائمة المخصصات قدر تفوق خسائر أیة

 المال رأس من 50 % عن )المساندة القروض(مساهمیه من البنك علیها یحصل التي القروض تزید أال یجب -
 .ضالقرو  هذه على اإلعتماد تركیز عدم إلى ذلك األساسي،ویهدف

 األصول من%1.25 )العامة المخاطر(محددةال غیر مخاطراللمواجهة المكونة للمخصصات األقصى الحد -
 حقوق درجة إلى ترقى ال بإعتبارها مال كرأس علیها اإلعتماد من للحد وذلك الخطرة، العرضیة واإللتزامات
 .المساهمین

 السریة اإلحتیاطیات وكذا الثابتة، األصول إعادة تقییم عن الناتجة التقییم إعادة إحتیاطیات من كل تخضع -
 بین الفرق عن55% لخصمقدره  التاریخیة بالتكلفة مدرجة مالیة ألوراق السوقیة القیمة ارتفاع عن تنشأ التي

 خضوع وكذا الثابتة، األصول هذه أسعار تذبذب لمواجهة مخاطر وذلك السوقیة، القیمة وبین التاریخیة التكلفة
 الدفتریة القیمة عن القیمة السوقیة انخفاض احتمال لمقابلة أو للضریبة المالیة األوراق بیع المتحقق عن الربح
 .المالیة األوراق لهذه

 السلطات قبل من معتمدة تكون أن المساند المال رأس قاعدة ضمن سریة إحتیاطیات أیة لقبول یشترط -
 أیة لمواجهة المجنب المخصص صفة لها یكون وأال والخسائر األرباح حساب خالل من تكون وأن ،الرقابیة

 .التزامات
 أن ینبغي المساند، المال رأس عناصر ضمن والسندات األسهم صفة لها التي الرأسمالیة األدوات إلعتبار -

 حاملها برغبة لإلسترداد قابلة غیر بالكامل، ومدفوعة مضمونة غیر تكون أن وهي بها الشروط بعض یتوافر
 المستحقة الفوائد تأجیل ویمكن البنك، خسائر إستیعاب في لإلسهام ومتاحة لرقابیةا السلطات موافقة وبدون
 .2األرباح تسمح ال عندما تالیة سنوات إلى علیها

رات لجنة بازل كما یليو    : 3یصبح معدل كفایة رأس المال حسب مقرَّ
  

                                                
 .45:،ص2006،منشورات إتحاد المصارف العربیة ، دعائم اإلدارة اإلستراتیجیة لإلستثمارعادل رزق ، 1
 .36،37:،ص نفسھ مرجعال 2
،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت  رفي الجزائري و اتفاقیات بازلصالنظام المسلیمان ناصر ،   3

 . 3،2: ، ص  2004دیسمبر  14 ، 15االقتصادیة ، واقع و تحدیات، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف أیام 
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  ).02بازل (ركائز معیار رأس المال الجدید – 2

،حیث تضمنت أنظمة جدیدة وأخرى معدلة بالنسبة لمخاطر القروض  2بازل  تم إطالق 2002وفي جانفي 
واإلعتمادات وقوانین جدیدة فیما یخص مخاطر العملیات المصرفیة والمراجعة اإلشرافیة وقواعد السوق ،تهدف 

 كما یجدر، 1ة المصرف من حیث مدى تعرضه للخطرلتزوید المستثمرین بما یكفي من المعلومات إلدراك مكان
یهدف إلى رفع األمان والمتانة في الجهاز المالي وٕالى زیادة المنافسة والنوعیة  2بالذكر أن معیار بازل 

 ،وسیسهم المعیار الجدید في إیجاد مدخل شامل للتعامل مع المخاطر ،وسیركز على البنوك النشطة دولیا
  :المصرفیة على النحو التالي  ،هذا وقد حددت لجنة بازل ثالث دعائم أساسیة للسالمة2وترویج أعمالها

  ):الحد األدنى لرأس المال(الركیزة األولى  -أ
إلى إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر  % 8على الحد األدنى لرأس المال وهو نسبة  2أبقى معیار بازل 

إعتباره في  وهذا ما لم یتم،كذلك سیتم التركیز على إحتساب المخاطر باألخذ بعین اإلعتبار مخاطر التشغیل 
  .النسبة السابقة

  ):مراجعة السلطات الرقابیة(الركیزة الثانیة  -ب 
من أجل تقییم إن عملیة المراجعة تتطلب من السلطات الرقابیة التأكد من أن كل بنك لدیه إجراءات داخلیة متینة 

یة أن تعمل  إدارة البنك كفایة رأس المال مبنیا على تقییم مفصل للمخاطر لدیه ،فاإلطار الجدید یشدد على أهم
على تطویر عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال ،وتضع أهداف لحجم رأس المال یتماشى مع مخاطر البنك 

  :ومن أهم مالمح هذا النظام ما یلي وبیئة الرقابة لدیه ،
 .إلمام كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا بالبنك بدرجة المخاطر -
 .رأس المال  تقییم متین لكفایة -
 .تقییم شامل للمخاطر  -
   .3مراجعة ألنظمة الرقابة الداخلیة -
  : )ضوابط السوق( الركیزة الثالثة -ج

ضـرورة وجــود نظــام فاعــل النضــباط الســوق والســعي إلـى اســتقراره، وهــذا یتطلــب مــن أي بنــك أو مؤسســة مالیــة أن 
بعـة لتحدیــد حجـم الخطـر حتـى یكـون عمــالء تقـوم باإلفصـاح عـن رأسـمالها ومــدى تعرضـها لألخطـار، والطـرق المت

  ذه ـــعاملهم مع هـــواجهونها نتیجة تــخاطر التي یــر المــن تقدیــوا مـــولیتمكن ئنوها على علم بها،ذه المؤسسات وداــــــه

                                                
 .173:ق ،صرعد حسن الصرن،مرجع ساب 1
،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان، األردن  إدارة المخاطرشقیري نوري موسى،محمود إبراھیم نور،وسیم دمحم الحداد ،سوزان سمیر ذیب، 2
 .272:ص،2012،
 .278، 277:،ص نفسھمرجع ال 3

)          2الشریحة +  1الشریحة ( رأس المال         
   %08  

  

  مجموع التعھدات و اإللتزامات بطریقة مرجحة الخطر
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 .1المؤسسات
 ل الـالزم لمقابلـةوبالنسبة لكفایـة رأس المـال سـمحت الخطـة الجدیـدة للبنـوك بوضـع نمـاذج داخلــیة لتحدیـد رأس المـا

مخــاطر الســوق، والتــي قــد تختلــف مــن بنــك آلخــر، كمــا منحــت لهــا المرونــة فــي التطبیــق، إذ تعطــي هــذه اإلتفاقیــة 
المصــارف حریـــة اختیـــار منـــاهج مبســـطة أو أكثـــر تعقیـــدا فـــي هـــذا التحدیـــد حســـب حجـــم المصـــارف وقـــدرتها علـــى 

كمــا ورد فــي  % 8ى معــدل المــالءة اإلجمالیــة عنــد ومــع أن اإلتفــاق الجدیــد أبقــى علــ ،التعامــل مــع تلــك المخــاطر
حیـث سـمح للبنـوك بإصـدار دیــن ،م إال أنـه أدخـل بعـض التعـدیل علــى مكونـات النسـبة 1988لسـنة  1إتفـاق بـازل 

، ةوذلـك لمواجهـة جـزء مـن مخاطرهـا السـوقی الرتبة قصیر األجل لیـدخل ضـمن الشـریحة الثالثـة لـرأس المـال رمتأخ
األربــاح + اإلحتیاطیــات + رأس المــال المــدفوع (الشــریحة األولــى : مــن ناإلجمــالي یتكــو  وبهــذا یصــبح رأس المــال

+ م 1988 إتفاقیـــةفـــي  دوهـــذا كمـــا هـــو محـــد). رأس المـــال المســـاند أو التكمیلـــي(الشـــریحة الثانیـــة ) + المحتجـــزة
كفایـة رأس المـال كمـا  لـة لحسـابمعدتصـبح العالقـة الوعلیـه  ،)ر الرتبـة قصـیر األجـلخالـدین متـأ(الشریحة الثالثـة 

   :2یلي

  
  
  
  .3متطلبات رأس المال التنظیمي وفق مقررات بازل  -3

دفعت األزمة المالیة العالمیة األخیرة إلى مراجعة عمیقة وشاملة لألنظمة والتشریعات المالیة والمصرفیة على 
وقد  ،واعد المصرفیة الدولیةالمستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعاییر والق

قامت العدید من الهیئات الرسمیة والخاصة المحلیة والعالمیة بإجراء دراسات وتحلیالت شاملة لمعرفة أسباب 
األزمة ومكامن الخلل واقتراح اإلصالحات المطلوبة لتعزیز صمود األنظمة المالیة والمصرفیة وجعلها أقل 

ر قیادي في هذا المجال، حیث قامت بإجراء تعدیالت واسعة وجوهریة وقد كان للجنة بازل دو ،عرضة لألزمات
 الهیئات في ومسئولین مركزیة بنوك رؤساء أن للرقابة بازل لجنة أعلنت فقد،23بازل " على الدعامات الثالث لـ

 ثانيال في صرامة أكثر قواعد سن على وافقوا قد العالم، في الرائدة االقتصادیات من دولة 27 من التنظیمیة
 مواجهة على قدرة أكثر الصناعة هذه لجعل محاولة في المصارف إدارة بشأن ، 2010سبتمبر من عشر

  3.4 بازل ُسمیت التنظیمیة المعاییر من جدیدة حزمة عن عبارة وهي األزمات،
  .  3معاییر متطلبات رأس المال التنظیمي وفق مقررات بازل  - أ

، التي 2متطلبات رأس المال التنظیمي مقارنة بما ورد في مقررات بازل  بإعادة هیكلة 3لقد قامت مقررات بازل 
قامت بإلغاء  3فمن المالحظ ألول وهلة أن مقررات بازل  ،صنفت رأس المال التنظیمي وفق ثالث شرائح رئیسة

                                                
بات نیل شھادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة ، بحث مقدم ضمن متطلعالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیةسلیمان ناصر، 1

 .38:،ص،غیر منشورة2005 – 2004: وعلوم التسییر، جامـعـة الجـزائر، السنة الجامعیة 
 .39:،ص نفسھمرجع ال 2
 :لى الموقع اإللكترونيع، 2010نوفمبر  23، 11683جریدة الشرق األوسط، العدد  ،3خریطة طریق إلى بازل جوزف طربیة،  3

www.aawsat.com2014-06-01:علیھ بتاریخ  ،أطلع. 
 .02:ص، 2012دیسمبر ،05السلسلة الخامسة ،العدد ،،الكویت،نشرة إضاءات  Basel III الثالثة بازل اتفاقیة، المصرفیة الدراسات معھد 4

                   )         3ریحة الش+  2الشریحة +  1الشریحة ( رأس المال         
   %08  

  

  ) x % 12.5مقیاس المخاطر السوقیة + ( األصول المرجحة بأوزان المخاطرة  
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على الشریحة الثالثة وارتأت تصنیف رأس المال التنظیمي وفق شریحتین رئیستین، كما قامت بإدخال تغییرات 
من األصول المرجحة بأوزان % 4فبعد أن كانت الشریحة األولى تمثل  ،العناصر المكونة لكل من الشریحتین

من % 2، وأما الشریحة الثانیة فقد أصبحت تمثل %6، تم زیادة هذه النسبة إلى 2المخاطر وفق مقررات بازل 
لشریحة ل بالنسبة والمالحظ ،2بازل  وفق مقررات% 4األصول المرجحة بأوزان المخاطر بعد أن كانت تمثل 

، 3وفق مقررات بازل %4.5إلى  2وفق مقررات بازل % 2ن زیادة نسبتها م أن األولى من رأس المال األساسي
والغرض من هذه الزیادة تحسین جودة قاعدة رأس المال، وفضًال عن ذلك فقد تم إضافة هامش حمایة من رأس 

فترض التزام المصارف بهذا الهامش بحلول عام ، و %2.5المال األساسي تبلغ نسبته  ُ ما سبق یعني . م2019ی
المخاطر  من األصول المرجحة بأوزان% 10.5حالیًا إلى % 8أن إجمالي رأس المال التنظیمي سیرتفع من 

  1.م2019بحلول عام 
 على اقدرته لتعزیز وذلك، البنوك في الخاصة األموال نوعیة وتحسین رفع على 3 بازل مقررات نصتو 
 رؤوس تعریف على جوهریة تغییرات إدخال تم ولهذا الضغط، فترات في التسییر في والتحكم رئالخسا صمتصاإ

  :2 كما یليیصبح رات لجنة بازل ل كفایة رأس المال حسب مقر معدوبالتالي فإن ،الخاصة األموال
  
  
  
  
  . 3بازل اتفاقیة محاور - ب

 :هي هامة اورمح خمسة من الثالثة بازل اتفاقیة تتكون
 رسامیل البنوك، قاعدة وشفافیة وبنیة نوعیة على تحسین الجدیدة االتفاقیة لمشروع األول المحور ینص  -

 الموزعة غیر واألرباح به المكتتب المال رأس على مقتصراً  )One  Tier(األساسي المال رأس مفهوم وتجعل
 القادرة األدوات أي استحقاق، بتاریخ المقیدة وغیر ائدبعو  غیر المشروطة المال رأس أدوات إلیها مضافاً  جهة من

 رأس أدوات على بدوره یقتصر فقد )( Tier Two المساند المال رأس حدوثها،أما فور الخسائر استیعاب على
 على للغیر مطلوبات أیة قبل أو الودائع قبل الخسائر لتحمل والقابلة على األقل سنوات لخمس المقیدة المال

   .السابقة باالتفاقات عمالً  مقبولة كانت التي المال رأس مكونات من ذلك عدا كل ما 3 بازل سقطتوأ .المصرف
د  -  عن والناشئة المقابلة المقترضة الجهات مخاطر على تغطیة الثاني المحور في بازل لجنة مقترحات تشّدِ

 إضافیة مال رأس تطلباتم فرض خالل من الریبو الدین وعملیات سندات وتمویل المشتقات في العملیات
 أسعارها تقلبات ضوء على المالیة األصول تقییم إعادة عن الخسائر الناتجة لتغطیة وكذلك المذكورة، للمخاطر

 .السوق في

                                                
 جوان، 24مجلة اإلقتصاد اإلسالمي العالمیة،العدد ،3لمحة عن معاییر رأس المال التنظیمي وفق مقررات بازل ،سلمى سایرلي، مرجان دمحم، مضاء منجد  1

 .31:ص،2013
 2013،،جامعة سطیف 13لة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر،العدد،مج آثارھا المحتملة على النظام المصرفي الجزائري 3إتفاقیة بازلنجار حیاة ، 2

 .280:،ص

         األموال الخاصة الصافیة                                                       
   %08  

  

  مخاطر التشغیل+ مخاطر السوق + مخاطر اإلئتمان                   
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 تهدف وهي )(Leverage Ratio المالي الرفع هي نسبة جدیدة نسبة الثالث المحور في بازل لجنة تُدِخل  -
 تستند إلى ال التي المخاطر أن كما بسیطة، نسبة المصرفي،وهي النظام في ونالدی نسبة لتزاید أقصى لوضع حد

 في وجه إضافیة ضمانات تقدم وهي المخاطر، أساس المال على رأس متطلبات تستكمل المالي الرفع نسبة
 .األساسیة المخاطر لمتطلبات موثوق كمعیارٕاضافي وتعمل .الخطأ ومعاییر المخاطر نماذج

 التمویل فتزید یجب مما أكثر مواكبة إقراض البنوك سیاسات إتباع دون الحؤول إلى الرابع المحور یهدف  -
 فتعمق الركود اإلقراض عن الركود أیام وتمتنع النمو واالزدهار، مرحلة في االقتصادیة لألنشطة المفرط

  1.الزمني مداه وتطیل االقتصادي

  .)الحوكمة(ترشید إدارة عمل المصارف : المطلب الثاني 

إن ضعف أنظمة الحوكمة في البنوك قد یتسبب في تعثرها وما یصاحب ذلك من مخاطر وتداعیات سلبیة       
على اإلقتصاد ككل ،فقد جاءت األزمة المالیة العالمیة األخیرة لتكشف بأن أحد العوامل التي ساهمت في 

عمل المصرفي أو في أعمال إندالعها هو ضعف معاییر الحوكمة والممارسات غیر السلیمة ،سواء في ال
الشركات األخرى،وبالتالي تم التاكیدعلى أهمیة  تطبیق معاییر الحوكمة السلیمة في البنوك كأحد العوامل 

  . األساسیة لتعزیز ثقة المتعاملین مع البنوك وتعزیز سالمتها وأداء اإلقتصاد الكلي

  .تعرف الحوكمة في المصارف: أوال

والذي تم التوصل إلیه بعد "Governance"للحوكمة لألصل اإلنجلیزي لكلمة المعنى اللفظي یعود       
،ویشیر مفهوم حوكمة الشركات بشكل عام "الحكم الراشد"و" اإلدارة الرشیدة "إستخدام عدة مصطلحات أخرى مثل 

ممولین وأصحاب إلى مجموعة القواقد والقوانین والمعاییر التي تحدد العالقة بین إدارة الشركة من ناحیة وبین ال
  .المصالح من ناحیة أخرى 

ذلك النظام الذي یتم من خالله "تعریف الحوكمة بأنها  OCDEوقد حددت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة 
توجیه وٕادارة شركات األعمال ویحدد هیكل الحوكمة الحقوق والمسؤولیات بین مختلف األطراف ذات الصلة 

ة والمدیرین والمساهمین وغیرهم من أصحاب المصالح ،كما أنه یحدد قواعد بنشاط الشركة مثل مجلس اإلدار 
  2".وٕاجراءات إتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة

 في والتمیز الجودة تحقیق إلى تهدف التي راراتوالق والنظم القوانین من مجموعة بأنها الحوكمة فیعر ت ویمكن
 في سواء منظم عمل أي وأهداف خطط لتحقیق والفعالة لمناسبةا األسالیب اختیار طریق عن اإلداري األداء

  .3 العام القطاع وحدات في أو الخاص القطاع وحدات
  وك ـاألسالیب التي تدار بها البن " ا بالنسبة لمفهوم الحوكمة المصرفیة فقد عرفها بنك التسویات الدولیة بأنها ـأم

                                                
 .03:المصرفیة،مرجع سابق ،ص الدراسات معھد 1
،دار الكتاب الحدیث ،القاھرة  )تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة اإللكترونیة(الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات األعمالصالح الدین حسن السیسي، 2

 .12،11:،ص2010،،مصر
الفترة عولمة اإلدارة في عصر المعرفة،كلیة إدارة األعمال ،جامعة الجنان لبنان ،:" المؤتمر العلمي الدولي، محددات الحوكمة ومعاییرھادمحم یاسین غادر ، 3

 .13:،ص2012دیسمبر  17- 15من 
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  هم ـملة األســمایة مصالح حـه وحـدافه وٕادارتـــیفیة وضع أهـحدد كـلتي تعلیا ، واــالل مجلس اإلدارة واإلدارة الــمن خ
  . 1"وأصحاب المصالح مع اإللتزام بالعمل وفقا للقوانین والنظم السائدة وبما یحقق حمایة مصالح المودعین

وأعمال البنوك  الطریقة التي یتم بها تنظیم شؤون" كما عرفت لجنة بازل للرقابة المصرفیة حوكمة البنوك بأنها 
من قبل مجالس إدارتها واإلدارة التنفیذیة ،والتي تحدد األسالیب السلیمة في وضع أهداف وٕاستراتیجیات البنوك 
وعملیاتها الیومیة وتحقق مبدأ المسائلة أمام المساهمین وتراعي حقوق ومصالح األطراف ذات العالقة والقواعد 

وحمایة مصالح المودعین وما یتطلبه ذلك من ضرورة تطویر نظم قویة والتعلیمات الصادرة عن السلطة الرقابیة 
  . 2"ألدارة المخاطر 

  .البنوك لحوكمة الداعمة األساسیة العوامل : ثانیا

 : مایلي ذكر یمكن المصرفي بالنظام للحوكمة السلیم التطبیق تدعم التي األساسیة العوامل بین من       
 المؤسسة في العاملین لكل معلومة تكون التي والمبادئ القیم نم ومجموعة إستراتیجیة أهداف وضع -

 .المصرفیة
  .بالبنك للمسؤولیة واضحة سیاسات وتنفیذ وضع -
 ألي خضوعهم وعدم الحوكمة عملیة في مبه المنوط للدور وٕادراكهم اإلدارة مجلس أعضاء كفاءة ضمان -

 .خارجیة أو داخلیة سواء تأثیرات،
 .العلیا اإلدارة واسطةب مالئمة رقابة توافر ضمان -
 .الرقابیة الوظیفة أهمیة ادارك في والخارجیین الداخلیین المراجعین به یقوم الذي العمل من الفعلیة االستفادة -
 .3المحیطة والبیئة وأهدافه البنك أنظمة مع الحوافز نظم توافق ضمان -
 .والعمل على تحقیق الشفافیة فعال معلومات نظام توفر -
 4.الدولیة لمحاسبیةا المعاییر تطبیق -
 : إلى إضافة العلیا واإلدارة اإلدارة مجلس أعمال مراجعة في الرقابیة السلطات دور -
 فعلیا السوق انضباط لتعزیز بیئة خلق. 
 الشركات حوكمة في طاقات لبناء والتدریب التعلیم مبادرات. 
 5البنك وواجبات حقوق یحدد فعال قانوني إطار تطویر.  

  

                                                
، مجلة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة شارة إلى البنوك الجزائریةأھمیة إرساء وتعزیز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي باإلدمحم زیدان ، 1

 .03:،ص09،2009سطیف،العدد
 .08:،ص 2013،دلیل حوكمة البنوك في الجمھوریة الیمنیةالبنك المركزي الیمني ، 2
 شمال اقتصادیات ، مجلة)إفریقیا شمال دول حالة(العربي المصرفي القطاع في الحوكمة إلرساء كمدخل بازل لجنة بمتطلبات االلتزامحبار عبد الرزاق ، 3

 .81:،ص2009،العدد السابع، دیوان المطبوعات الجامعیة إفریقیا،
األزمة المالیة واإلقتصادیة الدولیة والحوكمة " ،الملتقى العلمي الدولي حول دور وأھمیة الحوكمة في إستقرار النظام المصرفيشریقي عمر، 4

 .06:،ص2009أكتوبر 21-20رحات عباس ،سطیف،أیام ،جامعة ف"العالمیة
 .81:مرجع سابق،صحبار عبد الرزاق ، 5
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  .ة المصارفمحددات حوكم :ثالثا

  :یتوقف التطبیق الجید لحوكمة المرسسات المصرفیة على وجود مجموعتین من المحددات هما      
  :المحددات الداخلیة  – أ

  جلس اإلدارة ـخاذ القرار وتوزیع السلطات بین الجمعیة العامة ومـواعد واألسس التي تحدد طریقة إتـوتتمثل في الق
  :التعارض بین مصالح هذه األطراف ،وتشمل المحددات الداخلیة والمدیرین ،بما یؤدي إلى تخفیض

 إمكانهم في أنه حیث عامة، بصفة الشركات أداء مراقبة في هاما دورا األسهم حملة یلعب :حملة األسهم  -
 .توجهات المصرف تحدید على التأثیر

 وتحمل التشغیل اساتسی ووضع العلیا اإلدارة وتوجیه االستراتیجیات وضعویعمل على : مجلس اإلدارة  -
 .البنك موقف سالمة من والتأكد المسؤولیة

 وفقا یعملوا أن علیهم أنه كما المصرف، إلدارة المطلوبتین والنزاهة الكفاءة لهم یكون البد أن:اإلدارة التنفیذیة  -
 .المهنة ألخالقیات

  .1لمخاطرا إدارة عملیة تقییم في ھاما دورا للمراجعین أصبححیث :المراجعین الداخلیین  -
  :المحددات الخارجیة  – ب

  :یلي  ما وتشمل الدولة، في لالستثمار العام المناخ إلى للحوكمة الخارجیة المحددات تشیر
 ومنع الممارسات المنافسة وتنظیم والشركات المال سوق قوانین مثل االقتصادي للنشاط المنظمة القوانین -

 .واإلفالس االحتكاریة
 .للمشروعات الالزم التمویل توفیر في المالي القطاع كفاءة -
 .اإلنتاج وعناصر السلع أسواق تنافسیة درجة -
 تضع التي المهنیة الجمعیات إلى باإلضافة الشركات، على الرقابة إحكام في الرقابیة والهیآت األجهزة كفاءة -

 األوراق سوق في العاملة والشركات والمحامین والمحاسبین المراجعین مثل السوق في للعاملین شرف میثاق
 2.الخاصة المؤسسات إلى باإلضافة وغیرها، المالیة

  
  .مبادئ حوكمة المصارف :رابعا

 منه معدله نسخة أصدرت ثم 1999 عام البنوك فى الحوكمة تعزیز عن تقریراً  بازل لجنة أصدرت وقد      
 Enhancing corporate governance for“بعنوان محدثة نسخة أصدرت 2006 شباط وفي 2005 عام

banking organization "في وتتمثل البنوك في الحوكمة مبادئ یتضمن: 
 واضح فهم ولدیهم یشغلونها، التي المناصب حسب مؤهلین اإلدارة مجلس أعضاء یكون أن ینبغي :األول المبدأ

 .البنك أعمال بشأن السلیم الحكم على قدرتهم إلى إضافة الشركات، حوكمة في دورهم عن

                                                
مداخلة مقدمة ضمن فعالیات المؤتمر الوطني حول ،)الجزائر حالة دراسة ( المصرفیة المؤسسات في الحوكمة مبادئ تطبیقأمال عیاري ،أبوبكر خوالد،  1
 .08:،ص 2012ماي  07-06جامعة دمحم خیضر بسكرة ،یومي ،)"الجزائر حالة دراسة ( المصرفیة المؤسسات في الحوكمة مبادئ تطبیق"
 .04:شریقي عمر،مرجع سابق ،ص 2
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 .قیمه وعلى للبنك االستراتیجیة األهداف على واإلشراف المصادقة المدیرین مجلس على ینبغي :ثانيال المبدأ
 .1وتعزیزها والمساءلة للمسؤولیة العریضة الخطوط وضع المدیرین مجلس على ینبغي :الثالث المبدأ
 .سیاساته یوافق العلیا اإلدارة من مالئم إشراف ضمان المجلس على :الرابع المبدأ

  المراجعة وظیفة هاــــــب تقوم التي األعمال استعمال یا،ــــفعل یاـالعل واإلدارة المجلس لىـع ینبغي :الخامس لمبدأا
  .الداخلیة الرقابة ووظائف الخارجیین والمراجعین الداخلیة 

 ومع المصرفیة المؤسسات ثقافة مع المكافآت وسیاسات ممارسات مالءمة ضمان البنك على :السادس المبدأ
 .الرقابة محیط مع وكذلك األجل، والطویلة االستراتیجیة األهداف

 .شفاف أسلوب وفق البنك إدارة ینبغي :السابع المبدأ
 وفق بالعمل االلتزام مدى منخالل للبنك التشغیلي الهیكل فهم العلیا واإلدارة المجلس على ینبغي :الثامن المبدأ
  2.معینة قانونیة بیئة

  .مة المصارفأهمیة حوك:  خامسا

 مع اإلدارة، وسوء الفساد ضد الالزمة االحتیاطات تخاذإ إلى البنوك لحوكمة السلیمة المبادئ إتباع یؤدي       
 عن جیدة عملیة نظرة تخاذإ إلى المالیة األزمة أدت وقد لإلصالح المؤسسات مقاومة ومكافحة الشفافیة تشجیع
 المالیة المعلومات عن اإلفصاح إلى تؤدي و الجیدة الحوكمةف ،حدوثها لتجنب الجیدة الحوكمة ستخدامإ كیفیة
 وتحد المحلیة، أم األجنبیة سواء االستثمارات جذب على وتساعد المال رأس تكلفة تخفیض على تعمل أن یمكن

وتنعكس أهمیة تطبیق مبادئ ،3النمو إعاقة إلى یؤدي الذي الفساد مكافحة على وتعمل األموال رؤوس هروب من
  :كمة في القطاع المصرفي في جملة من النقاط كما یليالحو 

ام البنوك والشركات بتطبیق مباديء الحوكمة أحد المعاییر التي یضعها المستثمرون عند أصبحت درجة إلتز  -
إتخاذهم قرارت اإلستثمار ،ومن ثم فإن البنوك التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بمیزة تنافسیة لجلب العمالء 

 .واقوٕاقتحام األس
إن تطبیق بمادئ الحوكمة یؤدي إلى تحسین إدارة البنوك وتجنب التعثر واإلفالس ویضمن تطویر األداء  -

 .4ویساهم في إتخاذ القرارات على أسس سلیمة 
 .الدول تم ومن المصارف تواجهها التي واإلداري المالي بالفساد المتعلقة المخاطر تخفیض -
 .للدولة والتنمیة االقتصادي والنمو قدمالت تم ومن للمصارف األداء مستوى رفع -
 .القرار اتخاذ في علیها المستثمرین اعتماد من یزید مما المالیة، القوائم في والتراهة والوضوح والدقة الشفافیة -
 كانوا وسواء الكبار المستثمرین من أو الصغار المستثمرین من كانوا سواء عامة بصفة المستثمرین حمایة -

                                                
،مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة،المجلد الحادي والثالثون،العدد الثالث ،سبتمبر الحوكمة واإلمتثال في البنوك اإلسالمیةحسین عبد المطلب األسرج، 1

 .10:،ص2013
 .86:بار عبد الرزاق ،مرجع سابق،صح 2
مدخل للوقایة من األزمات المالیة والمصرفیة باإلشارة إلى حالة (الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة ،بن علي بلعزوز ،عبد الرزاق حبار 3

 ،2009أكتوبر 21-20باس،سطیف،أیام ع عة فرحات،جام"األزمة المالیة واإلقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة"العلمي الدولي حول ىالملتق،)الجزائر
 .08:ص

 .20:دمحم زیدان ،مرجع سابق ،ص 4
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 .لمجتمعا مصالح مع مراعاة عائدهم، وتعظیم ةأغلبی أم أقلیة   
 مراقبة وجود ضمان مع مساهمیها أمام المصارف إدارة محاسبة معها یمكن إداریة هیاكل وجود ضمان -

 .صحیحة محاسبیة أسس على مالیة قوائم إلى والمراجعین للوصول المحاسبین عن مستقلة
 1.العالمیة المال أسواق في التنافسیة وتدعیم المصرف أسهم قیمة تعظیم -
 تبني معاییر اإلفصاح والشفافیة في التعامل مع المستثمرین والمقترضین في إطار التطبیق السلیم لمبادئ  -

   . 2الحوكمة یساعد على منع حدوث األزمات المصرفیة   
  

  .التوسع في عملیات اإلندماج:المطلب الثالث 
         
التي یشهدها القطاع المالي عالمیا ،ویعد أحد أوجه  الت اإلقتصادیةیعد اإلندماح المصرفي من أبرز التحو       

والقدرة على وتعزیز القدرات التنافسیة للبنوك ،كما یتیح تحقیق وفرات الحجم التكیف مع المستجدات العالمیة 
معاصرة المصرفیة العمالقة والتي تعد من أهم السمات الیسهم في تكوین الكیانات  وكذاالنفاذ إلى األسواق ،

  .للعمل المصرفي على المستوى الدولي
  

   .تعریف اإلندماج :أوال

ثــالث  نجــد فــي هــذا المجــالو تنوعــت مفــاهیم االنــدماج المصــرفي فــي مجــال اقتصــادیات البنــوك و لقــد تعــددت      
  :والدمج واالستحواذ نوضحها كما یلياالندماج : وهيمصطلحات 

ـــتنظیمــي رق وومي أـثر تحــت إشــراف حكـــأكــ ون أقصد بــه اتحــاد مصــرفیـیــ: الــدمج المصــرفي  -أ  طــرف  ابي مــنـ
  .السلطات النقدیة

یحمـل و  رـیر یـذوب فـي البنـك الكبیــاألخو  ،آخر صغیرو بنك كبیر  ،أكثر ویعني انضمام بنكین أ: االستحواذ  -ب 
  .الدامج خصوم البنك وول ـى أصـمندمج إلـبنك الـصوم الـخو ول ـضاف أصـتو  ،غالبـمه في الـاس
ذوبانهمـا إرادیـا فـي و ثر ـأكـو ن أـحاد بنكیــؤدي إلـى اتــاتفـاق یـ" یمكـن تعریفـه علـى أنـه  و   :االندماج المصرفي  -ج 

ال یمكــن أن    انـیة أكبــر علــى تحقیــق أهــداف كـــفعالــو قــدرة أعلــى  ویكــون الكیــان الجدیــد ذو كیــان مصــرفي واحــد 
   3".تتحقق قبل إتمام عملیة تكوین الكیان المصرفي الجدید 

تحرك جمعي نحو التكتل والتكامل والتعاون بین بنكین أو أكثر ،وذلك "ویمكن تعریف اإلندماج المصرفي بأنه 
أشكال التوحد یتجاوز النمط والشكل الحالي إلى خلق كیان أكثر قدرة وفعالیة على تحقیق إلحداث شكل من 

صف اإلندماج المصرفي بأنه عملیة وحالة أهداف كانت تبدو مستعصیة التحقیق قبل إتمام عملیة اإلندماج ،ویو 
عملیة یتم بموجبها إحداث حالة من النشوء واإلرتقاء ما بین أكثر من بنك أو مؤسة مصرفیة إجتمعت إرادتهم 

  ى ـالة تهتم بالوصول إلـو حــات التحالف المصرفي ،وهــدماج ،ویترتب علیه إنشاء درجة متقدمة من درجـعلى اإلن

                                                
 .10:أمال عیاري ،أبوبكر خوالد،مرجع سابق ،ص 1
 .20:دمحم زیدان ،مرجع سابق ،ص 2
،دار الفجر ماج عالمیا وعربیا ومصریامع نظرة على حانب اإلند)النشأة ،التطور،الدوافع ،المبررات واآلثار(اإلندماج المصرفي ،محمود أحمد التوني  3

 . 43:،ص2007للنشر والتوزیع،مصر ،
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  .1قائما من قبل ،وبعد نشوء هذه الحالة یصبح للكیان الجدید شخصیة ومكان وأداء أفضلكیان جدید لم یكن 

   .دوافع اإلندماج المصرفي: ثانیا

  :ضمن النقاط التالیةنلخ أهما هناك العدید من الدوافع واألسباب      
 .تزاید اإلتجاه نحو ما یسمى بالبنوك الشاملة  ضمن الصناعة المصرفیة العالمیة -
) المستهدف ( ر التوسع بشراء بنوك قائمة أفـضل الطرق للنمو والتوسع فـغالـبا ما یـكون لـلبنك القـدیـم یـعتب -

  .    عمالؤه وحصته في السوق في حین أن فتح فرع جدید یحتاج إلى الجهد والوقت للوصول إلى عمالء جدد
مع بنوك قویة نظرا لعدم قدرتها على  تفادي المصاعب المالیة أو التصفیة  فقد تلجأ بعض البنوك إلى الدمج -

 .2تأمین تغطیة الزیادة الجدیدة لرأس المال الذي فرضته السلطات النقدیة، أو لعدم تمكنها من المنافسة
تطبیق أحدث التقنیات ،حیث یؤدي الدمج إلى زیادة حجم المصرف وبالتالي زیادة حجم المبالغ المخصصة  -

ي یمكن البنك من تطبیق أحدث التقنیات المستخدمة في مجال الخدمة لعملیات البحث والتطویر ،األمر الذ
 .المصرفیة 

مواجهة التحدیات التي فرضتها سیاسیات التحریر المصرفي والتي أرسلتها إتفاقیة تحریر الخدمات المالیة  -
 .3والمصرفیة ،ویتجلى أهمها في النفاذ إلى األسواق 

أسالیب رقابیة جدیدة لمواكبة التطورات الآلحقة في النشاط  لجوء السلطات النقدیة إلى تطویر وٕاستحداث -
  .المصرفي

سیاسة اإلصالح االقتصادي والتحول إلى آلیات واقتصادیات السوق التي أدت إلى زیادة حدة المنافسة بین   -
 .البنوك وبالتالي السعي إلى االندماج المصرفي لزیادة قدرتها التنافسیة

 .4ة ضمن منظومة تحریر تجارة الخدمات وتطبیق معاییر كفایة رأس المالتحریر تجارة الخدمات المصرفی -

  .آثار اإلندماج المصرفي: اثالث

مـــن خـــالل التأمـــل فـــي أســـباب ودوافـــع اإلنـــدماج المصـــرفي ،یمكـــن الكشـــف عـــن العدیـــد مـــن المزایـــا واآلثـــار      
   .ةاإلیجابیة لإلندماج كما یمكن اإلشارة إلى بعض المحاذیر واآلثار السلبی

  . المصرفي مزایا اإلندماج - 1
  :یمكن إیجازها في النقاط التالیة

عن الدمج المصرفي إنتقال الذمة المالیة للمؤسسة المصرفیة المندمجة إلى المؤسسة المصرفیة یترتب  -
ما علیها من إلتزامات األمر ،الذي یعني تجنب الوحدات المصرفیة  في سداد االدامجة والتي تحل محله

 .أو التي تواجه صعوبات ومتاعب مالیة  التصفیة المتعثرة
                                                

 .06:،ص2005،،اإلمارات العربیةمركز زاید العالمي للتنسیق و المتابعة،أبوظبي ، إندماج المصارف في البلدان العربیةمغاوري شلبي ، 1
مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،العدد الثاني  ، بین العولمة ومسؤولیة إتخاذ القراراإلندماج المصرفی ، بركان زھیة 2
 . 178: ،ص  2005، 
 .153 ،  154 : مرجع السابق ، ص ، عبد المطلب عبد الحمید  3
 .178:،مرجع سابق ،ص بركان زھیة 4
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التصنیف  ومؤسسات المراسلین قبل من أفضل ائتماني ترتیب في االندماج عن الجدید الناتج البنك وضع -
 لقـیتع االندماج فیما قبل منها أفضل مستوى ذات وضعیات االندماج هذا عن ینتج بل الدولیة، االئتماني

 یعني ما االستثمار وهذا العائد على ومعدالت والفوائد واألرباح المال رأس اعدةوق والخصوم األصول بتركیبة
 .1واألجنبیة المحلیة المالیة المؤسسات ثقة على على االستحواذ المندمجة المصرفیة المؤسسات قدرة زیادة

كالیف كل بنك االستفادة من وفـرات الحجم ألن اندماج بنكـین ینتج عنه بنك یعمل بتكالیف أقل من مجموع ت -
مما یؤدي إلى    5) = 2 + 2 (على حدى وبكفاءة أعلى، أو بفـكرة زیادة الـكل عن الـجزیئات المكونة له أي 

  .تحسین الربحیة وزیادة القدرة التنافسیة
اإلستفادة من المزایا الضریبیة فعند قیام البنك الدامج بشراء بنك یعاني من خسائر فإن تكفل البنك الدامج  -

 .2ك المندمج یمنحه مزایا ضریبیةبالبن
رأس المال  كفایة تعزیز المركز المالي للكیان المصرفي الجدید ،وذلك من حیث القدرة على تحقیق مبدأ -

 .3ومواجهة المخاطر وزیادة القدرة على تمویل المشاریع المختلفة
ظیف مما یؤدي إلى ذلك  نتیجة تجمیع الموارد التي تتیح مدى أكبر من التو و تنویع محفظة التوظیف  -

 .4تأمین تدفق اإلیراداتو تخفیض المخاطر المصرفیة 

تعزیز القدرة التنافسیة للبنك بعد اإلندماج من خالل جعله أكثر قدرة على إستخدام التكنلوجیا الحدیثة  -
 .جیة،إضافة إلى توسیع نطاق تعامالت البنك في األسواق المحلیة والخار تغالل مزایا التجارة اإللكترونیة،وٕاس

 رأس قیمة ترتفع وبالتالي المالیة، األسواق في المندمجة المصرفیة للمؤسسات المتداولة األسهم قیمة إرتفاع  -
 تحقیق خالل من فیها المساهمین استثمارات قیمة من یعظم الذي األمر المندمجة للمصارف السوقي المال
  .5فیها مونیساه التي المصارف بین االندماج جراء من لهم رأسمالیة أرباح

  6 .اإلرتقاء بالمناخ التنظیمي وتطویر النظم اإلداریة -

  .اآلثار السلبیة لإلندماج المصرفي  -  2

  :ومن بین هذه األثار نذكر
  .یؤدي اإلندماج المصرفي إلى خلق كیانات إحتكاریة -
  .عدم وجود نظریة عامة لالندماج المصرفي قد یجعل من الصعب معرفة نتیجة االندماج مسبقا -
تعثر بنك كبیر قد یؤدي إلى  ادة وقع تعثر البنوك العمالقة على االقتصاد ككل، بحیث إن إفالس أوزی -

  .7كوارث مالیة على المستوى الكلي
                                                

،مجلة أبحاث إقتصادیة وإداریة ،جامعة بسكرة،العدد السابع ،جوان  مصرفياإلندماج المصرفي كتوجھ حدیث لتطویر وعصرنة النظام المطاي عبد القادر، 1
 .19:،ص 2010

،مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة ،المجلد اإلندماج المصرفي وضروراتھ في العالم العربينزار قنوع ،طرفة شریقي،روال غازي إسماعیل، 2
 .09:،ص01،2009،العدد31

 .46:،مرجع سابق ،صمحمود أحمد التوني  3
  .  535:  ، ص  1998، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ،  الفكر الحدیث في مصادر التمویلمنیر إبراھیم  ھندي ،  4
 .21:مطاي عبد القادر،مرجع سابق ،ص 5
 .10:نزار قنوع وآخرون ،مرجع سابق ،ص 6
 .153: بركان زھیة ،مرجع سابق ،ص  7
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عدم العنایة الخاصة للعمالء نتیجة لكبر حجم البنك مما یؤدي إلى إنصراف العمالء عن البنك ومن ثم  -
  .إنخفاض حجم أعماله بالنسبة للتكالیف

  .1ي الخدمات المصرفیة والحد من اإلختیارات المتاحة للعمالء وٕارتفاع الرسوم المصرفیةتركز ف -
 الدافع واختفاء السوق المصرفي في عمیقة إلختالالت دافعة توازنیة غیر أوضاع ج االندما على یترتب قد -

  .عامة االستثماري بصفة والنشاط العمالء على سلبا یؤثر ما وهو التطویر على
حالة إندماج تمت  115،فمن ضمن  %75و %50بین  یتراوح النجاح معدل أن إلى الدراسات أحد تشیر -

  .2منها إنتهت بالفشل %52دراستها وجد أن 

 .تبني خیار خوصصة البنوك: المطلب الرابع 

اإلقتصـادیة  تحسـین كفـاءة وأداء المؤسسـاتى قوى التغییر األساسیة التي تعمـل علـى الخوصصة أحد تعد        
البـدائل الضـروریة للبـدء فـي التطـویر وزیـادة القـدرة التنافسـیة للقطـاع المصـرفي والرغبـة فـي وٕاصـالح  كذا إحدى ،و 

أداء البنــوك ومواجهــة التحــدیات والتغیــرات المالیــة، خاصــة مــع ظهــور أنشــطة جدیــدة كالصــرافة االســتثماریة وٕادارة 
التــي تخلــق تحــدیات جدیــدة تــؤثر علــى أداء البنــوك  األصــول والمنافســة والتوســع فــي الخــدمات اإللكترونیــة وغیرهــا

  .حتما نحو تحسین األداء

  .تعریف خوصصة البنوك: أوال

فـي بریطانیــا منـذ نهایــة الســتینات، إال  ظهــرت أوال ،مـن المصــطلحات التـي ظهــرت حـدیثا مفهـوم الخصخصــة

فـــي بریطانیـــا وحـــزب  أن مـــا أكســـب الخصخصـــة أهمیتهـــا هـــو البرنـــامج الشـــامل الـــذي نفذتـــه حكومـــة المحـــافظین

وقــد تضــمن البرنــامج تحویــل مشــروعات وأنشــطة القطــاع العــام إلــى ،1980 ســنةالجمهــوریین فــي الوالیــات المتحــدة 

وقد دفع نجاح التجربة البریطانیة مختلف الـدول إلـى تطبیـق برنـامج الخصخصـة ضـمن سیاسـات ، القطاع الخاص

  .3إعادة الهیكلیة والتصحیح االقتصادي

في تعریف مصطلح الخوصصة فمنهم من یعتبـره هـو تحیـل الملكیـة مـن القطـاع العـام إلـى القطـاع  هناك إختالفو 
الخـــاص أي بیعـــه والتنـــازل علیـــه لصـــالح األفـــراد أمـــا المعنـــى اآلخـــر هـــو الخـــروج مـــن العمـــل بالنظـــام االشـــتراكي 

ع، وهــذه الصـــیغة والرجــوع إلــى العمــل بآلیــات الســوق دورن ضــرورة أن یكـــون للقطــاع الخــاص دخــال فــي الموضــو 
یتعـارف علیهـا المفكـرون فـي دول أوروبـا الشـرقیة والصـین وجمیـع البلـدان التـي اتبعـت المفهـوم الماركسـي، وهـذا ال 
یتطلـب جعــل القطــاع الخــاص أساســا للتنمیــة كمــا فــي الوالیــات المتحــدة وكــل الهــدف مــن ذلــك هــو العــودة إلــى آلیــة 

                                                
 .125:،ص2000،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،لبنان،03،ج)دمج المصارف(العملیات المصرفیة والسوق المالیة ،خلیل الھندي ،أنطوان الناشف  1
 .22:مطاي عبد القادر،مرجع سابق ،ص 2
) لقانونیةالعلوم االقتصادیة واسلسلة (، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة المتطلبات األساسیة لنجاح برنامج الخصخصةدمحم معن دیوب ، 3
 .98:،ص02،2006، العدد 28المجلد،
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  المؤسساتن القیود التي تتعلق بكفاءة ـمن خالل التحرر م سوق،زیادة فاعلیة ودور قوى الفهي تتضمن 1 .السوق
  .2العمومیة وتحویلها إلى حوافز للقطاع الخاص

المصـرفیة  وعمـوما فإن خوصصة القطـاع المصرفي الحكومي تعني قیام الــدولة بتحویـل إدارة أو ملكیـة المؤسسـات
مل وهــــو تقلــــیص دور الدولــــة فــــي النشــــاط العامــــة جزئیــــا أو كلیــــا إلــــى القطــــاع الخــــاص، وذلــــك ضــــمن إطــــار شــــا

  . اإلقتصادي العام وتوسیع نطاق دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة
الفرضـیة األساســیة التــي بنیــت علیهــا الخوصصــة هــو اإلعتقــاد بــأن تحویــل الملكیــة مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع ف

ت ورفـع كفاءتهـا علـى أسـاس أن القطـاع الخـاص یتمیـز بكفـاءة أكبـر مـن الخـاص سـتؤدي إلـى تحسـین أداء الشـركا
القطاع العام، إال أن هذه النقطة في األدبیات االقتصادیة هي محل نقاش، ألن هناك مـن یـرى بـأن حقـوق الملكیـة 

  نافسة ــــلمرفون بذلك ویضیفون إلى هذا الشرط اـاءة الشركات، بینما البعض اآلخر یعتــؤثر على كفـغیر محایدة وت
  3.واإلطار التنظیمي اللذین لهما تأثیر على الكفاءة االقتصادیة أكثر من الملكیة

  .أهداف الخوصصة المصرفیة:  اثانی

  : لعل أهمها  المصرفیة هناك العدید من األهداف التي من المتوقع تحقیقها من الخوصصة      
إن خوصصــــة البنــــوك تتــــیح لــــإلدارة حریــــة إتخــــاذ :رفیة تحــــدیث اإلدارة وزیــــادة كفــــاءة أداء الخــــدمات المصــــ  - 1

القرارات سواء في مجـال اإلسـتثمار أوأداء الخـدمات المصـرفیة أو المسـاهمة فـي دعـم أسـواق المـال والنقـد، فـالبنوك 
  .تخضع لعوامل المنافسة والتطویر المستمر وهي في حاجة شدیدة إلى تحریر اإلدارة وزیادة درجة حریتها

حیـث الیمكـن فهـم خوصصـة الــبنوك إال : نافسة في السوق المصرفیة وتحسـین األداء اإلقتصـادي تعمیق الم - 2
أذا كانت تهدف إلى زیـادة المنافسة وتعمیقهـا وهـو مـا یـؤدي إلـى خفـض هـامش الوسـاطة المالیـة، وتوجیـه اإلئتمـان 

  .نحو المشروعات األكثر إنتاجیة وربحیة
فــي إطـــار أن أســهم البنـــك عــادة تلقــى ثقـــة كبیــرة مـــن : ع قاعـــدة الملكیــة تنشــیط ســوق األوراق المالیـــة وتوســی - 3

المتعـــاملین فـــي البورصـــة وتزیـــد عملیـــات التـــداول علیهـــا، فـــإن خوصصـــة البنـــوك العامـــة تســـاعد مـــن خـــالل طـــرح 
أســهمها فــي ســوق األوراق المالیــة علــى زیــادة المعــروض مــن األوراق المالیــة ومــن ثــم زیــادة ســعة الســوق وتعمیقهــا 

  .طویرهاوت
من المتوقع أن تخفـیض سـیطرة الدولـة علـى البنـوك العامـة : ترشید اإلنفاق العام وٕادارة أفضل للسیاسة النقدیة - 4

قـــد یـــدفع الحكومـــة إلـــى ترشـــید إنفاقهـــا العـــام، كمـــا أن خوصصـــة البنـــوك تتـــیح إدارة السیاســـة النقدیـــة بطریقـــة غیـــر 
  4.ءة أكبر في ظل وجود سوق أوراق آلیة متطورةمباشرة مثل إستخدام عملیات السوق المفتوحة بكفا

  زیادة دخل الحكومة الناتج عن التصرف في وحدات القطاع المصرفي العام بالبیع، مما یساعد على خفض - 5

                                                
مخاطر  –منافسة  -، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة في األلفیة الثالثة  إشكالیة خوصصة البنوك في الجزائربولعید ،  بلعوج 1
   .   5: ،  ص 2005جوان  6- 7تقنیات ، جامعة جیجل ، من  –
،الدار الجامعیة للطباعة و النشر،اإلسكندریة ،مصر ،سنة النشر غیر )إعادة ترتیب دور الدول و دور القطاع الخاص(الخصخصة ،مرسي السید حجازي 2

 .14:مذكورة، ص
   .28 :ص2005  ، مجلة إتحاد المصارف العربیة ، فیفري)متطلبات النجاح  –األبعد   -المفھوم (  الخصخصة في القطاع المصرفي ،فؤاد شاكر  3
  . و ما بعدھا   222: ، ص   مرجع سابقعبد المطلب عبد الحمید ،   4
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      1 .العجز في الموازنة العامة للدولة والدین العام
 

   . أسباب ودوافع الخوصصة في المصارف: ثالثا

  : الرئیسیة لخوصصة البنوك مایلي  من بین األسباب والدوافع
  مواجهة التحدیات والمتغیرات المالیة التي تواجه العمال المصرفي كتغییر طبیعة النشاط المصرفي بعد  - 1

  تراجـع أهمیة الخدمات المصرفیة التقلیدیة وظهـور أنشطـة جدیدة كالصرافة اإلستثماریة وٕادارة األصول 
  2 .ة المنافسةوالتریق وخدمات التأمین، وزیاد

تحقیـــق العدیـــد مـــن اإلیجابیـــات أهمهـــا الوصـــول إلـــى مفهـــوم الصـــیرفة الشـــاملة وتعمیـــق المشـــاركة فـــي الثـــورة  - 2
المصـــرفیة المصـــاحبة لثـــورة اإلتصـــاالت ،وجـــذب التكنلوجیـــا المتقدمـــة ،ضـــخ رؤوس أمـــوال جدیـــدة فـــي اإلقتصـــاد 

  3.إلخ...،إیجاد فرص أفضل لإلستثمار 
لكیة العامة للبنـوك فـي ظـل العولمـة، حیـث أبـرزت العولمـة والتحریـر المـالي أن التـدخل الكبیـر زوال دوافع الم - 3

بصــفة خاصــة، حیــث  للدولــة فــي النشــاط اإلقتصــادي كــان كابحــا للنشــاط المــالي بصــفة عامــة  والجهــاز المصــرفي
ر الفائـــدة علـــى كانـــت أســـعار الفائـــدة تحـــدد بطریـــق إداریـــة، وتـــم فـــرض ســـقوف اإلقـــراض واإلقتـــراض ودعـــم أســـعا

وبعــد مــدة تزایــدة . القــروض الموجهــة للمشــروعات ذات األولویــة، كمــا تــم توظیــف اإلئتمــان فــي مشــروعات بعینهــا
اآلثـــار الســـلبیة لهـــذا التـــدخل، فحـــدث قصـــور فـــي إســـتجابة هیكـــل أســـعار الفائـــدة لمتغیـــرات الســـوق، وضـــعف دور 

  .الدیون المتعثرة الوساطة المالیة الرسمیة، وٕارتفاع معدالت التضخم وتراكم
  10%معانــات البنــوك التجاریــة العامــة مــن بعــض المشــاكل وأهمهــا أن معــدل العائــد علــى حقــوق الملكیــة هــو - 4

  4.وهوأقل بكثیر من مثیله في القطاع المصرفي الخاص
رفــع تزیـد الخوصصـة مـن الكفـاءة فـي األنظمـة االقتصـادیة الحـرة التـي تعتمـد علـى آلیـات السـوق والمنافسـة وت - 5

  :فعالیة ومعدالت األداء وتزید من الجودة، فهي تساعد في
  .معالجة ضعف ونقص الكفاءة االقتصادیة المرتبطة بالملكیة العامة للمصارف  -
 تشجیع القطاع المصرفي الخاص على القیام بدوره في التنمیة االقتصادیة،  -
 5.سة في األسواق المحلیة والخارجیةتحسین نوعیة الخدمات المقدمة وبالتالي زیادة القدرة على المناف  -

 .طرق وأسالیب الخوصصة في القطاع المصرفي: رابعا

  :طرق خصخصة المصارف - 1
  :ثمة عدة طرق لتحقیق الخصخصة في القطاع المصرفي الحكومي، ومن أبرزها

                                                
  . 28 :، مرجع سابق ، ص  الخصخصة في القطاع المصرفيفؤاد شاكر ،  1
  .  210: ، ص   ، مرجع سابقطارق عبد العال حماد  2
،أطروحة لنیل )حالة القرض الشعبي الجزائري(د السوق الجزائریة في ظل إقتصا البنكیةالتسویق البنكي وآفاق تطبیقھ في المؤسسسة رابح عرابة ، 3

 .150:،ص2010-2009شھادة الدكتوراه في علوم التسییر فرع إدارة أعمال ،جامعة الجزائر ،
  .   219 ، 212:  ، صعبد المطلب عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص   4
لة مقدمة ضمن ملتقى المنظومة المصرفیة في األلفیة الثالثة مداخ، تقنیات و أسالیب خوصصة المصارفكمال رزیق ، رحمون بوعالم ،   5
   .  05: ، ص  2005ماي   10 ، 11: ، جامعة جیجل ، یومي ) منافسة ،مخاطر و تحدیات (
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  .اإلكتتاب العام -
  .اإلكتتاب الخاص -
 ن بها لسداد الثمن أوعن طریق إقراض اإلدارة، بیع المصارف العامة للعاملین، إما عن طریق إقراض العاملی  -

 .إقراض المشترین أو

تـأجیر المصـرف بالكامـل أونشـاط منـه أوبعـض أصــوله للغیـر بعقـود محـددة المـدة، ومـنح اإلدارة الجدیـدة كامــل   -
 .السلطات والصالحیات الآلزمة

 : أسالیب خصخصة المصارف   - 2

  :هناك عدة أسالیب لخصخصة المصارف وأهمها 
  .إستخدام أسلوب المزاد المفتوح  -
  ).نظام المناقصة أوالمزایدة التنافسیة ( إستخدام أسلوب العروض في أظرفة مغلقة   -
 أونظـام ( توزیـع أســهم أوحقـوق لشــراء أسـهم بأســعار رمزیـة للعــاملین بالمصـارف المملوكــة للـدول أوللجمهــور   -

Vouchers .( 
 ESOPs )Employée Stock Ownershipه أونظــام مــنح مزایــا للعــاملین بالمصــرف لتملــك أســهم بــ  -

Plans  .(1 

  .أشكال الخصخصة وشروط نجاحها: خامسا

  2 :أشكال الخصخصة   - 1
قــد تكــون الخصخصــة كلیــة، إذا طــرح أصــول أوأســهم الشــركات للبیــع بالكامــل، : الخصخصــة الكلیــة أوالجزئیــة – أ

ن الخصخصة جزئیة إذا كان المطروح للبیع هـو جـزء مـن إما بشكل مباشر وٕاما في سوق األوراق المالیة، وقد تكو 
أصــول أوأســهم الشــركات، حیــث أن الشــركات ال تخــرج عــن نطــاق قطــاع األعمــال العــام إال إذا كانــت نســبة ملكیــة 

  .50 %القطاع العام فیها أقل من 
القطـاع  إذا ینصـرف معنـى خصخصـة الملكیـة إلـى نقـل الملكیـة مـن: خصخصة الملكیـة أوخصخصـة اإلدارة – ب

العــام إلــى القطــاع الخــاص عــن طریــق البیــع إمــا باألســلوب المباشــر وٕامــا بطــرح األســهم المعــدة للبیــع فــي الســوق 
المالیــة، أمــا خصخصــة اإلدارة كبــدیل لخصخصــة الملكیــة، تســتلزم إســتخدام أســلوب اإلدارة األجنبیــة المتخصصــة، 

  .ة أجنبیة بموجب عقد إدارة أوعقد تشغیلحیث یستمر اإلحتفاض بالملكیة للقطاع العام مع جعل اإلدار 

  : شروط نجاح حصحصة المصارف  - 2
  : هناك العدید من الشروط والضوابط التي تكفل نجاح خوصصة البنوك لعل من أهمها 

  .الخصخصة للبنوك دون إعادة هیكلة شاملة لها  – أ

                                                
  . 28 :فؤاد شاكر ، مرجع سابق ، ص   1
  .  85: ص    ، 1998، دار الكتاب الحدیث ، الكویت ،  الجات و الخصخصةحسین عمر ،  2
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علـى خصخصـة البنـوك المشـتركة أن تكون الخصخصة جزئیـة وتـتم تـدریجیا، ومـن الضـروري أن یـتم العمـل  – ب
  .تماما، والسیر في خصخصة البنوك العامة بالتوازي مع خصخصة المشروعات

  ضرورة تأكد إستقاللیة البنك المركزي وزیادة قوته بفاعلیة، فالخصخصة یجب أن تتم بما ال یخل بضرورات  – ج
  .الرقابة على المؤسسسات المصرفیة والمالیة

  .خصخصة البنوك هو القائم على توسیع قاعدة الملكیة من خالل اإلكتتاب العامإن األسلوب األمثل ل – د
تفعیل نظام التأمین على الودائع حتى تزداد قـدرة البنـوك علـى المنافسـة وتحقیـق األربـاح ومواجهـة المخـاطر،  - ه

  .وزیادة ثقة المودعین بالجهاز المصرفي
لنقـــد األجنبـــي لمواجهـــة أي صـــدمات أو أزمـــات فـــي ســـعر أن یحـــتفظ البنـــك المركـــزي بإحتیطـــات مرتفعـــة مـــن ا –و

  .الصرف وتلبیة إحتیاجات البنوك من النقد األجنبي
العمـل علــى تطــویر الجهــاز المصـرفي لیكــون أكثــر تكیفــا مـع العولمــة مــن خــالل التوسـع فــي إســتخدام أحــدث  – ي

لخـدمات المصـرفیة، وبالتـالي إعـداد التقنیات المصرفیة سواء على مستوى األنشـطة الداخلیـة للبنـك أوعلـى مسـتوى ا
رؤیـــة موحـــدة للجهـــاز المصـــرفي للتطـــور التكنلـــوجي، وهویؤكـــد الـــدور الهـــام المتوقـــع للبنـــك المركـــزي لوضـــع تلـــك 

    1.الرؤیة
 بنك حكومي في بنك ندماجإ خالل من الخوصصة أن الباحثین بعض یرى ،الخوصصة ألسلوب بالنسبة  - ز

 قد على العكس بل االقتصاد في المنافسة زیادة إلى بالضروري تؤدي ال قد جدید خاص كیان وظهور خاص
 یكون وقد .هیكل السوق إلى نتباهإلا یجب ثم ،ومن خاصة حتكاراتإ إلى العامة االحتكارات تحول إلى تؤدي

 تطرح أسهم صورة في تكون وأن القائمة البنوك أموال رؤوس زیادة على العمل هو للخوصصة األفضل األسلوب
  .البورصة في تداولها یتم و السوق في العام كتتابلال
 مشاكل لعدة منها البعض تعرض إلى تؤدي ربما البنوك خوصصة عملیات أن الباحثین بعض یتوقع - ح

 على بالطلب االحتفاظ بوسعها یكون ال قد التي الصغیرة المصرفیة المنشآت وخاصة بینها، المنافسة كنتیجة
 أرباح تحقیق أجل من ، أعلى بتكلفة قتراضإلا إلى إضافة،المخاطر شدید إلقراضا إلى یضطرها مما ،تهاخدما
 غیر اإلقراض عملیا بسبب المالي النظام في المخاطرة زیادة إلى یؤدي قد مما ، المنافسة ظل في موقفها تدعم

  2.الثقة عدم إلى تؤدي كبیرة لمخاطر المالي النظام یتعرض ،ومن المحسوبة

  .األموال )غسیل( مساهمة المصارف في مكافحة تبییض: المطلب الخامس 

 زیـادة ذلـك مـن عـن نجـم الـدولي،وما المسـتوى علـى مسـتمرا تطـورا والمـالي المصـرفي القطـاع شـهد أن بعـد      
 المصـرفیة سـتخدام المعـامالتإ طریـق المشـروعة ،عـن غیـر األمـوال فیهـا بمـا الحـدود عبـر األمـوال نسـیابإ حجـم

 الـدول مـن العدیـد،دعت ومالیـة مصـرفیة عملیـات عبـر الشـرعي غیـر أصـلها خفـاءإ حـلار م وٕاتمـام والمالیـة
 دولـي تعـاون طـارإ فـي الظـاهرة هـذه مـن للوقایـة الالزمـة اإلجـراءات ضـرورة اتخـاذ إلـى الدولیـة والمؤسسـات

                                                
  .و ما بعدھا   223    :المطلب عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  عبد  1
 .151:رابح عرابة ،مرجع سابق،ص 2
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 أن مـن كـدللتأ الضـوابط مـن العدیـد وضع إلى إضافة الظاهرة هذه بمكافحة الخاصة ،وصدرت العدید من القوانین
تجـد  لـن الخـارج فـي تـتم التـي أو الـداخل فـي تـتم التـي تلـك سـواء المشـروعة غیـر العملیـات عـن الناجمـة األمـوال
  .المصرفي النظام طریق عن للتمریر طریقها

  .عملیة تبییض األموالتعریف :  أوال

 في لألموال وٕاظهارها عيالشر  غیر المصدر إلخفاء المتداخلة العملیات مجموعة  هي األموال غسیل ظاهرة     
 الحصـول یتم التي األموال تحویل " بأنها األموال غسیل ظاهرة مشروع، وتعرف مصدر من محصلة أموال صورة
 شـرعي غیـر المصـدر إنكـار أو إخفـاء لغـرض األنشـطة تلـك فـي المشـاركة خـالل مـن إجرامـي أو نشـاط من علیها

  .1القانونیة النتائج من للتهرب األنشطة هذه لمثل جریمة ارتكاب في ینغمس شخص أي أو مساعدة لألموال
یقصد بتبییض األموال عملیة إخفـاء أو تمویـه المصـدر غیـر المشـروع لألمـوال المنقولـة أو المـداخیل الناتجـة عـن و 

جــرائم المخــدرات والمــؤثرات العقلیــة وغیرهــا، مــع محــاوالت خلــق مبــررات كاذبــة لمنبــع هــذه األمــوال ویــتم ذلــك عــن 
  .2یفها في مشاریع استثماریة تبدو مشروعة لتمویه منابع مصادر هذه األموال طریق توظ

ومن وجهة نظر النظام المصرفي فإن عملیة غسیل األموال تتم من خالل إضفاء صفة المشروعیة على األموال 
  قدة ــــــــرفیة المعـــات المصإستخدام سلسلة من العملیــر المشروعة المختلفة بــاطات غیــاتجة عن النشـــرادات النــــواإلی

  3.بحیث یتم إخفاء مصدرها األصلي وتصبح من الصعوبة مالحقتها

  .عالقة تبییض األموال بالمصارف :ثانیا

  العـالمي المصـرفي العمـل جـهتوا التـي األخطـار مھأمحترفـون بهـا  یقـوم األمـوال التـي غسـیل ظـاهرة تشـكل      
إذ تعتبـر المصـارف ،4التـي طغـت علـى عـالم الخـدمات والمنتجـات المصـرفیةة التكنولوجیفي ظل التطورات  خاصة

القنــاة الرئیســیة واألهــم التــي البــد أن تمــر مــن خاللهــا عملیــات غســیل األمــوال  فــي مرحلــة مــن المراحــل أو أكثــر 
،وبالتـــالي تســـتطیع المصـــارف أن تقـــوم بـــدور أساســـي ومهـــم فـــي مكافحـــة هـــذه الظـــاهرة وذلـــك عبـــر إتبـــاع بعـــض 

  :راءات والنظم والتي نذكر منها ما یلياإلج
وعـــدم الســـماح بفـــتح حســـابات "إعـــرف زبونـــك"التحقـــق مـــن الهویـــة الحقیقیـــة للزبـــائن مـــن خـــالل تطبیـــق قاعـــدة  -

 .مصرفیة مجهولة بإستخدام كلمات سریة 
إدراك المصـارف فـي حـد ذاتهـا مـدى خطـورة غسـیل األموال،وضـرورة تـدریب موظفیهـا علـى إكتشـاف األنشــطة  -

 .یبة المر 
 .دعم اإلجراءات السابقة بإمساك كافة الدفاتر من خالل اإلحتفاض بنسخ  من السجالت والبیانات -
 .اإلنتباه إلى العملیات المشبوهة والتأكد من مصدر األموال ووجهتها وعن موضوع العملیة وهویة المستفید  -

                                                
 .214:ص،2007، 67مجلة اإلقتصاد واإلدارة ،العدد ،اإلنعكاسات المترتبة على ظاھرة غسیل األموالأحمد ھادي سلمان ،لھیب توما میخا، 1
ر األخضر عزي،  2 وال عب وكدراسة ظاھرة تبییض األم ة(البن وك الجزائری ي البن ل الظاھرة ف ة و التحوالت  )تحلی رفیة الجزائری ة المص ى المنظوم ،ملتق

 .03:،ص 14-2004/12/15:جامعة الشلف بتاریخ ،)الواقع و التحدیات  (اإلقتصادیة 
، 2005،إلقتصادیة ،المجلد الثالث ،العدد السابع،المجلة العراقیة للعلوم ا)أبرز المضامین وسبل المعالجة(عملیة غسیل األموال صباح مجید العبیدي،  3

 .47:ص
 .48:،ص نفسھمرجع الصباح مجید العبیدي، 4
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ات وضـــوابط مـــع تحدیـــد تـــوفیر بـــرامج ضـــد غســـیل األمـــوال لـــدى المصـــارف تتضـــمن تطـــویر سیاســـات وٕاجـــراء -
 .مسؤول لمتابعة إلتزام الجهات المختلفة بالتعلیمات الداخلیة التي تصدر في هذا الخصوص

 فة ـالبرامج الكاشـنیة كـمایة األمـمة الحـدام أنظـــا بالنسبة للنشاط المصرفي اإللكتروني یمكن للمصرف إستخـأم -
 .والبصمة اإللكترونیة     

ــر العملیــــات الضــــخمة مــــثال أو تقریـــــر األنشــــطة المشــــبوهة أو تقریــــر العملیـــــات إعــــداد بعــــض التقــــاریر كتق - ریـــ
    1.المصرفیة الیومیة

  .رفة الشاملةیظهور الص: المطلب السادس 

إستمر عمل البنوك في ظل مبدأ التخصص لفترة طویلة ـحتى أن الفروق األساسیة بینها أصبح في        
األصول المالیة یكون أكثر تالئما مع أنواع معینة من الموارد  تخصص كل منها في إدارة أنواع معینة من

،إضافة إلى وجود قوانین كانت تعمق مثل هذا التخصص الوظیفي للبنوك ،ومن ثم ظهرت التقسیمات المختلفة 
  .للبنوك مثل البنوك التجاریة ،البنوك المتخصصة بأنواعها وبنوك اإلستثمار وبنوك األعمال

تصادیة التي تعمل بها البنوك ظهر هناك إتجاه نحو الصیرفة الشاملة ،والتي تقوم بكل وبتغیر الظروف اإلق
،ویعدهذا اإلتجاه أهم التطورات المصرفیة الحدیثة التي 2الوظائف التقلیدیة وغیر التقلیدیة في منظومة بنكیة واحدة

  مختلف أنحاء العالم ،ویعني هذا  ظهرت جلیا في العقدین األخیرین من القرن العشرین بأوربا وبعدها إنتشرت في
  .اإلتجاه البعد عن التخصص المصرفي وتقلیل التركیز على األشكال التقلیدیة لإلقراض واإلستثمار 

سواء (وقد نتج عن هذا التطور أن أصبحت البنوك األوربیة قادرة على تقدیم تشكیلة شاملة من الخدمات المالیة 
،تضم هذه التشكیلة إقراض قصیر ،متوسط وطویل األجل ،إمتالك )ةبطرق مباشرة أو من خالل شركات تابع

أسهم عادیة في الشركات الصناعیة ـتحصیل الدیون ،تمویل التقسیط ،وساطة أو سمسرة التأمین ،نصائح 
  .       3وٕارشادات الخبراء في كافة الخدمات المصرفیة المعتادة وفي العدید من الخدمات األخرى

بأن البنوك الشاملة ظهرت لتوافر البیئة المصرفیة المناسبة التي بعدما كانت تواجه قیودا  ومن ثم یمكن القول 
على صالحیاتها في عرض مجموعة كاملة من الخدمات المالیة وأن تمتلك أسهما وحصصا في الشركات 

مختلف فئات ،بمعنى أن هذه البنوك تقدم خدمات لمختلف القطاعات اإلقتصادیة ،كما أنها تقبل الودائع من 
تتبع مبدأ ) ماركویتز(المجتمع وتقدم خدماتها المتنوعة في أقالیم ومناطق جغرافیة متنوعة ،فهي مثلما قال 

  .4أي أنها تقوم بأعمال كل البنوك ) Diversification(التنویع
  
   
  

                                                
المجلة العراقیة للعلوم اإلقتصادیة ،المجلد الثالث ،العدد ،)آلیات الغسیل ووسائل المكافحة(الجھاز المصرفي وعملیات غسیل األموال وحیدة جبر خلف ، 1

 .14،15:،ص2005،السابع 
  .142:،ص 2008،،عمان األردن،دار البدایة  النقود والبنوكمر بطرس جلدة ،سا 2
  .192،ص2011،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندریة ،مصر،)دراسات تحلیلیة للمؤسسات والنظریات(اإلقتصاد النقدي والمصرفي محب خلة توفیق ، 3
  .142:سامر بطرس جلدة ،مرجع سابق ،ص 4
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  .قوى التغییر في الصناعة المصرفیة: الثاني  المبحث

حادة  الدولیة على بعضها البعض وسهولة إنتقال المخاطر بینها ،ووجود منافسة األسواقنفتاح إفي ظل         
المصارف ،أصبحت القدرات التنافسیة للمصارف تعتمد  أرباحبین البنوك والمؤسسات المالیة إنعكست سلبیا على 

یر جدیدة تتجسد في جودة الخدمة المصرفیة  ،وٕابتكار خدمات جدیدة أو تطویرها ضمن تطبیق مفهوم على معای
  .  أهداف المصارف تحقیق في ودوره الحدیث المصرفي التسویق مفهومالهندسة المالیة،وكذا إدراك 

  .إزدیاد حدة المنافسة في العمل المصرفي :المطلب األول 

ألعمــال المصــرفیة وســعي البنـوك إلمــتالك خــدمات مالیــة شــاملة فــي مجــال التــرویج فـي ظــل إتســاع دائــرة ا        
للمشـــروعات والفـــرص اإلســـتثماریة الجدیـــدة وعملیـــات الصـــیرفة والوســـاطة المالیـــة واإلســـتثمار فـــي األوراق المالیـــة 

حفـاظ علـى حصـتها وغیرها، إزدادة حدة المنافسة في مجال العمل المصرفي ومما ألقى بأعباء ثقیلة علـى البنـوك لل
 1:بالسوق، وقد أدت عدة عوامل لزیادة الضغوط التنافـسیة على الساحة المصرفیة نذكر منها

 ثورة التكنلوجیا في مجال اإلتصاالت والمعلومات، والتي أدت إلى سرعة معالجة البیانات وٕاتخاذ القرارات. 

  األموال وٕاستثمارها عبر الحدودتحریر األسواق المالیة والنقدیة من القیود المعوقة لحركة تدفق. 

 تشابه الخدمات المالیة والمصرفیة التي أصبحت تقدمها كل من البنوك والمؤسسسات األخرى غیر المصرفیة. 

القیود التنظیمیة ،العولمة المالیة وتكنلوجیا  تقلیصهذا و تتمحور قوى المنافسة حول ثالث عنصر  تتمثل في 
على السوق المصرفیة التقلیدیة مشكلة بذلك بیئة جدیدة تتمیز بعدم اإلستقرار حیث تؤثر في مجملها المعلومات ،

   :وشدة المنافسة ،كما تتفاعل هذه القوى مع بعضها البعض ،وفیما یلي شكل یلخص ذلك
  .المصرفیة قوى المنافسة): 01(رقم شكل                             

  
  

Global strategies to overcome the spiral of decline  in universal .D.Blackman,,I C.P.Holland,A.G.Lockett:Source      
, Journal of Strategic Information Systems,vol 07,1998,p:220.bank markets        

اع فعلى سبیل المثال تقلیص القیود التنظیمیة في الوالیات المتحدة خلق فرص جدیدة للبنوك للمنافسة وكذا إبد
إستراتیجیات تنافسیة تعتمد على تقنیة المعلومات ،كإبتكار إستراتیجیات تسویقیة لتوزیع الخدمات المالیة تعتمد 

     2.)إلخ...مثل  البطاقات المصرفیة ،آالت سحب النقود ( على التقنیة الحدیثة 
بــین البنــوك التجاریــة فیمــا وقــد إتخــذت المنافســة فــي الســوق المصــرفي ثالثــة أشــكال، فــاألول یتمثــل فــي المنافســة 

بینهـــا، والثـــاني یتمثـــل فـــي المنافســـة بـــین البنـــوك والمؤسســـات المالیـــة، واألخیـــر یتجســـد فـــي المنافســـة بـــین البنـــوك 
  .والمؤسسات غیر المالیة على تقدیم الخدمات المصرفیة

                                                
  .و ما بعدھا   20: محمود أحمد التوني ،مرجع سابق، ص     1

2 C.P.Holland, A.G.Lockett ,I.D.Blackman ,op.cite,p:220. 
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   .المنافسة بین البنوك التجاریة   : أوال

لتدخالت الحكومیة تحد كثیرا من المرونة المتاحة للبنوك على ومن المالحظ أن هذه المنافسة بجانب ا      
إستخدام إستراتیجیته التسعیریة، وخاصة في مجال تحریك الرسوم إلى أعلى، لذى یرى البعض أن المنافسة بین 

تتنافس البنوك التجاریة فیما بینها في مختلف أوجه جمع الموارد  .البنوك هي في األساس منافسة غیر سعریة
، وهي المنافسة التي یمكن اعتبارها منافسة مباشرة كونها تتم بین 1دیم اإلئتمان والخدمات المصرفیة والمالیة وتق

متنافسین یقدمون خدمات متماثلة أومتقاربة بما یؤثر على حصة هذه البنوك في السوق المصرفیة، وتعتبر 
  نافسة فیما بین البـنوك األعمال المصرفیة بالتجزئة المجـال األبـرز الذي تظهر فیه الم

  2.التجاریة، وهي األعمال التي تمثل وزنا نسبیا كبیرا من تشكیلة الخدمات التي تقدمها البنوك التجاریة
كذلك فالبنوك التجاریة تواجه منافسة قویة من طرف متعامل جدید في األسواق المصرفیة هو البنوك اإلسالمیة  

األفراد وغیرهم وما توفره من بدائل تمویلیة للمشروعات المختلفة، حیث لما تحصل علیه هذه األخیرة من ودائع 
أدى تزاید العمل بنظام المشاركة وافتكاكه لحصص متزایدة من السوق المصرفیة إلى لجوء البنوك التجاریة لتقدیم 

س المبادئ التي أشكال من الخدمات المصرفیة اإلسالمیة أوٕانشاء فروع إسالمیة تابعة لها تقوم بالتعامل وفق نف
تقوم على أساسها إدارة البنوك اإلسالمیة لیس فقط بالنسبة للبنوك العربیة بل حتى بالنسبة للبنوك العالمیة، 

الذي یقدم لألفراد خدمـات مصرفیة على مختلف أنواعـها بما فـیها "  City Bank"وكمثال على ذلك نجد بنك 
سنویا  30 %یات  الحدیثة إل أن البنوك التقلیدیة تفقد مامقداره ، وتشیر اإلحصائالخـدمات المصرفیة اإلسالمیة

من حصتها السوقیة لصالح البنك اإلسالمیة، خصوصا مع تنامي منتجاتها المالیة الموظفة لصالح المشروعات 
   3.خالل السنوات الثالث المقبلة 50 %الحكومیة،وسترتفع هذه النسبة إلى 

  .ات المالیة غیر المصرفیةمؤسسالمنافسة بین البنوك وال :ا ثانی

تشــمل المؤسســات المالیــة غیــر المصـــرفیة كــل مــن شــركات التــأمین بأنواعهـــا وبیــوت التمویــل وشــركات وصـــنادیق 
ونتیجــة للتطــورات الجدیــدة فــي . اإلســتثمار وصــنادیق اإلدخــار، وبورصــات األوراق المالیــة والشــركات العاملــة فیهــا

مؤسسـات المالیـة ضـیقة، ولـم تعـد البنـوك المتخصصـة هـي مصـدر التمویــل عملیـة التمویـل أصـبحت الفـروق بـین ال
الوحید لإلستثمارات والنفقات الجاریة، وتالشت الفروق بین الودائع وغیرها مـن أوعیـة اإلدخـار واإلسـتثمار واألوراق 

  .4المالیة التي تصدرها هذه المؤسسات من حیث درجة السیولة والعائد وآجال عملیة التمویل 

  . المنافسة بین البنوك والمؤسسات غیر المالیة:  اثالث

فاقد بدأت العدیـد مـن المؤسسـات التجاریـة واإلقتصـادیة دخـول سـوق األعمـال المصـرفیة بالتجزئـة ،ومـن أهـم       
األمثلـــة فـــي ذلـــك قیـــام بعـــض المحـــالت الكبیـــرة بتقـــدیم خدمـــة لعمالئهـــا فـــي صـــورة بطاقـــة إلكترونیـــة یســـتخدم عنـــد 

                                                
  . 30: محمود أحمد التوني  ، المرجع سابق ، ص  1
  .274: ، ص2001، دار البیان للطباعة والنشر، مصر لبنوكإقتصادیات النقود واعبد المنعم راضي، فرج عزت،   2
  . 21 : ص ، 2006، سبتمبر  310، العدد  الصیرفة اإلسالمیة تواصل النمو القوي مجلة إتحاد المصارف العربیة ، 3 
 .  210: ، ص  2003، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ،  إندماج و خصخصة البنوكطارق عبد العال حماد ،  4
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،وبالتــالي تقـل الحاجـة للتعامــل مـع البنــوك ،وممـا یزیـد خطــورة األمـر أن بعـض هــذه الشـركات شــرعت التسـوق فیهـا 
فـي اإلتفـاق فیمـا بینهـا علـى إمكانیــة السـماح بإسـتخدام البطاقـة التـي تصــدرها إحـداها فـي التعامـل لـدى األخــرى أي 

وك هـذا مـن جهـة ،ومـن جهـة أخـرى توسیع نطاق اإلستخدام ،والشك أن هذا التطور یضاعف من التهدید لهذه البن
أصــبحت العدیــد مــن الشــركات متعــددة الجنســیات تفضــل الحصــول علــى مــا تحتاجــه مــن تمویــل مــن خــالل مباشــرة 

     .1من خالل ما یعرف بالتسنید أو التوریق
جل حیث تواجه البنوك حالیا منافسة من منشآت غیر مالیة، كالشركات التجاریة والصناعیة، إذ تقوم بالبیع اآل

فقد بدأت العدید من المؤسسات غیر ، 2وهي بذلك تنافس البنوك التجاریة في نشاطها الرئیسي وهو تقدیم اإلئتمان
المالیة بالدول الصناعیة المتقدمة في دخول أسواق األعمال المصرفیة بالتجزئة، وعلى سبیل المثال فإن بعض 

أدخلت خدمة جدیدة تقدمها لعمالئها عبارة "  Marks and spencer-Sears" شركات بیع السلع بالتجزئة مثل 
  3.عن بطاقات تسوق ما یعمل على تقلیص حاجة هؤالء العمالء لخدمات البنوك

  .زیادة مخاطر العمل المصرفي :المطلب الثاني 

وٕاطالق حریة الحركة ألسعار الصرف والفوائد واألصول المالیة التحرر من القیود  صاحب اإلتجاه نحو       
حریة تدفق رؤوس األموال وٕاستثمارها عبر الحدود تقلبات حادة في تلك األسواق وزیادة المخاطر المصاحبة مع 

للتعامل بتلك األدوات ،فإتساع أعمال البنوك خارج المیزانیة وتحولها من األعمال التقلیدیة إلى أسواق رأس المال 
لشدید لمخاطر أزمات السیولة باإلضافة إلى مخاطر وزیادة إعتمادها على إستمراریة السیولة أدى إلى تعرضها ا

  . التضخم وتقلبات األسعار

  .ة المصرفیةمفهوم المخاطر :أوال

یمارس نشاطاته الیومیة ،فالمخاطرة  مصطلح المخاطرة العقبات والصعوبات التي تواجه البنك وهو یعني       
یمكن تحدید مفهوم المخاطرة  و ،4لسداد الدیون قدرة المؤسسة البنكیة على اإلحتفاض بسیولة كافیة تمثل عدم 

بأنها احتمالیة تعرض البنك إلى خسائر غیر متوقعة  وغیر مخطط لها  أو تذبذب  العائد المتوقع  " البنكیة 
أي إن هذا التعریف  یشیر إلى وجهة نظر المراجعین والمدراء للتعبیر عن  قلقهم إزاء  ،"على استثمار معین 

الناجمة عن أحداث مستقبلیة محتملة الوقوع لها قدرة على التأثیر على تحقیق أهداف البنك   اآلثار البنكیة
  .  5المعتمدة وتنفیذ استراتجیاته

   6  الحصول علیه مستقبال مقیاس نسبي لمدى تقلب عائد التدفقات النقدیة الذي سیتمفها على أنها ـما یمكن تعریـك
6   

                                                
الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین (،أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت  البنوك والتجارة اإللكترونیةأحمد عبد الخالق ،  1

  .وما بعدھا 480:،ص2002، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان ،02،ج)القانونیة واإلقتصادیة 
  . 112: ، ص  02، ط  2001، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، نوك التجاریةإدارة البإبتھاج مصطفى عبد الرحمان،  2
 . 276 :مرجع سابق، ص عبد المنعم راضي ، فرج عزت،  3
 .50:،ص200،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،الوجیز في البنوك التجاریةبوعتروس عبد الحق ، 4
موسوعة االقتصاد والتمویل بحث منشور على الموقع اإللكتروني ل، رفیة باإلشارة إلى حالة الجزائرإدارة المخاطر المصبلعجوز حسین ،بوقرة رابح، 5

 .02:ص. 2014-06-01علیھ بتاریخ  ،أطلع www.iefpedia.comاإلسالمي
  .440  ، ص  1999،  4،المكتب العربي الحدیث،القاھرة ،الطبعة اإلدارة المالیة مدخل تحلیلي معاصرمنیر ابراھیم الھندي ،  6
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  1 .المتوقع لهو لنقدي لالقتراح االستثماري عن التدفق النقدي المقدر أدرجة االختالفات في التدفق ا أوأنها

  : وهناك تصنیفان للمخاطرة نوجزهما فیما یلي

  ).الخاصة ( والمخاطر غیر النظامیة ) العامة ( ویتضمن المخاطر النظامیة : التصنیف األول - 1  
 القائمـــة العائـــد المتوقـــع لكافـــة االســـتثماراتتلـــك المخـــاطر التـــي تـــؤدي إلـــى تقلـــب هـــي : المخـــاطر النظامیـــة   -أ 
تعتبــر التغیــرات التــي تطــرأ علــى البیئــة االقتصــادیة والسیاســیة واالجتماعیــة والتــي  .المؤسســات حــة فــي كافــةر تقالمو أ

القضــاء علــى المخــاطرة النظامیــة بــالتنویع، ألنهــا تمــس ال یــتم  تــأثر علــى الســوق مصــدر المخــاطرة النظامیــة حیــث
   .ني ككلاالقتصاد الوط

صــناعة مــا، و أ  ةمؤسســة بنكیــوهــي عبــارة عــن المخــاطرة المتبقیــة التــي تنفــرد بهــا : المخــاطر غیــر النظامیــة   -ب 
هـي ذلــك الجــزء مـن المخــاطرة الكلیــة التـي تنفــرد بهــا ورقــة مالیـة معینــة، فــالتغیرات مثـل إضــراب العمــال واألخطــاء و أ

مـا للتبـاین   ةعوائـد مؤسسـالـدعاوى القضـائیة، تسـبب قابلیـة و هلكین اإلداریة والحمالت اإلعالنیة وتغیر أذواق المسـت
األســـواق و  علـــى الصـــناعاتنـــتظم مســـتقال عـــن العوامـــل المـــؤثرة ویكـــون هـــذا التبـــاین غیـــر مســـتقل عـــن العوامـــل الم

  .واألوراق المالیة األخرى
   2:وبالتالي یمكن التعبیر عن المخاطر الكلیة بالمعادلة التالیة 

    
  
  ).التشغیل ( ویتضمن المخاطر المالیة ومخاطر العملیات :  نیف الثانيالتص - 2
وهـذا النـوع  .المخـاطر المرتبطـة بـإدارة األصـول والخصـوم  المتعلقـة بالبنـك  عوتتضـمن جمیـ: المخاطر المالیة  -أ

والعمـوالت مـن المخـاطر یتطلـب رقابـة وٕاشـراف مسـتمرین مـن قبـل إدارة البنـك ووفقـا لتوجـه حركـة السـوق واألسـعار 
وتحقـــق البنـــوك عـــن طریـــق أســـلوب إدارة هـــذه . واألوضـــاع االقتصـــادیة والعالقـــة بـــاألطراف األخـــرى ذات العالقـــة

، وأهمهــا مخــاطر اإلئتمــان، مخــاطر ســعر الفائــدة، مخــاطر الســیولة، مخــاطر تقلــب أســعار خســارةو المخــاطر ربحــا أ
  . الصرف، مخاطر التضخم وغیرها

هذا النوع من المخاطر العملیة الناتجة من العملیات الیومیة للبنك، وال یتضمن یشمل : مخاطر العملیات   - ب
 عدم عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وٕاما ال تحققها، وعدم ظهور أیة خسارة للعملیات ال یعني

خــاطرالعملیات، ویشمل بـرنامج لتقـویم تحلیل  م وجود أي تغییر، ومن المـهم لإلدارة العلـیا التأكد من وجـود
  3.المخاطر المهنیة، مخاطر اإلحتیال المالي واإلختالس ومخاطر الجرائم اإللكترونیة

  .إدارة المخاطر المصرفیة: ثانیا

                                                
  . 260، ص  2000 ،الدار الجامعیة اإلسكندریة ،القاھرة، دلیل المستثمر إلى بورصة األوراق المالیةطارق عبد العال حماد ،  1
  7إلى  6،مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة ، المركز الجامعي جیجل ، من إدارة المخاطر البنكیة والتحكم فیھابلعجوز ، حسین  2

 .  4: ص-، ص2005جوان 
  .  8-5 : ص- ص،نفسھالمرجع  3

 المخاطر غیر النظامیة + المخاطر النظامیة = المخاطر الكلیة           
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هناك العدید من المخاطر تواجه البنوك تتطلب وجود آلیة مناسبة لمجابهتها ،ولتحقیق ذلك على البنوك أن      
بما في ذلك الرقابة المالئمة من قبل مجلس اإلدارة رة المخاطر وٕاعداد التقاریر عنها ،تتبنى إجراءات شاملة إلدا

 ة وٕاعداد التقاریر عنها واإلحتفاظواإلدارة العلیا من أجل تحدید وقیاس ومتابعة ومراقبة كافة المخاطر ذات الصل
بین كافة اإلدارات بالبنك  ،وتتركز مهام إدارة المخاطر في التنسیق1برأس مال كاف للحد من هذة المخاطر

لضمان توفیر كافة البیانات حول المخاطر بشكل دوري منتظم وفي الوقت المناسب في صورة تقریر شامل 
  .مختصر ویرفع هذا التقریر لإلدارة العلیا لمناقشته

حیحا ویتمثل الهدف الرئیسي إلدارة المخاطر في دعم اإلدارة العامة لتتمكن من تحدید المخاطر تحدیدا ص
حیح على مستوى البنك،وتتلخص المسؤولیات والوظائف ،وبالتالي قیاسها ومن ثم الحد منها ومراقبتها بشكل ص

  :الرئیسیة إلدارة المخاطر فیما یلي
 ضمان توافق اإلطار العام إلدارة المخاطر مع المتطلبات القانونیة. 
  القیام بالمراجعة الدوریة وتحدیث سیاسة اإلئتمان بالبنك. 
 حدید مخاطر كل نشاط من أنشطة البنك وضمان حسن تحدیدها وتبویبها وتوجیهها لجهات اإلختصاصت. 
  مراقبة تطورات مخاطر اإلئتمان والتوصیة بحدود تركز هذه المخاطر مع األخذ باإلعتبار إجمالي المخاطر

 2).إلخ...مخاطر الطرف اآلخر،المنطقة الجغرافیة ( لمنتجات معینة 
 3.ة رأس المال والقدرة على الوفاء باإللتزاماتقیاس مدى كفای 
  مراقبة إستخدام الحدود واإلتجاهات في السوق ومخاطر السیولة ،والتوصیة بالحدود المناسبة ألنشطة التداول

 .واإلستثمار
 ورفع تقاریر بهذا الشأن لإلدارة ) أو المنافع(مراجعة المنتجات المستحدثة على أساس معاییر قبول المخاطر

 .عامةال
  التي تعتمدها المؤسسة المصرفیة في تحدید المخاطر رقمیا واإلشراف علیها وتحلیل الخطط تطبیق النماذج

 .المطروحة
 المؤسسة المصرفیة وٕاقتراح التحسینات على األنظمة  المراجعة المستمرة لعملیات التحكم بالمخاطر في

 .المختلفة وعملیة تدفق المعلومات
  4ة المخاطر بوجه عام على مستوى المؤسسة المصرفیةنشر الوعي بأهمیة إدار.  

  .المصرفیة أسباب زیادة المخاطر : ثالثا

  :في القطاع المصرفي إلى العوامل التالیة  زیادة المخاطر ویرجع السبب في      

                                                
  .297:،ص 2012،دار المسیرة ،األردن ، إدارة المخاطرشقیر نوري موسى و آخرون ،1
 .23،24:ص،،ص02،ط2008،منشأة المعارف ،اإلسكندریة ،مصر،)منھج علمي وتطبیق عملي( قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك میر الخطیب ،س 2
 . 10: ،ص  1999،دار المسیرة ، عمان ، األردن ،  إدارة المخاطر المالیةخالد وھیب الراوي ،  3
 .25-24:ص،ص،مرجع سابق ،سمیر الخطیب  4
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  زیادة ضغوط المنافسة مما أدى إلى تشجیع المیل نحو المخاطرة لتحقیق أقصى عائد  على رأس المال
 .كبر حصة ممكنة في السوقوكسب أل

  إتساع أعمال البنوك خارج المیزانیة وتحولها من األعمال التقلیدیة إلى أسواق المال ،مما جعلها عرضة
 .لمخاطر السیولة باإلضافة إلى مخاطر السوق األخرى والتضخم وتقلبات األسعار

 مثل التحرر من قیود حركة رؤوس  التغیرات الهیكلیة التي شهدتها األسواق المالیة في السنوات األخیرة،
 .األموال ،حریة حركة أسعار الصرف ،وٕانفتاح األسواق فیما بینها 

 1المخاطر التي تنشأ من القوانین والتشریعات .  

  .تدویل أنشطة المصارف :المطلب الثالث 

مات المصــرفیة تتجــه البنــوك فــي الوقــت الحــالي إلــى تــدویل أنشــطتها أي غــزو أو الــدخول فــي أســواق الخــد       
ویقصــد بالتــدویل تزایــد التعــاون بــین الــدول والمؤسســات المصــرفیة ،2 (Parent Country)خــارج حــدود البلــد األم 

ویالحـظ أن التـدویل لـه ثالثـة آثـار هامـة فـي العدیـد  المختلفة المتواجدة بتلك الـدول فـي المجـال المصـرفي والمـالي،
  : من الدول، وتلك اآلثار أدت إلى ما یلي

 ادة أهمیة األصول وااللتزامات األجنبیة في البنوك المحلیةزی. 
  ًزیادة عدد البنوك والمؤسسات المالیة األجنبیة العاملة في اسواق األعمال المصرفیة محلیا. 
 3.تزاید أصول البنوك األجنبیة العاملة في أسواق األعمال المصرفیة المحلیة 

وراء تدویل نشاط البنوك تتشابه إلى حد كبیر مع نظیرتها الخاصة وتجدر اإلشارة إلى أن األسباب التي قد تكمن 
غیر المباشر،ویمكن  أواإلستثمار بغزو الشركات الدولیة ومتعددة القومیات ألسواق جدیدة إما باإلستثمار المباشر

  :ذكر بعض هذه األسباب على النحو التالي 
  لمنافسة وتشبع السوق المحلي ،وكذا وبصفة خاصة خطر ا) عن طریق تنویع األسواق ( تجنب الخطر

 .تجنب اإلضرابات العمالیة التي تؤثر على النشاط اإلقتصادي
  إنخفاض التكالیف بالمفارنة بنظیرتها في الدولة األم. 
  اإلستفادة من الحوافز واإلمتیازات التي تقدمها الدولة المضیفة ،وكذلك اإلستفادة من الحوافز التي تقدمها

 .الدولة األم
 4رغبة في النمو والتوسعال.  

  .الهندسة المالیةظهور مصطلح  :المطلب الرابع 

                                                
  .24:ص،توني مرجع سابق دمحم أحمد ال 1
 .154:،ص2009،دار أسامة للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ، البنوك التجاریة والتسویق المصرفيسامر جلدة، 2
 : ، بحث منشور على الموقع اإللكتروني الرقابة المصرفیة في ظل التحوالت العالمیة و معاییر لجنة بازلماجدة أحمد شلبي ،  3

    http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/276.doc 12:،ص08/08/20113: ، أطلع علیھ بتاریخ. 
 .155،154:،ص نفسھمرجع السامر جلدة،4
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تعد الهندسة المالیة لما تقدمه من إبتكار وتجدید مالي القوة الدافعة للنظام المالي العالمي ،كماتعمل على        
العملیات وتكالیف  رفع مستوى الكفاءة اإلقتصادیة من خالل زیادة فرص فرص إقتسام المخاطرة وتقلیل تكالیف

المعلومات والوكاالت،وفرضت نفسها على األوساط المالیة وأصبح شریان حیات اإلبداع المالي،وهي العملیة التي 
تسعى لتكییف األدوات المالیة القائمة وتطویر أدوات جدیدة لتمكین المشاركین في األسواق المالیة من التعامل 

   .بفعالیة أكبر مع المتغیرات العالمیة
  .تعریف الهندسة المالیة  : أوال

كمفهوم "  Financial Engineeringالهندسة المالیة " ظهر في السنوات األخیرة مفهوم مالي یسمى       
تثمرین ــیاجات المســإحت لةــلمقابالیة جدیدة ـــــولید أدوات أو أوراق مـــتكار أو تـــــمال ،یقصد به إبــــــجدید في عالم ال

  .1البي التمویل المتجددة والتي تعجز الطرق الحالیة المتعارف علیها في عالم المال عن الوفاء بهاـــــأو ط
مجموعة األنشطة التي تتضمن عملیات التصمیم والتطویر والتنفیذ لكل من األدوات "  یقصد بالهندسة المالیةو 

  .2"لمشاكل التمویلوالعملیات المالیة المبتكرة، باإلضافة إلى صیاغة حلول إبداعیة 
عملیة التطویر والتطبیق المبتكر للنظریة  :"عرفت الجمعیة الدولیة للمهندسین المالیین الهندسة المالیة بأنهاكما

لیست فالهندسة المالیة ، "المالیة واألدوات المالیة إلیجاد حلول للمشاكل المالیة المعقدة والستغالل الفرص المالیة
  .3تستعمل األدوات أداة، بل هي المهنة التي

 وتقدم مستحدثة، مالیة وأدوات عملیات وتطبیق بتصمیم وتطویر تعنى فهي األعمال منشآت نظر وجهة منف
  .4المالیة للمشكالت ومبدعة مبتكرة حلول

  :ن العناصر التالیةالهندسة المالیة اإلسالمیة تتضم شیر إلى أنتریف االتع ههذوالمالحظ 
 ابتكار أدوات مالیة جدیدة. 
 ابتكار آلیات تمویلیة جدیدة . 
 نة و إعداد صیغ تمویلیة لمشاریع معیابتكار حلول جدیدة لإلدارة التمویلیة، مثل إدارة السیولة أو الدیون، أ

 5.تالئم الظروف المحیطة بالمشروع
 منالمحصلة  البیانات تحلیل لوصف یستعمل المالیة الهندسة مصطلح نإف المالیة األسواق نظر وجهة من أما

 مع (المالیة  النماذج أو الریاضیة الخوارزمیات شكل عادة التحلیل هذا مثل یأخذ،و علمیة بطریقة المالیة السوق
 إلخ،ویسمح...المستقبلیات،و األسهم، الخیارات تسعیر العمالت، تجارة في خاصة ،)علیها تعدیالت إجراء

 أفضل فهم وبالتالي للسوق المالیة، أفضل فهم من المالیین للمهندسین المالیة الهندسة وتقنیات أدوات ستعمالإ

                                                
  .06:،ص الھندسة المالیةدمحم بن عایض الفاضل ،  1
الملتقى الدولي حول االقتصاد  ،ة المالیة اإلسالمیة في معالجة األزمة اإلقتصادیة والمالیة المعاصرةدور الھندسعمر یاسین محمود خضیرات ،  2

  .13:،ص2011فیفري  24 – 23  :الجزائر،الفترة –الواقع والرھانات ،جامعة غردایة : اإلسالمي
 موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالميالموقع اإللكتروني ل ،بحث منشور علىدور الھنسة المالیة في تأجیج شرارة األزمة الراھنة، شوقي جباري  3

www.iefpedia.com 13:،ص2014- 09-10:، أطلع علیھ بتاریخ.  
 ..الواقع اإلسالمي، حول اإلقتصاد األول الدولي ، الملتقىاإلسالمیة المالیة المنتجات صناعة لتطویر علمي كمدخل المالیة الھندسةقروف ، كریم دمحم4 

  03:،ص2011 فیفري 24 و 23 المستقبل،المركز الجامعي غردایة، یومي ورھانات
العلمي الدولي السنوي السابع  ، المؤتمرلمخاطر بالمصارف اإلسالمیةاستخدام الھندسة المالیة اإلسالمیة في إدارة ابن علي بلعزوز، عبد الكریم قـنـدوز،  5

  .03:ص،2007أفریل  18إلى  16الفترة منالمعرفة،جامعة الزیتونة ،األردن ، حول إدارة المخاطر واقتصاد
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 أساسیة وسرعتها دقة المعلومات ألن للمتعاملین بالنسبة اجد مهما هذا ویعتبر ،السوق في المتعاملین طرف من
  .1القرارات اتخاذ في

  .أسباب ظهور وتطور الهندسة المالیة:ثانیا
مجتمع المالي الدولي ومتغیرات البیئة اإلقتصادیة التي ظهر هذا المفهوم نتیجة للتطورات التي واجهها ال      

جعلت المؤسسات المصرفیة في حاجة ماسة إلى أدوات وآلیات مالیة جدیدة تفي بإلحتیاجات المجتمعات 
وتساعدها في السیطرة على المخاطر ،فما كانت تملكه هذه المؤسسات باألمس ویعتبر حلوال إبداعیة لمشاكل 

خاطر والتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة و والصرف ،لم یعد الیوم موائما لظروف التمویل وٕادارة الم
العصر ومتغیراته والتطورات الراهنة في ظل إقتصاد السوق وتحریر أسواق المال وأسواق الصرف ،إضافة إلى 

تواجه إنحصارا  فیةالهائلة وما تفرزه من تقنیات جدیدة،ومن ثم أصبحت الصناعة المالیة والمصر  االتكنولوجی
  .للربحیة وتدهورا في نوعیة المنتجات التي تقدمها

فظهور الهندسة المالیة وأدواتها أعطى العدید من مجاالت اإلبتكار المتعددة والمتطورة ،إنطالقا من الدور الذي 
طرة ،إال أن تؤدیه في تنشیط البورصات المالیة العالمیة ،إذ أن الغرض األساسي لها هو التحوط  ونقل المخا

  .2إستعمالها قد توسع بصورة كبیرة في السنوات األخیرة لیشمل أغراض اإلستثمار والمضاربة 
  :فیما یلي المالیة الهندسة لظهور ومهدت ساهمت التي العوامل أهمویمكن أن نوجز 

 مزید وٕاتاحة السوق سیولة زیادة إلى ذلك أدى وقد المال، أسواق في المتاحة االستثمار أدوات وتعدد تساعإ 
  .التمویل عن للباحثین جدیدة فرص وتقدیم جدد مستثمرین جذب طریق عن التمویل من

 المستثمرین لتفضیالت طبقا المالیة المخاطر توزیع إعادة من مكنت والتي المخاطر، إدارة أدوات إیجاد 
 3.للمخاطر

 على واالنفتاح العائد وزیادة فالتكالی تحسین من مكن الذي األمر األسواق، بین المراجحة أدوات تطویر 
  .المالیة األسواق

 4)المالیة المشتقات خاصة(االستثمار أدوات وتجدد وتنوع لتعدد نتیجة االستثمار إستراتیجیات وتنوع تعدد.  

  .إنتشار اإلبتكارات المالیة:  ثالثا

على تقدیم منتجات مالیة  حیث شهدت البنوك مؤخرا العدید من اإلبتكارات المالیة والتي لم تعد تقتصر       
أومصرفیة حدیثة كالمشتقات المالیة والتوریق ،بل إمتدت تلك اإلبتكارات إلى الكیفیة التي یتم بها أداء العمل 
المصرفي والتطور الهائل في وسائل الدفع كإلنتشار الصیرفة عبر اإلنترنت لتقدیم الخدمات المصرفیة التقلیدیة 

فقط على الحصول على معلومات بشأن تعامالت العمالء مع البنوك أو الحصول أو المبتكرة ،والتي التقتصر 

                                                
  .03:قروف ،مرجع سابق ،ص كریم دمحم  1
  .07:دمحم بن عایض الفاضل ،مرجع سابق،ص  2
  .04:سابق ،ص قروف ،مرجع كریم دمحم  3
 ، الملتقىاإلسالمیة الصكوك سوق على المالیة األزمة اإلسالمیة وأثر الصكوك مخاطر إلدارة كأداة المالیة الھندسة آلیاتعایب، بوخاري ، ولید لحلو 4 

  .03:،ص2011 فیفري 24 و 23 المستقبل،المركز الجامعي غردایة، یومي ورھانات ..الواقع اإلسالمي، حول اإلقتصاد األول الدولي
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،هذا وتتسم األشكال المختلفة 1على خدمات محدودة ،بل إمتدت لشمل القیام بتنفیذ العملیات المصرفیة المختلفة
  :لإلبتكارات المالیة بما یلي

 ومالنمو في إستخدام التمویل المتأثر بأسعار الفائدة وٕادارة الخص. 
  إزدیاد مبالغ الدیون الخاضعة للفوائد المتغیرة وتقلیص فترات اإلستحقاقات. 
  نمو األسواق واألوراق المالیة القابلة للتسویق. 
 

 وقد أخذت اإلبتكارات جانبا هاما من أشكال المنافسة ،وأدت إلى إیجاد أوضاع جدیدة للعمل المصرفي من
،حیث أدت المنافسة والتكنلوجیا إلى التعامل المباشر مع أسواق األوراق  أبرزها التحول إلى مفهوم البنوك الشاملة

  صارف توفیر اإلدارات ــالیة ،كما حتمت على المــاالت المــفي المجیط ـــوتقلص الدور التقلیدي للبنوك كوسالمالیة،
 .2المؤهلة وذات الكفاءة ،وتطبیق طرق التسویق الفعالة والحدیثة في المجال المصرفي

تشكل اإلبتكارات المالیة عوامل مهمة لربحیة المصارف ،وهي أحد العناصر المهمة لتكوین جودة خدمة و 
مصرفیة متمیزة ،فاإلبتكار على المستوى اإلستراتیجي للمصرف یتضمن الخدمات والعملیات المصرفیة واإلبتكار 

تي توفر حدا معینا من األمان ،كما یتعین على المصارف وضع العدید من الضوابط ال3اإلداري والتنظیمي 
لتحقیق أهدافها اإلستراتیجیة منن خالل هذه اإلبتكارات ،ومن أهم هذه الضوابط اإللتزام بتطبیق مبادئ وأنظمة 

  .4الرقابة سواء الداخلیة أو الخارجیة

  .تبني مفهوم التسویق المصرفي الحدیث: المطلب الخامس 

ركائز الفلسفة المصرفیة في العصر الحدیث ،فهو الذي أكسب یمثل تسویق الخدمة المصرفیة أحد         
المصارف في البلدان المتقدمة نجاحا هاما وأعطاها وضعیة تنافسیة رائدة وثقة ووالء العمالء ،فقذ أخذت 

،یؤدي بالمصرف إلى أن یدرس أعماله في  التسویق على أنه تخطیط مستقبلي للمصرف المصارف تنظر إلى
على حاجات الزبائن الحالیین  الحقیقیة، ومتعرفا اتهیإمكانعلى  ل السنوات القادمة متعرفاضر وخالالحا الوقت

  .لدیه والمتوقعین أي یخطط المصرف للعمل في المستقبل

  .نشأة ومفهوم تسویق الخدمات المصرفیة: أوال

ي حدثت في اإلقتصاد لم یظهر التسویق البنكي بالصدفة بل كان ظهوره مرتبطا بالتغیرات الكبیرة الت       
العالمي ،فبعد الحرب العالمیة الثانیة أدت عدة عوامل إلى التأثیر على أعمال البنوك كتطور القوانین ،حیث أن 
السلطات العامة والنقدیة شجعت ودفعت إلى ضرورة تغییر الهیاكل البنكیة مع إعطاء حریة إنشاء نقاط البیع 

                                                
  .31:دمحم أحمد عبد النبي،مرجع سابق ،ص  1
 .21:دمحم أحمد التوني ،مرجع سابق ،ص 2

  .87:،مرجع سابق ،ص رعد حسن الصرن  3
  .31:دمحم أحمد عبد النبي،مرجع سابق ،ص  4
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حاجتهم إلى مصادر التمویل ساهم إلى حد كبیر في إهتمام البنوك بسلوك  ،كما أن إرتفاع معیشة األفراد وٕازدیاد
  .1الزبون

) 1974 -1973(ولـــم یعـــرف تطـــورا حقیقیـــا إال فـــي الفتـــرة  )1967 -1966( فقــد ظهـــر التســـویق المصـــرفي حـــوالي

ومـع التطـور وجاء ذلك لتلبیة حاجة المؤسسات المالیة لوظائفـه، وقـد تعـدى التسـویق المصـرفي الكالسـیكي آنـذاك، 
إلـى خـدمات بنكیـة أخـرى والتسـویق فـي مجـال مثـل االسـتعالمات والسیاسـة ) االدخـار( الزمني مجـرد سـوق األفـراد 

وغیــر ذلــك وتحقــق ذلــك عبــر إثــراء تشــكیلة الخــدمات وتنــوع النشــاطات المتعلقــة بــالقروض والتوزیــع بشــكل مكثــف 
نـــوك األمریكیـــة كشــهادات اإلیـــداع ، خطـــط االدخـــار وكــذلك التوظیفـــات االبتكاریـــة مثــل تلـــك التـــي رســـخت لــدى الب

، كـل هـذه الحركیـة المصـرفیة )قطـاع العـائالت(واإلقراض وتقدیم الخدمات البنكیة عن طریق المراسـلة فـي المنـازل 
" لیست سوى داللة قاطعة على وجود هذه االبتكارات الفكریة الجدیدة ألصحاب البنوك والقائمـة علـى مبـدأ أساسـي 

،وهــذه االبتكــارات الجدیــدة هــي میــزة مــن میــزات تطــور الجهــاز المصــرفي فـــي " ئنــك وال تنتظــر قــدومهماســتقبل زبا
  . 2البلدان التي تسعى إلى ترسیخها بغیة إرضاء الزبائن وكذلك الرفع من مردودیة البنوك

الخـدمات ویعني تسویق الخدمات المصرفیة ذلك الجزء مـن النشـاط اإلداري للمصـرف الـذي یضـطلع بتوجیـه تـدفق 
والمنتجات المصرفیة إلشباع رغبات مجموعة معینة من العمالء بمـا یحقـق تعظـیم ربحیـة البنـك وتوسـعه واسـتمراره 
في السوق المالیة، كمـا یعبـر كـذلك عـن النشـاط الرئیسـي أو الوظیفـة الفعالـة التـي یـتم علـى ضـوئها تحدیـد مختلـف 

وتحدیـــد اإلســـتراتیجیات الالزمـــة لبقـــاء الزبـــائن الحـــالیین  المعـــاییر واألســـس التـــي تحـــدد احتیاجـــات الســـوق ورغباتـــه
  .3وكسب زبائن جدد عن طریق فهم طریقة استنباط أسس معرفیة لفهم المنافسین الحالیین والمرتقبین

ویمكــن تعریــف التســویق المصــرفي بأنــه ذلــك النشــاط الــذي یشــمل كافــة الجهــود التــي تــؤدى فــي المؤسســة البنكیــة 
خـدمات المصـرفیة التـي یقـدمها البنـك إلـى العمیـل سـواء إقراضـا أو إقتراضـا أو إیـداع وخـدمات ،والتـي تكفـل تـدفق ال

  .مصرفیة متنوعة
وأیضـــا یشـــیر التســـویق المصـــرفي إلـــى مجموعـــة األنشـــطة المتخصصـــة والمتكاملـــة التـــي توجـــه مـــن خاللهـــا مـــوارد 

شـــباع لحاجـــات ورغبـــات المصـــرف وٕامكانیاتـــه ضـــمن صـــیاغة خالقـــة ،تســـتهدف تحقیـــق مســـتویات أعلـــى مـــن اإل
العمالء الحالیة والمستقبلیة والتي تشكل دائمـا فرصـا تسـویقیة سـانحة بالنسـبة لكـل مـن المصـرف ومسـتهلك الخدمـة 

  .4المصرفیة

  .تسویق الخدمات المصرفیة وركائز أهمیة:  ثانیا

یحتل  تسویق الخدمة المصرفیة مكانة مهمة في الهیكل الوظیفي للمؤسسة المصرفیة ،نتیجة لتحمله       
مسؤولیة مواجهة المشاكل التسویقیة  والتي یمثل أهمها في إفتتاح فروع جدیدة للمصرف أو تقدیم خدمات 

یة لها،یضاف إلى ذلك مصرفیة جدیدة ،أوٕاستثمار أمواله في مشاریع معینة تتطلب إجراءات ودراسات تسویق

                                                
  .283:ص،2009،دار الرایة للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ، مفاھیم تسویقیة حدیثةزاھد عبد الحلیم عاطف ،  1
  .142:،،ص2001،منشأة المعارف ،اإلسكندریة  إدارة البنوك في بیئة العولمة واألنترنتطارق طھ ، 2
  .135:زاھد عبد الحلیم عاطف،مرجع سابق ،ص  3
  .303: ،ص 2006، 03،دار وائل للنشر، عمان ،األردن ، ط اإلتجاھات المعاصرة في إدارة البنوكزیاد رمضان ،محفوظ جودة ،  4
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دراسة المستهلك ورغباته ودوافعه وكیفیة إشباعها من الناحیة المصرفیة وضمان إستمرار تعامله مع المصرف 
،واإلشهار عن  الخدمات والترویج لها  بتوظیف اإلمكانیات اإلعالمیة المختلفة ،باإلضافة إلى تبني مناهج 

مناهج تسویقیة متقدمة تحتاج إلى الوعي بها وٕادراكها بشكل علمیة تعمل على إكتشاف الزبون وٕایجاده وفق 
  1.علمي رشید

تشـــهدها الســـاحة  یعـــد تبنـــى مفهـــوم التســـویق المصـــرفي الحـــدیث أمـــرا ملحـــا فـــي ظـــل التطـــورات المتالحقـــة التـــيو 
ك ومـن حیـث یسـاهم هـذا المفهـوم فـي زیـادة مـوارد البنـاحتـدام المنافسـة ، والتي تبلورت أهم مالمحها فـيالمصرفیة ،

  ذكر ـــــنومن أهم ركائز ووظائف التسویق المصرفي الحدیث وارد البنك واستخداماته ،ـهیكل م ثم تحقیق التوازن في
    :یليما 
 البحث وٕایجاد العمیل بالسعي نحو العمیل المرتقب.  
 ل جیدالمساهمة في اكتشاف الفرص االقتصادیة ودراستها وتحدید المشروعات الجیدة بما یكفل إیجاد عمی.  
  تصـــمیم مـــزیج الخـــدمات المصـــرفیة بمـــا یكفـــل إشـــباع رغبـــات واحتیاجـــات العمـــالء بشـــكل مســـتمر یكفـــل رضـــاء

  .العمیل وذلك بعد القیام بدراسة وافیة الحتیاجات العمالء 
 ـــة للبیئـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة التـــي یعمـــل بهـــا ؤو ضـــرورة قیـــام مســـ لو التســـویق المصـــرفي بالمعایشـــة الكامل

استخدام المنهج العلمي في تحلیل قدرات العمالء المالیة وتحدید احتیاجاتهم وتصـمیم مـزیج الخـدمات مع نك،الب
المصــرفیة الـــذي یـــتالءم معهــم مـــن خـــالل اســـتخدام أســالیب وأدوات ابتكاریـــة غیـــر تقلیدیــة ســـواء فـــي نوعیـــة أو 

  2.وسیلة تقدیم الخدمة
 ألن أي انفصـــام بینهمـــا أو ائف المصـــرفیة األخـــرى ،لفـــة والوظـــتحقیـــق التكامـــل بـــین الوظـــائف التســـویقیة المخت

  .وبالتالي لن یؤدى إلى تحقیق األهداف المرجوةعلى وحدة الرؤیة ووضوح المهام ، تعارض یؤثر
 مهـــام التخطــــیط والتنظـــیم والتوجیــــه والمتابعـــة لتــــدفق وانســـیاب الخــــدمات لالمفهــــوم الحـــدیث للتســــویق  إســـتیعاب

  .وع البنك بغرض تلبیة وٕاشباع رغبات العمالء المستهدفینالمصرفیة عبر شبكة متكاملة من فر 
 العوامـــل  تضـــطلع إدارة التســـویق المصـــرفي بمســـئولیة اختیـــار مواقـــع فـــروع البنـــك والتـــي تخضـــع لمجموعـــة مـــن

من أهمها قدرة الفرع على خدمـة عمـالء البنـك الحـالیین والمـرتقبین ومنافسـة فـروع البنـوك واالعتبارات التسویقیة،
  .نفس المنطقة الجغرافیة األخرى في

  یعتبــر التســویق المصــرفي الحــدیث أداة تحلیلیــة هامــة فــي فهــم النشــاط المصــرفي ومعاونــة العــاملین بالبنــك فــي
  .رسم السیاسات ومراقبة ومتابعة العمل المصرفي

 رفيیقع في إطار المفهوم الحدیث للتسـویق المصـرفي العدیـد مـن المهـام التـي تعمـل علـى موازنـة النشـاط المصـ 
واختیــار مواقــع الفــروع دراســة ســلوك العمــالء واتجاهــاتهم ،خــتالل فــي هــذا التــوازن ومــن أهمهــا ودرء مخــاطر اإل

واإلعــالن عــن الخــدمات المصــرفیة  فضــال عــن التــرویج واالتصــال والنشــروتوزیــع الخــدمات المصــرفیة علیهــا ،

                                                
  .150:،ص2009عمان ،األردن،،دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع ، تسویق الخدماترید كورتل ،ف  1
جامعة ، )الواقع و التحدیات ( ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت اإلقتصادیة ،التسویق في المؤسسة المصرفیة الجزائریةجمعي عماري ،  2

  .03:،ص14-2004/12/15: الشلف بتاریخ 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  
  
   

36 
 

 المصرفيالتحرير  ظل  في   الصناعة املصرفية واقع                      الفصل األول

ثــل شــبكة اإلنترنــت وماكینــات الصــرف وذلــك مــن خــالل كافــة الوســائل اإلعالنیــة بمــا فیهــا الوســائل الحدیثــة م،
  1.اآللي

 كذلك من وظائف التسویق المصرفي الحدیث المساهمة في تسعیر الخدمات المصرفیة.  
 القیام ببحوث السوق وجمع وفحص وتحلیل تطورات السوق واتجاهاته .  
 زیج ــانطباعات العمالء عن ماس ــمن قیــرفي والتي تتضــتابعة المعلومات المرتدة من السوق المصـــراقبة ومــــــم 

  . الخدمات المقدمة ومدى تقبلهم له ورضاهم عنه وتحدید األوجه اإلیجابیة والسلبیة التي یتعین االستفادة منها   
 طباعـــتمام بتحسین االنــالل االهـــن خـهم مـتفاظ بـن االحـبنك مـمكن الـالء تـعمــناسبة للـرفیة مـة مصـة بیئـهیئــت 

ي لــدى العمیــل عــن طریــق انتقــاء مــن یتعامــل مــع العمــالء ممــن تتــوافر فــیهم بعــض الصــفات الشخصــیة المصــرف
  . الممیزة مثل اللباقة والذكاء والثقة والكفاءة

 تمثل شبكة فروع البنك أحد أهـم عناصـر المـزیج التسـویقي التـي تتوقـف علیهـا كفـاءة وفاعلیـة األداء التسـویقي،  
ـــولیــد أنــواع جدیــدة مــن الخــدمات وتســویقها للعمــالء ،مــع التحیــث أصــبحت الفــروع مطالبــة بت  ركیز علــى أهمیــةـــ

  2.تدعیم وسائل االتصال الشخصي وتكثیف الحوار المتبادل مع العمالء

  .مراحل تطور التسویق المصرفي :ثالثا

  :تطور مفهوم التسویق البنكي عبر عدة مراحل نذكرها ضمن ما یلي      
  .تسویق عبارة عن عملیة دعایة وٕاعالن وترویجال : المرحلة األولى- 1

فقد واجهة البنوك منافسة حادة على جذب حسابات التوفیر واإلدخار ،مما إضطرها إلى البدء بحمالت إعالنیة 
  3.مركزة لترویج خدماتها ،مستخدمة في ذلك العدید من األسالیب لجذب العمالء كمنح الهدایا وغیرها

  .ة اإلهتمام الشخصي بالعمالءمرحل:  المرحلة الثانیة- 2
بدأت هذه المرحلة مع بدایة إقتناع البنوك بعدم جدوى أو فاعلیة النشاط الترویجي ما لم یواكبه تغییر مماثل في 
الكیفیة التي یتم بها معاملة البنك لعمالئه،ومع ظهور هذا المفهوم بدأ التسویق البنكي یأخذ منحى آخر تمثل في 

  :جو من الصداقة بین البنك وعمالئه ،وقد أخذ هذا اإلتجاه عدة صور وأشكال منها العمل على كیفیة خلق 
 تدعیم مفهوم التوجه للعمالء لدى المتعاملون بالبنوك. 
  تحدیث أنظمة وأسالیب العمل بالبنوك مما یؤدي إلى سرعة أداء الخدمات وتقلیل معدالت شكاوي العمالء. 
 ، ومساعدتهم في إتخاذ القرارات المالیة بطریقة سلیمةتقدیم الخدمات اإلستثماریة للعمالء. 
  تحدیث أماكن تأدیة الخدمات وقاعات إنتظار العمالء بما یجعلها أكثر جاذبیة ،وبما یعطي للعمیل اإلنطباع

  .4بأنه موضع ترحیب مستمر
  .واالبتكار التطویر مرحلة : المرحلة الثالثة- 3

                                                
  .145،144:،صفرید كورتل،مرجع سابق ،ص  1
  .04:جمعي عماري ،مرجع سابق ،ص 2
  .304:زیاد رمضان ،محفوظ جودة ،مرجع سابق ،ص  3
ت ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوال ،التسویق البنكي وقدرتھ على إكساب البنوك الجزائریة میزة تنافسیةبن نافلة قدور ،عرابة رابح ،  4

  .02:ص،14-2004/12/15: جامعة الشلف بتاریخ ، )الواقع و التحدیات ( اإلقتصادیة 
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 نوعیة حیث من سواء واالبتكار، مفهوم التجدید إلى وصوال صرفيالم التسویق مفهوم بتطویر المصارف بدأت 
 غیر للحاجات ممكن إشباع أكبر لتحقیق وذلك التقدیم عملیة بها تتم التي الكیفیة أو تقدمها التي الخدمات
 تطویر على یقتصر یعد فلم جدیدة، مرحلة إلى بالعمیل االهتمام انتقل المرحلة هذه وفي العمالء لدى المشبعة
 غیر المالیة والحاجات العمیل سلوك عن المستمرین والبحث الدراسة إلى ذلك تعدى وٕانما معه، التعامل أسالیب
 العمیل من كل أهداف تحقیق إلى تؤدي خدمات من یقابلها ما تطویر أو تقدیم على العمل بهدف لدیه، المشبعة

  عبر المصرف مع والتعامل االئتمان طاقاتوب اآللي الصراف خدمات المرحلة هذه إنجازات من ویعد والمصرف،
  .1نترنتاأل بكةش أو الهاتف 
  ).التركیز على قطاع محدد من السوق(اإلحالل التسویقي : المرحلة الرابعة - 4

 ىــیمكن ألي بنك أن یكون األفضل لجمیع العمالء ،وبالتالي لجأ الكثیر منها إل فقد أدركت المصارف بأنه ال
یقي والتي تعني محاولة تمییز البنك عن منافسیه بهدف تقدیم أفضل الخدمات لقطاعات عملیة اإلحالل التسو 

 . 2معینة في السوق
  .التسویق نظم مرحلة:  المرحلة الخامسة - 5
 والنمو االستقرار تحقیق في أساسیا عنصرا بوصفه المصارف قبل من بالتسویق االهتمام ازداد المرحلة هذه وفي 

 المصارف بقیام تطوره، مراحل من أخرى مرحلة المصرفي التسویق دخل حیث المتغیرة، ةالبیئی الظروف ظل في
 ومن،علیها والرقابة التسویقیة الخطط وٕاعداد للمعلومات متكاملة أنظمة إطار في التسویقیة النشاطات بممارسة

 أنظمة وتدعیم وتطویرها التسویقیة والمعلومات التسویق بحوث أنظمة بإعداد المصارف اهتمام بدأ هنا
 في سواء المعلومات أنظمة في حدثت التي بالتطورات المفهوم لهذا وفقا العمل ارتبط وقد التسویقیة، االتصاالت

  .3علیها العملیات إجراء أو استرجاعها أو المعلومات حفظ مجال
  .المسؤولیة اإلجتماعیة : سادسةالمرحلة ال - 6

تسویق البنكي ،وقد یكون بإمكان أیة مؤسسة أن تلبي الحاجات والرغبات والتي تمثل بعدا إستراتیجیا في مفهوم ال
اإلستهالكیة لعمالئها ،ویقوم مفهوم التسویق في هذه المرحلة على ضرورة أخذ المصلحة العامة للمجتمع ككل 

 .4في اإلعتبار إلى جانب أخذ مصلحة الفرد أو المنظمة 

  .تطبیق مفهوم الجودة الشاملة :طلب السادس مال

أساس تقدیم المنتجات والخدمات المصرفیة أو ثمن الدخول إلى األسواق ،فمن الضروري  تعد الجودة      
والحتمي على البنك أن یقدم خدماته بموجب مواصفات ومعاییر محددة ،فهي تعني الوفاء بالوعود المقطوعة 

  .للعمیل من خالل تنفیذ وتصمیم خدمات مصرفیة تلبي إحتیاجاته

                                                
 ،مجلة جامعة دمشق للعلوم)دراسة میدانیة(مدى إدراك العاملین في المصرف التجاري السوري للتسویق المصرفي الحدیث وتطبیقھ سلیمان فارس ،  1

  .323:،ص2009،سوریا،02،العدد25اإلقتصادیة والقانونیة ،المجلد
  .305:زیاد رمضان ،محفوظ جودة ،مرجع سابق ،ص  2
  .323:سلیمان فارس ،مرجع سابق ،ص  3
  .03،04:بن نافلة قدور ،عرابة رابح ،مرجع سابق ،ص  4

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  
  
   

38 
 

 المصرفيالتحرير  ظل  في   الصناعة املصرفية واقع                      الفصل األول

  .فهوم الجودة الشاملةم:  أوال

 المستهلك تحقیق رغبات على القدرة نهابأ )Johnson( جونسن فیعرفها الجودة تعاریف وتباینت تعددت       
  1.التي تقدم إلیه الخدمة أو السلعة عن التام رضاءه ویحقق توقعاته مع یتطابق الذي بالشكل

للمنتج بأنھا المالمح أو الخصائص الكلیة  (Philip Kotler)كما تعني الجودة الشاملة وفقا لما أشار إلیه كوتلر 
  .2سواء سلعة أو خدمة ،والتي تحمل قدرته على إشباع الحاجة 

زة تلك الصفات الممی" ثل الجودة في تتم (Jablinski) رتبط  مفهوم الجودة  تقلیدیا بالسلعة المنتجة فحسبإ
  ة هي الجود أن (Juran) فیما یرى ،" جودةـــمة تلك الصفات بالـــا قیهــستفید بـــارن المــدمة ما ،والتي یقـنتج أو خـلم
  . 3"السلع و الخدمات یجب أن تلبي احتیاجات مستخدمیها مالئمة االستعمال ، أي أن" 

فجودة الخدمة المصرفیة ترتبط وتعتمد على احتیاجات و توقعات العمالء، فإذا تم تقدیم خدمة تتفق مع 
  4.عمالء أو تتفوق علیها قیل أن الخدمة تتصف بالجودة احتیاجات وتوقعات ال

  معیار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة" فهي  عما سبقتعریفها ال یختلف عن فأما الجودة في الخدمة البنكیة 
 .لهـا أو أنها الفرق بین توقعات العمالء لهذه الخدمـة وٕادراكـا تهـم لـألداء الفعلـي مع توقعات العمالء لهذه الخدمة، 

معیــار للدرجــة التــي ترقــى إلیهــا الخدمــة لتقابــل توقعـات العمــالء ومــا یأمــل العمیــل أن یتحقــق لــه فالشــعور " أو أنهـا 
عــن إدراك العمیــل لجــودة الخدمــة المقدمــة ویتحقــق الرضــى عنــدما تكــون مســتویات األداء  بالرضــى نتیجــة مترتبــة

  5.الفعلي تساوي أو تفوق مستویات التوقع
دة كما كانت في الماضي تعني درجة مطابقة المنتج للمعاییر ،وهو ما یتم التأكد منه من خالل ولم تعد الجو 

فالنظرة الحدیثة للجودة تشتمل .6فحص المنتج بعد إنتخاء تشغیله أو الخدمة بعد أدائها بل إتخذت أبعاد أخرى 
ا بالجودة الشاملة  أدى إلى بروز مایعرف على األبعاد االستراتیجیة و التنظیمیة ،التجاریة ،المالیة والبشریة ممّ

ال المختصین بالجودة  المرتبطة بجمیع وظائف المؤسسة ال بالمنتج فقط ، وأن تسییرها یتّم من قبل جمیع األفراد
  7،باإلضافة إلى أن مفهوم الزبون اصبح واسعا لیشمل الزبون الداخلي و الخارجي

 في العاملین جمیع جهود تضافر إلى تستند التي ستراتیجیةاإل" هي )Kinhuos(والجودة الشاملة كما یعرفها
 القدرة تعظیم إلى تهدف التي الجهود:أنها فیرى) Goetschum(الجودة ،أما  مستوى ألغراض تحسین المنظمة

،أو أنها  "والخدمات لسلع المستمر التحسین على للعمل األفراد جمیع جهود تضافر خالل من التنافسیة للمنظمة
 من والنمو لتحقیق النجاح العاملین جمیع جهود بین والتنسیق التكامل لتحقیق المنظمة علیه تعتمد اريإد مدخل"

                                                
  .10:،ص 1996،دار الكتب ،القاھرة ، العربیة المؤسسات قي الشاملة الجودة ادارة لتطبیق العلمي النھجالفتاح ،  عبد فرید 1 

  .132:طارق طھ ،مرجع سابق ،ص  2
المؤسسة االقتصادیة "الملتقى الوطني األول حول  ، إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطویر المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیةسماللي  یحضیھ ،  3

  .04:،ص2003أفریل 23و22،جامعة ورقلة،یومي "الجزائریة و تحدیات المناخ االقتصادي الجدید
دیوان المطبوعات الجامعیة ،مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا،للبنوك الجزائریة جودة الخدمات المصرفیة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیةالقادر ، بریش عبد 4 
  .257:،ص 03،عدد الجزائر  ، 2010،

وكالة -ب و اإلیداع في بنك التنمیة المحلیةخدمات السح(تطبیق نماذج صفوف االنتظار لقیاس جودة الخدمة البنكیة ،السعدي رجال ،نجاح بولودان   5
  .03:ص،2009جانفي 28-27الفترة من الملتقى الوطني السادس حول األسالیب الكمیة و دورھا في اتخاذ القرارات اإلداریة ، جامعة سكیكدة، ،)-جیجل

  .132:طارق طھ ،مرجع سابق ،ص 6
  .04:،صسماللي  یحضیھ ،مرجع سابق   7
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 وشعارها للمنظمة اإلستراتیجیة واألهداف والتشغیلیة اإلداریة القاتعال تهاعملیا وتغطي الزبائن، رضا خالل
  .1"الجمیع مسؤولیة الجودة

أداء العمـل الصـحیح بشـكل صـحیح مـن "بأنهـا  الشـاملة الجـودة إدارة ياألمریكـ الفیـدرالي الجـودة وقـد عـرف معهـد
  2".المرة األولى مع اإلعتماد على تقییم العمل في معرفة مدى تحسین األداء 

  
  

  .أبعاد جودة الخدمة المصرفیة : ثانیا
واألبعــاد مــن أهــم اإلســهامات فیمــا بتعلــق بجــودة الخــدمات  )Prasuramann( یعتبــر التصــنیف الــذي قدمــه      

  : أن أبعاد الجودة یمكن حصرها فیما یلي  المحددة لها، ویرى
  :وهذا یتضمن،3وعن مدى قدرة البنك على الوفاء بالوعود ،تعبر عن درجة ثقة العمیل بالبنك :اإلعتمادیة - 1
 دقة الحسابات والملفات وعدم حدوث األخطاء.  
 تقدیم الخدمة المصرفیة یشكل صحیح.  
 لمواعید المحددة وفي الوقت المصمم لهاتقدیم الخدمة في ا. 
 4.ثبات مستوى أداء الخدمة  
  :سرعة اإلستجابة  – 2

وتشیر إلى مبادرة عمال البنك إلى مساعدة العمالء والرد السریع على إستفساراتهم ،وقدرة ورغبة وٕاستعداد مقدمي 
  .الخدمة لتلبیة إحتیاجات العمالء

  :الكفاءة أو القدرة  – 3
ة وجدارة القائمین على تقدیم الخدمة من حیث المهارات والقدرات التحلیلیة واإلستنتاجیة ،والمعرفة وتتعلق بكفاء

  5.التي تمكنهم من القیام بأدوارهم بالشكل األمثل
العمیــل وبــأن یحصــل  مــامــدى توافــق الخدمــة مــن حیــث الزمــان والمكــان اللــذین یرغــب فیه: الوصــول للخدمــة - 4

  .علیها دون انتظارها
  .وأن یلتزم بوعوده ،قدرة البنك على تقدیم الخدمة بعنایة فائقة :المصداقیة - 5
مـن حیـث  بكـل المعلومـات الضـروریة حـول طبیعـة الخدمـة المقدمـة، قدرة البنك علـى تزویـد العمیـل :االتصال - 6

  1.الخطوات واإلجراءات الضروریة بهدف الحصول على الخدمة

                                                
،أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة ،فرع نقود مالیة )دراسة حالة الجزائر(إلقتصاد المعرفي في تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك دور اعامر بشیر ،  1

  .142:،ص2012- 2001وبنوك ،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة 
،مجلة )سة تطبیقیة في عینة من المصارف التجاریة الفلسطینیةدرا( أثر تطبیق مفھوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظیمي زكي أبو زیادة ،  2 

  .883:، ص04،2001،العدد 25جامعة النجاح لألبحاث ،مجلد 
  .04:السعدي رجال ،نجاح بولودان ،مرجع سابق ،ص  3
  ..256:بریش عبد القادر،مرجع سابق،ص  4
تجربة المصارف اإلسالمیة بالمملكة ( servqualسالمیة بإستخدام نموذج قیاس جودة الخدمة المصرفیة اإلمدیوني جمیلة ،مداح عرایبي الحاج ، 5 

،المركز الجامعي 2001فیفري  24و 23،یومي " اإلقتصاد اإلسالمي ،الواقع ورھانات المستقبل"،الملتقى الدولي األول بعنوان )األردنیة الھاشمیة
  .09:غردایة،ص
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  :األمان  – 7
ولى خلو المعـامالت مـع المؤسسـة الخدمیـة مـن الشـك أو المخـاطرة ،وهـذا البعـد یعبـر عـن ویعكس ذلك بالدرجة األ

  .درجة الشعور باألمان والثقة في الخدمة المقدمة ومن یقدمها
  .اللباقة – 8

وتعني أن یكون مقدم الخدمة على قدر من اإلحترام واألدب ،وأن یتسم بالمعاملة الودیة مع العمـالء ،ومـن ثـم فـإن 
  .جانب یشیر إلى الصداقة واإلحترام بین مقدم الخدمة والعمیلهذا ال

  .الجوانب المادیة الملموسة  – 9
  .وتشمل مظهر التسهیالت المادیة الملموسة والمعدات ،ومستوى التكنولوجیا وتصمیم المباني وغیرها 

  .الفهم – 10
ضــوء تلــك المعرفــة ،كمــا یتضــمن  ویعكــس الجهــد المبــذول للتعــرف علــى إحتیاجــات العمــالء وموائمــة الخدمــة فــي

  2.توفیر اإلهتمام الشخصي للعمیل وسهولة التعرف علیه

  .تطور التكنولوجیا المصرفیة وظهور البنوك اإللكترونیة :المطلب السابع 

توسعا كبیرا في التكنولوجیا  من القرن الماضي شهدت الساحة المصرفیة خالل العشریة األخیرة       
لتكنلوجیا یسهم في توسیع الموارد ویزید من قدرة المصارف على المنافسة في هذه الصناعة ،فإستخدام االبنكیة

المتقلبة ومتجددة المنتجات ،وتسهم في إیجاد أنظمة مدفوعات حدیثة في ظل أطر جدیدة للتوزیع والتسلیم ،وكذا 
  .3تعزیز إدارة المعلومات وتخفیض التكالیف

 وخدمات وعملیات ومعدات آالت بإدخال یسمح المعرفة الذي رصید هاأن على تعرف المصرفیة التكنولوجیاو 
  :مجالین المصرفي في المیدان التكنولوجیا مصطلح یضم ذلك وعلى ومحسنة، جدیدة مصرفیة

  .المصرفیة والبرامج والمعدات اآلالت وتشمل الثقیلة التكنولوجیا : األول -
  .المصرفي والتسویق واإلدارة والمعلومات یةالدرا وتشمل الخفیفة التكنولوجیا وهو  :الثاني -

  :یلي فیما خصائصها أهم تحدید یمكن المصرفي المجال في لمفهوم التكنولوجیا التطرق خالل ومن
 .المصرفیة واألسالیب والمهارات والطرق المعارف من مجموعة هي المصرفیة التكنولوجیا أن - 
 .أهدافه لتحقیق البنك یستخدمها بل وسیلة ذاته حد في فاهد لیست المختلفة بمفاهیمها التكنولوجیا أن  -
 .لتطبیق التكنولوجیا الرئیسي المجال هي المصرفیة الخدمة أن -
 .اإلداریة األسالیب إلى یمتد بل الخدمة المصرفیة أداء مجال على التكنولوجیا تطبیق یقتصر ال  -

  :وهي المصرفي العمل في وجیامظاهر التكنول تشكل ومتكاملة متشابكة عناصر أربعة وهناك
 .المستخدمة والمعدات اآلالت في یتمثل :المادي الجانب  -
 .المعدات استخدام هذه طرق في یتمثل :االستعمالي أو االستخدامي الجانب  -

                                                                                                                                                            
  .04،05:السعدي رجال ،نجاح بولودان ،مرجع سابق ،ص  1
  .10:مدیوني جمیلة ،مداح عرایبي الحاج ،مرجع سابق ،ص  2
  .35:،ص2004،دار الحامد للنشر والتوزیع ،عمان األردن ،التسویق المصرفيتیسیر العجارمة ، 3
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 .المطلوبة المصرفیة المعرفة في یتمثل :العلمي الجانب - 
 1.المصرفیة لتقدیم الخدمات ةالالزم المهارات اكتساب في یتمثل :االبتكاري الجانب -

المصرفیة هو ظهور ما یعرف بالخدمات المصرفیة اإللكترونیة ،حیث  اویعد أبرز ما أسفرت علیه التكنولوجی
وكذا نمو وتطور النقود  اتصال إلكترونیة، شبكات خالل من المبتكرة أو التقلیدیة الخدمات المصرفیة البنوك تقدیم

  .2التقدم المذهل في التكنولوجیا ووسائل اإلتصال اإللكترونیة والتي تعتمد على
  
  

                                                
للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیة ،المجلة األكادیمیة  متطلبات إرساء التكنولوجیا المصرفیة في دعم الذكاء التنافسي بالبنوك الجزائریةمطاي عبد القادر ، 1

 .24،ص 2013،جوان 10،الجزائر،العدد جامعة حسیبة بن بوعلي ،الشلف
  .229:،ص2013،دار الفكر الجامعي،اإلسكندریة ،مصر،إدارة البنوك التجاریةدمحم مصطفى السنھوري ، 2
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  .التحریر المصرفي و عالقته بالتنویع وتحریر تجارة الخدمات :الثالث  المبحث

موجة مع شهدت األسواق المالیة والمصرفیة مطلع الثمانینات تغیرات واضحة في اإلطار التنظیمي         
یة في المجاالت وائح التشریعیة التي تقید أنشطة المؤسسات المالیة والمصرفلالتحریر تجسدت في إزالة القیود وال

إقتحام المصارف لمجاالت محرمة في السابق كلیا أو جزئیا علیه من  بوما ترتاإلقتصادیة المختلفة ،
مل على والتي تع كاإلستثمار في محفظة األوراق المالیة ،وهو ما یدعم تحولها إلى تجسید مفهوم البنوك الشاملة

  .خدمات المالیة والمصرفیةتقدیم حزمة متكاملة من ال
 المالي التحریر سیاسات نحو واتجهت المالي الكبح سیاسات عن العالم دول من العدیدیأتي هذا بعد أن تخلت 

 التأثیرات خالل من االقتصادیة التنمیة عملیة تعجیل ثانیا و ،المصرفیة و المالیة األنظمة تطویر أوال بهدف
 من متفاوتة جاءت المالي التحریر نتائج انه إال ،االقتصادیة التنمیة على والمصرفي المالي للتطور االیجابیة

  .أخرى إلى دولة

  .سیاسات الكبح المالي :األول  المطلب

غالبا ما تحول تلك القیود التنظیمیة واألسعار التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي دون تطور هذا        
خدام النظام المالي كمصدر للتمویل العام األخیر،والتي یكون الغرض األساسي منها تمكین الحكومة من إست

،ومن أمثلة هذه السیاسات نجد إرتفاع نسب الضرائب ونسب اإلحتیاطي اإلجباري ،اإلئتمان المدعوم أو الموجه 
،ووضع حدود قصوى ألسعار الفائدة  ،عقود التمویل التواطؤیة بین المؤسسات العامة والبنوك ،تقیید اإلئتمان

  .على الودائع والقروض

  .تعریف الكبح المالي : أوال

 حكومة مالیة كسیاسة 1980واستمر حتى سنة  1930سنة العظیم  خالل فترة الكساد المالي ظهر الكبح       
  ماكینون رونالد" یناالقتصادی المصطلح من قبلقدم قد و  ،1 تمویل القطاعات ذات األولویةالعام و الدین لخفض 

Ronald McKinnon" شو" و  Shaw " كارمن"  وتم إحیاء هذا المصطلح مؤخرا من قبل، 1973سنة 
بلغت الدیون العامة والخاصة أن  بعد " Belen Sbrancia انسیار سب بیلین"و " Carmen Reinhart راینهارت

ویمكن إیجاد العدیدمن التعاریف الخاصة بالكبح المالي نذكر  2.أرقام قیاسیة في ظل األزمة اإلقتصادیة األخیرة
  :منها 

للكبح المالي على أنه حزمة نمطیة من وسائل التدخل الحكومي في القطاع  " McKinnon ماكینون "تعریف
المالي المنظم ،تتضمن أساسا تحدید أسعار الفائدة على الودائع والقروض في البنوك والمؤسسات المالیة الرسمیة 

  .باإلضافة إلى سیادة معدل تضخم مرتفع 

                                                
1 Gonet & Cie Bank ,La répression financière Impacts sur les actifs financiers, Analyse economique,juin 2012,p:02. 
2 Asli Demirgüç-Kunt and Enrica Detragiache, Financial Liberalization and Financial Fragility, IMF Working Paper 
No. 98/83, June 1998 ,p:02. 
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إلى الكبح المالي على أنه یعكس المقدرة التمویلیة للقطاع الخاص نتیجة قیام الحكومة فینظر " Shaw  شو" أما 
  .بنهب وسلب مدخرات المؤسسات المالیة 

إلى أن إتجاه الحكومات في البالد النامیة ال یهدف إلى الكبح المالي وٕانما إلى التقیید المالي  " Fryفراي " ویشیر
" Financial restriction "رفھ بأنھ رسم سیاسات تمویلیة تعمل على تشجیع المؤسسات واألدوات المالیة التي والذي ع

من خاللھا تستطیع الحكومة الحصول على إیرادات ھامة لتمویل العجز المالي في الموازنة العامة ومن ثم عدم تشجیع 
  1.المؤسسات المالیة التي ال تفي بھذا الھدف

 المحددة التوازن مستویات تحت الفائدة أسعار إبقاء عل أنه یعرفانه "  Amble "و"  chatelin" وبالنسبة لكل 
 طرف من تدخل كل هو أو االقتصاد، في القروض توزیع برنامج في والتدخل والطلب، العرض قانون طرف من

 التمویل توجیه وذلك لضمان المالیة الوساطة نشاط على التامة السیطرة بهدف المالي النشاط على الحكومة
  2.العمومي للقطاع كافيال

  .أشكال الكبح المالي :اثانی
،ونستطیع ابراز االئتمان و الرقابة على الصرففي الكبح المالي نجد   المستخدمةالتقلیدیة  التدابیر من بین

  :ةأدوات الكبح المالي ضمن العناصر التالی
مة لفرض معدل الفائدة على القروض تتدخل الحكو  ):كبح معدالت الفائدة (التحدید اإلداري لسعر الفائدة  – 1

حیث غالبا ما یكون سعر ) عند مستوى منخفض(والودائع البنكیة ،ویكون هذا المعدل تحت المستوى التوازني 
الفائدة الحقیقي في الدول النامیة التي تمارس الكبح المالي سالبا ولفترات طویلو من الزمن ،وتبرر الحكومات هذا 

جیع اإلستثمارات وتحفیز النشاط اإلقتصادي بشكل عام ،كما تعتبر أداة لمنع البنوك من اإلجراء بأنه وسیلة لتش
القیام بممارسات إحتكاریة في السوق المالي ،فبعض البنوك والمؤسسات المالیة الكبیرة تحاول السیطرة على 

ار الفائدة یسهل على السوق المالي من خالل فرض معدل فائدة مرتفع ألجل تعظیم أرباحها ،كما أن تحدید أسع
  . 3الحكومات تمویل عجزها بأقل تكلفة ممكنة ،وكذلك تمویل المؤسسات العمومیة التي تعاني من مشاكل مالیة

 عن طریق إجبار الدین الحكومي لتمویل وتسخیرها ستغالل السوق المحلیةإ:فرض احتیاطي إجباري مرتفع  – 2
،ومنعها من توظیف أموالها لدى رأس المال  علىالعالیة  یةاإللزام على دفع االحتیاطیات البنوك المحلیة

والهدف من ذلك هو السیطرة على الوساطة المالیة والحد من قدرتها التمویلیة وجعل ،4المؤسسات المالیة األخرى
  .5النقود القانونیة تمثل أكبر حصة في النظام المالي

ألنظمة المالیة التي تعني من الكبح بالتدخل في عملیة تقوم السلطات النقدیة في ا: تأطیر وتوجیه القروض  – 3
توزیع القروض في اإلقتصاد ،فهي تفرض على البنوك التجاریة تمویل المشاریع والقطاعات التي تعتبر ذات 

                                                
جامعة فرحات عباس،  ،08،مجلة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر ،العدد دور السیاستین المالیة والنقدیة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیةرضوان سلیم ، 1

  .99:،ص2008،سطیف، الجزائر
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم ،)2008-2000الفترة ك(ائدة على اإلقتصاد الجزائري أثر تحریر سعر الفبوبلوطة بالل، 2

 .60:،ص03،2010/2011اإلقتصادي ،تخصص نقود وبنوك ،جامعة الجزائر
،الملتقى الدولي الثاني حول األزمة المالیة الراھنة )ردراسة قیاسیة لحالة الجزائ(أثر تحریر أسعار الفائدة على حجم اإلدخار دمحم بن بوزیان ،غربي ناصر ، 3

  .05،04:،ص 2009ماي  06و05،المركز الجامعي خمیس ملیانة ،الجزائر ، یومي )النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا(والبدائل المالیة والمصرفیة 
4 Gonet & Cie Bank, op.cite,p:02. 

  .05:دمحم بن بوزیان ،غربي ناصر ،مرجع سابق ،ص 5
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أهمیة إقتصادیة بالنسبة للحكومة وبأسعار تفضیلیة ،كما تجبرها على دعم المؤسسات العمومیة وتوفیر األموال 
  1.هاالتي تحتاج

  .ومراقبة تحركات رؤوس األموال إلى الخارجالمالیة  نقل األصول القیود المفروضة على - - 4
 مع أهمیة لمنع دخول المختلفة والمؤسسات المالیة البنوك المحلیة المالك في أولویاتها مراقبة الدولة تضع -ـ 5

  .2جدیدةدولیة مالیة  مؤسسات
  .3تثبیت أسعار الصرف المحلیة  – 6

  .سلبیات الكبح المالي: لثاثا

  :یمكن إیجاز سلبیات الكبح المالي فیما یلي       
أسعار الفائدة الدائنة والمدینة تحت مستواها التوازني ،وهو مایؤدي إلى تدني حجم المدخرات في  تحدید  -

  .4و اإلقتصاديالنظام المالي وبالتالي نقص األموال الموجهة لإلستثمار ،مما ینعكس سلبا على معدالت النم
وذلك بتوجیه المدخرات إلى إستخدامات ال تمثل أولویة في التنمیة اإلقتصادیة :سوء تخصیص اإلئتمان  -

،خصوصا تمویل العجز المالي في الموازنة العامة أو إقراض الشركات ذات الربحیة المرتفعة في واإلجتماعیة 
حتیاجات المالیة للكثیر من الوحدات ،خاصة المؤسسات مجال التصدیر واإلستیراد في حین یترك أمر إستیفاء اإل

الصغیرة والمتوسطة إلى القطاع المالي غیر الرسمي والذي یتمیز بالتكلفة المرتفعة رأس المال،كما أن المؤسسات 
عادة ما تحجب عن المخاطرة وهذا بسبب تدخل الحكومات في أسواق رأس المال،كما )المنظمة(المالیة الرسمیة 

یز المؤسسات المالیة والمصارف على تمویل قطاعات اإلستیراد والتصدیر یعد إستجابة طبیعیة لتسقیف تركأن 
    5.أسعار الفائدة على القروض األخرى التي تتسم بدرجة عالیة من المخاطر

العملة والنقود (  M3إنخفاض درجة العمق المالي والتي تشیر إلى الحجم النسبي للسیولة  وتقاس بنسبة  -
إلى الناتج المحلي ) في البنوك والمؤسسات المالیة األخرى كصنادیق التوفیر والبرید والودائع ألجل 

اإلجمالي،ویعني إنخفاض تلك النسبة إنخفاض األرصدة القومیة القابلة لإلقراض ،ومن ثم ضعف قدرة اإلقتصاد 
قات كبیرة في األرصدة الوطنیة القابلة الوطني على تمویل اإلستثمارات ،بینما إرتفاع النسبة یبین أن ثمة تدف

  . 6لإلقراض من أجل إستثمارات جدیدة 
تتزاید معدالت عجز المیزانیة العامة نتیجة  العامة ،ففي ظل سیاسات الكبح المالي ةإستمرار عجز المیزانی -

ة أخرى ،حیث النمو الضخم في معدل اإلنفاق العام من ناحیة وتباطؤ نمو معدل اإلیرادات االعامة من ناحی
من الناتج المحلي اإلجمالي ،فكانت معظم تلك  %20وصل العجز المالي في بعض الدول النامیة إلى حوالي 

الدول تمول ذلك العجز معتمدة باألساس على النظام المصرفي من خالل بیع سندات للبنوك التجاریة بسعر 
                                                

 .05:مرجع سابق ،صال 1
2 Gonet & Cie Bank, op.cite,p:02. 

  .05:دمحم بن بوزیان ،غربي ناصر ،مرجع سابق ،ص 3
  .06:مرجع سابق ،صال 4
 .100:رضوان سلیم ،مرجع سابق ،ص 5
إصالح "،المؤتمر العلمي الثاني حول ة في الجزائرالتحریر المالي و المصرفي كآلیة لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك التجاریطرشي دمحم ،،بربري دمحم أمین 6

 .05،ص-ورقلة–،جامعة قاصدي مرباح 2008مارس  12و 11النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات الراھنة،یومي 
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  1.مباشر فرض ضریبة تضخم بشكل غیرو یاطي إجباري مرتفع بشكل مباشر أفرض معدل إحتفائدة منخفض أو 
أصبحت األصول المالیة المحلیة أقل جاذبیة من البدائل األخرى من األصول األجنبیة ،وأدى ذلك إلى تقلص  -

إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،وذلك في مواجهة رقعة النظام المالي الرسمي مقاسا بنسبة األصول المالیة المحلیة 
الي غیر الرسمي الذي نشأ نتیجة تالقي رغبات الطلب المحیط غیر الملبى على األموال تزاید حجم القطاع الم

في السوق الرسمیة مع رغبات عارضي األموال في عوائد حقیقیة إیجابیة أعلى من العوائد السلبیة في السوق 
  ).بفعل التضخم (الرسمیة 

ع المصرفي وتراجع األهمیة النسبیة ألسواق األوراق إفتقار القطاع المالي إلى التنویع ،حیث تمیز بسیادة القطا -
  2.المالیة 

  .التحریر الماليماهیة :  المطلب الثاني

لقد إرتكزت سیاسات التحریر المالي التي شهدها العالم النامي في فترة الثمانینات تحت ضغط         
حیة النظریة في بدایة السبعینیات  من على نظریة الكبح المالي والتي برزت من الناالمؤسسات المالیة الدولیة 

القرن الماضي ،والتي دافعت عن أهمیة الوساطة المالیة ومن ثم الدور الذي یلعبه القطاع المالي في رفع 
  .معدالت التنمیة اإلقتصادیة

  .مفهوم التحریر المالي : أوال

راءات التي تسعى إلى خفض ن تعریف التحریر المصرفي بالمعنى الضیق، على أنه مجموعة اإلجكیم       
 لمالمعنى الواسع فیشمل مجموعة من اإلجراءات التي تع امأدرجة القیود المفروضة على القطاع المصرفي، 

  .على تطویر األسواق المالیة، وتطبیق نظام غیر مباشر للرقابة النقدیة، وٕانشاء نظام إشرافي قوي
ي األسواق، حیث یتم تحریرها من القیود اإلداریة وبالتالي م سیاسة التحریر المصرفي على الثقة الكاملة فو قتو 

دم وضع حدود قصوى لها مما وعفائدة، ال معدالتر إعطاء لقوى السوق الجدیة في العمل، عن طریق تحری
یؤدي إلى زیادة االستثمارات وتحسین نوعیتها بزیادة االدخار والتحكم باألسعار والقضاء على الصعوبات التي 

  .3األسواقتعرقل عمل 
في إعطاء استقاللیة تامة للمؤسسات المالیة و البنوك و ذلك من خالل إلغاء كل یتجسد التحریر المالي  أي أن 

         في تحدید معدالت الفائدة الدائنة) قانون العرض و الطلب (  القیود و الضوابط و اعتماد آلیات السوق
و خفض االحتیاطي اإللزامي ،و إلغاء الرقابة اإلداریة على  والمدینة، مع التخلي عن سیاسة تاطیر االئتمان

أو تقدیم قروض لبعض القطاعات بأسعار فائدة ) القطاع الحكومي (تخصیص االئتمان لقطاعات معینه 
          تفاضلیة مما یؤدي إلى التخصیص غیر الكفء للموارد المالیة و التأثیر سلبي على النمو واالستثمار

فتح المجال المصرفي أمام القطاع الخاص الوطني و األجنبي و یمثل هذا إجراءات التحریر الداخلي ،و  واالدخار

                                                
 .64:بوبلوطة بالل ،مرجع سابق ،ص 1
 .05:،مرجع سابق ،ص طرشي دمحم،بربري دمحم أمین 2
  . 13:  ، ص 1994، صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي ،  ة وأسواق المالالسیاسات المالیسعید النجار ،  3
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الخاصة " الوصفة"،و إنشاء نظام إشرافي قوي، و خصخصة بنوك القطاع العام ، ویمكن القول إن أبرز مكونات 
سیة تؤهلها للبقاء دون أي شكل بالتحریر المالي هي خلق مؤسسات مالیة ومصرفیة ذات مالءة عالیة وقدرة تناف

ویبدو واضحًا أن هذه العملیة ستتم سواء بمبادرة حرة من المؤسسات والدول المعنیة . من أشكال الدعم والحمایة
 .1أو بشكل اضطراري تحت وطأة ضرورات االندماج والضغوط التي قد تمارسها المؤسسات الدولیة

لي بدأ في التبلور منذ بدایة السبعینات وكان أول من أشار إلیه كل ونظریا نستطیع القول أن مفهوم التحریر الما
واللذان إعتبرا التحریر المالي وسیلة لتطویر القطاع المالي  S.Shaw و R.Mc –Kinnon" من اإلقتصادیین 

قها ولرفع وتیرة النمو خاصة في الدول السائرة في طریق النمو ،وذلك بعد سیاسات الكبح المالي التي كانت تطب
هذه األخیرة والمتمثلة في مجموع القوانین والضوابط والقیود الكمیة والنوعیة المفروضة من طرف الحكومة ،والتي 

سلبیة الثار اآلالتسمح للوساطة المالیة بتوظیف كامل قدراتها المتاحة ،وقد ترتب عن سیاسات الكبح المالي هذه 
  :التالیة

دائع والقروض  مع تزاید معدالت التضخم مما إنعكس سلبا على عوائد تدني أسعار الفائدة اإلسمیة على الو  -
  .كافة األصول المالیة ومن ثم على أسعارها

سوء تخصیص اإلئتمان الموجه للقطاع العام ،مع إرتفاع نسبة القروض غیر المستردة مما إنعكس سلبا على  -
  .ربحیة البنوك والقاعدة الرأسمالیة لها 

لي إلى التنویع حیث تمیز بسیادة القطاع المصرفي وتراجع األهمیة النسبیة ألسواق األوراق إفتقر القطاع الما -
  .المالیة

إنخفاض درجة العمق المالي التي تشیر إلى الحجم النسبي للسیولة العامة ،أي إنخفاض األرصدة القومیة  -
       2.اتالقابلة لإلقراض ومن ثم ضعف قدرة اإلقتصاد الوطني على تمویل اإلستثمار 

 دولفي ال اتالنجاح الذي عرفته سیاسة التحریر المصرفي في الدول المتقدمة، إال أنها تشهد صعوب مغر و 
النامیة، ترجع هذه الصعوبة الهشاشة اقتصادها نتیجة أعباء المدیونیة، فالدول النامیة تلجأ إلى طلب القروض 

 ،والبنك الدولیین من أجل تحقیق االستقرار االقتصاديلتطبیق برامج التنمیة، وأصبحت تعتمد على صندوق النقد 
تحرر المصرفي نظرا ألثارها السلبیة على االقتصاد ، ال سیاسة یقالظروف أدت  ببعض  الدول لرفض تطب هذه

إال أنه یمكن تطبیق هذه السیاسة لكن بالتزام الحیطة والحذر مع التدرج في طریقها وكذا وضع الرقابة الحذرة 
 كسالتمو س المهم تطبیق سیاسة التحرر المصرفي بل بإدارتها بنجاح، یلف، ك من طرف البنك المركزيعلى البنو 

   3 .الشروط  الكفیلة بتحقیق االستقرار االقتصاديب
  
  

  .إجراءات التحریر المصرفي:  ثانیا
                                                

 .03:صمرجع سابق، طرشي دمحم ،،بربري دمحم أمین 1
األزمة المالیة الراھنة والبدائل :"الملتقى الدولي الثاني ،)أزمة الرھن العقاري(التحریر المالي وعدوى األزمات المالیة طرشي دمحم ،بریش عبد القادر ،  2

  .07:،ص 2009ماي  6و 5،المركز الجامعي بخمیس ملیانة ،الجزائر ،یومي )النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا(المالیة والمصرفیة 
  . 13:  سعید النجار ، مرجع سابق، ص 3
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ءات إجرا إختلفت مهما أنه بها قاما دراستین في " CLEVENOT و   BEN GAMRA"  من كل أثبت      
  :التالیة المعادلة وفق رئیسیة جوانب ثالثة تشمل أنها إال المالي، التحریر سیاسة وخطوات

  
  

  :حیث أن 
LF  : المالي التحریر .(Libéralisation financière) 

LSBI : المحلي( الداخلي المصرفي النظام تحریر( .(Libéralisation du système bancaire interne)  
LMF : المالیة سواقاأل تحریر .(Libéralisation des marchés financiers) 
LCC : المال رأس حساب تحریر .(Libéralisation du compte de capital) 

  :ویشمل  ثالث عناصر أساسیة  :تحریر النظام المصرفي الداخلي  – 1
  على أسعار الفائدة والتخلي ویتحقق ذلك عن طریق الحد من الرقابة :تحریر أسعار الفائدة الدائنة والمدینة

عن سیاسة التحدید اإلداري لها ،وتركها حرة تتحدد في السوق باإللتقاء بین عارضي األموال والطالبین لها 
 .من أجل اإلستثمار ،مع المالئمة بین اإلستهالك واإلنفاق اإلستثماري

  القطاعات التي تعتبرها ویتحقق ذلك عن طریق الحد من عملیة توجیه اإلئتمان نحو : تحریر القروض
الحكومة أولویة للتمویل على حساب قطاعات أخرى ،والحد من وضع السقوف اإلئتمانیة على القروض 
الممنوحة لبعض القطاعات ،باإلضافة لذلك إلغاء أو خفض نسب اإلحتیاطي اإلجباري المفروضة على 

 .البنوك التجاریة
  وٕازالة القیود والعراقیل التي تعیق إنشاء البنوك الخاصة برأس  والذي یتحقق بإلغاء: تحریر المنافسة البنكیة

   1.مال محلي أو أجنبي ،وكذلك إلغاء القیود التي تمنع خلق بنوك ومؤسسات مالیة متخصصة وشاملة
 المستثمر امتالك و حیازة ضد المفروضة العراقیل و القیود إزالة بواسطة یتم: المالیة األسواق تحریر - 2

 إجباریة من الحد و المنقولة القیم بورصة في المسعرة المحلیة المؤسسات و للمنشآت المالیة ألوراقل األجنبي
  .الفوائد و األرباح أقساط و المال رأس توطین

 المالیة المؤسسات و البنوك تمنع التي العقبات و الحواجز إزالة یتضمن :المال  رأس حساب تحریر - 3
 على المطبق الصرف سعر على المفروضة الرقابة من الحد على والعمل الخارج من االقتراض من األخرى

 الحقیقي و االسمي الصرف سعر بین الفجوة تقلیص و المال، رأس وحساب الجاري بالحساب المرتبطة الصفقات
 قضیتین إلى الخصوص ھذا في الدولي النقد صندوق خبراء یشیر و ، المال رأس تدفقات تحریر و

  :ھامتین 
   االستثمار تحریر و األجل، قصیرة التدفقات قبل األجل طویلة التدفقات تحریر في البدء األفضل من انه :األولى

 .المباشر غیر االستثمار أو المالیة المحافظ استثمار تحریر قبل المباشر األجنبي

                                                
دراسة قیاسیة بإستعمال طریقة التكامل ) 1970/2010(الجزائر  أثر تطبیق سیاسة التحریر المالي على النمو اإلقتصادي فيبن عالل بلقاسم ، 1

 . 07: ،ص 2012العالمیة ،الجزائر ،  مؤسسة فریدریش إیبرت الیوم الدراسي حول اإلقتصاد المجتمع والثقافة ،،المتزامنة

LF = 1/3 LSBI  +  1/3   LMF  + 1/3 LCC  
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 المطبقة النظم و دالقواع كل عن التخلي یعني ال المال رأس تحویالت و لمعامالت الشامل التحریر إن :الثانیة
 بتحویالت المتعلقة التحوطیة النظم و القواعد تقویة إلى األمر احتاج ربما بل األجنبیة، العملة معامالت على

  .1المقیمین غیر یجریها التي األجنبیة العملة
 2006ة وفیما یلي جدول یبین اإلنفتاح الكبیر في الخدمات المالیة الذي تشهده الكثیر من دول العالم منذ سن

  .واإلجراءات التي طبقتها في هاذا الصدد
  .اإلنفتاح في الخدمات المالیة في بعض دول العالم):01(جدول رقم

  السنة  اإلجراء  القطاع  الدولة

  2007  سمحت للشركات األجنبیة بفتح فروع مباشرة  التأمین  شیلي
  2012  ن طرف ثالثسمحت للشركات األجنبیة بتوفیر تأمین سیارات إجباري م  التأمین  الصین

وسعت نطاق األنشطة التي یسمح القانون بأن تكون مجاال إلقامة مشاریع   األوراق المالیة
  مشتركة

2012  

  2012  أرخت القیود على ملكیة األجانب لشركات األوراق المالیة  األوراق المالیة
  2012  ألغت القیود على اإلستثمار األجنبي  التأجیر التمویلي

  2012  ألغت القیود على فتح فروع مباشرة  التأمینالصیرفة و 
  2010  سمحت بالملكیة األجنبیة الكاملة للشركات المالیة غیر المصرفیة  التمویل  كولمبیا

  2010  سمحت بوجود مستشارین إستثماریین ومدیري حافظة أجانب  المشورة المالیة  الهند
  2010  األسهم األجنبیة أرخت القیود المفروضة على  الصیرفة والتأمین  مالیزیا 

  2010  سمحت بفتح فروع مباشرة في الصیرفة بالجملة  الصیرفة
  2010  سمحت لمؤسسات أجنبیة باإلستحواذ على بنوك محلیة  الصیرفة  نیبال

  2006  سمحت بالملكیة األجنبیة الكاملة  التأمین  نیجیریا
  2012  أزالت القیود على إمتالك األجانب لألسهم  التأمین  باكستان
  2007  ألغت إختبار اإلحتیاجات اإلقتصادیة قبل إصدار الترخیص  التأمین  روسیا
  2011  أرخت القیود على األسهم األجنبیة لسماسرة التأمین  التأمین  ساموا

  2010  سمحت لألجانب غیر المقیمین بشراء وبیع أموال متداولة في البورصة  األوراق المالیة  السعودیة
  2006  للبنوك األجنبیة بفتح فروع مباشرةسمحت   الصیرفة  تایلند

  2010  أرخت القیود على عدد الفروع غیر الرئیسیة التي تفتحها فروع البنوك األجنبیة  الصیرفة
  2012  أرخت القیود على عدد الفروع التي تفتحها الكیانات التابعة للبنوك األجنبیة  الصیرفة

  2006  فروع سمحت للبنوك األجنبیة بفتح  الصیرفة  أوكرانیا
  2007  سمحت بالملكیة األجنبیة الكاملة وسمحت للبنوك األجنبیة بفتح فروع مباشرة  الصیرفة  فییتنام

            ،مجلة التمویل والتنمیة ،صندوق النقد النشاط المصرفي العالمي یستجمع قواه من جدیدالیسنس ،وان ماركیتي ،ستین ك:رلمصدا
  .16:،ص2013دیسمبر ، 04،الرقم  05العدد الدولي ،
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 وتشدید الدولیة للصیرفة المصاحبة والمنافع المخاطر تقییم إعادة إلى أدت العالمیة المالیة األزمة أن ورغم
 قطاعاتها فتح في التوسع عن الصاعدة األسواق اقتصادات سیما وال البلدان تثن لم المحلي،فإنها المالي التنظیم
 تعطي كانت التي( التمییزیة والتدابیر األسواق إلى النفاذ على المفروضة القیود تراجعت الواقع وفي ،المالیة

 التأمین، وأسواق المالیة واألوراق الصیرفة مجاالت في )األجنبیة الشركات على المحلیة للشركات األفضلیة
 تجارة اتفاقات دخول البلدان واصلت ذلك إلى وٕاضافة  اإلصالح مجال في السابقة الجهود تعزیز وجرى

 البلدان في الموجودة األسواق إلى بسهولة النفاذ على القدرة البلدان تلك في المالیة للمؤسسات تعطي تفضیلیة،
 عام من بالفترة مقارنة اتفاقین األزمة،بزیادة بدایة منذ ساریا االتفاقات هذه من 52 نحو أصبح وقد ،األخرى
 تقدم سوى تحرز لم العالمیة التجاریة لمفاوضاتل الدوحة بجولة یسمى ما أن ورغم،2008 سبتمبر إلى 2000
 في ظهرت فقد المالیة، الخدمات في التجارة أمام الحواجز وخفض األسواق إلى النفاذ إمكانیة زیادة في محدود
 بزیادة المبادرات تلك من ثالث وتَِعد ،المالیة الخدمات في الحرة التجارة تدعم مبادرات عدة األخیرة اآلونة

 شراكة" و،بلدا 13 تضم التي "الهادئ المحیط دول شراكة"  :هي المبادرات وهذه ،كبیرة بدرجة ربماو  التحریر،
 في التجارة اتفاق" و ،المتحدة والوالیات األوروبي االتحاد بین "األطلسي المحیط لدول واالستثمار التجارة

  1.األوروبي واالتحاد اقتصادا21 یضم الذي "الخدمات

  .ة التحریر الماليأهداف سیاس : ثالثا
الئمة لتحریر القطاع المصرفي، وتوفیر األموال الالزمة هداف في تطویر الظروف الماأل ساهمت لقد      

  :هذه األهداف في تتمثلو المناسب لزیادة االستثمار و الجو 
 االستثمار تع معدالرفاألجنبي  لتمویل االقتصاد عن طریق ئة االدخار المحلي و بعت.  
 األجنبیة من أجل جلب أموال لتمویل االستثمارن أسواق المال المحلیة و عالقة بی قلخ.  
 عمال خدمات مالیة مصرفیة في المفاوضات التجاریة بین عدة دول من أجل تحریر التجارة الخارجیة تسا

  .ةخاصة مع الدخول لعدة دول النامیة إلى المنظمة العالمیة للتجار 
  علیه تمكنها من فتح مصادر اقتراضرة على المنافسة الدولیة، و قاد المالیة لتكون قاو فعالیة األسع فر    

  .خلق فرض استثمار جدیدةوتمویل أجنبیة و 
 حركة رؤوس األموال خاصة مع التغیرات و یر التحوالت الخارجیة مثل تحریر العمالت األجنبیة ر حت

  2.الفائدة راعأسالصرف و  رات أسعایر االقتصادیة التي منها تغ
فس في المحیط المالي وتقویة فعالیة تعبئة المدخرات ،حیث تنفتح األفاق أمام الوسطاء المالیین زیادة التنا -

  .للعمل في العدید من األسواق 
بنوك ،شركات التأمین ،ومؤسسات (یخلق الدمج المالي تداخال عضویا بین مختلف أنواع المؤسسات المالیة  -

  اتــــالمؤسستعیق نشاط  یم القطاع بحیث الــة لقواعد تنظــونساب مر ــ،وذلك یتطلب إك)إلخ...الصكوك  إصدار

                                                
 .15:،مرجع سابق ،ص ستین كالیسنس ،وان ماركیتي 1
، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة  دور التحریر المالي في إصالح المنظومة المصرفیةبن طلحة صلیحة ، معوشي بوعالم ،  2
 .03:،ص 14-2004/12/15: جامعة الشلف بتاریخ   -الواقع و التحدیات  –
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  .1اإلئتمانیة 

  .شروط نجاح سیاسة التحریر المالي : رابعا

" ماكنون"إن اإلنتقادات التي تعرضت لها نظریة التحریر المالي في شكلها األول الذي وضعه اإلقتصادیان       
ى عدم نجاح التجارب األولى للتحریر المالي خاصة اإلضافة إل )Shaw, E  &McKinnon, R" (شاو"و

إلى إعادة النظر في بعض النتائج التي توصل " ماكنون"تجربة تشیلي والتي أدت إلى أزمة ملیة حادة ،دفعت 
،والذي یبین فیه أهمیة إستقرار اإلقتصاد الكلي كشرط أساسي  1991،وبناء نوذج جدید سنة  1973إلیها سنة 

بدء في عملیة التحریر المالي ،إلى جانب التدریج في تطبیق هذه السیاسة مع تقویة نظام یجب توفره قبل ال
  .2اإلشراف على النظام المصرفي 

  .إستقرار اإلقتصاد الكلي   -1
من أجل تحقیق اإلستقرار اإلقتصادي العام یجب إتخاذ عدة إجراءات وقائیة وعالجیة ،والتي تمكن من التنسیق 

  :تصادیة وسیاسة التحریر المصرفيقبین السیاسات اإل
  اإلجراءات الوقائیة: 

هي إجراءات تتخذ قبل وقوع األزمات المصرفیة بتصمیم هیاكل قانونیة وتنظیمیة لدعم اإلجراءات الرقابیة على 
  .الجهاز المصرفي،للحد من المخاطر المالیة وحمایة المودعین

  اإلجراءات العالجیة: 
إذ تتدخل الحكومة في المالیة وتكون على شكل تأمین على الودائع ،زمات هي إجراءات تتخذ بعد حدوث األ

البنوك المحلیة التي تعاني من مشاكل مالیة لحمایة حقوق المودعین وحقوق الملكیة الحكومیة ،كما یتدخل البنك 
   3.المركزي عن طریق اإلقراض لتوفیر السیولة النقدیة والقیام بإجراءات التصفیة 

  .ومستقر ؤكف مالي قطاع توافر  - 2
 نحددها أن ویمكن كفؤ ومستقر مالي بناء قطاع على تعمل هیكلیة إصالحات وجود من البد البند هذا لتحقیق

   : مهمة مجاالت ثالث في
 إعتمدت الموضوعة،فإذا بالسیاسة تتعلق ال أهداف لتحقیق المالي النظام إستخدام إساءة أو إستخدام منع -

 أن یجب كان بتكالیف المالي النظام كاهل یثقل سوف هذا فإن مناسبة غیر مالیة تدخالت على الحكومة
 سواء معینة ألولویات وفقا اإلئتمان توجیه  الحكومة تتبعها التي السیاسات أمثلة ومن العامة، المیزانیة تتحملها

 المشروعات أو للعامة "السیاسي اإلقراض"یسمى ما على ملتیش وهذا أخرى، جهات أو مؤسسات أو ألفراد
  .اإلئتمانات هذه لمثل منخفضة فائدة معدالت بوضع لتتظاهر البنوك إستمالة یتم وربما األفراد، أو الخاصة
  هي اإلخضاع لذلك وسیلة وأشهر الحكومي دینـال دمةـخ تكالیف خفض ىـإل هدفـی التدخل من آخر وعـن وهناك

                                                
،جامعة بسكرة ،مجلة أبحاث إقتصادیة وإداریة )حالة الدول العربیة(دور التحریر المصرفي في عالمیة األزمة المالیة الحالیةوصاف عتیقة ، 1

 .05:،ص 2013دیسمبر  14،العدد ،الجزائر
النظام المالي والنمو الندوة الدولیة األولى حول ، - الجزائردراسة حالة  -التحریر المالي وأثره على النمو اإلقتصاديبن بوزیان دمحم ،شكوري سیدي دمحم ،  2

  .06:،ص2014ماي  07و 06،المدرسة العلیا للتجارة ،الجزائر العاصمة ،،یومي "تطویر النظام المالي والمصرفي والنمو اإلقتصادي"اإلقتصادي
 .04:،مرجع سابق ،صبن طلحة صلیحة ، معوشي بوعالم 3
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من  أقل بفائدة الحكومة دین على إبقاء إلى المالیة المؤسسات تضطر حینما وذلك المالي الكبح أو المالي
 تحویلها یتم والتي المركزي البنك أرباح زیادة یمكنها مالیة سیاسات عدة توجد وكذلك .السوقیة الفائدة معدالت

 إستخدمت التي المكسیك كتجربة التجارب بعض وبینت العجز، خفض على للمساعدة العامة المیزانیة إلى
  .الثمانینات في لدیها المالي العجز من كبیر مقدار لتمویل )الزائد(القانوني اطياإلحتی متطلبات

 مساحات إیجاد في متزاید تنافسي مناخ في تعمل مالیة مؤسسات إلعداد هاما دورا الحكومة تلعب أن یمكن -
 .الجمهور لخدمة المؤسسات فیها تتحرك المناورة من
 مساندا دورا المالي التحریر یلعب أن ویمكن المالیة، األسواق میقوتع توسیع في الحكومة تساهم أن یمكن  -
  .1المفتوح بالسوق المسبق االلتزام خالل من الهیكلیة اإلصالحات لهذه

  :المالي التحریر عملیة في التدرج  - 3
 لمالي،ا التحریر لنجاح الضروریة الشروط أهم بین من المالي لإلصالح واألمثل المناسب التدرج تحدید یعتبر

 مع المالي النظام بتكییف یسمح والذي المالي، التحریر خطوات في األمثل الترتیب تحدید في یتمثل والتدرج
 متوازن غیر إقتصاد من النمو طریق في السائرة باإلقتصادیات التوجه إلى ویهدف الحقیقي، اإلقتصاد حاجة
 متتابعة مراحل ثالثة من المالي القطاع تحریر في لاألمث التدرج ویتكون،إستقرار وأكثر محرر إقتصاد إلى ومقید
 :یلي فیما شرحها نوجز
 اإلصالحات من مجموعة خالل من الحقیقي القطاع بتحریر أوال اإلصالح یبدأ أن ینبغي:  األولي المرحلة 

 التحریر عملیة تسبق أن یجب المالیة السیطرة أن االقتصادیة،كما القطاعات مختلف في الهیكلیة
 .الكلي االقتصاد استقرار تحقیق إلى ،باإلضافةالمالي

 التدرج خالل من وهذا الداخلي، المالي التحریر في تتمثل التحریر منهج في الثانیة الخطوة: الثانیة المرحلة 
 أمام المجال وفتح البنكي، القطاع في المنافسة وزیادة والودائع، القروض على الفائدة معدالت تحریر في

 .الخاص المصرفي القطاع
 األسواق في بالدخول األجانب تشجیع خالل من الخارجي المالي التحریر دور یأتي ثم: الثالثة المرحلة 

 الصرف على القیود إلغاء في التسلسل تحدید وعند والكفاءة، المنافسة زیادة أجل من المحلیة، المالیة
 2.ذلك بعد المال رأس حساب تحریر ثم أوال، الجاریة العملیات حساب تحریر ینبغي األجنبي،

  :وهاذا مایلخصه الجدول التالي
  
  
  
  
  

                                                
  .09،08:،مرجع سابق ،ص طرشي دمحم،بربري دمحم أمین 1
  .07:،ص نفس المرجعبن بوزیان دمحم ،شكوري سیدي دمحم، 2
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  .خطوات التحریر اإلقتصادي والمالي):02(مجدول رق                         

  خارجي  داخلي   القطاع 

  
  

  الحقیقي
  

  01الخطوة 
 .اإلستقرار اإلقتصادي  -
 .تحریر األسعار  -
تخفیض الضرائب وكذا اإلعانات  -

 .اإلجتماعیة 
  .الخوصصة -

  

  03الخطوة 
 .إزالة العوائق الجمركیة  -
إنشاء سوق الصرف األجنبي  -

 .وتحریر عملیات  تحویل العمالت
  

  
  المالي
  

  02الخطوة 
اعادة هیكلة  القطاع المصرفي  -

 .المحلي وخوصصته
  .إنشاء وتنشیط أسواق رأس المال -

  04الخطوة 
 .دعم حریة انتقال رؤوس األموال -
  .تعویم أسعار الصرف -

   Source: AMAIRA Bouzid, Les conditions préalables à la réussite des réformes financières au   
sein des pays  émergents,Les 23èmes journées Internationales d’économie monétaire et bancaire, 
organisées par l’Université Charles de Gaulle - Lille 3 (France), les 22 et 23 Juin 2006,p:04. 
 

  . قواعد الحیطة المالیة واإلشراف المصرفي  - 4
في خاصة قي حالة اإلختالل الحاد القواعد االحترازیة  باستخدام المالي النظام لمراقبة تسعى السلطات
 عدد قلیل من العمالء ،وكذا مراقبة دخول في أیدي القروض تركیز لمنع أتت هذه القواعد، االقتصادي الكلي
  .المتعثرةٕانقاذ المصارف و ، محافظهااالستثماریة تنویععلى  لبنوكجبار اا،و األعمال المصرفیة

في الوقت  فإنشاء القواعد التنظیمیة التحوطیة یساهم في تقدیر مخاطر كل بنك والحصول على المعلومات
المناسب، مما یسهل على السلطات القیام بمهامهم اإلشرافیة على أكمل وجه، فالقواعد اإلحترازیة تعزز نظام 

قواعد وأسس موحدة  من ضمن ذلك تطبیق. مساعدتهاو  المالیة المتعثرة المؤسساتقابة وتساهم في كشف الر 
على مستوى العالم لقیاس كفایة رأس المال من خالل تحدید العالقة بین رأس المال المصرفي والموجودات 

لجنة بازل للسالمة في ما یعرف بمعایر  % 8الخطرة المرجحة داخل وخارج المیزانیة حددت نسبته بـ 
  1.المصرفیة

  .مالئمة وقانونیة مؤسسیة بنیة توافر  - 5
 مراعاة عدم أن إذ مالئمة، وقانونیة مؤسسیة بنیة توفر یجب المالي اإلنفتاح و القیود إزالة في الشروع قبل یفضل

 المفترض المالي العمق مستویات إنخفاض إلى یؤدي الذي األمر خطیرة، مالیة أزمات إلى یؤدي قد ذلك
 قضائي ونظام الملكیة، حقوق یحفظ قانوني هیكل توفر الضروري من حیث،المالي التحریر ظل في إرتفاعها

                                                
1 AMAIRA Bouzid, op.cite,p:03. 
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 ضرورة وهناك األحكام، لتنفیذ فعالة بآلیة ذلك یقترن أن على الدعاوي في وسرعة بعدالة یفصل بالكفاءة یتسم
 المخاطر ویقلص التواطؤ ویمنع المعامالت في یةالشفاف تحقیق یكفل مناسب ورقابي تنظیمي إطار لتوافر أخرى

 لألطراف بالنسبة ومتطور فعال ضریبي نظام توفر یلعبه أن یمكن الذي الدور هو فما فمثال الالأخالقیة،
 في الواردة المعلومات في الثقة درجة تراقب الضریبیة السلطات كانت فإذا المالیة، األسواق في المتعاملة
لتجنب التهرب الضریبي وفقا لألسس والقواعد الضریبیة  واألفراد الشركات من المقدمة العمومیة المیزانیات

 لألطراف بالنسبة أیضا بل للحكومة بالنسبة فقط مصداقیتها یوفر لن المعلوماتالمعمول بها ،فإن تدقیق تلك 
 للجهاز بالنسبة عنها المالیة األوراق أسواق في المصداقیة تلك أهمیة المال،وتزید رأس أسواق في المتعاملة
 1.المصرفي

  .المعلومات والتنسیق بینها رتوفی  - 6
تتعلق تلك المعلومات بسیولة المؤسسات المالیة ،ومعلومات عن إدارة المؤسسات المالیة التي تساعد على تحدید 

قة بین معدل الفائدة وي التنسیق بین المعلومات على تحدید العالطمخاطر اإلستثمار والعائد المتوقع ،كما ین
ومعدل الفائدة واألرباح المتوقعة من جهة أخرى ،حیث یرى مؤیدو التحریر المصرفي  من جهةودرجة المخاطرة 

  .أن المشروعات األكبر مخاطرة في حالة زیادة معدل الفائدة هو األكثر عائدا،والعكس صحیح 
رضین بین المشروعات الفاشلة والمشروعات كما ینجم عن عدم التنسیق بین المعلومات صعوبة تمییز المقت

یرى منتقدو سیاسة التحریر المصرفي ضرورة التدخل  ولهاذالناجحة ،ورفع تكلفة الحصول على المعلومات ،
الحكومي إللزام الجهات المعنیة على توفیر المعلومات،بإصدار اللوائح أو فرض الضرائب أو تقدیم إعانات 

   .  2عرضة لإلخفاق المالیةلومات التي تجعل األسواق لتفادي تكلفة الحصول على المع

  .التنویع المصرفي إستراتیجیةبالتحریر المالي عالقة :المطلب الثالث 
تنویع النشاط المصرفي أثر مرتبط بتعمیق العولمة المصرفیة و قد شمل تنویع النشاط المصرفي على مستوى 

ول و االتجاه إلى االقتراض طویل األجل خارج الجهاز مصادر التمویل و إصدار شهادات إیداع قابلة للتدا
         المصرفي و على مستوى االستخدامات و التوظیفات المصرفیة، تم االتجاه إلى تنویع القروض الممنوحة

وٕانشاء الشركات القابضة المصرفیة و تحویل المدیونات إلى مساهمات في شكل أوراق مالیة قابلة للتداول كما 
  3.نوك إلى نشاطها المشتقات المالیة حیث أخذت تتعامل مع العقود المستقبلیةأضافت الب

تعني إستراتیجیة التنویع أن تختار إدارة المؤسسة المصرفیة الدخول في میدان جدید من األعمال المختلفة تماما و 
عتیادیة،كما تعني أو مرتبط باألعمال التقلیدیة التي تقوم بها المؤسسة المصرفیة في الوقت الحاضر بصفة إ 

إضافة منتجات وخدمات جدیدة وربما غیر تقلیدیة أوغیر مألوفة لطرحها في أسواق جدیدة ،فالتنویع قد یكون 
وتتضمن إستراتیجیة التنویع نقل المصارف بإتجاه تطویر منتجات جدیدة ،4إمتدادا للنشاط األصلي أو خروجا عنه

                                                
 .09:،مرجع سابق ،ص طرشي دمحم،بربري دمحم أمین 1
  .04:،مرجع سابق ،صبن طلحة صلیحة ، معوشي بوعالم 2
،مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا،جامعة الشلف ،الجزائر،جانفي )نظام حمایة الودائع(يمداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفبن علي بن عزوز ، 3

 .109:،ص05،العدد2008
المنافسة واإلستراتیجیات التنافسیة "،الملتقى الدولي الرابع حول CONDORأثر إستراتیجیة التنویع على تنافسیة مؤسسة بوقرة رابح،جعیجع نبیلة، 4

  .3،4:،ص2010نوفمبر  09و 08اع المحروقات في الدول العربیة،جامعة الشلف،الجزائر،یومي للمؤسسات الصناعیة خارج قط
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 )Related Diversification(ستراتیجیة شكل التنویع المترابط وأسواق جدیدة في نفس الوقت،وقد تأخذ هذه اإل
،فعلى أساس النوع األول من التنویع تستطیع )Unrelated Diversification(أو التنویع غیر المترابط 

المصارف تبني هذا التطویر في المنتجات واألسواق مع بقائها في مجال الخدمات المالیة،فیمكنها إنشاء شركات 
إلخ ،وٕاما بإستخدام أسلوب التنویع غیر المترابط من ...وشركات سمسرة مالیة وشركات إستثمار مالیةتأمین أ

وذلك بتنویع مجاالت إستثمارها خارج القطاع المالي ،وبتطبیق أسالیب " المصرف الشامل"خالل تطبیق مفهوم 
  .1في الشركات والمصانع وغیرها اإلستثمار المباشر

وٕامتداد أنشطة المصارف إلى  تنویع األنشطة المصرفیةفي بشكل مباشر في  قنین البنكيویساهم التقلیص من الت
إزالة الحواجز القانونیة التي كانت تعیق أو تحیل دون المنافسة التامة ما بین األنشطة المالیة المختلفة ب

حریة بین مختلف من خاللها أصبح تحرك رؤوس األموال یتم ب،و  المؤسسات المالیة البنكیة والغیر بنكیة
،كما یسهم  المؤسسات المالیة، إضافة إلى إلغاء مراقبة الصرف وانفتاح األسواق النقدیة على بعضها البعض

  .2فعالیة لألنظمة المالیة في تحسینأیضا 

  .التحریر المصرفي وتحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة:  رابعالمطلب ال

ى العـالم العدیـد مـن التطـورات لعـل مـن أبرزهـا السـعي إلـى مزیـد مـن التحـرر شهد القطاع المالي على مسـتو        
مــن القیــود التشــریعیة والتنظیمیــة التــي تحــول دون تحریــر التجــارة فــي الخــدمات المالیــة والمصــرفیة وتوســعها، وهــو 

  .   ماسعت إتفاقیة تحریر الخدمات المالیة إلى تحقیقه

  .مصرفیةتحریر تجارة الخدمات المالیة وال: أوال

والذي یشمل تحریر التجارة في عدة أتسع مفهوم التجارة الدولیة لیشمل ما یعرف بالتجارة في الخدمات ،       
قطاعات كالبنوك ،التأمین ،السیاحة،اإلتصاالت وخدمات المحاسبة وغیرها،وذلك ضمن ما یعرف باإلتفاقیة 

وما ) General Agreement of Trade in Service:GATSالجاتس (العامة للتجارة في الخدمات 
  .الدولیة في الخدمات ةتتضمنه من قواعد وآلیات لتنظیم التجار 

  .النشأة والمفهوم (GAAT)تحریر تجارة الخدمات في ظل الجات: - 1 
الدعامة التنظیمیة للتجارة الدولیة ) الجات( تعتبر اإلتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة: وتعریف الجات نشأة – أ
فهي تضع القواعد الالزمة إلجراء وتنظیم التبادل السلعي بین الدول األعضاء بطریقة تخلو من العوائق والعقبات ،

" General agreement on Tariffs and Trade"،والجات هي إختصار للعبارة اإلنجلیزیة 3قدر اإلمكان
،عقدت بین حكومات الدول الموقعة علیها ،وهي معاهدة دولیة متعددة األطراف تتضمن حقوقا وٕالتزامات متبادلة 

  ذه ــــمخضت هـــدولیة السلعیة ،وتــجاریة الــالقات التــحریر العــهدف تـتعاقدة بـراف المـعرف إصطالحا باألطـوالتي ت
                                                

، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،جامعة اإلمارات أداء المؤسسات المالیة في عصر العولمةولید ھویمل عویجان،  1
  .24:،ص2005ماي 17 – 15من ) قبل معالم الواقع وآفاق المست( العربیة المتحدة

متطلبات التنمیة في أعقاب : الملتقى الدولي الثاني حول،إشكالیة تدویل الخطر المالي ومخلفاتھا على األسواق المالیة في الدول النامیة،لحول عبد القادر 2
 .05:،ص2010أبریل  29-28جامعة بشار یومي ،إفرازات األزمة المالیة العالمیة 

 .242:،ص2011،دار الكتاب الحدیث،القاھرة ،مصر ، البنوك ومخاطر األسواق المالیة العالمیةن ،صالح حس 3
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  .19471اإلتفاقیة عن جولة جنیف األولى سنة 
إطار الجات ،حیث لم یسبق تناول هذا ویعد قطاع الخدمات حدیث العهد بمفاوضات تحریر التجارة الدولیة في 

القطاع الحیوي من النشاط التجاري الدولي في المفاوضات ،وقد یرجع ذلك لمحدودیة حجم نشاط هذا القطاع في 
ذلك الوقت ،فضال عن طبیعة النشاط التجاري الخدمي التي جعلت من الصعب التوصل لوصف محدد ألبعاده 

  .2بشكل یسمح بتطبیق قواعد الجات علیه
هـدف إنشــاء إطـار متعــدد األطـراف مـن المبــاديء التـي تحكــم تجـارة الخــدمات، ) 1986(تحقـق فـي دورة أرجــواي و

وتتضــمن  GATS(3" (الجــاتس"وتحریــر التجــارة فــي هــذا القطــاع مــن خــالل اإلتفاقیــة العامــة للتجــارة فــي الخــدمات 
التـــــي ال تـــــدخل ضـــــمن وظـــــائف الدولـــــة هـــــذه اإلتفاقیـــــة جمیـــــع الخـــــدمات ذات الطـــــابع التجـــــاري القابـــــل للتـــــداول و 

الخــدمات  أضــیفة ألول مــرة تحریــر التجــارة فــي 1993،وفي الجولــة األخیــرة مــن مفاوضــات أورجــواي ســنة الرئیســة
الخــدمات المالیـة لشـركات التــأمین وسـوق المــال، وقـد أتاحـت هــذه اإلتفاقیـة حریــة مــن ضـمنها المالیـة والمصـرفبة، و 
  4 .إنـتقال رؤوس األموال

) والتـأمین قطـاعي المصـارف(تم الوصول إلى إتفاق عالمي یتضمن تحریـر الخـدمات المالیـة  1998سمبر وفي دی
  ، ووقعــت اإلتفاقیــة ســبعون دولــة منهــا ثــالث دول عربیــة 1999أملــم المنافســة األجنبیــة وتــم العمــل بهــا فــي مــارس 

  5) مصر، الكویت، البحرین ( 

  :التالي یة في مجال تجارة الخدمات على النحووقد إرتبطت جولة أورجواي بثالث محاور رئیس
إقامــــة فــــروع فــــي األســــواق ( تــــوفیر القواعــــد المناســــبة للتجــــارة فــــي الخــــدمات خاصــــة مــــایتعلق بحــــق اإلنشــــاء * 

  ).الخارجیة
والــبعض اآلخــر مــن ) مثــل الطیــران المــدني(نطــاق التغطیــة ،فــبعض القطاعــات تــدار مــن خــالل إتفاقیــات ثنائیــة * 

  .6)مثل قطاع النقل البحري في الوالیات المتحدة(إلحتكار الكاملخالل المنع وا
جعل شرط الدولة األولى بالرعایة مشروطا بالقدرة على الوصول إلـى أسـواق الـدول التـي تسـتفید مـن هـذا الشـرط * 
 ).وهو یعكس وجهة النطر األمریكیة (

  : مفهوم تحریر تجارة الخدمات – ب
ة في الخدمات فینصرف إلى عملیة إتخاذ اإلجراءات التي توسع فرص دخول أما مفهوم تحریر التجارة الدولی

موردي الخدمات األجنبیة للسوق المحلیة أو تقلل التحفیز تجاههم في مواجهة الموردین المحلیین ،وهاذا یعني في 
حفیز یفضل نفس الوقت تواجد اإلتجاهین ،أي حریة المحلیین في في النفاذ إلى األسواق األجنبیة دون وجود ت

  موردي هذه األسواق،ویبقى األصل في الحصول على حصة من حجم السوق سواء في الداخل أو الخارج مرهونا 
  .بالمیزات التنافسیة بین موردي الخدمات على إختالف جنسیاتهم

                                                
  .87،88:،ص 2012،المكتب الجامعي الحدیث،مصر،نظریة التجارة العالمیة ومنظمة التجارة العالمیةنسرین عبد الحمید نبیھ، 1
  .95:المرجع السابق ،ص 2
  .  41:، ص 2001، الدار الجامعیة  ، اإلسكندریة ،   ة العالمیةمنظمة التجارمرسي السید حجازي ،   3
 .2007/08/24:تاریخ اإلطالع www.alqaly.com/ab7ath   : ، بحث منشو على الموقع  اآلثار المالیة للعولمةدمحم خیر طیفور ، صبحي كرد عربو ،  4
  . 48:مرجع سابق ، ص  مرسي السید حجازي ، 5
  .242:صالح حسن،مرجع سابق ،ص 6
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         الخدمة في أي بلد في إختیار أي من موردي الخدمة، مستهلكيویشیر مفهوم التحریر أیضا إلى حریة 
أوالطریقة التي یتم بها عرضها ،وعلیه فإن المعنى ینصب أساسا على إلغاء القیود التي یفرضها التدخل 
الحكومي في مجال تجارة الخدمات ،إال إذا كان ذلك التدخل یتم ألسباب سیادیة ویفرض القیود والحواجز على 

  .1خدمات بذاتها سواء كان عارضوها موردین محلیین أم أجانب

  .ریر تجارة الخدمات المالیةتح - 2
  .مفهوم التجارة الدولیة في الخدمات المالیة وأنشطتها – أ

  :یمكن تعریف التجارة الدولیة في الخدمات المالیة على النحو التالي
تقدیم الخدمات المالیة بواسطة مؤسسة في دولة ما إلى مستهلك للخدمة في دولة أخرى ،أي تقدیم الخدمات  -

  .لحدود وهذا الشكل یعد أقرب نسبیا لمفهوم التجارة الواضح المالیة عبر ا
تقدیم الخدمة المالیة عبر إنشاء شركات تابعة أو فروع أو وكاالت بواسطة المؤسسات المالیة المقیمة في دولة  -

  .أخرى بخالف الدول المضیفة ،ویرتبط هذا الشكل من التجارة باإلستثمار عموما 
والذي یتضمن " التدویل المصرفي"تجارة الدولیة في الخدمات المالیة عن ظاهرة ویعبر هذین الشكلین من ال

إتجاهین متنامیین ومتمیزین رغم إرتباطهما ببعضهما البعض ،األول توسع لألعمال الدولیة لبنوك الدولة المعنیة 
تابعة في الخارج سواء  أي بیع خدماتها إلى غیر المقیمین ،والثاني تأسیس بنوك الدولة المعنیة لفروع أو شركات

للتعامل مع المقیمین أو غیر المقیمین في الدولة ،وتكتسب التفرقة بین هذین الشكلین أهمیة خاصة في مجال 
تفسیر قیام التجارة الدولیة في الخدمات المالیة حیث ینبغي التفرقة بین المیزة النسبیة في مجال التجارة في 

  .2تصبح متعددة الجنسیاتالخدمات المالیة ودوافع البنوك ألن 
  :وتشمل التجارة في الخدمات المالیة كافة األنشطة في السوق المالیة مثل 

الخدمات المصرفیة مثل اإلقراض بكافة أنواعه سواء اإلستهالكي أو الرهني وغیره ،وقبول الودائع بكافة  -
  .أشكالها

ئتمان والدفع والخصم والشیكات السیاحیة جمیع خدمات المدفوعات والتحویل النقدي بما فیها بطاقات اإل -
أو لحساب عمالئها في البورصة في كل واألوامر المصرفیة ،فضال عن متاجرة الكیانات اإلقتصادیة لحسابها 

  . من أدوات السوق المالیة وأدوات سوق الصرف وسعر الفائدة
،والمشاركة في إصدار مختلف أنواع السندات األوراق المالیة القابلة للتداول واألصول المالیة بما فیها السبائك  -

  .وٕادارة األصول كالنقد ومحافظ األوراق المالیة وصنادیق اإلستثمار الجماعي
كافة أنشطة التأمین المباشر بأنواعه وٕاعادة التأمین والوساطة في التأمین كالسمسرة والوكالة والخدمات  -

  .األستشاریة واإلكتواریة وخدمات تقدیر المخاطر 
  ادة هیكلتها ـــــدیم المشورة بشأن عملیات الشركات وٕاعــــتثمار وتقــــتعلقة باإلســــــارات المــــدمات البحوث واإلستشــــخ -

                                                
 .07:،ص2002،دار النشر غیر مذكورة،مصر ، اإلتفاقیة العامة للتجارة في الخدماتحسن عبید ، 1
  .298،299:،ص2010،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،مصر، العولمة المصرفیةعصام الدین أحمد أباظة ، 2
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  .1وصیاغة إستراتیجیاتها

  .الخدمات المالیة والمصرفیة التي تشملها اإلتفاقیة  - ب
كـل خدمـة ذات طـابع مـالي یقـدمها مـورد خـدمات مالیـة تضمنت اإلتفاقیة ملحقا للخدمات المالیة، والتي یقصـد بهـا 

في عضو ما، ویعطـي هـذا الملحـق الحـق ألي بلـد عضـو إتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لحمایـة المسـتثمرین المـودعین 
وضــمان ســالمة وٕاســـتقرار النظــام المــالي وحمایـــة ســریة المعلومـــات شــرط أن ال تســـتخدم هـــذه اإلجــراءات كوسیــــلة 

، وأیضــا یعتــرف العضــو بــإجراءات الحیطــة المالیــة فــي 2وٕالتزامــات العضــو بموجــب اإلتفاقیــة للتهــرب مــن تعهــدات 
أي بلد آخر عند تحدید كیفیة تطبیق إجراءات العضو المتصلة بالخدمات المالیة، ویجـوز أن یسـتند هـذا اإلعتـراف 

  .إلى إتفاق أوترتیب مع البلد المعني أو أن یصدر تلقائیا
لملحــــق توضــــیح مفهــــوم الخــــدمات المــــوردة فــــي إطــــار ممارســــة الســــلطة الحكومیــــة والتــــي وبالمقابــــل یحــــاول هــــذا ا

 3:أستبعدت من خدمات التحریر، وتضمنت ما یلي 
   األنشــطة التــي یمارســها البنــك المركــزي أوالســاطة النقدیـــة أو أي كیــان آخــر لتنفیــذ سیاســات نقدیــة أوسیاســـات

 .خاصة بسعر الصرف
    أي نظام رسمي للتأمینات اإلجتماعیة أومن أنظمة المعاشاتاألنشطة التي تشكل جزءا من. 
  غیرها من األنشطة التي یمارسها أي كیان عام لحساب الحكومة أوبضمان منها أوبإستخدام مواردها المالیة. 

بعد إستبعاد األنشطة التي التدخل في مفهوم الخدمات التي ینظمها إطار اإلتفاقیـة، یمكـن أن نشـیر إلـى الخـدمات 
  : لمصرفیة والمالیة التي تشملها اإلتفاقیة فیما یلي ا

  : التأمین والخدمات المتصلة به   -1-ب
  :یتمثل ذلك فیما یلي  
  ) : بما فیه التأمین المشترك ( التأمین المباشر  – 
 التأمین على الحیاة. 
 بقیة فروع التأمین.  
  .إعادة التأمین والتعویضات –
  .ة والوكالةالوساطة في التأمین كالسمسر   -
  . الخدمات المساعدة للتأمین كالخدمات اإلستشاریة وخدمات تقدیر المخاطر وتسویة المستحقات -
  ) : بإستثناء التأمین ( الخدمات المصرفیة وغیرها من الخدمات لمالیة  –2- ب
  .قبول الودائع من الجمهور وغیرها من األرصدة التي تدفع عند الطلب  -

                                                
  .168،169:،صمرجع سابقمحب خلة توفیق ، 1
، الملتقىالوطني الثاني  اآلثار المتوقعة إلتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات على القطاع المصرفي الجزائريجمال بلخباط ، خروبي مراد ،   2

  . 03: ، ص   2006أفریل  24-25، من  المركز الجامعي بشار في ظل التحوالت القانونیة و اإلقتصادیة ، حول المنظومة البنكیة
،  2001، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنیة ، اإلسكندریة ،مصر ،  و منظمة التجارة العالمیة 94لتجارة العالمیة بین جات اسمیر دمحم عبد العزیز ،  3

  . 348 ، 350: ص 
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ــــه اإلئتمــــان اإلســــتهالكي واإلئتمــــان العقــــاري والمســــاهمات وتنویــــل العملیــــات اإلقــــراض بجمیــــع أنو   - ــا فی اعــــه بمــ
  . التجاریة

  .التمویل التأجیري  -
بطاقـــــات اإلئتمـــــان والـــــدفع والخصـــــم والشـــــیكات الســـــیاحیة      ( جمیــــع خـــــدمات المـــــدفوعات والتحـــــویالت النقدیـــــة   -

 1).والمصرفیة 
  .دیةخطابات الضمان واإلعتمادات المستن  -
  :التجارة لحساب المؤسسة المالیة أوللغیر في سوق األوراق المالیة أوغیرها وذلك في األدوات التالیة  -
 النقد األجنبي. 
 المشتقات المصرفیة والمالیة بأنواعها. 
 أدوات سعر الفائدة وسعر الصرف مثل المبادلة والعقود اآلجلة. 
 األدوات المالیة القابلة للتحویل. 
 خرى القابلة للتفاوض واألصول المالیة األخرى بما في ذلك السبائك الذهبیةاألدوات األ. 
اإلشتراك في اإلصدارات لكافة أنواع األوراق المالیة بما في ذلك الترویج واإلصدار الخاص كوكیل       -  

  .وتقدیم الخدمات المتصلة باإلصدارات
  .أعمال السمسرة في النقد  -
  . رة النقدیة ومحافظ األوراق المالیة، وخدمات اإلیداع وحفظ األماناتإدارة األموال، مثل إدا  -
خدمات المقاصة والتسویة لألصول المالیة، بما فیها األوراق المالیة والمشتقات واألدوات األخرى القابلة   -

  .للتفاوض
  .لخدمات المالیة األخرىتقدیم وٕارسال المعلومات المالیة وخدمات البرامج الجاهزة المرتبطة بواسطة مقدمي ا  -
تقدیم اإلستشارات والوساطة المالیة والخدمات المالیة المساعدة األخرى وذلك لكافة األنشطة سابقة الذكر،   -

وبما یشمل الخدمات المرجعیة للمعلومات عن العمالء ألغراض اإلقتراض وتحلیل اإلئتمان وٕاجراء البحوث 
فظ لألوراق المالیة وتقدیم الخدمات اإلستشاریة في مجال التملیك      وتقدیم المشورة لإلستثمار وٕادارة المحا

  2 .وٕاعادة الهیكلة ووضع اإلستراتیجیات للشركات والمؤسسات

  .أهمیة تجارة الخدمات المالیة - 3
تعزى أهمیة قطاع الخدمات المالیة إلرتباطه بشكل مباشر بالنشاط اإلستثماري واإلقتصادي عموما ،ویحتل هذا 

طاع وزنا متزایدا في جمیع اإلقتصادیات سواء في الدول النامیة أو المتقدمة ،ویزداد نمو هذا القطاع في الق
اإلقتصادیات التي تمر بتحدیث سریع ،وذلك بسبب المزج بین األسواق الجدیدة والمتنامیة في اإلقتصادیات 

وات المالیة الجدیدة والتغیر التقني السریع النامیة وٕاقتصادیات التحول والتحرر المالي والتجاري وٕاستخدام األد
  دمات المالیة ـــ،وفیما یلي جدول یبین حجم تجارة الخ3،فالخدمات المالیة أصبحت تشكل عصب اإلقتصاد الحدیث

                                                
  44: مرسي السید حجازي ، مرجع سابق، ص   1
  . 12: ، ص ، مرجع سابق العولمة و إقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید ،  2
  .288:عصام الدین أحمد أباظة ،مرجع سابق ،ص 3
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  .2013و  2011ضمن إجمالي تجارة الخدمات العالمیة في الفترة بین سنتي 
  

  ).2013و 2011الفترة بین سنتي (في الخدماتحجم التجارة الدولیة ):03(جدول رقم              
    
  

                                           .02/03/2015:  ulté lecons ,www.wto.org Source:          
  

بلیون  115وبحجم  ٪8 بنسبة 2013نمو سنة  بنسبة أكبرخدمات التأمین سجلت نالحظ من خالل الجدول أن 
أي الخدمات التي ( األخرى الخدمات المالیةأما  ،٪1-بنسبة  2012إنخفاضا في سنة ، في حین سجلت دوالر

إال أنها عادة  2012 سنة٪ في 3-في النمو بنسبة سجلت تراجع  )ین اآلخرینتقدمها المصارف والوسطاء المالی
  .بلیون دوالر 330بحجم   2013 سنة٪ في 7 معتبرا بنسبة نمولتحقق 

، فعلى الرغم من أن 2013ملیار دوالر في عام  3٪ إلى 52هذا وارتفعت صادرات الصین من الخدمات المالیة 
ملیار دوالر، إال أن الصین نمت صادراتها من  82ورد مع صادرات تبلغ قیمتها الوالیات المتحدة ال تزال اكبر م

  .1الخدمات في هذه السنة لتصبح رابع أكبر مصدر للخدمات في العالم
  
  
  
  
  

                                                
1 site web de WTO :www.wto.org, consulté le : 02/03/2015. 

  الخدمات
  2013القیمة سنة 

  )بلیون دوالر(
  )%(التغیرات السنویة 

2013  2012  2011  

  12  02  06  18784  إجمالي تجارة الخدمات
  09  01  02  900  خدمات النقل

  10  05  02  115  خدمات اإلتصاالت
  -03  00  07  105  اإلنشاءات

  09  -01  08  115  خدمات التأمین
  12  -03  07  330  الخدمات المالیة

 17  06  08  285  خدمات الكمبیوتر والمعلومات
  14  01  06  310  عائدات ورسوم الترخیص

  15  03  07  1240  خدمات أخرى
  17  03  05  40  الخدمات الشخصیة والثقافیة والترفیهیة
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  .التحریر المصرفيبعالقة تحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة  - ثانیا

 على التجارة القیود إزالة و تقلیل على تركز التي و قتصادياال التحریر مكونات احد المالي التحریر یعتبر      
 و جعل التسعیر في الطلب و العرض قوى حریة إطالق و الخاص القطاع نشاط توسیع و الخارجیة و الداخلیة
طبقا  الجودة معاییر تبني إلى الدفع و االستثمار و التجارة إجراءات تبسیط و تنافسیة أكثر المحلیة السوق
 وتحریر الرأسمالي الحساب الدولي تتضمن باألساس تحریر المالي للتحریر فإجراءات .1العالمیة فاتللمواص

 تمییزي إضافة إلى دعم غیر أساس على المالیة األجنبیة المؤسسات أمام األسواق المالیة،و فتح تجارة الخدمات
 المعامالت في الشفافیة درجة وتحسین المصرفي المال رأس تكوین إعادة المالي وتشمل واإلشراف التنظیم عملیة
 الداخلي المالي للتحریر تكملة والمستثمرین،فالتحریر المالي الخارجي یعتبر للمودعین الحمایة أوجه وزیادة

  .2 )المحلي(
ذو بعدین ،یتعلق األول بإزالة القیود ) ومن بینها الخدمات المصرفیة(ویعتبر تحریر الخدمات المالیة 

ي تؤثر على دور قوى السوق في تحدید أسعار الخدمة وتخصیص الموارد أي القیود التي تؤثر واإلشتراطات الت
على شروط وظروف المنافسة العادلة والشفافة ،أما البعد الثاني لمفهوم التحریر في ضوء اإلتفاقیة فیتعلق بفتح 

دمات المالیة دون التمییز بین مورد یة لحركة رأس المال األجنبي لإلستثمار في مجال الخمالعاألسواق التجاریة ال
  .3أجانب الخدمة المحلي واألجنبي ودون تمییز بین المنتجات الخدمیة المحلیة وتلك المنتجة بواسطة

فالعالقـــة بـــین التحریـــر المتعـــدد األطـــراف للخـــدمات المالیـــة وبـــین التحریـــر الـــداخلي للـــدول األعضـــاء هـــي عالقـــة  
تحریــر الخـدمات المالیــة یمكــن أن تكـون عنصــرا مكمــال وهامـا للتحریــر المــالي متشـابكة، حیــث أن إلتزامـات إتفاقیــة 

الداخلي، وذلك عن طریق تحفیز السیاسات اإلصـالحیة فـي إطـار متعـدد ملـزم، كمـا یمكـن أن  تسـرع مـن إصـالح 
 القطـــاع المــــالي فــــي الـــدول األعضــــاء، رغــــم أن اإلنفتـــاح المتعجــــل للقطاعــــات المصـــرفیة غیــــر المؤهلــــة للمنافســــة
الخارجیة قد یؤدي إلى إنهیارات في النظام المـالي أو یعرقـل إدارة اإلقتصـاد الكلـي، لـذلك تعـد العالقـة بـین التحریـر 
المتعدد األطراف والتحریر الداخلي للدول األعضاء نقطـة مهمـة مـن الناحیـة اإلقتصـادیة، ألن التحریـر عـن طریـق 

ســا إلــى اإلهتمــام  بإحـــداث التحریــر واإللتــزام بــه، بینمـــا أن إتفاقیــة تحریــر الخــدمات المالیــة والمصـــرفیة یهــدف أسا
سرعة وتتابع اإلصالحات في القطاع المالي یجب أن تنفذ بحرص شدید، لما لهـاذا القطـاع مـن عالقـة قویـة بـإدارة 

  4. اإلقتصاد الكلي، والتكلفة العالیة ألزمة إنهیار األنظمة المصرفیة
  
  
  
  

                                                
    .02:،مرجع سابق، صطرشي دمحم،بربري دمحم أمین 1
مجلة الغري للعلوم االقتصادیة  ،"دراسة في أقطار عربیة مختلفة"اق اإلصالحالقطاع المالي والمصرفي بین إشكالیات الواقع وآفمایح شبیب ھدھود ، 2

  .39:،ص10،2008،العدد 2العراق،المجلد ،،جامعة الكوفة االداریة
لى منظمة اآلثار المحتملة من إنظمام السودان إصالح الدین الشیخ خضر ،دمحم عثمان أحمد ،عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن،إیمان عبد الغفار الطاھر، 3

 .65:ص،2007سلسلة البحوث والدراسات الصادرة عن بنك السودان المركزي،،العامیة على الصناعة المصرفیة التجارة
  .175  ،  174:  ،ص،  ص  2004، الدار الجامعیة  ،  اإلسكندریة ،  الدول النامیة و العولمةدمحم صفوت قابل ،  4
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 المصرفيالتحرير  في ظل   الصناعة املصرفيةواقع                       الفصل األول

  :الفصل األول خالصة 

باإلضافة إلى المفاهیم الحدیثة في  ، المصرفي العمل مجال في الحدیثة التطوراتنا في فصلنا هذا تناول      
  :الفكر المالي والمصرفي ،ونلخص ذلك في النقاط التالیة 

  ضرورة تبني قواعد تتضمن سالمة األعمال المصرفیة ،والتي من ضمنها معاییر لجنة بازل للسالمة
  .المصرفیة

 ییر الحوكمة السلیمة في البنوك كأحد العوامل األساسیة لتعزیز ثقة المتعاملین مع البنوك أهمیة  تطبیق معا
  .وتعزیز سالمتها

  ضرورة بناء تحالفات مصرفیة من أجل تكوین كیانات عمالقة قادرة على المنافسة في السوق العالمیة
  . واإلستفادة من میزات اإلندماج المصرفي 

 تحسین نوعیة الخدمات وكذا زیادة كفاءة وأداء المصارف، إلىع المصرفي خوصصة القطا یؤدي تبني خیار
  .زیادة القدرة على المنافسة في األسواق المحلیة والخارجیةوبالتالي  ،المقدمة

 * وتعمل على  نحو الصیرفة الشاملة ،والتي تقوم بكل الوظائف التقلیدیة وغیر التقلیدیةالبنوك إتجاه تزاید
  .المتكاملة خدمات المالیةمجموعة من ال تقدیم

  تستطیع المصارف أن تقوم بدور أساسي ومهم في مكافحة غسیل األموال وذلك عبر إتباع بعض
  .اإلجراءات والنظم

 العمل على تحدید مخاطر كل نشاط من أنشطة البنك والوعي بأهمیة إدارة المخاطر بوجه عام على مستوى 
  .المؤسسة المصرفیة

  في تقدیم منتجات مالیة أومصرفیة حدیثة وتعزیز تكریس  المصرفیة التكنولوجیاو تساهم الهندسة المالیة
  .مفهوم الشمولیة في العمل المصرفي

 تشهدها الساحة  یعد تبنى مفهوم التسویق المصرفي الحدیث أمرا ملحا في ظل التطورات المتالحقة التي
  .المصرفیة

  على للعمل جهودال تضافر خالل من افسیة للمنظمةالتن القدرة تعظیمل الجودة الشاملةاإلهتمام بتطبیق 
  .والمنتجات المصرفیة لخدماتل المستمر التحسین

  وائح التشریعیة التي تقید أنشطة المؤسسات المالیة لإزالة القیود والب المالي التحریرانتهاج سیاسات
  .ودعم تحولها إلى مفهوم البنوك الشاملة والمصرفیة
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  مدخل للصريفة الشاملة                                الفصل الثاني

  

  :متهيد
  

إستجابة للمتغیرات المتالحقة التي تمر بها الصناعة المصرفیة حالیا على المستوى العالمي واإلقلیمي          
للتحدیات الراهنة ،قامت البنوك بإدخال تطویر وتحدیث للخدمات المصرفیة ،إظافة إلى تعدیل وتوفیق 

ضمن ما یسمى بالصیرفة دارة مصادر األموال بفعالیة إل إستراتیجیاتها وأسالیب عملها بتبني األسالیب الحدیثة
اإلنتشار وعدم التقید بالنظم واإلتجاهات التقلیدیة وتعظیم دور التسویق و  التنویعسیاسة التي تقوم على ،و الشاملة

كما قامت البنوك بتطویر نظم وتكنلوجیا المعلومات المصرفي في مجال تطویر المنتجات المصرفیة كما ونوعا ،
  .تصال وتطویر الكفاءات البشریة لتصبح الركیزة األساسیة للنمو والتنمیة الشاملة للبنوك واإل

  :ثالث مباحث على النحو التالي وهذا ما سنحاول التعرض له في هذا الفصل من خالل
  .ماهیة الصیرفة الشاملة: المبحث األول

  .نشاط المصرف الشامل ضمن إستراتیجیة التنویع :المبحث الثاني 
  .التحول نحو البنوك الشاملة : لمبحث الثالثا
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  مدخل للصريفة الشاملة                                الفصل الثاني

  .ماهیة الصیرفة الشاملة :المبحث األول 

یمكن القول أن من التغیرات المصرفیة العالمیة التي عكستها العولمة  على أداء وأعمال البنوك هو          
فبعد فترة طویلة من إدارة البنوك من خالل  ،واضحا في عالم البنوك انقالباظهور كیانات مصرفیة جدیدة تعتبر 

التخصص أصبحت الفروق األساسیة بین كل بنك وآخر هو تخصص كل منها في إدارة أنواع معینة من  مبدأ
األصول المالیة تكون أكثر مالئمة مع أنواع محدد من الموارد، باإلضافة إلى تواجد القوانین الحكومیة التي كانت 

لبنوك وبالتالي ظهرت التقسیمات التقلیدیة المعروفة في مجال إدارة البنوك وهي تعمق التخصص الوظیفي ل
  .البنوك التجاریة والبنوك المتخصصة وبنوك االستثمار واألعمال

  .فلسفة الصیرفة الشاملة: المطلب األول 

عن مفهوم  ماركوتزلهاري الذي جاء بها الفكر الجدید المصارف الشاملة على فلسفة التنویع فكرة  تستند        
ففي عالم ال تتوافر فیه المنافسة الكاملة، یتوقع أن یترتب على تنویع نشاط ، التنویع وأثره على تخفیض المخاطر

ینطبق ذلك على ،و البنك تخفیض في المخاطر التي یتعرض لها، دون أن یترك ذلك تاثیرا سلبیا على العائد 
  .1قدر ما ینطبق على مجاالت إستثمار تلك المصادرتنویع الودائع وغیرها من مصادر التمویل، ب

نموذج ماركوتز بفكرة تنویع اإلستثمار في األوراق المالیة بهدف تقلیل المخاطر ،ویمیز النموذج بین  ویرتبط
حیث تقوم المخاطر النظامیة التي ال یمكن تجنبها بالتنویع ،والمخاطر غیر النظامیة التي یمكن تجنبها بالتنویع ،

  :لنظریة بشأن محفظة األوراق المالیة على خمس فروض أساسیة هذه ا
  إن المستثمر ینظر لكل بدیل إستثماري من منظور التوزیع اإلحتمالي للعائد المتوقع من ذلك اإلستثمار عبر

  .الزمن
  إن المستثمر یهدف إلى تعظیم المنفعة المتوقعة لفترة واحدة ،وٕان منحنى المنفعة له یعكس تناقصیا في

  .لمنفعة الحدیة للثروةا
  ینظر المستثمر إلى المخاطر على أساس كونها التقلب في العائد المتوقع.  
  العائد والمخاطرة:أن القرار اإلستثماري یقوم فقط على متغیرین هما.  
 2عند المفاضلة بین بدیلین لهاما نفس العائد فإن المستثمر یختار البدیل األقل مخاطرة.  

لـمهـام الصـیرفـة الشـاملـة فالـمصـرف الشـامـل البـد ان یراعي استنـادًا الـى مبـدأ التنـویـع قـوة وفـي اطـار تنفیـذه 
فمعـامـل االرتبـاط بـین القطـاعـات اذا كـان صغـیرًا فـان ،االرتبـاط بـین القـطـاعـات االقـتـصادیـة التي یتعـامل معهـا

تبعـًا لـذلك،وفـي نفـس الـوقـت تنخـفـض المخـاطـر النـاتجـة عن ذلك التعـامـل بـما  الـمـزایا التـي یحقـقهـا التنـویـع تـزداد
                    .3یـؤدي بالنتیجـة الـى زیـادة معـدالت العـائـد التـي یحققـهـا المصرف الشامل مـن استثمـاراتـه

                                                                                                                                                                                            
                                                

 . 61،62: ، ص ص2006، 03، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، ط)مدخل إتخاذ القرارات(البنوك التجاریة إدارة منیر إبراھیم ھندي،  1
 .331:،صمرجع سابقشقیر نوري موسى و آخرون ، 2
القتصاد والعلوم اإلداریة،    المؤتمر العلمي األول لكلیة ا،  الصیرفة الشاملة وافاق استخدامھا كخیار استراتیجي في ظل العولمةالیاس خضیر الحمدوني ،  3

 .04:، ص 2003،األردن، جامعة العلوم التطبیقیة، عمان
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  مدخل للصريفة الشاملة                                الفصل الثاني

  .نشأة الصیرفة الشاملة :المطلب الثاني  

ن تزاید االتجاه نحو العولمة أظهر الكیان الخاص بالبنوك الشاملة ، الذي جاء ترجمة عملیة تضخم إ         
ت جدیدة كانت من صمیم أعمال الوساطة المالیة األخرى مثل  قیام بنك بفتح أعمال البنوك ودخولها في مجاال

تحت شركة للتأمین أو ممارسة أعمال االستثمار ، أو قیام الشركات القابضة المصرفیة بجمع العدید من األعمال 
الوظائف  ومن هنا ظهرت البنوك الشاملة لتقوم بكل، توزیعا للمخاطر ومواجهة المنافسة مظلة شركة واحدة

التقلیدیة وغیر التقلیدیة في منظومة بنكیة واحدة تقوم على تنویع كامل لألعمال والوظائف لتلبي كل طلبات 
 1.العمیل وتحل جمیع مشكالته

ستمرت حتى األن خروجا عن النمط التقلیدي او  التاسع عشرنشأت فكرة البنك الشامل في ألمانیا في القرن و 
، حیث تقوم البنوك األلمانیة بصفة عامة بتمویل اإلستثمارات الصناعیة طویلة السائد في التمویل المصرفي

وحدیثنا بدأ الكثیر من دول العالم تبني ،األجل وتتبى سیاسة إنشاء المشروعات اإلنتاجیة وتقدم التمویل الالزم لها
  . قائمهذا اإلتجاه اآلن وٕان إختلف التطبیق من دولة إلي أخرى حسب نمط الجهاز المصرفي ال

وتعتبر التجربة األلمانیة في، العمل المصرفي الشامل هي الرائدة في مجال التطبیق فترجع نشأته ألسباب 
تاریخیة تمثلت في عدم وجود سوق رأس مال متطور بقدر كافي، ولذلك كانت البنوك هي البدیل لهذا السوق في 

لبنوك، وأصبح التمویل الصناعي طویل ومتوسط واستندت تنمیة الصناعات في ألمانیا إلي ا، تمویل المشروعات
 2.األجل من معالم الصرافة األلمانیة حتى وقتنا الحاضر

تحركت البنوك التجاریة األلمانیة في إتجاه نموذج كامل للبنك الشامل، حیث سعت تلك  1960و مع بدایة عام 
و اإلئتماني العقاري، و كذلك توسعت  البنوك إلى تقدیم خدمات التجزئة المصرفیة و منح اإلئتمان اإلستهالكي

وقد تعمقت ظاهرة البنوك الشاملة في ألمانیا ، الدولیة مجاالت اإلستثمارات المالیة و أعمال الوساطة المالیة
تدریجیا حتى أصبح الطابع الشمولي هو التسمیة البارزة للعمل المصرفي ألمانیا، و یصل عدد البنوك الشاملة 

ألف عامل  750ألف یعمل بها أكثر من  45عة آالف بنك شامل یصل عدد فروعها إلى في ألمانیا حوالي أرب
  3.امن إجمالي العمالة الكلیة بألمانی % 3و یمثلون حوالي 

ومنذ بدایة السبعینیات بدأت فكرة العمل المصرفي الشامل في اإلنتشار و التوسع لعدة عوامل منها اإلتجاه إلزالة 
ك وٕانحصار التخصص الوظیفي والقطاعي وسیادة مناخ التحرر من القیود في كافة الحواجز بین أنشطة البنو 

األنشطة المالیة واإلقتصادیة ،وزیادة حجم المخاطر التي تعرضت لها البنوك التجاریة متمثلة في مخاطر تقلبات 
فسیة بین البنوك على سعر الفائدة والدیون المعدومة وٕاتجاه البنوك إلى تنویع عملیاتها المصرفیة،وزیادة التنا

الصعید العالمي من ناحیة ،وتزاید منافسة المؤسسات المالیة غیر المصرفیة للبنوك من ناحیة أخرى محلیا 
  امل في ـل المصرفي الشــامي اإلتجاه نحو العمـــرى أدت كلها إلى تنـوامل عدیدة أخــــضاف إلى ذلك عـیالمیا ،ــوع

                                                
1 ، التحدیات العالمیة المعاصرة،جامعة : مؤتمر إدارة منظمات األعمال،إشكالیة األخذ بنظام البنوك الشاملة في الجھاز المصرفي الجزائري خبابھ عبدا 

 .02:،ص 2009أفریل  29إلى  27ھاشمیة األردنیة ،من العلوم التطبیقیة الخاصة ، المملكة ال
 .1073:،، ص2002سكندریة إل، منشأة المعارف، اإدارة المخاطر اإلئتمانیةدمحم عبد الحمید الشورابي، عبد الحمید دمحم الشورابي،  2
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في فسیة للبنوك الجزائریةالتحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنابـریش عبد القادر،  3

 .174:،ص2006 - 2005السنة الجامعیة تخصص نقود ومالیة،جامعـــة الجزائــــر،  العلوم االقتصادیة،
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  مدخل للصريفة الشاملة                                الفصل الثاني

     1.كثیر دول العالم

  .تعریف البنك الشامل:الث المطلب الث

تعد الصیرفة الشاملة من الموضوعات المصرفیة المهمة التي حظیت بإهتمام كبیر من المصارف         
التجاریة على المستوى العالمي خالل السنوات األخیرة ،ونضوج الوعي حول أهمیة تطویر اإلطار الهیكلي 

یقصد بالمصرف الشامل ذلك المصرف الذي یسعى إلى و للمصارف بما یدعم التحول نحو الصیرفة الشاملة ،
هذا التعریف یوضح المفهوم  تنمیة موارده المالیة في كافة القطاعات ،كما یقدم اإلئتمان لكافة البقطاعات ،إال أن

   . 2یركز فقط على تنویع مصادر التمویل وتقدیم اإلئتمان الضیق للمصرف الشامل إذ أنه
مجموعة األنشطة المصرفیة التي تقوم بها البنوك التجاریة وبنوك اإلستثمار إضافة  وتشیر الصیرفة الشاملة إلى

إلى أنشطة التأمین ،ویمكن تعریف الصیرفة الشاملة على أنها التوجه نحو مختلف الخدمات المالیة والتي تشمل 
إلستشارات القانونیة ،السمسرة قبول الودائع ،اإلقراض ،التعامل باألوراق المالیة ،اإلتجار بالعملة،ضمان الدیون وا

  3.،تسییر المشروعات والتأمین
تلك الكیانات المصرفیة التي تسعى دائما وراء تنویع مصادر التمویل والتوظیف  بأنها البنوك الشاملةكما تعرف 

 وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات وتوظیف مواردها في أكثر من نشاط وفي عدة
كما تعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة ،تنوعة وتفتح وتمنح االئتمان المصرفي لجمیع القطاعات مجاالت م

بحیث نجدها تجمع ما بین وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة ،والمتجددة التي قد ال تستند إلى رصید مصرفي 
  .4ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك االستثمار واألعمال أي هي تقوم بأعمال كل البنوك

وتعرف أیضا على أنه البنوك التي تقوم بتقدیم كل الخدمات المصرفیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة بما فیها القیام 
ي ذلك بین وظائف البنوك التجاریة وبنوك اإلستثمار إضافة إلى نشاط التأمین وتأسیس ،وتجمع فبدور المنظم

الشركات أو المشروعات،وال تقوم هذة البنوك على أساس التخصص القطاعي أو الوظیفي ، بل تساهم في 
ورصة ،وكافة فعال في تطویر السوق المالیة والبتحقیق التطور الشامل و المتوازن لإلقتصاد ،مع القیام بدور 

   5.أوجه النشاط المالي واإلقتصادي في المجتمع
  ارده المالیة من كافة القطاعات وبصفة عامة یمكن القول بأن البنك الشامل هو ذلك البنك الذي یحصل على مو 

ه الفروع اإلقتصادیة في داخل البالد وخارجها من ناحیة ویقدم اإلئتمان لكافة القطاعات أیضا ،ناهیك عن تقدیمو 
  . 6لتولیفة واسعة من الخدمات المصرفیة 

 
                                                

 .59:،ص2000، دار النشر غیر مذكورة ، مصر،  البنوك الشاملة و تطویر دور الجھاز المصرفي المصريرشدي صالح عبد الفتاح ،  1
 .20:المرجع السابق ،ص 2

3H.R.Machiraju, Modern commercial banking, New Age International (P) Ltd, Publishers,02 edition, New 
Delhi,2008 ,p :36. 

 .52:،ص مرجع سابقعبد المطلب عبد الحمید،  4
دیوان المطبوعات  ، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا ،)مع اإلشارة إلى حالة مصر(دور الصیرفة الشاملة في تطویر البنوك في الدول النامیةرابح عرابة ، 5

 . 198:،ص 2009،العدد السادس،الجامعیة ،الجزائر
: ،ص 02،ط2000،منشأة المعارف،اإلسكندریة،)دراسة تطبیقیة للنشاط اإلئتماني وأھم محدداتھ(إقتصادیات اإلئتمان المصرفي ،دمحم كمال خلیل الحمزاوي 6

43. 
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  :األشكال التنظیمیة للبنوك الشاملة  :المطلب الرابع 

  :یمكن اإلشارة إلى هذه النماذج ضمن مایلي و تأخذ األشكال التنظیمیة للبنوك الشاملة نماذج متقاربة ،        
  

  :  (fully-integrated universal bank)البنك الشامل تام الشمولیة ) أ ( النموذج  : أوال

أنشطة األوراق الخدمات المصرفیة التقلیدیة ، خدمات التأمین ،(  اسعة من الخدمات المالیةیوفر تشكیلة و 
  :1في إطار مؤسسي وحید نظرا لتوفر قاعدة رأسمالیة ضخمة ،والجدول التالي یوضح هذا النموذج ) المالیة

  .البنك الشامل تام الشمولیة ) أ ( موذج الن ) :04(جدول رقم                      

  (fully-integrated universal bank)البنك الشامل تام الشمولیة 

  النموذج بعض الدول المنتشر بها  األنشطة

 الخدمات المصرفیة التقلیدیة. 
  خدمات التأمین. 
  أنشطة األوراق المالیة. 
  أنشطة أخرى.  

 .ألمانیا  -
  .سویسرا  -

-IJAR ,An Assessment of Bangladeshi & Indian Commercial Banks Trend towards Al Mamun Md, :Source         
BAE  Research Paper,Japan, Vol. 01, Issue 01,2012,P :104.                                                                                  

  
  

  :  (partially integrated universal bank)متكامل جزئیا الشاملالبنك ) ب ( النموذج  :اثانی

حیث یجمع المصرف بین الصیرفة التجاریة واألنشطة اإلستثماریة ،ولكن الخدمات المتعلقة بخدمات التأمین 
خرى واألنشطة المتخصصة األ ،الرهن العقاري ،إدارة اإلصول ،التمویل التأجیري،الفكتورینغ ، اإلستشارات الفنیة،

یتم تقدیمها من خالل شركات تابعة ذات إستقاللیة مالیة ، وذلك بسب القوانین التنظیمیة المتعلقة بهذه األنشطة 
 " Deutsche Bank  دوتشه بنك" ،أو أن هذه األنشطة  تتطلب إمكانیات مالیة كبیرة ،أو كال العاملین ، ویشكل 

  .2 تنظیمیة للبنوك الشاملةهذا النوذج من البنیة ال مثاال جیدا علىاأللماني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
:02.  , INSEAD Working Paper, France,1996,pUniversal Banking: A Shareholder Value Perspective Ingo Walter, 1  

2 Ingo Walter, ,op.cite, P :02.  
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  .متكامل جزئیا الشاملالبنك  )ب ( النموذج  ) :05(جدول رقم                      

    (partially integrated universal bank)متكامل جزئیا الشاملالبنك ) ب ( النموذج 

  النموذج بعض الدول المنتشر بها  األنشطة

 فسهأنشطة یمارسها البنك بن : 
  األنشطة المصرفیة التقلیدیة. 
  أنشطة األوراق المالیة. 
 أنشطة یمارسها البنك من خالل شركة تابعة : 
  أنشطة التأمین :1شركة تابعة. 
  أنشطة الرهن العقاري : 2شركة تابعة. 
  أنشطة أخرى : 3شركة تابعة.  

 .ألمانیا  -
  .سویسرا  -

          Source: Al Mamun Md,op.cite,p:104           
 

                                                                                                                                 
  : )commercial bank(البنك التجاري ) ج ( النموذج  :ثالثا

یكون بمثابة الشركة األم لشركة فرعیة تابعة یتمثل نشاطه األساسي في قبول الودائع وتقدیم القروض التجاریة ،و 
األعمال المصرفیة االستثماریة و التأمین إلى غیر ذلك من له تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تتراوح بین 

  .1المالیة األنشطة
  .البنك التجاري ) ج ( النموذج  ) :06(جدول رقم                               

  

  )commercial bank(لتجاريالبنك ا) ج ( النموذج 

  النموذج بعض الدول المنتشر بها  األنشطة

 أنشطة یمارسها البنك بنفسه : 
 األنشطة المصرفیة التقلیدیة. 
 أنشطة یمارسها البنك من خالل شركة تابعة : 
 أنشطة األوراق المالیة : 1شركة تابعة. 
 أنشطة التأمین : 2شركة تابعة. 
 أنشطة مالیة أخرى: 3شركة تابعة .  

 .إنجلترا -
  .الیابان -

                                                                                                                     op.cite,p:104, Al Mamun Md, :Source              
                        

  
  

                                                
1 Ingo Walter,idem,P :03. 
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  ) : holding company( الشركة القابضة  ) د ( النموذج  :ا رابع
إنشاء شركة قابضة تسیطر على شركات تابعة تعمل في مجال الخدمات المصرفیة تجاریة والخدمات حیث یتم 

  .1المصرفیة االستثماریة، والتأمین، وربما أنواع أخرى من الشركات المالیة وغیر المالیة
  

  . الشركة القابضة ) د ( النموذج  ) :07(جدول رقم                                   

  ) holding company( البنك التجاري) ج ( النموذج 

  النموذج بعض الدول المنتشر بها  األنشطة

 أنشطة یمارسها البنك من خالل شركة تابعة : 
 األنشطة المصرفیة التقلیدیة  : 1شركة تابعة. 
 أنشطة التأمین : 2شركة تابعة. 
 أنشطة األوراق المالیة: 3شركة تابعة. 

  

 .الوالیات المتحدة األمریكیة -
  .الیابان -

                                                                                                                    op.cite,p:104, Al Mamun Md, :Source               

                        
  

                                                
1 Ingo Walter,op.cite,P :03.  
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  .من إستراتیجیة التنویعنشاط المصرف الشامل ض: لثانيالمبحث ا

في ظل المنافسة المحتدمة التي أصبحت تواجه البنوك السیما بعد موجة التحرر من القیود التي سادت         
في العقدین األخیرین ،كان لزاما على البنوك من أجل ضمان إستمرارها على الساحة المصرفیة أن تقدم حزمة 

كاملة من الخدمات المصرفیة تجمع بین ما بین التقلیدي والمستحدث ،وما بین الخدمات التي تنتجها صیرفة مت
الجملة وصیرفة التجزئة ،كما توسع مجال عمل البنوك ودخلت في مجاالت جدیدة كانت من صمیم أعمال 

كتسابها وظائفها یهو ما و  الوساطة المالیة األخرى كتقدیم منتجات التأمین أوممارسة أعمال اإلستثمار
ماسنتناوله من خالل هذا هذا و . ،یمكنها من تلبیة كافة إحتیاجات عمالئها والحفاظ على والئهممختلفة

المبحث،حیث سنتعرف على خصائص أنشطة البنوك الشاملة في المطلب األول ،وسنتطرق إلى وظائف البنك 
إلى خدمات البنوك الشاملة ،وسنتناول بعض التجارب الشامل في المطلب الثاني ،وفي المطلب الثالث سنتعرض 

  .العالمیة في مجال الصیرفة الشاملة في المطلب الرابع والذي جاء بعنوان اإلتجاه العالمي نحو الصیرفة الشاملة

  .خصائص أنشطة البنوك الشاملة: المطلب األول 

  :ن إیجازها فیما یليهناك ثالث خصائص أساسیة یتمیز بها أسلوب عمل المصارف الشاملة یمك
حیث تقوم البنوك الشاملة بتقدیم الخدمات المصرفیة التقلیدیة  :أداء مجموعة متكاملة من الخدمات : أوال

مل أیضا على تقدیم خدمات التأمین ،ویعد هدف تحقیق والمستحدثة ،وتعمل على دعم اإلستثمار وتنمیته ،كما تع
لتي یسعى إلیها البنك لخدمة عمالئه،وتنویع أسالیب تقدیم الخدمات التكامل بین األنشطة المختلفة من األمور ا

وخلق تدفقات وعملیات إقراض جدیدة ،مثال من خالل تقدیم اإلستشارات في مجال اإلستثمار الذي یؤدي إلى 
اإلستفادة من الموارد البشریة والخبرات في البنك وفي نفس الوقت تحریك الطلب على القروض والخدمات 

  .1یة األخرىالمصرف
حیث تلجأ البنوك الشاملة إلى التنویع في مصادر تمویلها عن : التنویع في مصادر التمویل واإلستثمار :ثانیا

 ياألنشطة التطریق اللجوء إلى مصادر غیر تقلیدیة ،باإلضافة إلى تنویع أدوات اإلستثمار ،وكذلك تنویع 
  :2وتنویع المخاطر التي تتعرض لها  تتعامل فیها

التمویل إذ أن التعامل مع مختلف القطاعات یزید من إحتماالت إرتفاع الطلب على القروض  تنویع مصادر – 1
بأن السیولة  ضيالتي تق (Liability Management Theory)وهو مایعني تبني نظریة إدارة المطلوبات 

  .و مصادر تمویل غیر تقلیدیةفقط وٕانما یجب أن یتوجه البنك نحالیمكن تأمینها من خالل اإلحتیاطي الثانوي 
في مجال اإلستثمارات من خالل اإلستثمار في األوراق المالیة مختلفة اآلجال و المناطق وطبیعة  التنویع – 2

األنشطة و القطاعات ،التنویع في مجال محفظة القروض الطویلة والمتوسطة والقصیرة األجل ،و الدخول في 
یذ عملیات الخصخصة للشركات الحكومیة وٕاستبدال القروض الممنوحة تنفمجاالت إستثماریة جدیدة من خالل 

  .للشركات بحصة في رأس المال
                                                

 .53:،صمرجع سابقدرید كامل آل شبیب ، 1
 .30:،ص2007،المكتبة العصریة للنشر والتوزیع ،المنصورة،مصر، )تقلیدیة الماضي وإلكترونیة المستقبل ( إدارة البنوك أحمد دمحم غنیم ، 2
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الخدمات المصرفیة وتساهم في تحقیق النمو للعائد ،كنشاط تدعم  التنویع بدخول أنشطة غیر مصرفیة – 3
واألجلة والعقود المستقبلیة  اإلستئجار التمویلي والتعامل بالعمالت من خالل أسواقها المعروفة كالسوق الحاضرة

   1.وسوق الخیارات 
ك حیث تمارس البنوك الشاملة أعمالها في مناطق جغرافیة متعددة تنتشر فیها سواء كان ذل :اإلنتشار  :ثالثا

طنین في دول أو مجتمعات مختلفة ،ومن المفترض اویشر إلى البحث عن الزبائن الق2داخل الدولة أو خارجها ،
،وطبعا 3ن التنویع أن یكون لدى المصرف تجربة وخبرة كافیة بالظروف اإلقتصادیة المختلفةفي هذا النوع م

ظیم نفسها بالشكل الذي یسمح بذلك،وذلك من خالل أحد لم تعد تن التستطیع البنوك توسیع نطاق نشاطها ما
  :األشكال التنظیمیة التالیة 

 .البنك ذو الفروع  – 1
المنتشرة في مناطق جغرافیة متفرقة ) الفروع ( ك التي تمتلك عدد من الوحدات البنوك ذات الفروع في تلتتمثل 

وتدار من خالل مركز رئیسي بواسطة مجلس إدارة واحد ،ویفترض منطقیا أن تقبل تلك الوحدات كافة أنواع 
عالم نظرا ونظام المصارف ذات الفروع المنتشرة مستعمل في معظم بلدان ال،4روعالودائع حتى یمكن إعتبارها كف

ة عملها جتیاز األزمات المحلیة وٕاتساع قاعدالخدمات وٕازدیاد الفرص أمامها إل لما یتمتع به من المرونة في تأدیة
وفي الواقع فإن ظاهرة وجود فروع متعددة للبنك الواحد لها مؤیدوها ومعارضوها .5الكلیةوخفض التكالیف الثابتة و 

  :ستند إلیها مؤیدوا الفروع ما یلي ولكل مبرراته ،فمن ضمن المبررات التي إ
  ذات الفروع یمكنها خدمة عدد أكبر من العمالء نتیجة اإلنتشار الجغرافي الواسع البنوك.  
  تتیح للبنك إستغالال أمثل للموارد من خالل تحویل األموال من الفروع التي یقل فیها الطلب على القروض

  .إلى فروع أخرى تحتاج للمزید من األموال 
 وٕاتساع نشاطه ،وهو مایؤدي إلى تحقیق الوفرات اإلقتصادیة اء الفروع یؤدي إلى كبر حجم البنك إنش

  .المرتبطة بالحجم الكبیر
  خلق مناخ تنافسي ،فإدراك البنك الذي یعمل في منطقة جغرافیة معینة إلمكانیة قیام بنك منافس بإفتتاح فرع

  .فیة وتطویرهاله في نفس المنطقة یدفعه إلى تحسین الخدمة المصر 
  تسهم الفروع في زیادة تنویع ودائع البنك والقروض التي یقدمها،فالتعدد الجغرافي یحمل للبنك نوعیات

  .متباینة من العمالء وأنشطتهم
  :یسوق المعرضون عدد من الحجج للرد على ماتقدم ،من أهمها مایليومن ناحیة أخرى 

  فیة التي یحتاجها العمالء في المنطقة التي یخدمهامن الممكن أن الیقدم الفرع جمیع الخدمات المصر.  
 ود فائض ــالة وجـــعة له ،ففي حـــروع تابـــود فــاجة لوجــحقیقه دون الحـوارد یمكن للبنك تـثل للمـالل األمــاإلستغ 

                                                
 .54:،صكامل آل شبیب ،مرجع سابقدرید  1
 .30:،صمرجع سابقحمد دمحم غنیم ،أ 2
 .177:،صمرجع سابق رعد حسن الصرن، 3
 .262:،صسابق  مرجعطارق طھ ، 4
 .43:،دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان ،األردن،ص )الواقع والتطبیقات العملیة(إدارة المصارفصادق راشد الشمري ، 5
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  .مالي لدى البنك یمكنه إقراض بنوك أخرى ،والعكس في حالة وجود نقص     
 یة أن كثرة عدد الفروع یؤدي حتما إلى خفض التكالیف ،لكنها أشارت في المقابل لم تؤكد الدراسات المیدان

الوفرات ،فضال عن أن الحجم لیس هو المتغیر الوحید إلى أن البنك المتوسط الحجم هو الذي یمكنه تحقیق 
  .المؤثر على الوفرات اإلقتصادیة ،فیجب عدم إغفال تأثیر تنوع المزیج الخدمي

  إلى خلق المناخ التنافسي ،بل من الممكن أن یتسبب ذلك في خلق یؤدي إنشاء الفروع لیس بالضرورة أن
مناخ إحتكاري إذا ما نجح عدد محدد من البنوك في السیطرة على النشاط المصرفي من خالل فروعه 

  .المتعددة
  تشتت جهوده حتى لو أسهمت الفروع في تحقیق التنویع للبنك ،فهي في المقابل تؤدي إلى تضخمه وبالتالي

وصعوبة التنسیق واإلشراف على هذا الحجم الكبیر من الفروع وهو ما یسهم في النهایة في فشل البنك 
   .1وٕاحتمال خروجه كلیا من السوق

   .( Bank Holding Company )البنك كتابع لشركة قابضة  – 2
قد تمتد سیطرة الشركة إلى بنوك أخرى  بتنظیم نفسه لیكون وحدة تابعة لشركة قابضة ،بعدئذ یتمثل في قیام البنك

أما بالنسبة للشركة القابضة فیتم تأسیسها إما .صرفیة كما قد تمتد إلى شركات تمارس أنشطة أخرى غیر م
بواسطة كبار المساهمین في البنك أو بالتعاون مع مستثمرین آخرین یعتقدون بإمكانیة تحقیق البنك ألرباح أكبر 

ت سیطرة شركة قابضة، وحتى تتحقق سیطرة الشركة القابضة على البنك ینبغي أن لو أعید تنظیمه لیصبح تح
من جملة األسهم المصدرة ،ویمكن التمییز بین نوعین من 25% تمتلك حصة من أسهمه العادیة التقل عن 

 : الشركات القابضة 

حیث تسیطر ،( Single Bank Holding Company )  الواحدالشركة القابضة ذات البنك  :النوع األول -أ
    .الشركة القابضة على بنك واحد ،إلى جانب سیطرتها على شركة أو شركات تمارس أنشطة غیر مصرفیة

تمتد  ( Multi Bank Holding Company) الشركة القابضة ذات البنوك المتعددة :النوع الثاني - ب
شركات تمارس أنشطة غیر مصرفیة ،ومن السیطرة ألكثر من بنك ،كما قد تمتد ألكثر من بنك كما قد تمتد إلى 

المتوقع طبعا أن یكون إنظمام البنوك والشركات إلى الشركة األم أي الشركة القابضة وفقا لضوابط ومعاییر 
  .معینة 

  :بنوك السالسل  – 3
ى نشأت بنوك السالسل مع نمو حجم البنوك التجاریة ونمو حجم األعمال التي تمولها من أجل تقدیم خدماتها إل

مختلف فئات المجتمع ،وهذه البنوك تقوم بنشاطها من خالل فتح سلسلة متكاملة من الفروع ،وهي عبارة عن 
عدة بنوك منفصلة عن بعضها إداریا ،ولكن یشرف علیها مركز رئیسي واحد یتولى رسم السیاسات العامة التي 

  والنشاط تلتزم بها كافة وحدات السلسلة ،كما ینسق األعمال
  .،وال یوجد هذا النوع من البنوك التجاریة إال في الوالیات المتحدة األمریكیة دات بین الوح

                                                
 . 263، 262:طارق طھ ،مرجع سابق ،ص،ص  1
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  :بنوك المجموعات  – 4

وهي أشبه بالشركات القابضة التي تتولى إنشاء عدة بنوك أوشركات مالیة فتمتلك معظم رأسمالها 
ي ،وأصبحت من وتشرف على سیاساتها وتقوم بتوجیهها ،ولهاذا النوع من البنوك طابع إحتكار 

   .1سمات العصر ،وقد إنتشرت مثل هذه البنوك في الوالیات المتحدة األمریكیة ودول غرب أوربا

  .وظائف البنك الشامل :المطلب الثاني 

ت ومؤسسا 2واألعمال تقوم البنوك الشاملة بممارسة كل وظائف البنوك التجاریة وكذلك بنوك اإلستثمار        
  :وظائف البنوك الشاملة فیما یلي  ،ویمكن ذكر أهمتأمینال

و إصدار السندات القابلة  بتقدیم خدمات ترویج األسهمتطویر وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة بما یسمح  - 1
للخصم وخدمات التغطیة والتأمین ضد المخاطر،وخدمات المبادالت والمستقبلیات والعقود األجلة ،وكذلك 

لودائع ومنح اإلئتمان باإلظافة إلى خدمات أمناء وصنادیق اإلستثمار وأمناء الوساطة المالیة الخاصة بتلقي ا
  .اإلكتتاب

إكتشاف وتحلیل وتقویم الفرص اإلستثماریة وٕاعداد دراسات الجدوى اآلزمة والترویج لها بالمشاركة مع  – 2
  .وكاألخرین ،مما یؤدي إلى فتح مجاالت جدیدة للتوظیف المصرفي وتوفیر موارد جدیدة للبن

      صناعة األسواق المتكاملة وتوفیر المعلومات الألزمة وٕاتاحتها للمستثمرین والعمالء مع تقدیم المساندة – 3
  .و الدعم الآلزم لحمایة المشروعات الولیدة والترویج لمنتجاتها

الدولیة والفوز فتح األسواق الخارجیة وٕاختراق أسواق التصدیر الدولیة بما یمكن للعمالء من كسب الصفقات  – 4
  .بعقود تصدیر دائمة وممتازة

تعبئة الفائض اإلقتصادي والنقدي وتحریك الفائض اإلقتصادي العیني بتحویل أشكاله التقلیدیة إلى  – 5
نقدیة،والعمل على خلق أشكال جدیدة من وسائل الدفع ذات القدرة العالیة على الحركة و التي تتمتع في نفس 

  .ستقرار والتدفق واألمانالوقت بقدر كبیر من اإل
تحقیق التوظیف األفضل والكامل للموارد و اإلمكانیات والقدرات المتاحة بما یضمن تحقیق أكبر عائد  – 6

وأعلى درجة أمان من خالل الدخول باإلستثمار المباشر في المشروعات العمالقة ،والنهوض بالشركات القائمة 
، وسع واإلنتشارمن خالل تبني برامج التحدیث وعملیات الت ویجب على 3واإلستفادة من إقتصادیات الوفرة

  :المصرف عند أدارته لألموال بشكل شمولي أن یأخذ في الحسبان الجوانب التالیة 
  . الفرص .  ب.                       الحاجات .  أ     
  .  المخاطر .  د         .                 الكلف .  ج    

                                                
 . 18، 17: ، ص 2005دار الجامعة الجدیدة ،اإلسكندریة ،مصر ،، إدارة البنوكسعید أنور سلطان ، دمحم  1
 .29:أحمد دمحم غنیم ،مرجع سابق ، ص 2
 .423،492:،ص،ص  2000،دار المریخ ،الریاض ،العربیة السعودیة، )التحدیات الراھنة(األداء المالي لمنظمات األعمال السعید فرحات جمعة ، 3
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      التي ستحقق االهداف المصرفیة ضمن الحدود المفروضة والخاصة بطبیعة العمل اسیات السی.  هـ       
  1.المصرفي والسلطات الرقابیة             

المالئمة وتهیئة المناخ اإلستثماري ،تعظیم إیجابیات  المساهمة الفعالة في إستیعاب التكنلوجیا المتطورة – 7
وزیادة قدرتها على مواجهة المخاطر من خالل تقدیم  تها وتنویع خدماتهاالسوق المصرفیة ،توسیع شبكة معامال

  .الخدمات ذات الطابع الشامل مثل إتاحة قروض المساندو والدعم
البنك الشامل لجزء من محفظة قروضه  توفیر مجاالت توظیف مناسبة للبنوك الصغیرةمن خالل إتاحة – 8

  .إلنتشار الجغرافي والقطاعيوٕاستثماراته والتي تتمتع بمزایا التنوع وا
إدارة عملیات اإلندماج بین البنوك ومؤسسات التمویل وعملیات الشراء لجانب من أصولها بما یحافظ على  – 9

  .إستقرار السوق المصرفیة ویجعل تقلباتها في إطار الحدود اآلمنة
  .قتصادیةالعمل كصندوق إحتیاطي إلمتصاص وٕاستیعاب التأثیرات السلبیة للدورة اإل – 10
     2.التوسع في نشر البنوك ومؤسسات التمویل واإلئتمان والخصم  – 11
وضع الهیكل اإلداري والتنظیمي للشركات وتبني برامج تأهیل وٕاعادة تأهیل الشركات القائمة ،والترویج  – 12

  .للمشروعات المطروحة للخصخصة محلیا ودولیا
ق منافذ للمنتجات الوطنیة من خالل تسهیل إقامة المعارض المساهمة في فتح األسواق الخارجیة وخل – 13

،توفیر المعلومات عن األسواق الخارجیة وتمویل التصدیر عن طریق تقدیم الخدمات المصرفیة التي بالخارج 
   3.تسهل التجارة الخارجیة

 :يضمن الشكل التالویمكن تلخیص وظائف المصرف الشامل        
     .المجاالت الخدمیة للمصرف الشامل المعاصر ):02( مشكل رق                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .82:مرجع سابق ،صرعد حسن الصرن،:رالمصد       
 

                                                
دراسة تحلیلیة في  عینة من المصارف / دور المصارف الشاملة في تعزیز االداء المصرفي وتنشیط االستثمار المؤسسي الح الدین دمحم أمین ، ص 1

 .06:، ص12/10/2015،أطلع علیھ بتاریخ www.iefpedia.com :لموسوعة اإلقتصاد والتمویل اإلسالمي ،بحث منشور على الموقع اإللكترونيالعراقیة
 .423:السعید فرحات جمعة ،مرجع سابق ،ص  2
 .76:،ص 2010،دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ، إقتصادیات النقود والبنوكالسید متولي عبد القادر، 3

                                          
                                                                                              

                             

 وظائف المصرف الشامل

أمین          الت
وظیفة إدارة (

السمسرة باألوراق 
 المالیة

تمویل اإلستثمارات 
وظیفة ضمان (

 )األصول

تمویل التجارة 
 )وظیفة اإلستثمار(

وظیفة إدارة 
 النقدیة

وظیفة تنمیة 
 العقارات والمجتمع

  وظیفة اإلئتمان
 واإلقراض

  وظیفة المدفوعات
  )المعامالت(

  وظیفة اإلدخار
  والتوفییر

  وظیفة اإلستثمار
 والتخطیط
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  .خدمات البنوك الشاملة  :المطلب الثالث  

لم ألى الكوننة ،لذلك من خالل التغیرات الكثیرة وفي ظل المنافسة الشدیدة في البیئة المصرفیة ودخول العا       
فإن أنشطة وأعمال المصارف التجاریة إتسعت وأصبحت تلعب دورا حیویا ولیست مكانا لتجمیع األموال 
وٕاقراضها،من خالل عملها التقلیدي بإعتبارها الوسیط بین وحدات الفائض ووحدات العجز،وٕانما أصبحت 

خدمات المصرفیة التي یحتاجها المجتمع باإلضافة المصارف تلعب دورا حیویا وأساسیا في تأدیة جمیع أنواع ال
إلى الدور الذي تلعبه في تنمیة القطاعات المختلفة،حیث أن الخدمات التي تقدمها المصارف ضمن مفهوم 

 : الصیرفة الشاملة كثیرة ومتعددة یمكن أن نصنفها ضمن ما یلي

  .األنشطة المصرفیة بالتجزئة  : أوال

ضمن صیرفة التجزئة عددا من الخدمات لزبائنها یرتبط بأشكال مختلفة من  ةتعرض البنوك الشامل       
حسابات الودائع والقروض ،تركزهذه األنشطة على تقدیم الخدمات إلى عدد كبیر من الزبائن قصد التمویل 

ات الخدمروض المشتركة،ــــــــــالق،الخدمات المصرفیة الخاصة الشخصي وخدمات األعمال الصغیرة ،كتقدیم 
  .وغیرها رفیة االلكترونیةــــالمص

  .)خدمات المجتمعات الفائقة (  الخدمات المصرفیة الخاصة  - 1
العدید من التطورات السریعة  خدمات المجتمعات الفائقةشهدت الخدمات المصرفیة الخاصة والتي یطلق علیها 

تنافس الشدید بین البنوك والمؤسسات والمتالحقة مثلها في ذلك مثل الخدمات المالیة األخرى ،وذلك نتیجة ال
المالیة األخرى في مجال تنویع الخدمات المالیة المقدمة للعمالء ،باإلظافة إلى الزیادة المتناهیة في ثروات 
األفراد على مستوى العالم ،علما بأن هذا النوع من العمل المصرفي كان حكرا على البنوك السویسریة ،غیر أن 

لعالم حالیا تسعى للحصول على هذه الثروات إلدارتها وتوجیهها لقنوات اإلستثمار األمثل البنوك في معظم دول ا
  .بهدف تحقیق المزید من األرباح الناتجة عن العمولة المرتفعة لتأدیة هذه الخدمة 

  : الخدمات المصرفیة الخاصة تعریف – أ
ألعمال و المستثمرین الذین یحتاجون إلى هذه الخدمات مخصصة لخدمة األفراد والعائالت الثریة وكبار رجال ا

خدمة متمیزة وسریعة مقابل تحمل أعباء إدارة وٕاستثمار هذه األموال ،حیث أن عمیل الخدمات الخاصة ال یمانع 
  .في دفع رسوم إضافیة مقابل الحصول على خدمة شخصیة توائم ظروفه وتستجیب إلحتیاجاته

خاصة بأنها خدمة غیر تقلیدیة إلدارة ثروات األفراد والعائالت الثریة ومن هنا یمكننا تعریف الخدمة المصرفیة ال
،إذ تقوم على تقدیم الخدمات التوظیفیة واإلستثماریة وٕایجاد أفضل المنتجات اإلستثماریة في األسواق العالمیة 

في الغالب  والمحلیة بشكل منفرد ومستقل ألصحاب الثروات الخاصة بشرط إمتالكهم ألصول مالیة سائلة تتراوح
ألف و ملیون دوالر وتختلف هذه الحدود المالیة من بنك آلخر ،فعلى سبیل المثال  یشترط بنك  500بین 

Citibank  ألف دوالر ،ومؤسسة  100أن یمتلك العمیل أصول مالیة تفوقMerrll Lynch  تشترط أكثر من
   800ألف و 150 راوح ثروة الفرد بین تت رط أنـالسویسري فیشت Julius Baer Bankألف دوالر ،أما بنك  400
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  والتي تشترط   Morgan Stanlyألف دوالر ،وهناك بعض المؤسسات المالیة التي تبالغ في ذلك ومنها مؤسسة 
  .1ملیون دوالر 05أن یمتلك العمیل أصول مالیة سائلة ال تقل عن 

  :األركان الرئیسیة للخدمات المصرفیة الخاصة  – ب
  :على ثالث أركان رئیسیة نتناوله ضمن ما یلي  رفیة الخاصةالخدمات المصتقوم  

  :التوجه القوي نحو العمیل  – 1-ب
فإن المصارف تعتمد على فلسفة تسویقیة تقوم على أساس  لغرض المحافظة على التوجه القوي نحو العمیل

صوصیات المجتمعات اإلندفاع نحو العمیل ،یصاحب ذلك اإللتزام بخدمته ،إلى جانب التفاعل التواصل مع خ
  .التي تعمل فیها 

  : تحقیق الوفرات في تكالیف خدمة العمالء  – 2-ب
من خالل مركزیة األنشطة غیر توازن المصارف بین سعیها لتخفیض التكالیف وبین إدارة العالقات بین العمالء ،

 )الخارجیة،اإلستثماراتة ،الرقابة وارد البشریة ،المحاسبمثل معاجة البیانات ،إدارة الم( المرتبطة مباشرة بالعمیل 
  .،وكذلك تحقیق وفرات في مجال الخدمة المركزیة المقدمة للعمالء من خالل إستخدام التكنلوجیا الحدیثة 

  : طرح تشكیلة واسعة من المنتجات  – 3-ب
ب تشكیلة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبیة إحتیاجات عمالئها ،فقد إستطاعت إكتسا تطرح المصارف

  2.الخبرات والمهارات من خالل خدمتها لهذه القاعدة من العمالء
  :للخدمات المصرفیة الخاصة األركان الرئیسیة  وفیما یلي شكل یوضح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .133-131 : ص  –نفس المرجع ،ص    1  

العربي للدراسات المالیة والمصرفیة،األردن ،المجلد الثالث ،العدد  ،مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة ،المعھد إستراتیجیات مصارف المجتمعات الفائقة  2
  .13: ،ص  1995،مارس  األول
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  .للخدمات المصرفیة الخاصةاألركان الرئیسیة  ):03( شكل رقم                   
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

  .14:، مرجع سابق ،صصارف المجتمعات الفائقةإستراتیجیات م:  المصدر

  .ممیزات الخدمات المصرفیة الخاصة  – 3
  :یمكن إیجازها في النقاط التالیة 

الخدمات المصرفیة  المنافسة الشدیدة والمتنامیة ما بین البنوك التقلیدیة من جهة ،وبین تلك البنوك ومقدمي –أ 
  .ق أدوات مصرفیة جدیدة الخاصة من جهة ثانیة األمر الذي أدى إلى خل

تزاید نسبة المؤسسات من خارج القطاع المصرفي بشكل الفت لإلنتباه في سوق الخدمات المصرفیة  –ب 
الخاصة ،حیث أخذت العدید من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة والتي عادة تقدم خدمات إستثماریة على 

ة لكبار العمالء على مستوى العالم ،حیث أدى ذلك مستوى الطبقات الوسطى بتقدیم الخدمات المصرفیة الخاص
البنوك الشاملة ،بنوك التجزئة :للتأثیر على بنیة السوق ،حیث تتكون الیوم من مجموعة من المؤسسات أهمها 

  .،بنوك اإلستثمار ،والمؤسسات غیر المالیة
تأتي في مقدمتها البنوك ،و سیطرة عدد قلیل من البنوك العالمیة على سوق الخدمات المصرفیة الخاصة  –ج 

  .السویسریة واألمریكیة 
تعتبر الصیرفة الخاصة أكثر المجاالت المصرفیة نموا خاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة ،حیث أن  –د 

وذلك في  %54ملیاردیر یشكلون أعلى نسبة من أصحاب الملیارات في العالم بنسبة  300هناك أكثر من 
  .1 1990سنة

                                                
 .83،82:،ص،ص 2008، عمان،األردن دار وائل للنشر، لتسویق المصرفي بین النظریة والتطبیقاصالح دمحم أبو تایة ، 1

  لخدمات المصرفیة الخاصةلاألركان الرئیسیة 
 )خدمات المجتمعات الفائقة ( 

 
 

التشكیلة الواسعة 
 للمنتجات

الوفرات في التكالیف 
 للعمالء

 التوجھ نحو العمیل

اإلستجابة السریعة  – 1
  .للطلبات الحالیة للعمالء

عاملون ومدراء  – 2
یتمتعون بالخبرات 

  .ھارةموال

  .توحید المكاتب  – 1
  .المھنیة والكفاءة  -2
  .تكنلوجیا معاصرة  – 3
الجھود المنسقة بین  – 4

  .ات المصرف وحد
اإلستخدام الكفؤ  – 5

  .إلمكانیات المصرف

الخاصة إتخاذ القرارات  – 1
  .بالعمالء

  .بناء العالقات مع العمالء – 2
خدمة شخصیة تتمیز  – 3

  .بالمسؤولیة والعنایة 
التفاعل والتواصل القوي  – 4

  .مع المجتمع
تقارب متخذي القرار مع  – 5

  .العمالء
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  .شتركة لقروض الما -2
تتمیـــــــز قـــــــروض التجمـــــــع المصـــــــرفي عـــــــن القـــــــروض العادیـــــــة فـــــــي كـــــــون الثانیـــــــة أي القـــــــروض العادیـــــــة، تقـــــــدم 
ـــــة للمصـــــرف الواحـــــد بمفـــــرده،  ـــــة، تكـــــون ضـــــمن القـــــدرات المالیـــــة وضـــــمن حـــــدود المخـــــاطر المقبول بمبـــــالغ معقول

 مــــع المصـــــرفيقـــــروض التجإلى مـــــا یســــمى بتجـــــاوزت حاجــــة المقتـــــرض هــــذه الحـــــدود، یــــتم اللجــــوءمــــا إذا ولكــــن 
  :له من خالل عدة نقاط على النحو التالي والتي سنحاول التطرق.
  :القروض المشتركة نشأة ومفهوم – أ

ــــــة التــــــي كانــــــت تقــــــام فــــــي مــــــدینتي  ــــلها إلــــــى األســــــواق التجاری ، )Antwerp(فكــــــرة القــــــروض المجمعــــــة قدیمــــــة، تعــــــود فــــــي أصــ

ـــــ(Lyons)و ـــــل ال ـــــدم التموی ـــــت مجموعـــــة مـــــن المقرضـــــین تق ـــــدما كان ـــــة واحـــــدة تفـــــوق قـــــدرة الممـــــول ، عن الزم لعملی
الواحــــــد، ومــــــع األیــــــام تطــــــورت هــــــذه الفكــــــرة حتــــــى أصــــــبحت فنــــــًا متقــــــدمًا ونمــــــت مــــــن حیــــــث الحجــــــم واألهمیــــــة 
لتصـــــل إلـــــى مســـــتوى جعـــــل منهـــــا وســـــیلة هامـــــة مـــــن وســـــائل التمویـــــل فـــــي المجـــــالین الـــــدولي والمحلـــــي، إذ أنهـــــا 

والمشـــــاریع الخاصـــــة مـــــن  الحكومیـــــة مؤسســـــاتالمـــــات و كانـــــت األداة التـــــي تمكنـــــت بواســـــطتها الكثیـــــر مـــــن الحكو 
  .1الحصول على جزء هام من احتیاجاتها التمویلیة ذات الحجم الكبیر

ف القــــــــروض المشــــــــتركة و  قــــــــروض كبیــــــــرة القیمــــــــة نســــــــبیًا تــــــــنظم :" بأنهــــــــا )قــــــــروض التجمــــــــع المصــــــــرفي (تعـــــــرّ
ـــــــرض معـــــــین، ب ـــــــةاللصـــــــالح مقت ـــــــین مجموعـــــــة مـــــــن المصـــــــارف والمؤسســـــــات المالی المقرضـــــــة، إمـــــــا  مشـــــــاركة ب

لوجــــود قیــــود تســــلیفیة تحــــد مــــن قــــدرة المصــــرف الواحــــد علــــى تقــــدیم مبــــالغ كبیــــرة، أو لرغبــــة مــــن المقرضــــین فــــي 
  .2" توزیع مخاطرها أو األمرین معا

  :أشكال قروض التجمع البنكي - ب
  :أحد الشكلین التالیینمن حیث هیكلة التنظیم تتخذ قروض التجمع البنكي 

  .)Revolving Credit(ار دو إعتماد  -1-ب
ـــــرض و  ـــــراض مـــــا بیســـــمح للمقت المتفـــــق أن یكـــــون القـــــرض خاللهـــــا فتـــــرة الفـــــي أي وقـــــت خـــــالل  دفعـــــهإعـــــادة اقت

ــــى قــــرض محــــدد موعیــــد التســــلیم   ــــا مــــا یتحــــول هــــذا النــــوع مــــن القــــروض بعــــد نهایــــة مــــدة الــــدوران إل دوارا ،وغالب
لعوامـــــل معینـــــة  تبعـــــااعـــــا وٕانخفاضـــــا إرتف، ویفضـــــل هـــــذا األســـــلوب عنـــــدما تكـــــون احتیاجـــــات المقتـــــرض متذبذبـــــة 

  .نتیجة لطبیعة الغایة الممولةأو 
  .)Term loan( قرض عادي -2-ب

 مســــــــتطاع ال یكــــــــون ب وأهـــــــم مــــــــا یمیــــــــزه عــــــــن الشــــــــكل الســـــــابق هــــــــو أنــــــــهقـــــــرض ذو مواعیــــــــد محــــــــددة الوفــــــــاء، 
  .المقترض إعادة اقتراض ما سدده من أصل القرض

  .أسباب لجوء البنوك إلى القروض المشتركة – ج
 تعذر تحمل بنك واحد مسؤولیة القرض بالكامل.  
 توزیع مخاطر التسلیف اإلئتماني على أكبر عدد ممكن من المقرضین.  

                                                
 .569:،ص2000،دون دار نشر، عمان،األردن ،02،ج وجھات نظر مصرفیةمفلح عقل ، 1

  .570:،ص نفسھالمرجع   2
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  ــلیفیة المفروضــــــة مــــــن طــــــرف الســــــلطات النقدیــــــة والتــــــي تحــــــد مــــــن تجنـــــب المشــــــاكل المتعلقــــــة بــــــالقیود التســــ
  .قدرة المصرف الواحد على تقدیم قرض كبیر الحجم

 ت القدرة التسویقیة المحدودة للمشاركة في مثل هذه القروضإتاحة الفرصة للبنوك ذا.  
  ـــن خـــــالل العمـــــوالت اإلضـــــافیة التـــــي تســـــتوفي علـــــى مثـــــل هـــــذه القـــــروض الحصـــــول علـــــى دخـــــل أفضـــــل مــ

  .1وال یوجد ما یماثلها في القروض العادیة
  . القروض المشتركةأهمیة  – د

 تمویلیة احتیاجات على الحصول إمكانیة منها المقترض ، للعمیل المزایا من العدید المشتركة القروض تتیح
 سعر على الحصول عن فضال للعمیل، بمفرده بنك یوفرها یمكن أن التي اإلئتمانیة الحدود تفوق قد ضخمة
 بین المخاطر توزیع في تتمثل والتي المقرضة، للبنوك المحققة للمزایا السداد ، بإلضافة في وتیسیرات تنافسي

 المشتركة إلدارة القروض نتیجة البنوك تتقاضاها التي العموالت تعد كما ض، القر مویلت في البنوك المشتركة
 للبنوك بالنسبة خاصة اإلئتمان في منح البنوك خبرات زیادة إلى إضافة راداتها، إي مصادر من هاما مصدرا
  2.اإلئتمان منح في سابقة وذات خبرة ة كبیر بنوك مع إلشتراكها نظرا النشأة حدیثة

  :الخدمات المصرفیة االلكترونیة - 3
شهدت الصناعة المصرفیة فى اآلونة األخیرة تقدما ملموسا فى مجال السماح لعمالء البنوك بإجراء العملیات  

المصرفیة من خالل شبكات اإلتصال االلكترونیة ومن المتوقع أن تنتشر هذه العملیات بشكل واسع فى الفترة 
مستمر فى مجال التقنیة المصرفیة، كما شهد العالم إصدار وسائل دفع لنقود المقبلة خاصة فى ظل التطور ال

كوسیلة لتسویة المعامالت فیما بین مختلف األطراف،وٕانطالقا من ذلك فقد  Electronic Moneyالكترونیة 
باشرة مأصبحت البنوك المعاصرة تقدم لعمالئها مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفیة اإللكترونیة المتمیزة 

  .إلى العمالء 
  :الخدمات المصرفیة االلكترونیةتعریف  – أ

توفیر منتجات وخدمات التجزئة المصرفیة عن  على أنهاألنشطة المصرفیة االلكترونیة اتعریف لجنة بازل حیث 
 ،إدارة الحسابات  ،السلفیات ،طریق القنوات االلكترونیة وتتضمن هذه المنتجات والخدمات تلقي الودائع 

   3.ىخر سداد الفواتیر االلكترونیة وتوفیر منتجات وخدمات الدفع االلكتروني األ ،ستشارات النقدیة اإل
یقصد بالعملیات المصرفیة االلكترونیة تقدیم البنوك الخدمات المصرفیة التقلیدیة أو المبتكرة من خالل شبكات و 

وفقا لشروط العضویة التى تحددها البنوك،  إتصال الكترونیة تقتصر صالحیة الدخول إلیها على المشاركین فیها
  4.وذلك من خالل أحد المنافذ على الشبكة كوسیلة إلتصال العمالء

                                                
 .355،353:ص عمان،األردن، ،2006، دار وائل للنشر،  إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والدولیة، إسماعیل علي إبراھیم الطراد ،خالد أمین عبد هللا 1

، 2008،جامعة دمحم خیضر،الجزائر،العدد الرابع ،دیسمبر ،مجلة أبحاث إقتصادیة وإداریة الخدمات المصرفیة في ظل التحوالت العالمیةغزازي عمر ،  2
  .24:ص

- 01:،أطلع علیھ بتاریخ  www.iugaza.edu: ،بحث منشور على الموقع اإللكتروني لجامعة غزة أدوات الصیرفة االلكترونیةعالء سعید حسین سعد ،  3
  .03:،ص 10-2013

،جلسة مجلس إدارة البنك بتاریخ  مصرفیة اإللكترونیة وإصدار وسائل دفع النقود اإللكترونیةالضوابط الرقابیة للعملیات الالبنك المركزي المصري،  4
  . 02:،ص 28/2/2002

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  
  
   

79 
 

  مدخل للصريفة الشاملة                                 الفصل الثاني

  :الخدمات المصرفیة االلكترونیة نشأة - ب
، حیث قام في ذلك الوقت 1981قد یتفاجأ الكثیرون حین یعلموا بأن نشأة فكرة البنوك اإللكترونیة تعود للعام 

،  Citibank  ،Chase Manhattan  ،Chemicalالكبرى في نیویورك وهي أربعة من البنوك 
Manufacturers Hanover  بعرض الخدمات البنكیة المنزلیة من خالل نظام البث النصي ،)Videotex( 

والذي كان یعمل من خالل أنظمة االتصال الهاتفي البدائیة باستخدام لوحة المفاتیح الرقمیة إلرسال التعلیمات 
ونظرًا لعدم الرواج التجاري لنظام البث النصي . طریق إشارات إلى البنك تشرح فیها كیفیة أداء المعامالتعن 

)Videotex(  ًبدوره لم یلقى العمل البنكي من داخل المنزل رواجًا في ذلك الوقت أیضا.  
في هذا . 1995العام  لقد بدأت الخدمة البنكیة عبر اإلنترنت كما هو معروف الیوم في السادس من أكتوبر من

أول منشأة مالیة توفر خدمة اإلنترنت البنكي لالستخدام من  Presidential Savings Bankالیوم كان بنك 
 Chaseبتكار والسیما لدى بنوك مشهورة مثل بنك إللعادیین، وسرعان ما انتشر هذا اقبل العمالء ا

Manhattan  وبنكWells Fargo خدمي البنوك كانوا مترددین في وضع ثقتهم ، في حین أن العدید من مست
ومعامالتهم المالیة في تصرف المواقع اإللكترونیة واإلنترنت، لكن ونظرًا لما تتضمنه الخدمات البنكیة عبر 
اإلنترنت من مزایا وفوائد استطاعت التغلب على هذه المخاوف وفرضت وجودها على الغالبیة في نهایة 

  .1المطاف
  :اإللكترونیة المصرفیة تلمعامالا أھمیة - ج

 البنوك ولعل  تجنیها الكثیرة التي للفوائد یعود اإلنترنیت عبر المالیة وخدماتها أنشطتها بتسویة البنوك قیام إن
  :أهمها
 إلى لالنتقال الحاجة بدون البنكیة المختلفة المعامالت بعض إلجراء البنك یتحملها التي النفقات تخفیض 

 موقع إنشاء تكلفة ألن البعیدة المناطق في جدیدة للبنك فروع إنشاء تكلفة توفیر ىإل یؤدي ما وهذا البنك
 مدربة وعمالة وأجهزة مباني من یحتاجه بما له جدید إنشاء فرع بتكلفة تقارن ال اإلنترنیت عبر للبنك

 عامالتالم وبعض البنكیة خدماته تسویق )اإلنترنیت على موقعه عبر(فممارسة البنك ،وصیانة ومستندات
 به واالرتقاء ارتباطهم لزیادة یؤدي مما عمالئه مع عالقاته وتدعیم تنافسیة میزة متالكإ تساعده على المالیة
 تبلغ العادیة المصرفیة الخدمة تكلفة أن اإلحصاءات إحدى بینت وقد ،التجاریة المعامالت مستوى على

 سنتا 2 و اآللي الصراف بواسطة ى سنتاإل وتنزل الهاتف بواسطة تمت إذا سنتا 55 مقابل دوالر 1.07
  .2اإلنترنیت بواسطة

   حیـث تتمیـز البنـوك بقـدرتها علـى الوصـول إلـى قاعـدة عریضـة إمكانیة الوصول إلـى قاعـدة أوسـع مـن العمـالء،
مـن العمــالء دون التقیــد بمكــان أو زمــان معــین، كمــا تتــیح لهـم إمكانیــة طلــب الخدمــة فــي أي وقــت وعلــى طــول 

وهو ما یوفر الراحة للعمیل، إضـافة إلـى أن سـریة المعـامالت التـي تمیـز هـذه البنـوك تزیـد مـن ثقـة أیام األسبوع 
  العمالء 

                                                
كلیة  إدارة المصارف،أطروحة دكتوراو،تخصص العوامل المؤثرة في اختیار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمھا البنوك اإللكترونیةطارق دمحم األعرج ،  1

  .19:،ص 2013األكادیمیة العربیة المفتوحة، الدنمارك، ،اداإلدارة واالقتص
 .203:،ص 2007،ماي11،مجلة العلوم اإلنسانیة ،جامعة دمحم خیضر،بسكرة ،الجزائر،العدد  العملیات المصرفیة اإللكترونیةأحمد بوراس، 2
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  .1فیها
   المعلومات تكنولوجیا وتطویع الفكري المال رأس تعزیز.  
   2.التقلیدیة الحواجز ورفع الجغرافیة المسافات اختصار  
  تقدیم خدمات مصرفیة كاملة وجدیدة:  
  اإللكترونیــة كافــة الخــدمات المصــرفیة التقلیدیــة، وٕالــى جانبهــا خــدمات أكثــر تطــورا عبــر األنترنــت تقــدم البنــوك

  :تمیزها عن األداء التقلیدي مثل 

  شكل بسیط من أشكال النشرات اإللكترونیة اإلعالنیة عن الخدمات المصرفیة.  
  إمداد العمالء بطریقة التأكد من أرصدتهم لدى المصرف.  
 العمالء للكمبیاالت المسحوبة علیهم إلكترونیا  تقدیم طریقة دفع.  
  للعمالء ) من أسهم و سندات ( كیفیة إدارة المحافظ المالیة.  
  3طریقة تحویل األموال بیم حسابات العمالء المختلفة.  
  :اإللكترونیة  المصرفیة أشكال الخدمات – د

  :از ضمن مایلي بإیجالخدمات المصرفیة اإللكترونیة أشكال یمكن التطرق إلى بعض 
 :البطاقة اإلئتمانیة  – 1-د

تعتبر من أشهر الخدمات المصرفیة التي إستحدثتها المصارف التجاریة في الوالیات المتحدة األمریكیة      
خالل ستینیات القرن الماضي ،وتتلخص هذه الخدمة في منح األفراد بطاقات بالستیكیة تحتوي على معلومات 

حسابه ،وبموجب هذه البطاقة یستطیع هذا األخیر أن یتمتع بخدمات العدید من المحالت عن إسم المتعامل ورقم 
  .4التجاریة المتفقة مع المصرف 

  : تعریف بطاقة االئتمان -
هي بطاقة خاصة یصدرها المصرف لعمیله، تمكنه من الحصول على السلع  )Credit card(وبطاقة االئتمان 

عند تقدیمه لهذه البطاقة، ویقوم بائع السلع أو الخدمات بالتالي بتقدیم  والخدمات من محالت وأماكن معینة،
د قیمتها له، ویقدم المصرف للعمیل كشفًا شهریًا  ْصِدر البطاقة، فیسّدِ ة الموقعة من العمیل إلى المصرف مُ الفاتور

  .من حسابه الجاري لطرفه) لخصمها(بإجمالي القیمة لتسدیدها أو لحسمها 
ي مستند من ورق سمیك مسطح أو بالستیكي، یصدره البنك أو غیره لحامله، وعلیه بعض وبعبارة أخرى ه

هي مصرف أو مؤسسة مالیة تقوم بإصدار البطاقة بناء : والجهة المصدرة للبطاقة. البیانات الخاصة بحامله
  .5على ترخیص معتمد من المنظمة العالمیة لهذه البطاقات

                                                
نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفیة " الخامس لكلیة اإلقتصاد،مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي  الـبنوك االلـكترونیـةمفتاح صالح، معارفي فریدة،  1

 .05:،ص5/7/2007-4خالل الفترة  ،جامعة فلدلفیا ،األردن،"الكترونیة
 .203:أحمد بوراس ،مرجع سابق ،ص  2
 .06:مفتاح صالح،مرجع سابق،ص 3

  .37:،ص04،2008،دار وائل للنشر ،عمان،األردن ،ط)یجي معاصرمدخل كمي وإسترات( إدارة البنوك فالح حسن الحسیني ،مؤید عبد الرحمن الدوري ،  4
الخامسة ،الدورة  األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون:مؤتمر المؤسسات المالیة اإلسالمیة ، االئتمان بطاقات،  وھبة مصطفى الزحیلي 5 

  .02:م مسقط ،سلطنة عمان،ص 11/3/2004-6عشرة في الفترة
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        لشخص طبیعيمستند یعطیه مصدره ،( بأنهااإلسالمي  ع لمنظمة المؤتمرعرفها مجمع الفقه اإلسالمي التابو 
  یمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ممن یعتمد المستند ، دون دفع الثمن  –بناء على عقد بینهما  –أو اعتباري 

  .1)مصارف حاال ، لتضمنه التزام المصد بالدفع ، ومن أنواع هذا المستند ما یمكن من سحب نقود من ال
  :أنواع بطاقة االئتمان  –

  : وتنقسم البطاقات االلكترونیة إلى ثالث أنواع هي 
   تصدرها المصارف أو شركات التمویل الدولیة بناءا على وجود أرصدة فعلیة  للعمیل في : بطاقات الدفع

 . صورة حسابات جاریة تقابل المسحوبات المتوقعة له 
   بطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ معینة، تمكن حاملها من الشراء وهي ال: البطاقات االئتمانیة

الفوري الحتیاجاته مع دفع آجل لقیمتها، مع احتساب فائدة مدینة على كشف الحساب بالقیمة التي تجاوزها 
 . العمیل نهایة كل شهر

   نها تسدد بالكامل من قبل تختلف هذه البطاقات عن البطاقات االئتمانیة كو :  بطاقات الصرف الشهري
 ) .أي أن االئتمان في هذه البطاقة ال یتجاوز شهر(العمیل للمصرف خالل الشهر الذي تم فیه السحب 

  :   تصدر البطاقات المصرفیة من طرف مجوعة من المنظمات العالمیة والمؤسسات المالیة والتجاریة نذكر منهاو 
تعد أكبر شركة دولیة في إصدار البطاقات االئتمانیة، :  Visa carde internationaleبطاقة  فیزا الدولیة  *

 .عندما أصدر مصرف أمریكا البطاقات الزرقاء والبیضاء والذهبیة  1958یعود تاریخ  إنشائها إلى عام 
هي ثاني أكبر شركة دولیة في إصدار البطاقات :   Master carde internationaleماستر كارد   *

ملیون محل تجاري، 9,4في الوالیات المتحدة األمریكیة، بطاقاتها مقبولة لدى أكثر من  االئتمانیة، مقرها
 .ملیون دوالر 200استخدمت لتسویة معامالت بلغت أكثر من 

هي من المؤسسات المالیة الكبرى التي تصدر بطاقات ائتمانیة :  American Expressأمریكان إكسبرس  *
 .رفترخیص إصدارها ألي مصاشرة دون مب
من مؤسسات البطاقات االئتمانیة الرائدة عالمیا، رغم صغر عدد حملة :  Diter Club  مؤسسة دیتر كلوب *

 .2ملیون دوالر16بطاقاتها إال أنها حققت أرباح وصلت إلى 
  :طریقة العمل بالبطاقة اإلئتمانیة  –

كن تلخیص إجراءاتها والعمل بها على تعتبر بساطة وسهولة إستعمااللبطاقة من أهم أسباب إنتشارها ،ویم       
  :النحو التالي 

المعلومات الضروریة والمحددة من قبل  یقدم المتعامل طلبا بالحصول على البطاقة من المصرف یتضمن -
  .المصرف

  .یتقصى المصرف عن سمعة العمیل ویمنحه البطاقة عندما تكون سمعته اإلئتمانیة مشجعة  -

                                                
-09-10:،أطلع علیھ بتاریخ www.iefpedia.comبحث منشور على الموقع اإللكتروني،)حقیقتھا ، حكمھا ( بطاقة اإلئتمان نایف بن عمار آل وقیان ،  1

  .5،4:ص ،، ص2013
مداخلة مقدمة للمؤتمر األول حول المعلوماتیة والقانون ،أكادیمیة الدراسات ،)-حالة الجزائر–یات الفرص والتحد( المصارف اإللكترونیة علي قابوسة،  2

  .06،07:،ص،ص 2009أكتوبر  29إلى  28العلیا ،طرابلس ،لیبیا ،في الفترة من 
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البطاقة یتمكن من إستعماها وذلك بإبرازها عند شراء السلع والخدمات،ویقوم  عندما یتحصل المتعامل على -
  .یوفع علیها حامل البطاقة) فاتورة(البائع بمأل نماذج 

  .یجمع البائع النماذج ویسلمها إلى أقرب فرع للمصرف مصدر البطاقة في نفس الیوم -
یوما من تاریخها دون  25لبامنه سدادها خالل في نهایة الشهر یرسل المصرف إلى المتعامل قائمة بجمیع طا -

  .1أن یتحمل أیة فوائد أو مصارف إضافیة
 .النقود اإللكترونیة - 2-د

یمكن لصاحبه أن یطلب من البنك الذي أصدره تحویله  ،هو شكل من أشكال النقد الكتابي النقد اإللكتروني      
ن البنك المركزي لم یعد یصدر من النقد أوكما ، لشیك مثالخر من النقد الكتابي كاإلى نقد ائتماني أو إلى نمط آ

بقدر ما یمتلك من احتیاطي من الذهب، فإن البنوك التجاریة لم تعد تصدر من النقد الكتابي بقدر ما یتوفر لدیها 
ولذلك فإن إصدار نقد كتابي هو خلق لكتلة نقدیة إضافیة بدون مقابل من ،ي في حساباتهامركز من مقابل نقدي 

  .2، وهو ما یشیر إلى تحدیات جدیدة أمام واضعي السیاسات النقدیةالنقد المركزي
  .النقود اإللكترونیةتعریف  –

القیمة النقدیة لعملة تصدر بشكل إلكتروني من قبل القطاع العام أوالخاص " تعرف النقود اإللكترونیة على أنها 
نقود أحد أشكال األدوات المالیة الرقمیة التي تقوم ببعض ،ویتم تخزینها في جهاز إلكتروني ،ویمكن إعتبار هذه ال

عبارة عن مستودع للقیمة النقدیة ،یحتفظ به بشكل رقمي "،وتعرف أیضا بأنها "مهمات ووظائف النقود التقلیدیة
  .3"بحیث یكون متاحا للتبادل الفوري في المعامالت 

یمة نقدیة على وسیلة تقنیة یستخدم بصورة شائعة مخزون إلكتروني لق"عرفها البنك المركزي األوروبي بأنها و 
للقیام بمدفوعات لمتعهدین غیر من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم 
كأداة محمولة مدفوعة مقدمًا ، ویعد هذا التعریف هو األقرب إلى الصحة نظرًا لدقته وشموله لصور النقود 

  .4ده للظواهر األخرى التي یمكن أن تتشابه معهااإللكترونیة واستبعا
  .النقود اإللكترونیةخصائص  -

یشار للنقود اإللكترونیة أحیانا بأنها النقود الرقمیة أو الرمزیة أو النقود القیمیة ،نظرا للتعبیر عنها في صورة أرقام 
الورقي وتحمل في الوقت نفسه ذات رمزیة ذات قیم معینة ،وهي تعبر عن الداللة أو المنظور اإللكتروني للنقد 

الخصائص مثل السیولة وتقوم بذات الوظائف ،لذا نجد أن البعض یرى وجوب أن یتصف هذا النوع من النقود 
  :بعدد من الخصائص الهامة نذكر منها 

  یمكن تخزینها وٕاستخدامها بسهولة ویسر.  

                                                
  .38:فالح حسن الحسیني ،مؤید عبد الرحمن الدوري ،مرجع سابق ،ص  1
 –، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة اإللكترونیة كمدخل لعصرنة المصارف الجزائریة الصیرفةرحیم حسین ،ھواري معراج ، 2

  .06:،ص 14-2004/12/15: جامعة الشلف بتاریخ   -الواقع و التحدیات 
،العدد األول  26والقانونیة ،جامعة دمشق ،سوریا،المجلد ،مجلة العلوم اإلقتصادیة  دور النقود اإللكترونیة في عملیات غسل األموالبسام أحمد الزلمي ،  3

  .547:،ص2010
  . 06/09/2013: أطلع علیھ یوم ،   www.kanatakji.org:،بحث منشور على الموقع اإللكتروني النقود اإللكترونیةسعد العبید، 4 
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 1تجر دون الحاجة إلى طرف ثالثتتصف بأنها ثنائیة األبعاد حیث یتم نقلها من المستهلك إلى ال.  
  أنها لیست متجانسة حیث یقوم كل مصدر بإصدار نقود إلكترونیة مختلفة من ناحیة القیمة.  
 2تعد نقودا خاصة إذ یتم إصدارها عن طري شركات أو مؤسسات إئتمانیة خاصة .  
  : المقاصة االلكترونیة  - 3-د

ویتم من   "Banker Automated Clearing Services" 1960تأسست خدمات المقاصة االلكترونیة عام 
خاللها تحویل النقود من حسابات العمالء إلى حسابات أشخاص أو هیئات أخرى في أي  فرع وألي مصرف في 
دولة أخرى كدفع المرتبات الشهریة من حساب صاحب العمل إلى حساب الموظفین، أو دفع المعاشات الشهریة 

شات إلى المستفیدین، أو دفع التزامات دوریة من حساب العمیل إلى مصلحة من حساب هیئة التأمین والمعا
  . إلخ...الكهرباء، الغاز

 Real"   (RTGS)كما یتم تسویة المدفوعات المصرفیة عن طریق نظام التسویة اإلجمالیة بالوقت الحقیقي 
Time Settlement System"  بطریقة الكترونیة آمنة ضمن خدمات المقاصة االلكترونیة ویتیح هذا النظام

س قیمة الیوم نقل وتحویل مبالغ مالیة من حساب بنكي إلى آخر بسهولة حیث تتم المدفوعات في نفس الیوم وبنف
  .3دون إلغاء أو تأخیر

وهو المكافئ للشیكات الورقیة التقلیدیة التي اعتدنا : Electronic Checksالشیكات اإللكترونیة  - 4-  د
ك اإللكتروني هو رسالة إلكترونیة موثقة ومؤمنة یرسلها مصدر الشیك الى مستلم الشیك التعامل بها، والشی

لیعتمده ویقدمه للبنك لیقوم البنك بتحویل قیمة الشیك المالیة لحساب حامل الشیك وبعد ذلك یقوم بإلغاء ) حامله(
  .4م صرفهلیكون دلیال على انه قد ت) حامله(الشیك وٕاعادته إلكترونیا الى مستلم الشیك 

   .إدخار المناسبات - 4
تشجع المصارف المتعاملین معها أن یقوموا باإلدخار لمواجهة مناسبات معینة مثل مواجهة نفقات الزواج 

وتمنحهم تسهیالت إئتمانیة  إلخ حیث تعطیهم فوائد مجزیة على هذه المدخرات...،تدریس الطلبة في الجامعات 
حهم الحق في اإلقتراض بشروط سهلة كالحصول على مبالغ توازي خاصة تتناسب مع حجم مدخراتهم ،وتمن

  .ضعف المبلغ المدخر مثال عند حلول المناسبة المدخر من أجلها 
هذا النوع من الخدمات المصرفیة یؤدي إلى زیادة موارد المصرف نتیجة تراكم مدخرات المتعاملین على فترات 

  :الیؤثر هذا السحب على موارد المصرف لسببین هما دوریة حتى قیام العمیل بسحب مدخراته ،وغالبا 
  أن هناك مناسبات عدیدة یدخر لها أنواع مختلفة من المتعاملین ،فقیام بعضهم بسحب مدخراته من أجل

 .مواجهة نفقات معینة یقابله إدخار البعض لمواجهة نفقات أخرى 
 یة السحب بالقیاس إلى حجم المدخرات أن إرتفاع عدد المدخرین وتنوع المدخرات یقلل كثیرا من أثر عمل

 5.المودعة لدى المصرف 
                                                

  .496:،صمرجع سابقأحمد عبد الخالق ،  1
  .548: بسام أحمد الزلمي ،مرجع سابق ،ص  2
  .04:علي قابوسة،مرجع سابق ،ص  3
نحو مناخ اســــــــتثماري : ، المؤتـمـــر العلمي الخامسالتسویق المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسیة للمصارف األردنیةشاكر تركي إسماعیل ،  4

  .11:لیة العلوم اإلداریة والمالیة ،جامعة فیالدلفیا،األردن ،ص ، ك 2007جوان  5 – 4وأعمال مصرفیة إلكترونیة ،من
  .37:فالح حسن الحسیني ،مؤید عبد الرحمن الدوري ،مرجع سابق ،ص  5
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 .اإلقدام على خدمات إستثماریة جدیدة  : ثانیا

  ).تسنید الدیون(تصكیك الدیون : - 1
وقد ساعد على مالئمة هذا عالمیة،برز التوجه المصرفي لتوریق الدیون، وبالذات القروض المصرفیة كظاهرة  

 "صیرفة اإلستثمار" اد و أنواع المؤسسات المالیة والمصرفیة الناشطة في مجال التعبیر وتداوله تزاید أعد
Investment Banking  والصرفیة الشاملةUniversal Banking  وبالتوازي مع ذلك فقد تطورت سوق
بسرعة مذهلة منذ بدایة حقبة التسعینات بحیث تجاوزت الحدود  وراق المالیةاألعالمیة جدیدة إلصدارات 

لیمیة، والقومیة وتعزز نشاط هذه السوق بنمو سریع مناظر في أسواق المال التابعة للدول النامیة عموما مما اإلق
  .Emerging Stock Markets  1"  أسواق المال الناشئة " أدى لظهور ما یسمى 

  .)تسنیدال(تعریف التصكیك  – أ
  :التصكیك لغة  –1-أ 

والصك الذي :فارسي معرب ،وجمعه ًأُصٌك وِصَكاٌك ،قال أبومنصور الكتاب ،:الصك :" " لسان العرب"جاء في 
  .2،ویجمع ِصَكاَكا وُصُكوَكا ،وكانت األرزاق تسمى ِصَكاَكا ،ألنها تخرج مكتوبة ...یكتب للعهدة 

  .3الَصُك كتاب وهو فارسي معرب و الجمع أُصٌك وِصكاٌك وُصُكوٌك :" وجاء في مختار الصحاح 
  :إصطالحا  – 2- أ

،أي تشیر إلى المعنى نفسه ،إال أن مل مصطلحات التصكیك والتوریق والتسنید كمفردات لمسمى واحد تستع
مصطلح الصكوك یستخدم لیعني األوراق المالیة الخاصة باإلستثمار اإلسالمي الذي ینسجم مع أصول وأحكام 

  .األستثمار التقلیديالشریعة الغراء ،وأما التوریق أو التسنید فیستخدم لألوراق المالیة الخاصة ب
إلى أوراق مالیة وهي معروفة قدیما ) القروض ( ویعني التسنید تحویل األصول المصدرة من قبل البنك 

   4.،فشهادات اإلیداع ،والسندات واألوراق المالیة صور من التسنید وهي وسیلة للحصول على التمویل
ت المالیــــة االســــتثماریة إلــــى أوراق مالیــــة، یســــهل تحویــــل األدوا یعنــــي اصــــطالحا  " Securtisation" التوریــــق و 

علـى أسـاس أن األوراق التـي تصـدر هـي (ویطلق علیه أیضًا التسـنید ، تداولها بیعًا وشراء في سوق األوراق المالیة
التــي تعنــى عملیــة تحویــل القــروض إلــى أرواق مالیــة  "Securitization"وهــو الترجمــة العربیــة لكلمــة ) الســندات

  5.أي ورقة مالیة" Security "ل، والمشتقة من كلمة قابلة للتداو 
ویشیر مصطلح التسنید في معناه األساسي إلى األسالیب الفنیة والتي یمكن مـن خاللهـا تحویـل األصـول أو تغییـر 

  . 6شكلها الخارجي إلى أصول مالیة بحیث یمكن إعادة بیعها إلى المستثمرین في أسواق المال 

                                                
،أطلع  www.arablawinfo.com:،بحث منشور على الموقع اإللكتروني التوریق المصرفي للدیون الممارسة واالطار القانونيحسین فتحي عثمان ،  1

  .2013-10-01:بتاریخ علیھ 
  .2475:،مرجع سابق ،ص ابن منظور جمال الدین أبو الفضل دمحم بن مكرم األنصاري  2
  .322:،ص1989، مكتبة لبنان ،لبنان ، مختار الصحاحدمحم بن عبد القادر الرازي ،  3
الصكوك اإلسالمیة ،جامعة الملك عبد العزیز ،جدة ،خالل الفترة ندوة ،)نظرة مقاصدیة ( الوظائف اإلقتصادیة للصكوك عبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي ،  4

  . 03:م ،ص24-26/05/2010
 :بعنوان بحث مقدَّم لورشة العمل ،)تعریفھا، أنواعھا، أھمیتھا، دورھا في التنمیة، حجم إصداراتھا، تحدیات اإلصدار(الصكوك عالء الدین زعتري ، 5
  .07:،ص2010،/ 19/7- 18، عمان، المملكة األردنیة الھاشمیة الفترة )سات دولیة الصكوك اإلسالمیة؛ تحدیات، تنمیة، ممار(

  .28:مرجع سابق،ص دمحم أحمد عبد النبي ،  6
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  .)نیدتسال(أهمیة التصكیك  – ب
وتجدر اإلشارة إلى أن التسنید من الظواهر التي إعتمدت على التقدم التكنلوجي وتزاید إستخدامات الكمبیوتر 
،حیث أتاح ذلك للمؤسسات المالیة من أن تقوم وبتكالیف قلیلة بتجمیع حزمة تشكل محفظة قروض بإصدارات 

تقوم تلك المؤسسة المالیة بتحویل أقساط وفوائد صغیرة وبیع هذه الحزمة في صورة ورقة مالیة إلى طرف ثالث ،و 
هذه الحزمة إلى حامل الورقة وبهاذا تكون قد حققت فائدتین من عملیة التسنید ،األولى هي تحویل أصل غیر 
سائل إلى سیولة تساعد على سد الفجوة التمویلیة ،والثانیة الحصول على رسوم نظیر تحویل مدفوعات خدمة 

رقة ،هاذا وقد أمكن التطور التكنلوجي من تطبیق األسلوب على العدید من أنواع القروض القروض إلى حامل الو 
من رهونات وقروض شراء السیارات ومتحصالت بطاقات اإلئتمان ،طالما أنه یمكن تجمیع هذه القروض في 

  . 1شكل حزمة متجانسة ذات قیمة محددة ویتم بیعها في سوق رأس المال كورقة مالیة
  :بعض مزایا التوریق فیما یلي ویمكن ذكر 

  توفیرالتمویل الآلزم للبنك بدال من إضطرار البنك لإلقتراض والتحویل من صیغة القرض إلى صیغة التوریق
  .أي صیغة األوراق المالیة 

  تحقیق سیولة أعلى ومخاطر أقل بالنسبة للبنك وٕامكانیة تحسین ظروف السوق للمقترضین وتأمین
  . إحتیاجاتهم التمویلیة

 تخفیض تكالیف اإلقراض.  
  إمكانیة تحقیق كفاءة رأس المال للبنك.  
 2إمكانیة تحسین المیزانیة العمومیة وربحیة البنك.  

  .إنشاء صنادیق ٌاستثمار  -  2
إلنخفاض مدخرات بعض المستثمرین وعدم كفایتها لتنویع أدوات اإلستثمار،ولغرض اإلستثمار الرشید الذي نظرا 

ع والحمایة المناسبة للمستثمر تجاه تقلبات القیمة السوقیة لألدوات المالیة ،ولعدم وجود یحقق قدر من التنوی
الخبرة والمعرفة الكافیة إلدارة األدوات اإلستثماریة أوعدم توفر الوقت الكافي لدى بعض المستثمرین ،ولغرض 

تثماریة متنوعة فاسحة المجال تلبیة إحتیاجات هؤالء المستثمرین تم إنشاء شركات متخصصة في إدارة أدوات إس
للمستثمر منخفض الدخل لشراء عدد من الحصص أو األسهم في تلك الشركات بما یتناسب مع اإلمكانیات 

  . المالیة وعلى هذا األساس تم إنشاء صنادیق اإلستثمار
  .االستثمار صنادیق نشأة - أ

  ،أین 1924 عام األمریكیة المتحدة الوالیات في حالیا القائم بالمفهوم االستثماریة للصنادیق الحقیقیة البدایة تعتبر
 392 تتجاوز لم بأصول بوسطن في استثماري صندوق أول بإنشاء األمریكیة هارفارد جامعة من أساتذة قام 

 كبیر بشكل ونمت االستثماریة الصنادیق ازدهرت ثم الوقت، ذلك في مساهم 200یمتلكها أمریكي دوالر ألف
  .دوالر ملیار4 بلغت صافیة بأصول 1947 عام صندوق 352 عددها بلغ الثانیة،حیث ةالعالمی الحرب عقب

                                                
  .28:،صنفسھمرجع ال  1
  .04،05: ،ص مرجع سابقعبد المنعم راضي ،فرج عزت ،  2
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 :التقلیدیة االستثمار صنادیق نمو إلى أدت التي األسباب ومن
 اإلقراض سوق في المصارف دور تراجع. 
 الودائع تراجع إلى أدى مما الفائدة سعر انخفاض. 
 الصنادیق لهذه المقدمة ماتالخد عوائد نتیجة الصنادیق بهذه المصارف اهتمام. 
 1.األفراد قبل من الصنادیق هذه على الطلب زیادة 
 .تعریف صنادیق اإلستثمار - ب

لقد عرفها الكثیرون ومنهم األستاذ محمد القري على أنها مؤسسات ذات تسجیل تتولد عنه شخصیة إعتباریة ذات 
  .مسوؤلیة محددة أو تكون على شكل أو صفة شركة مساهمة محدودة 

محافظ تتجمع فیها المدخرات الصغیرة لتكون حجما أكبر من األموال یمكن اإلستفادة من " أو أنها عبارة عن
میزات التنویع والذي یؤدي إلى تقلیل مخاطر اإلستثمار،وتكون لها إدارة متخصصة لتوظیف مهارات عالیة من 

  . 2"موالالمتخصصین ذوي الخبرة الطویلة وقدرات متمیزة في مجال إدارة األ
  .صنادیق اإلستثمارأصناف  – ج

  :یمكن تصنیف صنادیق اإلستثمار تصنیفات مختلفة بموجب أسس مختلفة أهمها
  :حسب أغراض المستثمرین  -  1- ج
  :النموصنادیق  -

وهي الصنادیق التي تتالئم مع رغبة المستثمر في تحقیق عائد مرتفع ،ویتم إختیار األسهم التي تتصف بنموها 
،وتبحث هذه الصنادیق عن األسهم التي یتم تداولها في السوق بأسعار غیر قیمتها الحقیقیة أو المستمر 

اإلستثمار في الشركات حدیثة التأسیس ،فتقوم إدارتها ببیع األوراق المالیة التي تملكها وشراء األسهم التي یكون 
  .3سعرها أقل من قیمتها الحقیقیة 

  :صنادیق الدخل -
، بصرف النظر عن لصنادیق إلى تحقیق وتوزیع إیراد دورى مستقر من أوراق محفظتها المالیةتهدف إدارة هذه ا

وعادة ما تحتوى محفظة هذه الصنادیق على السندات وأذون الخزانة وغیرهما من األدوات التى ،نمو رأس المال
  .تمثل مدیونیة باإلضافة إلى األسهم الممتازة 

الراغبین فى الحصول على عائد دورى مستقر وثابت من مدخراتهم  وتتناسب هذه الصنادیق مع المدخرین
  ان ــــامل األمـزون على عـركــاطرة ویـــحمل المخـت ـيفبون ـــرغــــــن ال یـــرین الذیــذا المدخـــباء المعیشة، وكـــیة أعــلتغط

  .4ولذا تعرف سیاسة هذه الصنادیق بأنها سیاسة تحفظیة ،واالستقرار
  

                                                
 الواقع اإلسالمي، االقتصاد:األول  الدولي ،الملتقى اإلسالمیة االستثمار دیقوصنا اجتماعیا المسؤولة االستثمار صنادیق أداءمصطفى ، دمحم ، قمان براق 1 

  .04:،ص 2011فیفري  24-23بغردایة ،یومي  الجامعي التسییر ،المركز وعلوم التجاریة و االقتصادیة العلوم ،معھد المستقبل  ورھانات ..
  .50:صادق راشد الشمري،مرجع سابق ،ص  2
  .32: مرجع سابق ،صدرید كامل آل شبیب ،  3
صنادیق اإلستثمار " ،نـدوة  نموذج محاسبى مقترح لقیاس وتوزیع عوائد صنادیق اإلستثمار فى ضوء الفكر االسالمىر ،عصام عبد الھادى أبـو النـص  4

  .07:،ص1997/  3/  22،یوم )لالقتصاد اإلسالمي مركز صالح عبد هللا كامل(ـر،جامعة األزھ"الواقع والمستقبل : فى مصر
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  :السنداتیق صناد -
وهو الصنادیق الذي تتكون محفظتها المالیة من مجموعة من السندات التي تصدر عن الشركات أو الحكومة 
وعادة تلبي هذه الصنادیق رغبة مجموعة من المستثمرین المحافظین ،ولكن هذا الیعني عدم تنویع السندات 

من حیث درجة المخاطرة تحقق عوائد منخفضة  سواء من حیث العائد أو المخاطر ،فهناك سندات مرتفعة الجودة
  . نسبیا ،وهناك سندات أخرى أكثر مخاطر وتحقق عوائد أعلى نسبیا

  :صنادیق متوازنة –
وهي تلك الصنادیق التي تحتوي محفظتها اإلستثماریة على مزیج من األسهم العادیة واألوراق المالیة األخرى 

،تختلف تشكیلة هذه الصنادیق حسب ) الشركات بأنواعها سندات حكومیة ،سندات ( ذات الدخل الثابت 
األهداف المحددة لها والتي تلبي حاجة المستثمر الرشید الذي یرغب في الحصول على عوائد جاریة وفي الوقت 

  . 1نفسه الحصول على عوائد رأسمالیة مستقبلیة 
إلهتمـام علـى تولیـد دخـل مـن خـالل والتـي مـن أهمهـا صـندوق السـندات، والـذي یركـز ا :الصنادیق المتخّصصـة -

اإلســتثمار فــي األوراق المالیــة ذات الــدخل الثابـــت إضــافة إلــى زیــادة القیمـــة الرأســمالیة للصــندوق مــن خـــالل إدارة 
وتوجـد صـنادیق ذات نهایـة مفتوحــة تسـعى لالسـتفادة مـن میـزة اإلدارة الفعالـة لمحفظــة . محترفـة لمحفظـة الصـندوق
وصــنادیق ســندات أخــرى ذات نهایــة مغلقــة عــادة مــا یكــون لــدیها محفظــة ثابتــة تتضــمن األوراق المالیــة للصــندوق، 

 .2سندات محلیة وأسهم بعض الشركات في أغلب األحیان
  :حسب حركة رؤوس األموال -  2- ج
المفتوحة  ذات النهایة االستثمار بشركات یسمى ما أو ):Mutual Funds(المشتركة  االستثمار صنادیق -

Open end Funds إضافیة أمواال مستثمر استثمر جدیدة ، كلما أسهم بإصدار االستثمار شركة تقوم حیث 
 حسب أصدرتها التي االستثمار لشركة األسهم هذه إعادة بیع ویمكن .بقیمتها أسهما له فتصدر الشركة، هذه في

 لموجودات الصافیة لقیمةا على بناء یومیا الشركات هذه أسهم تقییم یتم البیع، حیث عند لألصل الصافیة القیمة
 األوراق خالل وسیط من أو مباشرة فیه للمساهم أسهم شهادة المشترك االستثمار صندوق الشركة، ویعطي

  .المالیة
 صنادیق وهي : Closed ended investment companiesالمغلقة  النهایة ذات االستثمار شركات -

 من تشتریها ال أي ) هذه األسهم تستهلك وال مةالمساه الشركات من كغیرها أسهما تبیع االستثماریة
 بنشر الصحف وتقوم األخرى، الشركات من أسهم كغیرها المالي السوق في أسهمها تتداول بل   (المساهمین

 Publicly هذه  أسهم من أسهم بیع في یرغب الذي المستثمر وعلى) عنوان تحت یومیا األسهم هذه أسعار

Traded Fundsقیمة وتتحدد .البیع عند أخرى وعمولة الشراء، عند المالي للوسیط عمولة عیدف أن الشركات 
   .والطلب بالعرض أسهمها

                                                
  .32: درید كامل آل شبیب ،مرجع سابق ،ص  1
ضمن  مذكرة مقدمة،-دراسة حالة الجھاز المصرفي الجزائري–تحدیث الجھاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملة عادل زقریر ،  2

  .59:،ص2008/2009:،السنة الدراسیة ،غیرمنشورةسكرة ،تخصص نقود وتمویل ،جامعة دمحم خیضر بمتطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة
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 تقوم أنها في النهایة المغلقة ذات االستثمار شركات تشبه وهي Trust unit :الضامنة  االستثمار شركات -
 المفتوحة النهایة ذات ستثماراال شركات ولكن تشبه Unit Certificatesتسمى  األسهم من محدد عدد بإصدار

 أموالها باستثمار وتقوم .فقط لها المصدرة الشركة قبل من (قیمتها ألصحابها تدفع ) وتشترى تباع أسهمها أن في
  .1سندات في عادة

  .أهمیة صنادیق اإلستثمار -  د
فعلى مستوى . صاد القومىتحقق صنادیق اإلستثمار العدید من المزایا بالنسبة للمدخر الفرد، وكذا بالنسبة لالقت

جة المخاطر التى قد أن قیامه باستثمار هذه األموال عن طریق صنادیق اإلستثمار یتیح له تخفیض در فالفرد 
، كما یتیح له الفرصة للمشاركة في األرباح الرأسمالیة الناتجة عن زیادة القیمة السوقیة للوثیقة، وكذا یتعرض لها 

ة من قوة المركز التفاوضى للصندوق وخبراته المتخصصة في هذا النوع من أرباحه العائد نتیجة االستفاد
فضًال عن توفیر المرونة الكافیة واختیار عند الحاجة، ى إمكانیة تسییل وثیقة اإلستثماراإلستثمار، باإلضافة إل

تیار األداة تتناسب صنادیق اإلستثمار مع طبیعة والغبات المستثمرین إلخ" حیث،2 المالئم ألهدافهالصندوق 
اإلستثماریة المتناسبة مع طبیعتهم ومیولهم ،فقد تم تكوین بعض الصنادیق التي تتخصص في بعض األدوات 

وحصوله ، 3"اإلستثماریة بهدف تنوع المحافظ اإلستثماریة وجعلها تختص بنوع معین من األدوات اإلستثماریة
وهو ماال یتوافر لمالكى جه من الصندوق،هولة دخوله أو خرو وس )في بعض الصنادیق  (على عائد دورى 

  .األسهم نظرًا لعدم إكتمال كفاءة سوق األوراق المالیة في بعض الدول وال سیما العربیة منها
ولذا  ،أما على المستوى القومى، فإن صنادیق اإلستثمار تعتبر أحد أدوات التمویل الداخلى لإلقتصاد القومى  

ل م وتنشیط هذه الصنادیق بغرض المحافظة على المدخرات الوطنیة من خالفإن الدول المختلفة تسعى إلى تدعی
 وتحویله إلى استثمارات فعالة تسهم فى مساهمة فى جذب رأس المال المكتنزوال، توفیر قنوات إستثمار مأمونــة

یتعلق والمساعدة فى تحقیق أهداف برامج االصالح االقتصادى وخاصة فیما زیادة معدالت النمو االقتصادى ،
بتوسیع قاعدة الملكیة عن طریق تحویل ملكیة القطاع العام إلى قطاع خاص، وكذا العمل على توطین 
المدخرات المحلیة، مع جذب رؤوس األموال األجنبیة ومساهمتها فى تحقیق التنمیة االقتصادیة، باإلضافة إلى 

  .4إلقامة المشروعات أوالتوسع فیهاتوفیر التمویل الداخلى الالزم 
  
  
  
  
  

                                                
 الجامعة في التجارة بكلیة المعاصرة ، المنعقد والتحدیات التنمیة آفاق فلسطین بین في والتمویل ،االستثماراإلسالمیة االستثمار صنادیقجبر، ھشام 1 

  .9،8:،ص،ص2005ماي  9إلى8اإلسالمیة،من 
  .07:صـر ،مرجع سابق،صعصـــام عبد الھادى أبــو النـ  2
  .31: درید كامل آل شبیب ،مرجع سابق ،ص  3
  .07:عصـــام عبد الھادى أبــو النـصـر،مرجع سابق ،ص  4
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  .دخول مجاالت غیر مصرفیة :  ثالثا

لم یقتصر التنویع في البنك الشامل على تنویع القطاعات التي یحصل منها على مصادر التمویل ویمنح        
لها اإلئتمان ،بل إمتد إلى ممارست أنشطة أخرى غیر مصرفیة ،ساهمت بعضها في تدعیم الخدمة المصرفیة 

الربحیة،وفیما یلي سوف نتناول تلك األنشطة التي یزاولها بنفسه ،وتلك التي التقلیدیة كما ساهمت في دعم 
  .یمارسها من خالل شركة شقیقة تحت مظلة الشركة القابضة

  .األنشطة التي یمارسها البنك بنفسه  - 1

  .اإلئتمان اإلیجاري  – أ
ستثمرة، خاصة فیما یتعلق ال شك أن طرق التمویل الكالسیكیة لالستثمارات تشكل عبئا على المؤسسات الم

بالعبء المالي وطریقة تحمله، ولذلك ظهرت الحاجة إلى البحث عن طرق أخرى لتمویل االستثمارات یكون من 
خصائصها تجنب عراقیل التمویل الكالسیكي،ویعتبر اإلئتمان اإلیجاري فكرة حدیثة للتجدید في طرق التمویل ، 

ة القرض فإنها قد أدخلت تبدیال جوهریا في طبیعة العالقة التمویلیة بین وٕان كانت هذه الطریقة التزال تحتفظ بفكر 
المؤسسة المقرضة والمؤسسة المقترضة ،ورغم هذه الحداثة فإنها تسجل توسعا سریعا في اإلستعمال إلقدام 

  .1المستثمرین علیها بالنظر إلى المزایا العدیدة التي تقدمها لهم 
لبات ـــــى طــعل خفاض محتمل قد یطرأــن الضروریات لتعویض أي إنــالنشاط مویعد دخول البنك الشامل في هذا 

 وكــقد دخلت البنــاحدث بالفعل ،فـــذا مـــأجیر المتخصصة ،وهــركات التـــن قبل شـنافسة مــل المــي ظـراض فـــاإلقت
فاق بین ــ،وهو إت  Sale and Lease Backاألمریكیة مجال التأجیر في ظل ما یسمى بالبیع وٕاعادة التأجیر 

ل مرة ــالبنك والمنشأة تقوم بمقتضاه المنشأة ببیع أصل تملكه إلى البنك ،على أن یقوم البنك بإعادة تأجیر األص
تبقیة من ــــیمة المــــافة إلى القــجار إضـالت اإلیـكون متحصـطبع یجب أن تــــه ،وبالـاع بـرى إلى المنشأة لإلنتفــأخ

  .2ة الشراء إضافة إلى تحقیق عائد مناسب ــــیة تكلفـــافیة لتغطـــاألصل ك
   .اإلئتمان اإلیجاري  تعریف –1-أ 

هو أحد األسالیب التمویلیة التي تستخدم لتمكین المنشأة من إقتناء األصول المختلفة ،وهو عقد إیجار یبرم بین 
الوقت ،یقوم خاللها المستفید بإستخدام  ألصل معین لمدة محددة من (Lessee)ومستأجر  (Lessor)المؤجر 

   األصل مقابل دفع إیجار محدد لكال األصل،ومن الممكن أن یكون األصل منقوال مثل المعدات أو المركبات ،
  .3أو أن یكون غیر منقول مثل المباني

 ،هلة قانونا بذلكواالئتمان االیجاري هو عبارة عن عملیة یقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر مؤ 
بوضع آالت أو معدات أو أیة أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل اإلیجار مع إمكانیة 

  .تسمى ثمن اإلیجار،ویتم التسدید على أقساط یتفق بشأنها ،التنازل عنها في نهایة الفترة المتعاقدة علیها 

                                                
  .76: ،ص  2003، 02،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ط تقنیات البنوكالطاھر لطرش ،  1
  .68:منیر إبراھیم ھندي،مرجع سابق ،ص  2
  .208:، ص 2006،المكتب الجامعي الحدیث،مصر، القرار اإلستثماري في البنوك اإلسالمیةطایل ، مصطفى كمال السید  3
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  جهیزات ــبأنه عبارة عن عقد بمقتضاه تؤجر معدات وعتاد وت )أو البیع االیجاري ( جاري ـكما یعرف االئتمان االی
أي عندما یبلغ مجموع األقساط ، لقاء أقساط دوریة مع فرصة تملكها عند عقد تسدید تمام الثمن المقرر لها 

   1.ثمن المأجور المتفق علیه في العقدالمدفوعة 

ویمكن ، االیجاري هو عبارة عن إیجار لمدة معینة نالحظ أن التعارف السابقة متشابهة ونستنتج منها أن االئتمان
  .أما الثمن فمقسم على أقساط تغطي مدة اإلیجار ، إنتهاءه بیع األصل بانتهاء المدة

  .اإلئتمان اإلیجاري  خصائص  -  2- أ
  :ة یمكن من خالل التعاریف السابقة إستنتاج الخصائص األساسیة لإلئتمان اإلیجاري والمتمثلة في النقاط التالی

واحدة ،وٕانما تقوم بالدفع  إن المؤسسة المستفیدة من التمویل غیر مطالبة  بإنفاق المبلغ الكلي لالستثمار مرة -
على أقساط تسمى ثمن اإلیجار،وتتضمن هذه األقساط جزء من ثمن شراء األصل مضافا إلیها الفوائد التي تعود 

  .المتعاقد حوله للمؤسسة المؤجرة ومصاریف االستغالل المرتبطة باألصل
إن ملكیة األصل أو اإلستثمار أثناء فترة العقد تعود للمؤسسة المؤجرة ،وتستفید المؤسسة المستأجرة من حق  -

اإلستعمال فقط ،وتبعا لذلك تكون مساهمة المؤسسة المؤجرة قانونیة ومالیة ،بینما تكون مساهمة المؤسسة 
  . 2المستأجرة إداریة وٕاقتصادیة

 المؤجر لألصل االفتراضي العمر من  75% األقل على تغطى هاأن و لإللغاء قابلة غیر جاراإلی مدة إن -
  .)الربح زائد هامش ألصلاتكلفة (
       االئتمان اإلیجاري یكون إما متوسط أو طویل األجل، بحیث أن مدته تحدد حسب طبیعة هذه األصول -

      سنوات، 10-2ة إیجار األصول المنقولة ما بین مد( وحسب فترة امتالكها بمعنى العمر االفتراضي لها،
  .3)سنة  20-15المنقولة فمدته ما بین  واألصول غیر

في نهایة فترة العقد تتاح للمؤسسة المستأجرة ثالث خیارات ،إما أن تطلب تجدید العقد وفق شروط جدیدة یتفق  -
نصوص علیها في العقد ،أو أن تمتنع عن تجدید علیها ،وٕاما أن تشتري نهائیا هذا األصل بالقیمة المتبقیة الم

    4.العقد وتمتنع أیضا عن الشراء
  .اإلئتمان اإلیجاري  مزایا وعیوب  - 3 - أ
  : مزایاال - 1-3- أ

  :نوجزها في النقاط التالیة  إلئتمان اإلیجاريلیمكن ذكر عدة مزایا 
  شركاء جدد وكل ما یحیط هذه یعتبر تأجیر األصول بدیال عن طرح أسهم جدیدة للشركة أو البحث عن

 .اإلجراءات من صعوبات
 یمكن للمستأجر الحصول على أحدث المعدات الرأسمالیة المتطورة تكنلوجیا بأبسط األسالیب وأسرع وقت. 

                                                
سیاسات التمویل و أثرھا على  ": الملتقـى الدولي  ، التاجیري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرالتمویل بریبش السعید ،  1

  .09:،ص  2006نوفمبر  22 – 21یومي  ، -الجزائر –رة جامعة بسك ،" المؤسسات و  االقتصادیات
  .77:الطاھر لطرش ،مرجع بابق ،ص  2
سیاسات التمویل و أثرھا على  ": الملتقـى الدولي  ،)-دراسة حالة الجزائر-اإلكتتاب في عقوده و تقییمھ(التمویل باإلئتمان اإلیجاريعاشور كتوش ،  3

  .05:،ص  2006نوفمبر  22 – 21یومي  ، -الجزائر – جامعة بسكرة ،" والمؤسسات االقتصادیات
  .77:،ص نفسھمرجع الالطاھر لطرش ،  4
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  یعتب بالنسبة للبنك من األنشطة الرئیسیة الذي یدر علیه عائدا معقوال ألمواله المستثمرة وبضمان جید. 
  وعات جدیدة أوتوسیع المشروعات القائمة،مما یساهم في توفیر فرص عمل في یساعد على إقامة مشر

 .1المجتمع
 حیث ال یؤدي التعامل بقرض اإلیجار إلى تكثیف عناصر أصول وخصوم المیزانیة، فهو : تخفیـف المیزانیـة

اره كدین یقابل ال یتبع بأي تسجیل سواء من ناحیة حیازة االستثمارات في أصول المیزانیة وال من ناحیة اعتب
ویتم تقییده . أقساط اإلیجار في الخصوم ، وبالتالي فهو ال یؤدي إلى زیادة ال في األصول وال في الخصوم 

 .بصفة منفصلة في وثائق ملحقة    للمیزانیة ، والمصاریف الناتجة  عنه في  حساب مصاریف  متنوعة
 اإلیجار هو تمتع  الشركة المؤجرة بحق  التخلص مـن مشكلة الضمانات، باعتبار أن أهم ضمان في قرض

 .ملكیة األصل إلى غایة نهایة مدة  العقد
 حجم   خصوم المیزانیة وتحدیدا فيء لالقتراض وبالتالي التخفیف في أي عدم اللجو :تحسیـن قـدرات االستدانة

  .الوضعیة المالیة للمؤسسة الدیون الخارجیة على المدى الطویل مما سیؤدي إلى تحسین 

 قص نتعاني من  الثابتة یساعد المؤسسة التي إن استئجار األصول:یـر السیـولة المالیـة ألغـراض أخـرىتوف

البحث عن اللجوء على البنوك لالقتراض أو  لى األصول الضروریة دونع في الموارد المالیة في الحصول

د المتوفرة لدیها الوقت بإمكانها استعمال الموار  ،وفي نفس ء أو زیادة حصص عدد المساهمینشركا

  .ألغراض أخرى 

  :العیوب - 2-3- أ
  :ورغم كل اإلیجابیات السابقة الذكر إال أن القرض االیجاري له بعض السلبیات من أهمها

  المؤجرة  اري أنه یخدم أكثر مصالح الشركاتعلى القرض االیج مما یعاب: القیمــة الباقیـة
بالقیمة المتبقیة  إلى استفادتها یجار،إضافةملكیة األصل مدة  فترة اإلوذلك من خالل تمتعها ب

لألصل التي تعود إلیها رغم استیفاء قیمته من األقساط الدوریة خاصة إذا كانت هناك إمكانیة 
  .تحقیق فائض قیمة بیع هذا األصل الذي  یمكنها من إعادة 

 من سلبیات قرض اإلیجار ارتفاع تكلفته في بعض األحیان مقارنة : التكلـفة
تتحمل تكالیف مالیة مفروضة إجباریا حتى وٕان ) المستأجرة(  بالقروض،فالمؤسسة المستعملة 

 .لن یحقق األصل المردودیة المرتقبة منه،فهي مضطرة بالوفاء بالتزاماتها
  ضة على المؤسسات التي االلتزامات المالیة المفرو نظرا لثقل :محدودیة القرض االیجـــاري

خص المؤسسات التي تتمتع ،یشترط في استعماله أن ی تعتمد على هذا  النوع من  التمویل
من تحمل التكالیف الضروریة  مالیة كبیرة وتتوفر على رأسمال متداول معتبر یمكنها  بمردودیة

 .2لذلك
                                                

  .22،21:مصطفى كمال السید طایل،مرجع سابق ،ص،ص  1
  .11:عاشور كتوش،مرجع سابق،ص  2
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  مدخل للصريفة الشاملة                                 الفصل الثاني

  :خدمات السفر  -ب 
ة على تقدیم مجموعة من الخدمات للعمالء الراغبین في السفر،وتتعدد هذه الخدمات تنافس البنوك التجاری

مثل؛الشیكات السیاحیة ،توفیر العمالت األجنبیة ،التحویالت البنكیة باإلضافة إلى خدمة التأمین أثناء 
فر حساب السفر،وتقدم البنوك هذه الخدمات ألي عمیل یطلبها مقابل دفع مصروفات معینة حیث الیشترط تو 

   : ،وفیمایلي بعض هذه الخدمات لدى العمیل
  :تحویل العمالت األجنبیة - 1-ب

تقوم معظم البنوك التجاریة بتوفیر خدمة اإلستبدال النقدي للعملة طبقا ألسعار الصرف المعلنة یومیا بهذه البنوك 
لعملة كطلب أحد العمالء عملة ،وفي بعض الحاالت قد تحتاج البنوك لفترة معینة لتدبیر إحتیاجات العمیل من ا

  . دولة غیر مشهورة 
  :الشیكات السیاحیة  – 2-ب

بالنسبة للمسافر حیث تسهل هلیه حمل النقود التي تعتبر الشیكات السیاحیة من وسائل الدفع اآلمنة وأفضلها 
ة مثل الدوالر یطلبها بدون تحمل خطر ضیاع هذه النقود،ویتم إصدار هذه الشیكات بالعمالت األجنبیة المشهور 

والجنیه اإلسترلیني،وفي حالة ضیاع أوفقدان هذه الشیكات یمكن للعمیل إسترداد قیمتها بعد ذكر أرقامها للبنك 
  .1المصدر لها

  :تعریفها  -1 –2-ب 
وتعرف الشیكات السیاحیة بأنها أدوات تسویة مدفوعات تحضى بالقبول شبه العام ،قابلة للصرف لدى كافة 

  .المؤسسات التجاریة في معظم دول العالم البنوك  ومعظم
أو من الشركات ) مصدري الشیكات السیاحیة ( ویحصل البنك على الشیكات السیاحیة من مراسلیه في الخارج 

الدولیة التي تصدر هذه الشیكات بموجب إتفاقات وترتیبات خاصة بجمیع الشروط المتعلقة بشیكات 
یجب فحصها وعدها ومعرفة فئاتها المختلفة ومطابقة مجموع قیمتها ،حیث المسافرین،وعند إستیالم هذه الشیكات 

تسجل في سجل الشیكات السیاحیة وتوضع في صندوق حدیدي خاص ،ویتم جردها دوریا كل شهر و التأكد من 
  .صحتها ومطاقة قیمتها للدفاتر المحاسبیة

  :ممیزات الشیكات السیاحیة  -2 –2-ب 
  : نلخص ذلك في النقاط التالیة

  تطبع في أوراق شبیهة بأوراق النقود من حیث النوع والجودة یصعب تزویرها.  
  في " توماس كوك"والشركات العالمیة مثل " بنك أوف أمریكا"،" سیتي بنك"تصدر عن البنوك الكبیرة مثل

 .في أمریكا والتي تتمتع بمراكز مالیة قویة وسمعة جیدة" أمریكان إكسبرس"بریطانیا و
 یقاف صرفها لدى البنك مصدرها إال في حالة واحدة وهي إستیالم طلب خطي من مشتري غیر خاضعة إل

 .الشیكات یفید أنها ضائعة أو مسروقة 

                                                
  www.kotobarabia.com:روني ،بحث منشور على الموقع اإللكت إدارة البنوك التجاریة والبنوك اإلسالمیةأسامة عبد الخالق األنصاري ، 1
 .2013-10-01:،أطلع علیھ بتاریخ  182-180:ص -،ص2006،
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 1.لإلستبدال والتعویض إذا فقدت أو سرقت من قبل مصدریها  قابلة  
  :التأمین أثناء السفر – 3-ب

مصاریف العالج الطارئة التي یتعرض لها  تتیح بعض البنوك خدمة التأمین أثناء السفر،وتغطي هذه الخدمة
  .2العمیل ،أوحاالت العجز أو الوفاة ،وقد تغطي الخدمة أیضا أخطار الضیاع أو السرقة

  :إدارة أعمال العمالء  – ج
كثیرا ما توجد بعض الظروف التي تؤدي إلى عدم قدرة بعض العمالء على إدارة أعمالهم أو ممتلكاتهم 

لعجز الصحي فضال عن عدم توفر الخبرة أساسا لدى البعض منهم ،وفي مثل هذه ،كالظروف اإلجتماعیة وا
فإن البنوك تقوم بإدارة أعمال هؤالء العمالء نیابة عنهم ،ویشترط في ذلك توفر عدد بالقدر الكافي من  الظروف

ل هذه العمالء الذي یمكن المصرف من تخصیص جهاز مستقل لدیه للقیام بإدارة هذه األنشطة ،وفي مقاب
  .األخیرة یتقاضى البنك أجرا یتم اإلتفاق علیه مسبقا مع العمیل 

  :اإلظافة إلى ذلك فإن البنوك تقدم خدمات هامة للعمالء نذكر منها 
  :سداد المدفوعات نیابة عن العمالء  –1- ج

ة عنهم ،سواء تقوم البنوك بمقتضى هذه الخدمة بسداد المدفوعات المستحقة على عمالئها تجاه الغیر وذلك نیاب
كانت هذه المدفوعات دوریة أو غیر دوریة ثم تقوم بخصم قیمتها من حساباتهم الجاریة ،ومن أمثلة هذه 

إلخ ،وتتمثل أهم الفوائد والمزایا التي یجنیها البنك من ...أقساط التأمین ،اإلیجار ، فواتیر الهاتف : المدفواعات 
  .سب باإلضافة إلى إتساع نطاق أعماله ومعامالته مع الجمهور تقدیمه لهذه الخدمة في الحصول على عائد منا

  :أداء خدمات متمیزة لبعض الفئات من العمالء   –2- ج
وتسعى البنوك إلجتذاب بعض الفئات الخاصة من العمالء إلى تقدیم خدمات مصرفیة متمیزة تالئم ظروفهم 

دون مشقة التنقل والوقوف أمام شبابیك البنك  ،كفتح الحسابات بالعمالت األجنبیة ،أوتقدیم الخدمات للعمالء
    . 3حیث یستطیع العمیل الحصول على الخدمة في المكتب أو السیارة مثال

  :إدارة اإلستثمارات لحساب العمالء –3- ج
،وهي صنادیق تستثمر  Common Trustإتجهت بعض البنوك الشاملة إلى تكوین صنادیق الودائع العامة 

ویدیرها البنك لصالحهم في مقابل أتعاب محددة یحصل علیها ،أما األرباح فیحصل علیها فیها أموال العمالء 
العمالء كما یتحملون الخسائر وحدهم ،وكما جرت علیه العادة فإن ملكیة مكونات الصندوق على المشاع بمعنى 

  .أنه الیجوز ألحد إدعاء ملكیة ورقة معینة أو مجموعة من األوراق
ى بعض البنوك إدارة محفظة األوراق المالیة لعمالئها ،بمعنى أن یقوم البنك ببیع وشراء وٕالى جانب ذلك تتول

األوراق المالیة بناء على أوامر العمیل ،وكذا تحصیل الفوائد واألرباح المتولدة عن تلك اإلستثمارات ،وال یتحمل 
ویتحصل العمیل على األرباح البنك أیة مسؤولیة في إدارته للمحفظة ویتحصل على عمولة البیع والشراء ،

  .4ویتحمل الخسائر لوحده
                                                

 .254،253:خالد أمین عبد هللا ،إسماعیل إبراھیم الطراد ،مرجع سابق ،ص  1
  . 182 : مرجع سابق،صأسامة عبد الخالق األنصاري ،  2
  . 86، 85:أحمد دمحم غنیم ،مرجع سابق،ص ،ص  3
  .72:دي،مرجع سابق ،صمنیر إبراھیم ھن 4
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  مدخل للصريفة الشاملة                                 الفصل الثاني

  :تقدیم خدمات إستشاریة للعمالء – د
لوحظ مؤخرا أن المصارف أصبحت تشترك في إعداد الدراسات المالیة المطلوبة للممتعاملین معها لدى إنشائهم 

ب وكذلك طریقة السداد مشروعات جدیدة ،ویتم على أساس هذه الدراسات تحدید الحجم األمثل للتمویل المطلو 
ومدى إتفاقها مع سیاسة المشروع في الشراء واإلنتاج والبیع والتحصیل ،بإعتبار أن الفلسفة المصرفیة السلیمة 
تعتبر مصلحة المصرف ومصلحة المشروع الذي سیتعامل معه مصلحة مشتركة على إعتبار أنه كلما إرتفعت 

ي یموله ،فمسألة تحدید الحجم األمثل لألموال الالزمة للمشروع كفاءة المشروع كلما كان ذلك أفضل للمصرف الذ
مسألة هامة لتحدید كمیة األموال التي تفي بحاجة المشروع بحیث ال یترتب عنها نقص في سیولة المشروع والتي 

  .  مشروع وال یترتب عنها إفراط في هذه السیولة تشكل أعباء على ال تؤثر على تطوره وقدرته على الوفاء بإلتزاماته
ومن هذه الخدمات دراسة الدورة النقدیة وعالقتها بالمركز المالي للمشروع ،فالمسؤول في المصرف كثیرا ما یجد 
نفسه في مركز المستشار المالي للمشروع الذي یتوقع منه أن یعینه في جمیع الظروف التي یمر بها وأن یكون 

یرا ما یعتمد التنافس بین المصارف على كفاءة المسؤولین مستعدا إلبداء الرأي السلیم ألصحاب المشروع ،وكث
  . 1وٕاستعدادهم لتقدیم خدمات مالیة جدیدة ومبتكرة للعمل على كسب ثقة المتعاملین

 .األنشطة التي یمارسها البنك عن طریق الشركة القابضة  - 2

  .صیرفة التأمین  - أ
ین الخدمات المصرفیة والخدمات المالیة األخرى، ولقد في اآلونة األخیرة ظهر إتجاه واضح في العالم للجمع ب 

تم تطویر هذا االتجاه في بعض الدول األوروبیة التي انتشـرت فیها ظاهرة تقدیم خدمات التأمین من خالل فروع 
، مما شجع قیام مؤسسات مالیة  Bancassurance" ببنوك التأمین " المصارف ،حیث سمیت هذه الظاهرة 

أنواع الخدمات المالیة ،وعلى سبیل المثال تم تطبیق هذا االتجاه في أمریكا من خالل اندماج  شاملة تقدم جمیع
وهي من شركات التأمین الكبرى  Travelers Groupومجموعة ترافلیرز  Citicorpمصرف سیتي كورب 

ار والذي یفصل بین أعمال مصارف االستثم Glass-Steagall،إضافة إلى إلغاء قانون جالس ستیجال 
والمصارف التجاریة،ویمثل هذا األمر أحد جوانب الجدل بأن المصارف الشاملة والدرحة التي یسمح بها للبنوك 

  .في إختراق صناعة التأمین 
  .صیرفة التأمین،المفهوم والنشأة – 1- أ
  یرفة ـــــــــكن صــــــصارف ،ولـالمروع ـالل فـن خـــنتجات التأمینیة مـي بیع المــــــیرفة التأمین هـقد البعض أن صـــــــتـیع 

توزیع مشتركة تجمع بین قاعدة العمالء  ةالتأمین تعني توفیر منتجات التأمین والمنتجات المصرفیة من خالل قنا
  . 2لدى المصارف وشركات التأمین

       أوروبا منذ بدأ التعاون بین قطاعي المصارف والتأمین في ألمانیا منذ أكثر من مئة سنة ولقد انتشر فيوقد 
وشكل نمطًا جدیدًا في سوق ، ما یقارب أربعة عقود وبلغ العالم العربي في العقد األخیر من القرن الماضي

                                                
  . 17:،صمرجع سابقزیاد رمضان ،محفوظ جودة ،  1
الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة (أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت، صیرفة التأمینھشام الباسط ، 2

  .496:،ص2002، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان ،02،ج)واإلقتصادیة
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وهذا التعاون انعكس بارتفاع عدد االتفاقیات بین المصارف وشركات التأمین ، التأمین واألسواق المالیة في العالم
وأیضًا یمكننا القول أن هذا التعاون لم یحدث ، فیة لبیع منتجات التأمینوالتي تهدف إلى استخدام الشبكات المصر 

بل ساهم أیضًا في تطویر األسواق المالیة، وساعد على إنماء الوعي العام لمنافع فقط تفاعًال داخل القطاع المالی
تمع على صعید تخفیض وقد لعب دورًا إیجابیًا في المج، التأمین خصوصًا واالستثمار في األسواق المالیة عموماً 

  .1رالمخاطر الیومیة والتكالیف المرتبطة بها، وأسهم في تشجیع األفراد على التوفی
 سا ـــفرن يـــف هرـــظ یثــ،ح سبانیاإ و فرنسا كانت التأمین صیرفة منتج تبني في شرعت التيالسباقة   البلدان أما
ففي فرنسا ومع  عالیة، تنافسیة بقدرة و بالجودة یتمیز الذي الفرنسي التأمین سوق لنضج هذا و فیها، تطور و  

منتجین أولهما منتج  les ACM(Assurance du Crédit Mutuel)أطلقت شركت  1970أوائل السبعینیات 
بعد  (IARD) والتأمین ضد الحریق وضد األخطار األخرى المختلفة  (assurance-vie)التأمین على الحیاة 

ات الفرنسیة ،وبهذا وضعت أول الخطوات في نشاط صیرفة التأمین ،وقد إستندت حصولها على موافقة السلط
في إطالق هذا النشاط على فكرة الوساطة في تأمین القروض الموجهة لمواجهة حاالت القروض المتعثرة بسبب 

ق علیه السباقة لما أطل (les ACM)وفاة المقترض لتصبح شركة التأمین الذاتي لعمالئها ،وبهذا كانت شركة 
 البنوك یحظر الذي االسباني القانون حاجز تخطت التي تلیها اسبانیا". التأمین المصرفي"بعد خمس عشر سنة 

منذ أن إستحوذت مجموعة  1980في إسبانیا بدأ التأمین المصرفي في أوائل  ،الحیاة على التأمین بیع من
Banco de Bilbao  على الحصة األكبر من شركةEUROSEGUROS SA ، ولو أن اإلستحواذ في بادئ

األمر كان مالیا فقط ألن القوانین اإلسبانیة لم تكن تسمح للبنوك ببیع منتجات التأمین على الحیات إلى أن تمت 
 في العالم في نموا التأمین أسواق أكثر اسبانیا و من فرنسا كل تعد بالتاليو . 1991إزالة هذه الحواجز سنة 

 الدول بعض إلى إضافة، الحیاة على التأمین من مبیعات % 65 من أكثر تمثل حیث التأمین صیرفة مجال
 زیادة و التأمین أعمال نطاق لتوسیع الممكنة إحدى الوسائل لها بالنسبة التأمین صیرفة تعتبر والتي كبلجیكا
 Généraleباإلشتراك مع  AGقامت شركة التأمین األولى  1989ففي بلجیكا سنة تها،أدوا تطویر و حجمها

de Banque  بإنشاء شركة للتأمین على الحیاة سمیتAlpha-life  سنة بعد ذلك قامت كل من،Amev.nv 
لیصبح أول  AGبدمج أنشطتهما ،وفي نفس السنة إنضمت إلیهما شركة   VSBوهي شركة تأمین هولندیة و

  . Fortisإندماج عبر الحدود وقامو بخلق مجموعة أطلق لیها إسم 
إتفاقیة لتسویق منتجات التأمین  Muang Thaiمع مجموعة  Fortis،وقعة مجموعة  2004وفي تایلندا سنة 

،كما  Muang Thaiمن التأمین على الحیاة في مجموعة  25%على الحیاة وعلى غیر الحیاة ،وٕاكتسبت بذلك 
في كل سعت إلى تطویر نماذج بنك التأمین في آسیا من خالل عدید اإلتفاقیات الموقعة  Fortisأن مجموعة 

  .من مالیزیا والصین
 القنوات حديإ تشكل التأمین صیرفة فإن المختلفة المالیة بین الخدمات الحدود إزالة نحو ومع زیادة التوجه

  تنظم حددةـــم و واضحة تشریعات دـــواجـتت أن رطــبش المصارف التأمین و طاعيــق بین القةــالع لتطویر یسیةـــالرئ

                                                
- 10-02،أطلع علیھ بتاریخ  www.scribd.com :،بحث منشور على الموقع اإللكتروني  التأمین عبر المصارففاروق ابوجدیع ،دمحم عمار معتوق ،  1
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  1.التقلیدیة المصرفي العمل طرق تغییر التأمین صیرفة حیث تقتضي الطرفین ینب المسؤولیات و العالقة
  .وخصائصها التأمین المصرفي خدماتقنوات توزیع   – 2- أ
و یكون لشركة  ،أشخاص تم االلتزام معهم بعقد وكالة لیقومون ببیع المنتجات التأمینیة : الوكالء -  1– 2-أ 

ط على أنشطة الوكیل التي تم تحدیدها في العقد وهو ما قد یخلق مشكلة التأمین الحق في ممارسة الرقابة فق
  . تتعلق بعدم ضمان مستوى جودة الخدمة المقدمة

المستشارون الخاصون هم موظفین مدربین تدریبا عالیا وعادة ما  :الخاصون  المستشارون -  2– 2-أ 
ویتقاضون رواتب ثابتة إضافة  ،لعمالء المصرفینتمون إلى شركة التأمین، یقومون بتوزیع المنتجات التأمینیة 

  . إلى حوافز تعویضیة على أساس مبیعاتهم
ینیة ــــنتجات التأمــــهم موظفو المصرف الذین ممكن أن یقنعوا العمیل ببعض الم :المصارف موظفو -  3– 2-أ 

هناك قید على  ،رىــیة األخات المصرفـوذلك نظرا إلى الحاجة إلى أداء الواجب ،وغالبا ما تكون منتجات بسیطة
ئك ــــدودة ، أي أولـــــتهدفة لدیهم محـــوق المســین هو أن الســــفعالیة العاملین في المصرف في تولید أعمال التأم

  .  العمالء الذین قاموا بالفعل بزیارة المصرف خالل ساعات العمل الرسمي
تاح الفرصة لعمالء المصرف لتلقي العروض في حالة شركات الوساطة ت: الوساطة  شركات -  4– 2-أ 

ففي الوالیات  ،اراً ــــنوات هي األكثر انتشـــذه القــوتعتبر ه ،وعة متنوعة من شركات التأمینـــــالتأمینیة من مجم
أنها في الواقع شركات الوساطة مفیدة من ناحیة  ،دد كبیر من البنوك تتعاون مع شركات الوساطةــــــالمتحدة ع

  . المتخصصین  في مسائل التأمین المعقدة الموظفینتوفر 
  . هذا یتم من خالل اإلعالنات في المواقع التفاعلیة للمصارف :اإلنترنت   -  5– 2-أ 

وعندما تقرر الشركة االعتماد على إحدى هذه القنوات ینبغي أن تكون هذه القناة تلبي احتیاجات جمیع شرائح 
تسعى إلى تحقیق االنسجام بین خصائص المنتج والقناة التي یوزع من   عمالء المصرف ویجب على الشركة أن

  .2خاللها
  .البنوك الشاملة من قیامها بأنشطة التأمین مكاسب  - 2- أ

   :ونلخصها في النقاط التالیة
 الحاجة إلى التوسیع في ظل تدني عوائد العمل المصرفي األساسي وتقلص هوامش الفوائد. 
 وزیادة اإلنتاجیة، حیث یقوم )وللموظفین في بعض الحاالت ( علیة لشبكة الفروع استخدام أفضل وأكثر فا ،

البنك بتقدیم خدمات جدیدة للعمیل دون زیادة كبیرة في المصاریف الثابتة، فیتم بالتالي توزیع التكلفة الثابتة 
 .على عدد أكبر من المنتجات بكلفة هامشیة محدودة

                                                
  :باإلعتماد على   1
بحث منشورعلى ،)ارة إلى حالة الجزائراإلش(دور صیرفة التأمین في خلق وتطویر الجودة الشاملة لخدمات قطاع التأمین حمول طارق ،بوشنافة أحمد ، -

 .04:،ص2013-10-01،أطلع علیھ بتاریخwww.scribd.com الموقع اإللكتروني
الصناعة التأمینیة ،الواقع العملي وآفاق :،الملتقى الدولي السابع حول  التأمین المصرفي في الجزائر بین النظریة والواقعنبیل قبلي ،نقماري سفیان ، -

  .05،04:،ص2012دیسمبر 04و03،یومي -الشلف–،كلیة العلوم اإلقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر،جامعة حسیبة بن بوعلي - ض الدولتجارب بع-التطویر
  .07،06:فاروق ابوجدیع ،دمحم عمار معتوق،مرجع سابق،ص  2
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  اء استقطاب العمالء والحفاظ علیهم من خالل عرض منتجات أكثر زیادة الحصة السوقیة للبنك من جر
 .تنوعا، وبالتالي زیادة العمالء للبنك من خالل زیادة عدد المنتجات التي یستخدمها العمیل

  زیادة الربحیة نتیجة إلیرادات العموالت وتحسین اإلنتاجیة وتعزیز والء العمالء. 
  ات المالیة واكتساب مهارات جدیدةتحسین القدرات التنافسیة في سوق الخدم. 
  عرض منتجات متنوعة وحلوال أكثر تكامال على العمیل بالنسبة الستثماراته متوسطة وطویلة األجل، حیث

یتجه العمالء إلى اإلبتعاد عن الودائع لصالح منتجات التأمین وصنادیق االستثمار ذات المردود األعلى 
 .1العمالء وعلى حصة من سوق المدخرات طویلة األجلمما یؤدي للحفاظ على هذه الشریحة من 

 مراحله و االقتصادیة ظروفه مع یتناسب بما العمیل حاجات لتلبیة جدیدة تأمینیة بنكیة منتجات تصمیم 
  .العمریة

 بنكـــال ستطیعـــــــی ، تأمینـال ركاتـش و بنوكـال بین دماجــاالن و شتركةـالم شروعاتـالم كوینـــت الةـح يـف 
  .الحیاة على التأمین أقساط على الضریبیة اإلعفاءات مزایا من االستفادة

 یقللون البنك موظفي أن كما البنك یقدمها التي الخدمات تنوع خالل من ذلك و والئهم و العمالء ثقة زیادة
  .الهامشیة التوزیع تكالیف من

 إلى متابعتها و المخاطر دراسة مجال في المصارف تفید أن یمكن خاصة بقدرات تتمتع التأمین شركات 
  2.التسویقیة اتهخبر  جانب

   .Venture Capital Companiesتأسیس شركات رأس المال المخاطر   - ب
تعتبــر شــركات رأس المــال المخــاطر إحــدى قنــوات التمویــل الهامــة فــى العصــر الحــدیث، نظــرا لمــا تلعبــه مــن دور 

مشـــروعات الواعـــدة التـــى تعمـــل فـــى مجـــاالت اســـتثماریة عالیـــة حیـــوى فـــى تقـــدیم الـــدعم المـــالى والفنـــى الالزمـــین لل
المخـاطر أمـال فـى جنـى أربـاح رأسـمالیة ذات معـدل مرتفــع فـى األجلـین المتوسـط والطویـل ، هـذا فضـال عـن تقــدیم 
االســـتثمارات المالیـــة الالزمـــة للمشـــروعات القائمـــة التـــى تواجـــه صـــعوبات خاصــــة وتتـــوافر لـــدیها إمكانیـــات ذاتیـــة 

  .نموها ولكنها فى حاجة الى إعادة هیكلة مالیة مما یساعد على إعادة ترتیب أوضاع المشروع المتعثر  الستعادة
  هذا وتعد المؤسسات المالیة بمثابة المضخة الرئیسیة لـرؤوس أموال مؤسسات رأس المال المخاطر السیما البنوك 

ألن تلعــب دورا جوهریــا فــى تطــویر نشــاط  التــى تتصــدر قائمــة المســاهمین فــى هــذه الشــركات ، ممــا یجعلهــا مؤهلــة
رأس المـــال المخـــاطر خاصـــة فـــى ظـــل تبنـــى مصـــر لبرنـــامجى اإلصـــالح االقتصـــادى والخصخصـــة حیـــث تحتـــاج 
السـوق لـرؤوس أمــوال ذات طبیعـة خاصـة یتــوافر لـدى مسـتثمرها االســتعداد لالسـتثمار فـى شــركات قطـاع األعمــال 

نیـة قبـل طرحهـا للبیـع ، هـذا الـى جانـب إعـادة هیكلـة مشـروعات القطـاع العام التى تحتاج الى إعادة هیكلة مالیة وف
  .الخاص وٕاصالح مسارها فى ظل تنوع المخاطر التى تصاحب اقتصاد السوق الحر 

ولمـا كــان دعــم المشــروعات الصــغیرة والناشــئة أحــد المجـاالت الطبیعیــة لنشــاط مؤسســات رأس المــال المخــاطر فقــد 
ء هذه الشركات بعـد أن حظیـت قضـیة تنمیـة المشـروعات الصـغیرة بأهمیـة اقتصـادیة تزایدت أهمیة التوسع فى إنشا

  .3وتنمویة متزایدة فى السنوات األخیرة 
                                                

  . 457: ھشام البساط، مرجع سابق، ص  1
  .08:حمول طارق ،بوشنافة أحمد،مرجع سابق ،ص  2
  . 28:،ص 2003إلسكندریة ،النشرة اإلقتصادیة ،المجلد الخامس والثالثون ،بنك ا  3
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  .اإلتجاه العالمي نحو الصیرفة الشاملة: المطلب الرابع 

لة تمیزت أعمال الصیرفة الشاملة بتاریخ طویل بأوروبا حیث تستطیع المؤسسات المالیة تقدیم تشكی        
ة ،وٕادارة ـأمین ،أنشطة سمسرة ،خدمات مصرفیة تقلیدیـدمات تـالیة من إقراض وٕایداع ،خــــواسعة من الخدمات الم

المحافظ المالیة،كما أن توجه البنوك األوربیة القیام باألنشطة اإلستثماریة وٕازدیاد عملیات اإلندماج والتملك بین 
فهذه التجربة تقدم لنا فكرة عن .عزز من صفة الشمولیة لدیهاالمصارف والمؤسسات المالیة وشركات التأمین 

األثار اإلیجابیة لسیاسة التنویع في المؤسسات المالیة،ومن بین الدول التي تتجذر فیها تقالید الصیرفة الشامل 
نجد كل من ألمانیا وسویسرا ،وعلى النقیض من ذلك عانت بعض دول العالم من القیود التنظیمیة التي فصلت 

 .والیابان الوالیات المتحدةبین األنشطة المصرفیة التقلیدیة واألنشطة المصرفیة ك

  .البنوك الشاملة في ألمانیا :أوال

صیرفة الشاملة متجذرة في ألمانیا ،حیث یستطیع تقالید العلى عكس بریطانیا والوالیات المتحدة والیابان ف      
الخدمات والعدید من الخدمات األخرى  دمات المصرفیة أي مصرف معترف به توفیر مجموعة كاملة من الخ

التي یمكن أن تصنف ضمن الخدمات المالیة في أماكن أخرى من العالم ،فیقدم الخدمات المالیة لألفراد وینشط 
أیضا في مجال تجارة الجملة واألنشطة اإلستثماریة وكذا أنشطة اإلتجار باألوراق المالیة نیابة عن العمالء،بینما 

في المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة تأسیس شركات تابعة ذات رأس مال منفصل للقیام  طلب ذلك یت
  .1بمثل هذه األنشطة 

بلیون أورو ،أما إجمالي رأسمالها  1796.7بنك بلغ مجموع أصولها  261وبلغ عدد البنوك الشاملة في ألمانیا 
  2003.2 بلیون أورو وذلك في أواخر سنة 99.5فبلغ 

  .أصناف البنوك الشاملة في الجهاز المصرفي األلماني – 1
  المصارف و  ، بنوك اإلدخارالتجاریة البنوك :على ثالث ركائز أساسیة وهي تقوم الصیرفة الشاملة في ألمانیا

  :وهي تمثل ثالثة أرباع األصول المصرفیةالتعاونیة ،
      Dresdner Bank، درسدنر البنوك   sche Bank Deutوالتي تشمل دویتشه بنك: البنوك التجاریة -أ 

تقدم بموجب القوانین المصرفیة األلمانیة، بجمیع األنشطة داخل هیكل البنك ،و  bank Comerzو كومیرز بنك 
األم باستثناء التأمین و الرهن العقاري،أنشطة اإلدخار وصنادیق االستثمار المشترك والتي تتطلب شركات تابعة، 

جمیع البنوك التجاریة لدیها شركات تابعة أو حصصا في شركات الخدمات المالیة العاملة في مجال  وبذلك  فإن
  :األنشطة المقیدة سابقة الذكر،وتنقسم إلى 

یتم الترخیص لها بالعمل  كبنوك رهن عقاري باإلضافة للسماح لها : Regional banks)( البنوك اإلقلیمیة -
  .ملةبممارسة  ألنشطة المصرفیة الشا

                                                
, Pearson Education The Economics of Money, Banking andFinanceKEITH BAIN , PETER HOWELLS, 1

Limited, England, third edition,2005,p:116.  
2 Idem,p :117. 
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ولكنها تمنع  في ألمانیا التجاریة واالستثماریة األنشطة المصرفیة یسمح لها بممارسة:  البنوك األجنبیةفروع   -
  .من اإلكتتاب في األوراق المالیة 

  1.تقدم مختلف الخدمات المالیة لألفراد كما تقدم التمویل لقطاع محددة: (Privat banks)البنوك الخاصة   -
  .)Savings Banks (اربنوك االدخ -ب 

وترجع نشأتها على األقل إلى أواخر القرن الثامن عشر ،وقد حدد القانون اإلتحاد مجال نشاطها حیث تقدم 
التمویل لألفراد ذوي الدخول الضعیفة والمتوسطة والشركات ،وتخضع رقابة صارمة فیما یخص أحجام القروض، 

  .2لیة حیازة األسهم في الشركات، وتداول األوراق الما
 (Cooperative Banks).المصارف التعاونیة  -ج 

أسست لتقدیم الدعم ألعضائها بدال من تعظیم األرباح لحملة األسهم،وتتعامل في أسواق األورو 
)Euromarkets (3والسوق المالیة الوطنیة واألجنبیة.  

  .2009و  2000لسنتي  هذه األصناف من البنوكوالجدول التالي یبین تطور عدد 

 .2009و  2000سنتي بین تطور عدد البنوك األلمانیة  ):08(جدول رقم            

  2009العدد لسنة   2000العدد لسنة   أصناف البنوك

  278  315  البنوك التجاریة

  441  575  بنوك اإلدخار

  1159  1798  البنوك التعاونیة

  61  224  المصارف المتخصصة

  1939  2912  المجموع
                               Source : Diemo Dietrich, Uwe Vollmer,op.cite,p:127. 

  .البنوك الشاملة األلمانیةوأنشطة خدمات  – 2
من قبل البنوك األلمانیة من خالل شركات التأمین التابعة یتم تقدیم جمیع منتجات التأمین  :أنشطة التأمین - أ

التأمین وٕاحترام معاییر تسسییر العمل المتعلق بنشاط  التحاديخاضعة للتنظیم ا والمنفصلة مالیا عن البنوك األم
مملوكة بالكامل سنة  شركة تابعة الذي أنشأتدویتشه بنك وبصرف النظر عن .كفایة رأس المال  بما في ذلك

شركات التأمین،حیث تقوم  تحالفات استراتیجیة مع ،فقد فضلت البنوك األلمانیة الكبرى األخرى تشكیل 1989
  .ببیع منتجات التأمین بینما تقوم شركات التأمین بدعم الخدمات المالیة التي تقدمها البنوك البنوك

                                                
1 H.R. Machiraju,op.cite,p:37.   
2 Diemo Dietrich, Uwe Vollmer , Are universal banks bad for financial stability? Germany during the 
world financial crisis, The Quarterly Review of Economics and Finance Journals ,N;52 ,2012, p:126. 

ed States: what could we gain? What Universal banking in die UnitAnthony Saunders , Ingo Walter,  3

, Published by Oxford University Press, New York,1994,p:89. could we lose? 
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إرتبط  نموذج البنوك الشاملة األلمانیة بتمویل النشاط الصناعي ،بواسطة حیث  :تمویل النشاط الصناعي  -ب
  stock non-bank،وتملك األسهم الآلمصرفیة hausbank system نظام هوسبنك :بعض األنظمة هي 

  ).Shareholder Trust Depository System(،ووكالء اإلستثمار
 . Hausbank System هوسبنك نظام - ج

 رئیسي،و یدعم مولمك ) Hausbank , principal bank(أحد البنوك شركة تجاریة  و  العالقة بین یقوم على
ة،فیساهم بالتمویل الخاص بتأسیس الشركات كما یبقى على إطالع دائم بأوضاعها المالی شاط الشركةبفعالیة ن

دویتشه بنك حصة من شركة ومثال ذلك إمتالك  ،وٕامدادها برأس المال العامل،واإلكتتاب في األسهم والسندات
 .٪ 28والتي تبلغ ) DaimlerBenz(دایملر بنز 

دارتها -  د  Ownership of Nonbank Stock and(تملك أسهم المؤسسات غیر المصرفیة وإ
Corporate Control(.  

األلمانیة حول ملكیة الشركات والسیطرة  تماشیا مع القوانینمنذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة  وبرزت تدریجیا
علیها ،فظهرت عالقات وثیقة بین الشركات والبنوك الشاملة التي تدعمها برأس المال وتساعدها على إستخدامها 

ك البنوك ألسهم الشركات في المساعدة على التغلب على المشاكل فمن المفترض أن یساعد إمتال ،1بكفاءة
من الصعب أن نتحدث عن ملكیة الشركات في ألمانیا دون التعامل مع مسألة حقوق السیطرة، حیث ،و 2المالیة

تتجسد في كثیر من األحیان حقوق السیطرة على المؤسسات في شكل حقوق التصویت بالوكالة ،هذه السیطرة 
ك حق المشاركة المباشرة في اإلشراف على تعیین أعضاء مجلس اإلدارة، وبالتالي السیطرة غیر منحت للبنو 

   .المباشرة على قرارات اإلدارة العلیا للشركات
  ):Shareholder Trust Depository System(وكالء اإلستثمار -  ه

ات كجزء من الصیرفة الشاملة ،حیث یمتلك تقوم البنوك في ألمانیا بإدارة المحافظ الكبیرة األسهم لألفراد والمؤسس
حملة األسهم نظریا حق التصویت بینما حقیقة تتمتع هذه البنوك بهذا الحق من خالل ما یسمى بالتصویت 

  3 .درجة كبیرةب،وهذا ما یمكنها من السیطرة على المشاریع الصناعیة (Depotstimmrecht)التوكیلِي 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
, University of Chicago The History of Corporate Ownership and Control inGermanyCaroline Fohlin,  1

Press,USA, November 2005,p:223.  
2 Anthony Saunders , Ingo Walter,op.cite,p:91  
3 Caroline Fohlin, ,op.cite,p:237. 
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  .والیات المتحدةالبنوك الشاملة في ال: ثانیا

تقوم فكرة البنك الشامل في الوالیات المتحدة األمریكیة على محاولة تنویع مصادر األموال وكذا مجاالت       
إستثمارها ،وفي هذا الصدد خرجت البنوك من نطاق اإلضطالع بالخدمات المصرفیة ومارست أنشطة أخرى 

قیود القانونیة إضطرت البنوك إلى إعادة تنظیم نفسها في غیر مصرفیة كالتأمین والتأجیر والسمسرة ،وفي ظل ال
  . 1شكل شركة قابضة تنشئ شركات شقیقة تقوم بالمهام التي یحرم القانون على البنوك القیام بها

شهدت الوالیات المتحدة في الثالثین سنة الماضیة إلغاء القیود التنظیمیة المتعلقة باألنشطة المصرفیة و 
الذي یؤدي إلى خلق مؤسسات مالیة كبیرة تقدم تشكیلة واسعة من الخدمات المصرفیة،وأشهر اإلستثماریة األمر 
والذي فصل بین  1933الذي أقره الكونغرس عام  *" Glass-Steagallغالس ستیغال"هذه القیود قانون 

بعد صدور قانون ف .قانونالالتعدیالت رویدًا رویدًا على وقد أدخلت ، 2األنشطة اإلستثماریة والنشاط المصرفي
والذي كان الهدف األساسي منه َ)  Bank Holding Company Act( 1956الشركات القابضة البنكیة سنة 

 ةزادة أهمی،3 األنشطة غیر المالیةضمن  أو فروعها للشركة القابضة المصرفیة المسموح به النشاطتحدید نطاق 
نظرا لقدرتها على تقدیم تشكیلة واسعة من الخدمات یكیة األمر الوالیات المتحدة شركات المصرِفیة القابضة في ال

المصرفیة إضافة إلقتحامها مجاالت غیر مصرفیة، حیث أن بنیة الشركات القابضة و إنشارها الجغرافي الواسع 
ها لتشكیلة واسعة ومتنوعة من اإلستثمارات كسمحت لها بتنویع مصادر التمویل سواءا الودائع أو غیرها وٕامتال

حیث  ،وبالتالي ساعدْت الشركات القابضُة على تَحسین كفاءِة النظام المصرفي و المالي األمریكِي . ة المالی
أي حوالي  2003من إجمالي األصول المصرفیة سنة  97% سیطر الشركات المصرفیة القابضة على نسب ت

 .4تریلیون دوالر 8.7
أعطى البنوك الحق في ممارسة خدمات غیر والذي  1982كما صدر قانون مؤسسات اإلیداع الذي صدر سنة 

عملیًا  غالس ستیغال،وبذلك یكون قد أفرغ قانون 5مصرفیة من خالل شركات شقیقة تحت مضلة شركة قابضة
  .من محتواه عبر فتح سقف الفوائد المركبة للمصارف ومنحها مرونة أوسع في نشاطاتها الجانبیة

درالي لشركات للشركات المصرفیة القابضة األمریكیِة بتَأسیس َسمَح المصرف اإلحتیاطي الف 1987في أفریل و 
 .6تم إلغاء هذا القانون  1999وأخیرًا في سنة  ،المؤسسات الفرعیِة التي تنشط في مجال التأمین

العدید من الشركات  متلك،كما ت مصرف أو أكثروتسیطر الشركات القابضة في الوالیات المتحدة األمریكیة على 
األوراق ب المتاجرةة من األنشطة التجاریة، والتي قد تشمل متنوع مجاالت تعمل في التي المصرفیة و  غیرالتابعة 

                                                
 .78: ص،منیر إبراھیم ھندي مرجع سابق  1
  .ستیغلوعضو الكونغرس الجمھوري ھنري  غالس نسبة إلى السیناتور الدیمقراطي كارتر *

2 H.R. Machiraju,op.cite,p:29. 
, A Structural View of U.S. Bank Holding Companies ,VickeryDafna Avraham ,Patricia Selvaggi, James  3

FRBNY Economic Policy Review , New York, July 2012,P:67.  
4 H.R. Machiraju,op.cite,p:29 

  .60: ص،منیر إبراھیم ھندي مرجع سابق   5
6 Dario Focarelli , David Marques-Ibanez, Alberto Franco Pozzolo ,Are universal banks better 
underwriters?evidence from the last days of THE GLASS-STEAGALL ACT, European Central Bank, 
Germany ,No 1287 , JAnuary 2011,P:05. 
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جي بي مورغان "فعلى سبیل المثال تسیطر شركة  ،المالیة ،التأمین، والعقارات،والتأجیر وخدمات الثقة
JPMorgan"  ـ بنحوقدر مؤسسة من ضمنها أربع مصارف كما تستحوذ على حصة سوقیة ت 3391على

  .والجدول التالي یبین أكبر الشكات القابضة المصرفیة والمؤسسات التابعة لها،06.6%

   .أكبر الشركات القابضة المصرفي األمریكیة والمؤسسات الفرعیة التابعة لهاوحصتها السوقیة):09(جدول رقم

Source: 
- Dafna Avraham ,Patricia Selvaggi, James Vickery, ,op.cite,p:71. 
- Jan Schildbach, Universal banks: Optimal for clients and financial stability, Deutsche Bank Research ,  Germany , 
November 20, 2012,p:10. 

 
من قبل الشركات المصرفیة القابضة أي الوالیات المتحدة  یتم التحكم في األصول المصرفیة فيوعلى العموم 

 منذ وهو ما یمثل زیادة قدرها خمسة أضعاف 2012حسب إحصائیات سنة تریلیون دوالر  15أكثر من 
  1991.1سنة

  
  
  

                                                
1 Dafna Avraham ,Patricia Selvaggi, James Vickery, ,op.cite,p:70 

  الشركةالقابضة المصرفیة

رتبتها العالمیة 
  الحجم حیث من

  
  )2012فیفري (

البنوك عدد 
  التجاریة التابعة

  
  )2012فیفري (

المؤسسات عدد 
  المحلیة التابعة

  
  )2012فیفري (

المؤسسات عدد 
  یةـــــــــــبـاألجن
  عةــــــــالتاب

  )2012فیفري (

إجمالي 
  المؤسسات

  
  )2012فیفري(

  

الحصة 
  ةــــــالسوقی
  

 )2012جوان(

 جي بي مورغان تشیس
  & JPMorgan Chaseوشركاءه

Company  

1  04  2936  451  3391  06.6%  

  Bank ofبنك أوف أمیركا 
America Corporation  

2  05  1541  473  2019  2.4 %   

 المحدودة  سیتي غروب
Citigroup Incorporated  

3  02  935  708  1645  12.3 %  

 Wells وشركاءه ویلز فارغو
Fargo & Company  

4  05  1270  91  1366    -  

شز مجموعة جولدمان سا
 Goldman Sachs حدودة الم

Group, Incorporated 

5  01  1444  1670  3115  3.1%   

  -    MetLife, Inc. 6  01  39  123  163 المحدودة میتلیف
 Morgan مورغان ستانلي

Stanley 
7  02  1593  1289  2884  3.5%   

  بنك میلون نیویورك
The Bank Of New York 

Mellon Corporation 

10  03  211  146  360  -  
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  .المملكة المتحدةالبنوك الشاملة في : اثالث

قسم إلى صیرفة تجاریة وصیرفة یتم الفصل في بریطانیا بین أنشطة الصناعة المصرفیة حیث ت        
من خالل شركات تابعة رئیسي الصیرفة اإلستثماریة بشكل  بانتهاجالبنوك الشاملة البریطانیة وتقوم   إستثماریة ،

ویهیمن على  ،،كما تهتم بأنشطة صیرفة التأمین ،اإلكتتاب في األوراق المالیة وخدمات التجزئةمملوكة بالكامل
الملكي  بنكمجموعة ال" ،" Barclays Bank بنك باركلیز" وك شاملة ضخمة وهي  الخدمات المصرفیة أربع بن

 Standard Chartered  ستاندارد تشارتیرد بنك"، " Royal Bank of Scotland Group األسكتلندي

Bank"،"  بنك لویدز مجموعةLloyds Bank Group " وفیما یلي جدول یبین أكبر المصارف البریطانیة ،
  .هاوحجم أصول

  .بلیون دوالر:الوحدة .    2013في سنة  أكبر المصارف البریطانیة وحجم أصولها):10(جدول رقم                  

ترتیبها األوربي حسب معیار حجم   المؤسسة المصرفیة 
  األصول

نسبة أصولها إلى إجمالي   حجم األصول
  األصول

   ش أس بي سي القابضةتآ
 HSBC Holdings  

  01    2,72336  12.8%  

  Barclays   04  2,27147  10.81% بنك باركلیز

الملكي  بنكمجموعة ال
 Royal Bank of األسكتلندي

Scotland Group  

06  1,82618  8.69%   

             بنك لویدزمجموعة 
Lloyds Banking Group  

11  1,40728   6.7%   

 ستاندارد تشارتیرد بنك
Standard Chartered Bank  

  20    0,649957   3.09%   

        Source:  Top banks and banking groups in Europe, ranked by total assets 2013, a partir de 
site d’internet: www.banksdaily.com,le:10/02/2014.   

أكبر المؤسسات المصرفیة في بریطاني وأیضا  "HSBC Holdings آش أس بي سي القابضة " وتعتبر شركة
من  % 12.7 تریلیون دوالر والذي یمثل نسبة 2.7توى األوربي حیث یبلغ إجمالي أصولها أكثر من على المس

  2013.1وذلك سنة إجمالي األصول المصرفیة في بریطانیا
على النحو ،والتي یمكن سردها وتتنوع وتتعدد الخدمات واألنشطة التي تقوم بها البنوك في المملكة المتحدة 

  :التالي
 ء شركات صناعیة وتجاریة وزراعیة وخدمیة أو المساهمة فیهاشراء أو إنشا. 

                                                
  :باإلعتماد على   1

 .39H.R. Machiraju,op.cite,p: -  
Top banks and banking groups in Europe, op.cite   -   
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  إقراض ،إیداع ،تحویالت ( إنشاء العدید من الفروع للبنك األم التي تقدم الخدمات المصرفیة التقلیدیة
مال والمنظمات القائمة ـــألفراد ورجال األعــمدن البریطانیة لــل الــي كـــوصیرفة الجملة ف) إلخ...نقدیة

 ختلف ـــبم
 أنشطتها وجنسیاتها. 
  دخول البنوك في صناعة التأمین من خالل تقدیم كافة الخدمات الخاصة بالحاسبات اآللیة ،اإلستثمار

 التأمین على،حیاة ـــأمین على الــــالت(  ختلفةـــواعها المــــتأمین بأنـــدار بوالص الـــالمشترك ،السمسرة وٕاص
 ).إلخ...الممتلكات

 یر من الخدمات المصرفیة لألفراد مثل القروض الشخصیة ،تنظیم وتخطیط الضرائب ومیزانیات تقدیم الكث
اإلنفاق،دفع اإلیجارات ،منح بطاقات اإلئتمان ،تسهیالت وقروض مالیة لكافة خدمات الصیانة واإلستبدال 

 .الخاصة بالمنازل باإلضافة لكل ما یتعلق باإلستشارات الخاصة بشراء المساكن،
  كافة الخدمات المتعلقة بالسفر والسیاحةتقدیم. 
  تقدیم كافة اإلستشارات ودراسات الجدوى اإلقتصادیة وٕادارة المشروعات الجدیدة في المجاالت الصناعیة

 .إلخ...والتجاریة والزراعیة 
 التعامل في كافة أنواع العمالت بیعا وشراء. 
 تقدیم كافة الخدمات الخاصة بالكمبیوتر ونظم المعلومات. 
  تنظیم وٕادارة كل ما یتعلق بتقدیم وصرف المعاشات والمنافع اإلجتماعیة التي یحصل علیها األفراد من

 .الدولة
 التعامل في كافة أنواع األوراق المالیة وما یرتبط بها من أنشطة. 
  تقدیم تسهیالت للشركات التجاریة التي ترغب في إصدار بطاقات الضمان لعمالئها كوسیلة لترویج

  1.هامنتجات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .150،151:،صمرجع سابقسامر جلدة،  1
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  .الیابانالبنوك الشاملة في :  رابعا

تعد التجربة الیابانیة من التجارب الرائدة فیما یخص البنوك الشاملة ،ویعود ذلك إلى الفترة قبل الحرب         
حیث تعود ملكیة " main banking system The بنظام البنك الرئیسي "العالمیة الثانیة وظهور مایسمى 

حیث  وتمیزه بوجود عالقة مالیة طویلة األمد بین البنك والشركات 1نوك إلى رجال األعمال الصناعیینأغلب الب
 هوسبنك نظاموهو شبه ب  ینفرد البنك بتمویل شركة معینة ،وخاصة تقدیم المساعة في حالة التعثر المالي

"Hausbank System" 2،وٕازدهر هذا النظام في منتصف السبعیناتاأللماني.  
حیث الجهاز المصرفي الیاباني بخطا ثابتة نحو نظام الصیرفة الشاملة إتجه عملیَة اإلصالح المالي د وبع

حدة المنافسَة بین مختلف أنواع البنوك ،واختلفت وجهات النظر حول حدود أنشطة المؤسسات ساهمة في زیادة 
اإلقلیمیة الكبرى نشاطها نحو تمویل  المالیة وتداخلت أعمالها مع أنشطة البنوك ،عالوة على ذلك حولت البنوك

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،فیما أجبرت المصارف الصغیرة والبنوك التعاونیة على البحث عن مجاالت 
نْت اإلصالحات المالیة بشكل رئیسي ثالث و  ،3نشاط جدیدة طِة  عناصرتَضمّ تَرابَ اإلبتكار المالي ،التحریر :مُ

شمل  اإلبتكار المالي  تطویر أدوات مالیة جدیدة مثل إصدار شهادات اإلیداع وی،المالي،والعولمة المالیة 
، وٕاقتحام مجاالت جدیدة وتطویرها ،كأسواق )1980(،اإلستثمار في السندات الحكومیة متوسطة األجل )1979(

مالي فقد ،أما فیما یتعلق بالتحریر ال)1987(،األوراق التجاریة)1985(،القبوالت المصرفیة) 1986(األوفشور
ماعدا  1985تضمنت اإلصالحات إلغاء أو تعدیل القوانین التنظیمیة السائدة،كتحریر اسعار الفائدة في اكتوبر 

اسعار الفائدة على الودائع،وفیما یخص العولمة المالیة  فیمكن وصفها برط اإلقتصاد الیاباني باألسواق الدولیة 
كمیة  حددوالذي "  yen conversion limitsتحویل الین تحدید "ء قانون ا،ویمكن في هذا الصدد ذكر إلغ

ُل إلى الین بالمؤسساِت المالیِة  وساهم كل هذا في تغییر البنیة التنظیمیة للجهاز .العملة األجنبیة التي َستُحوّ
  .4المصرفي الیاباني

تماع اللجنة دعت وزارة المالیة إلى إجحیث  1989في مارس  شرع في إلغاء القیود المصرفیة بالیابانو 
 : اإلستشاریة المالیة والتي حددت خمسة طرِق للَسماح بالتكامِل بین الصیرفة التجاریة والصیرفة اإلستثماریة

الشركات التابعة المنفصلة، شركات تابعة متعددة الوظیفیة، الشركات قابضة، البنوك شاملة، والمدخل 
بین  التي تفصل القیود خطوات إلزالة اتخذت السلطات .5)إدخال أنشطة الصیرفة الشاملة بشكل تدریجي(تدریجي

 Financial System) النظام المالي قانون إصالح على وجه الخصوص و  .الصیرفة التجاریة واالستثماریة
Reform Act) غالس "وھو إجراء مماثل لذلك الذي إتخذتھ السلطات األمریكیة والمتعلق بتعدیل قانون (لسنة

                                                
Center on Japanese  ,Japan's Financial System and the Evolving Role of Main Banks Hugh Patrick, 1

Economy and Business Working Paper No: 50, Columbia University, March 1991,p:01.  
, New York University Press, April Comparative Financial Systems,Douglas Gale ,Franklin Allen 2

2001,p:05.  
, Hitotsubashi Banking in Japan: Will "Too Big To Fail" Prevail?Rixtel, Adrian van, Souma, Toshiyuki,  3

University Repository Technical Report,dec 2002,p:09. 
4Rixtel, Adrian van, Souma, Toshiyuki, op.cite, P:08.  

 The Japanese Banking Crisis: Where Did It Come From and How Will It ,Takeo Hoshi, Anil Kashyap 5

National Bureau of Economic Research, Tokyo, January 2000, p:142. End? 
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األوراق المالیة في  كتتابإلاب التجاریة في الوالیات المتحدة لبنوكل یسمح مما 1993سنة " ستیغل
األنشطة المالیة و 1 المصرفیة االستثماریة بتقدیم الخدمات الیابانیة البنوك التجاریة  یسمح والذي 1993)للشركات

  .20012من خالل الشركات التابعِة بشكل تدریجي حتى سنة 
)  1930-1920وهو السائد في الفترة من (بان إلى ثالثة أشكال،فالشكل األول وتنقسم البنوك الشاملة في الیا

والتي كانت تعد حالة خاصة للعالقات البنكیة حیث أن منشئي هذه  THE ORGAN BANKیعرف باسم 
الصناعات ،مما أدى إلى عدم تنوع محفظة األوراق المالیة لهذه البنوك وتعرضها  البنوك هم أنفسهم أصحاب

  .كون معظمها یتسم بصغر الحجم )1930- 1929(كبیرة ،وفشلت خالل فترة الكساد  لمخاطر
وبدأت بالظهور بعد الحرب العالمیة الثانیة  ZAIBATSU BANKSوالشكل الثاني من البنوك یعرف باسم 

  .وتمتلك محافظ متنوعة من األوراق المالیة وتقدم قروضا للمشروعات 
وهي بنوك مرتبطة بالمشروعات ،وتمثل  HORIZONTAL KEIRETSUأما الشكل الثالث فیعرف بـ 

مجموعة جدیدة وشكال مختلفا من اإلرتباط بین البنوك والمشروعات المختلفة ،فللمشروع عالقة مغلقة مع أحد 
االستفادة بكثیر من المزایا وكذلك حملة أسهمه مما یؤدي إلى مقرض له ومن البنوك حیث یعتبر البنك أكبر 

وأحیانا یعین البنك عاملین من طرفه إلدارة هذه المشروعات ،وبعض المشروعات  ، ف البنكیةتخفیض التكالی
وكل مجموعة من هذه  مثل البنك الصناعي الیاباني KEIRETSUیمكن أن یكون لها عالقة مع بنك خارج الـ 

  .3المشروعات لها بنكها الممثل لها
ظهور نظام الصیرفة الشاملة  أیضا فياجات الضخمة تركیز المالي بشكل عام واالندمالعملیة وقد ساهمت 

التكتالت المالیة تعمل في األنشطة المالیة المختلفة، بما في ذلك الخدمات المصرفیة أن بالیابان ، حیث 
فبلغ إجمالي األصول في هذه البنوك الضخمة ما . التقلیدیة، أنشطة األوراق المالیة، وٕادارة األصول والتأمین

و  ٪57أما إجمالي الودائع والقروض فبلغت نسبة  2002من الناتج المحلي اإلجمالي لسنة٪ 97یقرب من 
  .،وفیما یلي جدول یبین حجم هذه التكتالت المالیة والبنوك الشاملة التابعة لها4على التوالي 55٪
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
Is universal banking justified? Evidence from bank underwriting of Lin Liu, -Koo Kang, Wei-Jun 1

84 ,2007,p:143. Vol, Journal of Financial Economics corporate bonds in Japan  
2Takeo Hoshi, Anil Kashyap, , op.cite, , p:142.  

  .92،93:،مرجع سابق ،صرشدي صالح عبد الفتاح3
4 Rixtel, Adrian van, Souma, Toshiyuki, op.cite, P:13,14. 
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  .مالیة المتنوعة البنوك الشاملة الیابانیة كجزء من التكتالت المالیة ذات الخدمات ال):11(جدول رقم 
  الناتج المحلي اإلجمالينسبة من  /تریلیون ین یاباني : الوحدة                                                                               

 حجم القروض
 )2002سنة(

 حجم الودائع
 )2002سنة(

 حجم األصول
 ) 2002سنة(

 المجموعةإسم  أكبر المؤسسات المالیة بالمجموعة

84.6 
( 16.9%)  

 

74.1 
(14.8 %) 

 

151.3 
(30.2 %)  

 

 Mizuho Bank.  
 Mizuho Corporate Bank. 
 Mizuho Securities. 
 Mizuho Trust & Banking  

 

Mizuho Financial  
Group 

 

63.6 
( 12.7%)  

 

65.0 
( 13.0 %) 

108.0 
( 21.6 %) 

 

 Sumitomo Mitsui Bank  
 

Sumitomo 
Mitsui 

Financial Group 
 

49.1 
     （9.8%)  

 

59.9 
(12.0 %) 

 

99.5 
( 19.9 %) 

 

 The Bank of Tokyo - 
Mitsubishi.  

 Mitsubishi Trust and  
 Banking Corporation . 

 

Mitsubishi Tokyo  
Financial Group  

 

46.0 
( 9.2%)    

 

50.8 
( 10.1 %) 

 

79.8 
( 15.9 %) 

 

 UFJ Bank.  
 UFJ Trust Bank.  
 UFJ Tsubasa Securities 
 Daiwa Bank.  
 Kinki 

 

UFJ Group  
 

30.0 
( 6.0%)  

 

33.8 
( 6.8 %) 

 

45.0 
( 9.0 %) 

 

 Osaka Bank.  
 Nara Bank.  
 Asahi Bank.  
 Resona Trust & Banking  

 

Resona Group  
 

          Source  :  Rixtel, Adrian van, Souma, Toshiyuki, op.cite, P:48. 
  

تریلیون  151.3المالیة التكتَل المصرفيَ األكبرَ في الیابان بمجموِع أصولِ    " Mizuho" وعةحیث تعد مجم
الناتج المحلي من %  14.8(تریلیون ین  74.1، ومجموع ودائع ) الناتج المحلي اإلجماليمن %  30.2(ین 

في سنة ) ليالناتج المحلي اإلجما%  16.9(تریلیون ین 84.6أما حجم القروض فبلغ  ،)اإلجمالي
 Sumitomo مجموعة ،وٕاحتلت المرتبة األولى عالمیا في نفس السنة ،أما المجموعة الثانیة فكانت 2002

Mitsui   ِ65، ومجموع ودائع  )الناتج المحلي اإلجماليمن %   21.6(تریلیون ین  108بمجموِع أصول 
الناتج %  12.7(تریلیون ین 63.6لغ أما حجم القروض فب ،)الناتج المحلي اإلجماليمن %  13(تریلیون ین 

  .)المحلي اإلجمالي
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  .التحول نحو البنوك الشاملة:الثالث  المبحث

شهد العمل المصرفي تحوالت وتطورات عدیدة خالل السنوات األخیرة حادت به كثیرًا عن الصورة         
األنظمة المصرفیة مرنة  تجعلف ،التقلیدیة لهذه الصناعة بوصفها تجمع المال من جهة لتستثمره في جهة أخرى

والواقع إن ،ن تكتسب وظائفها الجدیدة و تحتل أهمیتها مع مرور الوقت ألأدى بالبنوك  هو ماتجاه هذا التغیر و 
  تكنولوجیا المعلومات الذي قدم دعما كبیرا  مقدمتهافي التحول نحو الصیرفة الشاملة جاء إستجابة لعدة عوامل 

التطور نحو  والمالحظ أن ،ةتوفر مجموعة من المقومات الهام یتطلبكما وقویا للبنوك للتحول إلى بنوك شاملة 
یجابیة بالنظر إلى القدرة على تحقیق التنمیة كما تحیط به إلالبنوك الشاملة یحمل معه الكثیر من الجوانب ا

سنتعرض له في هذا المبحث ،حیث جاء المطلب األول وهو ما . بعض المحاذیر الواجب أخذها بالحسبان
مقومات وأسالیب التحول نحو ما المطلب الثاني فسنتطرق فیه إلى ،أدوافع التحول نحو الصیرفة الشاملةبعنوان 

      .الشاملة في المطلب الثالث  ممیزات ومآخذ البنوكالصیرفة الشاملة،وسنتناول 

 .دوافع التحول نحو الصیرفة الشاملة: المطلب األول

ظهرت الحاجة للتوجه نحو الغاء  الدولیةالملحوظة التي تشهدها البیئة االقتصادیة تماشیا مع التطورات        
كتنظیم مصرفي جدید دور التخصص المصرفي التقلیدي والعمل على التوسع في الخدمات المصرفیة الشاملة 

مما یعكس زیادة دور المصرفیة وتحدي المنافسة ، واالندماج في السوق العالمیة ، لمواجهة قوى التغییر
یلیة واالستثماریة وتنشیط االوعیة االدخاریة التي توفرها المصارف في تعزیز وتحسین نوع الخدمات التمو 

 :،ومن بین هذه العوامل نذكر لزبائنها

   :دوافع ذاتیة - أوال

فالبنوك یتوافر لدیها دافع ذاتي مستمر لتطویر أدائها، خاصة إذا توافرت لدیها اإلدارة الذكیة الفاعلة القادرة على 
  .1تطورات وتحوالت وٕاتخاذ القرارات والسیاسیات الالزمة للتتواكب معهاقراءة ورصد وتحلیل ما یدور حولها من 

  :المصرفیة  الوساطة طبیعة وتغیر المال رأس أسواق في المتزاید التعامل - ثانیا

 العیني االستثمار جعل المتقدمة إلى الصناعیة الدول داخل في النمو معدالت وتواضع االقتصادي الركود أدى
 البنوك بحوزة الذي النقدي، المال رأس الالزمة الستیعاب التوظیف منافذ إیجاد على قادر غیر ككل واإلنتاج

 من متزاید بشكل العیني ، وتحولت اإلنتاج مجال خارج الربح عن إلى البحث البنوك تلك اضطرت التجاریة ،وقد
المخاطر،  وٕادارة المالیة الخدمات وساطة مجال إلى االقتصاد لحركة الالزمة األموال توفیر رؤوس في الوساطة

  2.الشاملة الصیرفة مفهوم تكریس نحو السعي تمثل في قد مصرفیة ال قطاعات في انحصر الذي االتجاه وهذا
  

                                                
 دیسمبر 24إلى  22،من الهاشمیةالمملكة االردنیة ،  جامعة الیرموك،ریة والتطبیق النظ مؤتمر عملیات البنوك بین ، البنوك الشاملة،أحمد عبد الخالق    1

  .05:،ص 2002
  .24:، صمرجع سابق غزازي عمر ،  2
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  :تحریر تجارة الخدمات المالیة  – ثالثا
ناخ إن تحریر تجارة الخدمات المالیة واإلنفتاح على األسواق الدولیة ،یعود إلى عدة إعتبارات أهمها تحسین م

  المنافسة وزیادة اإلستثمارات ورفع كفاءة الخدمات المالیة وتخفیض تكالیفها وضمان توظیف أفضل للموارد في 
  .   1هذا القطاع

  :وتتمثل في األدوات البنكیة التالیة :  ظهور مستحدثات وأدوات مالیة جدیدة -  رابعا
 . Commerce Electronique: التجارة اإللكترونیة  - أ  

لتجارة اإللكترونیة للمصارف من تسویق وتوزیع منتجاتها العادیة وخدمات االستثمار لعمالئها عن طریق تسمح ا
اإلنترنت، كما یمكن طرح منتجاتها بكل مواصفاتها ومعلوماتها عبر االنترنت مما یزید من عدد المتعاملین، 

صدار بطاقات إلكترونیة خاصة ویقلص من حجم النفقات، ومن جهة یساهم البنك كذلك في هذه العملیة بإ
  .بالعمالء للتحویل والتسدید، ویكون ضامنا لحق التاجر في سداد قیمة الصفقات التجاریة

  . Crédits Communs:  القروض المشتركة -ب 
هي نوع من القروض ذات قیمة ومخاطر كبیرة، تشترك في تقدیمها عدة بنوك، تخص هذه القروض  تمویل 

  . ت المبالغ الضخمة، وبالتالي تعد أداة هامة لتوفیر االحتیاجات التمویلیةالعملیات الكبیرة ذا
   Certificats de Dépôts: شهادات اإلیداع  -ج 

      هي وثیقة قابلة للتداول، یصدرها البنك بعد إیداع مبلغ من المال مودع بسعر فائدة معینة لمدة محددة تزید
  .أو تقل عن ستة أشهر

  . Dérivées: المشتقات  - د 
یوم وسنة، ومن أهم هذه العقود   30هي عقود مالیة تتنوع بحسب طبیعتها، ومخاطرها، وآجالها المتراوحة بین 

  : نذكر
  عقود الخیار :Contrats par Option . 
  العقود اآلجلة :Contrats à Terme . 
  العقود المستقبلیة :Contrats Futures .2 

في میدان الخدمات المالیة ،فالمصارف تواجه  مستوى وحدة المنافسة تزایدلقد : تزاید حدة المنافسة  – اخامس
منافسة شدیدة في جمیع الخدمات التي تقدمها من المصارف األخرى ،وٕاتحادات اإلئتمان ،شركات األوراق 

 إلى تتجه المصارف وجعلت الصیرفة طبیعة من غیرت فقد،3المالیة ،شركات التمویل ،وكاالت وشركات التأمین 
  المصارف توجه في واضًحا كان وهذا واألدوات والخدمات األنشطة حیث من العمل الصیرفي في حدیثة مجاالت

  .4الشاملة نحو الصیرفة 
                                                

جامعة محمد خیضر،الجزائر،العدد  مجلة العلوم اإلنسانیة ،، أداء النظام المصرفي الجزائري في ضوء التحوالت اإلقتصادیةكمال عایشي ، 1
  .351:،ص2006،نوفمبر10

مؤتمر إدارة  ،الصیرفة الشاملة كمدخل لمواكبة مستجدات الصناعة المصرفیة وتأهیل المصارف الجزائریةمفتاح صالح، الطیب داودي، معارفي فریدة،  2
  .3،4:،ص،ص 2009أفریل  29إلى  27التحدیات العالمیة المعاصرة،جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة ، المملكة األردنیة الهاشمیة ،من  :منظمات األعمال

  .84:،ص 2007مؤسسة الوراق للنشر ، عمان ، األردن،  –، دار التواصل العربي عولمة جودة الخدمة المصرفیةرعد حسن الصرن،   3
،المؤتمر العلمي )تحلیلیة دراسة (الحدیثة التغییر واستراتیجیات التقلیدیة المصرفیة الوساطة بین الثقة وحدات خدماتاإلمام،  أمین محمد الدین صالح 4 

  .05:،ص 16/03/2005إلى15منالعولمة،جامعة فلدلفیا ،المملكة األردنیة الهاشمیة، تحدیات مواجهة في األعمال إستراتیجیات :الرابع
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  :التطور التكنلوجي وتطور اإلتصاالت  – سادسا
بادل سرعة توثورة الحاسبات اآللیة إلى ، لتطور العلمي والتكنولوجي في وسائل اإلعالم واالتصالا أدى 

خدمات دون البنوك والعمالء، وبین البنوك والسوق، وبین البنوك وقطاعات اإلنتاج وال المعلومات فیما بین
ستثمار وتهیئة المناخ والظروف لظهور ،وهو ماساهم في فتح مجاالت النهائیة للتمویل واإل حواجز أو قیود

   .1البنوك الشاملة التي حققت نجاحات كبیرة في الدول المتقدمة
  :زیادة المخاطر في العمل المصرفي - سابعا

أدت التغیرات الهیكلیة التي شهدتها األسواق المالیة في السنوات األخیرة إلى زیادة المخاطر،حیث صاحب 
اإلتجاه نحو التحرر من القیود كحریة الحركة ألسعار الصرف والفوائد واألصول المالیة إستثماراتها عبر 

  .2ك األسواقالحدود،تقلبات حادة في تل
  : االندماجالتوسع في عملیات  -  ثامنا

یعد اإلندماج المصرفي من أبرز التحوالت التي یشهدها القطاع المالي عالمیا ، وأحد أوجه التكیف مع  
المستجدات العالمیة وذلك بهدف مؤسسات مالیة شاملة وتعزیزا للقدرات التنافسیة للبنوك سواء في الداخل أو 

عملیات اإلندماج حدود الدولة الواحدة مساعة بذلك على النفاذ إلى األسواق الدولیة ،كما تتیح  الخارج ،إذ تعدت
  .3لفئات متنوعة من العمالء،وتقدیم خدمات مصرفیة ذات جودة عالیة وتكنلوجیة متطورة تحقیق وفرات الحجم 

  . نحو الصیرفة الشاملة مقومات وأسالیب التحول :المطلب الثاني 

توافر الدوافع القویة للتحول للبنوك الشاملة ، فإن هذا النوع من البنوك یحتاج الى العدید من  مع        
 خالل من یتم التحولأن هذا كما  ،المقومات الهامة التي تعتمد علیها في أداء وظائفها المتعددة على نطاق واسع

  .عدة مناهج 

  .مقومات التحول نحو الصیرفة الشاملة :أوال

  .ات یمكن تقسیمها إلى مقومات تتعلق بالبنك ذاته، وأخرى ترتبط بسیاسات الدولة وأجهزتهاهذه المقوم

  : مقومات تتعلق بالبنك ذاته  - 1
وخاصــــة الخبــــرات اإلداریــــة والبشــــریة المؤهلــــة لمواكبــــة  یجــــب علــــى المصــــارف أن تمتلــــك المتطلبــــات الضــــروریةف

البنـــوك الشـــاملة أن تمـــر بمراحـــل تأهیلیـــة قـــد تختلـــف فـــي ویســـتلزم قیـــام المصـــارف بخـــدمات المتطلبـــات العالمیـــة ،
نجـد أن البنـك حیـث  ،4المصـرفإعدادها وتوقیتها من مصرف إلى آخـر بسـبب الظـروف الداخلیـة والخارجیـة لـذلك 

  :الشامل یحتاج إلى 

                                                
جامعة ل كترونياإلل موقعال،بحث منشور على الصیرفة الشاملة بین الفكر والتطبیق في الوطن العربي،رجب مصطفى علي،صبحي معروف الشلتوني  1

  .07:،ص 2013-06-20:،أطلع علیه بتاریخ  www.site.iugaza.edu.ps :غزة
   .83:،صمرجع سابقسمیر محمد عبد العزیز ،  2
  . 22:،ص مرجع سابقمحمد أحمد عبد النبي ، 3
، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، جامعة  المصارف اإلسالمیةآثار تحریر الخدمات المالیة على  ، محمد صفوت قابل 4

 .34:،ص 2005ماي 17 – 15من  ،) معالم الواقع و آفاق المستقبل ( اإلمارات العربیة المتحدة ، 
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 موارد مالیة ضخمة تمكنه من أن ینهض بخدماته المتنوعة لعمالئه في أي وقت وأي مكان.  
  البنك موارد وكوادر بشریة وٕاداریة وتنظیمیـة رفیعـة المسـتوى والمهـارة حتـى تسـتطیع أن تـنهض أن تتوافر لدى

، تأســـیس الشـــركات ومتابعتهــــا )البورصــــة(باألعمـــال المصـــرفیة التقلیدیـــة، والعمــــل فـــي ســـوق األوراق المالیـــة 
، وهـــذا یعنـــي األنشـــطة وغیرهـــامن  ومراقبتهـــا وربمـــا اإلشـــتراك فـــي إدارة اإلســـتثمارات وتـــدویر المحـــافظ المالیـــة

 .ضرورة توفیر مراكز تدریب متخصصة تسهم في بناء هذه الكوادر
 ي تربطها لیس فقط ـولوجیا المعلومات التـذلك تكنـافیة من المعلومات وكــــــــوافر لدیه بنیة أساسیة كــــأن تت 
  للحصـول علـى المعلومـات لحسـن بوحداتها التابعة لها وٕانما بغیرهـا مـن البنـوك وأوسـاط األعمـال التـي تجوبهـا

 .تقدیر المواقف وٕاتخاذ القرارات العلمیة المدروسة
 وتحدید نوعیـة الخـدمات الجدیـدة التـي تناسـب 1 عالة وعلى مستوى عالي من الكفاءةتحتاج إلى إدارة تسویق ف،

 .إحتیاجات األسواق والعمالء التي یمكن أن یقدمها المصرف
 ارب وٕاختالط األعمال والمصالحتوضیح الهیكل التنظیمي لمنع التض. 
  تأســیس إدارة متخصصـــة إلدارة المخـــاطر وتصـــمیم خطـــة لمواجهـــة الضـــغوط المحتملـــة علـــى محـــافظ األوراق

 2.المالیة
  تــوفر مــالءة مالیــة كافیــة تؤهــل البنــك للــدخول فــي مجــال األعمــال المصــرفیة الشــاملة، ممثلــة فــي حجــم رأس

 3.المال الكافي واالحتیاطات
  نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور وأهمیة البنوك الشاملةتحتاج إلى. 

  : ترتبط بسیاسات الدولة وأجهزتها المختلفةمقومات  - 2
  :ویمكن اإلشارة إلى ما یلي 

  إصدار تشریعات حدیثة وتطور وتعـدل التشـریعات القائمـة بمـا یسـمح للبنـوك أن تقـدم مثـل هـذه األعمـال علـى
ول إزالــة الحــواجز والقیــود القانونیــة علــى ممارســة البنــوك ألنشــطتها فــي قطاعــات نحــو فعــال، فیجــب علــى الــد

  .معینة أو أقالیم بعینها
  ـــة بفكـــرة البنـــوك الشـــاملة مـــن المســـائل المهمـــة كـــذلك إقتنـــاع األجهـــزة الرســـمیة والســـلطات التنفیذیـــة فـــي الدول

احـل األولـى لتحولهـا أو إلنشـائها علـى ورسالتها وتـوفیر الـدعم والمسـاندة لهـا والوقـوف بجانبهـا خاصـة فـي المر 
 .هذا األساس

 نیـة األساسـیة الالزمـة مـن الناحیـة بیجب على الدولة أن تسـاعد هـذه البنـوك مـن خـالل المسـاعدة فـي إرسـاء ال
 .المادیة وكذلك البشریة والتنظیمیة

  البنـوك فـي أداء رسـالتها  یوفر اإلستشارة والدعم والمساندة لهـذهالذي رفع مستوى فعالیة وكفاءة البنك المركزي
 4.األسهام الفعال في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة المتوازنة

                                                
 . 08:ص ،مرجع سابقأحمد عبد الخالق،  1
 . 34ص:محمد صفوت قابل ،مرجع سابق  2
 .10:صوآخرون مرجع سابق صالح، مفتاح  3
 .08: ، صمرجع سابق ،البنوك الشاملة أحمد عبد الخالق،  4
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 توفیر العوامل التي تساعد على رفع مستوى كفاءة األسواق المالیة. 
 مرتبطة بالبورصة وكذا بغرفة المقاصة  وجود شبكة األموال القومیة وغرفة مقاصة إلكترونیة بالبنك المركزي

 .الدولیة

 1لى تشوهات أسعار الفائدة واإلعتماد أكثر على أدوات السیاسة النقدیة غیر المباشرةالقضاء ع. 
 ن قبل أجهزة الرقابة واإلشراف عاى نشاط المصارف الشاملة بما یضمن مستوى متطورـواعیة مـالممارسة ال 

 .من الرقابة الوقائیة ،مع توصیف دقیق ومحدد لإلختصاصات والسلطات والعالقة التنظیمیة  
  وضع نظام لإلفصاح المالي في إطار قواعد ومبادئ المحاسبة والمراجعة الدولیة التي توفر الشفافیة

للحكم على مدى كفائة وفعالیة إدارة المصارف من أجل توفیر المالءة المناسبة رأس المال واإلفصاح 
امة ألنشطة المصرف واإلحتیاطات ،مع توفیر نظام تأمین فعال على الودائع في ظل وضع استراتیجیة ع

  2.الشامل وخططه وبرامجه

  .التحول نحو الصیرفة الشاملةأسالیب  : اثانی

تخضع عملیة التحول إلى البنوك الشاملة لضوابط رشیدة تأخذ في حساباتها جمیع الجوانب اإلقتصادیة        
 :  ام ثالث مداخل هي ،القانونیة والبیئة المصرفیة التي تعمل في إطارها ،وفي هذا الصدد یمكن إستخد

  : المدخل األول -1
یتمثل في تحویل بنك متخصص أو بنك تجاري قائم بالفعل إلى بنك شامل ،وهو األسلوب األسرع واألفضل ، 
بشرط أن یكون هذا البنك كبیر الحجم وقابل للنمو واإلتساع ،وأن یكون لدیه العدید من الفروع التي تأخذ 

رة ،كما تكون لدیه الكفاءات البشریة المؤهلة والمدربة والقادرة على التكیف مع كل باألسالیب التكنلوجیة المتطو 
  :ماهو جدید ،في إطار ذلك یتم تحویل مثل هذا البنك لیصبخ بنكا شامال بإتباع أسس محددة 

  .ةالتدرج في إدخال خدمات البنك الشامل لضمان إستیعاب التقنیات وعدم اإلخالل بمعاییر الدقة والسرع –أ 
التطویر من خالل تعدیل الهیاكل التنظیمیة وتطویر اللوائح والنظم الداخلیة ،وكذلك إدخال التعدیالت على  –ب 

  .اإلختصاصات والسلطات ومسار إتخاذ القرار ومراحل أداء األعمال ،مع إتباع برنامج تدریبي متطور
جهیزه بما یتفق مع حجم ونوع وٕانتشار إقامة التجهیزات المادیة بتحدید الموقع الجغرافي المناسب وت –ج 

  .الشخصیة البنوك بخدمات وحدات خاصة إنشاءالخدمات المصرفیة التي سیقدمها إلى العمالء ،مع 
  .3وضع خطة محددة للتحول إلى البنك الشامل تشتمل على كافة التفاصیل وفقا لبرنامج زمني محدد  –د 

  :المدخل الثاني  – 2
 ومؤهلة قادرة بشریة كوادر القاعدة وٕاختیار ومن األساس من البدء األمر یتطلب ثحی جدید، شامل بنك إنشاء

 المناسب، المكان وتوفیر خبرتها، من لإلفادة أجنبیة شاملة مصارف مع والتعاون ،تهاقدرا وتطویر وتدریبها،
                                                

 .11،10:،ص،ص2007،دار الوفاء للطباعة والنشر،اإلسكندریة ،مصر، إدارة البنوكمحمد الصیرفي ، 1
 .109:،ص2013عمان،األردن،،دار األیام للنشر والتوزیع،)مدخل فكري معاصر(إدارة المؤسسات المالیة ،عالء فرحان طالب 2

 .494،493:،ص صمرجع سابقالسعید فرحات جمعة ،  3
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 البنك فكرة إلنجاح لالزمة،ا والترویجیة والتسویقیة الدعائیة بالحمالت ومصرفیا والقیام شكلیا وتكنولوجیا وتجهیزه
   . الشامل
 علیها الطلب والتأثیر وأن التأثر سریعة خاصة، بطبیعة تتمیز المصرفیة الخدمات أن المنهج هذا أصحاب ویؤكد
  .ألسواقه صانع الشامل المصرف وأن تواجدها، بمجرد یخلق

  :المدخل الثالث  – 3
 فیه یتوافر طالما شامل، بنك إلى بالفعل قائم بنك حویلت على فیتم العمل  حیث یمكن األخذ بكال المنهجین ،

وخدمات  لمعامالت واستیعابه السوق، تقبل مدى دراسة نفسه الوقت وفي لذلك، والخصائص المحددة الشروط
 التحول والتطویر ،أي عملیة تواجه التي والمحددات القیود ومعالجة العقبات، على والتغلب الشامل، المصرف

للنمو  قابال یكون نفسه الوقت وفي والخبرات، والقدرات اإلمكانیات فیه تتوافر مصرفي جدید، انكی إنشاء یمكن
 لإلسراع خطة وضع السوق وریادته ،مع توجیه لقیادة طموحة إستراتیجیة ولدیه كبیر، بشكل واالنتشار واالتساع

 وضم معین، لبنك تدریجي دمج یعد مما االستغناءعنها، في الراغبة البنوك بعض عقارات شراء طریق عن بذلك
 مناسب، أعمال حجم الشامل للمصرف یضمن بما وتقویته، المراد إنشاؤه الشامل للبنك وعمالئه ومعامالته أعماله

  .1مستقبال فیه دمجهابهدف  ورائدة قائمة أخرى بنوك مع مشاركات في والدخول التشغیل المتوازن، وتحقیق

 .لبنوك الشاملة ممیزات ومآخذ ا: المطلب الثالث 

تتمتع المصـارف الشـاملة بالعدید من الممـیزات نتیجة لتنوع خدماتها واضـطالعها بالكثیر من المهـام          
المتطـورة،التي تلبي حاجـات الكـثیر من الزبائن وتحقـیق العدید من المهـام المتقدمـة والتي تتناسب مع تطور 

  .تنطوي على بعض الجوانب التي یجب اإلحتیاط واإلحتراس منهاما ك المتغیرات والنشاطات االقتصادیة،

  .ممیزات البنوك الشاملة : أوال

  :یحقق التحول من العمل المصرفي التقلیدي إلى العمل المصرفي الشامل العدید من المزایا نذكر أهمها     
 یجة لتعظیم االستفادة من العمل على اساس الحجم الكبیر ومن ثم تحقیق الوفورات في التكالیف وذلك نت

 .االقسام االداریة العاملة في خدمة االدارات المصرفیة االساسیة
 التنویع الجغرافي لمكونات محفظة القروض واالستثمارات المتفاعل مع التوسیع القطاعي. 
 ف دعم الصناعات المتكاملة والناشئة وعملیات نقل التكنولوجیا والمساهمة في تحقیق التوازن بین مختل

 .2القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني
  وموارده ومن ثم  في تحقیق التوازن بین توظیف أصول البنوك )على مستوى البنوك (تسهم البنوك الشاملة

 نكشاف بتركیز أنشطته في مجال واحد كاالئتمان، فتوزیع الموارد بین استخدامات لهاتجنبه التعرض لإل
زدهار ،من ناحیة ثالثة تستطیع أن تقلل معدل المخاطرة وتزید معدالت مردود اقتصادي یدفع نحو النمو واإل

                                                
  .201،200:،ص ص  مرجع سابقرابح عرابة ،  1
بحث منشور على الموقع اإللكتروني لجامعة الكوفة  ، مساهمة الصیرفة الشاملة في تفعیل القطاع السیاحي، علــي محمود علـــي ،رضا صاحب ابو حمد  2
: www.mng.kufauniv.com  04:،ص 2013- 11 - 10،أطلع علیه بتاریخ.  
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هذا فضال عن أنها تخلق البیئة االقتصادیة المواتیة ر حقیقیة تعكس األداء االقتصادي ،الربحیة من مصاد
 .حیث تعمل البنوك بفاعلیة وكفاءة كبیرین

  لكي یستطیع أن یجابه الدخول في  المصرفيتسهم البنوك الشاملة في أحداث التطورات المطلوبة في العمل
سات متخصصة ستحداث مؤسي تتطلب تحدیث المؤسسات المالیة إوالت،تفاقات تحریر الخدمات المالیة إ

ادي ــــــــالح اإلقتصــــــــــج اإلصــــون،إنجاح برامـــق الدیـــدة،توریــــات جدیــــار منتجـــات العصر،كإبتكــــومتطلبق ــتتف
 .إلخ...الخوصصةو 

  البنوك الشاملة تسهم في تنشیط بورصة األوراق المالیة وهذه في حد ذاتها تعد رافدا ال ینضب لتوفیر
 التمویل الحقیقي للمشروعات اإلقتصادیة وتعبئة الموارد المحلیة الالزمة لذلك، وتوسیع قاعدة الملكیة وتعمیق 

 1تمان السیاسي واإلجتماعيما یعرف باإلنتماء اإلقتصادي باإلضافة الى اإلئ.  
  بما یؤدي إلى كسب شریحة ، وتنویع تشكیلة الخدمات المصرفیة والمالیة لعاملین في هذه البنوكة اخبر تنویع

 .2واسعة من العمالء
  الدخول في أنشطة تمویلیة مستحدثة مثل خدمات التأجیر التمویلي ونظامB.O.T  في تمویل مشروعات

وٕاصدار بطاقات  A.T.M في تقدیم خدمات متطورة مثل خدمات الصرف اآللي البنیة األساسیة ،والتوسیع
  .3اإلئتمان، خدمة التحویالت الخارجیة المباشرة

  البنوك الشاملة تسهم في تعظیم إستغالل ما یتوافر لدى الدولة من موارد تقوم بتعبئتها وتخصیصها
على تعبئة الفائض اإلقتصادي وتحسن لألغراض التنمویة على نحو یتسم بالكفاءة والرشادة أي تعمل 

 4.إستغالله
  البنـــوك الشـــاملة تســــهم فـــي تعظــــیم إســـتغالل مـــا یتــــوافر لـــدى الدولــــة مـــن مـــوارد تقــــوم بتعبئتهـــا وتخصیصــــها

لألغـــراض التنمویـــة علـــى نحـــو یتســـم بالكفـــاءة والرشـــادة أي تعمـــل علـــى تعبئـــة الفـــائض اإلقتصـــادي وتحســـن 
 .إستغالله

 ــوفیر عناصــــر ومقومــــات ضــــروریة لعملیــــة التنمیــــة بــــدءا مــــن دراســــة الجــــدوى،  تــــؤدي البنــــوك الشــــاملة إلــــى تــ
الیـــا إلفتقـــار الـــدول النامیـــة غلـــخ، والواقـــع أن هـــذه ایجابیـــة تـــثمن إ.... لتمویـــل، اإلدارة، التســـویق، ا التأســـیس،

وك تسـهم فـالبنذ القرار المـدروس وتحمـل المخاطر،بالذات إلى وجود المنظم أو رجل األعمال القادر على إتخا
 .5بال شك في تذلیل هذه المعظلة

  دعم الصناعات المتكاملة والناشئة وعملیات نقل التكنولوجیا والمساهمة في تحقیق التوازن بین مختلف
 .6القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني

                                                
  .08:،مرجع سابق ،ص خبابھ عبدا   1
  .08:مفتاح صالح وآخرون ،مرجع سابق ،ص  2
 ،مداخلة مقدمة ضمن-دراسة حالة الجزائر–متطلبات العمل المصرفي في ظل أنشطة االندماج والصیرفة الشاملةشیخي محمد، تمجغدین نورالدین،   3
نوفمبر  22 – 21یومي  ،الجزائر –بسكرة -محمد خیضر جامعة ، ”سیاسات التمویل و أثرها على االقتصادیات و المؤسسات“ :الملتقـى الدولي لیاتفعا

  .07:،ص2006
   .08:خبابه عبدا  ،مرجع سابق ،ص  4
  .11:أحمد عبد الخالق ،مرجع سابق ،ص  5
ــي ،م  6   .04:رجع سابق ،صرضا صاحب ابو حمد، علــي محمود علـ
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   مدخل للصريفة الشاملة                               الفصل الثاني

  .البنوك الشاملة مآخذ : ثانیا

  :بعض المشاكل والتي نذكر منها رغم ماسبق ذكره فإن التحول نحو الصیرفة الشاملة قد تكتنفه      
خلق اإلحتكار ومضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض المؤسسات المالیة الشاملة وهو ماقد یكون على حساب  -

فالبنوك الشاملة تعتبر بنوك كبیرة الحجم بطبیعتها ومن خالل ملكیتها لنصیب ،1المؤسسات والبنوك الصغیرة 
ریة وغیرها قد تكون قادرة على التأثیر على هیكل اإلقتصاد القومي كبیر من أسهم الشركات الصناعیة والتجا

حیانا تكون لها رؤى مختلفة عما تقتضیه المصلحة العامة، ولذلك قد أعلى نحو یخالف المصلحة القومیة، و 
 .2ینشأ تعارض بین مصلحة البنك ومصلحة اإلقتصاد ككل

تفضــیل عامــل الربحیــة علــى عامــل الســیولة مــن  قــد یــؤدي إلــى خلــق مشــاكل تتعلــق بالمخــاطرة واإلنكشــاف أي -
خــالل اإلفــراط فــي اإلقــراض مــن ناحیــة ،أو تجمیــد الكثیــر مــن المــوارد المالیــة فــي مشــروعات یصــعب تنفیــذها 
بســرعة لمواجهــة مــا قــد یحــدث فــي طلبــات العمــالء مــن زیــادة مفاجئــة ،وهنــا تتجلــى قــدرة اإلدارة المصــرفیة فــي 

 .3سة السوق وٕاتخاذ القرار المناسب في التوقیت المناسبخلق التوازن المنشود وحسن درا
حیـث تجـد المؤسسـات التمویلیـة الكبیـرة صـعوبة فـي تنظیمهـا عـن المنشـآت صـغیرة ،صعوبة الرقابة واإلشـراف  -

الحجــم المنظمــة فــي حــدود ضــیقة، وال بــد مــن وجــود قواعــد خاصــة متطــورة للرقابــة واإلشــراف تتناســب وطبیعــة 
 .ات العمالقةحجم نشاط هذه المؤسس

لإلدارة أو إلى تغطیة خسائر  سیئفقد تعمد البنوك الشاملة إلى إخفاء األداء ال،خفاء األداء الرديء لإلدارة  إ-  
األمر الذي یؤدي إلى صعوبة تحدید مراكز الربحیة ،قطاعات معینة من خالل فوائض قطاعات أخرى

 .4ع الكبیر لألنشطةواألداء للقطاعات المختلفة خاصة في ظل التعدد واإلتسا
الحجــم بنــوك كبیــرة  الشــاملالمصــرفي  یقــوم بالعمــلحیــث  ،علــى النظــام المصــرفيالبنــوك الشــاملة تــأثیر فشــل    -

علـــى النظـــام المصـــرفي وثقـــة  ئجـــد وســـیو تـــأثیر كبیـــر  ذلكفشـــلت هـــذه البنـــوك الضـــخمة ســـوف یكـــون لـــ نإ،فــ
،وهـو أحـد البنـوك  فـي اآلونـة األخیـرةاألمریكـي  "لیمـان بـراذرز "إفـالس بنـك علـى سـبیل المثـال و  بـه، الجمهور

فـي الوالیـات  علـى النظـام المصـرفي ذلك آثـار سـیئة للغایـةلـكـان  ،حیـثالشـاملة العمالقـة ذات النشـاط العالمي
 .5مثال الهندغیرها من الدول كو أوروبا وامتد أثره إلى المتحدة 

  : ومهما یكن األمر فإن التحول نحو الصیرفة الشاملة یتطلب   
أسس علمیة مدروسة وتدریجیا على إن تعكس خصوصیة الظروف التنمویة التي یمر بها إقتصاد ما وجود  -

من ناحیة ،وخبرة وتجارب الدول التي سبقت في هذا المضمار من ناحیة أخرى كما یجب أال تتجاهل التحول 
وتحدیات جدیدة للبنوك الوطنیة في االقتصاد العالمي والسیاسة االقتصادیة العالمیة وما خلقته من أوضاع 

 .وخاصة في الدول النامیة من ناحیة ثالثة
                                                

  .138:،ص 2008مؤسسة شباب الجامعة،مصر،،)البنوك اإللكترونیة ،البنوك التجاریة ،السیاسة النقدیة (اإلقتصاد المصرفي خبابه عبدا  ،  1
  .1082مرجع سابق، صعبد الحمید محمد الشواربي،محمد عبد الحمید الشواربي،  2
  .138:مرجع سابق ،صخبابه عبدا  ، 3
  1082مرجع سابق، صالحمید محمد الشواربي،محمد عبد الحمید الشواربي، عبد 4

5 Universal Banking - Meaning –Advantages -Disadvantages, a partir de site d’internet: www.kalyan-
city.blogspot.com , le:06/07/2012. 
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   مدخل للصريفة الشاملة                               الفصل الثاني

مع االعتبارات التي قد تبدو متعارضة  عاملالذكیة القادرة على الت مصرفیةن تتوفر اإلدارة المصرفیة الأیجب  -
 .أحیانا 

یع أن تعمل في ظله على هیئ المناخ المناسب الذي تستطتن أمن بأهمیة دور هذه البنوك و ؤ على الدولة إن ت -
وائح والنظم توفیر الدعم المالي لنحو یتسم بالفعالیة والكفاءة وتحقیق ذلك من خالل إصدار التشریعات وال

  .1لخ إ...ستشارة والنصیحةتقدیم االو والمعنوي ونشر الوعي بها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .139:مرجع سابق ،صعبدا  ، خبابه 1
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   مدخل للصريفة الشاملة                               الفصل الثاني

  : الثانيخالصة الفصل 

تماشیا مع للصیرفة الشاملة وأهمیة تطویر اإلطار الهیكلي للمصارف  تعرضنا من خالل فصلنا هذا        
فهذه الكیانات مصرفیة تعتبر انقالبا واضحا في عالم  الدولیةالملحوظة التي تشهدها البیئة االقتصادیة التطورات 

توسع في المصرفي التقلیدي والعمل على ال البنوك بعد فترة طویلة من إدارة البنوك من خالل مبدأ التخصص
كتنظیم مصرفي جدید لمواجهة قوى التغییر المصرفیة، ویمكن تلخیص ما توصلنا الخدمات المصرفیة الشاملة 

  :  إلیه من نتائج في النقاط التالیة 

التوسع لعدة و  ومنذ بدایة السبعینیات بدأت في اإلنتشارنشأت فكرة البنك الشامل في القرن التاسع عشر   -
  .واإلنفتاح على األسواق الدولیة إلزالة الحواجز بین أنشطة البنوك عوامل منها اإلتجاه 

تنویع  ظهرت البنوك الشاملة لتقوم بكل الوظائف التقلیدیة وغیر التقلیدیة في منظومة بنكیة واحدة تقوم على    -
  .كامل لألعمال والوظائف لتلبي كل طلبات العمیل 

  .نماذج متقاربة  تأخذ األشكال التنظیمیة للبنوك الشاملة   -
قیام الصیرفة الشاملة یحتاج الى العدید من المقومات الهامة التي تعتمد علیها في أداء وظائفها المتعددة      -

  .ومنها ما یتعلق بالبنك ذاته  ومناه ما یرتبط بسیاسات الدولة وأجهزتها المختلفة
نوع خدماتها واضـطالعها بالكثیر من المهـام تتمتع المصـارف الشـاملة بالعدید من الممـیزات نتیجة لت   -

  .تنطوي على بعض الجوانب التي یجب اإلحتیاط واإلحتراس منهاكما  المتطـورة،
تخضع عملیة التحول إلى البنوك الشاملة لضوابط رشیدة تأخذ في حساباتها جمیع الجوانب اإلقتصادیة    -

  .القانونیة والبیئة المصرفیة التي تعمل في إطارها
عانت بعض دول العالم من القیود في بعض الدول مثل من ألمانیا بینما  تتجذر تقالید الصیرفة الشامل   -

 .لصیرفة الشاملة مثل الوالیات المتحدة األمریكیةلوالتي حالت دون الظهور المبكر  التنظیمیة
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           .الصريفة اإلسالمية وحتدياتها                                                الفصل الثالث

  
  

  :متهيد
  
  
  

تشكل البنوك اإلسالمیة أحد أهم ركائز اإلقتصـاد اإلسـالمي ،وهـي تنشـط فـي ظـل واقـع ملـيء بالصـعوبات         
والمخــاطر ،متحدیــة بیئــة إقتصــادیة علــى الــنهج الغربــي ،ومصــطدمة بــالقوانین الوضــعیة ،ومواجهــة منافســة شرســة 

واقعـــا فـــي الحیـــاة المصـــرفیة الدولیـــة ،واســـتطاعة هـــذه  مـــن البنـــوك التقلیدیـــة ،فأصـــبحت المصـــارف اإلســـالمیة أمـــرا
،فقــد حققـــت نجاحــا ملموســا مـــن المؤسســات أن ترســي أسســها وتبنـــي قاعــدة راســخة فـــي المعــامالت المالیــة الدولیة

خــالل تقــدیمها لمجموعــة مــن صــیغ التمویــل المصــرفیة الممیــزة والبعیــدة عــن قاعــدة الربا،فضــال عــن دخولهــا حیــز 
،وهـذا مـا سـنتعرف لـه فـي هـذا الفصـل ن خالل بعض األدوات المالیة المتفقة مع أحكـام الشـریعة األسواق المالیة م

  :من خالل المباحث التالیة 
  .ماهیة الصیرفة اإلسالمیة :المبحث األول 
  .مصادر األموال ،الخدمات المصرفیة وخیارات التمویل في المصارف اإلسالمیة: المبحث الثاني 
  .ات الصناعة المصرفیة اإلسالمیة في ظل التحریر المصرفيتحدی :المبحث الثالث 
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           .الصريفة اإلسالمية وحتدياتها                                                الفصل الثالث

  .ماهیة الصیرفة اإلسالمیة :المبحث األول 

جاءت البنوك اإلسالمیة بأهداف وأغراض تسعى إلى إحداث تغییـر فـي العمـل المصـرفي عـن طریـق بلـورة         
حداثـة تجربـة المصــارف اإلسـالمیة بالمقارنـة مــع أحكـام الشـریعة اإلسـالمیة فــي العمـل المصـرفي ،فعلـى الــرغم مـن 

تجربة المصارف التقلیدیة ،فإنها حققت نموا ملحوظا وانتشارا واسعا في معظم أقطـار العـالم ،كمـا غـدت المصـارف 
اإلسالمیة حقیقة فعلیة في أسواق المال لها فكرهـا وأسـلوبها ومؤسسـاتها،كما قـد حالفهـا النجـاح فـي معظـم عملیاتهـا 

  .ریة ،وتمیزت أدواتها التمویلیة بخصائص إیجابیة عدة تساعدها على خلق إنتاج حقیقي وتنمیة المجتمعاإلستثما

  .            النشأة و التطور التاریخي: المطلب األول 

تنهض البنوك بدور حیوي في الحیاة اإلقتصادیة بما تقوم بـه مـن دور فـي تجمیـع المـدخرات مـن الجمهـور         
ظیفها من خـالل عملیـات مصـرفیة عدیـدة و متنوعـة مـع عمالئهـا ، و تعتمـد البنـوك بصـفة أساسـیة فـي ثم إعادة تو 

تحقیق أرباحها على القیام بإقراض الودائع لدیها بنسب أعلى مـن تلـك التـي تمنحهـا للمـودعین ، عـالوة علـى مـا قـد 
  .یه من خدمات تحصل علیه في معامالتها مع العمالء من رسوم وعموالت وأجور مقابل ما تؤد

وقد القت فوائد البنوك إهتماما وجـدال كبیـرا فـي الكتابـات اإلقتصـادیة المعاصـرة ،فهنـاك مـن یـرى أن وظیفـة البنـوك 
التقلیدیـة ال تقتصـر علـى تقــدیم القـروض مـن أوالهـا وأمــوال المـودعین ،وٕانمـا تقـوم بعملیــة تحویـل لتلـك األمـوال كمــا 

ة إلـى منــتج نهـائي ،وعلیــه فـالبنوك مــاهي إال مؤسسـات لصــناعة القــروض ، یـتم تحویــل المـواد األولیــة فـي الصــناع
كما ذهب البعض إلى حل فوائد البنوك بإعتبارها لیست من ربا الجاهلیة التي نزلـت العدیـد مـن آیـات القـرآن الكـریم 

  .في تحریمها ،كما أحلها البعض إستنادا إلعتبارات الحاجة و الضرورة 
الفقهي حول هذه القضیة الشائكة ،نادى الكثیر من اإلقتصادیین اإلسالمیین بضرورة و دون الدخول في الخالف 

وأهمیة إنشاء بنوك إسالمیة ال تتعمل بالفوائد في معامالتها ، بل تقدم التمویل القائم على أساس المشاركة في 
     1.الربح و الخسارة 

سادت الدول اإلسالمیة في فترة السبعینات و  و یعد ظهور المصارف اإلسالمیة جزءا من الظروف العامة التي
الزیادة في أسعار النفط ،حیث برزت هذه البنوك و تطورة تطورا ملحوظا من أجل المساعدة في إستیعاب 
الفائض النقدي ،وصاحب ظهورها تطور في الفكر اإلقتصادي اإلسالمي الحدیث الذي ذهب إلى أنه البد من 

  .ة و المالیة للدول اإلسالمیة بشكل یلغى في نظام الفوائد إعادة النظر في الهیاكل النقدی
،عندما أنشأت في مالیزیا صنادیق لإلدخار  1940ویرجع تاریخ العمل المصرفي اإلسالمي الحدیث إلى سنة 

بدأ التفكیر المنهجي المنظم یظهر في باكستان من أجل وضع تقنیات تمویلیة  1950تعمل دون فائدة ،وفي سنة 
شریعة اإلسالمیة ، غیر أن هذه التقنیات لم تجد لها منفذا تطبیقیا إال في مصر مع بدایة الستینات بما تراعي ال

التي أنشأها أحد رواد اإلقتصاد اإلسالمي وهو الدكتور أحمد النجار في  2"بنوك اإلدخار المحلیة " كان یسمى 
                                                

 2008،دار الجامعة الجدیدة للنشر ، اإلسكندریة ،مصر،  )دراسة مقارنة للنظم في دولة الكویت ودوأخرى(البنوك اإلسالمیة جالل وفاء البدري دمحمین ، 1
  . 13-15: ص -،ص

 :، ص ص2008،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندریة ، مصر، )دراسة مقارنة(ت المصارف اإلسالمیةالربح و الخسارة في معامالعادل عبد الفضل عید، 2
394،393  .  
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  قوم بتجمیع المدخرات من صغار الفالحین بنك إسالمي للتنمیة المحلیة ی ظهرأول  یثح "میت غمر " مدینة  
والعمال في أماكن تواجدهم بقرى الریف و بوسائل صغیرة تناسب وعیهم و ثقافتهم، فتحقق معها تجاوبهم،و لقد 
نجحت التجربة في كسب ثقة المواطنین و تغطیة الدوافع االدخاریة لدیهم و في تهیئتهم للمشاركة اإلیجابیة 

أي إرتفع عدد المدخرین ) مرة 44.5 (یث تضاعف حجم اإلدخارات خالل أربع سنوات بـ ح ، لتكوین رأس المال
أما الفروع فقد بلغت تسعة و عشرین فرعا و بلغ عدد العمالء ، مدخر 1828375إلى  1963سنة  40944من 

لت حوالي ملیون من مختلف الفئات و القطاعات، یضاف إلى ذلك أن هذه التجربة قد حققت مفخرة فقد وص
رغم تواجدها بالریف ، في حین أن خسائر مؤسسات االئتمان  100 % نسبة السداد في القروض الممنوحة إلى

ناشئة عن عدم السداد تصل إلى النصف في معظم السنین و رغم النجاح الذي حققته بنوك االدخار ال الزراعیة
  :ولعل فشلها یرج إلى سببین أساسیین هما المحلیة إال أن عمرها كان قصیرا جدا حیث لم تتجاوز األربع سنوات،

  .سبب سیاسي یتمثل الدعوة إلى األفكار االشتراكیة التي عاشتها مصر في تلك الفترة 1-
ما اعترى التجربة من نقص في الدراسات الجدیة حول مشكالت اإلدارة الفنیة و المشكالت االقتصادیة  2-

   .1 كمشكلة النقود و االئتمان
م بإصدار قانون إلنشائه كهیئة عامة ،تقوم 1971ر اإلجتماعي كمحاولة ثانیة بمصر سنة ثم ظهر بنك ناص

بكل أعمال البنوك لكن دون التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء ،باإلضافة إلى قیامها بتجمیع الزكاة من األفراد 
ا وقد تال ذلك تأسیس بنوك ، هذ2إختیریا ،وتنظیم صرفها في مصارفها الشرعیة و إدارة نظام التكافل اإلجتماعي

  :إسالمیة في بعض الدول اإلسالمیة األخرى ، والجدول التالي یبین تواریخ تأسیس بعض البنوك اإلسالمیة 

  .تواریخ تأسیس بعض البنوك اإلسالمیة ) :12(جدول رقم                       
  رأسمال التأسیس  البلد  تاریخ التأسیس  البنك

    اإلمارات  12/03/1975  بنك دبي اإلسالمي
  بلیون دینار إسالمي 02  السعودیة  1975  البنك اإلسالمي للتنمیة

  ملیون جنیه سوداني 100  السودان  1977  فیصل اإلسالمي السوداني
  ملیون دینار كویتي 20.625  الكویت  1977  بیت التمویل الكویتي

  ملیون دوال أمریكي 500  مصر  1977  بنك فیصل اإلسالمي المصري
  ملیون دینار أردني  06  األردن  1978  نك اإلسالمي األردني الب

  ملیون دینار بحریني 23  البحرین  1979  بنك البحرین اإلسالمي 
  ملیونجنیه مصري 9.96  مصر   1980  المصرف اإلسالمي الدولي لإلستثمار و التنمیة

  ملیون دوالر أمریكي 200  البحرین  1984  بنك البركة اإلسالمي 
  یمني لایرملیار  3.75  الیمن  1995  ن اإلسالمي الدوليبنك التضام

،الملتقـى  قراءة تاریخیة في تطور العمل بالصیرفة اإلسالمیة في دول المغرب العربيلخدیمي عبد الحمید،بخیت حسان ،: المصدر
  . 07:،ص 2011فیفري  24-23اإلقتصاد اإلسالمي الواقع و رهانات المستقبل ،المركز الجامعي غردایة ، یومي :الدولي األول 

                                                
  .  43: ، ص  1996،دار النبأ ، الجزائر ، المصارف اإلسالمیةجمال لعمارة ، 1
  .32: ،ص 1996،دار أبوللو للطباعة والتشر والتوزیع ،القاھره ،مصر، أصول الصیرفة اإلسالمیةالغریب ناصر ، 2
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%  15جنـوب شـرق آسـیا،و %14،%70حالیـا فـي الشـرق األوسـط بنسـبة  الخـدمات المصـرفیة اإلسـالمیةوتنتشـر 
ویتركـــز أكبـــر عـــدد للبنـــوك اإلســـالمیة فـــي المراكـــز المالیـــة اإلســـالمیة مثـــل البحـــرین ومالیزیـــا، إیـــران ، أفریقیـــا فــي

كمــا تتواجــد تتواجــد بشــكل أقــل فــي بعــض دول العــالم كأوربــا  وفــي منطقــة الخلــیج العربــي بشــكل عــام ، والســودان
  1.الغربیة 

  . تعریف المصرف اإلسالمي: المطلب الثاني 

أصــــبحت المصــــارف اإلســــالمیة واقعــــا ملموســــا تجــــاوز إطــــار التواجــــد إلــــى آفــــاق التفاعــــل ، وٕالــــى أقطــــار         
لم الیــوم ، األمــر الــذي یســتدعي التعــرف علــى والتعامــل بإیجابیــة مــع مشــكالت العصــر التــي یواجههــا عــا اإلبتكــار

  .2 مفهومها والقصد من إنشائها
ومن الصعب وضع تعریف محدد للبنك اإلسالمي بإعتباره مؤسسـة مـن مؤسسـات اإلئتمـان مهمـا كـان نوعـه، وفـي 

سسـة غالب األحیـان لـم تـأت القـوانین المنظمـة للبنـوك بهـذا التعریـف وٕاقتصـرت علـى ذكـر العملیـات التـي تجعـل مؤ 
  .3 ما بنكا، وحتى التعریف التي وضعها الفقه تدور كلها حول األعمال التي تقوم بها البنوك لیس إال

تلـك البنـوك أو المؤسسـات التـي یـنص قـانون " فقد عرفتها إتفاقیة إنشاء اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة على أنها 
شــریعة اإلســالمیة، وعلــى عــدم التعامــل بالفائــدة أخــذا إنشــائها ونظامهــا األساســي صــراحة علــى اإللتــزام بمبــاديء ال

  4".وعطاء 
أجهـــزة مالیــة تســـتهدف التنمیـــة وتعمـــل فـــي إطـــار الشـــریعة اإلســـالمیة " علـــى أنهـــا *ویعرفهــا الـــدكتور أحمـــد النجـــار

وتلتـــزم بكـــل القـــیم األخالقیـــة التـــي جـــاءت بهـــا الشـــرائع الســـماویة و تســـعى إلـــى تصـــحیح وظیفـــة  رأس المـــال فـــي 
مـــع ،وهـــي أجهـــزة تنمویـــة إجتماعیـــة مالیـــة ،حیـــث أنهـــا تقـــوم بمـــا تقـــوم بـــه البنـــوك مـــن وظـــائف فـــي تســـییر المجت

     5"المعامالت التنمویة 
مؤسسة مصـرفیة ال تتعامـل بالفائـدة أي الربـا أخـذا " یسري أحمد  أن البنك اإلسالمي عبد الرحمان  و یرى الدكتور

ء نقــودهم دون أي التــزام أو تعهـــد مباشــر أو غیــر مباشــر بإعطـــاء أو عطــاء، فالبنــك اإلســالمي یتلقــى مـــن العمــال
فوائد لهم، مع ضمان رد األصل لهم عند الطلب وحین مـا یسـتخدم مـا لدیـه مـن مـوارد نقدیـة فـي أنشـطة اسـتثماریة 
أو تجاریـــة فإنـــه ال یقـــرض أحـــدا مـــع اشـــتراط الفائـــدة وٕانمـــا یقـــوم بتمویـــل النشـــاط علـــى أســـاس المشـــاركة فـــي الـــربح 

  6".لخسارة وا
البنوك اإلسالمیة مؤسسات نقدیة مالیة ، تعمل على جذب الموارد " أما الدكتور محسن أحمد الخضري فیرى أن 

  ریعة ـــواعد المستقرة للشـــوها في إطار القـــكفل تعظیمها ونمـیفا فعاال ،یـــها توظــجتمع ،وتوظیفـــراد المــدیة من أفـــالنق

                                                
1  Patrick Imam ,kangni Kpodar ,Islamic Banking : haw has it Diffused?, IMF Working Paper , August 2010, p : 07. 

 . 19:، ص2008، ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندریة ، مصر ، اإلئتمان في البنوك اإلسالمیةعبد الفضیل عید،  2
  . 397:، ص2008دار الفكر الجامعي ،اإلسكندریة ، مصر،  -دراسة مقارنة–خسارة في معامالت المصارف اإلسالمیة الربح و العادل عبد الفضل عید ، 3
  . 05، المادة  1977، اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة ، القاھرة ، مصر ،  إتفاقیة إنشاء اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة  4
  .وأحد رّواد االقتصاد اإلسالمي ومؤسسي البنوك اإلسالمیة على مستوى العالم وك اإلسالمیةاألمین السابق لالتحاد الدولي للبن *
 .95:،ص 1979،اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة ،القاھرة ، مصر،  )بنوك بال فوائد(منھج الصحوة اإلسالمیة ،أحمد النجار  5

  .259: ص، ، مصر   2001، اإلسكندریة ، ، الدار الجامعیة  والبنوك والتمویل قضایا إسالمیة معاصرة في النقود، عبد الرحمان یسري أحمد   6
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   1"عوب األمة على تنمیة إقتصادیاها اإلسالمیة وبما یخدم ش
فــالبنوك اإلســالمیة هــي موسســات مصــرفیة هــدفها تجمیــع األمــوال والمــدخرات مــن كــل مــن ال یرغــب فــي التعامــل 

ثــــم العمــــل علــــى توظیفهــــا فــــي مجــــاالت النشــــاط اإلقتصــــادي المختلفــــة ،وكــــذلك تــــوفیر الخــــدمات ) الفائــــدة(بالربــــا 
افق مع الشریعة اإلسـالمیة ویحقـق أهـداف التنمیـة اإلقتصـادیةو اإلجتماعیـة فـي المصرفیة المتنوعة للعمالء بما یتو 

   2.المجتمع 

   .لمصارف اإلسالمیة سمات وخصائص ا: المطلب الثالث 

      ال یحـــد مـــن نشـــاطها بقـــدرو  مصـــرفیة ال یعـــوق المصـــارف اإلســـالمیةلإن إلحــاق الصـــفة الدینیـــة بالتســـمیة ا        
هـذه  ،عقیـدة وشـریعة لهـا ضـوابطها السـماویةو  یحضـها علـى إتبـاع أسـلوبو  نظمـة المصـرفیةما یمیزها عـن بقیـة األ

مصــارف جبــل " فمنــذ القــرون الوســطى وفــي أوربــا آنــذاك كــان هنــاك   ،التســمیة ذات الطــابع الــدیني لیســت جدیــدة
ــــروح القــــدس " و "التقــــوى  دعمــــاغیرهــــا مــــن المصــــارف التــــي تتبــــع رســــاالت ســــماویة ممــــا أعطاهــــا و  "مصــــارف ال

،حیث یشیر واقـع تزایـد المصـارف اإلسـالمیة حالیـا فـي شـتى أنحـاء العـالم إلـى أن نظـام الصـیرفة اإلسـالمیة 3دفعاو 
عامــا مــن العمــل الــدؤوب ،وحضــوره فــي ســوق التعــامالت المالیةالدولیــة ،قــوة مالیــة وفكریــة  40أصــبح بعــد حــوالي 

،آلیــات العمــل ،وجــودة المنتــوج ممــا منحــه قــدرة علــى  فلســفیة متمیــزة ،علــى مســتوى الخلفیــات اإلعتقادیــة ،المنــاهج
إستقطاب العمالء ،وتوظیف األموال ،وجعله محط إهتمام العدیدین كقطب مـالي مرتقـب غیـر تقلیـدي ،وقـادر علـى 

  .  4تقدیم أنجع الحلول
  :یما یلي فالمصرف اإلسالمي ینطلق في عملیاته المصرفیة ملتزما بأسس وأركان اإلقتصاد اإلسالمي المتمثلة ف

 .الملكیة المزدوجة الخاصة و العامة  -
 .الحریة اإلقتصادیة المقیدة  -
 .التكافل اإلجتماعي و تحقیق التوازن في المجتمع اإلنساني  -
 .في الشریعة اإلسالمیة " قاعدة الحالل و الحرام " التمسك بالقاعدة الذهبیة  -

للمصــرف اإلســالمي التــي تمیــزه عــن غیــره مــن مــن هــذه األســس ة األركــان تنبــع الخصــائص و الســمات األساســیة 
  :5المصارف ،وهذه الخصائص تتمثل في 

  ) :األیدولوجیة ( الصفة العقیدیة  :أوال
تعتبــــر هــــذه الخاصــــیة المیــــزة األساســــیة للبنــــوك اإلســــالمیة والتــــي تســــتمد منهــــا الصــــفات األخــــرى ،فالبنــــك       

عقیـــدة اإلســـالمیة ،فهـــي التــي تشـــكل حـــدود وٕاطـــار العمـــل اإلســالمي یســـتمد إیدیولوجیتـــه أي اإلطـــار الفكــري مـــن ال
  :إقتصادیة شرعیة منهاأحكام و نظریات  ، ویترتب عن العقیدة اإلسالمیة6للمصرف اإلسالمي 

                                                
  .17: ، ص  1990، إیتراك للنشر والتوزیع ،القاھرة ،مصر ،   البنوك اإلسالمیةمحسن أحمد الخذري ، 1
  . 117:، ص 2000،دار الصفاء ، عمان ،األردن ،  النقود والبنوكرشاد العصار ، ریاض الحلبي ، 2
  . 31: ، ص  2005فیفري   291، مجلة إتحاد المصارف العربیة ، العدد  المصارف اإلسالمیة و التطورات المعاصرةعلي بدران ، علي بدران ،   3
میة والعمل ، مؤتمر المصارف اإلسالمیةبین الواقع والمأمول ، دائرة الشؤون اإلسال دور البحث العلمي في النھوظ بالعمل المصرفيعبد الرحیم العلمي ،  4 

  . 07:، ص  2009جوان  03 –ماي 31الخیري ،دبي ، اإلمارات العربیة المتحدة ،من 
 . 51:،ص  299العدد  ،2005،مجلة إتحاد المصارف العربیة ،أكتوبر  خصوصیة العمل المصرفي اإلسالميسراج الدین عثمان مصطفى ، 5
 . 43:،ص 2004الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ، مصر ،،  ة في البنوك التجاریةاإلدارة الحدیث، عبد الغفار حنفي ،عبد السالم أبوقحف  6
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           .الصريفة اإلسالمية وحتدياتها                                                الفصل الثالث

  :اإلستخالف في األرض* 
  وتقوم هذه النظریة على أساس أن هللا هو" نظریة اإلستخالف " المصارف اإلسالمیة إطارها الفطري من  تستند
هـــذا الكـــون و أن الملكیـــة الموجـــودة فـــي هـــذا الكـــون هـــي  وحـــده ،فهـــو مالـــك الملـــك ،أمـــا اإلنســـان فهـــو  خـــالق

مســـتخلف مـــن هللا فـــي األرض، ون ثـــم ملكیـــة البشـــر للمـــال لیســـت ملكیـــة أصـــلیة و لكنهـــا مكتســـبة باإلســـتخالف،     
آمنـوا بــا   ذلك قولـه تعــالى وكـ  1 هـو أنشـأكم مــن األرض واسـتعمركم فيهــا ویتجلـى هـذا فــي قولـه عـز وجــل 

  . 2ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فـالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
  : تجنب المحرَّمات في المعامالت المالیة* 

فهي تلتزم بتمویـل األنشـطة التـي تـدخل فـي دائـرة الحـالل ،وتتجنـب األنشـطة األخـرى الواقعـة فـي دائـرة التحـریم لمـا 
فیها من أضرار تلحق بالمجتمع ، كأنشطة الخمور ،المخدرات ،نشـاطات القمـار وغیرهـا ،كمـا أنهـا تتجنـب التعامـل 

  . 3مع أي نشاط ینطوي على غش أو إحتكار أو إسغتالل لحاجات الناس
  : إستبعاد التعامل بالربا* 

ربــا فــالن علــى الرابیــة أي عالهــا وارتفــع : اً ویقــال أیضــ. ربــا المــال أي زاد: الزیــادة واالرتفــاع، یقــال: الربــا فــي اللغــة
َْت  مثل قوله تبارك وتعالى، إلیها َرب اء اْهتَزَّْت وَ َها اْلمَ يْ َل ا عَ ذَا أَنَزْلنـَ ِإ ًة فـَ تََرى اْألَرَْض َهامِدَ  أي" ربت" ةوتفسیر كلم 4 وَ
امثل قوله تبارك وتعالىو رتفعت ا أي قـَ ِبي الصَّدَ رْ ُ ي ا وَ ُّ اْلّرِبـَ ُق ا حَ مْ َ   ،5ِت ي

اسـم لمقابلـة عـوض " وعرفه الشافعیة بأنـه  وقد إختلف الفقهاء في تعریف الربا تبعا لإلختالف في تحدید مفهومه ،
 ،"  أو أحــدهما بعــوض مخصــوص غیــر معلــوم التماثــل فــي معیــار الشــرع حالــة العقــد، أو مــع تــأخیر فــي البــدلین

تفاضــل فــي أشــیاء ، " و عرفــه الحنابلــة بأنــه  ،"  عالفضــل الخــالي عــن العــوض فــي البیــ" الربــا هــو  وعنــد الحنفیــة 
 6 "ونسأ في أشیاء ، مختص بأشیاء

ـَع ﴿ : تبـارك وتعـالى هقولـ فـي الكتـاب دلیـل التحـریم مـنو جـاء  يْ َ ُّ اْلب ـلَّ ا أَحَ ـا وَ ـرَّمَ الّرِبـَ  هقولـ وكـذلك ، 7﴾وَحَ

وْا الّرِبـَ  ﴿  :تعالى ُل ْأُك نُوْا الَ تـَ ا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ افـاً يـَ وَن  ا أَْضعَ حُ ِل مْ تُفـْ لَُّك عَ َّ َل اتَّقُوْا ا اعَفًَة وَ   . 8﴾مُّضَ
  :رضـي هللا تعـالى عنهمـا قـال عبـد هللا جـابر بـن عـن مسلم رواه وما كثیرة منها أحادیث السنة ودلیل تحریم الربا من

 ٓلك الـر ومولكـه واكتبـه وشـاهدیه لعـن صـلى هللا علیـه  رضـي هللا عنـه عـن النبـي أبـي هریـرة عـن دور ومـا  9 رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

نبوا  :وسلم قال ل، والسحر، الرشك :  رسول هللا وما هن ؟ قال: السبع املوبقات قالوا اج حلق وق ٔلك الر، النفس اليت حرم هللا ٕاال  ٔلك مـال ، و و

مي ات ,والتويل یوم الزحف، الی   .10 وقذف احملصنات الغافالت املؤم

                                                
  . 62سورة ھود ، اآلیة  1
  . 07سورة الحدید ، اآلیة   2
  .  93، 92: ،ص ،ص  2001، دار وائل للنشر ، عمان، األردن ،  أساسیات العمل المصرفي اإلسالميمحمود حسن صوان ،  3
 .05:سورة الحج، اآلیة  4
  .276:ورة البقرة، اآلیةس 5
،  02،دار العاصمة للنشر و الوزیع ،المملكة العربیة السعودیة  ، ط  الربا والمعامالت المصرفیة في نظر الشریعة اإلسالمیةعمر بن عبد العزیز المترك ،  6

 . 39: سنة النشر غیر مذكورة ،ص
 .275:البقرة 7
 . 130 آل عمران 8
  .رواه مسلم  9

  . رواه البخاري 10
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           .الصريفة اإلسالمية وحتدياتها                                                الفصل الثالث

  :الصفة التنمویة للبنوك اإلسالمیة  :ثانیا

ـــها        ـــي القــــیام بواجــب التنمیــة وعــــمارة فــــي األرض بإعــــتبار أنـ تقــع عـــلى البنــوك اإلســالمیة مســــؤولیة خــــاصة فـ
وم تـحمل مسؤولیة المال وٕادارته ،ففي اإلقتصاد  اإلسالمي نجد مصطلح العمارة وهـو أوسـع داللـة وأشـمل مـن مفهـ

التنمیـــة اإلقتصـــادیة كمـــا یعرفهـــا اإلقتصـــاد الحـــدیث ،ألن الهـــدف العمـــارة مـــن وجهـــة النظـــر اإلســـالمیة هـــو إقامـــة 
مجتمــع یعمــل فیــه العبــاد بشــرع هللا لتحقیــق حــد الكفایــة للجمیــع للوصــول إلــى نمــو مســتمر للخیــرات و الــنعم وذلــك 

  .   باإلستخدام األمثل لكل الموارد 
ي بنك تجاري تنموي ،وهو مـا یمیـزه عـن أنـواع البنـوك األخـرى سـواء أكانـت بنـوك تجاریـة أم و یعتبر البنك اإلسالم

بنــوك تطویریــة تخــتص بنشــاط معــین أو أكثر،كمــا أن البنــك اإلســالمي یســتثمر أموالــه علــى أســاس المــدى القصــیر  
ى القصــیر ، وبــذلك یقــوم ،أمــا البنــك التجــاري فیســتثمر أموالــه علــى المــد)اســتثمارات رأس مالیــة ( والمــدى الطویــل 

البنــك اإلســالمي بكــل أساســیات العمــل المصــرفي المتطــور ،وفقــا ألحــدث الطــرق واألســالیب الفنیــة لتســهیل التبــادل 
ــــة  ــــة اإلقتصــــادیة واإلجتماعی بمــــا ال یتنــــافى مــــع أحكــــام الشــــریعة التجــــاري وتنشــــیط اإلســــتثمار ودفــــع عجلــــة التنمی

اإلسالمیة ،فالبنك اإلسالمي یعمل كوسیط وشریك یجمع األمـوال و المـدخرات ویعیـد توظیفهـا ویحصـل بـذلك علـى 
         1 .نصیب من األرباح ویتحمل حصة من الخسائر في حال وقوعها

  :الصفة اإلجتماعیة للبنوك اإلسالمیة  :ا ثالث

بـــدور اجتمـــاعي حیـــوي مـــن خـــالل مـــنح المســـاعدات للمحتـــاجین باإلضـــافة إلـــى القـــروض تقـــوم البنـــوك اإلســـالمیة 
ـــو  الحســـنة ،وتخضـــع األمـــوال النقدیـــة الســـائلة المملوكـــة للوحـــدة المصـــرفیة اإلســـالمیة لزكـــاة األمـــوال ،وال تكـــاد تخل

   2.عیة میزانیة عمومیة لبنك إسالمي من حساب مستقل لصندوق الزكاة یقوم بإنفاقها في مصارفها الشر 

  :الصفة اإلستثماریة للبنوك اإلسالمیة  :رابعا 

یعـد اإلســتثمار محــور نشــاط البنــك اإلســالمي ،إذ أنــه المصـدر الرئیســي لتولیــد إیرداتــه ،كمــا أنــه األداة التــي تعكــس 
مســاهمته فــي الجهــد اإلنمــائي فــي المجتمــع ،ویعــد اإلســتثمار فــي المصــرف اإلســالمي إســتثمارا حقیقیــا ألن محــل 

امـــل أصـــول وموجـــودات حقیقیـــة ولیســـت أصـــول مالیـــة ،فكـــل وحـــدة مالیـــة یبثهـــا البنـــك اإلســـالمي یقابلهـــا ســـلع التع
  3.ا قیمة مضافة حقیقیة وخدمات محقق

معالجـــة وتخطـــى  مشـــاكل األزمـــات المالیـــة  فـــياإلســـالمیة أنهـــا هـــي األجـــدر  المصـــارف أثبتـــت هـــذا وقـــد       
ذلــك مــن مطالبــة كثیــر مــن الساســة واالقتصــادیین  علــيلم ولــیس أدل واالقتصــادیة وهــذا  مــا شــهد بــة عقــالء العــا

ـــدین لالســـتفادة مـــن  التعـــالیم األخالقیـــة التـــي لتـــزم بهـــا المصـــارف یتصـــف بهـــا االقتصـــاد اإلســـالمي، وت ورجـــال ال

                                                
، مجلة الجامعة اإلسالمیة ،المجلد الثالث  دور البنوك اإلسالمیة في تمویل التنمیة اإلقتصادیة في فلسطیندمحم إبراھیم مقداد ،سالم عبد هللا حلس ، 1

 . 248،252:، ص،ص  2005عشر،العدد األول ،غزة، جانفي 
  .204: ،ص 2000، دار النشر غیر مذكورة ، مصر،  رفي المصريالبنوك الشاملة و تطویر دور الجھاز المصرشدي صالح عبد الفتاح ،  2
 . 92،93:،ص،ص 2004،المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب ،جدة ،السعودیة، إلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیةاعبد الحمید عبد الفتاح المغربي ، 3
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           .الصريفة اإلسالمية وحتدياتها                                                الفصل الثالث

المصـارف المتوافقـة مـع الشـریعة فـي ظـل األزمـة كـان األفضـل أداء،   اإلسالمیة وما كنا سنسمع ذلك لوال أن واقع
  وأصبحت الخدمات المصرفیة اإلسالمیة تكتسب سمعة طیبة كمالذ زت األزمة بأقل حاالت من التعثر،وقد تجاو 
  1.لالستقرار

  .أهداف المصارف اإلسالمیة: المطلب الرابع 

إن النظام المصرفي شأنه في ذلك شأن أي جانب آخر من جوانب اإلقتصاد اإلسالمي ،البد أن یسهم        
من األهداف و التي تظمن له اإلستمرار في أداء وظائفه العادیة المرتبطة بمنهجه ،وأداء  في تحقیق جملة

  : الوظائف التي تؤدیها النظم المصرفیة األخرى، وفیما یلي نذكر بعض هذه األهداف 

  . األهداف المالیة : أوال

  :المصارف اإلسالمیة هي مؤسسات مالیة منظمة واهم األعمال التي تقوم بها هي 

  :حشد الموارد وتعبئة مدخرات المجتمع  -1
یعد تجمیع األموال وحشد المدخرات إحدى وظائف المصارف اإلسالمیة التي تقوم بها ودائعها بمختلف أنواعها 

والتقلیدیة إال أن حقیقة  -ورغم تشابه هذه الوظیفة بین كل من المصارف اإلسالمیة،) استثماریة  –ادخاریة ( 
) عالقة الدائن بالمدین ( ما مختلفة فالعالقة في المصارف التقلیدیة تقوم على أساس القرض العالقة فیما بینه

بینما تقوم العالقة في المصارف اإلسالمیة على أساس عقد المضاربة الفقهي سواء كانت مطلقة أم مقیدة ، فرب 
حسب النسبة المتفق علیها في هم المودعون والمضارب هو المصرف والعائد المتحقق یتم تقاسمه بینهما المال 
  .العقد

  :توظیف الموارد وتنمیتها  -  2
تقوم المصارف اإلسالمیة بتوظیف مواردها في اوجه االستثمار المختلفة وفقا للشریعة اإلسالمیة وٕاعمار األرض 

.. صناع  كالمرابحة ، المشاركة ، السلم ، اإلجارة ، االست( وذلك من خالل تطبیق أسالیب التمویل اإلسالمیة 
لقد أولى المنهج اإلسالمي لالستثمار أهمیة كبرى وحث علیه في نطاق ركائز الشریعة اإلسالمیة و ،2) الخ 

وملتزمًا بأحكامها الشرعیة ،وهناك ضوابط وقواعد تنظم االستثمار في االقتصاد اإلسالمي وهي مما یمیز 
ث اإلسالم مالك المال في استثمار أمواله االستثمار في االقتصاد اإلسالمي عن االقتصاد الوضعي ،وقد ح

  :مراعیًا االعتبارات التالیة
  مداولة استثمار مالك المال لماله .  
  إتباع أفضل السبل في استثمار هذا المال .  
  3توجیه االستثمار إلى متطلبات المجتمع الضروریة.  

                                                
انعكاسات " ، القاء العلمي )مع اإلشارة إلى المصارف السعودیة(یات وسبل المواجھةتأثیر األزمة المالیة على القطاع البنكي التداعحسني الخولي ،  1

  .  18:ص ، 2009،الھیئةاإلسالمیة العالمیة اإلقتصاد والتمویل ،المملكة العربیة السعودیة، دیسمبر"األزمة المالیة العالمیة وأثر األنظمة التجاریة في احتوائھا 
، مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوریة في ضوء التجارب العربیة  إلسالمیة ودورھا في تعزیز القطاع المصرفيالمصارف ا، حسن سالم العماري 2

  . 03: ، ص  2005جویلیة ،  3-2والعالمیة،دمشق ، سوریا ،الفترة 
 . 168:ھـ، ص  1414عة، الریاض، ، دار الوطن للطبا2، طالبنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیقعبد هللا بن دمحم بن أحمد الطیار،  3
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   :تحقیق الربح  - 3

ومًا لتحقیقها في المقام األول ، وبدون تحقق هذا الهدف ال فهو أهم األهداف التي تسعى المصارف اإلسالمیة د 
یمكن تحقیق األهداف األخرى ، والربح هنا ال یهم المساهمین في رأس مال المصرف اإلسالمي فحسب ـ 
باعتبار أن الربح یعد حافزًا أساسیًا لدیهم لالحتفاظ بأسهمهم أو التخلص منها ـ بل یهم الربح المدخرین 

المودعین نه في النتیجة یحقق الضمان الكامل لودائعهم من الخسارة ویعمل على تنمیتها ، وبذلك ستكون أل
. للمجتمع أیضًا أهمیة في الربح ، الن الربح ضمانة لوجود المصرف الذي یساعد في عجلة النمو االقتصادي 

  .ووجوده یعني استمراریة تدعیم المجتمع من خالل الخدمات التي یقدمها 
  : األمان یقتحق -  4
 شيء أي عن والبعد ، آمن مناخ توفیر إلى الربح هدف بعد الثاني المقام وفي دائماً  اإلسالمیة المصارف تسعى 

 محفظة علیها یطلق والتي ، التوظیفات في التنویع سیاسة اتباع محاولة خالل من ذلك ویكون المخاطر من
 معین بمستوى الربح ربط طریق عن الهدفین بین اسبالمن التوازن تحقیق عملیة هي المصرف فمهمة ، األمان

 . المصرف قبل من المختار االستثماري المشروع مع الخطورة درجة تتناسب حیث ، المخاطرة من

  : النمو تحقیق -  5
 الموارد نمو به یقصد والذي ، النمو وهو واألكبر األسمى الهدف تحقیق عنهم سینتج ، واألمان الربح تحقیق بعد 

 المتمثلة الخارجیة الموارد نمو وكذلك ، واالحتیاطیات المحتجزة واألرباح ، ماله برأس والمتمثلة للمصرف یةالذات
 .1أنواعها بجمیع الودائع في

  .أهداف خاصة بالمتعاملین  :ثانیا

للمتعـاملین مـع المصـرف اإلســالمي أهـدافًا متعـددة یجــب أن یحـرص المصـرف اإلسـالمي علــى تحقیقهـا وهـي علــى 
  : حو اآلتي الن

  : تقدیم الخدمات المصرفیة  -1 
وقدرتــه علـــى جـــذب ، یقــوم نجـــاح المصــرف اإلســـالمي علـــى تقــدیم الخـــدمات المصـــرفیة بجــودة عالیـــة للمتعـــاملین 

ـــدُّ ذلـــك نجاحـــا ، العدیـــد مـــنهم  عَ ُ وتقـــدیم الخـــدمات المصـــرفیة المتمیـــزة لهـــم فـــي إطـــار أحكـــام الشـــریعة اإلســـالمیة وی
  .هدفًا رئیسًا إلدارتها للمصارف اإلسالمیة و 

  :توفیر التمویل للمستثمرین  - 2 
یقوم المصرف اإلسالمي باستثمار أمواله المودعـة لدیـه مـن خـالل أفضـل قنـوات االسـتثمار المتاحـة لـه عـن طریـق 

أو ، مــن خـالل شـركات تابعـة متخصصــة  أو عــن طریـق اسـتثمار هـذه األمـوال، تـوفیر التمویـل الـالزم للمسـتثمرین 
  .واإلقلیمیة والدولیة، م باستثمار هذه األموال مباشرة سواء في األسواق المحلیة القیا

  :توفیر األمان للمودعین  -3 
  :ومن أعظم عوامل الثقة في المصارف ، من أبرز عوامل نجاح المصارف مدى ثقة المودعین بالمصرف 

 الودائع تحت الطلب دون الحاجة  توفر سیولة نقدیة دائمة لمواجهة احتماالت سحب ودائع العمالء خصوصا 

                                                
  .40، 41:،  ص ، ص 1996، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ، 1، ط الودائع االتثماریة في البنوك اإلسالمیةدمحم جالل سلیمان  ، 1
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إلــى تســییل أصــول ثابتــة ، وتســتخدم الســیولة النقدیــة فــي المصــارف للوفــاء باحتیاجــات ســحب الودائــع الجاریــة 
  .من المصروفات التشغیلیة  من جهة واحتیاجات المصرف

  توفیر التمویل الالزم للمستثمرین من جهة أخرى.  

  :أهــداف داخلیة  :اثالث

  :سالمیة العدید من األهداف الداخلیة التي تسعى إلى تحقیقها منهاللمصارف اإل

  :تنمیة الموارد البشریة   -1

تدر  ال حیث أن األموال ، ي المصارف بصفة عامة تعد الموارد البشریة العنصر الرئیس لعملیة تحقیق األرباح ف
توافر العنصر البشري القادر علي  وحتى یحقق المصرُف اإلسالمي ذلك البد من، عائدا بنفسها دون استثمار 

والبد أن تتوفر لدیه الخبرة المصرفیة وال یتأتى ذلك إال من خالل العمل علي تنمیة ، استثمار هذه األموال 
  .مهارات أداء العنصر البشري بالمصارف اإلسالمیة عن طریق التدریب للوصول إلى أفضل مستوى في العمل 

  :تحقیق معدل النمو  -2

وحتـى تسـتمر ، ؤسسات بعامة إلى االستمرار ،وبخاصـة المصـارف حیـث تمثـل عمـاد االقتصـاد ألي دولـةتهدف الم
لیمكنهــا االســتمرار ، المصــارف اإلســالمیة فــي الســوق المصــرفیة البــد أن تضــع فــي اعتبارهــا تحقیــق معــدل النمــو 

  .والمنافسة في األسواق المصرفیة 

  :انتشار المصارف جغرافیًا واجتماعیًا  - 3

حتـى تسـتطیع المصـارف اإلسـالمیة تحقیــق أهـدافها السـابقة باإلضـافة إلــى تـوفیر الخـدمات المصـرفیة واالســتثماریة 
وتـــوفر لجمهـــور المتعـــاملین الخـــدمات ، بحیـــث تغطـــي أكبـــر قـــدر مـــن المجتمـــع ، البـــد مـــن انتشـــارها ، للمتعــاملین 

  1.االنتشار الجغرافي في المجتمعات وال یتم تحقیق ذلك إال من خالل، المصرفیة في أقرب األماكن لهم 

  :أهداف ابتكاریة :رابعا

تشتد المنافسة بین المصارف في السوق المصرفیة علي اجتذاب العمالء سواء أصحاب الودائع؛       
وهي في سبیل تحقیق ذلك تقدم لهم العدید من التسهیالت باإلضافة إلي . الجاریة أو المستثمرین، االستثماریة

وحتى تستطیع المصارف اإلسالمیة أن تحافظ ، ي أداء الخدمة المصرفیة واالستثماریة المقدمة لهمتحسین مستو 
 :علي وجودها بكفاءة وفعالیة في السوق المصرفیة البد لها من مواكبة التطور المصرفي وذلك عن طریق ما یلي

  : ابتكار صیغ للتمویل  -  1

من جانب المصارف التقلیدیة في اجتذاب المستثمرین البد حتى یستطیع المصرف اإلسالمي مواجهة المنافسة 
ولذلك یجب علي المصرف أن یسعي إلیجاد الصیغ االستثماریة ، أن یوفر لهم التمویل الالزم لمشاریعهم المختلفة

                                                
: بعنوان المؤتمر العلمي الخامس ، موحالرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة بین الواقع والطدمحم عبد الوھاب العزاوي، أحمد سلیمان دمحم الجرجري ،1  

  . 13: ،ص2007جویلیة  05 – 04،عمان ،األردن ،یومي )كلیة العلوم اإلداریة والمالیة( ، جامعة فیالدلفیا  نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفیة إلكترونیة
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بما ال یتعارض مع أحكام ، اإلسالمیة التي یتمكن من خاللها من تمویل المشروعات االستثماریة المختلفة
  .اإلسالمیةالشریعة 

  :تطویر الخدمات المصرفیة  - 2

یعـد نشـاط الخـدمات المصــرفیة مـن المجـاالت الهامــة للتطـویر فـي القطـاع المصــرفي، وعلـى المصـرف اإلســالمي  
ــدمات مصــــرفیة ال تتعــــارض مــــع أحكــــام الشــــریعة اإلســــالمیة، ویجــــب علــــى المصــــرف  أن یعمــــل علــــي ابتكــــار خــ

یجـب علیـه أن یقـوم بتطـویر المنتجـات المصـرفیة الحالیـة التـي تقـدمها  بـل، اإلسالمي أال یقتصر نشاطه علي ذلـك
  .المصارف التقلیدیة بما ال یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة

  :وعموما فإن المصارف اإلسالمیة  تهدف إلى 
  توسیع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طریق تقدیم الخدمات المصرفیة مع االهتمام

  .ألحیاء صور التكافل االجتماعي المنظمة على أساس المنفعة المشتركة  بالخدمات الهادفة
  تطویر وسائل جذب األموال والمدخرات واستثمارها االستثمار األفضل. 

  تمویل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلیة والخارجیة والمساهمة في مشروعات التنمیة الزراعیة
یة واإلسكانیة وغیرها من مشروعات التنمیة االقتصادیة والصناعیة واالستخراجیة والعمرانیة والسیاح

 .واالجتماعیة 

  االهتمام بصغار الحرفیین والمستثمرین وأصحاب األعمال والصناعات الصغیرة ومعاونتهم في
 .توفیر التمویل الالزم لمشروعاتهم 

 الصكوك  أن یكون للمصرف اإلسالمي  الحق في تأسیس المحافظ والصنادیق االستثماریة وٕاصدار
 1.وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة والقروض 

  
  
  

  
 

  
  

                                                
 14-13سسات المالیة اإلسالمیة ، دمشق ،سوریة، في الفترة من المؤتمر األول للمصارف والمؤ، أساسیات العمل المصرفي اإلسالميعالء الدین زعتري ، 1

  . 18، 17:م، ص ص2006مارس  
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  .في المصارف اإلسالمیة ،الخدمات المصرفیة وخیارات التمویل األموال مصادر :الثانيالمبحث 

حتى وٕان إختلفت الفلسفة و منهجیـة العمـل بـین البنـوك اإلسـالمیة و البنـوك التقلیدیـة إال أن ذلـك ال یغیـر          
مـــالي ویضـــمها هیكـــل القطـــاع مـــن حقیقـــة هامـــة ومنطـــق أساســـي هـــو أن البنـــوك اإلســـالمیة بنـــوك تعمـــل كوســـیط 

المصــــرفي بمفهومــــه العلمــــي والعملــــي ،وهــــي شــــأنها شــــأن أي بنــــك تقلیــــدي تســــتهدف تمویــــل التنمیــــة اإلقتصــــادیة 
  .واإلجتماعیة من خالل توظیف مواردها الداخلیة والخارجیة لصالح المجتمع

  .مصادر األموال المصارف اإلسالمیة: المطلب األول 

في البنوك اإلسالمیة ال تختلف كثیـرا عنهـا فـي البنـوك التقلیدیـة ،ویكمـن اإلخـتالف فـي إن مصادر األموال        
إلغاء كل حسابات القروض وٕاحالل محلها حسابات اإلیداع واإلستثمار،فحسابات البنك اإلسـالمي خالیـة تمامـا مـن 

  .ومصادر خارجیة مصادر الداخلیةالفوائد الربویة ،وتنقسم هذه المصادر إلى 

  .لمصادر الداخلیة لألموال في المصارف اإلسالمیةا :أوال

  .رأس المال - 1

یعـد  ،و بعملـه القیـام مـن یـتمكن حتـى البنـك تجهیـز بواسطته یتم حیث المساهمین، من المدفوعة األموالفي  مثلتوی
إلضـافة رأس المال بالنسبة للمصارف بمثابة تامین المتصاص الخسـائر المتوقعـة والتـي یمكـن حدوثـه بالمسـتقبل با

إلـــى انـــه یمثـــل المصـــدر األساســـي لألمـــوال لبـــدء النشـــاط باإلضـــافة إلـــى اعتبـــاره بمثابـــة األمـــان ،والحمایـــة ،والثقـــة 
     1.للخسارة المصرف تعرض في حالةبالنسبة للمودعین 

  . االحتیاطیات  - 2

 تسـویة أو لمصـرفا مـال رأس وتـدعیم المـالي، المركـز تقویـة مثـل معـین بهـدف األربـاح مـن مقتطعـة مبـالغ وهـي
 المطلوبـات وتعتبـر ضـمن العمومیـة فـي المیزانیـة وتـدرج األرباح، توزیع لحساب العادة في وتحمل الموزعة، األرباح
 الملكیـة حقـوق مـن حـق وهـي ، المصـرف مال لرأس واقیاً  المصرف ودرعاً  في الداخلیة التمویل مصادر من مصدراً 

 واالحتیاطیـات القانونیـة، االحتیاطیـات أهمهـا ومـن لعامـة،ا المسـاهمة المصـارف والشـركات فـي للمسـاهمین
  :2االختیاریة

حیــث یلــزم البنــك قانونیــًا بتكوینــه أي یجــب علــى إدارة البنــك اإلســالمي أن تحــتفظ بجــزء :  االحتیــاطي القــانوني -أ 
إلـى نجـاح البنـك  من األرباح كاحتیاطي وذلك لدعم مركزه المـالي وبنـاء سـمعة طیبـة للبنـك ،إذ یشـیر تـراكم األربـاح

 .في عمله 

  3.فالهدف منه لمواجهة الطوارئ أو لمعادلة توزیعات األرباح: االحتیاطي اإلختیاري -ب 
  

                                                
 . 100: ،ص 2004،منشورات الحلبي ،بیروت  ، المصارف اإلسالمیةفادي دمحم الرفاعي ، 1
  . 120: ،ص  2001،دار وائل للنشر ،عمان ، األردن، أساسیات العمل المصرفي اإلسالمين ،محمود حسن صوا 2
 . 47، 46:،ص ص 1997،مؤسسة شباب الجامعة ،مصر ،  البنوك اإلسالمیةالموسوي ، ضیاء مجید 3
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  .) المرحلة(المحتجزة األرباح   - 3

تمثــل األربــاح المحتجــزة تلــك األربــاح الفائضــة أو المتبقیــة بعــد إجــراء عملیــة التوزیــع ،وهــي أیضــا حــق مــن حقــوق 
المســاهمین و مــن ثــم فــال یجــب إقتطاعهــا إال ممــا یخــص المســاهمین ، حیــث تلجــأ إدارة البنــك الملكیــة أي تخــص 

اإلسالمي أحیانا إلى إحتجاز جزء من أرباحها و ترحیلها إلى أعوام قادمة یطلق علیهـا األربـاح المرحلـة أو األربـاح 
،وال یـدرج فـي هـذا البنـد األربـاح التـي  غیر الموزعة ،وهذه األرباح یتم إحتجازها داخلیا إلعـادة إسـتخدامها بعـد ذلـك

      1.تقرر توزیعها و لم یطالب أصحابها بها ،وٕانما یظهر ذلك صمن األرصدة الدائنة 

  . المخصصات - 4

 استهالك مخصص مثل باألصول خاصة أعباء أو خسائر لمقابلة احتجازها یتم مبالغ عن عبارة المخصصات
 هذه بحجز اإلسالمي المصرف ویقوم .أخرى مخصصات أي أو سهمأ أسعار هبوط مخصص أو الثابتة األصول

 :التالیة لألسباب المخصصات

  .المشاركة  أو المضاربة مشروعات تواجهها قد المقدار محددة وغیر الحدوث مؤكدة خسائر مواجهة   -
 .المعدومة الدیون مواجهة   -
 النسبة عن تقل بحیث المشاركة أو بالمضاربة ابتمویله البنك یقوم التي المشروعات ربحیة انخفاض مواجهة   -

 .توزیعها سبق التي
 التكلفة من بأقل البیع عن تنتج أو البنك بها یقوم التي المتاجرة عناصر بعض تلف عن تنتج خسائر مواجهة   -

 .الدفتریة
 .أسهم أو حصص بشراء فیها البنك یساهم التي الشركات خسائر مواجهة   -
  .2للتأجیر المعدة األصول تلف أو فقد عن نتجت خسائر مواجهة   -

  :3وتتكون هذه المخصصات مما یلي 
  سنـویا من صافي أرباح اإلستثمار    )  10 %( حیث یتم إقتطاع نسبة : مخصص مخاطر اإلستثمار  –  أ

  .المحققة      
  .یتم اإلستدراك لضریبة الدخل وفقا للقانون : مخصص ضریبة الدخل  – ب
ــــة الخدمــــة للمــــوظفین مخصــــص تعــــ – ج ــــتم إحتســــابه لمواجهــــة اإللتزامــــات الخاصــــة بنهایــــة خدمــــة      : ویض نهای ی

  .الموظفین 
  .مخصصات أخرى – د
  
  

                                                
 .  116:، ص 2004للبحوث والتدریب ، جدة ، السعودیة ،  ، المعھد اإلسالمي اإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیةعبد الحمید عبد الفتاح المغربي ، 1
، المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة  أسالیب خلط مال المضاربة وآثارھا في قیاس الربح وتوزیعھ في المصارف اإلسالمیةحسین دمحم سمحان ،  2

 . 83:،ص  2008، 04،المجلد الرابع العدد
  . 105 -  104: ، ص  2001، دار وائل للنشر ، عمان ، األردن ،  مل المصرفي اإلسالميأساسیات العمحمود حسن صوان ،   3
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  .لألموال في المصارف اإلسالمیة المصادر الخارجیة:  اثانی

      ).الحسابات الجاریة ،ودائع تحت الطلب (الودائع الجاریة  - 1 

لجاریة حیث یودعها المودعون دون أي فائدة ربویة علیهـا ، وال توجـد هنـاك أي قیـود وهي تأخذ أشكال الحسابات ا
ــد تفــــویض صــــریح مــــن مودعیهــــا للمصــــرف بإســــتخدامها فــــي األنشــــطة اإلســــتثماریة  علــــى الســــحب منهــــا ،وال یوجــ

المعــدة  المختلفـة التـي یمارسـها المصــرف اإلسـالمي ، فالبنـك اإلســالمي یسـتخدم نسـبة محـدودة یضــیفها إلـى أموالـه
و یحق للعمیل سـحب المبلـغ كلـه أو بعضـه بمجـرد الطلـب  1للتوظیف ویوفر السیولة الكافیة لمقابلة السحب منها ،

باســتخدام الشــیكات و أوامــر الصــرف و ذلــك مقابــل عمولــة بســیطة فــي كــل البنــوك اإلســالمیة نظیــر إدارتهــا لــذلك 
تـــنخفض بالنســـبة للمصـــرف اإلســـالمي كقاعـــدة أســـس  ویمكننـــا القـــول أن أهمیـــة هـــذا النـــوع مـــن الودائـــع 2.الحســـاب

   3علیها استخداماته من حیث األهمیة

  ).حسابات االستثمار ( ودائع االستثمار  - 2

تعتبــر حســابات اإلســتثمار أهــم المصــادر التــي تعتمــد علیهــا النصــارف اإلســالمیة ،حیــث یــتم تشــغیلها مباشــرة علــى 
 یتحملهـا التـي االسـتثمار مخـاطر أن الفعلیـة الناحیـة مـن یعنـي اوهـذ"أسـاس المشـاركة فـي الـربح أو الخسـارة ، 

 والذین المالیة اإلسالمیة الخدمات مؤسسة في المساهمون یتحملها التي المخاطر تشبه االستثمار صاحب حساب
 اإلسالمیة المالیة الخدمات مؤسسة أّن  غیر، المؤسسة في مستثمرین بصفتهم مالهم رأس خسارة مخاطر یتحملون

ا فتهابصـ وتصـر .   4"المضـاربة عقـد بموجـب االسـتثمار حسـاب تجـاه صـاحب االسـتئماني واجبهـا تتحمـل مضـاربً
المصـارف اإلســالمیة علـى حــد أدنـى لفــتح حسـاب اإلســتثمار كمــا أنهـا التســمح بالسـحب منهــا خـالل الفتــرة الزمنیــة 

ب مـن حسـابه فإنـه یفقـد تلقائیـا الحـق فـي فإذا قام العمیل بالسح) ثالث أو ستة أشهر أوسنة أو أكثر(المتفق علیها 
  .الحصول على ربح 

وتبعــا لنظــام حســابات اإلســتثمار یجــب أن یطلــع المصــرف اإلســالمي عمیلــه بنســبة المشــاركة ،أمــا حصــة العمیــل  
  5.مضروبا في نسبة مشاركته) خالل فترة اإلستثمار ( من ربح فیتوقف على تحققه مشاركته فعال من ربح 

  .ریة ودائع إدخا - 3

تمثــل الودائــع التــي تقــوم الوحــدات اإلقتصــادیة بإیــداعها لــدى المصــارف مــع إحتفاظهــا بحقــوق الســحب علیهــا عنــد 
الطلب ،وتحتل موقعا وسـطا فهـي أقـرب للودائـع الجاریـة وأبعـد عـن الودائـع ألجـل ،فهـي تبقـى قابلیتهـا للسـحب أقـل 

ة الشـــیكات ،كمـــا تحــدد المصـــارف ســـقوفا لحقـــوق مــن الودائـــع الجاریـــة بســبب عـــدم إمكانیـــة الســـحب علیهــا بواســـط
  .6السحب الیومي علیها دون إخطار مسبق ،ومن أمثلتها ودائع توفیر البرید وشهادات اإلیداع 

                                                
 . 120: ، ص 2000دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان ، األردن ، ،التقود و البنوكرشاد العصار ،ریاض الحلبي ،  1
  . 221:،مرجع سابق ،ص عبد الحمید عبد الفتاح المغربي 2
 . 120: لبي،مرجع سابق ،ص رشاد العصار ،ریاض الح 3
  . 12: ، ص 2006،دیسمبر  المبادئ اإلرشادیة لضوابط المؤسسات التي تقتصر على تقدیم خدمات مالیة إسالمیةمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة ، 4
 .102: ، ص 2003،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ،مصر ، إقتصادیات النقود و البنوكعبد الرحمان یسري أحمد ، 5
 .98:،ص 2002،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان األردن ، المصارف اإلسالمیةدمحم شیخون ، 6
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  .صنادیق اإلستثمار اإلسالمیة - 4

  جـــمع األمـــــــــوالالصنـدوق اإلستثمــاري وعــــاء تنشــئه مــؤسسة مـــالیة مــتخصصة فــي إدارة اإلستثـــمارات لـــغرض 
  :،وتتنوع الصنادیق اإلستثماریة إلعتبارات متعددة  وٕاستثمارها في مجاالت متعددة

  :من حیث نشاطها تنقسم إلى أنواع متعددة أهمها   - أ
  صنادیق المرابحة ،وفیها تستثمر أموال الصندوق في شراء سلع ثم بیعها باألجل. 

 ستثمار في المتاجرة في األوراق المالیة كاألسهم والصكوك وغیرهاصنادیق األوراق المالیة ،ویكون اإل. 

  الصنادیق العقاریة ،وهي تستثمر في شراء عقارات وتطویرها ،ثم بیعها أو تأجیرها . 

  :من حیث القابلیة للزیادة ، تنقسم إلى  - ب
  ل الصــندوق ،أو خــروج الصـنادیق المفتوحــة ،وفیهــا یكــون المجـال مفتوحــا لــدخول مســتثمرین جـدد وزیــادة أصــو

 .من فیها وٕاسترداد قیمة إستثماراتهم 

  الصــــنادیق المغلقــــة ،وهــــي صــــنادیق محــــددة رأس المــــال ،فــــال یزیــــد فیــــه ،ومحــــددة بأجــــل معــــین یــــتم تصــــفیة
 .الصندوق فیه 

  :من حیث الغرض اإلستثماري ،تنقسم إلى   - ج
 ل المضاربة في األدوات اإلستثماریةصنادیق النمو ،ویكون الغرض منها تحقیق مكاسب رأسمالیة من خال. 

  صــنادیق الــدخل ،والهــدف منهــا الحصــول علــى عائــد دوري مســتقر نســبیا مــن خــالل اإلســتثمار الطویــل فـــي
 .أصول ذات عوائد مقبولة 

  1).اإلستثمار والمضاربة(الصنادیق المتوازنة ،وهي تجمع بین النوعین السابقین  

  .محفظة األوراق المالیة   - 5

لمحفظـــة علـــى األســـهم العادیـــة و صـــكوك اإلســـتثمار اإلســـالمیة ،ففـــي حـــین تتعامـــل المصـــارف التقلیدیـــة تشـــتمل ا
باألســهم والســندات ،فــإن المصــارف اإلســالمیة تتعامــل باألســهم العادیــة للشــركات أو الهیئــات التــي تمــارس أنشــطة 

عـن الحكومـة أو الشـركات بسـبب  مشروعة أوتنتج سلعا غیر محظورة شرعا ،كما أنهـا التتعامـل بالسـندات الصـادرة
  2.إعتبارها من المعمالت الربویة 

  
  
  
  
  

                                                
،ندوة الصكوك  إصدار وتداول األسھم والصكوك و الوحدات اإلستثماریة المشتملة عل النقود أوالدیون وضوابطھا الشرعیةیوسف بن عبد هللا ،الشبیلي ، 1

 . 10، 09: ،ص ص  2010ماي  25و 24العربیة السعودیة  ،یومي  اإلسالمیة ،جامعة الملك عبد العزیز ،
 . 108:محمود حسن صوان ، مرجع سابق ، ص 2
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  .المصارف اإلسالمیةوالمنتجات في  الخدمات:  المطلب الثاني

البنوك اإلسالمیة بتقدیم مجموعة متعددة من الخدمات المصرفیة بما بسهم في تسییر معامالت  تقوم        
ت من العائد لمساهمیها،إضافة إلى ما یمثله ذلك من تنمیة للمعامالت األفراد المتعاملین معها ، وتحقیق معدال

المالیة واإلقتصادیة ،فمفهوم الخدمة المصرفیة في البنك اإلسالمي یشیر إلى قیام البنك بتقدیم المنافع المالیة 
اإلقتصادیة في واإلستثماریة لعمالئه بما یلبي حاجاتهم ویحقق رغباتهم ویعمل على تیسیر المعامالت المالیة و 

المجتمع ،وذلك مقابل أجر أوعمولة مع مراعاة أن الیشتمل ذلك على مخالفة شرعیة أو شبهة ربا،فیمكننا القول 
أن الخدمات في المصارف اإلسالمیة هي كل األعمال التي تقوم بها هذه األخیرة من استقبال ودائع ومنح 

  لتـعامل بالمنتـجات الـمالیة وكـذا األعــمال المــتعلقة بالـــــــخدماتتمویــالت إلـــى جـانب ممـارسات مصـرفیة أخـرى كا
  .التكافلیة واإلجتماعیة 

  .الخدمات المصرفیة: أوال

تقوم المصارف اإلسالمیة بمختلف الخدمات واألنشطة المصرفیة التي ال تتعارض مع أحكام الشریعة        
  :ياإلسالمیة ،ونسرد أهم هذه الخدمات ضمن ما یل

  .قبول الودائعفتح الحسابات و  – 1

البنوك اإلسالمیة مدخرات العمالء من خالل فتح حسابات لهم ،وتعتبر هذه الحسابات من أهم مصادر  تستقطب
  :األموال الخارجیة بها،وتتمثل هذه الحسابات في

قت ،سواء نقدا     وهي الحسابات التي یحق ألصحابها السحب واإلیداع منها في أي و :الحسابات الجاریة  –أ 
  .1أوعن طریق الشیكات أو التحویالت المصرفیة ،وهي التتحمل أي خسارة كما انها ال تستحق أي أرباح

ویقبل البنك اإلسالمي حسابات اإلستثمار المشترك على أساس إعتبارها :حسابات اإلستثمار المشترك  –ب 
هي عادة حسابات ألجل لمدة سنة وتحت إشعار وحدة واحدة ،كما تتحمل هذه الحسابات مخاطر اإلستثمار ،و 

  .ثالثة أشهر وحسابات توفیر بإشعار لمدة عشرة أیام
وهي الحسابات التي تتضمن ودائع تستثمر في مشروع معین أو تجارة :حسابات اإلستثمار المخصص -ج 

الغ المستثمرة في المشروع معینة ،ویكون لصاحبها الغنم وعلیه الغرم ،ویرتبط إسترداد هذه الودائع بإسترداد المب
  .2أو التمویل المحدد 

  .السحب على المكشوف -  2

وهذه  ،تقوم المصارف التقلیدیة بالسماح لعمالئها بالسحب النقدي من حساباتهم الشخصیة مقابل فائدة معینة
لة كشف ولكن في حا ،الخدمة ال تجوز بالمصارف اإلسالمیة حیث ال یتم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء ا

  . وذلك یكون لمدة معینة ،حساب المتعامل بمبلغ من المال مقابل مدیونیة فیعد هذا من قبیل القرض الحسن
                                                

  .83:،ص2008دار وائل للنشر والتوزیع ،األردن ،،)لطرق المحاسبیة الحدیثة( العملیات المصرفیة اإلسالمیة خالد أمین عبد هللا ،حسین سعید سعیفان ، 1
 .264:،ص2002دار الكندي،األردن،،)األسس والمبادئ(یات النقود والبنوك إقتصادحسین بن ھاني ، 2
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أما إذا كان هذا القرض قد تعدي لمدة أكبر فیتم دراسته وتنفیذه من خالل أحد قنوات اإلستثمار اإلسالمیة 
  .1عاملوخاصة المشاركة والتي یمكن إستخدامها لتمویل رأس المال ال

  .صرف العمالت – 3

بیع النقود "من الخدمات التي تقدمها المصارف اإلسالمیة صرف العمالت ،ویمكن تعریفه لغة واصطالحا بأنه 
،وهو نوع من المبادالت الجائزة شراعا،ویجوز أن یكون سعر الصرف متفاوتا بین سعر البیع وسعر "ببعضها

  . 2النوع من الصرف ضروري في عملیات اإلستیراد والتصدیرالشراء ،كما یجوز المواعدة على الصرف فهذا 

  .تحصیل ،رهن وخصم األوراق التجاریة – 4

حیث أن جمیع أنواع األوراق التجاریة تقوم بوظیفة الوفاء الدین ،فال بد من تحصي هذه الدیون إما بالتاریخ 
مي الذي یقوم بتحصیل األوراق التجاریة المعین أو القابل للتعیین أو عند اإلطالع،وهنا یكمن دور البنك اإلسال

نیابة عن العمالء ،وهذا التحصیل هو من قبیل الوكالة بأجر المجازة شرعا،وكذلك األمر بالنسبة لرهن وخصم 
  . 3األوراق التجاریة

  .التحویالت المصرفیة – 5

أو من صرف إلى آخر یقصد بالتحویالت المصرفیة عملیة نقل النقود أو أرصدة الحسابات من حساب إلى آخر،
،أو من بلد إلى آخر ،وتنقسم التحویالت إلى نوعین رئیسیین ،التحویل الداخلي ویكون عائد المصرف فیه 
محصور  في عمولته ومصاریف التیلفون والبرید وأجرة تحویل المبلغ المرسل،والتحویل الخارجي الذي یتحصل 

تقـوم المصارف اإلسالمیة بأداء عملیات  ،4ملهافي المصرف على عمولته مضافا إلیها المصارف التي تح
  ، وهي جائزة شــرعا ویـــحق للمصرف اإلســــــالمي أن یتقـــــاضى"الوكالة باألداء"تحویل األموال على أساس أعمال 

  .5األجور علیها من المتعاملین ویضیف إلیها ما تحمله من نفقات إداریة  

  : الشیكات المصرفیةتحصیل  – 6

وامر من العمیل إلى المصرف الذي أودع في الحساب الجاري لیدفع إلى شخص ثالث أو لحامله المبلغ هي أ 
عة بین المصرف والعمیل وهو تصرف ال غبار علیه یالمدون في الشیك، والشیك على هذه الصورة تنفیذ لعقد الود

  6.وبريء من إثم الربا

  .البطاقات اإللكترونیة  – 7

  انتشرت على مستوى العالم انتشارا واسعا حیث أصبحت يدى وسائل الدفع اإللكترونیة التاقات االئتمان إحــبط

                                                
  .12:ص،2014-12-10،أطلع علیھ یوم www. ocw.up.edu.ps:الموقع اإللكتروني لجامعة فلسطین،بحث منشور على  ماھیة المصارف اإلسالمیة 1
  .192-190:،ص 02،2008،دار النفائس ،عمان ،األردن ،طیةالشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالممحمود عبد الكریم أرشید ، 2
  .304:،ص2008دارالمسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،األردن،،)أحكامھا ،مبادئھا ،تطبیقاتھا المصرفیة(البنوك اإلسالمیة دمحم محمود العجلوني ، 3
،عالم الكتب الحدیث،أربد ،األردن )إستراتیجیة مواجھتھامقررات بازل ،تحدیات العولمة ،(المصارف اإلسالمیة أحمد سلیمان الخصاونة ، 4
  .74:،ص2008،
  . 186محمود حسن صوان ، مرجع سابق ، ص   5
  .197:عبد الحمید عبد الفتاح المغربي،مرجع سابق ،ص 6 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  
  
   

136 
 

           .اإلسالمية وحتدياتهاالصريفة                                                 الفصل الثالث

البنوك وتجنى من وراء ذلك أرباحا طائلة، ویتعامل بها  مختلفتقدمها  التيمن أنشطة الخدمات المصرفیة  
جبها دون الحاجة إلى مئات المالیین من األفراد لشراء احتیاجاتهم من السلع والخدمات وسحب مبالغ نقدیة بمو 

حمل نقود معهم، وتمثل وسیلة سهلة للحصول على ائتمان قصیر األجل لهم، كما أن المالیین من المؤسسات 
االقتصادیة حول العالم تقبل البیع وتأدیة الخدمات بموجب هذه البطاقات مما یزید من مبیعاتها وضمان حصولها 

  .1على حقوقها من مصدر البطاقة
اإلئتمان یفترض وجود عالقة بین البنك المصدر للبطاقة وعمیله حامل البطاقة، وعالقة بین  و نظام بطاقة

حامل البطاقة والتجار الذین یقبلون التعامل بهذه البطاقات، وعالقة بین البنك وهؤالء التجار، وتشتمل البطاقة 
  :على نوعان 

ة الفواتیر بالكامل نقدا، أو یمنح بقیمتها نوع ینطوي على قرض ربوي، بحیث أن العمیل إما أن یسدد قیم -
قرضا یسدد على أقساط تتضمن فوائد تعویضیة لقاء األجل األول، وفوائد تأخیریة إذا ما تأخر في الدفع عن 

  .األجل األول، ومن الواضح أن هذا النوع ربوي غیر جائز شرعا 
واتیر من حساب العمیل المفتوح لدیه، نوع ال ینطوي على قرض، بحیث أن المصرف یسدد للمنشأة قیمة الف -

  .2فور تسلمها من المنشأة 
  فالتعامل بالبطاقة اإللكترونیة بالنسبة للبنوك اإلسالمیة یتضمن توكیال وكفالة وقرضا حسنا، فالوكالة هي في دفع
ن البنك مصدر البطاقة ماتوجب للتاجر في ذمة حامل البطاقة،وهي في نفس الوقت ضمان فیما یتعلق بضما

مستحقات حامل البطاقة ،كما یمكن النظر إلیها على أنها حوالة حیث أحال حاملها التاجر على جهة أصدار 
  .3 البطاقة

بطاقـات وهـي عملیـة اسـتخدام الوتختلف المصارف اإلسالمیة عـن المصارف التقلیدیة في نقطة هامة في استخدام 
قابــل ذلــك فائــدة عــن الســحب النقــدي، أمــا المصــرف البطاقــة فــي الســحب النقــدي، فالمصــرف التقلیــدي یتقاضــي م

اإلســالمي فإنـــه یشــترط علــي المتعامــل عـــدم إستخدامـــها فــي عملیــات الســحب النقــدي إال فــي أضــیق الحــدود، وفــي 
  4.حالة السحب النقدي ال یتقاضي المصرف أي فائدة بل یعتبر ذلك من قبیل القرض الحسن 

  .التعامل بالشیكات السیاحیة – 8
أداة دفع مالیة عالمیة القبول، یصدر عن مؤسسات مالیة بفئات متفاوتة، ویلتزم مصدره بالوفاء  ك السیاحيالشیو 

تقوم البنوك المختلفة باإلتفاق مع غیرها حیث ،5بقیمته لقابله بعد مطابقة توقیع حامله لتوقیعه المدون على الشیك
بیع  أو تحصیل هذه الشیكات لصالح  التي تصدر شیكات سیاحیة بشراء أو البنوك أو المؤسساتغیرها من 

عمالئها،فهي إما أن تشتري هذه الشیكات من حاملیها وتدفع لهم قیمتها نقدا، أو تضیفه لحساباتهم لدیها، أو 
  وك المصدرة لها ـــكات إلى البنـــذه الشیــال هـــوم بإرســقدا، أو تقــابل دفع قیمتها نــكات خصما مقـم هذه الشیـتبیع له

                                                
مؤتمر األعمال المصرفیة "بحث مقدم إلى ،)ماھیتھا والعالقات الناشئة عن استخدامھا بین الشریعة والقانون(بطاقات اإلئتمان  ،دمحم عبد الحلیم عمر  1

  .02:،ص 2003ماي  06إلى  04، كلیة الشریعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربیة المتحدة،الفترة من "اإللكترونیة
دة ، العربیة السعودیة ، ، سلسلة أبحاث مركز اإلقتصاد اإلسالمي ، منشورة ، ج )دراسة شرعیة لعدد منھا ( المصارف اإلسالمیة رفیق یونس المصري ،  2

  .  38، 37: السنة غیر مذكورة ، ص ص 
 بحث منشور على الموقع اإللكتروني لموسوعة اإلقتصاد والتمویل اإلسالمي،)حقیقتھا ، حكمھا(بطاقة االئتماننایف بن عمار آل وقیان، 3

www.iefpedia.com 2015-01-10:،أطلع علیھ بتاریخ 17-15:ص-،ص.  
  .13:،مرجع سابق ،صwww. ocw.up.edu.ps:،بحث منشور على الموقع اإللكتروني لجامعة فلسطین  اإلسالمیة ماھیة المصارف  4
  .03:ص،)لبنك البالد السعودي) 29(قرار الھیئة الشرعیة ر قم (الضوابط الشرعیة للشیكات عبدهللا بن موسى العمار، یوسف بن عبدهللا الشبیلي،  5

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  
  
   

137 
 

           .اإلسالمية وحتدياتهاالصريفة                                                 الفصل الثالث

  .ف بعد ذلك قیمتها لصالح عمالئها لتضی
و یجوز شرعا للمصرف اإلسالمي بیع وشراء وٕاصدار وتحصیل الشیكات السیاحیة للمتعاملین معه، أما التكییف 
الشرعي فإنه إذا كانت عملة إصدار أو بیع أو تحصیل الشیكات السیاحیة بنفس العملة التي ستدفع أو تخصم 

إال أن یكون عمال من أعمال الوكالة التي یجوز للمصرف أن یتقاضى علیها  من العمیل، فاألمر بسیط وال یعد
أجرا بشرط أن ال یتفاوت إال بإختالف الجهد المبذول ویتقاضى أیضا مصاریفه الفعلیة، أما إذا كانت العمالت 

ء المعاصرون ولقد إتفق الفقها" بیع األثمان ببعضها " مختلفة فإن العملیة تتضمن عقد صرف ومعناه في الفقه 
على أن األوراق النقدیة تتحقق فیه علة الثمنیة، وأن كل نوع منهما جنس مستقل بذاته، وعلیه فإن بیع أي نوعین 
مختلفین منها یجب أن یتحقق فیه التقابض الحالي دون تأجیل، ویجوز أن یختلف المقدار بینهما بشرط أن یكون 

  .بسعر الیوم 
لى أن الخصم واإلضافات على الحسابات المصرفیة هي من قبیل التقابض و إستقر الفقه اإلسالمي كذلك ع

الحالي، وعلیه فإن العملیة تتضمن عقد صرف ووكالة ویجوز أن یأخذ المصرف عمولة علیها، كما یجوز له ما 
ا أما عن الضوابط الشرعیة للتعامل بالشیكات السیاحیة نذكر منها فیم1.یأخذه من فروق األسعار من العمالت 

  :یلي
  .یجوز للبنك إصدار الشیكات ویجري علیها أحكام الصرف -
  .ال یجوز صرف الشیك بأقل من قیمته إذا ُصرف بنفس العملة -
ال یجـــوز للبنـــك الزیـــادة فـــي الرســـوم عـــن التكلفـــة الفعلیـــة فـــي حـــال إصـــدار الشـــیكات المســـحوبة علـــى حســـاب  -

  ).مثل الحساب الجاري المدین(مكشوف 
 ،لبنــك المراســل ولشــركة التحصــیل تحصــیل الشــیكات بــأجرة ســواء أكانــت مبلغــا مقطوعــا أم نســبةیجــوز للبنــك ول -

  .2ألنه من باب الوكالة بأجر، ولیست من باب الضمان وال من خصم األوراق التجاریة
  .تأجیر الخزائن – 9

المجوهرات أو تعد هذه الخدمة من الخدمات المصرفیة التي تقدم بالمصارف للعمالء لحفظ ممتلكاتهم من 
. المستندات الهامة أو العقود ویحتفظ المتعامل بمفتاح خاص لهذه الخزینة ال یفتح إال بمعرفته ومندوب المصرف

  .3ویتقاضي المصرف أجرا مقابل ذلك وتكییفها الشرعي أنها عقد إجارة 

  .أعمال التسهیالت المصرفیة :  اثانی

لمصرفیة لعمالئها ولعل أهمها اإلعتماد المستندي وخطابات تقدم المصارف اإلسالمیة جملة من التسهیالت ا
  .الضمان

  .اإلعتماد المستندي – 1
  د أساس الحركةـــامة ،حیث تعــــارف بصفة عـــها المصــــي تقدمــالتدمات المصرفیة ــــم الخـــن أهــعد اإلعتمادات مــــت

                                                
  . 219،  218: ص ص  الغریب ناصر ، مرجع سابق ،  1
  .6-4:عبدهللا بن موسى العمار، یوسف بن عبدهللا الشبیلي،مرجع سابق ،ص 2
  .13:،مرجع سابق ،صwww. ocw.up.edu.ps، ماھیة المصارف اإلسالمیة  3
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،و تستوفي المصارف اإلسالمیة  عند 1ف حول العالمالتجاریة الدولیة وتنفذ من خالل شبكة المراسلسن للمصار 
فتحها لإلعتماد المستندي عموالت مختلفة ،منها ما تستوفیه لنفسها مثل عمولة اإلعتماد ،ومنها ما تستوفیه 
لغیرها وهي عمولة المراسل ،والعمولة بجمیع أنواعها هي أجر عن العمل الذي یقوم به المصرف ،واألجر طالما 

  .الجهد یكون یكون مقبوال من وجهة النظر الشرعیة كان مرتبطا ب
والتكییف الفقهي لإلعتماد المستندي هو عقد الوكالة ألن المصرف ینوب عن العمیل في بعض األعمال ،وعقد 

  .2حوالة حیث یتولى المصرف سداد الثمن للمصدر ،وهذه العقود جائز شرعا
 .خطاب الضمان  – 2

مقابل الحصول على عمولة معینة من المكفول )الكفاالت المصرفیة (ضمان تقوم البنوك بإصدار خطابات ال 
،وال یختلف عمل البنك اإلسالمي عن البنوك التقلیدیة في آلیة العمل بالكفاالت أو بأنواعها سواء كانت كفاالت 

سالمیة والبنوك لدخول عطاءات أو لحسن التنفیذ أو كفاالت الدفع ،إال أن هناك إختالفات جوهریة بین البنوك اإل
التقلیدیة في موضوع الكفاالت وطریقة التعامل مع العمیل في حالة دفع قیمة الكفالة،ویمكن تلخیص أهم هذه 

  :الفروق ضمن مایلي
  .ال تقبل المصارف اإلسالمیة إصدار كفاالت یكون موضوع العقد فیها بین المكفول والمستفید حراما -
اب أي فوائد للمكفول على المبالغ المودعة كتأمین نقدي للكفالة ،بینما ال تقوم المصارف اإلسالمیة بإحتس -

  .یمكن ذلك في بعض الحاالت في البنوك التقلیدیة
ال یدفع المكفول أي فوائد للبنك اإلسالمي ،بل یقوم بتسدید نفس المبلغ بغض النظر عن الفترة التي قام  -

  .  3ن العمیل المكفول یدفع فوائد تحتسب على مدة الكفالةخاللها بتسدید البنك،أما في البنوك التقلیدیة فإ
فأجازهـا بعضـهم : ولقد ذهب فقهاء المصـارف اإلسـالمیة فـي التخـریج الفقهـي لخطـاب الضـمان إلـى ثالثـة مـذاهب 

، وآخـرون فرقـوا بـین خطابـات الضـمان المغطـاة "وكالـة بـأجر"، وبعضهم على أساس أنهـا "جعالة "على أساس أنه 
، وأجـازوا األجـر علـى الضـمان نفسـه إسـتنادا إلـى مـا "كفالـة "وغیـر المغطـاة عـدوها "  وكالة وكفالـة "  حیث عدوها

  .  4ورد في بعض كتب الفقه عن ثمن الجهد وجواز أخذه مادام یكلف جهدا

  .الخدمات اإلستثماریة : اثالث

مــة مبتكــرة متوافقــة مــع الشــریعة تــوفر المصــارف اإلســالمیة جملــة مــن الخــدمات اإلســتثماریة مــن خــالل إعتمــاد أنظ
  .اإلسالمیة،وهي بذلك توفر مختلف فرص التمویل لألفراد والمؤسسات مسهمة بذلك في تنمیة اإلقتصاد

  .خدمات متعلقة باألوراق المالیة - 1
،فهي تتوسط في عملیات الشـراء والبیـع سـواء لحسـابه األوراق المالیة مع  المصرف اإلسالمي تتعدد أسالیب تعامل

  انة وكذا تولي عملیات اإلكتتاب نیابة عن ـالیة بصفة األمــفظ هذه األوراق المـــالئه ،كما یقوم بحــــو لحساب عمأ
                                                

للنشر والتوزیع والترجمة ، حماة،  ،مجموعة دار أبي الفداء العالمیة)في المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة(صناعة التمویل سامر مظھر قنطقجي ، 1
  .171،170:،ص، ص  2015سوریا ،

  .78:أحمد سلیمان الخصاونة ،مرجع سابق ،ص 2
  .326،327:،ص ص 2011، 02،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ،ط  محاسبة المصارف اإلسالمیةحسین دمحم سمحان ،موسى عمر مبارك ، 3
 . 180: ص دمحم شیخون مرجع سابق ،   4
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  : الشركات المصدرة لها،ونلخص ذلك ضمن مایلي
   :عمالئه أو البنك لمحفظة المالیة األوراق وبیع شراء - أ

 التي المالیة األوراق وسوق عمالئه بین الوسیط بدور مياإلسال البنك یقوم المالیة األوراق وبیع شراء ألغراض
 حصول مقابل الخدمات هذه إنجاز ویتم نفسه، البنك لمحفظة العملیات تلك تتم قد كما المجال، هذا في تعمل
  .1اشرع الجائزة باألجر الوكالة صفة تأخذ والتي ،)العمیل( وكیله من عمولة على البنك

  :المالیة  األوراق حفظ - ب
 المودعین من المصرف یتقاضاه أجر نظیر األوراق تلك بحفظ بالمصارف المالیة وحدات األوراق تقومو 

  العمالء هؤالء وبین بینه العالقة تقویة هو العملیة تلك جراء من المصرف إلى یعود ما فإن ذلك عن لها،فضالً 
  ).ألوراقا هذه إلى إضافة أیضا، أموالهم إیداع إلى العمالء أولئك یدفع قد مما (
  .إصدار األوراق المالیة – ج

 في تزال ال التي المساهمة للشركات الخدمة هذه تقدیم أجل من استخدامها للمصرف یمكن التي األسالیب من
  :مایلي  اإلنشاء دور
 ذلك عمله علىة محدد عمولة یتقاضى وٕانما ،كامال المصرف من ضمان أي بدون التجاریة األوراق إصدار -

 .األوراق تلك من تصریفه استطاع الذي المقدارب المتمثل
 التي األسهم جمیع لحسابه یشتري أن ملزما یكون المصرف أن یعني وذلك منه، بضمان األوراق هذه إصدار -
  2.فیها االكتتاب یتم لم
 راقاألو  كوبونات قیمة دفع أو بتحصیل اإلسالمي البنك یقوم:المالیة األوراق كوبونات قیمة ودفع تحصیل -  د

 .3األعمال تلك نظیر عمولة أو أجرة على حصوله مقابل عمالئه عن المالیة

  .أنشطة إستثماریة مختلفة -  2

 .اإلسهام في الشركات التي ال تتعامل بالمحرمات في إصداراتها األولیة  أو تعامالتها في األسواق الثانویة  - أ
التعامــل فــي  أو إدارات متخصصــة تــنظم عملیــات إجــازة العمــل للمصــارف اإلســالمیة إلنشــاء شــركات تابعــة - ب

األوراق المالیـــة كشـــركات وســـاطة أو سمســـرة لهـــا عضـــویة التعامـــل فـــي األســـواق المالیـــة حیـــث  تمـــت إجـــازة ذلـــك 
  .شرعیا 

القیام بإنشاء الصنادیق االستثماریة المختلفة المجاز أعمالها شرعیًا وطرح صكوكها بالصیغ اإلسالمیة  - ج
  .4المالئمة 

                                                
،المجلد )سلسلة الدراسات اإلنسانیة(،مجلة الجامعة اإلسالمیة مدخل محاسبي مقترح لقیاس وتوزیع األرباح في البنوك اإلسالمیةعلي عبد هللا شاھین ، 1

 .304،305:،ص ص2005،العدد األول ،غزة،13
 العدد عشر، السابع المجلد ،)اإلنسانیة الدراسات سلسلة( اإلسالمیة لجامعةا مجلة،اإلسالمیة المصارف في وتطبیقاتھ الوكالة عقد،فضة أبو دمحم مروان 2

  .843،842:،ص ص2009،غزة،الثاني
 .305:علي عبد هللا شاھین ،مرجع سابق  3
الملتقي السنوي ، تقییم عملیات المصارف اإلسالمیة في أسواق األوراق المالیة المحلیة واألجنبیة و أسواق المعادن الثمینة،عصام الزین الماحي 4

ة والمصرفیة ،عمان اإلسالمي السابع حول إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة ، معھد التدریب المالي والمصرفي التابع لألكادیمیة العربیة للعلوم المالی
  .07:،ص2004سبتمبر   27إلى 25الفترة من ،األردن، 
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وتتمثل هذه أنشطة بالقیام بمجموعة متنوعة من األعمال غیر المصرفیة نیابة عن :أنشطة أمناء اإلستثمار – د
العمالء والتي تدخل في نطاق العمل المأجور دو الربحیة والعائد اإلقتصادي للبنك ،وتقوم بهذه األنشطة إدارة 

شركات ،خدمات اإلكتتاب،سمسرة التأمین متخصصة بأعمال أمناء اإلستثمار ـوتشمل هذه األعمال تأسیس ال
  .  ،تسویة وٕادارة العقارات وغیرها

تعتبر صنادیق اإلستثمار أداة مالیة ووعاء استثماري جدید له تأثیر كبیر في  :إدارة صنادیق اإلستثمار – ه
تها باستخدام هذه الصنادیق في مجاال المصارف اإلسالمیةجذب المدخرات و تشجیع اإلستثمار،حیث قامت 

فقد یأخذ المصرف اإلسالميّ ،1اإلستثماریة و تطویر أعمالها و نشاطاتها بما یتفق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة
ا واالستفادة من حیث یقوم ببیع األوراق المالیة وشرائه، المالیة في الصندوق االستثماري دور مدیر المحفظة

یشترط أصحاب الوحدات  وقد، دات االستثماریةزع ألصحاب الوحوالحصول على أرباح تو ، فروقات األسعار
لتحقیق ، وهذا من باب الحافز، فله جعل معین، بنسبة معینة إذا حقق ربحا هنأ االستثماریة على المصرف مثال

وعلى جعل إذا ، أجرة إلدارته للمحفظة االستثماریةفیحصل المصرف على ، أرباح بالنسبة للمصرف اإلسالمي
  :،وتعتمد إدارة صنادیق اإلستثمار في المصارف اإلسالمیة على مایلي2رباحمن األ حقق حجما معینا

  إعداد المصرف اإلسالمي دراسة الجدوى اإلقتصادیة لمشروع معین أو أكثر.  
 إعداد نشرة اإلكتتاب في الصندوق اإلستثماري وتحدید أغراضه.  
 تقسیم رأس مال الصندوق إلى أسهم مشاركة أو صكوك متساویة القیمة.  
 یام المصرف بإستثمار األموال المجتمعة لدیه في المشروع المحدد في نشرة اإلكتتاب ،وتوزیع األرباح في ق

  .3فترات معینة،وتصفیة الصندوق في الموعد المحدد
  :شاریة المالیة، اإلقتصادیة،و اإلداریةالخدمات اإلست - و

إلستثماریة التي تتمیز بالجوانب اإلیـجابیة في بإعتبار البنوك اإلسالمیة من المنظمات المالیة واإلقتصادیة وا
معامالتها، فإنها لكي تمـارس أنشطتها التمـویلیة واإلستثماریة على الوجه األكمل تقـوم ببـعض الخدمات 

   : اإلستثماریة والمالیة واإلداریة، والتي من بینها 

 دراسات وٕاجراء للمشروعات والمالیة یةالفن الدراسات بإجراء األخرى البنوك من كغیره اإلسالمي البنك یقوم -
 مبدأ أیًضا بشأنها ویطبق عمله، نظیر علیها یتحصل أجرة أو عمولة مقابل لها االقتصادیة الجدوى

  .4تحصیلها عن النظر بغض االستحقاق
تزوید المتعاملین باإلستشارات حول صیغ العمل في البنوك اإلسالمیة والنقاط التي تمیز معامالتها دون    -

  .یرها من البنوك غ

                                                
، بحث منشور على الموقع اإللكتروني لموسوعة ة في دعم و تطویر أسواق رأس المال العربیةدور المصارف اإلسالمیعادل عاشور،  ،عبد الرزاق خلیل 1

  .2015-01-10:،أطلع علیھ بتاریخ 08:،ص www.iefpedia.comاإلقتصاد والتمویل اإلسالمي 
الدولي األول للمالیة والمصرفیة اإلسالمیة،كلیة ،بحث مقدم للمؤتمر  تطویر وابتكار صنادیق استثمار متوافقة مع الشریعة اإلسالمیةغدیر أحمد خلیل ، 2

  .15:،ص2014أوت 7إلى 6الشریعة،الجامعة األردنیة،األردن ،الفترة من 
  .139:،ص2009،دار البشائر ،دمشق ،سوریا ، البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیةبسام الحمزاوي ،  3
 .306:علي عبد هللا شاھین ،مرجع سابق  4
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دراسة فرص اإلستثمار والتوظیف في البیئة التي یعمل بها البنك اإلسالمي، وٕاعداد الخرائط اإلستثماریة  -
  .للمجاالت الصناعیة والتجاریة والخدمیة والزراعیة وغیرها 

جاتهم السعي إلبتكار األوعیة اإلدخاریة واإلستثماریة الجدیدة التي تواكب تطلعات العمالء وتشبع حا -
  .المتعددة 

  .الترویج للمشروعات ذات الجدوى اإلقتصادیة، وٕامداد المتعاملین باإلستثمار حول أفضل فرص اإلستثمار  -
إعداد وتدریب الكوادر البشریة لمختلف المتعاملین لتهیئتهم للتعامل وفقا للصیغ اإلسالمیة في إطار فقه  -

  .المعامالت 
یق التمویل بالمشاركة التي تالئم إحتیاجات العمالت بمختلف إبتكار صكوك التمویل اإلسالمیة وصناد -

  .   1خصائصهم الدیمغرافیة وتباین قدراتهم الداخلیة

  .الخدمات التكافلیة واإلجتماعیة  : رابعا

اإلسالمي منظمة مصرفیة إقتصادیة مالیة فقط ینحصر هدفها في تحقیق األرباح فقط ،وٕانما  ال یعد البنك       
إلى النواحي اإلجتماعیة التي تقتضي مراعات مصلحة أفراد المجتمع والعمل على تنمیته وتطویره یمتد دوره 

،ومن ثم یسهم البنك في تحقیق التكافل اإلجتماعي بین أفراد المجتمع،ومن ضمن الخدمات التكافلیة واإلجتماعیة 
    :نذكر ما یلي

  .الزكاة  - 1

ى المصارف اإلسالمیة، حیث دأبت هذه المؤسسات على ممارسة یعد هذا النوع من الخدمات حدیثا نسبیا لد
عملیة جمع و توزیع الزكاة انطالقا من أهدافها االجتماعیة و االقتصادیة في إقامة النظام االقتصادي اإلسالمي، 
وبالتالي فالمصرف اإلسالمي یعمل على إحیاء فریضة الزكاة من خالل قیامه بحصر كافة المستحقین للزكاة 

أنشأت العدید من حیث ،2تصال بهم وترتیب تلقیهم ألموالها، بهدف التقلیل من الفقر في المجتمع اإلسالميواال
المصارف اإلسالمیة صنادیق الزكاة، مهمتها جمع الزكاة وتوزیعها للمستحقین، وقد یحصل المصرف الزكاة من 

  .3المساهمین وأصحاب حسابات االستثمار، وقد یترك لهم أمر دفع الزكاة
و یــتم حســاب الزكــاة طبقــا لمعــاییر المحاســبة المالیـــة الصــادرة عــن هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیـــة 
ـــــانوني  اإلســـــالمیة بإســـــتخدام طریقـــــة صـــــافي األمـــــوال المســـــتثمرة، فتحتســـــب الزكـــــاة علـــــى أرصـــــدة اإلحتیـــــاطي الق

ا األســهم الزكــاة علــیهم بأنفســهم، وتقــع مســؤولیة واإلحتیــاطي العــام واألربــاح المبقــاة فــي بدایــة الســنة، ویخــرج حــاملو 
  .4دفع الزكاة المستحقة على حسابات اإلستثمار المطلق والحسابات األخرى على أصحابها

                                                
  . 202: د الفتاح المغربي ، مرجع سابق ، ص عبد الحمید عب  1
ورقة مقدمة إلى  ،دور المصارف اإلسالمیة في تحقیق التنمیة المستدامة عن طریق تفعیل تثمیر أموال الزكاة یحیاوي وفاء،لغراب سمیة،منصوري الزین، 2

 ،2013جوان  29إلى  27الفترة من  إلسالمي للتنمیة ،الجمھوریة التونسیة،بالتعاون مع البنك ا جامعة صفاقس ، المالیة اإلسالمیة: الملتقى الدولي الثاني حول
  .03:ص

: بحث منشور على الموقع اإللكتروني ، اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولیة االجتماعیة في المصارف اإلسالمیةمنى لطفي بیطار ،منى خالد فرحات، 3
www.kantakji.com2015-01-30:،أطلع علیھ بتاریخ 08:،ص.  

: ، أطلع علیھ بتاریخ  www.aaoifi.com :،على موقعھا اإللكترونيالمعاییر المحاسبیة المالیةھیئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ،  4
18/01/2015 .  
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  .القرض الحسن  - 2
تعمل البنوك اإلسالمیة على منح قروض حسنة وذلك في الحاالت التي تقررها إدارة المصرف ،وبالشروط 

الحسنة بكل بنك ،ویضع كل بنك إلسالمي األهداف والسیاسات واإلجراءات التي المحددة في الئحة القروض 
  .1تكفل القیام بهذا النشاط بحیث یؤدي الغرض منه بما یحقق اإلستفادة لألفراد والبنك اإلسالمي والمجتمع ككل

س الحاجة إلیه ص القرض الحسن في تقدیم البنك اإلسالمي مبلغا من المال ألحد عمالئه والذي هو في أمویتلخ
إلستغالله في مجاالت معینة ،وهذا التمویل یكون في الغالب بتقدیم ضمانات تأكد جدیة المقترض ونیته السلیمة 
في سداد مبلغ القرض كامال أو جزئیا حسب اإلتفاق الذي تم بینه وبین البنك اإلسالمي،ودون تحمیل العمیل أیة 

  .األرباح فوائد أو مبالغ مقابل التمویل أو نسبة من 
وفي الغالب تكون القروض الحسنة موجهة ألغراض إجتماعیة كالتعلیم ،الزواج،الوفاة والسكن ،وأحیانا لتمویل 
بعض المشاریع أو اإلستثمارات الخیریة والمشاریع اإلنتاجیة لدعم الشباب العاطل عن العمل،أما مصادر أموال 

ات والهبات والجزء الذي یخصمه البنك اإلسالمي من القروض الحسنة فهي أموال الزكاة والتبرعات والصدق
  .2فائض أرباحه لمواجهة الخدمات اإلجتماعیة

  .صیرفة التأمین  - 3
في بیع بوالص التأمین مقابل عمولة ،ونظرا للعدد ) أفراد أو شركات(حیث تعتمد شركات التأمین على مندوبین 

ك بالعمل كمندوبي مبیعات لشركات التأمین وفق عقود و الكبیر لعمالء البنوك من أفراد ومؤسسات ،تقوم البنو 
إتفاقیات ثنائیة تحدد عمولة البنك ،وتعتبر هذه الخدمة ذات عائد مضمون كون البنك یكون فیها أجیرا مقابل 
عمولة ،ویمكن للمصارف اإلسالمیة تقدیم مثل هذه الخدمة ،وذلك ببیع بوالص تأمین شركات التأمین اإلسالمیة 

  .3لها تسویق بوالص التأمین األخرى ،وتعتبر العمولة المتحصل علیها بدال عن األجر أو الوكالة فیه وال یجوز

  .في المصارف اإلسالمیة خیارات التمویل:  المطلب الثالت

وتعــد المرابحــة المصــرفیة  ، بیــع المرابحــة مــن أنــواع البیــوع المشــروعة واحــد قنــوات التمویــل بالمصــارف اإلســالمیة
صــیغ التمویــل األكثــر تطبیقــا فــي الســوق المصــرفي اإلســالمي، ویقــوم البنــك مــن خــالل هــذه الصــیغة واحــدة مــن 

  .بشراء ما یحتاجه العمالء من سلع استهالكیة وأصول إنتاجیة

  .المرابحة  : أوال

ح المرابحــة  تلــك البیــوع التــي یزیــد فیهــا ســعر البیــع لســلعة مــن الســلع عــن ســعر شــراء الســلعة األصــلي لتحقیــق الــرب
،فتقنیة المرابحة تعد من أكثر اآللیات إسـتخداما وأوسـعها إنتشـارا فـي النشـاط المصـرفي اإلسـالمي ،فبمقتضـى عقـد 
المرابحة یلعب البنك اإلسالمي دور الوسیط لحساب المتعاملین معه لجلب السلع التـي یطلبهـا منـه حسـب الشـروط 

                                                
  .206:عبد الحمید عبد الفتاح المغربي،مرجع سابق ،ص 1
،ص 2011،دار النفائس للنشر والتوزیع ،عمان،األردن ،)دراسة تطبیقیة(أبعاد القرار التمویلي واإلستثماري في البنوك اإلسالمیة الغالي بن إبراھیم ، 2

  .92،91:ص
  .320:دمحم محمود العجلوني ،مرجع سابق ،ص 3
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           .اإلسالمية وحتدياتهاالصريفة                                                 الفصل الثالث

ك شـراء سـلعة معینـة محـددة المواصـفات علـى أن یعیـد والمواصفات الـواردة فـي هـذا العقـد ،فالعمیـل یطلـب مـن البنـ
  .  شرائها من البنك بسعر یشمل سعر الشراء األصلي زائدا ربحا متفقا علیه مسبقا بینهما 

  .تعریف المرابحة  -  1
مرابحــة  بمعنــى النمــاء فــي التجــر ، وأربحتــه علــى ســلعته أي أعطیتــه ربحــا ، و أعطــاه مــاال مــن الــربح ، :لغـــة  – أ

 1بعتـــه الســـلعة مرابحـــة علـــى كـــل عشـــرة دراهـــم  درهـــم  وكـــذلك إشـــتریته مرابحـــة ،: ى ربـــح بینهمـــا ، ویقـــال أي علـــ
، ومــن ذلــك ربــح 2، وأعطــاه مــاال مرابحــة أي علــى الــربح بینهمــاالمرابحــة فــي اللغــة مصــدر مــن الــربح وهــو الزیــادةو 

بح یربح فیها ، یقالِ ربح:فالن في بیعه یربح ، إذا استشف ، وتجارة رابحة رَ   .3وَ
فجــاء ،وتعــددت تعاریفهــا فــي إصــطالح الفقهــاء  4والمرابحــة هــي البیــع بزیــادة علــى الــثمن األول :إصــطالحا  – ب

فصـورته أن "  5المرابحـة نقـل مـا ملكـه بالعقـد األول بـالثمن األول مـع زیـادة ربـح ،"للمرغینـاني أن " الهدایة " كتاب 
 ویـرى ابـن قـدامى كمـا ورد ،6"مائة درهم وأربـح فـي كـل عشـرة واحـد یقول أبیعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء 

هــو البیــع بــرأس المــال وربــح معلــوم ،ویشــترط علمهمــا بــرأس المــال ،فیقــول رأس  المرابحــة"أن " المغنــي "فــي كتابــه 
   . 7"مالي فیه ،أو هو على بمائة بعتك بها ،وربح عشرة 

تكــون مــن أصــل مبلــغ الشــراء مضــافا إلیــه هــامش مــن الــربح وعمومــا فالمرابحــة هــي بیــع الشــئ مقابــل ثمــن نقــدي ی
  8الذي یستحقه البائع أو ما یطلق علیه شرعا وعمال الربح المعلوم 

  .مشروعیة المرابحة  -  2
  :على جوازها بما یلي ،وقد استدل الجمهور  والسنة وٕاجماع ورة من صور البیع، والبیع جائز بالكتابص ةالمرابح

  :و السنة المطهرة من القرآن الكریم  – أ
خلیار ما مل یتفرقا : " وقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم  ، 9 وأحل هللا البيع وحرم الربا : قال تعالى  ٕان  البیعان 

ركة بیعهام ن كذ وك حمقت  ا بورك هلام يف بیعهام وإ   " صدقا وب
  : ة هذا العقدالنصوص الواردة عن بعض الفقهاء قدیمًا وحدیثًا في إجاز  - ب

ولي عز في وقد جاء  ال الم ع، وق ع وبی ین بی ً البیع من غیر فصل ب بدائع الصنائع واألصل في ھذه العقود عموما
ل ض، والمرابحة ابتغاء للفليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكموقال عز وجل  وابتغوا من فضل هللاوجل 

 ً    10.مع البیع نصا
د ر  وجاء في الكافي البن عب ھ، وإن : الب د أن یعرف رأس المال،ویبلغ وم بع ح معل ى رب ع المرابحة یجوز عل بی

                                                
 .1553: ،دار المعارف  ،القاھرة ، مصر ،السنة غیر مذكورة ، ص  لسان العرب ، ابن منظور جمال الدین أبو الفضل دمحم بن مكرم األنصاري 1
 . 221:، ص  1938،  4، المطبعة الحسینیة ، القاھرة ، مصر ، ط  )باب الحاء ( القاموس المحیط  محي الدین دمحم الفیروز أبادي  الشیرازي  ،  2
  . 474:،ص 1979عة والنشر و التوزیع ، الجز الثاني ،القاھرة ، مصر،،دار الفكر للطبا مقاییس اللغةابو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ، 3
  . 415: ص،1981، دار الجیل ، بلد النشر غیر مذكور، المعجم اإلقتصادي اإلسالميأحمد الشرباصي،   4
  . 56: روت ، لبنان ، الجزء الثالث ،ص ، دار احیاء التراث العربي ، بی الھدایة في شرح بدایة المبتديبرھان الدین علي بن أبي بكر المرغیناني ،  5
  .  279:، ص 1994،دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ، الجزء الخامس ، الحاوي الكبیرأبو الحسن علي بن دمحم الماوردي ، 6
   . 266:، ص  1998،دار عالم الكتب ،الریاض ،السعودیة ، المغنيموفق الدین بن أحمد بن دمحم بن قدامى المقدسي ، 7
 .89: جالل وفاء البدري دمحمین ،مرجع سابق ،ص   8
  . 275: البقرة  ،اآلیة سورة  9

جامعة أم (، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي صیاغتھ المصرفیة وانحرافاتھ التطبیقیة - عقد المرابحة ضوابطھ الشریعةعطا المنان دمحم أحمد ،  10
  . 10:، ص 2005اي ، مكة المكرمة  ، السعودیة ، م) القرى
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           .اإلسالمية وحتدياتهاالصريفة                                                 الفصل الثالث

  1 .تغیرت السلعة بنقص أو زیادة لـم یبعھا مرابحة حتى یبین

وهــذا  وأحــل هللا البيــع وحــرم الربــا:وبقولــه تجــارة عــن تــراض:هــذا بیــع أذن هللا ســبحانه بــه بقولــه: وقــال الشــوكاني
  2.كان إذا لم یصحبه مانع شرعي أو یفقد فیه التراضي یشمل كل بیع كائنًا ما

  : المعامالت مبنیة على مراعاة العلل والمصالح - ج
 اإلنسان حاجیات ولسد الناس عن والتخفیف للتیسیربها  التعامل أجیز التي المعامالت من معاملة تعد المرابحة أن

 المشـروعیة نطـاق فـي تنـدرج التـي الحـالل تالمعـامال دائـرة فـي تـدخل وهـي عنـه، ورفـع الحـرج مطالبـه وقضـاء
 لمـا والوضـعیة والرهن والشركات والسلم واإلجارة المطلق األخرى كالبیع البیوع صور شأن ذلك في شأنها اإلسالمیة

 أو بالمـال اإلنسـان سـعي عـن ناتًجـا الـربح یكـون حیـث الحـالل الـربح علـى تقـوم فالمرابحـة والمصـلحة النفع من فیها
ا به یشتري ال ما یملك فالبائع خبرة،ال أو العمل  قـد یكـون وبالتـالي معـین ربح نظیر بیعها یتولى ثم عیان األ من عینً
  3.رأوالغر  أوالتدلیس الغش أو الربا عن بمنأى المشروعة مصادره من الربح على حصل

  :المرابحةشروط بیع  - 3
یجـاب إلبـالقول الـدال علـى البیـع والشـراء، وهـو اعامـة وینعقـد  بصـورةفي بیع المرابحة ما یشترط فـي البیـوع  شترطی

  :أن تتوفر في عقد البیع  یجبوالقبول بشروط 
 .فال یصح بیع المكره بغیر حق  المتعاقدین ارض -أ  

  .، جائز التصرف ممیزاً  ال ً العاقد عاق یكون أن -ب 

   ذنـه لـم إ بغیـرلیـه فـإن بـاع ملـك غیـره ه حـق الوالیـة علــبـه، و  لـه وفي حوزتـه، ومنتفعـاً  مملوكاً  المبیعیكون  أن -ج 
  "التبع ما لیس عندك  :" صلى هللا علیه وسلم لنبيقول الیصح، 

  . غیر معدوم، وال غائب وال مغصوب  ،نافعاً  الخمر،فال یجوز بیع  متقوماً  یكون المبیع مباحاً  أن -د 

  . ال معلقاً  على تسلیم المبیع منجزاً  البائعیقدر  أن -ه 

 .شیاء معلومة أب المبیعثمن  تحدید  -و 

  :ضافة لما ذكر إلوهناك شروط خاصة ببیع المرابحة با

، ویشـــمل ذلـــك مـــا یتحملـــه البـــائع المصـــروفات ذلـــك فـــي، بمـــا يللمشـــتري الثـــان األول معلومـــاً  ثمنلـــایكـــون  أن -ز 
بــالثمن  عابحــة بیــ، ألن العلــم بــالثمن شــرط فــي صــحة البیــوع، ألن المر قیمتهــاللحصــول علــى الســلعة، ومــا یزیــد فــي 

  .ربح  زیادةاألول مع 

  .بالمقدار أو بالنسبة إلى ثمن الشراء  للبائع والمشتري محدداً  معلوماً  الربحیكون  أن -ح 

األول  بــالثمنبجنسـه مـن أمـوال الربـا، ألن المرابحـة بیـع  الً مقابـل نقـود وال یكـون مقـاب عرضـاً  المبیـعیكـون  أن -ط 

                                                
، المؤتمر العالمي  من صیغ االستثمار اإلسالمیة المرابحة الداخلیة في البنك اإلسالمي األردني  للتمویل واالستثمار ، محمود إبراھیم مصطفى الخطیب 1

  .  10:، ص 2005، مكة المكرمة  ، السعودیة ، ماي ) جامعة أم القرى(الثالث لالقتصاد اإلسالمي
،مؤتمر االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك ، جامعة الخلیل ،فلسطین  بیع المرابحة المركبة كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في فلسطین، ن عفانة حسام الدی 2
 .  07: ، ص  27/7/2009،
، الملتقى الدولي  ي األردنيصیغ التمویل اإلستثماري في اإلقتصاد اإلسالمي وظوابطھ دراسة حالة البنك اإلسالممصطفى ،شرع یوسف ، طویطي  3
  . 07، ص  2011فیفري  24و  23ااإلقتصاد اإلسالمي الواقع ورھانات المستقبل ،المركز الجامعي غردایة ،الجزائر ،یومي :
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           .اإلسالمية وحتدياتهاالصريفة                                                 الفصل الثالث

  . ال ربحاً  األموال الربویة تكون رباً وزیادة وٕاذا حصلت الزیادة في 

 المرابحـةكانـت المرابحـة غیـر جـائزة، وربـح بیـع  فاسـداً األول ، فـإذا كـان العقـد األول صـحیحاً  العقدیكون  أن - ي 
  .مرتبط به 

ات، وهـــــو شـــــرط جـــــواز المرابحـــــة علـــــى دكالموزونـــــات والمعـــــدو  ؛المـــــال مـــــن ذوات األمثـــــال رأسیكـــــون  أن - ك 
أراد أن یبیعـــه  ثـــمكـــالعروض ال یجـــوز بیـــع المرابحـــة، كمـــا إذا اشـــترى عـــرض بعـــرض  ن قیمیـــاً ، فـــإن كـــاطـــالقإلا

   .مرابحة ال یجوز

  .ألن أصل البیع بیع أمانة ،والتهمة ،صیانته عن الخیانة،وشبهة الخیانة وجوب - ل 

  .ذات البیع أو وصفه  في ما یكره ینیتب - م 

صــته فــي الــثمن، وبیــان نقصــه إن نقــص، وبیــان رخصــه وغــاله إذا لیــه ألن لـــه حإاشــترى  الــذياألجــل  بیــان - ن 
  . وصار رخیصاً  غالیاً  اشتراه

  1.ألول، ألن الناس یرغبون في الذي لم یتقادم عهده في أیدي مالكه ا عنده ولو عقاراً  مكثهطول  بیان - س 

  . المضاربة:  ثانیا

الفقـه اإلسـالمي وهـي نـوع مـن المشـاركة بـین رأس تعـد المضـاربة مـن أهـم وأقـدم صـیغ اسـتثمار األمـوال فـي        
وتعنـي إطـالق یـد المضـارب فـي (والمضـاربة نوعـان إمـا مضـاربة مطلقـة . المال من جانب والعمل من جانب آخـر

وتعنــي تحدیــد نــوع النشــاط االســتثماري (، أو مضــاربة مقیــدة  )االســتثمار وفــي أي  نــوع مــن األنشــطة االســتثماریة 
مضــاربة بأنهــا مــن الصــیغ االســتثماریة التــي یمكــن اســتخدامها فــي جــانبي المیزانیــة كمــوارد وتتمیــز ال). للمضــارب

  . وكاستخدامات

  .تعریف المضاربة -  1

  :لغـة  – أ
خرج فیها تاجرا أو غازیا ، وقیل سار في إبتغاء الرزق ) بالفتح ( ا بً رَ ْض ضرب في األرض یضرب ضربا و مَ 

ْضرِ : یقال ، مَ ا أي ضربا ،وضربت في األرض أبتغي الخیر من الرزق ، یقول عز إن لي في ألف درهم َل◌َ بً
  . 2ال يستطيعون ضربا في األرض   : وجل 

والضرب یقع في جمیع األعمال إال قلیال ،ضرب في التجارة وفي األرض وفي سبیل هللا ،وضارب في المال من 
تَِجرُ فیه عل ان یكون الربح بینكما:المضاربة     3.وهي القراض ،والمضاربة أن تعطي أنسانا من مالك ما یَ

  : إصطالحا – ب
  ال خاص، وما في معناه، معلومٌ قدره،ـي عقٌد یتضمن مــهو  ، والِقراضأریف المضاربة ــهاء في تعــلف الفقـــاخت

                                                
  . 12، 11:مرجع سابق ، ص ص ، محمود إبراھیم مصطفى الخطیب 1
 .  273:البقرة 2
  . 2566: ،مرجع سابق ، ص  ابن منظور 3
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شاع معلـوم مـن ربحـه لـه، حسـب الشـرط   رُ به، بجزٍء مُ ونوعه وصفته، من جائِز التصرف، لعاقل ممیز رشید، یتّجِ
زم والمضاربة هي شركة بین المال و العمل بغـرض تحقیـق الـربح ، فیقـوم أحـد الطـرفین بتقـدیم المـال الـآل1.واالتفاق

بینما یقوم الطرف اآلخـر باتلعمـل اآلزم ثـم یـتم توزیـع األربـاح الناشـئة بینهمـا علـى أسـاس نسـبة معینـة شـائعة متفـق 
ا مـن وقتـه فضـال علیها ، أما إذا حصلت خسارة ،فإن صاحب المال یتحمله وحده ، ویخسر المضارب بعملـه جانبـ

 2.عن الجهد المبذول

  .مشروعیة المضاربة  -  2
 لالستثمار ،وقد الغالب وكانت الطریق الجاهلیة، في بها عمل وقد، وجوازها المضاربة مشروعیة على اءالفقه اتفق
  . واإلجماع ،والسنة بالكتاب، مشروعیتها ثبتت

  : الكریم القرآن  - أ
قولـه تعـالى : ومنهـا ،الـرزق األرضـوابتغاء فـي السـعي علـى عمومهـا في تدل التي اآلیات ببعض الفقهاء بعض احتج

: 3 وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل هللا  

  .العموم وجه على والكسب الرزق وابتغاء للتجارة، المشي إباحة تفید اآلیات هذه
  . السنة - ب

  : ومنها ؛ بالسنة المضاربة مشروعیة ثبتت
ــ : روى ابــن ماجــة مــن حــدیث صــهیب أن النبــي صــلى هللا علیــه وســلم قــال  ع إلــى آجــل  ثــالث فــيهن البركــة البي

 من فیها لما علیها؛ والحث المضاربة، جواز على دلیل الحدیثو ، 4 ت ال للبيعيخالط البر بالشعير للبإ والمقـارضة و 
  .البركة

  .اإلجماع  - ج

 إلـى ،  هللا زمـن رسـول مـن المضـاربة یعقـدون زالـوا ومـا النـاس كان حیث ، المضاربة جواز على األمة أجمعت
  5.العلماء من كثیر مشروعیتها على اإلجماع ونقل أحد، علیهم ینكر ولم هذا، یومنا

  .شروط المضاربة  -  3
  : لكل من العناصر األساسیة للمضاربة شروط لتحققها

  .یشترط في رب المال و المضارب الشروط العامة المتعلقة باألهلیة : شروط المتعاقدین   – أ
  :تتمثل فیما یلي :شروط رأس المال  – ب
 س المال من النقود المضروبة أن یكون رأ. 

 أن یكون رأس المال معلوم القدر. 

                                                
علیھ بتاریخ  ، أطلع  www.kantakji.com:اإللكتروني ،بحث منشور على الموقع  اإلسالمي شركة المضاربة في الفقھبن فؤاد الجار هللا ،  عبدالرحمن 1
  . 10: ، ص  2011/  10/  06:
 .78: جالل وفاء البدري دمحمین ، مرجع سابق ، ص  2
  . 20: اآلیة  سورة المزمل ، 3
  .إسناده صحیح: أخرجھ مالك في الموطأ والشافعي والدارقطني وقال الحافظ  4
،مذكرة ماجستیر في الفقھ المقارن ،جامعة غزة  المضاربة المشتركة ومدى تطبیقھا في المصارف اإلسالمیة في فلسطینطالل أحمد إسماعیل النجار ، 5

 . 17 – 13: ص   –، ص  2002،فلسطین ،
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  تسلیم رأس المال إلى المضارب. 

  :نوجزها فیما یلي : شروط الربح   - ج
  أن یكون نصیب كل من رب المال و المضارب من الربح معلوما. 

 ضارب باطل وذلك أن یكون نصیب المضارب من الربح جمیعه دون رأس المال ،وٕاشتراط الخسارة على الم
 1.ألن الخسارة هي جزء من رأس المال فال یجوز أن یلزم بها غیر مالك المال

  . شاركةالم:  ثالثا

تقوم جمیع األسـالیب المطبقـة فـي توظیـف األمـوال لـدى المصـارف اإلسـالمیة علـى أسـلوب المشـاركة سـواء        
یقصـد بهـا دخـول المصـرف وحـده أوبالمشـاركة مـع  مضاربة أو غیرها ،ولكن حینما تذكر صیغة المشاركة هنا فإنـه
،ویصـبح للمصـرف ) فرد أو مجموعـة مـن األفـراد( ممولین آخرین في تمویل أحد المشروعات التي تقدم بها عمیل 

  2.اإلسالمي حق المشاركة في اإلدارة و اإلشراف على المشروع

  .المشاركةتعریف  -  1

ِرَكة سـواء ، :لغـة  – أ َكة والشَّ رْ   إشتركــنا بمعنا تــشاركنا ،وقــد إشتـــرك الـرجالن :وهي مـخالطة الشـــریكین ،یـــقال الّشِ
  .3صرت شریكه:،وشاركت فالنا وتشاركا وشارك أحدهما اآلخر 

  : إصطالحا – ب
 الوجاهة، أواألعمال أو األموال بواسطة للكسب العمل على أكثر أو اثنین بین فهي تعاقد إصطالح أما

  .4والربح رأس المال في المشاركین بین عقد هي ،أو االتفاق حسب بینهما بالغرم مالغن لیكون

  .المشاركةمشروعیة  -  2

تعتبر عقود المشاركة التي تستعملها المصارف اإلسالمیة تطبیقا لما یعرف في الفقه اإلسالمي بشركة العنان 
ن كل منهما مخوال بالتصرف في مال ،وهي تعني إشتراك إثنین أو أكثر في رأس المال و الربح بحیث یكو 

  5.الشركة ،بحكم الملك في نصیبه ،وبحكم الوكالة في نصیب شریكه
وشرك العنان جائزة باإلجماع وعلة مشروعیتها أنها صالحة لتنمیة األموال وٕاستثمارها ،وعقود الشركات عموما 

  .ثابتة بالكتاب والسنة
وإن كثيرا من   : ویقول عز وجل،6ن ذلك فهم شركاء في الثلثفـإن كانوا أكثر م :أما الكتاب ،فیقول تعالى 

  . 7... الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنو وعملوا الصالحات وقيل ماهم
                                                

  . 123،  122: ، ص ،ص  2000، مكتبة الفالح للنشر و التوزیع ، بیروت ،لبنان ،   البنوك اإلسالمیة الوطیان ،دمحم 1
 .113: ،ص  عبد الرحمان یسري أحمد 2
  .2247:،مرجع سابق ، ص  ابن منظور 3
، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان  )العملیة األسس النظریة و التطبیقات( المصارف اإلسالمیة محمود حسن الوادي ، حسین دمحم سمحان ،  4

 .165:،ص  2007، األردن ، 
، ندوة البنوك اإلسالمیة و دورھا في تنمیة إقتصادیات المغرب  العربي ، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب ، المضاربة والمشاركةرضـا سعد هللا ، 5

  . 283: ،ص 1990 جوان  22 -  18المحمدیة ، المغرب ،  من 
  . 12: سورة النساء ،اآلیة  6
  . 24:سورة ص ،اآلیة  7
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ه :یقول هللا  :انه قال  ومن السنة ما روي عن النبي  دهام صاح ٔ ان  ه ،فٕاذا  دهام صاح ٔ لث الرشكني مامل خين   ٔ

  .1 هنام،خرجت من ب 
وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة وٕانما إختلفوا : " وأما اإلجماع فقد جاء في المغني إلبن قدامى 

 إلى یومنا هذا دون إنكار أو إعتراض في أنواع منها ، ومازال المسلمون یتعاملون بها من لدن رسول هللا 
   .2من الفقهاء

  . المشاركةشروط   -  3
مجموعة من القواعد التي تضبط التمویل عن طریق المشاركة ،تتعلق بشروط العاقدین ،شروط وضع الفقهاء 

  : ،والشروط التنفیذیة وهي كما یلي  )الربح والخسارة(التوزیع رأس المال ،شروط 
  :شروط العاقدین  – أ

یال عن نفسه ووكیال أن یكون كل شریك أهال للتوكیل ،أي یكون متمتعا باألهلیة التي تمكنه من أن یكون أص -
  .عن غیره من الشركاء

  :شروط رأس المال  – ب
 3أن یكون رأس المال معلوم القدر والجنس والصفة ومحددا. 
  بضاعة(أن یكون رأس المال من النقود واألثمان وأجاز بعض الفقهاء أن  یكون عروضًا.( 
  یكون دینا في ذمة أحد الشركاءأن یكون رأس المال معلومًا وموجودًا یمكن التصرف فیه ،فال یجب أن. 
 4.ال یشترط تساوي رأس مال كل شریك بل یمكن أن تتفاوت الحصص  
 ):الربح والخسارة(شروط التوزیع  - ج

 ).وهذا رأي األحناف والحنایلة وكثیر من الفقهاء المعاصرین( أن یتم توزیع األرباح بالنسب المتفق علیها 
 .ي رأس المال ،وال یجوز اإلتفاق على غیر ذلكتوزیع الخسائر بنسبة مساهمة كل طرف ف

 . 5أن یكون الربح موزعا بین المتشاركین بحصة شائعة منه في الجملة ال مبلغا مقطوعا
  :شروط التنفیذ  – د
    أن تكون ید كل شریك ید أمانة في كل ما یختص بأعمال وأموال الشركة ،فال یضمن أتلف إال حیث قصر -

 .ةأو تجاوز حدود األمان
یجوز للشریك البیع والشراء بالثمن الحاضر والمؤجل كله أو بعضه أصالة عن نفسه أو نیابة عن الشركاء  -

 .،وأن یقوم بكل عمل یعتاده العاملون في ذلك المجال طالما وجد ذلك مصلحة لألطراف
ریكه،وكذلك ال یجوز یجوز للشریك دفع مال الشركة مضاربة لغیره أو توكیل غیره بالعمل في المال بدل ش ال -

 .6خلط ماله الخاص بمال الشركة دون إذن صاحبه
                                                

  .رواه أبو داود  1
 .159: محمود حسن صوان ، مرجع سابق ،ص 2
  .323:،ص2009القاھرة ،مصر ،المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، ، )النشأة ،التمویل ، التطویر( البنوك اإلسالمیة دمحم محمود المكاوي ، 3
 5-4تداعیات األزمة المالیة وأثرھا على اقتصادیات الدول العربیة، الفترة مؤتمر  ،األزمة المالیة العالمیة ومعالجتھا من منظور إسالمي، الحالقسعید  4

  .87:، شرم الشیخ ،مصر،ص 2009أبریل 
  .197:محمود حسین الوادي ،حسین دمحم سمحان ،مرجع سابق،ص 5
  .324:،صدمحم محمود المكاوي ،مرجع سابق  6
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 .1لیس للشریك الحق في التبرع بمال الشركة أواإلقراض أو الهبة أو اإلعارة -
إن عقد الشركة غیر ملزم في حق الطرفین ،ولكل شریك الحق في أن یفسخ العقد متى شاء بشرط أن یكون  -

 .2ذلك بحضرة الشریك األخر

  .بیع السلم:  ارابع

 المصارف وفي نشاطات اإلسالمي االقتصاد في عالیة كفاءة ذات تمویل أداة الحاضر عصرنا في السلم یعد
 طامتوس أم األجل قصیر تمویال ،سواء أكان المختلفة التمویل لحاجات واستجابتها مرونتها حیث ،من اإلسالمیة

 أم الزراعیین نالمنتجی من أكانوا سواء العمالء، من ومتعددة مختلفة شرائح لحاجات واستجابتها، طویال أم
  .التجار من أم المقاولین أم الصناعیین

  .تعریف السلم  -  1

 المبیع فیه ،ویؤجل مال السلم رأس ویسمى حاال الثمن فیه یدفع البیع من نوع وهو،واحد بمعنى والسلف السلم
 لتقدیم وسلفا المجلس، فى المال رأس عتبار تسلیمبإ سلما سمى وٕانما، فیه المسلم ویسمى الذمة فى الموصوف

  .3"بعاجل آجل بیع "إذن فهو ،المسلم إلیه والمشترى المسلم البائع ویسمى، المبیع على المال رأس
التقــدیم والتســلیم، والســلم إســم مــن األســالف والقــرض الــذي ال منفعــة فیــه  ةفــي اللغــ) بفتحتــین ( الســلم  :لـــغة  – أ

وسـلم وأسـلف  فـي الشـيء وأسـلم ،السلف:هو السلم: ویقول ابن منظور ، 4ترض رده كما أخذه للمقرض، وعلى المق
سـلعة معلومـة إلـى  هو أن تعطـي ذهبـًا وفضـة فـي ،م وسلم إذا أسلفلسأ:  واالسم السلم یقال ،بمعنى واحدوأسلف 

یكـره أن یقـال كـان : بـن عمـرإحب السـلعة وسـلمته إلیـه وفـي حـدیث فكأنـك قـد أسـلمت الـثمن إلـى صـا ،أمد معلومـة
الســلم بمعنــى الســلف كأنــه ضــن باالســم الــذي هــو موضــوع الطاعــة واالنقیــاد  عــز وجــل عــن أن یســمى بــه غیــر 

  .5 یستعمل في غیر طاعة هللا
السلم في إصطالح الفقهاء بیع آجل بعاجل، أو بیع شيء موصوف الذمة، یتم تسلیمه في  :إصطالحا  – ب

أي أنه یتقدم فیه رأس المال أو الثمن ویتأخر تسلیم المبیع أو المسلم فیه  أجل الحق، ویكون الثمن كله عاجال،
  ،6ألجل في المستقبل، مثل شراء حب أو قطن أو مواد مصنعة محددة األوصاف ویمكن تسلیمها في الموعد 

  :مشروعیته   -  2
وا إذا تداينتم بدين إلى أجل  يا أيها الذين آمن : ویستدل على مشروعیة السلم في الكتاب بما جاء في قوله تعالى

أشــهد أن الســلم المضــمون إلــى أجـــل  : " وقــد روى ســعید بإســناده عــن ابــن عبـــاس أنــه قــال ،7 مســمى فـــاكتبوه
  . ویشمله بعمومه ثم قرأ هذه اآلیة، وألن هنا اللفظ یصلح للسلم" مسمى قد أحله هللا في كتابه وأذن فیه

                                                
 .197:محمود حسین الوادي ،حسین دمحم سمحان ،مرجع سابق ،ص 1
  .324:دمحم محمود المكاوي،مرجع سابق ،ص 2
،سلسلة إصدارات بنك الشمال اإلسالمي،الخرطوم،السودان )األحكام الفقھیة،إجراءات الدراسة والقیود المحاسبیة(صیغة عقد السلم والسلم الموازي 3

 .08:،ص2012،جانفي 
 .  225: ، ص  1981، دار الجیل ، بلد النشر غیر مذكور ،  المعجم اإلقتصادي اإلسالميأحمد الشرباصي ،  4
 . 281:أبو الفضل جمال الدین بن منظور ، مرجع سابق ، ص  5
  . 295: ، ص  2002، دار الفكر  ، سوریا ، دار الفكر المعاصر ، لبنان ،  المعامالت المالیة المعاصرةوھبة الزحیلي  ،  6
  . 282سورة البقرة ، اآلیة   7
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قــدم النبــي صــلى هللا علیــه وســلم  : "ن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــالأمــا دلیــل مشــروعیته فــي الســنة مــا روى عــن ابــ
ٔسـلف يف مثـر ف  : المدینة والناس یسـلفون فـي الثمـر والعـامین أو قـال السـنتین والـثالث، فقـال یـل معلـوم   لسـل مـن  ف يف 

ل معلوم  ٔ كنـا نسـلف :  قـالسـألت ابـن أبـي أوفـى عـن السـلف : وعن عبد هللا ابن أبي المجالد قـال ،ووزن معلوم ٕاىل 
یسـلف المـزارعین مـن بیـت المـال لتمویـل  على عهد رسول هللا صلى هللا علیـه وسـلم وأبـي بكـر وعمـر ابـن الخطـاب

  . 1زراعتهم على أن یسددوا ما علیهم عند الحصاد
  .شروطه - 3

  :ویشترط في السلم أمور كثیرة لتحقیق مقتضاه أهمها 
 لمبیع ونوعه وصفته ومقداره وزمانه وٕایفائه ومكان تسلیمهتحدید المواصفات الخاصة بالبیع مثل جنس ا.  
  وربما یكون هذا أهم إعتبارت حكمة التشریع) رأس مال السلم(تعجیل الثمن.  
  موصوفا في الذمة ) المبیع(أن یكون المسلم فیه.  

ا في وصورة هذا العقد أن یشتري شخص من آخر بضاعة محددة المقدار والجنس والنوع والصفة یدفع ثمنه
  .2الحال على أن یجري التسلیم في وقت الحق

إضافة إلى الشروط السابقة هناك شروط إضافیة یلزم توفیرها لیصبح تطبیق عقد السلم من قبل المصارف ممكنا 
  :نذكر من أهمها ما یلي

  رط بتحویل طلبات الشراء المقدمة من عمالئها إلى المصرف ،وهو ش) المسلم إلیه (قیام الشركة المنتجة
ضروري للمحافظة على وظیفة المصرف كوسیط تجاري أو وسیط مالي وعدم تحمله عبء أنشطة التسویق 

  .التجاري التي ال تتناسب مع طبیعة عمله وال یتوقع منه القیام بها بكفاءة
  عقد إتفاق شامل بین المصرف والشركة المنتجة یتضمن سیاسات البیع والتسعیر وشروط اإلئتمان للعمالء

 ال تتحول العـــالقة بین الطـرفین إلى عــالقة منافسة وال سیما في الحـــاالت التي یقبض فیها الـــمصرف  بحیث
 3البضاعة قبل أن یترتب عملیا بیعها .  

  :ومجاالت التطبیق الخطوات العملیة لبیع السلم في المصرف اإلسالمي - 4
قد سلم بائعا أو مشتریا لكمیـة معلومـة مـن السـلع إلـى السلم المصرفي على أنه دخول البنك اإلسالمي في ع یعرف

ال أكثـر ألن غـرض البنـك ) السـلم(أجل معلومبثمن مدفوع نقدا ،فعنـد قیـام البنـك ببیـع السـلم فإنـه یكـون وسـیطا فیـه 
لیس التجارة في حد ذاتها ،وٕانما الغرض منها هو تحقیق موارد مالیة للبنـك ،فیقـوم البنـك بالتعاقـد مـع مجموعـة مـن 
المنتجین أو البائعین الذین یریدون تصریف منتجاتهم أو سلعهم وبتسلیم الثمن حاال وتأجیل قـبض السـلع إلـى أجـل 
معلوم ،على أن یستفید البنك من تخفیض في ثمنها ،ویلجأ البنك في نفس الوقـت بالتعاقـد علـى بیـع هـذه البضـاعة 

،أمـا 4التـاریخ نفسـه بـثمن معجـل أعلـى مـن ثمـن الشـراءسلما في التاریخ المحدد سلفا ،لكـي یـتم تسـلیم البضـاعة فـي 
   :الخطوات العملیة لبیع السلم في المصرف اإلسالمي فهي كما یليعن 

                                                
  .أخرجھ النسائي    1
  .94،93:،ص2011،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ،الصیغ اإلسالمیة لإلستثمار في رأس المال العاملحسین عبد العزیز جرادات ، 2
  .106:حسین عبد العزیز جرادات ،مرجع سابق ،ص 3
  .90:مرجع سابق،صالغالي بن إبراھیم ، 4
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           .اإلسالمية وحتدياتهاالصريفة                                                 الفصل الثالث

  .بطلب للحصول على تمویل بطریقة السلم، یحدد فیه السلعة وثمن البیع ووقت التسلیم یتقدم المتعامل   – أ
  .اإلئتمانیة وضمن معاییر التمویل واإلستثمار المعروفة  یقوم البنك اإلسالمي بدراسة الطلب من الناحیة  – ب
قـد یكــون هنـاك مفاوضـات حــول الـثمن أو فتــرة ( یـتم إبـالغ المتعامــل بتفاصـیل موافقــة المصـرف علـى طلبــه   – ج

  .وفي حالة اإلتفاق یتم توقیع العقد ) التسلیم 
عـن طریـق فـتح حسـاب للعمیـل وٕایـداع المبلـغ فـي یدفع البنك كامل الثمن المتفق علیه عند إبرام العقـد، وذلـك   – د

  .حسابه 
  .یقوم البنك بإستیالم البضاعة في األجل المحدد    – ه
  .   1بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها ) مشتري( توجیه البائع لتسلم السلعة إلیه من طرف ثالث   -  و

  :ستغالل عقد السلم فیما یليیمكن للمصرف إفأما بالنسبة لمجاالت التطبیق في المصارف اإلسالمیة  
تمویل العملیات الزراعیة المختلفة ،حیث یتعامل المصرف اإلسالمي مع المزارعین الذین یتوقع أن توجد لدیهم  -

  .السلعة في موسم المحاصیل ،فیقدم لهم التمویل ویدفع عنهم مشقة العجز المالي 
ما المراحل السابقة إلنتاج وتصدیر السلع والمنتجات یمكن إستخدام عقد السلم في تمویل النشاط الصناعي السی -

  .،وذلك بشرائها سلما وٕاعادة تسویقها بأسعار مجزیة 
یمكن تطبیق عقد السلم في تمویل الحرفیین وصغار المنتجین عن طریق إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج في صورة 

  .2نتجاتهم وٕاعادة تسویقهامعدات وآالت أو مواد أولیة كرأس مال سلم، مقابل الحصول على بعض م

  .اإلستصناع: خامسا

یعتبر اإلستصناع في المصارف اإلسالمیة أداة مهمة لتنشیط الحركة اإلقتصادیة ،فمن خالله یتمكن        
المصرف من إقتحام مجال الصناعة بآفاقه الرحبة ،حیث یقوم المصرف بذلك من خالل أجهزة إداریة مختصة 

مویل المبـــكر ،كما یوفر لــهم المصرف التیاجات المطلوبة للمستصنعینــف لتصنیع اإلحتر ـــبالعمل الصناعي بالمص
  .منتجاتهم وضــمان تســـویق

       .عریف اإلستصناعت  - 1
  .  3اإلستصناع لغة هو طلب الصنعة، وٕاستصنع الشيء دعا إلى صنعه :لـغة   – أ

الســلم "نــوع مــن الســلم یســمى  -الكیــة والشــافعیة والحنابلــةالم–ستصــناع لــدى المــذاهب الثالثــة واإل :إصــطالحا – ب
بینما یـرى الحنفیـة أنـه عقـد مسـتقل بذاتـه، ویظهـر أثـر هـذا االخـتالف فـي أن الحنفیـة ال یشـترطون " في الصناعات

تســلیم الــثمن عنــد التعاقــد بــل یمكــن تأجیلــه أو تقســیطه، أمــا لــدى المــذاهب الثالثــة فإنــه یلــزم أن تطبــق علیــه كــل 
  . السلم ومن أهمها تسلیم الثمن عند التعاقد شروط

ـــه ، "ستصـــناع عقـــد علـــى مبیـــع فـــي الذمـــة شـــرط فیـــه العمـــلاإل" : عرفـــه الكاســـاني بقولـــهو  : " وعرفـــه البـــابرتي بقول
  لي شیئا صورته كذا، وقدره كذا بكذا درهما، ویسلم إلیه  صنعا :انع فیقولـــان إلى صـــــستصناع أن یجئ إنساإل

                                                
 . 199: محمود حسن الوادي ، حسین دمحم سمحان ، مرجع سابق ، ص  1
،بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول ،دائرة  نحو تمویل مصرفي إسالمي لمحاصیل الحبوب في الیمنلطف دمحم السرحي، 2

 .14،13:،ص2009جوان  03ماي إلى  31ربیة ،الفترة من الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ،اإلمارات الع
  . 281:أبو الفضل جمال الدین بن منظور ، مرجع سابق ، ص  3
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  1 "م، أو بعضها أو ال یسلمجمیع الدراه
عقـد مـع صـانع علـى عمـل شـيء معـین فـي الذمـة، أو عقـد مقاولـة مـع أهـل الصـنعة علـى : و تعریفه عنـد الحنفیـة 

أن یعملـوا شـیئا مقابــل ثمـن معلــوم بمـا یجــري بـه العــرف، وتكـون المــواد الخـام عــادة مـن الصــانع، وینعقـد باإلیجــاب 
  .2والقبول بین المستصنع والصانع 

  .مشروعیته - 2

على مشروعیة اإلستصناع لحاجة الناس إلیه ،ولكنهم إختلفوا في تكییفه الفقهي الذي انبنت علیه إتفق الفقهاء 
إلى القول بمشروعیته بمعنى السلم ،فاعتبروه ) من مالكیة وشافعیة وحنابلة(مشروعیته ،فذهب جمهور الفقهاء 

علیه احكامه،أما الحنفیة فاعتبروع عقدا مستقال له أحكامه  او أحد أنواع السلم ،واشترطوا فیه شروط السلم وطبق

وتعارفهم علیه في سائر  رسول هللا،وكان جوازه استحسانا على خالف القیاس لتعامل الناس به من لدن 

 لذا یقول الفقهاء أنه أجیز قیاسا، وأیضا بالسنة، فقد إستصنع رسول هللا، 3البلدان من غیر إنكار من أحد
  4.ومنبرا، وأجمع الناس على اإلستصناع منذ عهد النبوة خاتما 

  .اإلسالمیة البنوك في ستصناععقد اإلب التمویل - 3

 المصنع یمتلك أن أو السلع لصنع الالزمة الخدمات بنفسه یورد أن إلى معاملة اإلستصناع في البائع یحتاج ال
 غیر اإلستصناع، عقد في البائع بدور تقوم أن اإلسالمیة كالبنوك التمویل لمؤسسات یمكن بل ،سینتجها الذي
 تقدیم على قادرة تكون جهة إلى اإلستصناع عقد تأجیر بإعادة المؤسسة تلك تقوم أن الحالة هذه في مفر ال أنه

  5. المنتج للسلعة المصنع تمتلك أو الالزمة الخدمات
  لتوفیر كوماتـــوالح الشركات بها تتقدم صةخا طلبیات اللـــخ من مــتت الضخمة الصناعیة الصفقات من عدیدـــفال
 مصنع مع بالتعاقد البنك فیقوم معینة صناعیة منتجات الحكومة أو المؤسسات تطلب ،فقد خاصة متطلبات 

 اإلستصناع عقد بأن الفقهي الرأي على وبناء التعاقد، ومتابعة التمویل عملیة البنك ویمارس الصناعات تلك ینتج
 بأن مرابحة بیع بتصنیعه قام ما ببیع البنك یقوم المرابحة،أي ببیع ینتهي استصناع عقد عقدی أن الزم فیمكن عقد
 یدفع فقد لالتفاق یخضع الثمن دفع وموضوع ربحا له، معینة علیها نسبة ویزید الفعلیة بالتكلفة المعلومات یقدم

  . 6حسب االتفاق یقسط كامال وقد
  :  ك اإلسالمیة  مجال تطبیق صیغة اإلستصناع في البنو  -  4

 فتح عقد االستصناع مجاالت واسعة أمام البنوك اإلسالمیة لتمویل الحاجات العامة والمصالح الكبرى للمجتمع

                                                
بحوث في فقھ المعامالت المالیة المعاصرة ، دار البشائر  ،)بین اإلتباع واإلستقالل وبین اللزوم والجواز(عقد اإلستصناع محي الدین القرة داغي ، 1

 .365،364:،صوت ، لبناناإلسالمیة ، بیر
 . 303: وھبة الزحیلي  ، مرجع سابق ، ص  2
 .99:،ص 2009،دار البشائر ،سوریا ، البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیةأیمن عبد الحمان فتاحي ، 3
 . 191: محمود حسن الوادي ، حسین دمحم سمحان ، مرجع سابق ، ص   4
مؤتمر "،بحث مقدم إلى )دول مجلس التعاون الخلیجي نموذجا(د اإلستصناع في المصارف اإلسالمیة آلیة تطبیق عقمصطفى محمود عبد السالم ، 5

 .14:ص،2009جوان  03ماي إلى  31،دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ،اإلمارات العربیة،من"المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول 
دراسة تطبیقیة على البنوك (ك اإلسالمیة في إنماء قطاع الصناعة بصیغة اإلستصناع واإلستصناع الموازي أھمیة دور البنویاسر عبد طھ الشرفا ، 6

  .10/12/2014:علیھ بتاریخ ،أطلع www.gu.edu.ps:،بحث منشور على الموقع اإللكتروني لجامعة غزة08:،ص2012،)اإلسالمیة العاملة في فلسطین
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  .للنهوض باالقتصاد اإلسالميو 
القطارات ستصناع الطائرات و إومهمة جدا في الحیاة المعاصرة ك صناعات متطورة فيیستخدم عقد االستصناع ف

یطبق عقد االستصناع كذلك ، و مصانع الكبرى أو المعامل الیدویةتي تصنع في اللالت اوالسفن ومختلف اآل
الجامعات إلى غیر فلك مما یألف شبكة و  إلقامة المباني المختلفة في المجمعات السكنیة والمستشفیات والمدارس

بالمقاییس  عموما في مختلف الصناعات ما دام یمكن ضبطها ،فهو یستخدمالحیاة المعاصرة المتطورة
  .1المتنوعةوالمواصفات 

  .اإلجارة : سادسا

أدى التطور السریع في الدول المتقدمة إلى تطویر نطاق التمویل للمصارف التقلیدیة وتوسیعه لتتمكن من        
والمعدات الحدیثة ،ومن هنا نشأة منح التسهیالت اإلئتمانیة لرجال األعمال الراغبین في الحصول على اآلالت 

جة إلى اإلجارة أو التأجیر لمواكبة هذه التطورات ،ومن ثم أصبحت اإلجارة من الصیغ التي تم تكییفها شرعا الحا
  .2لتوائم عملیات التمویل في المصارف اإلسالمیة

  .تعریفها - 1
ة ُأجور والجمع ،العمل على الجزاء اَألْجرُ  :إلبن منظور" لسان العرب"جاء في  ْأِجرُ  َأَجر من واِإلجارَ  ما وهو یَ
ه وقد ،الثواب :واَألْجر ،عمل في َأْجر من َأعطیت ه هللا َأَجرَ ه یْأُجرُ ه َأْجراً  ویْأِجرُ یجاراً  هللا وآَجرَ  .3 ِإ

ةو    .4أجاز الشخص األمر إذا أمضاه وجعله جائزا : أجاز له البیع، وكذلك جوزه، ویقال ) بكسر الهمزة( اِإلجارَ
عند المالكیة " بكسر الهمزة هي تملیك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض ةاإلجار ف"  ،في الفقه اإلسالميأما 
 5.عند الشافعیة"عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم "هي ،و 
  . مشروعیتها -  2

  ،منذ عصر لمتوارثا والعمل واإلجماع والسنة تابـــــبالك ثابت وهذا الشرع أباحها التي المهمة واإلجارة من العقود

،وقد أشار الفقاء إلى حكمة مشروعیتها بأنها تسد حاجة ماسة لإلنسان في حالة عدم توفر الثمن الرسول  
المطلوب لتملك األعیان ،ویستدل على مشروعیتها بما ورد في القرآن الكریم كما في سیاق قصة سیدنا موسى 

انِ   :علیه السالم من تعبیر  مَ َرِني َث ُ أْج جٍ أَن تـَ أما الدلیل من السنة فقد حث النبي على إعطاء األجیر أجره ،6  َي ِحجَ
  .7قبل أن یجف عرقه

  .شكالها أ - 3
  :هناك أشكال عدیدة لإلجارة بصورتها الحدیثة في الصناعة المصرفیة نذكر منها

                                                
، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة    خصائص و أثر التمویل اإلسالمي على المشاریع الصغیرة و المتوسطةخالدي خدیجة ،   1

 . 156: ص  ،14-2004/12/15 :   جامعة الشلف بتاریخ ،) واقع و تحدیات ( 
  .56:،ص2001دار الیازردي،عمان ،األردن ،،)ءھا المالي وأثرھا في سوق األوراق المالیةأدا(المصارف اإلسالمیة حیدر یونس الموسوي ، 2
  .31:أبو الفضل جمال الدین بن منظور ، مرجع سابق ، ص 3
 .   18: ، ص  أحمد الشرباصي ، مرجع سابق 4
 www.iefpedia.comاإلقتصاد والتمویل اإلسالمي  ،بحث منشور على الموقع اإللكتروني لموسوعة عقد اإلجارة ثم البیعمصطفى بن شمس الدین ، 5

  .2015-01-10:،أطلع علیھ بتاریخ 07:،ص
  .27:القصص ،األیة سورة  6
  .رواه ابن ماجھ 7
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           .اإلسالمية وحتدياتهاالصريفة                                                 الفصل الثالث

  .التأجیر المنتهي بالتملیك – أ
وهو ماینتفع به مع بقاء عینه كالسلع (ي ثابت والمقصود بها قیام المصرف اإلسالمي بإیجار أصل استعمال

إلى شخص مدة معینة ،بحیث تزید األقساط اإلیجاریة ،على أن یملكه إیاه بعد إنتهاء المدة ودفع ) المعمرة 
  .األقساط المحددة اآلجال بعقد جدید ،أما إذا تخلف العن دفع األقساط فیفسخ العقد وال یلحق المشتري أي ضرر

  .تمویليالتأجیر ال – ب
وهو أن یتفق المصرف وعمیله على أن یشتري األول أصال ،یؤجره لمدة طویلة أو متوسطة ،ویحتفظ المصرف 
بملكیة األصل ،وللعمیل الحق الكامل في استخدام األصل مقابل دفع  أقساط ایجاریة محددة ،وفي نهایة المدة 

عن تكالیف الصیانة والتأمین على األصل طیلة  المتفق علیها یعود األصل إلى المصرف،ویكون المستأجر مسوؤال
  .بقائه لدیه ،وله الحق في إستأجاره مرة أخرى أو نقل ملكیته إلیه

  .التأجیر التشغیلي – ج
في هذا النوع یتم تأجیر األصول للقیام بعمل محدد ،ثم یسترد المؤجر األصول لتأجیرها مرة أخرى لشخص آخر 

  . 1أكثر منها مالیة،وهذا النوع یعتبر عملیة تجاریة 

  .المزارعة والمساقات والمغارسة : سابعا

یتجنب الممولون الدخول في مجال التمویل الزراعي لما یكتنفه من مخاطر كثیرة بالنسبة إلى بقیة        
القطاعات األخرى ،خاصة إذا إعتمد اإلنتاج على األمطار المتذبذبة ،ولكن التمویل اإلسالمي یقوم أصال مع 

هذه المخاطر ومواجهتها وهي سمة كافة العقود الشرعیة ،فدخول البنوك اإلسالمیة في هذه العقود یساهم وجود 
بشكل فعال في إعادة إحیاء األرض الزراعیة وزیادة الدخل القومي، كمال أن تفعیل هذه العقود یساهم في زیادة 

  .مانات ألنواع التأجیر األخرى هامش الضمانات لدیها ألنها لن تحجم في قبول األراضي الزراعیة كض

  .المزارعة  – 1

مزارعة شكل من أشكال المضاربة ،حیث تدفع األرض إلى من یزرعها أو یعمل علیها والزرع بینهما ،وتحقق هذه ال
  2.المعاملة مصلحة كال الطرفین صاحب األرض والعامل 

ون الخارج بینهما حسب اإلتفاق ،وتسمى عقد بین مالك األرض ومزارع على أن یزرعها ویك"والمزارعة اصطالحا 
   3".كذلك بالمحاقلة والقراح والمخابزة 

  .المساقات  – 2

نوع شركة على أن "فهي " معاقدة على دفع الشجر إلى من یصلحها بجزء معلوم من ثمرها"عرفت المساقات بأنها 
  .4"ا تكون األشجار من طرف والتربیة من طرف آخر ،وأن یقتسم الثمر الحاصل بینهم

                                                
  .95-93:ص-أحمد سلیمان الخصاونة ،مرجع سابق،ص 1
 .315:سامر مظھر قنطقجي ،مرجع سابق، ص  2
  .101:بسام الحمزاوي ،مرجع سابق،ص 3
  .150:ریم أرشید ،مرجع سابق،صمحمود عبد الك 4
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           .اإلسالمية وحتدياتهاالصريفة                                                 الفصل الثالث

  .المغارسة  – 3

، أما المالكیة فهي "أن یسلم إلیه أرًضا لیغرسها من عنده، والشجر بینهما "لقد عرف الشافعیة المغارسة بقولهم
أن یعطي الرجل أرضه لرجل على أن یغرس فیها عددا من الثمار معلوما، فإذا استحق الثمر كان  "عندهم 

  1".للغارس جزء من األرض متفق علیه
و یمكن للبنك اإلسالمیة أن تستغل هذه العقود في توظیف سیولتها المعطلة، ولدیها من القوانین والمستشارین       

 .    2والشرعیین والمالیین والخبرات المتنوعة ما یمكنها من ذلك
  

                                                
تمویل المشروعات الصغیرة : الدولیة حول ،الدورة التدریبیةصیغ التمویل بال فوائد للمؤسسات الفالحیة الصغیرة والمتوسطةكمال رزیق ،مسدور فارس ، 1

 ماي 28 - 25عة سطیف ،الجزائر، الفترة من والمتوسطة وتطویر دورھا في االقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ،جام
 .04:،ص2003

  . 255: محمود حسن الوادي ، حسین دمحم سمحان ، مرجع سابق ، ص  2
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           .الصريفة اإلسالمية وحتدياتها                                                الثالث الفصل

  .تحدیات الصناعة المصرفیة اإلسالمیة في ظل التحریر المصرفي: المبحث الثالث

شهد القطاع المالي والمصرفي في العقود األخیرة عددا من التحدیات التي فرضتها العولمة والتدویل          
تجاه المتزاید نحو وتحریر التجارة في الخدمات المالیة انعكست آثارها على األنشطة اإلقتصادیة كافة في ظل اإل

التكتل واإلندماج وتكوین كیانات عمالقة تمكن من تحقیق وفرات الحجم ،مما یعزز القدرة التنافسیة ،وفي خضم 
هذه البیئة اإلقتصادیة المتطورة المنطویة على المخاطر المرتفعة والمنافسة الشرسة إستطاعت مفاهیم وأدوات 

دتها المالیة ،وباتت الصناعة المصرفیة اإلسالمیة محل إهتمام الجهات التمویل اإلسالمیة الوصول إلى بناء قاع
المصرفیة الفاعلة على المستویین اإلقلیمي والدولي ،ورغم التطور الكبیر الذي شهدته الصیرفة اإلسالمیة إال أنها 

   .الخارجیةمنها ما هو متولد ذاتیا ویمثل خصوصیة لها،ومنها ماهو متعلق بالبیئة  تتعرض لتحدیات جمة ،

  .التحدیات الداخلیة: المطلب األول 

مرتبطــة بسیاســات مشــاكل وهـي تواجـه المصــارف اإلســالمیة جملـة مــن التحــدیات علـى المســتوى الــداخلي ،        
،وتتمثل أساســـا فـــي وطـــرق التمویـــل واإلســـتثمارالمصـــارف اإلســـالمیة ذاتهـــا ،وغالبـــا مـــا تـــرتبط بـــاإلدارة المصـــرفیة 

  .تشغیلیة والتنظیمیة وكذا تطویر المنتجاتتحدیات الجوانب ال

  .الجوانب المؤسسیة :أوال

  :اإلطار المؤسسي السلیم  - 1

اإلسالمي  المصرفي العمل یواجهها التي التحدیات أخطر منیعتبر  سلیم مؤسسي إطار أو كیان بناء إن
 جمیع بمفردها رعایة طیعتست ال اإلسالمیة والمصارف المؤسسیة، متطلباته نظام فلكل اإلسالمي، والتمویل
 والتمویل المجازف احتیاجات التمویل لتلبیة بدیلة وسبال طرقا توفر أن یفترض والتي المؤسسیة متطلباتها

 أو المؤسسات من العدید قیام إلى حاجة المدى، وهناك طویل المال ورأس المدى قصیر المال ورأس االستهالكي
 ومؤسسات االستثمار وبنوك المالیة األوراق أسواق ذلك مختلفة یشمل بمهام البعض بعضها تدعم التي الترتیبات

 المؤسسیة الترتیبات من عدد إقامة إلى الحاجة ثم وغیرها، المعاشات االستثمار وبرامج صنادیق مثل األسهم
  .1وغیرها البینیة المصرفیة والسوق التأمین وٕاعادة التأمین وتسهیالت مثل المقرض المساندة

  .القانوني واإلشرافياإلطار  - 2

تخضع المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة لمعاییر وضوابط ال تتفق مع طبیعة عملها ،سواء على 
المستویات المحلیة أو مستوى المؤسسات الدولیة ،فأغلبیة الدول اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة التي تتواجد بها تلزم 

یة بالمعاییر والضوابط المالیة نفسها التي تطبقها على المصارف سلطاتها الرقابیة والتنفیذیة البنوك اإلسالم
اختالف طبیعة وخصوصیة هذه المؤسسات ،فالبنوك المركزیة تطبق على المصارف  ةالتقلیدیة ،دون مراعا

                                                
، المركز )الواقع ورھانات المستقبل(المي،الملتقى الدولي األول حول اإلقتصاد اإلس تحدیات الصناعة المصرفیة اإلسالمیةعیسى دراجي ،منور اوسریر، 1

 .04:،ص2011فیفري  24و 23الجامعي غردایة ،الجزائر،یومي
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اإلسالمیة أحكاما قانونیة وتعلیمات إداریة تستند أساسا إلى تشریعات صیغت بما یتناسب وطبیعة أعمال البنوك 
   1.ویةالرب

و نظرا لطبیعة عمل البنوك اإلسـالمیة فـإن لرقابـة البنـك المركـزي واإلطـار القـانوني للبنـوك أثـر سـلبي علـى البنـوك 
  : اإلسالمیة نوجزه في ما یلي

  محــافظ األوراق المالیــة التــي یطرحهــا البنــك المركــزي تعتمــد علــى أذون الخزینــة وعوائــدها الفائــدة، ممــا یضــیق
اإلســالمیة فـي التوظیــف وٕاعطـاء میــزة للبنـوك التجاریــة، وال زالـت صــكوك التمویـل رغــم  علـى إمكانیــات البنـوك

 .تقنینها لم تر النور في كثیر من الدول
  ،إعـــادة خصـــم األوراق التجاریـــة صـــورة مـــن صـــور التعامـــل الربـــوي ال یقرهـــا العـــرف فـــي المصـــرف اإلســـالمي

 .اریة وعائد متمثل في سعر الخصموتمثل نشاطا للبنوك المركزیة لتوفیر سیولة للبنوك التج
  و هذه األدوات یعتمد علیها البنك المركزي إلدارة السیاسة النقدیة عـن طریـق سیاسـة السـوق المفتوحـة وسیاسـة

  .إعادة الخصم 
  هناك تفاوت في المعاملة الضریبیة بین أوراق البنوك التجاریـة والحكومیـة كشـهادات اإلسـتثمار التـي تعفـى مـن

ا أنشطة اإلستثمار وهـي المجـال الرئیسـي لنشـاط المصـارف اإلسـالمیة تخضـع لضـریبة األربـاح الضریبة، بینم
 .التجاریة والصناعیة، فضال عن الضریبة العامة للدخل 

  عـــدم التفرقـــة فـــي تطبیـــق نســـبة الســـیولة واإلحتیـــاطي النقـــدي بالبنـــك المركـــزي وســـقوف اإلئتمـــان بـــین الودائـــع
 .جة إعتبار البنوك اإلسالمیة بنوكا تجاریة الجاریة وحسابات اإلستثمار، نتی

  یــرتبط اللجــوء إلــى البنــك المركــزي عنــد أزمــة الســیولة بــاإلقتراض بســعر الفائــدة، فبینمــا یمثــل هــذا أمانــا للبنــوك
 2 .التجاریة فال یتیسر إستعماله للبنوك اإلسالمیة التي تحرم الربا

  .اإلطار الشرعي  - 3

ــــدها بأحكــــام الشــــریعة ال تكتمــــل هویــــة المصــــارف اإلســــالم ــــة التقلیدیــــة وتقی یة إال بتمایزهــــا عــــن المصــــارف الربوی
ولضـمان إلتــزام المصـارف اإلســالمیة بـذلك أسســت هیئـات رقابیـة شــرعیة، تتـابع أعمــال هـذه المصــارف اإلسـالمیة ،

ضـرورة حیویـة  للتأكد من مشروعیتها، ولتقویم الخاطئ منها، وتقدیم البدیل الشرعي عنها، ذلـك أن الرقابـة الشـرعیة
،فخــالل العقــود الماضــیة 3إذ أنهــا تمثــل األســاس الــذي تقــوم علیــه البنــوك اإلســالمیة كبــدیل شــرعي للبنــوك الربویــة

دأبــت الهیئــات الشــرعیة علــى توجیــه الصــناعة المالیــة اإلســالمیة وتطویرهــا والنهــوض بهــا ،إال أن هــذا العمــل ككــل 
،ولعــل أغلـب هــذه المشـاكل یتمثــل فیمــا 4یجـد إیجــاد حلـول لهــا  جهـد بشــري ال یخلـو مــن المعوقـات والمشــاكل والتــي

  :یلي

                                                
 .47:بن إبراھیم الغالي ،مرجع سابق ،ص  1
  . 15،16: ،ص،ص 1996النشر للجامعات ،مصر ، ،دار الوفاء للطباعة و النشر ،دار )السیاسة النقدیة ( المصرفیة اإلسالمیةیوسف كمال دمحم ،  2
،المؤتمر العلمي الثالث لإلقتصاد اإلسالمي ، جامعة أم القرى ،  الرقابة الشرعیة على المصارف و الشركات المالیة اإلسالمیةدمحم عبد الغفار الشریف ، 3

  . 05:، ص  2005ماي  مكة المكرمة ، العربیة السعودیة ،
،بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول  سات المالیة اإلسالمیةھیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسعز الدین بن زغیبة ، 4

  . 23:،ص2009جوان  03ماي إلى  31،دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ،اإلمارات العربیة ،الفترة من 
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ومن یجمع مع فقه المعامالت الدرایة ، ندرة المتخصصین بفقه المعامالت في الشریعة اإلسالمیة بشكل عام - أ
ولیس من السهل إیجاد أفراد یحسنونه من خالل برامج تدریب مهما ، بالعلوم المصرفیة والبنكیة بشكل أخص

  .،خاصة مع التطور السریع والكبیر في المعامالت اإلقتصادیة وصعوبة متابعتها وبالفتوى والبیان الشرعي1لتطا
عدم اإلستجابة السریعة لقرارات الهیئة من قبل إدارة المصرف ،وهذا األمر سیؤدي إلى استمرار وجود  – ب

      نهایةا ألمر إلى رقابة شرعیة صوریة  المخالفات الشرعیة واإلعتیاد علیها من قبل الموظفین وسیقودها في
  . ال معنى لها

 مما الرقابة آلیات في الفعلي التحكم غیاب هناك بل والكامل، الحقیقي الرقابي االهیئات دوره ال تمارس - ج
  .فعلیة لرقابة خضوعها دون المصارف أعمال تمریر في الهیئات اسم استغالل إلى یؤدي أحیانا

د تمارسها إدارة المصرف على هیئة الرقابة إلباحة بعض التصرفات ،وقد تعتمد اإلدارة على الضغوط التي ق – د
عدم إلمام الهیئة الكامل بدقائق العملیات المصرفیة ،فتقوم بصیاغة األسئلة بشكل مخالف للواقع قبل تقدیمه 

  .2للهیئة
امالت وأنواع المنتجات ولكن األصعب مشكلة تطویر البدائل ،فمن السهل نقد الواقع والتحریم لصور المع – ه

  .هو تطویر بدائل مقبولة شرعا
اإلختالف البین والواضح بین الهیئات في الفتوى بین مجیز ومانع في نفس األمر ،وهو ما یتسبب في  – و

اضطراب أداء الصیرفة اإلسالمیة ووقوع حرج لدى المتعاملین،وذریعة لإلدارة لتتنصل من قرارات الهیئة بحجة 
  . 3جود فتاوى أخرىو 

 إلي وتؤدي المصارف اإلسالمیة في الشرعیة الرقابة هیئة أعمال تشل أن شأنها من رهایوغ المعوقات هذه إن
 وتحولها محتواها من الشرعیة الرقابة إفراغ الموظفین،وبالتالي قبل من علیها واالعتیاد الشرعیة المخالفات استمرار

    .4تذكر فاعلیة دون للمصف واجهة إلى

  .اإلطار المحاسبي - 4

ومــن ابــرز التحــدیات التــي واجهــت المصــارف اإلســالمیة هــي عملیــة البحــث عــن أســالیب مناســبة ألعــداد وتطبیــق 
معاییر محاسبیة مالیة بالتعاون مع ذوي االختصاص فـي الشـریعة اإلسـالمیة مـن ناحیـة وفـي المحاسـبة مـن ناحیـة 

درجـة عالیـة مـن الثقـة والمالئمـة لمسـتخدمي القـوائم المالیـة ،وتقـوم أخرى ،للـتمكن مـن تقـدیم معلومـات كافیـة وذات 
المصـــارف اإلســـالمیة بتـــوفیر الثقـــة لـــدى األفـــراد بتقـــدیم معلومـــات ســـلیمة وموضـــوعیة تبـــث الطمأنینـــة فـــي نفـــوس 

  .5المستثمرین 
سســـات ولقـــد حصـــل بعـــض التقـــدم للتغلـــب علـــى هـــذه المشـــكلة ومـــن أجـــل توحیـــد نمـــط الممارســـات المحاســـبیة للمو 

  دادــالمالیة اإلسالمیة ،وذلك بتأسیس هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ،وهي مسؤولة عن إع
                                                

ث لإلقتصاد اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، العربیة السعودیة ، المؤتمر الثال ، الرقابة الشرعیة المصارف اإلسالمیةدمحم أمین علي القطان ، 1
  .23:،ص 2005ماي

، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول ،دائرة نحو تفعیل دور الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیةحمزة عبد الكریم حماد ، 2
  .27،26:،ص ص 2009جوان  03ماي إلى  31ي ،دبي ،اإلمارات العربیة ،الفترة من الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیر

  .27،26:عز الدین بن زغیبة،مرجع سابق،ص 3
، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول تقییم الرقابة الشرعیة في ظل النظام المصرفي اإلسالمي الشاملعبد المنعم دمحم الطیب ، 4

  .24: ،ص2009جوان  03ماي إلى  31ئرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ،اإلمارات العربیة ،الفترة من ،دا
،مؤتمر الخدمات المصرفیة اإلسالمیة في المصارف العراقیة اإلسالمیة) 1(مدى تطبیق المعیار المحاسبي اإلسالمي  رقم  ،عادل صالح مھدي الراوي 5

  .    01:،ص 2013ماي  16و 15ردن ،یومي ،جامعة عجلون الوطنیة األ
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  وسا في ــــوٕاصدار وتعدیل المعاییر المحاسبیة للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة،إال أن هذا لم یحدث تغییرا ملم
،والســبب الرئیســي فــي ذلــك هــو أن هــذه الهیئــة منظمــة طوعیــة ولــیس لهــا الممارســات المحاســبیة للبنــوك اإلســالمیة 

  .1صالحیات ملزمة لتنفیذ معاییرها

  .اإلفتقار إلى سوق مالیة إسالمیة ثانویة  - 5

وتكمـــن أهمیـــة الســـوق المالیـــة اإلســـالمیة بالنســـبة للمؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة فـــي أن كفـــاء األداء لهـــذه األخیـــرة 
ت األساســیة للسـوق المــالي، فهـي ال تســتطیع أن تحقـق كــل أهـدافها دون أن یكــون هنـاك ســوق یحتـاج إلــى المكونـا

مالي إسالمي كامل التطور، فهو یساعد المؤسسات المالیـة اإلسـالمیة علـى اإلسـتخدام األمثـل للمـوارد، ویسـاعدها 
غیرهــا مــن األدوات  فــي الوقــت نفســه علــى تعبئــة األمــوال عــن طریــق اإلصــدارات العامــة للصــكوك اإلســالمیة أو

المالیــة المجــازة شــرعا بــدال مــن اللجــوء إلــى المســتثمرین بصــورة مباشــرة، فإفتقــار المؤسســات المالیــة اإلســالمیة إلــى 
وجـود سـوق مـالي دولـي مـنظم یمثـل أحـد التحــدیات األساسـیة، ال سـیما وأن تلـك المؤسسـات ال یمكنهـا اللجـوء إلــى 

المصــرفیة التقلیدیــة فــي حالــة نقــص الســیولة أو الرغبــة فــي توظیــف فــائض الســواق المالیــة العالمیــة أو المؤسســات 
  2.السیولة لدیها 

  :ونستطیع إبراز مشكلة المصارف اإلسالمیة بالنسبة لعد إكتمال السوق المالي اإلسالمي في ما یلي
ت مالیــة تتمتــع إذ تعنــي المصــارف اإلســالمیة مــن عــدم إمتالكهــا أدوا:عــدم وجــود أدوات مالیــة كافیــة ومناســبة  – أ

بما تتمتع به األدوات المتداولـة فـي األسـواق المالیـة التقلیدیـة ،ویتعلـق األمـر بالقـدرة علـى تحویـل اسـتحقاقات مـوارد 
األموال قصـیرة األجـل إلـى إسـتثمارات أطـول أجـال مـع إمكانیـة تسـییل هـذه اإلسـتثمارات وقـت الحاجـة وتحقیـق قـدر 

ال األســواق المتعلقــة بالصــكوك االســالمیة والســندات الحكومیــة ضــعیفة، وال ،إذ ال تــز 3مقبــول مــن األربــاح واألمــان 
تزال السوق المالیة االسـالمیة الدولیـة المنظمـة حدیثـة العهـد، ویتطلـب األمـر تطـویر صـكوكا مالیـة جدیـدة وتقنیـات 

متعلقــة بالمضـــاربة مالیــة تتــیح للبنـــوك االســالمیة تنویـــع قــوائم موازناتهـــا، وكــذلك إیجـــاد حلــول لعـــدد مــن القضـــایا ال
،ویمكـن أن تلعـب 4واستخدام المشتقات قبل ظهور سوق إسالمیة لألوراق المالیة تؤدي دورهـا بصـورة فاعلـة وكاملـة

المصــارف اإلســالمیة دورا بــارزا فــي تفعیــل وتطــویر األســواق المالیــة اإلســالمیة مــن خــالل  خلــق وتطــویر أدوات 
  .5متعاملین والمستثمرینمالیة متطورة وحدیثة تستطیع تلبیة طموحات ال

ــــة اإلســــالمیة تقتصــــر علــــى المصــــارف :عــــدم تنــــوع المؤسســــات المالیــــة اإلســــالمیة  – ب إذ أن المؤسســــات المالی
اإلسالمیة وشركات اإلستثمار وعدد محدود من من شركات التأمین اإلسالمیة فضـال عـن الشـركات القابضـة ،ممـا 

ء مؤسسـات مالیـة جدیـدة وتوسـیع القـائم منهـا وتطویرهـا،على یتوجب على المصارف اإلسالمیة أن تعمل على إنشـا
  :النحو التالي 

                                                
المي، أوصاف أحمد ، طارق هللا خان ، منور إقبال 1 ل المصرفي اإلس ي تواجھ العم دریب ، ط، التحدیات الت د اإلسالمي للبحوث و الت ة  02المعھ ، العربی

  .42:،ص2001السعودیة ، 
المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، جامعة اإلمارات ، أداء المؤسسات المالیة في عصر العولمةولید ھویمل عویجان ،   2

  . 1713،  1712:، ص ص  2005ماي 17 – 15من  ،) معالم الواقع و آفاق المستقبل ( العربیة المتحدة 
  .133:حیدر یونس الموسوي ،مرجع سابق ،ص 3
،بحث مقدم لمؤتمر األزمة صارف اإلسالمیة للمعاییر الشرعیة في الحد من األزمات المصرفیةأھمیة تطبیق الم ،ولید الزعبي ،عمرو ھشام العمري 4

  .11:،ص2010دیسمبر  16إلى  14اإلقتصادیة المعاصرة أسبابھا وتداعیاتھا وعالجھا ،جامعة جرش ،األردن ،الفترة من 
  .178:، ص2013نشر والتوزیع ،عمان ،األردن ،،دار األیام لل)مدخل معاصر(إدارة المؤسسات المالیة عالء فرحان طالب ، 5
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  إنشـــاء شــــركات التــــأجیر التمــــویلي التــــي یمكــــن مــــن خاللهــــا القیــــام بشــــراء المعــــدات واألالت الآلزمــــة لإلنتــــاج
  .،وتأجیرها للشركات التي تحتاجها آلجال طویلة ومتوسطة

 ختلفــة ،كالمصـارف الصــناعیة والزراعیـة وغیرهــا ،علــى إنشـاء مصــارف إسـالمیة متخصصــة فـي المجــاالت الم
  .أن تقوم برعایتها المصارف اإلسالمیة القائمة

  التوســع فــي إنشــاء شــركات التــأمین التكــافلي ،كــي ال تلجــأ هــذه المصــارف إلــى شــركات التــأمین التقلیدیــة التــي
  .1یكون تعاملها على أساس الفائدة الربویة

  2وتأسي شركات الوساطةإقامة بیوت وصنادیق اإلستثمار.  
ضـــعف التكامـــل بـــین القنـــوات المصـــرفیة وقنـــوات الســـوق المـــالي التـــي تســـتلزم تحـــدیث القـــوانین وخلـــق اطـــر  – ج

  .3تشریعیة وتنظیمیة مالئمة تتفق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

  .تحدیات تأهیل العاملین في المؤسسات المالیة اإلسالمیة  - 6

مصـارف اإلســالمیة التعلـیم والتـدریب والبحــوث وهـي أركـان نمــو أي نظـام ،األمـر الــذي مـن التحـدیات التــي تقابـل ال
  .ینعكس على العاملین القائمین على إدارة وتشغیل المصارف اإلسالمیة من الناحیة اإلداریة أو المهنیة 

التخطـیط للمـوارد فقد أشارت البحوث والدراسات التي أجریت في هذا المجال إلى مجموعـة مـن النتـائج تـرتبط بعـدم 
البشــریة فــي المصــارف اإلســالمیة وعــدم توصــیف المهــام للعــاملین فــي المصــارف اإلســالمیة ،وعــدم تــوافر مــنهج 

  .4محدد المعالم إلختیار وٕاختبار العاملین وفق معاییر محددة
ل ولـــذلك یجـــب علـــى المؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة الحـــرص علـــى تنمیـــة مهـــارات العـــاملین فـــي كـــل نـــواحي العمـــ

المصــرفي و صــقل مــواهبهم بــالعلم و المعرفــة لتحقیــق األهــداف التــي أنشــئ مــن أجلهــا، كمــا یجــب أن تركــز خطــة 
التــدریب فــي المؤسســة المالیــة اإلســالمیة علــى محــاور عــدة تغطــي جمیــع احتیاجــات المــوظفین مــن التــدریب مثــال 

قیادیـــة وتنمیـــة مهـــارات التعامـــل مـــع اإللمـــام بتقنیـــة العمـــل المصـــرفي المتخصـــص وتنمیـــة المواهـــب و المهـــارات ال
الحاسـب اآللــي ومهــارات التســویق و مهـارات التعامــل مــع الجمهــور والمهـارات الســلوكیة والثقافــة المصــرفیة والثقافــة 
الشــرعیة، ویجــب االهتمــام فــي المقــام األول بــالتعرف علــي الضــوابط الشــرعیة للعمــل المصــرفي اإلســالمي بصــفة 

تجــات المصــرفیة والمســتمدة مــن فقــه المعــامالت بصــفة خاصــة، حتــى یكــون لــدیهم عامــة والضــوابط الشــرعیة للمن
  . 5القدرة علي الرد علي استفسارات المتعاملین من خالل قناعتهم بما یقدمونه 

  
  
  

                                                
  . 1718:ص:ولید ھویمل عویجان ،مرجع سابق 1
 .178:،مرجع سابق ،ص عالء فرحان طالب 2
  .130:حیدر یونس الموسوي ،مرجع سابق ،ص ص 3
مؤتمر الخامس للھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة ،ال دور معاھد المصرفیة اإلسالمیة في تأھیل العاملین في المؤسسات المالیة اإلسالمیةدمحم البلتاجي ، 4

  .07:،ص 2005نوفمبر  20إلى  19اإلسالمیة ،ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ،البحرین،الفترة من 
، ورقة مقدمة لمؤتمر الشریعة اإلسالمیةاألدوات العملیة إلدخال وتطبیق الخدمات المالیة والمصرفیة اإلسالمیة وفق لقواعد  ،األمین خلیفة الطویل 5

  .12:،ص2010أفریل  28إلى  27الخدمات المالیة اإلسالمیة الثاني،المركز العالي للمھن المالیة واإلداریة وأكادیمیة الدراسات العلیا،طرابلس،لیبیا،الفترة من 
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           .الصريفة اإلسالمية وحتدياتها                                                الثالث الفصل

  .الجوانب التشغیلیة  : ثانیا

شكالیات تطویر المنتجات المالیة اإلسالمیةتحدیات الهندسة المالیة   - 1   .وإ

 بعد وخاصة الدولیة والمحلیة باألسواق المنافسة وشدة میةالاإلس المصرفیة الصناعة تشهده يالذ التطور إن
 العمل تتولي والمتخصصین الخبراء من تضم العدید تنظیمیة جهة وجود استوجب،الحرة التجارة اتفاقیات تطبیق
 تطبیق من تمكن عمل أنظمة وضع علي ،والعمل میةالاإلس المصرفیة للصناعة منتجات وابتكار تطویر علي
 الصناعة المصرفیة وتقدم تطور أجل ومن المتزایدة العمالء احتیاجات تلبیة أجل من بفاعلیة التمویل صیغ

فالمصارف اإلسالمیة الیوم ،1والتطبیقي الفكري المستوى على ميالاإلس االقتصاد وهدف مقصد وهو ، اإلسالمیة
التقلیدیة، فمن الظواهر التي صاحبت نشأة البنوك اإلسالمیة ، أكثر حاجة للهندسة المالیة منها في المصارف 

ضعف التوازن بین مواردها واستخداماتها في كثیر من الحاالت، وألن المصارف اإلسالمیة تتعامل بالعدید من 
  .2العقود الدقیقة في إجراءاتها، وتتعامل أیضا في ظل نظام مصرفي غیر مالئم لطبیعتها 

 من لكل والتنفیذ والتطویر التصمیم عملیات التي تتضمن األنشطة مجموعة"اإلسالمیة  لیةالما بالهندسة ویقصد
 إطار في ذلك وكل التمویل إبداعیة لمشاكل حلول صیاغة إلى باإلضافة المبتكرة، المالیة والعملیات األدوات
  ،3"الحنیف الشرع موجهات

  : یرها لمنتجاتها نتناولها وفقا لما یلي وتواجه المؤسسات المالیة اإلسالمیة عدة إشكالیات في تطو 
الكیفیة التي تنظر فیها المؤسسة ككل إلى عملیة تطویر المنتجات والكیفیة التي تتعامل :  ثقافة المؤسسة -أ 

  :فیها مع تلك العملیة في ضوء الثقافة التي تغرسها في نفوس موظفیها وتسعى على تعمیمها بینهم 
  .مة مع تطویر المنتجاتة للمواءشریعدم تطویر الموارد الب -
  .من اإلدارات العلیابه واالهتمام  له والتحفیز على اإلبداع والتطویر عدم التركیز -
  .عدم كفایة الموازنات والمخصصات المالیة للبحوث والتطویر -
  .4تمع العربيوالمج یمـلـعدم وجود ملكة االبتكار والریادة بسبب عدم وجود حمایة المنتج وبسبب طبیعة التع  -
  .5عدم إمتداد الملكیة الفكریة إلى جانب العلم الشرعي یمنع من تطبیقها على المنتجات -
  .في الربح السریع الرؤیة قصور النظر في المؤسسات المالیة وحصر -
  .قصور في إیجاد إدارات التطویر في المؤسسات المالیة  -
  .عملیـات التطویر رى للموائمة معـها مع اإلدارات األخة ومرونتها وانسجامـكلیة اإلداریـقصور في الهی -
  .عدم وجود رؤیة واضحة وخطط عمل ناضجة لعملیات وٕادارات التطویر -

                                                
  .22:،مرجع سابق ،صمصطفى محمود عبد السالم 1
،أبحاث  المؤتمر التاسع عشر لمجمع الفقھ اإلسالمي الشارقة وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا)التوریق(اإلسالمیة  الصكوكفؤاد دمحم أحمد محیسن ، 2

  .04:،ص 2009أفریل  30و 26،اإلمارات العربیة المتحدة،الفترة بین 
  .02:بن علي بلعزوز، عبد الكریم قـنـدوز،مرجع سابق ،ص 3
: ،  بتاریخ  www.cibafi.org: ، على موقعھ اإللكتروني  تطویر المنتجات المالیة اإلسالمیةلیة اإلسالمیة ،و المؤسسات الما المجلس العام للبنوك 4

  .03:،ص 10/10/2015
لة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الثاني ،مداخشكالیة تطویر المنتجات المالیة اإلسالمیة والتأھیل الشرعي للعاملین إفروحات حدة ،بوخلوة بادیس ، 5

 06إلى  05،المركز الجامعي خمیس ملیانة ،الجزائر،الفترة من )النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا(األزمة المالیة الراھنة والبدائل المالیة والمصرفیة "حول 
  .09:،ص2009ماي 
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  .واإلختصاصات  تج وعدم وضوح في المفاهیمـویر المنـمنتج وٕادارة تطـطویر الـلط بین تـوجود خ  -
 .لید والمنافسة مع ارتفاع تكالیفهاوالمیول إلى التق غیاب القناعة بجهود أفراد المؤسسة  -

  .ال یوجد أنماط معیاریة للتطویر  -
وتــدفقها فــي كافـة  االتجاهــات فــي للهیكــل التنظیمــي  انســیاب المعلومــات"ضـعف ثقافــة المنظمــة المتعلمــة وهـي   -

  .، وتوظیفها"للمؤسسة
لحالیین والمستهدفین من أجل تلمس الكیفیة التي یتم فیها التواصل مع العمالء ا :تحدید احتیاجات العمالء -ب 

  :احتیاجاتهم تمهیدًا لتلبیة تلك االحتیاجات من خالل منتجات مالیة إسالمیة جدیدة
 .عدم وجود بحوث لتحدید احتیاجات العمالء -

 .االهتمام فقط بمجموعات التركیز عند إجراء البحوث -

تقلیدًا وال  الغیرأ من احتیاجات العمالء وتبدأ من االنعكاس في ابتكار المنتجات فهي تبدأ من األعلى وال تبد -
 . تبدأ من الذات ابتكاراً 

 .غیاب المسح االجتماعي مع العمالء -

 .ضعف التواصل مع العمالء لمعرفة احتیاجاتهم -

 .ال یوجد أنماط معیاریة للتطویر -

 .عدم مراعاة مقاصد الشریعة عند تطویر المنتجات المالیة اإلسالمیة -

 .المباالة بالعمیل نتیجة االحتكار عدم -

 .طلبات العمالء المالیة المحضة تجبر المؤسسات على محاكاة البنوك التقلیدیة -

 .ضعف ثقافة العمیل في العمل المالي اإلسالمي -

 .استغالل احتیاجات العمیل استغالل غیر جید -

 .عدم التفریق بین حاجات العمالء ورضا العمالء -

  .  1 لیات تحدید االحتیاجات للمنتجاتعدم توثیق عم -
عدم تكامل منظومة الجودة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة ،وغیاب شهادات اإلیزو لنظام تطویر المنتجات  -

 .  2المالیة اإلسالمیة

 الكیفیة التي یتم فیها إحداث التفاعل بین معطیات البیئة الخارجیة التي تعمل فیها :ستراتیجیة المنتجإ -ج 
مع معطیات البیئة الداخلیة للمؤسسة في ضوء الرؤیة الواضحة لما ) التنظیمیة والتشریعیة والسوقیة(المؤسسة 

  :تقتضیه عملیة التطویر واحتیاجات السوق والمقاصد الشرعیة
  .محاكاة المنتجات التقیلدیة -
عیدا عن المنهج اإلسالمي ،مما یجرد إنطالق أفكار المنتجات المالیة اإلسالمیة من البیئة البنكیة التقلیدیة ب -

 .المنتج المالي من لوازمه الشرعیة ویجعله وسیلة لتحقیق غایات المصرف فقط

                                                
  .04:جع سابق،صالمجلس العام للبنوك و المؤسسات المالیة اإلسالمیة ،مر 1
  .10:فروحات حدة ،بوخلوة بادیس،مرجع سابق ،ص 2
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 .1 )البیئة القانونیة(عدم وضوح القوانین المتعلقة بالمنتجات، وعدم وجود مرجعیة تضبط ذلك وباختصار  -

 .عدم وضوح الرؤیة المستقبلیة للمنتج -

 .راتیجي لمحفظة منتجات المؤسسةال یوجد تصور است -

 .عدم وجود التوازن بین منتجات المؤسسة -

 .غلبة تحقیق األهداف قصیرة األجل على األهداف البعیدة والمقاصد الكلیة -

  .البیئة العامة التنظیمیة ال تخدم تطویر المنتجات -

 .عدم استشراف المستقبل في بناء محفظة المنتجات -

  . بما یتعارض مع المنتجات األخرىتوقیت طرح المنتج  -
األسالیب والطرائق والوسائل التي یتم استخدامها في تولید األفكار  : نتخاب أفضلهاإ فكار المنتجات و تولید أ -  د

  : حول المنتجات المالیة الجدیدة ومن ثم انتخاب أفضلها لتطویرها إلى منتجات حقیقیة 
 .االنشغال باألعمال الیومیة عن التطویر -

 .غیاب آلیة تولید األفكار وأدوات التفكیر اإلبداعي -

 .ضعف توظیف الطاقات الخارجیة والجدیدة في تطویر المنتجات -

 .عدم وجود مسوحات دوریة أو استبانات تحصر احتیاجات العمالء لالستفادة منها في عملیة التطویر -

 .نشأةعدم وجود مسوحات دوریة لمعرفة أفكار وارتباطات موظفي الم -

 .بتكاریة للتطویرضعف وجود البیئة اإلبداعیة واإل -

 .ضعف ثقافة المنظمة المتعلمة وهي انسیاب المعلومات، وتوظیفها -

 .ضعف الشجاعة األدبیة، والریادة -

 .ظاهرة الخوف من الفشل في المؤسسات المالیة اإلسالمیة -

التي تم التوافق علیها وتطویرها إلى مستوى أعلى من  الكیفیة التي یتم فیها تصمیم الفكرة :تصمیم المنتج -هـ 
وٕاجراءات وسیاسات تنفیذه  الكیفیة التي یتم فیها تحدید تفاصیل المنتج والمواد المستخدمة في تصمیمهو  النضوج 

  :وسماته القانونیة والشرعیة والتكنولوجیة 
 ).الشرعیة –الفنیة (التنازع بین الجهات في تصمیم المنتج  -

 .وجود األدلة اإلجرائیة لعملیة تصمیم المنتج في أكثر المؤسسات المالیة اإلسالمیة نقص -

 .إن وجدت –عدم االلتزام الكامل باألدلة اإلجرائیة  -

 .ستعجال في تصمیم المنتجو اإلالبطء أ -

 .العجز عن تصمیم المنتج تقنیًا أو ارتفاع تكلفته التقنیة -

 . لتقنیة في المؤسسة لتصمیم المنتجعدم إمكانیة استیعاب الموارد ا -

 . ضعف التنسیق بین الجهات الفنیة والجهات الشرعیة -

                                                
: اإلقتصاد اإلسالمي"،الملتقى الدولي حول )الواقع والتحدیات ومناھج التطویر(منتجات الھندسة الملیة اإلسالمیة خنیوة دمحم األمین ،حنان علي موسى، 1

  .21:،ص2011فیفري  24و 23،جامعة غردایة ،الجزائر ،الفترة من "الواقع ورھانات المستقبل
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 . ضعف الدراسات الشرعیة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة -

  .1 ضعف ترجمة الوثائق األجنبیة التي تستخدم في تصمیم المنتج -
 المالیة الهندسة من األساسي الهدف تركزحیث  ،اإلسالمیة المالیة الهندسة من الهدف تحدید في الخطأ -

 القیمة خلق في المتمثل و المالي للمنتج الجوهري الهدفمع إهمال  المسلمین احتیاجات إشباع في اإلسالمیة
 .2المضافة

الكیفیة التي یتم فیها إطالق المنتج في السوق والتحضیرات الالزمة قبیل هذه العملیة من  :إطالق المنتج - و 
  :سویقیة وترویجیة واختبارات أولیة على المنتج إجراءات ت

 .ضعف اختبار النموذج األولي للمنتج -

 .عدم تعریف الجمهور والموظفین بالجوانب الشرعیة والفنیة للمنتج -

 .ال یوجد التدریب الكافي لتطبیق المنتجات الجدیدة -

 .غلبة تحقیق الهدف التسویقي على المعاییر والضوابط الشرعیة -
  .طالق المنتجالسلیم إلدم التخطیط ع -
 آخر تحدیا اإلسالمیة المالیة المنتجات تسویق یعتبرف،3ضعف المهارات التسویقیة لدى الموظفین للمنتج -

 إقبال نجد أن المستغرب غیر من و اإلسالمیة، المالیة المؤسسات و البنوك عمالء قاعدة لنمو بالنسبة خاصة
 من و المنتجات، لمعرفة االفتقار و الصناعة فهم عدم بسبب ضئیال اإلسالمیة المالیة المنتجات على المسلمین

 المنتجات تناول عن بعیدا العمالء سیبقى اإلسالمي، التمویل عمل آلیة و بمبادئ العمالء تعلیم و تثقیف دون
  4.اإلسالمیة

  .تحدیات صغر حجم رأس المال - 2

للعمل المصرفى اإلسالمى یعتبر من المعوقات الرئیسیة ال شك ان صغر حجم المصارف والوحدات الممارسة 
فمن المعروف فى األدبیات المصرفیة أن هناك حدا ادنى لحجم المصرف  .لنموها والحد من كفاءتها التشغیلیة

وهى الوفورات التى تحدث آثارها ". وفورات الحجم"یتم بعده جنى ثمار ما أصطلح على تسمیته إقتصادیا بـ 
كفاءة التشغیل وبالتالى على مستوى ربحیة المصرف ، ومن ثم على قدرته على توفیر  اإلیجابیة على

وهما العنصران اللذان ال غنى عنهما للمصارف . اإلستثمارات الالزمة لتنمیة موارده البشریة وتقنیاته المصرفیة
یعرف بنظام العولمة اإلسالمیة لمواجهة المنافسة القادمة ال محالة من البنوك األجنبیة فى ظل ما أصبح 

  .5الجدید
  والها ،حیث بلغ ـــولها ورؤوس أمــارف اإلسالمیة من حیث زیادة أصــور الذي شهدته المصــى الرغم من التطـــعلو 

                                                
  .06المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة ،مرجع سابق ،ص 1
  .23:خنیوة دمحم األمین ،حنان علي موسى،مرجع سابق ،ص 2
  .08المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالیة اإلسالمیة ،مرجع سابق ،ص 3
 .24:،صخنیوة دمحم األمین ،حنان علي موسى،مرجع سابق  4
المؤتمر الثالث لإلقتصاد اإلسالمي ، جامعة  ،)النوافذ اإلسالمیة للمصارف التقلیدیة(تقویم المؤسسات التطبیقیة لالقتصاد اإلسالميسعید بن سعد المرطان، 5

 .  18:،ص2005أم القرى ، مكة المكرمة ، العربیة السعودیة ، ماي
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كما بلغ عدد ، %11بمعدل نمو حوالي  2013ملیار دوالر سنة  985ول الصیرفة اإلسالمیة نحو صإجمالي أ
ملیون عمیل ،إال أن هذه المصارف ال زالت تعاني من صغر  38عالم عمالء المصارف اإلسالمیة حول ال

،فعلى سبیل المثال یبلغ حجم أصول أكبر أحجامها مقارنة مع المصارف األخرى في األسواق المحلیة والدولیة
ما وهو ،2013تریلیون دوالر وهو البنك الصناعي والتجاري الصین وذلك سنة  3.17مصرف في العالم وحده 

انطالقها لمواكبة الصناعة المصرفیة المتقدمة، ویحد من قدرتها على الوفاء بحاجات المتعاملین معها،  یحد من
ة قد تؤدي إلى خروجها من السوق في ظل المنافسة المتزایدة ،وفیما یلي 1وهي بذلك تعرض نفسها لمصاعب جمّ

   :2013جدول یبین أكبر عشر مصارف إسالمیة من حیث الحجم لسنة 

  .2013لسنة  األصول أكبر عشر مصارف إسالمیة من حیث حجم):13(مجدول رق
  
  
  
  
  
       

    
     
  
  
  
  
  
             

  .106:مرجع سابق،ص،تطورات التمویل اإلسالمي والصیرفة اإلسالمیة حول العالم،مجلة إتحاد المصارف العربیة  :المصدر

وقیاسا بالمعاییر العالمیة أن المؤسسات المالیة والمصرفیة اإلسالمیة تعتبر محدودة القـدرة والمسـتوى نظـرا لتوزعهـا 
عدیــدة مســتقلة بعضــها عــن بعــض، وكــل منهــا ذات أحجــام متواضــعة، ویكفــي برهانــا علــى ذلــك أن عبــر كیانــات 
كمـا أنـه فـي الوقـت الحـالي ملیـون دوالر أمریكـي،  25منهـا ال تتجـاوز قاعدتـه الرأسـمالیة مبلـغ  80 %مایزیـد عـن 

ول نالحــظ أن أكبــر ،فمــن خــالل الجــد 2ال ینــدرج أي بنــك إســالمي علــى قائمــة المائــة مصــرف األولــى فــي العــالم
  بة ـــالمرت ذي لم یتجاوز ترتیبهمؤسسة الراجحي المصرفیة لالستثمار والمصرف إسالمي من حیث األصول هو 

                                                
  :باإلعتماد على  1
،أطلع علیھ بتاریخ  www.alzatari.net،بحث منشور على موقعھ اإللكتروني اإلسالمیة في عصر العولمة المصارفعالء الدین زعتري،  -
:01/08/2015.  
  .103:، ،ص2015،جوان  415، ،العددتطورات التمویل اإلسالمي والصیرفة اإلسالمیة حول العالم،مجلة إتحاد المصارف العربیة  -
  . 21: ، مرجع سابق ، ص الصیرفة اإلسالمیة تواصل النمو القوي مجلة إتحاد المصارف العربیة ،   2

  )ملیار دوالر(األصول  البلد  المصرف اإلسالمي  الترتیب

  71.29  السعودیة  مصرف الراجحي   01
  54.62  إیران  بنك مسكن  02
  52.29  الكویت  بیت التمویل الكویتي   03
  37.84  إیران  بنك ملي  04
05 Amislamic Bank Berhad 33.79  لیزیاما  
06 Maybank Islamic Berhad 29.90  مالیزیا  
  25.96  اإلمارات العربیة المتحدة  بنك دبي اإلسالمي   07

08  Bank Kerjasama akyat 
Malaysia Berhad 2596  مالیزیا  

09  Bank Saderat Iran 24.32  إیران  
  23.32  اإلمارات العربیة المتحدة بنك أبوظبي اإلسالمي  10
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  .عالمیا  220

   .حدیات السیولةت - 3

یقصـد بالسـیولة النقدیــة فـى المصــارف اإلسـالمیة بصـفة عامــة المقـدرة علــى الوفـاء بااللتزامـات الحالیــة بمـا یضــمن 
نشــطة بــدون مشــاكل وال معوقــات، واالســتثمار الرشــید لألمــوال المتاحــة ممــا یحقــق أقصــى عائــد ممكــن فــي سـیر األ

 النظـام في عنها اإلسالمي المصرفي النظام في السیولة طبیعة ،تختلف1ضوء أحكام ومبادئ الشریعة االسالمیة 
 اجر فـى الـدیون واالئتمـان ،حیـثالتقلیدي، ألنها مؤسسات تمویل واستثمار وأعمال ولیست مؤسسات تت المصرفي

 االسـتثماریة، علـى الودائـع الطلـب لمواجهـة السـیولة مـن معـین سـقف تـوفیر إلـى تحتـاج ال اإلسـالمیة البنـوك أن
 قبـل الودائـع أموال سحب جواز یقضي بعدم الذي الشرعیة المضاربة لنظام تخضع االستثماریة الودائع ألن وذلك
و بالنسـبة للمصـارف  ،2المشـروع انتهـاء بعـد منـه إال تخـرج أن یجـوز ال مشـروع ضـمن وتـدخل األجـل، انتهـاء

اإلسالمیة فإن العدید منها ال تعاني مشكلة في تعبئة الموارد، بل مشكلة النقص فـي فـرص التوظیـف ونمـو فـائض 
 مــن 40 %السـیولة، حیــث تشــیر الدراســات المتاحــة إلــى أن الســیولة الفائضــة لــدى هــذه المؤسسـات تقــدر بحــوالي 

لدى المصارف التقلیدیة، مما یعبـر عـن أهمیـة زیـادة معـدالت تشـغیل وٕاسـتثمار تلـك  20 %مجموع أصولها مقابل 
إلحصائیات العالمیـة األخیـرة كشـفت عـن أن السـیولة النقدیـة التـي أفرزهـا ا كما تشیر،3األموال محلیا وٕاقلیمیا ودولیا

فــي  20و 15الر أمیركــي مـع نمـو مســتمر یتـراوح بـین تریلیـون دو  1.9النظـام البنكـي والمصـرفي اإلســالمي بلغـت 
ا   .4المائة سنویً

و هنـــــا إختلفـــــت أراء المختصـــــین فـــــي الصـــــناعة المالیـــــة اإلســـــالمیة حـــــول مشـــــكلة إدارة الســـــیولة فـــــي المصـــــارف 
  : اإلسالمیة، فقد تم تناولها من عدة أوجه

فحتى اآلن لم تستكمل  :نوك اإلسالمیة بین الب) Interbank  األنتربنك(سوق المال البینیةاإلفتقار إلى  -أ 
شبكة المصارف اإلسالمیة على مستوى المحلى واالقلیمى والعالمى حتى یسهل من تبادل النقدیة فیما بینها، كما 
هو الحال فى البنوك التقلیدیة الربویة، أو بین البنوك التقلیدیة الربویة والبنك المركزى، وحتى یستكمل هذه الشبكة 

فاقیات الالزمة یجب أن یكون لدیها المصارف االسالمیة بدائل أخرى تمكنها من استثمار الفائض وتبرم االت
  .5وتغطیة العجز النقدى

من جهة أخرى یرى البعض أن المشكلة األساسیة في إدارة السیولة هي في سوق النقد، الذي  :سوق النقد  -ب 
مرابحة في البنوك اإلسالمي، فالمؤسسات المالیة اإلسالمیة یعتمد على الفائدة في البنوك التقلیدیة، والتورق وال

تعني نقصا واضحا في األدوات الالزمة إلدارة السیولة، فهي بحاجة إلى قنوات إستثمار قصیر ومتوسط األجل، 

                                                
،الدورة العشرون للمجمع الفقھي اإلسالمي،مكة المكرمة ،المملكة العربیة )المعاییر واألسالیب(إدارة السیولة فى المصارف اإلسالمي حسین حسین شحاتة، 1

  .14:،ص 2010دیسمبر 29إلى  25السعودیة ،الفترة من 
،بحث منشور على موقع جامعة الملك عبد العزیز،المملكة العربیة إدارة السیولة في المصارف اإلسالمیةشوقي بورقبة،2  

  .06:،ص10/10/2015: أطلع علیھ بتاریخ  ،www.iei.kau.edu.sa:لسعودیة
، أكتوبر  299، مجلة إتحاد المصارف العربیة ، العدد  ركائز الصناعة المصرفیة العالمیة العمل المصرفي اإلسالمي ركیزة منعبد الجبار ھائل سعید ،   3

  . 39: ، ص  2005
،على  2015مارس  18،بتاریخ  13397،العدد  تریلیون دوالر 1.9النظام المصرفي اإلسالمي یتمتع بسیولة نقدیة تصل إلى  جریدة الشرق األوسط ، 4

  .03/08/2015:،أطلع علیھ بتاریخwww. aawsat.com:موقعھا اإللكتروني 
 . 15:حسین حسین شحاتة ،مرجع سابق ص 5
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: " بقوله ) عز الدین خوجة( مجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة وهو ما أشار إلیه األمین العام لل
إن التحدي الذي یواجه البنوك اإلسالمیة من ناحیة السیولة یتمثل في عدم وجود أدوات تحقق هدف إدارة 

  .1"السیولة، وتكون في الوقت نفسه متوافقة مع الشریعة وتساهم في الدورة اإلقتصادیة 
  :ونذكر منها :الت التي تواجهها البنوك اإلسالمیة مع البنوك المركزیةالمشك -ج 
تطبیق البنوك المركزیة على المصارف اإلسالمیة نفس نسبة السیولة بالرغم من اختالف مكوناتها إلرتفاع  -

  .نسبة حقوق الملكیة إلى إجمالي األصول
  .الحتیاطي النقدي اإللزاميتطبیق البنوك المركزیة على المصارف اإلسالمیة نفس نسبة ا -
صعوبة الحصول على تمویل من البنوك المركزیة عند الحاجة، كعدم استفادة البنوك اإلسالمیة من إعادة  -

  .2عملیات السوق المفتوحة و الخصم
وللتقلیــل مــن هــذا التحـــدي بــادرة العدیــد مــن الجهـــات بالبحــث عــن حلـــول وذلــك منــذ بدایــة إنطــالق تجربـــة البنــوك 

سـالمیة، ومــن بینهــا كـان حــل المرابحــة علــى السـلع الدولیــة، لكــن هـذا العقــد مــع تطبیقــه وكغیـره مــن الحلــول نــتج اإل
  .3عنه إشكالیات وعدم إنظباط كامل مع مبادئ الشریعة

  .التحدیات الخارجیة : المطلب الثاني

،ولقد إتسمت هذه التحدیات  تواجه المصارف اإلسالمیة جملة من التحدیات المتعلقة بالمحیط الخارجي         
بالتشعب والتشابك وأثرت تأثیرا قویا على أنشطة هذه البنوك ،هذه التحدیات یمكن إرجاعها إلى واقع البیئة التي 

  .إعتادة وتمرست وصاغت أنظمها وقوانینها على أساس المعامالت التقلیدیة 

  .المنافسة غیر المتكافئة:  أوال

ظل اإلنفتاح اإلقتصادي من المنافسة غیـر المتكافئـة مـن لـدن البنـوك التقلیدیـة فـي تعاني المصارف اإلسالمیة في 
وغیرهمــــا ،نظــــرا إلمكانیاتهـــــا " ســــیتي بنـــــك"و" مانهــــاتن"أنحــــاء العــــالم وتحدیــــدا عمالقـــــة المصــــارف العالمیــــة مثـــــل 

تطــویر ،فضــال عــن التكنولوجیـة الهائلــة وقــدرتها علــى تقــدیم خـدمات متنوعــة وكــذا اإلنفــاق علــى عملیـات البحــث وال
   .4ممارستها العمل المصرفي الربوي إلى جانب أسالیب النظام المصرفي اإلسالمي

ت أبرز مظاهر المنافسة بین المصارف اإلسالمیة والمصارف التقلیدیة في إقدام األخیرة على تقدیم  وتجّل
ت، ومن ذلك تأسیس منتجات متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة وهذا بسبب تنامي الطلب على تلك المنتجا

الفروع المستقلة أو تأسیس شركات تابعة وتحول كامل من النظام التقلیدي للنظام اإلسالمي،حتى تجذب 
إلیها شریحة جدیدة من العمالء ممن یفضلون التعامالت المصرفیة اإلسالمیة وفي هذا المجال یتوقع تنامي 

،إضافة إلى ذلك  5مر الذي یزید من حدة المنافسةعدد البنوك التي ستتحول للعمل المصرفي اإلسالمي ، األ
                                                

 . 52: ، ص  2008/ 02/ 17: ، بتاریخ  12469، جریدة القبس الكویتیة ، العدد معضلة ... إدارة السیولة وفق الشریعةرزان عدنان ،   1
الدولي األول للمالیة والمصرفیة  بحث مقدم للمؤتمر ،)مشكلة السیولة نموذجا(التحدیات التي تواجھ المصارف اإلسالمیةأحمد دمحم السعد ،حمود بني خالد ، 2

 .11،10:،ص 2014أوت  07دن،الفترة من إلى اإلسالمیة،الجامعة األردنیة،األر
  .رزان عدنان،مرجع سابق 3
  175،174:ص ص ،2013،دار األیام للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ،)مدخل فكري معاصر(إدارة المؤسسات المالیة عالء الدین فرحان طالب ، 4
،األكادیمیة )آفاق الصیرفة اإلسالمیة(للمصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، المؤتمر األولالمصارف اإلسالمیة الواقع والتطلعاتفؤاد دمحم محیسن،  5

  .09،ص2006مارس  14و 13العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة،سوریة،الفترة بین 
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ذلك ال یمكن أن نغفل أهمیة المنافسة بین المصارف اإلسالمیة وبین بعضها البعض، فهذه العملیة تقود في 
النهایة إلى النهوض بالعمل المصرفي اإلسالمي وسمعته طالما أن كل مصرف إسالمي یحاول أن یحسن 

  .1یم خدمات مصرفیة إسالمیة ذات جودة عالیةمكانته ویرضي عمالءه من خالل تقد
  إبتكار الجدیدة منها  لذا یجب على المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة تطویر األدوات المالیة الحالیة و

    2.لتواكب التحوالت الحالیة والمستقبلیة في أسواق المال الدولیة

  .التحدیات التكنولوجیة : ثانیا

لمعلومات إلى عصر المعرفة واإلستخدام المكثف لتقنیة المعلومات واإلتصال في ظل التحول من عصر ا
،عمدت صناعة الخدمات المصرفیة والمالیة إلى توفیر نظم وتطبیقات وأسالیب جدیدة تحقق اإلستفادة القصوى 

جذب العمالء  من التكنولوجیا الحدیثة في تقدیم الخدمات المصرفیة بالكفاءة العالیة ،وهو ما إنعكس إیجابا على
،كما ظهرت أشكال عدیدة للتكنلوجیا برزت من خاللها صور مختلفة لالستخدامات المصرفیة والتي تمثلت في 
إتجاهین ،یتعلق األول بوسائل ونظم الدفع اإللكترونیة ،والثاني یتمثل في قنوات اإلتصال وخدمات الصیرفة 

  .  3اإللكترونیة
اإلسالمیة تطویر أدواتها وخدماتها باألسالیب التقنیة والتكنولوجیة  على الرغم من محاولة صناعة الصرافةو 

الحدیثة إال أنها لم ترق بعد للمستوى التكنولوجي الذي تستخدمه الصرافة التقلیدیة، ومن ثم فهناك تحد یكمن 
لمصارف اف،4في مدى قدرة واستمراریة البنوك اإلسالمیة على مواجهة الرغبات المتغیرة والمتطورة لعمالئها

على العموم تواجه البنوك اإلسالمیة ارتفاعًا ف،اإلسالمیة لیس بوسعها تقدیم حلول متكاملة قائمة على التكنولوجیا
في تكلفة تطبیق النظم التكنولوجیة المتوافقة مع الشریعة لتطلبها نظما خاصة تالئم األسالیب التمویلیة المختلفة 

تصمیم نظم وأطر خاصة للعمل بما یتوافق مع إلستحداث ألهمیة  من إجارة ومرابحة ومضاربة وغیرها، نظراً 
  .5فضال عن ضرورة مراعاتها القواعد المنظمة للبنك المركزي،النظم التمویلیة المتوافقة مع الشریعة

لذا فقد بات لزاما على المصارف اإلسالمیة أن تواجه هذا التحول التكنولوجي بسرعة وبكفاءة عالیة،والعمل على 
  .عاب التكنولوجیا المتطورة وٕاقتناء أحدث تطبیقاتها وتطویعها على النحو األمثلإستی

دارة المخاطر : ثالثا   .تحدیات كفایة رأس المال وإ

وتبرز أهمیة معیار كفایة رأس المال بما حواه من قواعد تشریعیة آمرة ملزمة لقطاع المصارف بالتحوط من 
مصرف قبل وقوعها من خالل االحتفاظ برأس مال كاف الستیعاب األخطار التي قد تتعرض لها استثمارات ال

                                                
ر العالمي التاسع لالقتصاد ، المؤتمرأس المال الفكري، الحاجة الفعلیة للمصارف اإلسالمیة في ظل اقتصاد المعرفةدربالي سھام، زیتوني عبد القادر، 1

  .12،11:،ص ص 2013سبتمبر  10إلى 9، اسطنبول، تركیا،الفترة من )النمو، العدالة، االستقرار من منظور إسالمي(والتمویل اإلسالمي
  .175:،مرجع سابق ،صعالء الدین فرحان طالب  2
،دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ودة الشاملة في الخدمات المصرفیةإدارة الجعبد هللا إبراھیم نزال ،محمود حسین الوادي،حسین دمحم سمحان، 3

 .314-312:ص -،ص2010
،أطلع علیھ  www.kantakji.com:بحث منشور على الموقع اإللكتروني،تحدیا تواجھ األعمال المصرفیة اإلسالمیة 11مجلس الغرف السعودیة، 4

 .03/08/2015:بتاریخ
 والمؤسسات للبنوك العام مجلة االقتصاد االسالمي، المجلس ،سالمیة وحتمیة تبني التكنولوجیا الحدیثة مقارنة بنظیرتھا التقلیدیةالمصارف اإلدمحم شایب ، 5

  .57:،ص2014،سبتمبر  28اإلسالمیة،العدد المالیة
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وبالنسبة للمخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمیة ،1أي خسارة مستقبلیة، وهذا هو الدور الوقائي للمعیار
  :فهي تنقسم إلى قسمین 

من هذه المخاطر مخاطر تشترك فیها مع المصارف التقلیدیة بإتبار المصارف اإلسالمیة وسائط مالیة ،و  -
مخاطر اإلئتمان ،مخاطر السوق ،مخاطر السیولة وخاطر التشغیل ،ولكن نظرا للتقید بالمبادئ الشرعیة فإن 

  .طبیعة هذه المخاطر تتغیر في حالة المصرف اإلسالمي
  . 2مخاطر جدیدة تنفرد بها البنوك اإلسالمیة بالنظر إلى المكونات المتمیزة في أصولها وخصومها -

كل من السلطات الرقابیة والبنوك اإلسالمیة مشاكل تتعلق بقیاس المالءة للبنوك اإلسالمیة ترجع بصورة  واجهت
رئیسیة إلى الطبیعة الخاصة لمصادر أموال تلك البنوك ،حیث أنها ال تتطلب عائدا ثابتا كما یمكن من الناحیة 

ة اإلسالمیة عن األدوات المالیة التقلیدیة،وكذا النظریة أن تتحمل الخسارة ،إضافة إختالف طبیعة األدوات المالی
،ویمثل تطبیق مقررات لجنة 3إختالف المطلوبات والموجودات في المصارف اإلسالمیة عنه في البنوك التقلیدیة

  :بازل أهم التحدیات التي تواجه المصارف اإلسالمیة وكذا التقلیدیة وذلك لألسباب التالیة
نوك اإلسالمیة داخل الدول النامیة والمصنفة ضمن الدول ذات المخاطر  تقع الغالبیة العظمى من الب -

المرتفعة،األمر الذي یشكل تحدیا حقیقیا یتمثل في إرتفاع تكلفة الحصول على الموارد المالیة من األسواق 
ك الدولیة،كما تؤثر بشكل مباشر على حجم ونوع التسهیالت التي یمكن أن تمنحها المؤسسات الدولیة للبنو 

  .اإلسالمیة
لم تراع المقررات الطبیعة الخاصة لعملیات المصارف اإلسالمیة بإعتبارها قائمة على أساس المشاركة في  -

  .األرباح والخسائر سواء في جانب األصول أو اإلستخدامات
 توجه البنوك اإلسالمیة جزء كبیرا من مواردها لتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة مع إحتساب وزن -

  .وبالتالي زیادة تكلفة التمویل وعبء رفع رؤوس تلك البنوك %100مخاطر یعادل 
تضمن المقررات إدراج عدد كبیر من المخاطر مما یزید من أعباء البنوك اإلسالمیة للوصول إلى الحدود  -

ائیة الدنیا لرأس المال،إضافة إلى صعوبة تطبیق وٕاحتساب تلك المخاطر والمعتمدة على األسالیب اإلحص
  .المعقدة

  :إن تطبیق مقررات بازل ینعكس سلبا على أرباح البنوك اإلسالمیة وذلك لعدة أسباب أهمها -
  إضطرار البنوك اإلسالمیة إلى إحتجاز نسبة عالیة من األرباح بغرض زیادة رؤوس أموالها لتحسین نسبة

  .كفایة رأس المال
 ولها من خالل زیادة إحتیاطاتها النقدیة ،وتخفیض آجال قد تلجأ البنوك اإلسالمیة إلى زیادة درجة سیولة أص

  .التمویل واإلستثمار وبالتالي إنخفاض عائدات األصول

                                                
المؤتمر الدولي األول للمالیة لإلسالمیة،كلیة الشریعة   ،)في الواقع وسالمة التطبیق(كفایة رأس المال في المصارف اإلسالمیةحسین سعید ،علي أبو العز، 1

  . 09:،ص2014أوت  07إلى  06،الجامعة األردنیة ،األردن ،الفترة من
  .52:شھاب أحمد العزعزي ،مرجع سابق ،ص 2
اإلقتصاد ،بنك فیصل اإلسالمي ،مجلة المال وتقییم مالءة المصارف اإلسالمیة في إطار المعیار الجدید لكفایة رأس المالأحمد حسین المشھراوي، 3

  .47:،ص2008،أوت 58السوداني،العدد
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  إضطرار البنوك اإلسالمیة إلى العمل على تخفیض محفظة اإلستثمار والتوظیف بغرض إحداث التوازن
  .1لمخاطرةالمطلوب بین إستخدامات األموال فیها ونسبة المالءة عند إحتساب أوزان ا

ولكي یتسنى للمصارف اإلسالمیة البقاء والنجاح ال بد أْن تتوافر ثقة األفراد والمستثمرین في قدرة المصارف 
اإلسالمیة على تحقیق أهدافهم من االستثمار أو حفظ أموالهم لدیها، وال تأتي هذه الثقة في المقام األول إال من 

هذه المصارف على التعامل مع النوازل والظروف المالیة  خالل احتفاظها برؤوس أموال تطمئن على قدرة
  .2الصعبة

  .تحدي اإلندماج: رابعا

أضافت اتفاقیة تحریر الخدمات المالیة بعدًا جدیـدًا لضـرورة االنـدماج، وذلـك لمـا تفرضـه مـن فـتح أسـواق الخـدمات 
فـي الــدول ) جــال األوراق المالیـةأعمـال البورصـات والمؤسســات العاملـة فـي م –شـركات التــأمین  –البنـوك (المالیـة 

مـن ســوق الخــدمات المالیــة علــى مســتوى العــالم ، وبالتــالي  % 95الموقعـة علــى هــذه االتفاقیــة، والتــي تمتلــك نحــو 
تــدویل الخــدمات المصــرفیة والمالیــة وتوســیع نطاقهــا عبــر الحــدود عــن طریــق الشــركات التابعــة فــي الخــارج أو عــن 

  .3ائمة في الدولة األمطریق فروع المؤسسات المالیة الق
ویعد اإلندماج أحد مصـادر تكـوین المؤسسـات المالیـة والمصـارف علـى مسـتوى العـالم ، فـبعض المصـارف الكبـرى 
التــي إنــدمجت فیمــا بینهــا أصــبحت تتمتــع بــرؤوس أمــوال وأصــول مالیــة تزیــد علــى تریلیــون دوالر وعشــرات اآلالف 

مســبوق مـــن التكــوین المــالي والخبـــرة واإلنتشــار العــالمي وعـــدد مــن المــوظفین، وبـــالنظر إلــى هــذا المســـتوى غیــر ال
العـاملین، فـإن المنافسـة مــع هـذه المؤسسـات المالیـة أصــبح یتطلـب جهـدا مشـتركا لتخطــي العقبـات المطروحـة، فقــد 
أصـــبحت كـــل المصـــارف اإلســـالمیة ال تعـــادل ربـــع مصـــرف أجنبــــي واحـــد، بـــل إنـــه یوجـــد فـــي الوالیـــات المتحــــدة 

ملیـون دوالر للصـندوق  500ابان بعض صنادیق اإلسـتثمار التـي یسـتثمر الواحـد منهـا مـا یزیـد علـى األمریكیة والی
الواحد، فبطبیعة الحال یتعـذر علـى المصـارف اإلسـالمیة الیافعـة أن تنـافس هـذه المراكـز المالیـة المخضـرمة مـا لـم 

  .  4تسر على طریق المنافسة الصحیح وتتحلى بروح العصر
حجـم المنشـأة لهـا سـلبیاتها التـي ینبغـي وضـعها فـي الحسـبان والمتمثلـة فـي الصـعوبات اإلداریـة  غیر أن الزیـادة فـي

للحجـــم الكبیـــر والمتابعـــة والمراجعـــة والمحاســـبة والتواكـــل بـــین اإلدارات، إذ انـــه قـــد ینـــتج عنهـــا إضـــعاف موقفهـــا ، 
ومهــام المصــارف اإلســالمیة  وبالتـالي البــد مــن ضــرورة تبنــي رؤیــة متكاملــة مــن اإلصــالحات الضــروریة فــي هیكــل

فـي ظــل االندماج،وتهــدف هـذه الرؤیــة إلــى زیـادة القــدرة التنافســیة للمصـارف اإلســالمیة، مــن خـالل خفــض متوســط 
تكلفة الوحدة المنتجة وتحقیق وفورات داخلیة ناتجة عن تقلیص األجهزة اإلداریة وتعزیز القـدرة علـى االسـتثمار فـي 

  .5ا وخبراتها من خالل التدریب المخصصالموارد البشریة وتنمیة مهاراته

                                                
  .171-169:ص-،ص 2012،المكتبة العصریة للنشر والتوزیع ،مصر،)المواجھة...التحدیات (البنوك اإلسالمیة دمحم محمود المكاوي ، 1
  .09:مرجع سابق ،صحسین سعید ،علي أبو العز، 2
  .73:،ص2006،مجلة إتحاد المصارف العربیة ،سبتمبر  جارة الخدمات المصرفیة على المصارف اإلسالمیةأثر تحریر تعبد المنعم دمحم الطیب ، 3
 . 31: ، ص  2006، مجلة إتحاد المصارف العربیة ، سبتمبر  رؤیة مستقبلیة: المصارف اإلسالمیة أنور مصباح سوبرة ،   4
  .73:عبد المنعم دمحم الطیب،مرجع سابق ،ص 5
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التكیف  ولذلك یثار التساؤل حول الرؤیة المستقبلیة لنجاح المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة ومدى قدرتها على
والمواءمة مع التغیرات المتالحقة التي تشهدها األسواق في ظل اإلتجاه المتزاید نحو تكوین كیانات عمالقة 

،وكذا مقدار 1توح جنبا إلى جنب مع مؤسسات أجنبیة ذات قدرة عالیة ومتطورة والعمل في سوق تنافسي مف
 .2أهمیة االندماج لالستفادة من وفورات الحجم الكبیر كخیار استراتیجي لالستعداد للمستقبلبالوعي 

  .تحدي الشمولیة: خامسا

في األسواق المصرفیة ،والتي  ویعتبر ظهور الصیرفة الشاملة من أبرز اإلنعكاسات التي أفرزتها حدة المنافسة
خرج بها الجهاز المصرفي من إطار العمل التقلیدي المعتمد على عملیات اإلیداع والقروض المصرفیة إلى دور 
أوسع وأشمل یستجیب للتغیرات في العمل المصرفي ،فكان التحرك في أنشطة هذه المصارف نحو تغلیب أدوات 

شطة التمویلیة طویلة األجل والقیام بأعمال الصیرفة اإلستثماریة اإلقتصاد الحقیقي،فانعكس ذلك على األن
والمساهمة في المشروعات الجدیدة والتوسع في عملیات التأجیر لألصول اإلنتاجیة وغیرها من نشاطات 
اإلستثمار المختلفة مثل إنشاء والمساهمة في شركات اإلستثمار المؤسسي وشركات رأس المال المخاطر 

 .3إستثماریة للعمالء وغیرها ،وتكوین محافظ
وعلى الرغم أن البنوك اإلسالمیة تعد أقرب األشكال من الناحیة النظریة إلى مفهوم البنوك الشاملة القائم على 

،إال أنه لیس من الضرورة إنطباق هاذا المفهوم علیها من الناحیة العملیة ،فهناك 4تنویع الموارد واإلستخدامات 
،فالمصارف 5في النظم األساسیة وعقود التأسیس لهذه المصارف وبین ما قامت بتنفیذههو مدون  تفاوت بین ما

الصفة من الناحیة العملیة إستجابة لمتطلبات العولمة المالیة  هذهاإلسالمیة مطالبة ببذل جهود أكبر لتكریس 
  .وتحقیقا لمبدأ التنویع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
معالم ( ، المؤتمر السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  مستقبل الصناعة المصرفیة اإلسالمیة في ظل التحوالت الدولیةلبي ، ماجدة أحمد ش 1

 .1871: ، ص    2005ماي 17 – 15، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة  ، من ) الواقع و آفاق المستقبل 
 .10:فؤاد دمحم محیسن ،مرجع سابق ،ص 2
، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف  العمل بالصكوك اإلستثماریة اإلسالمیة على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشریعات جدیدةعبد الملك منصور ، 3

 .18:،ص2009جوان  03ماي إلى  31اإلسالمیة بین الواقع والمأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ،اإلمارات العربیة ،الفترة من 
  .211:رشدي صالح عبد الفتاح ، مرجع سابق ،ص 4
  .28:،ص 1994،مجلة إتحاد المصارف العربیة ،بیروت ،لبنان ،المصارف اإلسالمیة ومدى إنطباق مفھوم الشمولیة علیھاخالد أمین عبد هللا ، 5
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           .الصريفة اإلسالمية وحتدياتها                                                الثالث الفصل

  :الثالثخالصة الفصل 

وتغییرها لقواعد العمل المصرفي عن طریق بلورة أحكام الشریعة لبنوك اإلسالمیة تطرقنا في فصلنا هذا لظهور ا
بما تقوم به من دور في تجمیع المدخرات من الجمهور ثم إعادة توظیفها من خالل عملیات مصرفیة اإلسالمیة 

ذلك ضمن ،كما أشرنا إلى جملة من التحدیات التي تواجهها ،ویمكن أن نلخص عدیدة و متنوعة مع عمالئها
  :النقاط التالیة 

جاءت البنوك اإلسالمیة لتلبیة رغبة المجتمعات اإلسالمیة في إیجاد صیغ للتعامل المصرفي بعیدا عن شبهة  -
  .متوافقة مع أسس و أركان اإلقتصاد اإلسالميالربا ،لما تتمتع به من صفات 

مصادر األموال في البنوك أهم  ارحسابات اإلیداع واإلستثمو  المساهمین من المدفوعة األموالتشكل  -
هذه األموال تمكنها من تقدیم مجموعة متعددة من الخدمات المصرفیة واإلستثماریة  بما یلبي حاجات ،اإلسالمیة

  .العمالء ویحقق رغباتهم ویعمل على تیسیر المعامالت المالیة واإلقتصادیة في المجتمع
وتتمثــل أساســا فــي تحــدیات الجوانــب  لــى المســتوى الــداخلي،تواجــه المصــارف اإلســالمیة جملــة مــن التحــدیات ع -

  :التشغیلیة والتنظیمیة وكذا تطویر المنتجات،نذكر منها
 سلیم مؤسسي إطار أو كیان بناء.  
 اخـتالف طبیعـة وخصوصـیة هـذه تراعـي  تخضع المصـارف والمؤسسـات المالیـة اإلسـالمیة لمعـاییر وضـوابط ال

  .المؤسسات
  خاصــة مــع التطــور  متوافقــة مــع الشــرع، بة ألعــداد وتطبیــق معــاییر محاســبیة مالیــةأســالیب مناســمشــكلة إیجــاد

  .السریع والكبیر في المعامالت اإلقتصادیة وصعوبة متابعتها وبالفتوى والبیان الشرعي
 إفتقار المؤسسات المالیة اإلسالمیة إلى وجود سوق مالي دولي.  
  ــــى إدار مشــــكلة ــــة اإلداریــــةتأهیــــل العــــاملین العــــاملین القــــائمین عل         ة وتشــــغیل المصــــارف اإلســــالمیة مــــن الناحی

  .أوالمهنیة
  تمكنها من البقاء والمنافسة میةالاإلس المصرفیة للصناعة منتجات وابتكار تطویرمشكلة.  
 ،مشكلة النقص في فرص التوظیف ونمو فائض السیولة وكذامتطلبات زیادة حجم رأس المال.  
  :أهمها من التحدیات المتعلقة بالمحیط الخارجي تواجه المصارف اإلسالمیة جملة -
 المنافسة الشدیدة من قبل المصارف التقلیدیة.  
  تطویر أدواتها وخدماتها باألسالیب التقنیة والتكنولوجیة الحدیثةتحدیات.  
 تحدیات تطبیق معاییر كفایة رأس المال وٕادارة المخاطر الخاصة بلجنة بازل للسالمة المصرفیة.  
  لتكــوین كیانــات عمالقــة قــادرة  ة االنــدماج لالســتفادة مــن وفــورات الحجــم الكبیــر كخیــار اســتراتیجيأهمیــبالــوعي

  .على المنافسة
 ضرورة تعمیق مفهوم الشمولیة في العمل المصرفي اإلسالمي.  
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  :متهيد

  
 

  
تواجه المصارف اإلسالمیة في ظل اإلنفتاح التي تحدیات  تحدید أبرزإلى یهدف هذا الفصل         

تحد من تطورها السریع وقدرتها على منافسة المصارف التقلیدیة اإلقتصادي وعملیات التحریر المالي والتي 
،كما یهدف إلى مفهوم الصیرفة الشاملة الضخمة و تطویر طرق وآلیات االستثمار وكذا تحول دون تجسیدها ل

التي تعد خروجا خاصة تلك  للبنوك اإلسالمیة محل الدراسة ستثماریةإلوا تجاریةخدمات واألنشطة الإبراز ال
من الناحیة العملیة على  وكذا مدى إنطباق صفة الشمولیة علیها واضحا عن النمط المصرفي التقلیدي السائد

جملة من المتطلبات الضروریة لتعزیز تحول المصارف اإلسالمیة إلى الصیرفة  وأخیرا سنقترح، أرض الواقع
 :ثالث مباحث على النحو التالي  وعلى هذا األساس تم تقسیم هذا الفصل إلى ،الشاملة

  .تقدیم البنوك اإلسالمیة محل الدراسة:المبحث األول 
  .الشاملةأنشطة البنوك محل الدراسة و معاییر الصیرفة  :المبحث الثاني 
  .متطلبات دعم تحول المصارف اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة :المبحث الثالث 
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  .تقدیم البنوك اإلسالمیة محل الدراسة:المبحث األول 

تم إختیار مجموعة من المصارف اإلسالمیة من عدة دول عربیة وٕاسالمیة ،وهذا اإلختیار مبني على        
وفر عن المصارف اإلسالمیة من تقاریر سنویة و قوائم مالیة وكذا المعلومات المتوفرة في أساس المعلومات المت

  :،وتضم العینة المصارف المبینة في الجدول التالي ةاإللكترونیالمواقع 
  .مجموعة البنوك محل الدراسة) :14(جدول رقم 

  الرمز  البلد  البنك االسالمي 
 ITHMR  البحرین  مجموعة بنك اإلثمار 

  ABG  البحرین  جموعة البركة المصرفیةم
  BOUBYAN  الكویت  بنك بوبیان

  SBYB  الیمن  مصرف الیمن البحرین الشامل
  KFH  الكویت  بیت التمویل الكویتي

  QIB  قطر  مصرف قطر اإلسالمي
  SABA  الیمن  بنك سبأ اإلسالمي

  SIIB  سوریة  اإلسالمي الدولي سوریة بنك
 DIB  اإلمارات  بنك دبي اإلسالمي

  PIB  فلسطین  البنك اإلسالمي الفلسطیني
 AIB  فلسطین  البنك اإلسالمي العربي

  RJHI  السعودیة  شركة الراجحي المصرفیة 
  BMMB  مالیزیا  بنك معامالت
 MBL  باكستان   بنك میزان 

  .من إعداد الباحث : المصدر         

تقدیم لمحة عن بعض  كذاراسة و وفي هذا المبحث سوف نحاول التعریف بالمصارف اإلسالمیة محل الد
  .ا بهالمؤشرات المالیة 

  .محل الدراسة  اإلسالمیةنبذة مختصرة عن البنوك  :المطلب األول 

  :مجموعة بنك اإلثمار  - 1
كبنك إستثماري تحت إشراف مصرف البحرین  1984أوت  13تأسس بنك اإلثمار في مملكة البحرین في 

ملیون دینار بحریني  285.6المال اإلسالمي ویبلغ رأس المال المدفوع  هو شركة تابعة لشركة دارو ،المركزي 
ومدرج في بورصة ) 2013سبتمبر  30حسب (ملیون دینار بحریني  224.2وٕاجمالي حقوق المساهمین 

  .البحرین وسوق الكویت لألوراق المالیة
مع الشركات التابعة  وافق مصرف البحرین المركزي على إعادة هیكلة البنك 2010أفریل  14،وبتاریخ 

وذلك ككیان واحد تحت العالمة ) مصرف الشامل(والمملوكة بالكامل للبنك وهو مصرف البحرین الشامل 
  .دیم الخدمات المصرفیة اإلسالمیة بموجب ترخیص تق)ب.م.ش(التجاریة لبنك اإلثمار 

في مجموعة واسعة من الخدمات ) عةالمجمو (تتمثل األنشطة الرئیسیة التي یقوم بها البنك والشركات التابعة له 
المالیة ،والتي تشمل األعمال المصرفیة والتجاریة واألستثماریة ،واألعمال المصرفیة الخاصة ،والتكافل وٕاجارة 

  ) اإلدارة على أساس األمانة( المصارفیامها بوظیفة ــویر العقارات ،كما تتضمن أنشطة المجموعة قـالمعدات وتط
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  .إلستثمار وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة ألموال مودعة بغرض ا
تقوم المجموعة بأنشطتها التجاریة من خالل المركز الرئیسي للبنك وفروعه بالبحرین ،والشركات الرئیسیة التابعة 

  :1للمجموعة وهي ملخصة بالجدول التالي

  .بنك اإلثمار الشركات الرئیسیة التابعة لمجموعة):15(جدول رقم
    %نسبة الملكیة   الشركات التابعة

  النشاط التجاري الرئیسي  بلد التأسیس  اإلقتصادیة  التصویتیة
  أعمال مصرفیة  باكستان  67  67  بنك فیصل المحدود

  إدارة الثروات واألصول  سویسرا  100  100  إس إیه)سویسرا(مكتب فیصل الخاص
  عقاریة  جزر الكایمان  100  100  شركة اإلثمار للتطویر المحدودة

  عقاریة  مملكة البحرین  51  51  ب.م.فیو دفلومبمنت العقاریة ششركة ستي 
  عقاریة  مملكة البحرین  50  50  ب.م.الجزیرة الصحیة ش

  تمویالت عقاریة  مملكة البحرین  50  63  ب.م.شركة سكنا للحلول اإلسكانیة المتكاملة ش
  استثمار قابضة  سویسرا  100  100  إس إیه) سویسرا(كانترا 

  خدمات إداریة  سویسرا  100  100  للخدمات اإلداریة إس إیه دار المال اإلسالمي
  استثمار قابضة  لكسمبورغ  100  100  إس إیه) لكسمبورغ(فیصل للتمویل 

  استثمار قابضة  لكسمبورغ  100  100  إس إیه) لكسمبورغ(الشامل للتمویل 
  استثمار قابضة  األنتیل،هولندا  N.V 100  100) .األنتیل،هولندا(فیصل للتمویل 

  .68: ،ص  2014لسنة  اإلثمارالسنوي لبنك  التقریر : لمصدرا

  :مجموعة البركة المصرفیة  - 2
ویذكر أن مجموعة البركة المصرفیة ،فردیة  بنوك 10 لتجمع 2002 عام المصرفیة البركة مجموعة تأسست

ن مرخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرین المركزي، ومدرجة في بورصتي البحری.) ب.م.ش(
وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حیث تقدم خدماتها . وناسداك دبي

ومنحت كل من الوكالة اإلسالمیة الدولیة . المصرفیة الممیزة إلى حوالي ملیار شخص في الدول التي تعمل فیها
ائتماني مشترك للمجموعة من  العالمیة للتصنیف االئتماني المحدودة تصنیف   Dagongللتصنیف وشركة

على مستوى التصنیف الدولي ) القصیر المدى( A3 ) /الطویل المدى( BBB+الدرجة االستثماریة 
كما منحت . على مستوى التصنیف الوطني) القصیر المدى( A2 (bh))/ الطویل المدى(  A+   (bh)درجة،و 

على ( Bو ) على المدى الطویل+ (BBبدرجة مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمیة المجموعة تصنیف ائتماني 
 ).المدى القصیر

 في السمحاء اإلسالمیة الشریعة ومبادئ ألحكام وفقاً  والمالیة المصرفیة وخدماتها منتجاتها البركة بنوك وتقدم  
 به المصرح المال رأس ویبلغ هذا الخزینة، خدمات إلى باإلضافة واالستثمار والتجارة، التجزئة، مصرفیة مجاالت

 .أمریكي دوالر ملیار 2.1 نحو الحقوق مجموع یبلغ كما أمریكي، دوالر ملیار 1.5 للمجموعة
 حیث دولة، عشر خمسة في تمثیل ومكاتب تابعة مصرفیة وحدات في ممثالً  واسعاً  جغرافیاً  انتشاراً  وللمجموعة  

   جنوبباكستان، البحرین، دان،السو  تونس، الجزائر، مصر، األردن، تركیا،: من كل في فرع 650 من أكثر تدیر
                                                

 .68:،ص  2014مار لسنة التقریرالسنوي لبنك االث 1
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       لیبیا من كل في تمثیل مكتبي إلى افةــــباإلض ودیة،ــــالسع العربیة والمملكة راقــــالع سوریــة، لبنان، ریقیا،ــفإ
  .1إندونیسیاو 

  :بنك بوبیان - 3
لشریعة كبنك یعمل وفق شروط وأحكام ا 2004بنك بوبیان مصرف إسالمي حدیث النشأة تأسس في عام 

والمتمولین من    اإلسالمیة الغراء مطبقًا المنهج اإلسالمي الصحیح في كافة تعامالته مع عمالئه المستثمرین
والتعامالت البنكیة المرتكزة   على نشر الثقافة المصرفیة اإلسالمیة   یحرص بنك بوبیان. األفراد أو الشركات

المي كویتي یتم تأسیسه في دولة الكویت وفقًا لقانون والنزاهة ، وهو أول مصرف إس    على الصدق والشفافیة
بهدف ممارسة كافة  88وقد تأسس بموجب المرسوم األمیري رقم . 2003لعام  33المصارف اإلسالمیة رقم 

وقد بلغ رأس المال المدفوع . األنشطة المصرفیة والمالیة والتجاریة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة السمحاء
  .ملیون دینار كویتي 100  نشاءعند اإل

  :مصرف الیمن البحرین الشامل - 4
برأس مال مقدارة  2002 فبرایر 17 بتاریخ ) مقفلة یمنیة مساهمة شركة ( الشامل البحرین الیمن مصرف تأسس

 مركزه طریق عن ة الیمني ة الجمهوري في المصرفي ه نشاط ویزاول المصرف هذا ، ل یمنيریاستة ملیار 
 وعدن ) حدة ، تعز شارع ، شعوب ( صنعاء مدن في وفروعه الموجودة الستین شارع  صنعاء بمدینة الرئیسي
 وفقاً  المصرفیة والخدمات واالستثمار التمویل أعمال المصرف ویباشر ، وتعز والحدیدة والمكال عثمان والشیخ
رفیة الهادفة إلحیاء صور ن أهداف المصرف الرئیسیةالسعى إلدخال الخدمات المصم،و  اإلسالمیة للشریعة

 التكافل اإلجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة بتطویر وسائل جذب االموال والمدخرات واستثمارها
باالضافة الى تمویل ومزاولة انشطة التجارة الداخلیة والمساهمة في مشروعات التنمیة ، اإلستثمار األمثل

  .الشریعة اإلسالمیة بأحكاماإلقتصادیة واإلجتماعیة،اإللتزام 
 الشرعیة الرقابة هیئة قبل من الدوریة للرقابة تخضع المصرف عملیات جمیع فان األحكام بتلك االلتزام لضمانو 

 في الشروع قبل المسبقة الهیئة موافقة بأخذ المصرف إدارة وتقوم، المعامالت فقة في ومختصة مستقلة هیئة وهي
  .الغراء اإلسالمیة الشریعة مبادئ مع المصرف عملیات جمیع تطابق وجوب حیث من جدید نشاط أو عملیة أي

  :بیت التمویل الكویتي - 5
 كافة في اإلسالمي المنهج وتطبق تتبع رائدة إسالمیة مصرفیة مؤسسة" بیتك" الكویتي التمویل بیت یعتبر

 رواد من أصبح فقد یومال أما ، 1977 عام في الكویت دولة في تأسیسه یتم إسالمي بنك أول فهو تعامالتها،
 . العالم في اإلسالمي المصرفي العمل وقادة
 العامة الهیئة ، لألوقاف العامة األمانة ، لالستثمار العامة الهیئة" بیتك" الكویتي التمویل بیت مساهمي كبار من

 بیت ویعد كما،،2014دیسمبر 31 في كما وذلك ، االجتماعیة للتأمینات العامة والمؤسسة القصر لشؤون

                                                
  .15/10/2016:،أطلع علیھ بتاریخ  http://www.albaraka.com :الموقع اإللكتروني لمجموعة البركة المصرفیة  1
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 المالیة لألوراق الكویت سوق في ومدرجة مسجلة عامة كویتیة مساهمة شركة" بیتك" الكویتي التمویل

)KSE.KFIN .( 
 الشریعة مبادئ مع تتوافق التي المصرفیة والمنتجات الخدمات من كبیرة باقة" بیتك" الكویتي التمویل بیت ویقدم

 التمویلیة والخدمات التجاریة، الخدمات االستثماریة، المحافظ ،المالي التداول العقاریة، الخدمات مثل اإلسالمیة
 اإلمارات دولة السعودیة، العربیة المملكة البحرین، مملكة الكویت، دولة من كل في واألفراد للشركات المخصصة

  .1ألمانیا مالیزیا، تركیا، المتحدة، العربیة

  :مصرف قطر اإلسالمي - 6
كأول مؤسسة مالیة إسالمیة في قطر، وتخضع  1982في سنة " رفالمص"تأسس مصرف قطر اإلسالمي 

جمیع منتجاته وعملیاته المصرفیة إلشراف هیئة للرقابة الشرعیة بما یضمن االلتزام الدقیق بمبادئ وأحكام 
 .الشریعة اإلسالمیة في أنشطة المصرف وعملیاته التمویلیة

یقدم المصرف . لایرملیار  127وبلغت الموجودات  ،2015قطري في نهایة  لایرملیار  2.36بلغ رأس المال 
 14فرعًا تغطي المواقع الهامة واالستراتیجیة في قطر، تضم  31خدماته للعمالء في السوق القطریة من خالل 

جهازًا توفر السحب النقدي  170ویعزز ذلك شبكة للصراف اآللي تضم اكثر من . فرعًا خاصًا للسیدات
من سوق % 41أكبر مؤسسة مالیة إسالمیة في قطر حیث یستحوذ على نسبة یعتبر المصرف ،و واإلیداع

ویعد المصرف ).اإلسالمیة والتقلیدیة(من إجمالي السوق المصرفیة % 11الصیرفة اإلسالمیة في البالد، وحصة 
یمتلك المصرف حصصًا و .أیضًا واحدًا من أكبر المصارف اإلسالمیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

مصرف كیو إنفست، شركة الجزیرة للتمویل، : هامة في مجموعة من المؤسسات المالیة واالستثماریة في قطر
للمصرف حضور عالمي قوي یتمثل في .، درة الدوحة"بیمه"شركة عقار، شركة ضمان للتأمین اإلسالمي 

لعربي في لبنان، وبنك في بریطانیا ، وبیت التمویل ا QIB-UK: المؤسسات المالیة التابعة له في الخارج
یهدف إلى أن یكون مصرفًا لكل شرائح المجتمع من .التمویل اآلسیوي في مالیزیا، وفرع المصرف في السودان

خالل التزامه بتقدیم خدمات مصرفیة شاملة محورها االهتمام باحتیاجات كافة شرائح العمالء واستخدام أحدث 
اصًا ألصحاب الثروات والدخل المرتفع من خالل برنامج التمیز یولي المصرف اهتمامًا خو .التقنیات المصرفیة

كما  ،الذي یوفر مجموعة من الخدمات التي تحقق تطلعات هذه الفئة الى جانب الخدمات المصرفیة الخاصة
یتبنى المصرف استراتیجیة هادفة لتعزیز مكانته ،و أطلق برنامج أعمالي لخدمة الشركات الصغیرة والمتوسطة

القتصاد القطري من خالل تقدیم الحلول المالیة اإلسالمیة لتمویل المشروعات االستراتیجیة للبنیة ودوره في ا
وتلبیة احتیاجات الشركات التي تعمل في  ،التحتیة، وتمویل الشركات الكبرى، والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

لمالیة التي حققها المصرف ، جعل إن األداء المتمیز، والنتائج ا.مختلف القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات
“ A“من فتش ، و “ +A“وكاالت التصنیف العالمیة المشهورة ، تمنح المصرف تصنیفًا متقدما حیث حصل على 

  .2من استاندرد أندبورز“ -A“من كابیتال انتلجانس ، و
                                                

  .15/01/2015ع علیھ بتاریخ ،أطل www.kfh.com :الموقع اإللكتروني لبیت التمویل الكویتي 1
  .15/01/2015،أطلع علیھ بتاریخ www.qib.com.qa :الموقع اإللكتروني لمصرف قطر اإلسالمي  2
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  :بنك سبأ اإلسالمي - 7
 25بتاریخ  25زیر التموین والتجارة رقم تأسس بنك سبأ اإلسالمي كشركة یمنیة مساهمة مقفلة بموجب قرار و 

 .م1997ریل أف 2م الصادر بتاریخ /م311م وتصریح البنك المركزي الیمني رقم 1996یونیو 
مساهمین عریضة تصل  م كصرح اقتصادي إسالمي بقاعدة1997وبدأ البنك نشاطه رسمیًا في الثالث من ابریل 

ملیار لایر  10.342مبلغ  2013جمالي رأس ماله سنة ،وبلغ أمساهم من جمیع شرائح المجتمع  6400إلى 
 .یمني

الذراع االستثماري للقطاع الخاص  ICDلتنمیة القطاع الخاص اإلسالمیة المؤسسةومن أهم المساهمین في البنك 
، حیث أن اكبر حصة مساهمین هي مع هاتین الجهتین ،  اإلسالمي، وكذلك بنك دبي للتنمیةللبنك اإلسالمي 

 .إلى مساهمین محلیین باإلضافة 
ویقوم البنك بممارسة األعمال المصرفیة والمالیة والتجاریة وأعمال االستثمار وفقا ألحكام الشـریعة اإلسالمیة 

حافظات وبإشراف هیئة الرقابة الشرعیة وذلك من خالل المركز الرئیسي بمدینة صنعاء وفروعه المنتشرة فـي م
  .الجمهوریة الیمنیة 

  :اإلسالمي الدولي سوریة بنك - 8
تأسس بنك سوریة الدولي اإلسالمي في إطار شراكة استراتیجیة بین القطاعین الخاص في كل من الجمهوریة 
العربیة السوریة ودولة قطر على شكل شركة مساهمة سوریة مغفلة برأسمال قدره خمسة ملیارات لیرة سوریة، 

م بتاریخ /67زراء في الجمهوریة العربیة السوریة رقم بموجب قرار الترخیص الصادر عن السید رئیس مجلس الو 
إیذانًا بانطالقة العمل المصرفي اإلسالمي في سوریة، ولیمارس البنك أعماله المصرفیة، وفق أحكام  7/9/2006

  .، الذي فتح الباب أمام إنشاء وتأسیس بنوك إسالمیة في سوریة2005لعام  35المرسوم التشریعي رقم 
فكرة تأسیس البنك لدى نخبة من المستثمرین القطریین، یتصدرهم بنك قطر الدولي اإلسالمي لقد جاءت والدة 

ومجموعة من الشركات والمؤسسات اإلسالمیة واألفراد، نتیجة إدراكهم وقناعتهم بجدوى االستثمار في سوریة 
ألحكام قانون إحداث المصارف ووفقًا . باعتبارها بیئة استثماریة محفزة، ومكان استراتیجي آمن لالستثمار العربي

، تقدم مؤسسو البنك القطریین بطلبات للترخیص، وتم الحصول على 2001لعام  28الخاصة، والمشتركة رقم 
لیشكل حدثًا تاریخیًا هامًا في تاریخ إنشاء المصارف اإلسالمیة في سوریة،  2006الترخیص في أیلول عام 

ة لبنك سوریة الدولي    :اإلسالمي ،أما ملكیة البنك فهي موزعة كالتالي وبدایة النطالقة خیرٌ
من رأس المال وبما % 30بنسبة مساهمة قدرها ) المؤسس االستراتیجي الرئیسي(بنك قطر الدولي اإلسالمي  -أ

ملیار وخمسمائة ملیون (ملیار لیرة سوریة  1.5، وتبلغ قیمتها األسمیة )ثالثة مالیین سهم(ملیون سهم  3یعادل 
  )لیرة سوریة

ملیون (ملیون سهم  1.9من رأس المال وبما یعادل % 19المؤسسون القطریون بنسبة مساهمة قدرها  -ب
  .1)تسعمائة وخمسون ملیون لیرة سوریة(ملیون لیرة سوریة  950وتبلغ قیمتها األسمیة ) وتسعمائة ألف سهم

                                                
  .15/01/2016:علیھ بتاریخ  ،أطلعwww.siib.sy :اإلسالمي  الدولي الموقع اإللكتروني لبنك سوریة 1
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  :بنك دبي اإلسالمي - 9
لمرسوم األمیري الصادر عن صاحب السمو حاكم تأسس بنك دبي اإلسالمي كشركة مساهمة عامة، بموجب ا

، ملیار درهم إماراتي 3.798برأس مال قدره  م1975مارس 12ه، الموافق 1395صفر 29إمارة دبي بتاریخ 
  .بغرض تقدیم الخدمات المصرفیة وقفا ألسس الشریعة اإلسالمیة

 في دولة إسالمي بنك أكبرو  نشاطاته، جمیع في اإلسالمیة الشریعة مبادئ یطبق إسالمي بنك أول ویعد
 ،"المالي دبي سوق" في ومدرجة عامة، مةھمسا كشركة "اإلسالمي دبي بنك" یشتهرو  المتحدة، العربیة اإلمارات
 ومنتجاته خدماته بمحفظة

 فرعاً  90 تضم شبكة حالیاً  البنك یدیر .والمرونة واالبتكار الجودة معاییر أعلى مع تتفق التي المتنوعة المصرفیة
  .المتحدة العربیة اإلمارات ولةد في
 مجاالت مختلف في لتمیزه تقدیراً  2004 العام منذ وعالمیة وٕاقلیمیة محلیة جائزة195 بنحو الفوز البنك استطاعو 

 المسؤولیة أنشطة إلى باإلضافة االستثماریة والصیرفة والشركات األفراد خدمات ذلك في بما المصرفي، العمل
 دولة في للعام االسالمي البنك" لقب لیحمل اإلسالمي دبي بنك اختیار تم .تشاریةاالس والخدمات االجتماعیة

 األعمال تمیز جوائز في "المتحدة العربیة اإلمارات دولة في للعام راسخ بنك أفضل"و " المتحدة العربیة اإلمارات
 المرموقة الجوائز من عدداً  ةاألخیر  الفترة في اٌإلسالمي دبي بنك حصد . التوالي على الثانیة للمرة 2015 لعام

 للشركات المصرفیة للخدمات بنك أفضل" و "األوسط الشرق في لألفراد المصرفیة للخدمات بنك أفضل" كجائزة
م أفضل"و "الشرقاألوسط في تجاري بنك أفضل" و "األوسط الشرق في  وأفضل "األوسط الشرق في للصكوك منّظ

 البنك فاز ذلك، على عالوة . 2015 لعام اإلسالمیة واألعمال المال جوائز توزیع حفل خالل "صكوك صفقة
 منظم أفضل"و ،"إسالمي بنك أفضل" كجائزة 2016 لعام المالي للقطاع إیست میدیل بانكر جوائز من بعدد

 جائزة أیضاً  حصد كما التوالي، على الثاني للعام "لألفراد المصرفیة للخدمات إسالمي بنك أفضل"و ،"للصكوك
 .1األولى للمرة "للشركات المصرفیة للخدمات كبن أفضل"

  :البنك اإلسالمي الفلسطیني - 10
وبدأ نشاطة المصرفي في مطلع  1995تأسس البنك اإلسالمي الفلسطیني كشركة مساهمة عمومیة محدودة عام 

عة بعد حصوله على ترخیص سلطة النقد بمزاولة جمیع األعمال المصرفیة وفقا ألحكام الشری 1997العام 
ویعتبر  ،فرع المعامالت االسالمیة  –تم شراء صافي موجودات بنك القاهرة عمان  2005اإلسالمیة، وفي عام 

البنك االسالمي الفلسطیني من أكبر المؤسسات المصرفیة االسالمیة في فلسطین، یقدم جمیع االعمال المصرفیة 
السالمیة من خالل مقره الرئیسیي بمدینة رام هللا والمالیة والتجاریة وأعمال االستثمار وفقا الحكام الشریعة ا

فرع ومكتب في اهم المناطق الحیویة بفلسطین،  21وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات والبالغ عددها 
  .وشبكة اجهزة الصرافات االلیة الواسعة

  :ویهدف المصرف إلى 

                                                
 .06-03:،ص 2015سالمي ،البیانات المالیة لسنة بنك دبي  اإل 1
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  .المتمیزة االسالمیة المصرفیة الخدمات ونشر تقدیم  ·  
  .متمیزة بشریة كوادر وجذب وتطویر تنمیة  ·
  .المستدامة واالقتصادیة اإلجتماعیة التنمیة في الفعالة المساهمة  ·
  .مجزیة أرباح وتحقیق العائد تعظیم  ·
 لمجلة وفقا وذلك 2015 للعام فلسطین في إسالمي بنك أفضل جائزة على الفلسطیني اإلسالمي البنك حصلو 

IFN 1.المتحدة العربیة االمارات دولة في ومقرها العالم عبر سالمياإل التمویل بشؤون تعنى والتي  

  :البنك اإلسالمي العربي - 11
وهو شركة  8/1/1995تأسس البنك اإلسالمي العربي، كأول شركة مصرفیة إسالمیة تعمل في فلسطین، بتاریخ 

، ویقوم 1996م وقد باشر البنك نشاطه المصرفي في مطلع عا 563201011مساهمة عامة مسجلة تحت رقم 
بممارسة األعمال المصرفیة والمالیة والتجاریة وأعمال االستثمار وفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة من خالل 

  .المركز الرئیسي بمدینة البیرة وفروعه المنتشرة في فلسطین
في والقیام یعمل البنك على ترسیخ مبدأ التعامل مع النظام المصرفي اإلسالمي كخیار أول للتعامل المصر   و

بدور فعال في النهوض بالنظام االقتصادي اإلسالمي لتحقیق مبدأ التكافل ومراعاة األهداف االجتماعیة 
اإلسالمیة، ویلتزم البنك بتقدیم حلول وخدمات مصرفیة إسالمیة عصریة ذات جودة عالیة، من خالل االستمرار 

والعمل ضمن روح الفریق الواحد، وتدریب الكوادر  في تسویق وتعمیق مبادئ االقتصاد اإلسالمي محلیًا ودولیاً 
  .على األعمال المصرفیة حسب الشریعة اإلسالمیة وقبول المشورة من الجمیع لما فیه خدمة المجتمع

البنك إلى تلبیة االحتیاجات المصرفیة المتنوعة للمتعاملین وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة الغراء والتي   یسعىو   
طلباتهم وتوقعاتهم بما یضمن تحقیق أفضل العوائد الممكنة للمساهمین والمودعین على تضاهي أو تفوق مت

أساس یتسم بالثبات واالستقرار، وتقدیم خدمات مصرفیة إسالمیة باستخدام وسائل التكنولوجیا واالتصاالت 
حدث التقنیات المتاحة الحدیثة استجابة لمتطلبات التطور واإلبداع والمنافسة وتنوع رغبات العمالء، واستخدام أ

  .2وتطبیق أرقى المعاییر المهنیة

  :شركة الراجحي المصرفیة - 12
ویتمتع مصرف . م1957أحد أكبر المصارف اإلسالمیة في العالم، نشاطه عام كبدأ مصرف الراجحي، 

ح أول فرع وتم افتتا. عامًا في مجال األعمال المصرفیة واألنشطة التجاریة 58الراجحي بخبرة تمتد ألكثر من 
م في حي 1979م، بینما افتتح أول فرع للسیدات عام 1957لمصرف للرجال في حي الدیرة في الریاض عام 

م، دمج مختلف المؤسسات التي تحمل أسم الراجحي تحت مظلة واحدة في 1978وقد شهد العام .الشمیسي
وبما . مساهمة سعودیة عامة تم تحویل المصرف إلى شركة 1988شركة الراجحي المصرفیة للتجارة وفي عام 

أن المصرف یرتكز إلى مبادئ المصرفیة اإلسالمیة بشكل أساسي، فهو یلعب دورًا رئیسیًا وأساسیًا في سد 
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الفجوة بین متطلبات المصرفیة الحدیثة والقیم الجوهریة للشریعة اإلسالمیة مشكًال معاییر صناعیة وتنمویة 
الریاض بالمملكة العربیة السعودیة، بمركز مالي قوي وهو یدیر یتمتع مصرف الراجحي، ومقره .یحتذى بها

سعودي  لایرملیار  16.25، ویبلغ رأس ماله )ملیار دوالر أمریكي 80(سعودي  لایرملیار  307أصوًال بقیمة 
فرعًا وأكثر  500ولدیه شبكة واسعة تضم أكثر من . موظفاً  9,600، ویعمل فیه أكثر من )ملیار دوالر 4.3(

مراكز للحواالت المالیة، كما أن لدیه  170أجهزة نقاط البیع، و  46,000جهاز صراف آلي و 4,100من 
  .أكبر قاعدة عمالء بین المصارف السعودیة

  :بنك معامالت - 13
وهو مؤسسة مالیة إسالمیة كاملة . ومقره في كوااللمبور 1999أكتوبر  1في  عملهبدأ بنك معامالت مالیزیا 

مؤسسة مالیة رائدة تقدم الخدمات والمنتجات المالیة هو ، و )1983(لسنة لمصارف اإلسالمیة تعمل تحت قانون ا
 .القائمة على الشریعة

المنتجات والخدمات المماثلة و التمویل والخدمات المصرفیة أسالیب الودائع و أنواع یقدم البنك مجموعة واسعة من 
ذوي الخبرة  مجموعة من الموضفین لدیهنك معامالت ب. لالقتصاد المالیزي، بغض النظر عن العرق أو الدین

الفروع من خالل شبكة واسعة من  في الساحة المصرفیة المالیزیة حضورهعزز یفي مجال الصیرفة اإلسالمیة، و 
  .فرع ومراكز خدمة  55تضم 

   :بنك میزان  - 14
ملیار  10برأسمال مدفوع قدره شركة مساهمة عامة مدرجة وهو بنك میزان، أول وأكبر بنك إسالمي في باكستان، 

بدأ البنك عملیاته في عام  ،من المؤسسات المالیة األسرع نموا في القطاع المصرفي في البالد هوو . روبیة
یقدم البنك مجموعة شاملة ،و  اإلسالمیةمزاولة األعمال المصرفیة  رخص بنك باكستان ، بعد أن أصدر 2002

 ،فرعا في  مدن البالد 550أكثر من بمیة من خالل شبكة مصرفیة من المنتجات والخدمات المصرفیة اإلسال
الخدمات  وكذا یوفر بطاقات فیزا وماستر كارد، توفر خدمات جهاز صراف آلي  500تشمل أكثر من  كما

  .والرسائل النصیة القصیرة النقالتطبیقات الهاتف و المصرفیة عبر اإلنترنت 
على تطویر المنتجات والخدمات ،ویعمل جاهدا عة اإلسالمیة یعمل البنك بشكل صارم وفقا لمبادئ الشری

أنشأ فقد ، . اإلسالمیةفي مجال اإلستثمارات اإلسالمیة البحوث واالستشارات اإلسالمیة ،كما یوفر المصرفیة 
  .1لشریعة لمخصصة لتطویر المنتجات وقسم االمتثال قسما البنك 
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  .لي للبنوك محل الدراسة أهم مؤشرات األداء الما :المطلب الثاني 

  :مجموعة بنك اإلثمار  - 1
 على وذلك ، 2013 دیسمبر31 في المنتهي للعام بحریني دینار ملیون 29.9 بلغت خسارة صافي البنك سجل
. نفسها الفترة في والضرائب، قبل خصم المخصصات بحریني، دینار ملیون 1.8 بلغ ربح تحقیق من الرغم

 بالمقارنة ، 2013 عام من الرابع للربع بحریني دینار ملیون 25.4 بلغت صافي خسارة العام نهایة نتائج وتشمل
 التي الرئیسیة العوامل ومن.الماضي العام من نفسها الفترة في بحریني دینار ملیون 4.2 بلغت بصافي خسارة

 الحد زیادة جانب إلى باكستان في الخصم معدل االنخفاض الملحوظ في العام لهذا المجموعة داء أ على أثرت
 وصل كما فیصل المحدود، بنك في كبیر بشكل الربح شتدني هام مما أدى إلى المطلوبات األدنى منتجات

 المائة في 13.9 بنسبة لأي اق 2013 عام في بحریني دینار ملیون 75.4 اإلثمار إلى لبنك التشغیلي الدخل
  .المحدود فیصل بنك في الربح هامش دالتمع تدني ىال األساس  ذلك في ویرجع 2012 عام في مثیله عن
 نمت حیث :اسیةساأل األعمال في وجید نم تحقیق مع  استقرارها اإلثمار لبنك العمومیة المیزانیة تواصل كما

 األرباح، معدالت انخفاض متوسط من الرغم على المائة في 13.4 بنسبة المطلقة االستثماریة الحسابات ودائع
 خالل الضعف من بأكثر البحرین العمالء في قاعدة زادت وقد .المستثمرین ثقة على التأكید ویعكس ذلك

 مع المستثمرة والسلع واألرصدة النقد من تتكون والتي األصول السائلة ارتفعت كما الماضیة، الثالث السنوات
 ومیة وال تشملالعم المیزانیة من المائة في 14.8 حوالي وتمثل األخرى والمؤسسات والمؤسسات المالیة البنوك

 لدیها والتي الخارج في تابعة للبنك شركة قبل من الحكومیة المالیة األوراق في االستثمارات السائلة األصوال
  .عالیة سیولة
 مجموع العام خالل المثال على سبیل زاد حیث .للبنك المصرفیة التجزئة في أعمال نمو ملحوظ حققكما 

 في 21 بنسبة المطلقة، االستثماریة والودائع "ثمار " وحسابات توفیرال وحسابات للعمالء الجاریة الحسابات
 التمویلیة نشاطاته توسعة  في دینار ملیون 521 إلى بحریني دینار ملیون 431 من ، 2013 عام في المائة
 .العام خالل بحریني دینار ملیون 281 إلى بحریني دینار ملیون 233 من المائة في 20 بنسبة زادت والتي

 وحسابات الجاریة الحسابات في ملحوظ تحسن النمو مع في المحدود لبنك فیصل األساسیة األعمال واصلوت
 سعر معدالت االنخفاض في نتیجة متواضعاً  نمواً  لدیه التمویل محفظة سجلت وقد .المائة في 20 بنسبة التوفیر
  1.الحكومیة المالیة في االوراق مؤقت بشكل الفائضة السیولة وضع وتم المالیة األوراق خصم

  :مجموعة البركة المصرفیة  - 2
 23.46 لتبلغ 2014 عام في 12%بنسبة  نمواً  المصرفیة البركة لمجموعة المجمعة األصول إجمالي شهد
واالستثمارات  التمویالت إجمالي في % 15 بنسبة التوسع إلى األساس ذلك في ویرجع أمریكي، دوالر ملیار
 لبیوع المدینة الذمم أنشطة من النمو المتحقق نصف جاء حین وفي .أمریكي الردو  ملیار 17.62 بلغ الذي

 سجلت المنتهیة بالتملیك اإلجارة محفظة فإن ،11%  أو أمریكي دوالر ملیار 1.13بقیمة  ارتفعت التي المرابحة

                                                
 .10، 09:،ص  2014التقریرالسنوي لبنك االثمار لسنة  1
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، نمواً   الذي رباتالمضا تمویل عن فضال أمریكي، دوالر ملیار1.49 لتبلغ 59%  بنسبة زادت حیث ملموسًا
 المتاجرة غیر لغرض المحتفظ بها واالستثمارات أمریكي، دوالر ملیار 1.03 إلى لیصل 27%بنسبة  ارتفع

المحققة  المستویات من 7% بنسبة أعلى أي أمریكي، دوالر ملیار2.35 قیمة مسجلة العام أنهت التي للمجموعة
، نمواً  األخرى الفئات باقي شهدت كما. 2013 عام في وفیما یلي شكل بیاني یبین .أقل كان بمستویات ٕانو  أیضًا

  :بعض مؤشرات األداء لمجموعة البركة المصرفیة 

  .2014إلى 2010بعض مؤشرات األداء لمجموعة البركة المصرفیة للسنوات من ):04(شكل رقم   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2015یة لسنة التقریر السنوي لمجموعة البركة المصرف:المصدر                             

 النسبة ارتفاع من بالرغم إجمالي الموجودات من األكبر الجزء تشكیل واالستثمارات التمویالت إجمالي وواصل
األوراق  تلتها واالستثمارات، التمویالت من % 67 نسبة المرابحات وبلغت ذمم .% 75 إلى طفیف بشكل الفعلیة
 ،وشكلت8% بنسبة بالتملیك ،واإلجارة المنتهیة13% كلت ش التي المتاجرة غیر لغرض بها المحتفظ المالیة
  .المتبقي معظم العقارات في والسلم واالستثمارات والمشاركة المضاربة أنشطة

 تحقیق مع ،12%  بنسبة االستثماریة، نمواً  الحسابات حاملي حقوق ذلك في بما العمالء، حسابات شهدت كما
الحسابات  حاملي حقوق على ویتركز مكون أكبر في%  14دة بنسبةالزیا خالل من النمو من األكبر المعدالت

 بین الودائع ارتفعت بینما 6% نموًا بنسبة للعمالء األخرى والحسابات الجاریة الحسابات وشهدت .االستثماریة
 إلى لتصل 19%  بنسبة المیزانیة خارج االستثماریة الحسابات حقوق حاملي وارتفعت 11% بنسبة البنوك
 دوالر ملیار 5.30 إلى 6%بنسبة  المحتملة وااللتزامات االرتباطات ارتفعت بینما أمریكي، دوالر ونملی848

  .أمریكي
  .أمریكي دوالر ملیون 918 إلى لیصل1% بنسبة طفیف بشكل للمجموعة التشغیلي الدخل إجمالي ارتفع ولقد

    
  السنوات
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واالستثمارات  التمویالت من المتحقق الدخل من المجموعة حصة في11%  بنسبة االرتفاع من وبالرغم 
 حاملي حقوق في كمضارب حصتها في % 369 بنسبة والزیادة كمضارب، حصتها ذلك في بما المشتركة،
الخدمات  من المحقق الدخل في 4% بنسبة وزیادة والحوافز، المیزانیة المدرجة في غیر االستثماریة الحسابات
 43% . بنسبة انخفضت التي االیرادات األخرى انخفاض ببسب إجماال تغطیته تم قد النمو وهذا .المصرفیة

الدخل  صافي جاء أمریكي، دوالر ملیون 521 إلى 7% بنسبة ارتفعت التشغیلیة التي المصروفات خصم وبعد
 حققت والتي المخصصات أدى انخفاض ولكن .أمریكي دوالر ملیون 396 مستوى عند 6% بنسبة أقل التشغیلي

 7% بنسبة أعلى أي أمریكي، دوالر ملیون 275 بقیمة ربح صافي إلى تحقیق العالیة ئبالضرا من أعلى توازناً 
   2013. عام في المتحقق الربح صافي من

  :بنك بوبیان - 3
عزى دینار ملیار 2.65 إلى لیصل 2014 في عام 21 % بنسبة نمواً  األصول إجمالي شهد ُ  ذلك كویتي وی

 دینار ملیار 1.8إلى  لتصل 2014 في 21 % بمعدل نمت التي یلمحفظة التمو  في الزیادة إلى رئیسي بشكل
 في الترتیب على 13 %و22 % بمعدل نمواً  الشركات وتمویل االستهالكي التمویل من كالً  شهد وقد .كویتي

  .المقیمین هو العمالء فیه الرئیسي السبب كان االئتمانیة نمو التسهیالت أن كما 2014 عام
  :التالیة بعض مؤشرات األداء للبنك وتظهر األشكال البیانیة

  .2014-  2010بعض مؤشرات األداء لبنك بوبیان في الفترة من ):05(شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .17، 12:،ص 2015السنوي لبنك بوبیان  رالتقری: المصدر
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عد كویتي دینار ملیون 238 إلى لتصل 2014في  29 % بنسبة االستثمارات محفظة زادت وقد ُ  السبب وی
 األصول وظلت نسبة .المالیة الفوائض الستغالل البنك التي یستخدمها السائلة الصكوك هو ذلك في لرئیسيا

 2 إلى لیصل %26بنسبة  العمالء ودائع حجم كما ارتفع ، 2014 في25 % عند األصول إجمالي إلى السائلة
  .12 %  یبلغ نمواً  محققةً  كویتي ملیون دینار 296 إلى المساهمین حقوق ارتفعت كویتي،و دینار ملیار
  67.1بمبلغ مقارنة كویتي دینار ملیون 78.4 لتبلغ 2013 من  17 % بنسبة التشغیلیة اإلیرادات ارتفعت كما

 وٕایرادات إیرادات التمویل صافي في النمو إلى رئیسیة بصورة هذه الزیادة وتعود . 2013 في كویتي ملیون دینار
 66.2 لیبلغ 9 % التمویل بنسبة إیرادات صافي وزاد ،للبنك الرئیسیة عمالتمثل األ التي والعموالت األتعاب
 األتعاب إیرادات حقق صافي كما 2013 في كویتي دینار ملیون 60.7 مقارنة بمبلغ كویتي دینار ملیون

 ثماراالست إیرادات صافي أیضاً  وقد ارتفع،  58 % بلغت نمو بنسبة كویتي دینار ملیون2.6 بلغ نمواً  والعموالت
عزى .كویتي ملیون دینار 3 بمبلغ ُ  والذي 2014 عام خالل العمومیة المیزانیة القوي في النمو إلى التحسن هذا وی

 ملیون35.4  لتبلغ 16 % بنسبة التشغیلیة المصروفات وزادت.البنك إلستراتیجیة الناجح للتطبیق كان نتیجةً 
 البنك حجم أعمال في والتوسع للنمو نتیجةً  2013 في دینار كویتي ملیون 30.5 بمبلغ مقارنة كویتي دینار

  .للبنك جدیدة فروعاً  وافتتاح
  :مصرف الیمن البحرین الشامل - 4

 394ارتفاعا ملحوظا فقد  بلغت صافي األرباح  2014ارتفعت أربح مصرف الیمن البحرین الشامل سنة  
  فقط ،  لایریون مل 14فیما كانت قیمة األرباح في السنة السابقة نحو  لایر ملیون 

  :المالیة للمصرف  البیاناتوفي مایلي شكل یبین بعض 
  .مصرف الیمن البحرین الشامللبعض البیانات المالیة ):06(شكل رقم 
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،بعدما كان لایر 53.2كما أن نصیب السهم الواحد من صافي األرباح ارتفع بدوره أیضا خالل الفترة نفسها إلى 
،أما أرصدة المصرف لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى فقد انخفضت بشكل ملحوظ 2013سنة  لایر 1.9
كما شهد إجمالي أصول البنك . 2012سنة لایر ملیار 16.435كانت  بعد أن  لایرملیار  12.766إلى 

عام یال ملیار ر 53.134بعدما كان  لایرملیار  57.015لیصل إلى  2014ارتفاعا نسبیا هو اآلخر في عام 
2013 .  

إلى  2008ویذكر أن أرصدة البنك لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتیاطي اإللزامي ارتفعت عام 
  .2013عام  لایرملیون 95.321من لایر ملیون  143.178

  :بیت التمویل الكویتي - 5
 إلى للتوزیع قابلة صافیة أرباح تحقیق عن 2014 عام في  "بیتك" بیت التمویل الكویتي  مجموعة تمكنت

 اإلیرادات بلغت . 2013عام في ك.د ملیون 115.9 بقیمة بالمقارنة ك.د ملیون 126.5 بقیمة المساهمین
 اإلیرادات صافي وتعكس . 2013 عام في ك.د ملیون 571.4 ب بالمقارنة ك.د ملیون 645.8 تمویلیةال

 التوزیعات ارتفعت .)ك.د ملیون 2013( 336.4 عام عن 8%بنسبة زیادة ك.ملیون د 363.4 البالغة التمویلیة
 بلغت  2013 عام في ك.د ملیون 235 ب بالمقارنة ك.د ملیون 282.4 إلى التمویل وتكالیف المودعین إلى

 االنخفاض ویعزى 2013 عام في ك.د ملیون 257.3 ب بالمقارنة ك.د ملیون 189.7 االستثماریة اإلیرادات
:                 ،والجدول التالي یبین بعض البیانات المالیة للمجموعة 201 عام في عقارات بیع من االستثنائیة المكاسب إلى

  ك.د.ملیون :الوحدة ت المالیة لمجموعة بیت التمویل الكویتي        بعض البیانا):16(جدول رقم 

  
  
  
  
  

  .27:،ص 2015التقریر السنوي لبیت التمویل الكویتي لسنة :المصدر    

 بنهایة ك.د ملیون 15,288.1 من بدال ك.د ملیون 17,181.9 إلى المجموعة أصول إجمالي ارتفعو 
 ملیون 8,118.9 إلى لتصل ك.د ملیون 523.6 بقیمة لمدینةا التمویل ذمم قیمة وارتفعت   ،2013عام

 ،السنة نهایة في ك.د ملیون 10,881.4 لتبلغ ك.د ملیون 777.4 بقیمة نیالمودع حساباتكما ازدادت ،.ك.د
 ك.د ملیون 3,451.3 إلى لتصل ك.د ملیون 982.8 بقیمة المالیة والمؤسسات البنوك من ودائعال ارتفعت وقد
 الخاصة الملكیة حقوق إجمالي بلغ ،كما.% 14 الودائع إجمالي في الزیادة تكون وبذلك ة،السن نهایة في

   2013 1.نهایة في ك.د ملیون 1,663 ب بالمقارنة ك.د ملیون 1,746 البنك بمساهمي

  
                                                

 .27، 26: ،ص 2015نوي لبیت التمویل الكویتي لسنة التقریر الس 1
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  :مصرف قطر اإلسالمي - 6
 أثمرت ناجحة تیجیة أعمالاسترا تنفیذب ، المصرف مسیرة في نوعیة نقلة لتشكل 2014 المالي العام نتائج جاءت
 حقق لایر ملیار96  إلى لتصل 2013 بعام مقارنة 24% بنسبة نمواً  موجوداته حققت فقد ، للغایة إیجابیة نتائج

 2013 بعام مقارنة %20 قدرها نمو بنسبة لایر ملیون  1,601  قدره 2014 العام أرباح في صافي المصرف
  :المصرف واألشكال التالیة تبین بعض مؤشرات أداء،

  .مياللمصرف قطر اإلس بعض البیانات المالیة):07(رقم  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .43:،ص 2015لسنة  لمصرف قطر اإلسالميالتقریر السنوي :المصدر      

 بنسبة قطري لایر ملیار 60 إلى التمویل حیث وصل النمو لعملیة الرئیسي المحرك التمویلیة النشاطاتظلت 
 حقوق وارتفع إجمالي قطري، لریا ملیار 67 وبلغت 32% بنسبة بقوة ءالالعم ت ودائعوزاد ،27% بلغت نمو

 المصرف ذلك مكن وقد، 2013 نهایة في علیه عما كانت % 5نمو بنسبة لایر ملیار 12.5 إلى المساهمین
 ومن ، 3 بازل متطلبات أعلى من نسبة وهي 14.6% بلغت المال رأس كفایة من مرتفعة االحتفاظ بنسبة من

  . %12.5المركزي  مصرف قطر قبل من المطلوب األدنى الحد
 29%  بنسبة التمویلیة المحفظة نمت حیث 2014 عام في باهرة نتائج للشركات المصرفیة الخدمات حققت كما

 قطاع في ملحوظ نجاح المصرف وحقق .ذاتها للفترة 32% بنسبة ءالالعم ودائع وزادت ، 2013 بالعام مقارنة
 السوقیة الحصة ومن 9% بنسبة اء العم من قاعدته توسیع إلى أدى الذي األمر والمتوسطة لصغیرةا الشركات

  .71% بنسبة

                                                
  .12:،ص 2015لسنة  لمصرف قطر اإلسالميالتقریر السنوي  1
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  :بنك سبأ اإلسالمي - 7
یمني  لایرملیار  223.570حیث بلغت  2014عرف إجمالي أصول بنك سبأ اإلسالمي إرتفاعا ملحوظا سنة 

یمني ،كما شهدت إرباح المصرف إرتفاعا  لایرملیار  184.192فیما كانت قیمتها في السنة السابقة لها 
حیث بلغت نسبة  2013یمني في سنةلایر ملیون  59.20یمني مقابل  لایرملیون  99.97ملحوظا حیث بلغت 

للعملة األجنبیة ، أما % 4.58الیمني،  للریال%  10.65األرباح على الودائع االستثماریة ألكثر من عام 
 لایرملیار  66.40ك والمؤسسات المالیة األخرى بدورها فقد إرتفعت هي األخرى من أرصدة المصرف لدى البنو 

  .یمني لایرملیار  82.70یمني إلى 
 2.368إلى  2014ویذكر أن أرصدة البنك لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتیاطي اإللزامي ارتفعت عام 

  .20131عام  لایرملیار  2.663من  لایرملیار 
  :لبیانیة التالیة تبین تطور بعض البیانات المالیة لمصرف سبأ اإلسالمي واألشكال ا

  .تطور بعض البیانات المالیة لمصرف سبأ اإلسالمي):08(شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . 2013-2015للسنوات  لمصرف سبأ اإلسالميالتقریر السنوي :المصدر          
  
  
  

                                                
  . 2013-  2015التقاریر السنویة لبنك سبأ اإلسالمي للسنوات من  1
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  :اإلسالمي الدولي سوریة بنك - 8
بنسبة تجاوزت 2016ي أرباح بنك سوریة الدولي اإلسالمي في الربع األول من العام الجاري ارتفع صاف

ملیارات لیرة سوریةمتضمنة األرباح  4.7لتصل إلى نحو 2015مقارنة بالربع األول من العام الماضي 324%
اح إعادة تقییم القطع البنیوي الناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي، أما األرباح الفعلیة المتحققة بدون أرب

مقارنة بالربع % 258مالیین لیرة سوریة بنسبة نمو مقدارها  209فبلغت في الربع األول من العام الجاري نحو 
  .2015األول من العام 

عما % 18ملیار لیرة سوریة وبنسبة نمو بلغت حوالي  155وفي جانب موجودات البنك فقد وصل إلى أكثر من 
وحافظ البنك على استقرار ودائعه في ظل الظروف الحالیة من خالل منح .2015یه نهایة العام كان الوضع عل

معدل عائد مناسب ومنافس في السوق المصرفیة، وقام باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمواجهة مخاطر االئتمان 
باإلضافة اتباعه  من تشكیل مخصصات وحجز المؤونات الالزمة والمطابقة لتعلیمات المصرف المركزي،

  .سیاسات كفیلة بالمحافظة على موجودات المصرف المالیة والمادیة واتخاذ كافة التدابیر الالزمة لذلك
ملیار لیرة سوریة، في  133نحو  2016وبلغ إجمالي إیداعات العمالء والتأمینات النقدیة حتى نهایة الربع األول 

بنك والممنوحة لمختلف القطاعات ومجاالت النشاط االقتصادي حین بلغ صافي المحفظة االئتمانیة الخاصة بال
  .ملیار لیرة سوریة نهایة الربع األول من العام الجاري 47.9

ملیار  20لتبلغ نحو  2015عما كان علیه الوضع نهایة % 31كما نمت حقوق مساهمي البنك بنسبة 
 5.6فبلغ نحو % 241لعام الجاري بنسبة وارتفع إجمالي الدخل التشغیلي للبنك في الربع األول من ا،لیرة

  .20151ملیار لیرة في نفس الفترة من العام الماضي  1.6ملیارات لیرة سوریة مقارنة بمبلغ 

  :بنك دبي اإلسالمي - 9
، بزیادة 2015سنةملیون درهم في  839حققت مجموعة بنك دبي اإلسالمي أرباحًا صافیة بلغت ثالثة ملیارات و

خاضعة لموافقة البنك المركزي % 45توزیع أرباح نقدیة بنسبة  ،وتم2014بأرباح عام  مقارنة% 37نسبتها 
  .والجمعیة العمومیة السنویة

، ارتفاع إجمالي الدخل لیصل 2015سنةوأظهرت النتائج المالیة لمجموعة بنك دبي اإلسالمي عن أدائه خالل 
ملیون درهم في  231نة بستة ملیارات ومقار % 21ملیون درهم، بزیادة نسبتها  546إلى سبعة ملیارات و

مقارنة % 19ملیون درهم بزیادة نسبتها  489كما ارتفع صافي اإلیرادات لیصل إلى ستة ملیارات و،2014
  .2014ملیون درهم في  432بخمسة ملیارات و

% 42مالیین درهم، بانخفاض نسبته  410خسائر انخفاض القیمة في العام الماضي لتصل إلى  تتراجع و
في % 35.1من % 34.3، وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل لیصل إلى 2014مالیین درهم لعام  703قارنة بـم

ونما صافي ،ملیون درهم 295إلى ملیار و% 23، بینما ارتفع صافي الرسوم والعموالت بنسبة 2014عام 
  قارنة ـــم% 31بتها ـزیادة نسـضي بماـالل العام الـلیار درهم خـم 97.2ى ـصل إلـوجودات التمویلیة للمجموعة لیـالم

                                                
  .،مرجع سابق.15/01/2016:علیھ بتاریخ  ،أطلع .sywww.siib:اإلسالمي  الدولي الموقع اإللكتروني لبنك سوریة 1
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  .2014ملیار درهم في نهایة  73.9بـ
، فیما ارتفع إجمالي %24ملیار درهم بزیادة نسبتها  20.1كذلك ارتفعت استثمارات الصكوك لتصل إلى 

ارتفاع ودائع ،و 2014مقارنة بنهایة عام % 21ملیار درهم بزیادة نسبتها  149.9الموجودات لیصل إلى 
بزیادة نسبتها  2014ملیار درهم في نهایة  92مقارنة بـ 2015ملیارات درهم في نهایة  110لین لتبلغ المتعام

19.%  
، في حین بلغت نسبة التمویل 2014في نهایة % 14.9مقابل % 15.7ووصلت نسبة كفایة رأس المال إلى 

  .وهي واحدة من أقوى النسب في السوق% 88إلى الودائع 
لتصل  2014درهم في عام  0.61ك دبي اإلسالمي لدى تداوله في سوق دبي المالي من وارتفعت أرباح سهم بن

% 2.4نقطة أساس لترتفع من نسبة  40، وتحسنت العوائد على الموجودات بـ2015درهم في عام  0.81إلى 
  .20151سنة في % 2.8إلى  2014في عام 

  :البنك اإلسالمي الفلسطیني - 10
٪، مقارنة مع العام قبل 15.3ارباحًا ارتفعت بنسبة  2014خالل العام یني حقق البنك اإلسالمي الفلسط

ملیون دوالر  7.522.607، نحو 2014إن صافي أرباح البنك بعد الضریبة، بلغت خالل  كما، 2013
  .2013ملیون دوالر أمریكي، خالل السنة المالیة قبل الماضیة  6.526.862أمریكي، مقارنة مع 

إلى سیاسة التوسع واالنتشار التي بدأها البنك، في كافة المحافظات  الجیدة للنتائج تحقیق البنك  ویعود
 ،مكتبًا وفرعاً  21الفلسطینیة، والعدید من البلدات والمناطق الریفیة، منوهًا أن عدد فروع ومكاتب البنك بلغت 

م الموافقات على التمویالت توسع في تقدیم الخدمات والمنتجات المصرفیة الجدیدة للسوق الفلسطینیة، وتقدیف
المطلوبة من قبل زبائن البنك، والتي تصل مدة بعضها خالل نفس یوم طلب التمویل، إلى رفع كفاءة البنك في 

في منتجات مالیة ومصرفیة جدیدة، كالمضاربة والمشاركة، وغیرها من  ،وكذا دخول المصرفمجال المرابحات
  .لشریعة اإلسالمیةالخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام ا

ملیون دوالر أمریكي، بارتفاع  595، قرابة 2014 دیسمبروبلغ إجمالي مجموع موجودات البنك، حتى نهایة 
ملیون دوالر  502، والذي بلغ إجمالي الموجودات خالل تلك السنة 2013٪، مقارنة مع 18.5بلغت نسبته 

 352، إلى نحو 2013لیون دوالر أمریكي في م 268حجم التمویالت المباشرة ارتفعت من ،كما أن أمریكي
  .ملیون دوالر أمریكي 84، بارتفاع بلغت قیمته أكثر من 2014ملیون دوالر في 
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  .2013،2014اإلسالمي الفلسطیني لسنتي  للبنكبعض المؤشرات المالیة ):09(شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2015لسنة  لبنك اإلسالمي الفلسطینيل من إعداد الباحث باإلعتماد على التقریر السنوي: المصدر

  :البنك اإلسالمي العربي - 11
 ) 97 %( دوالر ملیون 276 یقارب بما موجوداته ارتفعت إذ الرئیسیة، بنوده بكافة ملحوظ بشكل البنك حجمنما 

 190بیقار  بما العمالء وودائع ،)217 %( دوالر ملیون 169 یقارب بما لدیه المباشرة التمویالت ،وارتفعت
 اإلشارة مع هذا ، 2014 العام خالل دوالر ملیون 4.1 بقیمة صافیة أرباحاً  حقق كما ، (77 %) دوالر ملیون

 ضرورة تفترض والتي 2012 العام بدایة منذ وتطبیقها بها العمل ابتدأ التي االستراتیجیة العمل خطة أن إلى
 توضیحاً  أدناه الجدول یبین ،1تاریخه حتى فهاأهدا حققت 2016 لغایة 2012 الفترة خالل البنك حجم مضاعفة

  :سنوات  5 خالل العربي اإلسالمي البنك ألداء

  .2014إلى  2010في الفترة من  العربي اإلسالمي البنكأداء ):17(جدول رقم 

  
  .11:،ص2015لسنة  العربي اإلسالمي لبنكالتقریر السنوي : المصدر            

                                                
  .11:،ص2015العربي لسنة  اإلسالمي التقریر السنوي لبنك 1
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 البنك أرباح ارتفعت حیث ،2016 الجاري العام من األول للنصف متمیزة لیةما نتائج فلسطین بنك حققكما 

 بلغت نمو وبنسبة دوالر،  22,764,002 مع مقارنة أمریكي، دوالر 24,414,699 الى لتصل الصافیة
 لتصل% 39.96 بنسبة 2016 العام من األولى شهور الستة خالل الموجودات قیمة ارتفعت فیما%. 7.25

 توحید بعد الزیادة هذه وتأتي. 2015 دیسمبر نهایة دوالر ملیار 2.78 كانت أن بعد دوالر، رملیا 3.89 الى
 إضافیة حصة فلسطین بنك شراء بعد فلسطین، لبنك المالیة البیانات مع العربي اإلسالمي للبنك المالیة البیانات

  .1%52 حوالي حصته وصلت حیث العربي اإلسالمي البنك في

  :المصرفیة شركة الراجحي - 12
 للعام لایر ملیون 6.836 مقابل ،لایر ملیون 7.130 بلغت م، 2015 العام عن صافیة أرباحا المصرف حقق

 ملیون 9.95 واالستثمارات التمویل إیرادات صافي بلغ حیث ، 4.3 % قدرها ارتفاع بنسبة وذلك م، 2014
 إیرادات وبلغت ، 1.4 % قدرها تفاعار  بنسبة م 2014 المالي العام في لایر ملیون 9.817 مقابل لایر

فیما  ، 1.3 % بلغت انخفاض وبنسبة لایر ملیون 2.738 مقابل في لایر ملیون 2.704 المصرفیة الخدمات
   0.6 % .بلغت ارتفاع وبنسبة لایر ملیون 13.667 مقابل لایر ملیون 13.746 العملیات دخل إجمالي بلغ
 ملیار 210 أرصدتها صافي بلغ حیث والشركات، األفراد منتجات بین ما بالتنوع التمویل محفظة اتسمت وقد

 ارتفعت حقوق حین في ، 2.1 % قدره نموٍ  بمعدل ، م 2014 عام في لایر ملیار 206 بمبلغ مقارنة لایر
 وارتفع إجمالي ، 11.3 % بلغت زیادة وبنسبة لایر ملیار 42 مقابل لایر ملیار 47 إلى لتصل المساهمین
 ، كما 2.6 % بلغت زیاده بنسبة م 2014 لعام لایر ملیار 308 مقابل في لایر ملیار 316 إلى الموجودات

حقق  وقد هذا . 0.1 % بلغ ارتفاع بنسبة لایر ملیار 256 مقابل لایر ملیار 256 العماء أرصدة بلغت
 المساهمین حقوق معدل على العائد بلغ حین في 2.29 % بلغ الموجودات معدل عائدا على المصرف

  .2لایر 4.39 الواحد السهم ربح وبلغ 16.11%

  :بنك معامالت - 13
 21.1 بعدما كان مالیزي رنجیت ملیار 20.1 إلى 2014موجودات في نهایة السنة المالیة الإجمالي إنخفض 

وكان االنخفاض في إجمالي األصول ویرجع ذلك . 2013السنة المالیة  في نهایة عام مالیزي رنجیت ملیار
 مالیزي رنجیتملیار  2.3والنقص في النقد واالستثمارات القصیرة األجل أموال یبلغ مجموعها  أساسا إلى

انخفضت النقدیة كما  .مالیزي رنجیت ملیار 1.5بلغ مجموعها  زیادة في التمویل للعمالء ،وبالمقابل حصلت
 3.2 في حین بلغت 2014في نهایة السنة المالیة  )رم( ملیون 966٪ إلى 70 بنسبة على المدى القصیر

ویرجع هاذا اإلنخفاض  ،تمشیا مع انخفاض في إجمالي الودائع 2013 في نهایة السنة المالیة  )رم(ملیار 
 من الحد طریق عن الربح صافي هامش إلدارة والخصوم األصول إدارة في معامالت بنك استراتیجیة إلى أساسا
  .  3بازل نظام ظل في الجدیدة السیولة لمتطلبات االمتثال ضمان مع العالیة التكلفة ذات الودائع قبول

                                                
 :طن الفلسطینیة على موقعھا اإللكتروني ،مقال منشور بجریدة دنیا الو2016قفزة نوعیة بالنتائج المالیة لبنك فلسـطین في النصف األول من العام  1

www.alwatanvoice.com  15/01/2015،أطلع علیھ بتاریخ.  
  . 11:،ص 2015مصرف الراجحي ،التقریر السنوي  2
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٪ في 2.5٪ مقارنة مع 2.7بـ  2014وكذا ارتفع التمویل بنسبة ضعیفة  حیث قدرت نسبة إجمالي التمویل سنة 
إلى  2013سنة  )رم( ملیون 271.4العام السابق ویرجع ذلك إلى زیادة ضعیفة في إجمالي التمویل من 

  . 1٪17.6 البالغ بلغتفقد  المال رأس إجمالي نسبة ،أما 2014سنة   )رم(ملیون  331.7
  .2014إلى سنة  2008تطور أصول وودائع المصرف في الفترة من سنة  توضح ةالتالی ةالبیانی شكالواأل

  .2014إلى سنة  2008في الفترة من سنة  بنك معامالتتطور أصول  ) :10(شكل رقم 

  
  .07:،ص2015التقریر السنوي لبنك معامالت لسنة : صدرلما                                

  .2014إلى سنة  2008بنك معامالت في الفترة من سنة  ودائعتطور  ) :11(شكل رقم 

  
  .07:،ص2015التقریر السنوي لبنك معامالت لسنة : لمصدرا                                  

  

   :بنك میزان  - 14
) دوالر ملیار 4.3( روبیة ملیون 437إلى   2013 سنة في روبیة ملیار 330من البنك موجودات إجمالي ارتفع
بشكل ملحوظ محققة نسبة زیادة   للبنك الودائع قاعدة نمتكما .%33 بنسبة نموا یمثل ما وهو 2014سنة  في
 ممتازةال صورةالو  الخدمة نوعیة وكانتملیار روبیة ، 380إلى  روبیة ملیار 290 ،حیث إرتفعت من مبلغ 31%

الحسابات الجاریة في مزیج الودائع حصة  زادت ،و  النمو وراء الرئیسیة واسعة العواملال فروعال شبكة و للبنك
روبیة لتسجیل نمو  ملیار 48إلى إجمالي محفظة التمویل  ازداد ، كما٪ في العام الماضي29٪ مقابل 31إلى 

  .2013سنة ٪ 44ابل٪ مق46وعرف إجمالي الودائع نموا ، 2014٪ خالل 38بنسبة 

                                                
 .08:،ص2015التقریر السنوي لبنك معامالت لسنة  1
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كما . السابق العام عن٪ 16 قدرها بزیادة ، ملیار روبیة 4.6قدره  الضریبة بعد رباحصافي أ البنك حققو 
 التمویل عملیات من الدخل ارتفع وقد ،الواحد روبیة للسهم 4.56 إلى روبیة 3.95من  السهم ربحیة ارتفعت 

 الودائع على العائدكما ارتفع .روبیة ملیا 28.8 إلى یةملیار روب 23.2 من ٪24 بنسبة والتوظیف واالستثمار
 روبیة الودائع قاعدة في زیادة االرتفاع هذا في السبب وكان ، روبیةملیار  15.4  إلى  روبیةملیار  12.5من
  .20131 سنة روبیة ملیار 290سنة بعدما كانت  2014 في روبیة ملیار 380 إلى
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .19، 18: ،ص2015بنك میزان ،التقریر السنوي   1
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  .الصیرفة الشاملةمعاییر  أنشطة البنوك محل الدراسة و : الثانيالمبحث 

تمثــل بــادئ األمــر فــي شــكل البنــك ومفهــوم تفقــه المعــامالت علــى الواقــع اإلقتصــادي المعاصــر إن إســقاط        
یهـــا بـــل تجـــاوزه إلـــى أدوار تنوعـــت وتعـــددت فالوســاطة ،لكـــن لـــم یـــرهن نفســـه تمامـــا بشـــكل ومفهـــوم البنـــك التقلیـــدي 

الوظائف والمعامالت بقدر ما تسـمح بـه التشـریعات المصـرفیة ،فبالنسـبة لمقـدار ماتضـخه ومـا تسـتوعبه المصـارف 
فــي محتویــات أنشــطتها اإلســتثماریة والتمویلیــة ،فإنــه یشــكل إضــافة وتنویعــا والمؤسســات المالیــة مــن أمــوال نتیجــة 

خروجــا واضــحا عــن الــنمط المصــرفي التقلیــدي الســائد  وأشــكال األوعیــة اإلدخاریــة والقنــوات اإلســتثماریة التــي تعــد
فقــد قامــت المؤسســات المالیــة اإلســالمیة بأعمــال جوهریــة كالمســاهمة المباشــرة فــي رأس مــال بعــض المشــروعات ،

،وٕاعــداد دراســات الجــدوى ،وكــذا تكــوین المحــافظ األوراق المالیــة خاصــة األســهم المصــدرة حــدیثا إضــافة إلــى إدارة 
  .في إطار ما یسمى بصیرفة التأمین ة ی،ونشیر كذلك إلى تقدیمها منتجات تأمین1لصالح العمالء المحافظ المالیة

مـا تقـوم بـه البنـوك اإلسـالمیة محـل الدراسـة مـن خـدمات سـنحاول فـي هـذا المبحـث التطـرق إلـى أهـم استنادا لذلك و 
  .الشمولیة علیها في إطار الصیرفة الشاملة ،وكذا مدى إنطباق صفة  واستثماریة تجاریةوأنشطة 

  .الصیرفة الشاملة وأنشطة خدماتمدى توفر البنوك محل الدراسة و  :المطلب األول 

المصرف التجاري في محاالت التمویل ومصادرها دون اإلعتماد على یجمع المصرف اإلسالمي بین مفهوم 
إستثماریة متخصصة عنصر الفائدة المحددة سلفا ،والبنك اإلستثماري من حیث توظیف الودائع في أوعیة 

ا یوزع  إستثماریا سالمي یعتبر بمفهومه الواسع وعاءً ،وصنادیق اإلستثمار المشترك من حیث كون البنك اإل واسعً
ث تنوع أنشطته وأوجه منافعه على المشاركین فیه ،ویقترب بذلك نظریا من مفهوم البنك الشامل من حی

على المصرف اإلسالمي من الناحیة العملیة على أرض  وقد ال یعني ذلك إنطباق مفهوم الشمولیة،2تمویلها
لدى بنوك  مدى توفر خدمات وأنشطة الصیرفة الشاملةمعرفة فیما یلي وسنحاول ،3الواقع ،بل یجب تبیان ذلك 

  .العینة

  .جمع الودائع :  أوال

األموال  المصدر الرئیسي ألموال المصرف والمورد األساسي الذي یعتمد علیه في توظیفتمثل الودائع 
واستثمارها وفق مختلف الصیغ ،وتختلف أنواع الودائع في البنوك اإلسالمیة وتشهد هیكلتها وشروطها وفترات 
استحقاقها تغیرا من بنك آلخر حسب إحتیاجات كل مجتمع ،وفیما یلي جدول یتضمن تطور حجم الودائع 

  .وأنواعها لبنوك العینة
  
  
  

                                                
  .156،155:،ص2006،،مصر،المؤسسة الحدیثة للكتاب  المصارف واألسواق المالیة التقلیدیة واإلسالمیة في البلدان العربیةأحمد سفر، 1
  .204:،ص 2008،دار وائل للنشر ،األردن ،)مدخل كمي وإسترتیجي معاصر(لبنوك إدارة ا،فالح حسن الحسیني ،مؤید عبد الرحمن الدوري   2
 .27:،ص1994،مجلة إتحاد المصارف العربیة ،بیروت ،لبنان ، مفھوم ووظائف البنوك الشاملةمحمود عبد العزیز ، 3
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  .بنوك العینة نشاط جمع الودائع في) :18(جدول رقم 
  البنك

  اإلسالمي
ودائع   ودائع جاریة  السنوات

  إستثماریة 
نسبة   المجموع  أخرى

  التطور
  الوحدة

ITHMR 2013  4500034  660173  495070  1605277    د.الف 
 بحریني

2014  479002  748522  490674  1718298  07% 

ABG  2013  4249181  12399444  1095868  17744493   ألف دوالر  
  يامریك

2014  4509312 14139792  1211493  19860597  12% 

BOUBYAN  2013  -  -  -  1657398     د.ألف  
  كویتي

2014  -  -  -  2082854  26%  
SBYB 2013  28498429  15820247  -  44318676     ر.ألف  

  یمني
2014  28250461  18421262  -  46671723  05%  

KFH 2014  -  -  -  12572512     د.ألف  
  %14  14332654  -  -  -  2015  كویتي

QIB 2014  12469798  37893209  -  50363007     ر.ألف  
  قطري

2015  15124873  51479989  -  66604862  32%  
SABA 2013  59950422  103430504  -  163380926     ر.ألف  

  %23  201003346  -  125382801  75620545  2014  یمني
SIIB 2014  20934109  30556427  -  51490536     ل.ألف  

  سوریة
2015  15840615  32875292  -  48715907  - 

05%  
DIB  2013  17807921  37310636  11606966  66725523    د.ألف  

  اماراتي
2014  20606115  45126102  13328324  79060541  18%  

PIB  2014  111241874  280550987  -  391792861     دوالر
  أمریكي

2015  134437988  309655000  -  444092988  13%  

AIB  2014  110592681  233754655  -  344347336     دوالر
  %29  414818992  -  280476885  134342107  2015  أمریكي

RJHI 2014  206275543  20723083  4590487  231589113     ر.ألف  
  %11  256077047  4772372  22513661  228791014  2015  سعودي

BMMB 2013  -  -  -  18744179   )- (  
6%  

  ر.ألف
  17629228  -  -  -  2014  مالیزیة

MBL 2013  117999206  -  207496192  289810519    ر.ألف  
  %31  380421569  262422363  -  82314327  2014  باكستانیة

  .من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینة: المصدر

سالمیة إستقطبت حجم معتبر من الودائع كمؤسسة الراجحي من خالل الجدول نجد بعض المصارف اإل

،ومصرف قطر )ملیار دوالر 68.2(ل سعودي ریا یارمل 256المصرفیة التي بلغ حجم ودائعها حوالي 

بنسبة زیادة  2015وذلك سنة ) ملیار دوالر أمریكي 18.2(قطري  لریا ملیار 66.6اإلسالمي بحجم ودائع 
إتسم حجم الودائع  في بعض البنوك األخرى بالضآلة كالبنك اإلسالمي  كماعلى التوالي ، %32و  11%

  المصارف اإلسالمیة أن تستقطب واستطاعت.ودائعه أقل من نصف ملیار دوالر الفلسطیني والذي یلغ حجم
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الفئة التي أحجمت عن التعامل مع البنوك  شریحة من العمالء المودعین لم تصل إلیها البنوك التقلیدیة ،وهي
  .تقلیدیة لشبهة الربا ،وبالتالي ساهمت هذه الفئة في تغذیة مصادر اإلستثمار لدى المصارف اإلسالمیةال

  .واإلستثمارأنشطة التمویل :  ثانیا
 في االستثمار یمكنها كما واستثماریة، خدمیة وتجاریة بأعمال تقوم حیث أنشطتها، بتنوع البنوك اإلسالمیة تتمیز

فقد قامت المصارف اإلسالمیة بدور البنوك …)  خدمات تجارة، زراعة، صناعة،( ةالقطاعات االقتصادی مختلف
 المتاجرة بتملك وبیع السلع محلیا ودولیا عن طریق المرابحة والبیع بالتقسیط ،وكذلك دخولها مجال الزراعة 

ستصناع واسطة عقود المزارعة والمساقات والمغارسة والسلم ،ودخولها مجال الصناعة بواسطة عقود اإلب
وفیما یلي جدول یبین تطور األنشطة .واإلستصناع الموازي ،إلى جانب قیامها بحیازة العقارات وتأجیرها وتوریقها 

  :ستثمار في بنوك العینةالتمویلیة وأنشطة اإل
  .أنشطة التمویل واإلستثمار في بنوك العینة ) :19(جدول رقم 

  البنك
  اإلسالمي

 السنوات
  

تمویل 
بواسطة صیغ 

مویل الت
  اإلسالمي

المحفظة 
  اإلستثماریة 

اإلستثمارات 
في 

الشركات 
  الشقیقة

  استثمارات 
  أخرى

  إجمالي 
  اإلستثمارات

  والتمویل

نسبة 
  التطور 

%  

  الوحدة

ITHMR 2013  1207933  397024  207298  515671  2141426     د .ألف
  بحریني

2014  1220176  492392  250730  382014  2345312  9.52  
ABG  2013  1434173  2225651  37829  10957569  14655222  - ألف  

 15  17624166  12159096  55440  2365045  3044585  2014  دوالر
BOUBYAN  2013  1478701  48593  85691  50562  1663547  -   د.ألف  

  22.81  2043070  57426  85728  94801  1805115  2014  كویتي
SBYB  2013  8196842  6676118  -  5723703  20596663  -   ر.ألف  

  1.17  20839129  5616562  -  7943199  7279368  2014  یمني
KFH 2014  7595290  371612  490107  1496040  11406550     د.ألف  

  20.13  13702794  1627769  462710  270979  8118925  2015  كویتي
QIB 2014  47139466  14851841  741660  792533  63515500  -   ر.ألف  

  22.51  77818624  1216420  966777  15954396  59681031  2015  قطري
SABA 2013  24709342  12600656  1329326  47149863  85789187  -   ر.ألف  

  21.87  104553720  49387926  1368883  16328537  37468374  2014  یمني
SIIB 2014  19245344  3192  54864  243968  19547368  -   ل.ألف  

  20.80  23614915  186765  52500  95149  23280501  2015  سوریة
DIB 2013  55182677  11088662  2029953  2083010  70384302  -  د.ألف  

  1.73  71604334  2013314  1877829  11642553  56070638  2014  اماراتي
PIB  2014  268801784  9181148  3062781  1104494  282150207  -   دوالر

  28.84  363535798  795794  2862370  6916419  352961215  2015  أمریكي
AIB  2014  191325328  7223123  دوالر   -  213615392  15066941  ال یوجد

  26.31  269826671  15333943  -  7367258  247125470  2015  أمریكي
RJHI 2014  186813225  1984331  -  37588727  226386283  -   ر.ألف  

  9.76  248489583  40231767  -  2317856  205939960  2015  سعودي
BMMB 2013  10642316  6551627  6384  -  17200327  -  ر.ألف  

  6.67  18348793  -  6384  6161892  12180517  2014  مالیزیة
MBL  2013  127622868  143554587  63050  7996296  279236801  -  ر.ألف  

  3.78  289801194  3983671  63050  110042531  175711942  2014  باكستانیة
  .من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینة: المصدر
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نالحظ من خالل الجدول أن اغلب المصارف اإلسالمیة حققت زیادات معتبرة في إجمالي التمویل واإلستثمار 
بنك  ،% 28.84 بنسبة البنك اإلسالمي الفلسطینينذكر على سبیل المثال   % 20،فالعدید منها تجاوز نسبة 

،وبالمقابل نالحظ أیضا ضعفا كبیر في هاذ  % 20.80اإلسالمي  الدولي سوریة وبنك ، % 22.81 بوبیان
) ملیون دوالر  83حوالي (ل یمني ریاملیار  20.83األخیر عند بعض المصارف اإلسالمیة فهو ال یتجاوز 

  .% 1.17مع نسبة نمو التتعدى  بنك سبأ اإلسالميفي 
تمكنها من إقتحام مجاالت إستثماریة أو  بعض البنوك اإلسالمیة ال تمتلك شركات تابعة أو شقیقة  كما نجد أن

صیرفة التأمین واالستثمار العقارى،وغیرها من الخدمات  مالیة متنوعة كخدمات إدارة المحافظ واألوراق المالیة،
قتراب من اإل دولي ،وهو ما یساعدها في،وكذا تمكنها من التوسع واإلنتشار محلیا وعلى المستوى الواألنشطة 

 الدولي سوریة بنك بنك سبأ اإلسالمي وومن هذه البنوك نجد على سبیل المثال  شمولیة العمل المصرفي،
  .اإلسالمي

  .صیرفة التجزئة  - 1
یقوم مفهوم إطار التجزئة المصرفیة على معنى التوسع في تقدیم الخدمات المصرفیة ،وبصفة عامة نجد أن 

  :نتجات والخدمات األساسیة المتعلقة بأعمال التجزئة المصرفیة تنقسم إلى أنواع رئیسیة هي الم
  .المنتجات المتعلقة باإلیداعات النقدیة * 
  .الخدمات المتعلقة بالعملیات الدولیة * 
  .المنتجات والخدمات المتعلقة بعملیات اإلستثمار * 
  .المنتجات المتعلقة بأعمال اإلئتمان * 
  .ویل األموال وخدمات المدفوعات تح* 
  .المنتجات والخدمات المتعلقة بالضمانات والرهون العقاریة* 
  .المنتجات والخدمات المتخصصة* 
  .المنتجات المتعلقة بالبطاقات * 
  .الخدمات المصرفیة الخاصة * 

  :وفیما یلي جدول یبین جملة خدمات التجزئة التي تقدمها البنوك محل الدراسة 
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  .في مصارف العینة خدمات صیرفة التجزئة ) :20(جدول رقم 
  تشكیلة خدمات صیرفة التجزئة  اإلسالمي البنك

ITHMR -  ساب ح-حسابات مضاربة  –حسابات ثمار –حسابات جاریة وحسابات التوفیر
البالتینیوم ،الذھبیة، الذھبیة بلس(بطاقة ماستر كارد -"7esabi"الشباب الجدید 

تمویل – 7esabiبطاقة -سیكیةالبطاقة الخصم الك-بالسبطاقات دیبت  - )والتیتانیوم
تمویل المرابحة –التتمویل الدراسي –تمویل المساكن –التمویل العقاري  –السیارات 

تأمین  –األعمال المصرفیة الخاصة –خزائن األمانات –التمویل الشخصي –للسلع 
  .تكافلي 

ABG  -تحویل وصرف -حساب البركات االستثماري  - الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر
تحویالت و - خدمات إستشاریة -بطاقة السحب البركة-بطاقة السحب و الدفع - العمالت 

تمویل - تمویل رأس المال العامل - تمویالت عقاریة - دفتر االدخار- خدمات مشابھة 
اسطة تمویل األصول بو-تمویل المشاریع- تسھیالت التمویل األصغر -العقود للمقاولین

تمویل مشاریع البناء والصناعة  -التأجیر التمویلي –صیغة المرابحة والمشاركة 
خطابات الضمان المتعلقة بتمویل  -اإلعتمادات المستندیة  -بواسطة صیغة االستصناع
الخدمات - اعتماد المرابحة لشراء البضائع أو استیرادھا -التجارة والبناء والمشاریع

منتجات  –القروض الحسنة  –جدوى المشارع اإلستثماریة  دراسة- االستشاریة المالیة
  .البركة للتكافل 

BOUBYAN --تمویل  –تمویل السیارات -حسابات إستثماریة-الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر
تمویل خدمات  -تمویل السفر-تمویل خدمات العالج الطبي –المشاریع اإلنشائیة 

بطاقة بوبیان فیزا -Visa Platinumبطاقة بوبیان  - تمویل المعدات البحریة  –التعلیم 
بوبیان االئتمانیة  Visaبطاقة - خدمات المصرفیة خاصة -إنفینیت االئتمانیة

شركة بوبیان للتأمین تقدیم منتجات  -خدمات تحویل األموال - للمحمول االفتراضیة
  .الخدمات المصرفیة االلكترونیة عبر االنترنت والموبایل - التكافلي

SBYB  - فتح  -السیداتو حساب ادخاري خاص باألطفال  -دخاریةاالو  الحسابات الجاریة
 -إرسال واستقبال الحواالت الداخلیة والخارجیة -)االستثماریة(حسابات الودائع اآلجلة

 -االعتمادات المستندیة للعمالء -خطابات الضمان للعمالء - خدمة صنادیق االمانات
 Visaبطاقة  - الذهبیة والفضیة  اقة ماستر كاردبط - للعمالء الممیزین VIPخدمة 

  .الخدمات المصرفیة االلكترونیة عبر االنترنت والموبایل .الذهبیة والفضیة
KFH - حساب الذهب - حساب بیتي لألطفال -حساب التوفیر االستثماري - حساب الجاري  

 ،الستثماریةلدیمة اا ودیعة النویر االستثماریة،ودیعة (مبتكرة استثماریةحسابات  -
، ودیعة السدرة االستثماریة ،ودیعة الكوثر االستثماریة ،الودیعة االستثماریة الخماسیة

حسابات -"ثمار"االستثمار للتقاعد حسابات  -)الودیعة اإلستثماریة بالعمالت األجنبیة
البطاقات -خزائن األمانات-خطابات الضمان- "جامعتي"االستثمار للتعلیم العالي 

بطاقة ،التیسیر الماسیة،التیسیر البالتینیة،التیسیر الذهبیة،تیسیر الكالسیكیةال(المصرفیة
ماستركارد / بطاقة فیزا ،ماستركارد الذهبیة/ بطاقة فیزا ،ماستركارد الكالسیكیة/ فیزا 
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تمویل  -)بطاقة بیتك،بطاقة األسرة،بطاقة الخیر(بطاقات الدفع المسبق -)البالتینیة
تمویل - التمویل العقاري-األثاث واألجهزة المنزلیةسیارات و التمویل - الرعایة الطبیة

تقدیم  -القرض الحسن  - الخدمات المصرفیة الخاصة -المواد واألعمال اإلنشائیة
  .شركة بیتك للتأمین التكافليمنتجات 

QIB  - التمویل  -)بصیغة المضاربة(شهادات االیداع - حساب التوفیر - الحساب الجاري
خطابات  -االعتمادات المستندیة -التمویل العقاري -یاراتتمویل الس - الشخصي
تمویل شركات  -تمویل المشاریع -تمویل األصول - تمویل رأس المال العامل - الضمان

 طاقة الخصم البالتینیة ماستركارد،ب -ماستركارد Worldبطاقة الخصم  -المقاوالت

 - فیزا ت االئتمانیة الكالسیكیةالبطاقا -فیـزا إنفینت طاقةب -"إلكترون"فیزا بطاقة الخصم 
  .خدمات التأمین التكافلي- فیزا سیغنتشر

SABA - حساب الودائع -حساب اإلدخار اإلستثماري –حسابات التوفیر –الحساب الجاري
برنامج تمویل - برنامج التمویل الشخصي-الحساب المخصص–اإلستثماریة المطلقة 

تمویل عقود  -رأس المال العاملتمویل -برنامج تمویل المشاریع الصغیرة–السكن 
اإلعتمادات - التمویل العقاري للشركات–تمویل األصول الرأسمالیة  –التوریدات 
بیع وشراء العمالت  - الحواالت الداخلیة والخارجیة -خطابات الضمان –المستندیة 

- ) قیاسیة ، ذهبیة ، بالتینیة(فیزا/البطاقات اإلئتمانیة اإلسالمیة ماستركارد-األجنبیة
  .البطاقات المدینة-بطاقة األنترنت

SIIB - الودائع (حسابات الودائع ألجل  - حساب التوفیر االستثماري - الحسابات الجاریة
تمویل شراء العقارات  -تمویل شراء العقارات السكنیة والتجاریة بالمرابحة -)االستثماریة

تمویل الرحالت  - التمویل الشخصي–تمویل السیارات - السكنیة والتجاریة بالمرابحة
 اعتمادات مرابحة -اعتمادات مستندیة -تمویل تكالیف التعلیم - والحج والعمرة السیاحیة

السحب بطاقة  -تمویل الشركات عن طریق المشاركة ،السلم ،االستصناع و التأجیر–
  ".زمرد"المحلیة 

DIB -ر حساب توفی-الحساب اإلسالمي اإلستثماري–حسابات التوفیر -الحساب الجاري
–خدمات التخطیط المالي–ادارة الثروات  -الخدمات المصرفیة الخاصة -األطفال

تصریف - تمویل السكن–تمویل السیارات  –التمویل الشخصي - حساب ودائع الوكالة
اإلسالمیة  بطاقات الخصم والبطاقات االئتمانیة -التأمین التكافلي- العمالت األجنبیة

  .التمویل العقاري للشركات-ویل المقاوالتتم-تمویل األعمال التجاریة -من فیزا 
PIB - بطاقة  -حساب االستثمار المخصص -حساب التوفیر الشخصي - الحساب الجاري

–الحواالت البنكیة –" المرابحة الذهبیة"طاقة فیزا ب - )الخصم(بطاقة فیزا  -فیزا التیسیر
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االیجارة  - التمویل التجاري -تمویل العقارات - تمویل السیارات -تحویل العمالت
  .التأمین التكافلي– الكفاالت -المنتهیة بالتملك

AIB  -التمویل الشخصي -حسابات االستثمار المخصص- حسابات التوفیر-الحساب الجاري
التمویل - ن خالل برنامج اإلجارة المنتهیة بالتملیكتمویل السكن م –تمویل السیارات –

التمویل  -آلالت والمعداتمویل األصول وات-تمویل رأس المال العامل- الرهني 
طابات خ- االعتمادات المستندیة -تمویل المشاریع الصناعیة والتجاریة-العقاري
  .تأمین تكافلي –بطاقة السحب اإلئتمانیة - الضمان

RJHI  -  بطاقة فیزا انفینیت  -"مدى"بطاقة الراجحي  -الحساب الخاص–الحساب الجاري
 "لِك " بطاقة فیزا  -،الذهبیة والفضیة  لبالتینیةماستركارد ا/ بطاقة فیزا  -االئتمانیة

بطاقة  – االئتمانیة" تسوق " بطاقة  - االئتمانیة " قّسط" بطاقة  -االئتمانیة للسیدات
التمویل –تمویل السیارات –التمویل الرهني - التمویل الشخصي - االئتمانیة "الفرسان"

-خطابات الضمان - اإلعتمادخطابات  - واإلستیراد  تحصیل وثائق التصدیر -العقاري 
تمویل البیع األجل -)توزیع األرباح ،تحصیل النقد والشیكات ،صرف الرواتب(ادارة النقد
  .التأمین التكافلي–تمویل اإلیراد للشركات –للشركات 

BMMB  - تمویل –التمویل الرهني –حساب توفیر األطفال –حساب التوفیر –الحساب الجاري
تمویل –تمویل اإلستصناع –مویل البیع األجل ت-),KBizSTARMCash(التورق

خطابات  - خطابات اإلعتماد - تمویل رأس المال العامل –تمویل المرابحة –اإلجارة 
  .تأمین تكافلي –بطاقة السحب اإلئتمانیة  - الضمان

MBL - الدوالر ،الیورو(الحساب الجاري–حساب التوفیر بالروبیة –الحساب الجاري بالروبیة(  
تحویل األموال –حسابات توفیر لألطفال والمراهقین–) الدوالر ،الیورو(وفیرحساب الت -
–) الذهبیة ،الفضیة(بطاقة فیزا  –بطاقة ماستركارد التیتانیوم  –بطاقة الخصم –

تمویل المشاریع عن طریق المشاركة –) البیع المؤجل ،تأجیر المعدات (التمویل الزراعي
خطابات  - خطابات اإلعتماد -شاریة للشركات الخدمات اإلست–،اإلجارة واالستصناع 

  .تمویل رحالت الحج والعمرة-تأمین تكافلي- الضمان
  .من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینة: المصدر

لعمالء مجموعة تعمل بعض البنوك اإلسالمیة على تقدیم  الخدمات المصرفیة اإلسالمیة التي تهدف إلى منح ا
 وابتكار تطویر ،كمجموعة البركة  والتي تواصلشاملة من الحلول المالیة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

 المتغیرة باالحتیاجات الحدیثة تفي للتقنیة بیئة أفضل وتمكین اإلسالمیة، الشریعة أحكام مع منتجات تتوافق
 األعمال والذي سهر على تطویر اإلثماروالتمویل،و بنك  ستثمارلالدخار واال أفضل برامج یضمن للعمالء بما

مما أدى إلى تحقیق نمو ملحوظ في أعمال التجزئة المصرفیة للبنك ،حیث زاد على سبیل المثال  األساسیة
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،كما یقدم الخدمات المصرفیة الخاصة   2013سنة  % 21مجموع الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر بنسبة 
 المشاریع التي من عدد البنك اإلسالمي العربي الذي اطلقللعمالء من ذوي الثروات الكبیرة، وكذا والموجهة 

 ومشروع التمویل، أتمتة طلبات بمشروع تمثلت والتي للعمالء الخدمة المقدمة نوعیة وتحسین تسریع الى تهدف
 اإلداریة والتحلیل القرارات ومتابعة متةأت واألقساط، ومشروع للفواتیر اآللي التسدید فیزا، ومشروع بطاقات إصدار
 وله الواعدة االقتصادیة القطاعات أهم من أنه على والمتوسطة الصغیرة المشاریع قطاع وینضر إلى المالي

وبالمقابل ال تزال الخدمات المصرفیة المقدمة من .االقتصاد تنمیة في المساهمة على كبیرة وقدرة كبیر مستقبل
توفیر على كمصرف سبأ اإلسالمي والذي عمل فقط میة تعاني من ضعف التنویع  قبل بعض البنوك اإلسال
  . 2013سنة من أجهزة الصراف اآللي نهایة ) 35( ال تتجاوزعبر شبكة ) ATM(خدمات الصراف اآللي 

  .التأجیر التمویلي - 2
 أرضیة تمثل تجعلها عدیدة بمزایا تتمتع التي اإلسالمیة التمویل أسالیب أهم من تعد صیغة التأجیر التمویلى

تصنف ضمن صیغ التمویل باالئتمان والتى أصبحت و ،التقلیدیة والمؤسسات اإلسالمیة المؤسسات بین مشتركة
وصیغة التأجیر التمویلى من الصور التى یرتبط فیها التمویل بعملیات حقیقیة ،من مظاهر االقتصاد المعاصر

  :ن حجم هاذا التمویل في البنوك محل الدراسة،وفیما یلي جدول یبی1بیع معاهى االیجار وال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .02:،ص 2012،الكویت ،  1،العدد40العربي ،المجلد  ،مجلة الخلیجاألثار اإلقتصادیة لعقد التمویل التأجیر التمویليبان یاسین مكي ، 1
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  .حجم نشاط التأجیر التمویلي في مصارف العینة :) 21(جدول رقم 
  البنك

  اإلسالمي
  الوحدة  2015  2014  2013  2012

ITHMR -  22934  24236  -   د.ألف 
  بحریني

ABG -  242048  1494799  -  ألف  
  دوالر

BOUBYAN  -  67389  88071  -  د.لف أ  
  كویتي

SBYB  -  1068026  1314572  -   ر.ألف  
  یمني

KFH -  1653510  2044309  1912411   د.ألف  
  كویتي

QIB  5671791  8736642  12332885  14839056   ر.ألف  
  قطري

SABA -  2399217  6423625  -   ر.ألف  
  یمني

SIIB      243968122  186765192  لیرة  
  سوریة

DIB  -  23837970  24537059  -   د.ألف  
  اماراتي

PIB  -  -  5984860  5298717  دوالر امریكي  

AIB  3968285  5269329  8064230  14999735  دوالر امریكي  
RJHI -  -  17417702  21917968   ر.ألف  

  سعودي
BMMB -  1148874  1336390  -  روبیة.ألف  

  مالیزیة
MBL -  8609535  10250507  -  وبیةر.ألف  

  باكستانیة
  .إلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینةمن إعداد الباحث با: المصدر 

 على المؤثرة التمویل مصادر من كمصدرلدى المصارف اإلسالمیة بالغة  بأهمیة التمویلي التأجیر عقد حضي
 ةالمعاصر  اإلسالمیة االقتصادیة المعامالت تطبیق في فاعلة مساهمة تسهم والتي واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة

 وتأجیرها) وغیرها...  آلیات، ، سیارات عقارات،( معینة سلع أو أصول شراء،فهو یمكن المصرف من  
أحد  التأجیر اإلسالمیة) سندات(صكوك ،وتعد البیع عائد على والحصول بیعها أو التأجیر عائد علـى والحصول

ا المصرف ویدعو المستثمرین لالكتتاب بها، یصدره وهـي أداة مالیـة تُمثـل أصـوال(ابرز منتجات اإلجارة  الحدیثة 
وتأجیرها بموجب عقود إجارة منتهیة بالتملیك، واألرباح المتحققة مـن  ومن ثم یقوم المصرف بتملك هـذه األصـول

وتمكنت  ،) 1المستثمرین والمصرف وفقا لألسس الواردة في نشرة إصدار هذه الصكوك ذلـك یـتم اقتسـامها بـین
 شراء مشاریع مثل متمیزة نوعیة استثماریة مجاالت إلى الدخول من اإلجارة منتج توسیعمیة بعد المصارف اإلسال

 حكومة لحساب اإلسالمیة اإلجارة صكوك إصدارلعملیة اإلسالمي  دبي نككإدارة ب الطائرات، تأجیر وتمویل

                                                
-21تركیا ،الفترة  -المؤتمر الدولي لإلقتصاد والتمویل اإلسالمي جامعة سكاریا  ،األھمیة االقتصادیة لصكوك اإلجارة محرز نور الدین، رحموني فضیلة، 1

  .04:،ص2015أكتوبر 23
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 وترتیب دارةكما قام بإ ،2004سنة  أمریكي دوالر ملیار قیمته بلغت الذي و المدني الطیرانب والمتعلقة دبي
 التمویل بیت ویعد.1في نفس السنة  عقاریة مشاریع أمیركي دوالر ملیون 350 بقیمة مشترك إجارة تمویل

 منتج عمل مجاالت وتوسیع تطویر في لدوره نظرا اإلجارة، منتج یقدم إسالمي مصرف كأفضل) بیتك( الكویتي
 لتمویل) مالك( صندوق تأسیس أبرزها من كان ،األنشطة تعددةم صنادیق وعبر جدیدة ابتكاریة بأفكار اإلجارة

 اإلجارة مفهوم بتطبیق یقوم بنك أول الكویتي التمویل بیت ویعتبر ،2002 لعام اإلجارة بنظام الطائرات شراء
 ،كما تبلغ قیمة األصول المتعلقة"إجارة بیتك بطاقة" وهي تحت مسمى تمویل، بطاقة خالل من بالتملیك المنتهیة

  .2أمیركي دوالر ملیارينحو  اإلجارة بمنتج

  .أنشطة األوراق المالیة  - 3

 سنداتال(الصكوك  في وٕاستثمارات الملكیة حقوق في إستثمارات على المالیة األوراق في اإلستثمار شتملی
 اإلیداع عملیات على المعتمد التقلیدي العمل إطار منارف المص  جو خر  ویعتبر ابرز أوجه،)اإلسالمیة

یلي جدول یبن  والتحول نحو الصیرفة الشاملة،وفیما االستثماریة الصیرفة واقتحامها مجال المصرفیة القروضو 
  .تطور حجم المحافظ المالیة لمصارف العینة

  .أنشطة األوراق المالیة في مصارف العینة ) :22(جدول رقم 
  البنك

  اإلسالمي
  الوحدة  2015  2014  2013  2012

ITHMR -  397024  492392  -  ألف دینار بحریني  
ABG  -  2225651  2365045  -  دوالر ألف  

BOUBYAN  -  48593  94801  -  كویتي ألف دینار  
SBYB -  6676118  7943199  -  ألف  لایر یمني  
KFH -  -  371612  270979  كویتي ألف دینار  
QIB 14810188  13355758  14851841  15954396   قطري لایر ألف  

SABA -  12600656  16328537  -  ألف لایر یمني  
SIIB -  -  3192  95149   سوریةیرة لألف  
DIB  -  11088662  11642553  -  اماراتيرھم د ألف  
PIB  -  -  9181148  6916419  دوالر أمریكي  
AIB  6465655  6922311  7223123  7367258  دوالر أمریكي  

RJHI -  -  1984331  2317856  ألف لایر سعودي  
BMMB -  6551627  6161892  -  مالیزیة رینجتف أل  

MBL  -  143554587  110042531  -  وبیة ر ألف
  باكستانیة

  .من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینة: المصدر
                                                

 .www،على الموقع اإللكتروني  2004أكتوبر ، 29،یومیة إیالف اإللكترونیة ،دوالرصكوك اإلجارة اإلسالمیة بملیار  بھاءالدین حمزة، 1
elaph.com01/10/2015علیھ یوم  ،أطلع.  

على موقعھا  9182العدد 2004جانفي  18، جریدة الشرق األوسط،األحد تمنح بیت التمویل الكویتي جائزة أفضل بنك إسالمي في اإلجارة» یورومني« 2
  .01/10/2015علیھ یوم  ،أطلعwww. aawsat.com:اإللكتروني 
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أن بعض المصارف اإلسالمیة اهتمت بشكل ملحوظ بتكوین محافظ إستثماریة ومن ذلك نجد  من الجدول نالحظ
وهو ما یمثل  )2014(ملیار دوالر 2.4التي تبلغ حجم محفظتها اإلستثماریة حوالي  كة المصرفیةمجموعة البر 

 لایرملیار  2.3شركة الراجحي المصرفیة بحوالي وكذا ، من إجمالي التمویل واإلستثمار %13.4نسبة 
 تحقه وتمیز  تعطي هاذ المجال اإلستثماري م،وفي المقابل  نجد إن بعض البنوك األخرى ل )2015(سعودي

  .اإلسالمي الدولي سوریة بنكبصغر حجم محافظها اإلستثماریة ك
 فعالة آداهفهي  من أهم مكونات المحافظ المالیة للمصارف اإلسالمیة ،میةالاإلس المصرفیة الصكوك وتعتبر
 في ولالتح من تستفید حیث میة،الاإلس المصرفیة أهداف للخدمة والمصرفي المالي السوق في التطورات توظف
 وذلك الشاملة، المصرفیة فكرة ومن للتداول، القابلة المالیة األدوات ظهور ومن للبنوك، التقلیدي الدور طبیعة
 الدور تبرز الوقت نفس وفي المدخرین، ورغبات اختیارات تشبع میةالإس واستثماریة مصرفیة خدمات لتوفیر

  1.المحرمة والمضاربات القمار نوع بفائدة القروض عن بعیداً  میةالاإلس للمصارف التنموي
الذي أنشأ  االسالمي قطر وقد خطت بعض المصارف اإلسالمیة خطوات مهمة في هاذا الصدد كمصرف

 المبتكرة المنتجات من مجموعة وهي " صنادیق الشراع"تحت مسمى  مجموعة من الصنادیق اإلستثمارة 
 األسهم أسواق ذلك في بما كام الشریعة اإلسالمیة،أح مع المتوافقة العالمیة الصنادیق من عدد لالستثمار في

 شركة"كذلك أسس  و .المصرف الطویل لعمالء المدى على وجذاب مستدام أداء تحقیق والصكوك، بهدف
  .2المصرف الصكوك لصالح إصدار وهو وحید لغرض "المحدودة للصكوك االسالمي قطر مصرف

  . أنشطة أمناء اإلستثمار - 4

 الوقت متطلبات مع وتماشیا الحتیاجاتهم استجابة اإلسالمي البنك عمالء لخدمة االستثمار مناءأ إدارةیعد إنشاء 
 االرتقاء ،وكذاومجاالته اتجاهاته بكافة االستثمار لتشجیع الحدیثة واالتجاهات األموال توظیف مجال في الراهن

  :هذه األنشطة ضمن الجدول التالي،ویمكن أن نالحظ  الغراء اإلسالمیة الشریعة إطار في وتطویرها بخدماته
  .في مصارف العینة أنشطة أمناء اإلستثمار ) :23(جدول رقم 

  تشكیلة خدمات أمناء اإلستثمار  اإلسالمي البنك
ITHMR - إدارة صنادیق اإلستثمار.  

  .إدارة األصول اإلستثماریة -
ABG  -إدارة المحافظ الخاصة، وٕادارة االستثمارات ذات العائد العالي.  

  .إدارة صنادیق اإلستثمار -
  .لإلستثمار" الوكالة"صكوك -
  .إدارة المشاریع العقاریة -

BOUBYAN - إدارة صنادیق اإلستثمار.  

                                                
،مؤتمر المصارف اإلسالمیةبین الواقع  العمل بالصكوك اإلستثماریة اإلسالمیةعلى المستوى الرسمي والحاجة إلى تشریعات جدیدةعبد هللا منصور، 1

  . 18:، ص  2009جوان  03 –ماي 31ل ، دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ، اإلمارات العربیة المتحدة ،من والمأمو
  .  10/01/2015أطلع علیھ یوم  http://www.qib.com.qa :الموقع اإللكتروني لبنك قطر اإلسالمي  2
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  ).ودائع المنى ،ودائع الجنى (ودائع الوكالة  -
  .المالیة إدارة األصول-

SBYB - حساب اإلستثمار المطلق.  
KFH - إدارة المحافظ المالیة. 

 . بصیغة الوكالة إستثمارات مدارة -
 .بیع الوكالة  -
  .ودیعة النویر االستثماریة -

QIB -  وكالة عقد بموجب مدارة دائعو.  
  .إدارة اإلستثمارات -
  .إدارة األصول المالیة -

SABA - یةعقد الوكالة االستثمار المدار ب الحساب المخصص.  
  .إدارة المحفظة اإلستثماریة -
  .اإلستثمار العقاري بالوكالة -

SIIB - حسابات اإلستثمار بالوكالة.  
DIB -  إدارة المحفظة المالیة-إدارة الصنادیق –إدارة الثروات  –حساب ودائع الوكالة.  

  .شهادات األمانة -
PIB -عقد الوكالةالقائم على أساس  حساب االستثمار المخصص.  
AIB  -عقد الوكالةالقائم على أساس  حساب االستثمار المخصص.  

RJHI - صنادیق اإلستثمار إدارة.  
  .المحافظ الخاصة إدارة -
  .لمنشآت الصغیرة والمتوسطةاإلدارة المالیة ل-

BMMB -  خدمة وحدة الثقة)Unit Trust (لإلستثمار في المحافظ المالیة للبنك.  
  .حسابات اإلستثمار المدارة على أساس الوكالة -
  .إدارة الثروات -
  . الضریبیة الدوریة االلتزامات سداد -

MBL  - إدارة األصول. 
 .شهادة المدى  -
 .شهادة اإلستثمار اإلسالمي -
  .Amdanشهادة  -

  .من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینة: المصدر   
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ن ما إهتمت أغلب المصارف اإلسالمیة بأنشطة أمناء اإلستثمار ،وتنوعت أوجهها إال أنه یمكن إدراجها ضم 
  :یلي 

  :وتشمل:خدمات تأسیس الشركات بالوكالة -
 المشروعات نیابة عن الغیر   تأسیس.  
 تنظیم اإلكتتاب في المشروعات الجدیدة.  
 والهیئات   الترویج للسندات لصالح الشركات.  
 تصفیة الشركات وٕاتخاذ كافة اإلجراءات المالیة والقانونیة والضریبیة المتعلقة بذلك.  
  :العقاريخدمات التسویق  -
 الترویج للمشروعات الصناعیة والسیاحیة.  
 بیع وشراء العقارات.  
  :خدمات أخرى -
 إدارة الصنادیق االستثماریة.  
 عمال الوكالة عن الغیر في سداد االلتزامات الدوریة لدي الهیئات والمصالح الحكومیة.  

اإلسالمیة والتي إكتفت بفتح  إال أن هاذا التنویع في خدمات أمناء اإلستثمار ال نجده في بعض المصارف
  . عقد الوكالةالقائم على أساس حساب االستثمار 

  ).Bancassurance(صیرفة التأمین  - 5

 المصرفي التأمین بمصطلح عرفت التيو  Banctakaful التكافل صیرفة أو المصرفي، التكافل خدمات تعتبر
Bancassurance المستوي علي المصرفیة والصناعة التأمینیة الصناعة في وانتشاراً  رواجاً  األكثر هي ؛ 

 والمصرفیة التأمینیة الظاهرة هذه ظهرت وقد هذا .العالمي
 أبد ،األوروبیة الدول بقیة إلي الظاهرة هذه انتقلت ثم م، 1970 العام في ذلك وكان فرنسا في تأریخیا مرة أول

 العربیة الدول وأخیرا اإلفریقیةً  وكذلك اآلسیویة، الدول ثم فأمریكا األوروبیة القارة دول بقیة ثم وٕاسبانیا بالبرتغال
 تطرحها التي البرامج أهم من والتأمیني المصرفي القطاع في الظاهرة هذه غدت وقد العربي الخلیج دول السیما

 .للطرفین المادى والعائد النوع حیث من معها المتعامل للجمهور المصارف
 أن یمكن كما المصرفیة، األمننة أو التكافلیة، المصرفیة ظاهرة :وهي أال أخري، ظاهرة معها توجد الظاهره، هذه

 التامین أو التكافل شركات قیام تعني وهي Takafulbancing, Assurebancing المصرفیة باألمننة تسمي
 تكافلیةال المنتجات ببیع المصرف یقوم كما تماماً  الجمهور عامة من ولغیرهم لعمالئهما المصرفیة المنتجات ببیع

  .والتامینیة
 حقیقتیهما في هما المصرفیة، األمننة أو التكافلیة المصرفیة ظاهرة وردیفها المصرفي التكافل ظاهرة إذن

  ،ونستطیع أن نالحظ 1 والتكافل المصارف لقطاعي التكاملیة للعالقة قوي ودلیل الخدمات المالیة لتالقي ظاهرتان

                                                
  .06:ص،03، العدد 2009ك البركة السوداني ، أوت ،مجلة البركة ،بنمنتجات التكافل المصرفيصالح الدین الشیخ ، 1
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  :تكافل المصرفي للبنوك محل الدراسة من خالل الجدول التالي أنواع خدمات ال

  .صیرفة التأمین في مصارف العینة ) :24(جدول رقم 
  البنك

  اإلسالمي
  .منتجات التأمین المصرفي

ITHMR - تأمین الحوادث -التأمین الصحي  - تأمین السیارات، والمنازل -  تأمین على السفر
  .التأمین على القوارب - الشخصیة 

ABG    البركة لحمایة  -البركة لحمایة الدخل -لطبي واألسري ا البركة للتكافل
لبركة ا - البركة لتكافل الحج أو العمرة -البركة للتكافل التعلیمي –المرهون 

  .تلحمایة المعامال
BOUBYAN   شركة بوبیان للتأمین التكافليتقدیم منتجات:  

  .تأمین السفر التكافلي-
  .تأمین الحوادث الشخصیة التكافلي -
  .زل التكافلياالمنتأمین -

SBYB  ال یوجد.  
KFH -  ثمار"االستثمار للتقاعد حسابات".  

  :نذكر منها شركة بیتك للتأمین التكافليتقدیم خدمات  -

  العمـل إصـــابـات تأمـین*  الجمـاعي التكـافـــلي التأمین  *

  المخـــزون تـــلف أمینت *        الشامل المنزلي لتأمین *

    السفر تأمین*     للمركبات میليالتك التأمین *

   الشخصیة الحوادث تأمین *الجماعي       الصحي التأمـین *

  المقاولین أخطار جمیع أمینت *             السرقة ضد لتأمین *

QIB   یقدم المصرف برامج التكافل بالتعاون مع شركة الضمان للتأمین
  :اإلسالمي 

لمؤسفة مثل الوفاة أو العجز الكلي لتكافل على الحیاة تغطي األحداث اا *
  .والدائم للمشترك

  .برنامج تكافل السیارات *
  .التأمین العائلي *
 .التكافلي برنامج التعلیم *

SABA ال یوجد.  
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SIIB  ال یوجد.  
DIB - برنامج اإلسالمي تكافل لالدخار واالستثمار.  

  .التكافلي" اسرتي "برنامج  -
  ".رعایتي"البرنامج اإلسالمي للتكافل  -
  .التكافلي" نماء" برنامج  –التكافلي " هبة "برنامج  -
  تكافل السیارات -

PIB   الفلسطینیة  شركة التكافل للتأمینمنتجات:  
  .  برنامج التأمین التكافلي الصحي -
  .تأمین المركبات -
  . )الجماعي والفردي(برنامج التكافل للتأمین العائلي  -
 ،ن من اخطار النقل البري و الجوي و البحريالتأمی(ة التأمینات العام -

  ...)السفر وغیرها أخطار  ،أخطار خیانة األمانة ،أخطار الحریق

AIB  الفلسطینیة  شركة التكافل للتأمینمنتجات:  
  .  برنامج التأمین التكافلي الصحي -
  .تأمین المركبات -
  . )الجماعي والفردي(برنامج التكافل للتأمین العائلي  -
 ،التأمین من اخطار النقل البري و الجوي و البحري(ة أمینات العامالت -

  ...)السفر وغیرها أخطار  ،أخطار خیانة األمانة ،أخطار الحریق
RJHI - برنامج التأمین الشامل للسیارات.  

  .والعقار تأمین المنازل -التأمین الصحي -
  .برنامج تأمین الحوادث الشخصیة -
  تأمین السفر لألفراد -

BMMB  - تامین الوفاة والحوادث الشخیة.  
  .تأمین العجز الدائم -
  .التأمین الصحي  -
 .تأمین السفر -

MBL  - التأمین على الحیاة. 
 .تأمین العجز  -
  .تأمین الحوادث -

  .من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینة: المصدر    
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كمصرف  أن بعض المصارف اإلسالمیة أولت أهمیة كبیرة لخدمات التأمین المصرفي ،من خالل الجدول نجد 
الذي یقدم برامج للتكافل بالتعاون مع شركة الضمان للتأمین اإلسالمي تتضمن مجموعة متنوعة  قطر اإلسالمي

شركة التكافل مع الذي یقدم خدمات تكافلیة بالتعاون  البنك اإلسالمي الفلسطینيمن الخدمات التأمینیة ،وكذا 
بنك سبأ للتأمین الفلسطینیة ،فیحین نجد أن البعض اآلخر أهمل تماما تقدیم مثل هذه الخدمات الحیویة ك

  .اإلسالمي الدولي سوریة بنك و اإلسالمي

  .تأسیس الصنادیق والشركات اإلستثماریة - 6
ذا بعض المؤسسات األخرى قامت العدید من المصارف اإلسالمیة بتأسیس صنادیق وشركات إستثماریة وك

المختصة في األنشطة المالیة والمصرفیة ،تكون بمثابت أذرع إستثماریة في مختلف أنحاء العالم ،ویعد ذلك بال 
  :شك من صمیم األنشطة المصرفیة الشاملة ،وفیما یلي نبذة عن بعض هذه المؤسسات التي أسستها بنوك العینة

  :ة نذكر منها أسس عدة شركات تابع:بنك اإلثمار  - أ
یتمثل نشاطها في تملك اسهم وحصص في شركات أخرى، والمشاركة في  :شركة الشامل الدولیة القابضة  -

عالمات تجاریة  أو، اقتراض، وٕادارة هذه الشركات، وتملك حقوق الملكیة الصناعیة من براءات االختراع تأسیس
باإلضافة إلى تملك  أخرىاجیرها لشركات حقوق اخرى تتعلق بذلك وت أیة أورسوم صناعیة  أوصناعیة 

  .المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطاتها
إلسالمي، اتشمل أنشطتها الخدمات المصرفیة اإلسالمیة واإلستثمار  :دار المال اإلسالمي للخدمات المالیة  -

   .التأمین اإلسالمي ،إدارة الصنادیق والخدمات المالیة 
  .تختص في إدارة المشاریع الضخمة العقاریة ومشاریع البنیة التحتیة :یر شركة اإلثمار للتطو  -
  .تقدم الشركة منتجات وخدمات التكافل  :مجموعة سولیدرتي القابضة  -
تستثمر بشكل رئیسي في قطاع البیئة والزراعة :الدولیة إلدارة األصول المحدودة ) CITICIAM (شركة -

  .1والموارد الطبیعیة وقطاع الصحة

  :من ضمن شركاتها التابعة نجد : مجموعة البركة المصرفیة  - ب
األسهم و السندات و الموجودات المالیة و القیام  فيالقیام باإلستثمار  من أنشطتها:لالستثمار األمین شركة -

  .كافة القطاعات و المعامالت بما یتفق مع الشریعة اإلسالمیة فيباإلستثمار 
  .تنشط ضمن مجال التأمین التكافلي: اإلسالمیة  التأمین شركة -

  :بنك بوبیان  - ج
 وتوفر الشركة خدمات إدارة األصول و الوساطة المالیة للمؤسسات واألفراد، :شركة بوبیان كابیتال لألستثمار -

دیم إنشاء وٕادارة صنادیق االستثمار، إدارة المحافظ المالیة والعقاریة، إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة، تق
  .الدراسات واالستشارات العقاریة وغیرها من األنشطة

  .تقدم منتجات التأمین التكافلي:شركة بوبیان للتأمین التكافلي  -
                                                

  . 19:،ص 2015التقري السنوي لبنك اإلثمار  1
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  :من ضمن شركاته التابعة نذكر:بیت التمویل الكویتي  -  د
المالیة ،كما  توفر لعمالئها خدمات الوساطة المالیة في سوق الكویت لألوراق :للوساطة المالیة" بیتك"شركة  -

  .یرخص لها تداول السلع واألصول في األسواق المحلیة والدولیة
شركة استثماریة إسالمیة تعمل على تقدیم سلسلة من الخدمات، كتمویل هي  :كابیتال لالستثمار" بیتك"شركة  -

ث االستثماریة، الشركات، وٕادارة األصول، وٕادارة المحافظ، وخدمات التداول، وحقوق الملكیة الخاصة، واألبحا
  .والخدمات االستثماریة

ك أسهم شركات مساهمة كویتیة وأجنبیة  :شركة المشروعات التنمویة القابضة - تتمثل أغراض التأسیس في تمّل
ك حقوق الملكیة الصناعیة من براءات اختراع أو عالمات تجاریة صناعیة ورسوم صناعیة، أو أیة حقوق  ،تمّل

  .أخرى تتعلق بذلك، وتأجیرها 
وتقوم بعدة نشاطات مثل ادارة المحافظ والصنادیق المالیة والعقاریة  ):مقفلة(مجوعة عارف االستثماریة  -

لحساب الشركة أو لحساب الغیر، التعامل باألسهم والسندات وغیرها، القیام بأعمال التأجیر التمویلي، الوساطة 
  .في عملیات التمویل، والوساطة في تمویل عملیات االستثمار

تقوم الشركة بعملیات بیع وشراء الدیون بكافة أنواعها بما فیها  :شركة بیت التمویل الكویتي االستثماریة -
الصكوك، وفیما یتعلق بعملیات التوریق، والقیام بجمیع الخدمات المالیة، مثل خدمات االكتتاب، وطرح 

  .الصكوك، واالستشارات المالیة، وٕادارة المخاطر المالیة

  :من ضمن شركاته التابعة نجد  :قطر  اإلسالميمصرف  – ه
تقدم خدمات الصیرفة اإلستثماریة ویشمل ذلك اإلستشارات المالیة ،تنظیم عملیات الدمج :انفست  شركة كیو -

  .واإلستحواذ ،تمویل المرابحة والصكوك ،إدراة األصول ،أنشطة أسواق المال
  .ضمن مجال إدارة الصكوك  تنشط:المحدودة  االسالمي للصكوك قطر مصرف شركة -

  :بنك دبي اإلسالمي  – و
  .إدارة الصنادیق االستثماریة العقاریة:مؤسسة اإلمارات للصنادیق االستثماریة العقاریة -
تقدم مجموعة من الخدمات المصرفیة االستثماریة المتوافقة مع أحكام  :مؤسسة كابیتال بنك دبي اإلسالمي  -

  .لى الصعید الدوليومبادئ الشریعة اإلسالمیة ع
الخدمات العقاریة الشاملة، والتي تشمل، التطویر العقاري المحلي تقدم مجموعة من  :دیار   مؤسسة -

  .والدولي، وٕادارة العقارات والمرافق، وخدمات الوساطة والتأجیر
  .ضاربةمتاجرة في السندات ،الخدمات المالیة ،توفیر خدمات المال:شركة اإلسالمي للخدمات المالیة  -
  .1متخصصة في الهیكلة واالستشارة ،وٕادارة إصدارات الصكوك  :شركة اإلمارات الوطنیة للتوریق  -

  :شركة الراجحي المصرفیة  – ز
  المیة واإلقلیمیة والمحلیة، باإلضافة إلى ـــوم بإدارة الصنادیق االستثماریة العـــــــوتق: شركة الراجحي المالیة  -

                                                
  .20/01/2016:،أطلع علیھ بتاریج  www.dib.ae :الموقع اإللكتروني لبنك دبي اإلسالمي  1
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  .دم مجموعة متكاملة من خدمات االستشارات المالیة االستراتیجیةالمحافظ الخاصة، وتق
  .تعمل في مجال العقارات والمقاوالت:المحدودة  للتطویر الراجحي شركة -

  :لبنك االسالمي الفلسطیني ا - ح
  .وتقدم كافة خدمات التأمین المتوافق مع مبادئ الشریعة االسالمیة :شركة التكافل للتأمین  -
  .تقدیم منتجات خاصة بالتأجیر اإلسالمي :ارة الفلسطینیة شركة اإلج -

  :بنك سبأ اإلسالمي  - ط
  .توفیر خدمات تأمینیة إسالمیة :الشركة اإلسالمیة للتأمین  -
شركة استشاریة في المجال المصرفي والمالي وأسواق األسهم والبورصة ،ومن أنشطتها  :شركة إنفسترید  -

  .خدمات الصیرفة اإلستثماریة كذلك إدارة األصول والثروات و 

  :اإلسالمي  الدولي سوریة بنك - ي
  .تقدم منتجات التأمین التكافلي :الشركة السوریة اإلسالمیة للتأمین -

  :بنك معامالت  – ك
توفر خدمات إدارة الصنادیق اإلسالمیة ،وخدمات إدارة االستثمار المتوافقة مع  :شركة معامالت انفست  -

  .الشریعة اإلسالمیة

  :بنك میزان   - ل
من أنشطتها إدارة األصول، االستشارات االستثماریة وٕادارة صنادیق  :شركة المیزان لالستثمار المحدودة  -

  .التقاعد 
  .مختصة في أنشطة االستثمار في الصكوك واألدوات المالیة االسالمیة:صندوق میزان المتوازن -
  .شركات المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیةیستثمر في األسهم ال:صندوق میزان اإلسالمي  -
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  .مدى إنطباق معاییر الشمولیة على بنوك العینة : المطلب الثاني 

البنك الشامل هو الذي تزول فیه الحدود بین البنوك التجاریة وبنوك اإلستثمار  یجمع الباحثون على أن        
،أما البنك اإلسالمي فأهم ما یمیزه استبعاد الفائدة ،بحیث یتمكن من ممارسة كافة النشاطات المصرفیة 

المصرفیة من أعماله ، فهو یقبل األموال طبقا لمبدأ المضاربة الشرعیة ،ویقدم التمویل حسب الصیغ المعتمدة 
شرعا مع عدم ضمان الربح سلفا ،وتأسیسا على هذا المبدأ األخیر فإن كثیرا من المنتجات اإلستثماریة الحدیثة 

تتضمن بشكل مباشر أو غیر مباشر عنصر الفائدة ،أو تربط العائد بمستویات الفائدة تعتبر في رأي الكثیر التي 
من الفقهاء غیر شرعیة ،مما أدى إلى إستبعادها كأدوات إستثماریة مقبولة ،مثل المتاجرة في أسهم الشركات التي 

  .1تتعامل مصرفیا دون حرج من دفع وقبض الفوائد 
 إزالةك كبنك شامل یعني تمتعه بسلسلة طویلة من الممیزات والخصائص النوعیة ،وعلى رأسها فتصنیف أي بن

) التجاریة ،المتخصصة ،اإلستثمار واألعمال (الحدود المستصنعة بین نشاطات البنوك المختلفة اإلختصاص 
 یة ،وسعیا نحو تكاملمن ثورة اإلتصاالت الحاسوبیة التي أدت إلى عالمیة أو كونیة األسواق المال مستفیدا

ومدفوعا برغبة عمالئه الذین یفضلون أن یجدوا لدى مصرفهم الخدمات المصرفیة التجاریة منها واإلستثماریة ،
) بمختلف أنواعها(مدخراتهم بما یتجاوز الوعاء اإلدخاري المعروف باسم الودائع  لتوظیفالواحد منافذ متنوعة 

وصنادیق اإلستثمار المنتجة ،فضال عن رغبة بعض ) أسهم وسندات( إلى توظیفات أخرى مثل األوراق المالیة
المستثمرین في الحصول على اإلستثمارات المالیة ودراسة األسواق ،وغیرها مما توفره البنوك التي تأخذ بمفهوم 

  .البنك الشامل ألنشطتها وخدماتها المصرفیة 
لمقید بأنشطة محصورة أو محددة فهو یقوم یمكن أن یوصف بأنه المصرف غیر اوبذلك فإن البنك الشامل 

ستقطاب الموارد من جمیع شرائح المودعین ویقترض من السوقین المالیة والنقدي ویجمع األموال من جمیع إب
والوحدات والقطاعات  المصارد المتاحة ویقوم بتوظیف أمواله لجمیع اآلجال ویقدم اإلئتمان لكافة الشرائح 

وسنحاول فیما یلي ،2شاطه غیر محصور بمنتجات معینة أو بنقطة جغرافیة معینةاإلقتصادیة فضال عن كون ن
  :تبیان مدى توفر معاییر الشمولیة في بنوك العینة 

 .المعیار النوعي :  أوال

التجاریة، (یحتم هذا المعیار على المصرف الشامل أن یقدم كافة أنواع اإلئتمان لكافة القطاعات اإلقتصادیة 
باإلضافة إلى إستقطاب الودائع من مختلف القطاعات مع التوسع في التنویع في ) راعیة والعقاریةالصناعیة ، الز 

  .م بها مصارف اإلستثمار واألعمال سلة الخدمات المصرفیة لتشمل األنشطة المصرفیة التي تتولى عادة القیا
المعیار ،فمصادر األموال  ومن خالل التقاریر والبیانات المالیة نجد أن بنوك العینة ینطبق علیها هاذ

قطاع العقارات والبناء ، الصناعة ، الزراعة ، المواصالت : وٕاستخداماتها توزعت على عدة قطاعات وهي 
  كما یتضح ذلك من خالل أنشطة الشركات التابعة ،كما نالحظ أن آلیة ،قطاع الخدمات  ،و االتكنولوجی،التجارة، 

                                                
 .224:ص: ،مرجع سابق  سامر جلدة 1
 .205:ؤید عبد الرحمن الدوري ،مرجع سابق ،صفالح حسن الحسیني ،م 2
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  .خداماتالصكوك في تنویع هیكل الموارد واإلست

  .المعیار الوظیفي :ثانیا
یمكن القول بأن التنویع في سلة الخدمات المصرفیة یعتبر الحل الطبیعي لكثیر من المشاكل التي تتعرض لها 
البنوك ،وكان البد لهذه البنوك من تطویر عالقتها بعمالئها ،وهنا یبرز الدور األكبر لما تؤدیه البنوك الشاملة 

  .عن الخدمات المصرفیة التقلیدیة  للعمالء تختلف تماما في تقدیم خدمات مصرفیة
نجد أن  ) في بنوك العینة مدى توفر خدمات وأنشطة الصیرفة الشاملةالخاص ب(المطلب السابق ومن خالل 

كشركة الراجحي المصرفیة وبنك دبي  العدید بنوك العینة تتمتع بتنویع في سلة الخدمات المصرفیة المقدمة
 بنكو  بنك سبأ اإلسالميكمصرف  األساسیة تفتقر بعضها إلى بعض أنشطة الصیرفة الشاملة،كما  اإلسالمي

  .م منتجات تأمینیة یتقد تتضمن خدماتها التي ال اإلسالمي الدولي سوریة

  .المعیار الجغرافي :  ثالثا
لفرص اإلقتصادیة یستطیع البنك ذو الفروع تجمیع المصادر المالیة وخاصة الودائع المختلفة وتوجیهها وفق ا

،مما یساعد في تحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة أو متوازنة جغرافیا ،ویعزز من قوة البنك في مواجهة طلبات 
اإلقتراض المحلیة وتقلباتها المستمرة ،ویتوجب على البنك الشامل المتفرع على المستوى الدولي بحثا منه على 

م نجد أن الكثیر من البنوك اإلسالمیة قد فتحت فروعا لها في مصادر األموال والفرص الجیدة لتوظیفها ،والیو 
  .الخارج سعیا منها لتحقیق التوسع واإلنتشار الجغرافي 

تتسارع  اإلستثمارفبعد سنین متواصلة من التأكید على مزایا وٕایجابیات الدولیة فإن المصارف الشاملة ومصارف 
ر المنتجات وبناء الهیاكل التنظیمیة اآلزمة التي تمكنها من الیوم في أوربا إلستقطاب الكفاءات المهنیة وتطوی

   1.المنافسة وتحقیق الدولیة
تغطي تقریبا معظم أنحاء العالم كما وتسعى أغلب البنوك اإلسالمیة جاهدة إلى فأصبحت البنوك اإلسالمیة  أما

ساعد ی ت المصرفیة العالمیة مماإنشاء فروع إسالمیة لها في دول العالم بالخارج والتي تتكون من كبرى المؤسسا
،ولكن لم تتمكن جمیع 2على تحویل البنوك اإلسالمیة على قوة اقتصادیة فاعلة ضمن االقتصاد العالمي

  : المصارف اإلسالمیة من تحقیق هاذا الهدف وهو ما یتضح من خالل الجدول التالي
  
  
  
  
  
  

                                                
 .363:، ص2،2003،دار المناھج،للنشر والتوزیع، األردن،ط العملیات المصرفیة الخارجیةخالد وھیب الراوي ، 1
  :ھ المعامالت اإلسالمیةلمركز أبحاث فق،بحث منشور على الموقع اإللكتروني  البنوك اإلسالمیة ودورھا في تعزیز القطاع المصرفيعبد الباسط الشیبي ، 2

www.kantakji.com 10/01/2015:علیھ بتاریخ  ،أطلع .    
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   .لبنوك العینةسحب اآللي ت الماكنا والدولیة و الفروع المحلیةعدد  ) :25(جدول رقم 
  ماكنات السحب اآللي  الفروع الدولیة  الفروع المحلیة  السنوات  اإلسالمي البنك

ITHMR 2013  240  05  48  
2014  274  05  -  

ABG 2012  425  15  134  
2013  479  15  144  
2014  549  15  200  

BOUBYAN  2013  25  -  -  
  95  یوجد ال  31  2016

SBYB  2013  09  یوجد ال  -  
  -  یوجد ال  10  2014

KFH 2013  352  07  -  
2014  355  07  -  
2015  390  07  740  

QIB 2014  29  04  154  
2015  31  04  162  

SABA 2010  14  01  -  
2014  24  01  120  

SIIB 2014  26  37  یوجد ال  
DIB  2014  90  05  -  
PIB  2015  21  40  یوجد ال  
AIB  2015  11  35  یوجد ال  

RJHI 2014  552  03  4100  
2015  570  03  4121  

BMMB 2014  59  00  -  
2015  59  00  200  

MBL 2013  351  -  281  
2014  428  -  350  

  .من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینة: المصدر    

دلة الدولیة وٕامتدت أنشطتها حظ من خالل الجدول أن بعض المصارف اإلسالمیة إستطاعت أن تحقق معانال -
  :إلى مناطق جغرافیة متعددة من أنحاء العالم ،ونستطیع سرد ذلك فیما یلي 

إنتهج البنك استراتیجیة التنویع الجغرافي ،حیث عملت وحدة األعمال المصرفیة الدولیة  :مجموعة بنك اإلثمار* 
ؤسسات المالیة والشركات في األسواق المالیة على التركیز على بناء عالقات وتقدیم حلول وتسهیالت مالیة للم

إلى أوربا ،أمریكا الدولیة ،وعلى الرغم من أن البنك یتخذ من البحرین مقرا له إال أن نطاق عملیاته یمتد حالیا 
  .1الشمالیة ،الشرق األوسط ،آسیا وقطاعات جغرافیة أخرى

في وحدات مصرفیة تابعة ومكاتب تمثیل  المجموعة انتشار جغرافي واسع ممثلل: مجموعة البركة المصرفیة *
األردن، تونس، السودان، تركیا، مملكة : في كل من 2015سنة  فرع 650  في خمسة عشر دولة تدیر أكثر من

البحرین، مصر، الجزائر، باكستان، جنوب أفریقیا، لبنان، سوریة، اندونیسیا، لیبیا، العراق والمملكة العربیة 
  .السعودیة

                                                
  .12،13:،ص 2014التقریر السنوي مجموعة بنك اإلثمار ، 1
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، ميالاإلس لتمویلل " بیتك"  مجموعة تنتشر :الكویتي بیت التمویل *  من متنوعة مجموعة تقدم حیث عالمیًا
،تشمل هذه المناطق الرئیسیة كال من العالم حول مناطق أربعة في وتعمل میة،الاإلس المالیة والخدمات المنتجات

 من وأكثر مصرفیاً  فرعاً  390 ولدیها ،یاوأسترال ،األردن ،ألمانیاالكویت ،البحرین ،تركیا ،مالیزیا ،السعودیة ،دبي
  .آلي سحب جهاز 740

السودان فروع دولیة في كل من  04في دولة قطر و فرعا  31یمتلك المصرف  :مصرف قطر اإلسالمي* 
شركة منتشرة في  40والتي تبلغ نحو كما یمتلك المصرف عدد كبیر من الشركات التابعة ،لندن ،لبنان ومالیزیا ،

   .العالممختلف أنحاء 
فروع أجنبییة ،وتمتد أنشطته عبر الشركات الشقیقة والزمیلة إللى مختلف  05یمتلك :بنك دبي اإلسالمي * 

  .أنحاء العلم
، و شبكة ،فرعاً  570تفوق   شبكة فروع منتشرة في جمیع أنحاء المملكةلدیه  :شركة الراجحي المصرفیة * 

محطة طرفیة خاصة بنقاط البیع  46,000كثر من جهاز، باإلضافة أل 4,100صراف آلي تضم أكثر من 
  .،ولدیه فروع دولیة في كل من األردن ،الكویت ومالیزیامركبة في المحالت التجاریة حول المملكة

وبالمقابل هناك مصارف إسالمیة عملت على تكثیف نشاطها في الداخل وأغفلت أهمیة اإلنتشار خارج الدولة  -
  :األم 
 لك المصرف أي فروع دولیة ویعتمد في إستراتیجیته على تثبیت أقدامه في السوق المحليال یمت :بنك بوبیان* 

شركات الزمیلة مع التوسع المدروس في األسواق الخارجیة من خالل عالقاته المتعددة بالفرعا ، 31حیث یمتلك 
  .بالمملكة المتحدة" لندن والشرق األوسط "كبنك 

فرعا إضافة إلى  24أما الفروع الداخلیة فهي  نبي واحد بجمهوریة جیبوتيیمتلك فرع أج : بنك سبأ اإلسالمي* 
  .جهاز 120عدد معتبر من أجهزة الصرف اآللي والتي تبلغ نحو 

جهاز صرف  37فرعا داخلیا ،و 26ال یمتلك أي فروع دولیة ویمتلك نحو  :اإلسالمي  الدولي سوریة بنك* 
  .آلي
  .جهاز صرف آلي 40فرعا داخلیا ،و 20لك أي فروع دولیة ویمتلك نحو ال یمت : البنك اإلسالمي الفلسطیني* 
  .ولیس له فروع أجنبیة جهاز صرف آلي ، 200فرعا داخلیا ونحو  59لدیه  :بنك معامالت* 
فرع وكذا عدد هائل من أجهزت الصرف  428یمتلك شبكة واسعة من الفروع المحلیة وقدرها :بنك میزان   *

  .جهاز و ال یمتلك فروع أجنبیة  350األلي والتي تبلغ  
وهناك بعض المصارف اإلسالمیة التي ال یزال الطریق طویل أمامها إلثبات وجودها والتغلغل في السوق -  

  :المحلیة ناهیك عن ضرورة محاولة التوسع عالمیا 
 10تجاوز ال یمتلك أي فروع دولیة كما أن فروعه داخل دولة المقر ال ت:مصرف الیمن البحرین الشامل *

  .فروع
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 11داخل دولة المقر ال تتجاوز  وال یتجاوز عدد فروعه ال یمتلك أي فروع دولیة  :البنك اإلسالمي العربي * 
  .فرع

  .معاییر أخرى: رابعا

إعداد دراسات الجدوى (ویضیف البعض إلى هذه المعاییر دور البنك الشامل في ترویج المشروعات الجدیدة 
وتقدیم اإلستشارة حول المشروعات الجدیدة ،ودوره ) تثماریة وتسویقها للمستثمرین واإلعالن عن الفرص اإلس

) كاإلسناد ،التسویق وتقدیم اإلستشارات حول اإلصدارات الجدیدة (بعملیات الصیرفة اإلستثماریة الشاملة 
ت الترست مثل المساهمة باإلضافة إلى دوره في اإلستثمار في األوراق المالیة التقلیدیة واإلسالمیة ،وتقدیم خدما

في شركات یؤسسها البنك الشامل ،وشراء أسهم الشركات في قید الخصخصة والتقییم وسندات شركات المساهمة 
،وٕانشاء شركات اإلستثمار والشركات القابضة والصنادیق ،وتحویل ملكیة المنشآت باتجاه الشركات المساهمة 

وفیما یلي جدول یبین توفر بعض ل في األدوات المالیة اإلستثماریة ،،وتكوین المحافظ اإلستثماریة للغیر ،والتعام
  :هذه الخدمات في بنوك محل الدراسة

  .خدمات الصیرفة الشاملة الحدیثة ومدى توفرها في بنوك العینة) :26(جدول رقم         
التسویق   اإلسناد  اإلسالمي البنك

  اإلستثماري
خدمات إصدار 
  األوراق المالیة

الجدوى 
  قتصادیةاإل

إنشاء 
الشركات 
  والصنادیق

التعامل 
باألدوات 
  المالیة

خصخصة 
  الشركات

ITHMR                       

ABG                       

BOUBYAN                    ×  

SBYB  ×  ×        ×     ×  

KFH                      

QIB                      

SABA              ×     ×  

SIIB  ×  ×  ×  ×  ×     ×  

DIB                       

PIB           ×  ×     ×  

AIB  ×  ×  ×  ×  ×     ×  

RJHI                       

BMMB              ×     ×  

MBL              ×     ×  

  .من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینة: المصدر
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من خالل الجدول نجد أن بعض المصارف اإلسالمیة مضت قدما نحو تقدیم خدمات الصیرفة الشاملة ،كتأسیس 
باألوراق المالیة كاإلصدار والتسویق وكذا الخدمات  الصنادیق اإلستثماریة وإلدارتها و تقدیم الخدمات المرتبطة

اإلستثماریة كالقیام بدراسات الجدوى للمشاریع اإلقتصادیة  وغیرها ،حیث قامت المصارف اإلسالمیة بتأسیس 
 .شركات تابعة من أجل التوسع في هذه األنشطة المتنوعة 

  :الجدول التالي معاییر الشمولیة في بنوك العینة في ونستطیع تلخیص مدى توفر 
  .معاییر الشمولیة في بنوك العینةمدى توفر ):27(جدول رقم

  المعیار الرابع  المعیار الثالث  المعیار الثاني   المعیار األول  الرمز  البنك االسالمي 
   ITHMR           مجموعة بنك اإلثمار 

   ABG            مجموعة البركة المصرفیة
  ×     ×      BOUBYAN       بنك بوبیان
من البحرین مصرف الی

  الشامل
SBYB         ×     ×      ×  

   KFH             بیت التمویل الكویتي
   QIB             مصرف قطر اإلسالمي

  ×       ×      ×      SABA    بنك سبأ اإلسالمي

 الدولي سوریة بنك
  اإلسالمي

SIIB        ×      ×      ×  

   DIB           بنك دبي اإلسالمي
  ×       ×       PIB       البنك اإلسالمي الفلسطیني

  ×       ×     ×       AIB   البنك اإلسالمي العربي

   RJHI            شركة الراجحي المصرفیة 
  ×      ×       BMMB       بنك معامالت

  ×      ×      MBL       بنك میزان 

  .من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة والقوائم المالیة لبنوك العینة: المصدر

نستطیع أن نقسم المصارف اإلسالمیة محل معلومات المذكورة في هاذا المبحث من خالل الجدول ومن ال
  :الدراسة إلى ثالث فئات على النحو التالي 

تجاوزت الدور التقلیدي لها لتغطي مجموعة متعددة من أسالیب التمویل واإلستثمار  :بنوك شاملة   - 1
خاصة وٕادارة المحافظ المالیة وخدمات أمناء كالتأمین للمشروعات واالستثمار المباشر في المشروعات ال

االستثمار فضًال عن المساهمة في تأسیس الشركات والصنادیق االستثمار، وتوریق األصول وكذا الصیرفة 
التجاریة لتدخل في نطاق الصیرفة اإلسالمیة االستثماریة وبما یضمن تحولها إلى بنوك شاملة،فضال عن 

  :التابعة ،وهذه البنوك هي  المؤسساترجیة وكذا مجموعة من إمتالكها شبكة فروع داخلیة وخا
بنك  -مصرف قطر اإلسالمي  - بیت التمویل الكویتي  - مجموعة البركة المصرفیة  -مجموعة بنك اإلثمار  -

  .شركة الراجحي المصرفیة -دبي اإلسالمي 
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 الشریعة أحكام مع تتوافق تمنتجا وابتكار تطویر تواصلو  متمیزة وخدمات مبتكرة منتجات توفربنوك  – 2
،وقد ركزت هذه  ،إال أنها ال تزال تهمل تقدیم بعض الخدمات والتي هي من صمیم الصیرفة الشاملةاإلسالمیة

البنوك على تثبیت أقدامها في السوق المحلیة متجاهلة فتح فروع في الخارج وأهمیه ،فقد إكتفت بتأسیس شركات 
  :اع لها في الخارج ،وهذه البنوك هي في مختلف المجاالت تكون بمثابة أذر 

  .بنك میزان   - بنك معامالت - بنك بوبیان -
خصوصا تلك  العمالء توقعات مستوى في لتكون المصرفیة ومنتجاته اخدماته تطویرال یزال علیها بنوك  – 3

تتمیز بضعف  داخلیة حیثعلیها تطویر شبكتها الوكذا  التي ترتبط إرتباطا واضحا بمفهوم الصیرفة الشاملة ،
عن طریق إنشاء فروع  الخارجیةاإلنتشار الجغرافي ،فضال عن ذلك علیها العمل على التوسع في األسواق 

في الداخل والخارج،وتشمل من أجل تنویع إستثماراتها  تابعة كما یجب أن ال تغفل أهمیة إنشاء مؤسسات،بالخارج
  :هذه البنوك 

البنك  -  البنك اإلسالمي الفلسطیني -اإلسالمي الدولي سوریة بنك -  اإلسالمي بنك سبأ - مصرف الیمن البحرین الشامل -

  . اإلسالمي العربي
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  .متطلبات دعم تحول المصارف اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة :المبحث الثالث 

تحد من تطورها السریع وقدرتها على منافسة  عدیدة تواجه المصارف والمؤسسات اإلسالمیة تحدیات           
تطرقنا لها في  والتي( وكذا تعرقل دورها التنموي الستثمار اطرق وآلیات  تطویرالمصارف التقلیدیة الضخمة و 

 هاذا إلى جانب وقوف هذه التحدیات والعراقیل أمام تحول المصارف،) المبحث الثالث من الفصل الثالث
متطلبات دعم تحول  المصارف سرد بعض  نحاول سوفوفي هاذا المبحث ،اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة
  .اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة

  .یئة العمل المصرفيمتطلبات تخص ب: المطلب األول 

   :الجانب التشریع المصرفي - أوال

ال بد من ضرورة اقتناع أجهزة الحكم بأهمیة الصیرفة الشاملة، والقیام بتغییر وتحدیث وسن القوانین والتشریعات 
 الخاصة بتسهیل عمل المصارف الشاملة والتحول إلیها وذلك بما یتناسب مع المتغیرات االقتصادیة والمحلیة لهذا

 أو التشریعیة، السلطة أو المركزي، البنك من سواء المسؤولة الجهات كل من المساندة،وكذا الحصول على 1البلد
 بما الشامل المصرف لفكرة التجاریة الغرف أو الصناعیة، االتحادات أو النقدیة، السلطات أو الرقابیة، الهیئات

 النابض القلب الحقیقة في هو والذي المصرفي، جهازال لتقویة محاولة في التأمین، وشركات البورصة، ذلك في
 لالقتصاد ثمرة هي المصرفي للجهاز ثمرة وأي ككل، االقتصاد سالمة المصرفي الجهاز سالمة وفي لالقتصاد،

  .2ككل

  .للبنوك اإلسالمیة إنشاء سوق مال بینیة - ثانیا

 هذه قیام تعذر ظل فى وخصوصاً  میة،اإلسال المصارف تواجه التى التحدیات أهم أحد السیولة إدارة تعتبر
 وأسس قواعد على تقوم متطورة مالیة أسواق تواجد وعدم الفائدة مقابل التقلیدیة السوق من باالقتراض المصارف
 ولعل أهم مجهود في هاذ الصدد هو ما .المؤقتة السیولة أزمات حاالت فى إلیها اللجوء یمكن اإلسالمیة الصیرفة

 دبى وبنك للتنمیة اإلسالمى البنك رأسها على اإلسالمیة المالیة والمؤسسات لمصارفا من مجموعة به قامت
 السیولة إلدارة مركز بإنشاء م2002 عام اإلسالمى البحرین بنك إلى باإلضافة الكویتى التمویل وبیت اإلسالمى
 الوظائف من بعدد لیقوم ،) اإلسالمیة للمصارف المالیة السیولة مركز(البحرین مملكة مقره اإلسالمیة للمصارف

  : المثال سبیل على منها المهمة،
 المالیة الفجوات إدارة اإلسالمیة المالیة والمؤسسات للبنوك تتیح) Interbank( بینیة مال سوق إنشاء تسهیل -

  .وخصومها أصولها بین
 البنوك تمكن التىو ) كالصكوك( للتداول قابلة إسالمیة مالیة أدوات وٕاتاحة األجل قصیرة السیولة توفیر -

  .لدیها السیولة فوائض استغالل من اإلسالمیة

                                                
  .10:سام دمحم ،مرجع سابق ،ص 1
 .201:رابح عرابة مرجع سابق ، ص  2
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 عملیات من أفضل تُعد والتى التنافسیة األسعار وذات شـرعاً  والمقبولة األجل قصیرة االستثمار فرص توفـیر -
  .السوق فى بها التعامل جرى إلى السلع على المرابحات

  .المالیة محافظها صورة لتحسین المالیة األوراق ییلتس سهولة من اإلسالمیة المالیة المؤسسات تمكین -
  1.بها اإلسالمیة المالیة األدوات تداول یمكن ثانویة سوق لخلق السعى -

  :ولعل أهم فوائد إنشاء سوق نقدي بین المصارف اإلسالمیة مایلي
  تدعیم قاطرة النمو اإلقتصادي نتیجة تفعیل أداء المصارف. 
  بین الجهات ذات العجز وذات الفائضتسهیل إنتقال رؤوس األموال. 
  توافر العدید من المنتجات واألدوات وفئات األصول التي تلبي حاجات المستثمرین المختلفة. 
 2.تنویع المحافظ اإلستثماریة وزیادة درجة سیولتها  

  :ثانویة  إسالمیة أنشاء سوق مالیةضرورة  - ثالثا

المساعدة والمتممة للنموذج المصرفي اإلسالمي الشامل ألنها یمكن أن تلعب األسواق المالیة دور المؤسسات 
تقدم أوعیة یمكن من خاللها تحقیق االستخدام األمثل للموارد المالیة المتاحة للبنك دون اإلخالل بالتوازن 
المطلوب بین السیولة والربحیة،وذلك العتماد نشاطات البنوك اإلسالمیة على االستثمار ولیس على اإلقراض، 

ا تمكنها من مواجهت تحدي فائض السیولة كونها ال تتوفر على صیغ یتم من خاللها تشغیل المدخرات لمدد كم
  :،وعماما یمكن أن نوجز أهمیة سوق المال اإلسالمیة للمصارف اإلسالمیة ضمن ما یلي 3قصیرة

ار في المصارف تدعیم اإلستثمار طویل األجل في المصارف اإلسالمیة عن طریق تطویر أسالیب اإلستثم -
  .والمؤسسات المالیة اإلسالمیة من خالل اإلعتماد على سوق اإلصدار وسوق التداول في أسواق راس المال

تداول األدوات المالیة التي یتم إصدارها في سوق اإلصدار ،واإلستثمار المالي من خالل إنشاء صنادیق  -
  .4یةاإلستثمار المنقولة وٕادارة وتكوین محفظة األوراق المال

وحتى یتم إنشاء  السعي لخلق سوق مالیة ثانویة یمكن تداول األدوات المالیة اإلسالمیة بها ،وهو ما یستدعي 
 :سوق مالي إسالمي بمقومات تخدم المصارف اإلسالمیة یتطلب األمر ما یلي 

 تفق مع قواعد ومبادئ تحكم أسواق األوراق المالیة القائمة في البالد اإلسالمیة لت إعادة صیاغة القوانین التي
 .وأحكام الشریعة اإلسالمیة

 وفي الفقه ، إصدار أوراق مالیة جدیدة كبدیل لألوراق المالیة الحالیة والتي تبین أنها مخالفة للشریعة اإلسالمیة
 .اإلسالمي متسع لذلك

                                                
دراسة تحلیلیة نقدیة للتجربة المالیزیة مع محاولة تطویر منتجات تمویلیة (سالمیةسوق النقد بین المصارف اإلمنتجات ،فیصل شیاد،أحمد لحساسنة 1

ألول،جوان ،مجلة اسرا الدولیة للمالیة اإلسالمیة ،األكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة في المالیة اإلسالمیة ،مالیزیا ،المجلد الخامس،العدد ا)جدیدة
  .11: ،ص2014

  .14: ،ص نفسھمرجع الأحمد لحساسنة ،فیصل شیاد، 2
دراسة (سیاسات التمویل وأثرھا على االقتصادیات والمؤسسات :، ورقة مقدمة للملتقى الدولي حول تحدیات السوق المالي اإلسالميجمال لعمارة، رایس حدة،  3

  .07، 06:،ص2006نوفمبر  22و  21، جامعة بسكرة ،الجزائر، یومي )حالة الجزائر والدول النامیة
،المؤتمر العلمي )دورھا في إنشاء وتطویر السوق المالیة اإلسالمیة وإمدادھا باألدوات المالیة(الھندسة المالیة اإلسالمیة كریم أحمد قندوز ،عبد ال 4

  .21،22:،ص  2007مارس  08ألى  06،جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ،الفترة من "الواقع واآلفاق -األسواق المالیة والبورصات"السنوي الخامس عشر 
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 الثواب والعقاب (وضع میثاق لقیم المتعاملین في أسواق األوراق المالیة اإلسالمیة یتضمن الدوافع والزواجر( ،
 .حتى یمكن ضمان عدم انحرافهم عن شرع هللا

  وضع میثاق بین كافة الدول اإلسالمیة للتعاون والتنسیق بینهم في التعامل في أسواق األوراق المالیة الموجودة
 .لدیهم

  ق صنادی - شركات استثمار إسالمیة -مصارف إسالمیة" التوسع في إنشاء المؤسسات المالیة اإلسالمیة
 1.لدعم التعامل في أسواق األوراق المالیة اإلسالمیة..." شركات سمسرة إسالمیة  -استثمار إسالمیة

  : تعزز مصداقیتها دولیا اإلهتمام بإصدار معاییر خاصة بكفایة رأس المال للبنوك اإلسالمیة -  رابعا
 سس بنوكًا قویة متخصصة فينتیجة لتجاهل لجنة بازل لطبیعة الصناعة المصرفیة اإلسالمیة التي صارت تؤ 

الخدمات المالیة اإلسالمیة ظهر عدد من مؤسسات البنیة التحتیة التي تنظم الصناعة المالیة اإلسالمیة وتشكل 
داعمة لها ولقد زادت أهمیة هذه المؤسسات لمواكبة التطورات العالمیة في الصناعة المصرفیة حیث یكمن  بیئة

على المصارف اإلسالمیة ، منها هیئة معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  تعزیز الرقابة المصرفیة دورها في
  المالیة اإلسالمیة

، ثم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة ومجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة عام  م1991عام 
 : 2حیث أصدر عدة معاییر أهمها معیار كفایة رأس المال،م 2002
إصدار معیار متكامل لكفایة رأس مال المصارف ) IFSB(مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة استطاع حیث 

اإلسالمیة ، تفادى فیه جمیع أوجه القصور التي شابت المعیار اإلسالمي السابق الصادر عن هیئة المحاسبة 
، وأصبح مرجعًا موثوقًا في أوساط المصرفی)AAOIFI(والمراجعة  ة اإلسالمیة، واعتمدته ، وقد حاز قبوًال عامًا

 .العدید من الجهات اإلشرافیة، ونطمح أن یعتمد نظامًا إلزامیًا لجمیع المصارف اإلسالمیة 
، والتي إنعكست في 3لدى البنوك اإلسالمیة إشكالیات في تطبیق التعدیالت الواردة على  بازلحالیا یوجد  وال

مالیة اإلسالمیة، حیث إن رأس مالها التنظیمي یقع في الصادر عن مجلس الخدمات ال) 15(المعیار المعدل رقم 
، كما أنها تحقق الحد األدنى المطلوب لنسبة )عالي الجودة(أغلبه ضمن رأس المال األساسي لألسهم العادیة 

تعزیز مصداقیتها دولیا ومنحها ،وهاذا ما سیساهم في 3كفایة رأس المال والحد األدنى لرأس المال عالي الجودة
  . عمالءثـقة ال

  :تحقیق صفة الشمولیة من خالل عملیات اإلندماج المصرفي  - خامسا

 المتغیرات هذه أمام تصمد أن على قادرة وعمالقة قویة مالیة كیانات وجود الى یؤدي االندماج تحقیق إن
 عالم في الصغیرة المصارف لهذه مكان ال إذ ،والنمو للبقاء فرصة وهو والمالیة المصرفیة الصناعة في العالمیة
 ویقلل أدائها في المخاطر زیادة الى یؤدي ما التحدیات، هذه كل مواجهة على قدرتها ولعدم بالمخاطر یعصف

                                                
  .08:صمرجع سابق ،جمال لعمارة، رایس حدة،  1
معیار كفایة رأس المال المكیف حسب معاییر مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة ودوره في الحد من آثار جعفر حسن البشیر آدم ، ابراھیم فضل المولي ، 2

 .99:،ص 2015،المجلد األول ، 16، مجلة العلوم االقتصادیة،جامعة سطیف ،العدد مخاطر االئتمان المصرفي
، المؤتمر الدولي األول للمالیة اإلسالمیة ، الجامعة الواقع وسالمة التطبیق في" كفایة رأس المال في المصارف اإلسالمیة،حسین سعید 3

  .39:ص2014أوت ، 7-6األردنیة،األردن،الفترة من 
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 والشرعیة والمحاسبیة المالیة المعاییر توحید الى یؤدي سوف االندماج أن كما وتقدمها، استمرارها فرص من
 األداء وفلسفة اآلراء في التشتت بدل فلسفتها مع جمةالمنس المالیة المنتجات وتطویر المصارف هذه في المتبعة

  .المصارف هذه لجمیع واألخیر األول المرجع هي اإلسالمیة الشریعة أن بما
 المالیة لألوراق سوق إنشاء في المساهمة على القدرة لدیها اإلسالمیة المصارف في المتاحة المالیة الموارد إن

 التي المالیة المنتجات من المزید وابتكار تطویر في كذلك وتسهم،وعةمتن استثمار صنادیق وتأسیس اإلسالمیة
 لدى الثقة تحقیق هو المالیة الموارد لتوفر اآلخر والعامل اإلسالمیة، الشریعة بأحكام والملتزمة فلسفتها تالئم

 تلك أو لالحال الربح عن تبحث التي سواء المدخرات جمع على المصارف هذه قدرة من سیرفع ما المتعاملین،
  .عالیة وكفاءة جودة ذات وخدمیة تمویلیة بیئة سیوفر مما األفضل، العائد عن تبحث التي
وتحقیق اإلسالمیة، المصارف بین التكامل الى والوصول المنشود االندماج لتحقیق الطریق سیمهد هذا كل

 العالقة طبیعة عن والناجمة المصارف لبعض الخصوصیات بعض مراعاة مع الشمولیة في العمل المصرفي،
 ،لعملها الناظمة والقوانین التشریعات لغیاب أو المصارف لهذه السیادة جانب من سواء المركزیة المصارف مع

  .1 المصرفي النظام داخل تنظیمیا شأنا المصرفي االندماج عملیة المركزیة المصارف من العدید تعتبر حیث

  :اإلسالمیة المصارف بین التنسیق - سادسا

 على القدرة إلى یؤدي مما العاملة، اإلسالمیة المصارف بین والتحالف التنسیق لعمل على تكثیف جهودیجب ا
 الهیئات،كما ینبغي تفعیل دور 2التقلیدیة المصارف منافسة وبالتالي الكبیرة، المشروعات تمویل فرص إغتنام

 مع اإلسالمي المصرفي ملللع الداعمة الهیئات تكامل یشكل،حیث اإلسالمي المصرفي للعمل الداعمة
 المصرفیة للصناعة المستقبلیة االحتیاجات لتغطیة ضروریا وتوسعا عملیا، تطورا اإلسالمیة المالیة المؤسسات

 هذه سعى تكثیفو  اإلسالمیة، المصارف على المصرفیة الرقابة تعزیز في اإلیجابي دورها اإلسالمیة،ویكمن
 حول العام الوعي ،ونشر اإلسالمي المصرفي التكامل وتحقیق ق،ینسوالت الدعم خدمات تقدیم إلى المؤسسات

 المعلومات توفیر إلى باإلضافة اإلسالمیة، المالیة والخدمات بالمنتجات، ،والتعریف ياإلسالم المصرفي العمل
 الثقة، حدود توسیع على تعمل كما وتطویرها، تنمیتها على والعمل اإلسالمیة، المصرفیة بالصناعة المتعلقة

 التطور من مزیدا الصناعة لهذه یتیح مما اإلسالمیة، رفیةـالمص ناعةـالص بها تتمتع التي والشفافیة والمصداقیة،
  3.بفعالیة االنطالق من تمكنها التي القویة األسس المصرفیة للصناعة یعطي فوجودها والتوسع، واالنتشار

  
  
  
  

                                                
 :،بحث منشور على الموقع اإللكتروني لمجلة الصیرفة اإلسالمیة مصرفيالمصارف اإلسالمیة والحاجة إلى االندماج الغسان الطالب ،  1

www.islamicbankingmagazine.org  15/10/2016:،أطلع علیھ بتاریخ .  
 من التخفیف و باألزمة المساھمة منع المصرفي اإلسالمي في للجھاز لداعمة ا التحتیة البنیة مؤسسات دورالعطیات،  سالم الحكیم، یزن سلیمان منیر  2

، جامعة الزرقاء الخاصة ، “ التحدیات الفرص اآلفاق“ تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة على منظمات األعمال : ، المؤتمر العلمي الدولي السابع آثارھا
 .18،ص 2009نوفمبر 11-10الفترةاألردن ، ،

  .22:،ص ھنفسالمرجع  3
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  .متطلبات تخص المصارف اإلسالمیة : المطلب الثاني 

  :نشر الوعي بأهمیة الصیرفة الشاملة  - أوال

تعد من  في تطویر الصیرفة اإلسالمیة نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور وأهمیة البنوك الشاملة
الصعوبات الكبیرة التي تواجه المؤسسات المالیة اإلسالمیة ،ویرجع ذلك إلى غیاب مؤسسات البحث والتطویر 

یعد التطور التكنلوجي والتعلیم والتدریب والبحث والتطویر أهم أركان نمو العمل  داخل المصارف اإلسالمیة ،إذ
المصرفي اإلسالمي الذي مازال في مراحله األولى مقارنة بالعمل المصرفي التقلیدي ،ثم إن عملیات البحث 

اإلسالمیة ،إذ  والتطویر في القطاع المالي والمصرفي للدول المتقدمة ال تالقي اإلهتمام نفسه لدى المصارف
كما أن فكرة الصیرفة  1.یوجد قدر ضئیل من البحوث والدراسات الساعیة لتطویر األدوات المالیة اإلسالمیة

  .الشاملة لم تتغلغل بعد في ثقافة بعض المصارف اإلسالمیة

  .تطویر الخدمات المصرفیة وتقدیم خدمات الصیرفة اإلستثماریة – ثانیا

ـات الزبـائن البـد للمـصارف مـن ان تعمـل علـى تنویـع خـدماتـها الـمصـرفیـة الـمقـدمـة تمشیـًا مـع رغبـات ومتطلب
،حیث تشتد المنافسة بین 2الـعاملـة فـي البـلد األجنبیةقـدرة وفـاعلیـة لـمواجهـة المنافسة مـع الـمصارف  أكثرلتصبـح 

لودائع اإلستثماریة أو الجاریة ،وفي سبیل المصارف في السوق المصرفیة على إجتذاب العمالء سواء أصحاب ا
ذلك یتم تقدیم العدید من التسهیالت باإلضافة إلى تحسین مستو أداء الخدمة المصرفیة واإلستثماریة المقدمة لهم 
،ولكي تستطیع المصارف اإلسالمیة أن تحافظ على وجودها بكفاءة وفعالیة في السوق المصرفیة البد لها من 

  :مصرفي وذلك عن طري ما یليمواكبة التطور ال
فكما تعمل المصارف التقلیدیة على جذب المستثمرین عن طریق تمویل :إبتكار صیغ تمویل جدیدة  -

المستثمرین بجذبهم بسع الفائدة ،یجب على المصارف اإلسالمیة أن تعمل على توفیر التمویل الآلزم للمستثمرین 
  .یب متجددة بإیجاد صیغ إستثماریة وتمویلیة مبتكرة وأسال

فعلى المصارف اإلسالمیة إبتكار خدمات مصرفیة متمیزة ال تتعارض : إبتكار وتطویر الخدمات المصرفیة  -
  .3مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ،وكذا تطویر المنتجات المصرفیة الحالیة 

  :تعظیم إستفادة المصارف اإلسالمیة من التكنولوجیا الحدیثة  – اثالث
ات المطروحة لتعظیم إستفادة المصارف اإلسالمیة من منتجات التكنولوجیا الحدیثة في المجال ولعل أهم المقترح
  :المصرفي ما یلي 

  زیادة اإلنفاق اإلستثماري في مجال تكنولوجیا المعلومات. 
  تنفیذ شبكة اإلتصال بین المركز الرئیسي لكل مصرف وفروعه ،بما یضمن سرعة تداول البیانات الخاصة

 .،إضافة إلى اإلرتباط بالشبكات اإللكترونیة الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالیة  بالعمالء
                                                

،دار األیام للنشر والتوزیع،عمان األردن )مدخل فكري معاصر(إدارة المؤسسات المالیة عالء الدین فرحان طالب ،حیدر یونس الموسوي ،دمحم فائز حسن ،  1
 .  174،ص،2013،
  .07:،مرجع سابق ،صالیاس خضیر الحمدوني 2
 .21،22:،ص2011،دار الكتب الوطنیة ،لیبیا،)النظریة والتطبیق(المصارف اإلسالمیة عبد اللطیف حمزة ، 3
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  تكوین شبكة مصرفیة إلكترونیة لتصبح بمثابة جسر إلكتروني بین المصارف اإلسالمیة من جهة والشركات
 .ا و دولیاوالعمالء من جهة أخرى ،بحیث یمكن من خاللها تتبع التطورات الیومیة في قطاع اإلستثمار محلی

  إعادة تصمیم مراحل تقدیم الخدمات المصرفیة ،لضمان تحقیق اإلستفادة القصوى من التكنولوجیا المتقدمة
 .،وذلك بتقلیل المدة الزمنیة والخطوات والمستندات الآلزمة للحصول علیها

 كترونیة ضرورة تدعیم الجهات الرقابیة بالكوادر والكفاءات الآلزمة لمتابعة أعمال المصارف اإلل. 
 هو  إنشاء مركز إلكتروني مستقل لعملیات الشفرة والتوقیعات الخاصة بالمراسلین في الخارج والوكالء كما

  1.متبع في المصارف العالمیة

  .تبني مفهوم التسویق المصرفي الحدیث  – رابعا
شهدها الساحة یعد تبني مفهوم التسویق المصرفي الحدیث أمرا ملحا في ظل التطورات المتالحقة التي ت

المصرفیة ،والتي تبلورت أهم مالمحها في إحتدام المنافسة ،حیث یساهم هذا المفهوم في زیادة موارد المصرف 
  :وهاذا یستلزم  ، 2اإلسالمي ومن ثم تحقیق التوازن في هیكل موارد البنك وٕاستخداماته

  كما تحدد نوعیة ، بالنسبة لكل خدمة إمداد إدارة البنك ببحوث تسویقیة منتظمة تحدد مركز البنك في السوق
و عوامل تفضیلهم البنك دون البنوك اآلخرى ، عمالء البنك و میولهم و مواصفاتهم و مهنهم و أعمارهم 

 .في الحاضر و المستقبل 
  رسم سیاسات الخدمات التي یقدمها البنك في ضوء التطورات في مفاهیم العمالء و التطورات العالمیة في

و ، والعمل على تقدیم الخدمات المصرفیة الجدیدة للسوق و تحدید وقت التقدیم و كیفیته ،  الفن المصرفي
و دراسة و تطویر الخدمات الحالیة للبنك بهدف جذب أكبر عدد من ، المغریات بالتعامل في كل خدمة 

عرف على  حجم مع دراسة الخدمات المصرفیة التي تقدمها البنوك المنافسة و الت، العمالء للتعامل فیها 
 .نشاط هذه البنوك و خططها المستقبلیة 

  هذا ، و إمكانیة فتح وحدات مصرفیة جدیدة ، دراسة االنتشار الجغرافي لوحدات البنك في السوق المصرفیة
ووضع هیكل ، فضال عن متابعة نشاط الوحدات المصرفیة المحلیة و مدى تغطیتها لكافة أجزاء السوق 

 .ة أسعار للخدمات المصرفی
  و الجمهور الخارجي العام ، إعداد و تنفیذ الحمالت الترویجیة الخاصة بنشاط البنك في تعامله مع العمالء 
  هذا فضال عن ، و المعارف التي یعدها البنك ، واإلشراف على إعداد المواد الترویجیة و الهدایا التذكاریة

 .النشرات التي تشرح مزایا و طریقة التعامل مع البنك 
 ة و الضعف إلدارة یم النشاط التسویقي خالل فترات زمنیة متقاربة و تقدیم تقاریر منتظمة عن مواطن القو تقی

على أهمیة تطبیق  داو من المفضل أن تتبع إدارة التسویق مباشرة لإلدارة العلیا للبنك تأكی،البنك العلیا 
 .3المفهوم التسویقي في تنظیم كافة أجهزة البنك 

                                                
 .312، 311:نة ،مرجع سابق ،صوأحمد سلیمان الخصا 1
اري ، 2 ي عم ةجمع ؤقیة الجزائری ة المص ي المؤسس رفي ف ویق المص ادیة  التس والت اإلقتص ة و التح رفیة الجزائری ة المص ى المنظوم ع و  –، ملتق الواق

  .03:،ص 14-2004/12/15: جامعة الشلف بتاریخ   -التحدیات 
 08:،ص www.kantakji.comاإللكتروني لمركز أبحاث فقھ المعامالت اإلسالمیة  موقعال،بحث منشور على التسویق المصرفي الدولي ربا السمارة ، 3

  .10/01/2016:،أطلع علیھ بتاریخ 
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  :لموارد البشریة تطویر ا – خامسا

  :یتطلب التحول للعمل المصرفي اإلسالمي الشامل وضع خطة لتطویر الموارد البشریة ،وتتضمن هذه الخطة 
إختیار القیادات القادرة في مجال العمل المصرفي اإلسالمي ،وٕاعداد السیاسات والخطط والبرامج الآلزمة  -

ع ویحتاج إلى جهود ومعرفة دقیقة ومتخصصة للعمل المصرفي اإلسالمي ،وخاصة أن هذا المجال واس
الفني  باألسواق عن طریق التحلیل األساسي للتطورات السیاسیة واإلقتصادیة والطبیعیة العالمیة ،وكذا التحلیل

  .بشكل واسع
المفاهیم وطبیعة العمل :اإلسالمي تتضمن البرامج التالیة إعداد خطة لتدریب العاملین على العمل المصرفي -

غ التمویلیة ،الضوابط والمعاییر العالمیة ،فن سلوكیات كسب العمالء ،دراسات الجدوى ،تحصیل الدیون ،الصی
أهم مجاالت تأهیل الموارد البشریة وفیما یل  ،1،الضمانات ،إلدارة مخاطر اإلئتمان ،الرقابة والمراجعة الشرعیة

  :بنوع من التفصیلبالمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
  :رعیة لألعمال المصرفیةالجوانب الش - أ

یجب إعداد برامج تدریبیة في العقود والضوابط الشرعیة التي تحكم المعامالت المصرفیة والخطوات الشرعیة 
  . لتطبیق المنتجات والخدمات المصرفیة

  :الصیغ التمویلیة -ب
لحدیثة إلعداد ومن ثم یجب إعداد برامج متخصصة للعاملین تتضمن دراسة الفرص االستثماریة واألسالیب ا

  .دراسات الجدوى وأنواع صیغ التمویل وضوابطها الشرعیة والمعاییر المحاسبیة الخاصة بها
  :تطویر المنتجات - ج

اإلسالمیة من أهم المجاالت التي یجب تأهیل العاملین فنیًا وتقنیًا للقیام یعد تطویر المنتجات واألدوات المالیة 
بها وذلك بهدف مواجهة التحدیات التي تقابل الصناعة المصرفیة اإلسالمیة، ویتطلب ذلك إعداد برامج تنمیة 

  .ذاتیة للعاملین وبرامج الهندسة المالیة لتطویر المنتجات والخدمات المصرفیة اإلسالمیة
  :لخدمات المصرفیةا -د

تعد جودة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة المقدمة للعمالء ومعرفة العاملین بالفرق بینها وبین الخدمات المصرفیة 
  .التقلیدیة من الجوانب الهامة التي یجب علي العاملین بالمصارف اإلسالمیة إتقانها

  :الجوانب اإلداریة -هـ
للعاملین وٕاكسابهم مهارة القدرة على إدارة فرق العمل واإلدارة باألهداف  یجب االهتمام ببرامج التنمیة اإلداریة

  .وتنمیة القدرة على االبتكار واإلبداع وتنمیة المهارات الشخصیة
  :الجوانب األخالقیة -و

تعد الجوانب األخالقیة من أهم المجاالت التي یجب غرسها في العاملین بالمصارف اإلسالمیة وذلك عن طریق 
ام بالبرامج التدریبیة التي تحث العاملین على االهتمام بحسن المعاملة وٕاتقان العمل وااللتزام بتعالیم االهتم

  .اإلسالم
                                                

 .27:صمرجع سابق ،عبد اللطیف حمزة ،  1
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  :اإللمام باألنظمة والتعلیمات الدولیة -ز
تعمل المصارف اإلسالمیة في األسواق الدولیة التي تحكمها العدید من المعاییر واألنظمة واألعراف المصرفیة 

  . 1أن یلم بها كافة العاملین بالمصارف اإلسالمیة ، ومن تلك المعاییر معاییر لجنة بازل  والتي یجب

  .ختلف الشركات اإلستثماریة متأسیس الصنادیق اإلستثماریة و  - سادسا
لتي تعد من صمیم الصیرفة الشاملة، حیث یمكن للمصارف اإلسالمیة ا تجسیدا للصیرفة اإلستثماریةوذلك 

  :تأسیس مایلي 
شركات رأس المال المخاطر من قنوات التمویل الهامة لما تؤدیه  تعد :تأسیس شركات رأس المال المخاطر -

من دور حیوي في تقدیم الدعم المالي والفني الالزمین للمشروعات الواعدة التي تعمل في مجاالت استثماریة 
األجلین المتوسط والطویل، وتلعب البنوك عالیة المخاطر، في مقابل تحقیق أرباح رأسمالیة ذات معدل مرتفع في 

  2.الشاملة دورا نشطا في هذا المجال باعتبارها األقدر على متابعة هذا النشاط من خالل شبكة فروعها الواسعة
وتلعب شركات رأس المال المخاطر دورا مهما  ومتزاید في االقتصاد الحدیث فرأس المال المخاطر یعد البدیل 

سات الصغیرة والمتوسطة، في ظل احجام البنوك التقلیدیة عن تمویل هذا النوع من األنسب لتمویل المؤس
المؤسسات، بالنظر الى المخاطر العالیة التي تكتنف هذا النوع من عملیات التمویل، وبالنظر الى المقاربات 

سالمي یعد االسالمیة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یمكن أن نالحظ أن رأس المال المخاطر اال
وسیلة ناجعة وفعالة في تمویل المؤسسات الصغیرة تتوافق بشكل كبیر مع أحكام الشریعة االسالمیة، وتمثل الحل 
البدیل واألنسب لتمویل هذه المؤسسات خصوصا تلك التي تعمل في مجاالت عالیة المخاطرة كالتكنولوجیا 

  .3العالیة وغیرها
  : اإلستثمار اإلسالمیةتأسیس صنادیق  -
   نحو مواردها توجیه هو األخرى االستثماریة الصنادیق عن اإلسالمیة االستثمار صنادیق مایمیز أهم إن

 لیست اإلسالمیة االستثمار صنادیق إن إلى باإلضافة اإلسالمي، االستثمار فكرة مع تتماشى التي االستثمارات
 االستثمار وشركات التقلیدیة المصارف تنشئها التي االستثمار صنادیق في الحال هو كما مالي وسیط مجرد

 یمزج الذي اإلسالمي االستثمار منهج على تعتمد ذلك، إلى باإلضافة الصنادیق، هذه إن بل التأمین وشركات
 التي الصندوق إدارة بین مضاربة شركة عقد تمثل اإلسالمیة االستثمار صنادیق أن أي. والعمل المال رأس بین
 تمثل) استثمار وحدات( على یحصلون والذین المال أرباب یمثلون الذین به كتتبینالم وبین فقط بالعمل تقوم

 إلى باإلضافة ومتنوعة مختلفة مشروعات في باستثمارها اإلدارة وتقوم الصندوق، مال رأس في شائعة حصة
  .4اإلسالمي االستثمار فكرة مع أعمالها التتعارض التي للشركات المالیة األوراق في االستثمار

                                                
افریل  ،طرابلس  28 - 27،المؤتمر الثاني للخدمات المالیة إلسالمیة ،تنمیة الموارد البشریة في المؤسسات المالیة اإلسالمیةدمحم البلتاجي،   1

 .14:،ص2010،لیبیا،
 .18:،مرجع سابق ،ص رجب مصطفى عليصبحي معروف الشلتوني ، 2
، اإلسالمي مدخل استراتیجي في تمویل المؤسسات المصغرة مع اإلشارة الى حالة الجزائررأس المال المخاطر أحمد بن قطاف، عبد الفتاح عالوي،  3

  .07:،ص2013/  6/  29 – 28 – 27المالیة اإلسالمیة ،جامعة صفاقس ، تونس،أیام : الملتقى الدولي الثاني حول
وبكر ، 4 المیة صفیة أحمد أب ؤتمر الع ،)خصائصھاوأنواعھا(صنادیق اإلستثمار اإلس ة الم ة اإلسالمیة ، جامع ات المالی ر للمؤسس ع عش ي السنوي الراب لم

  .2005ماي 17 – 15من  ،) معالم الواقع و آفاق المستقبل ( اإلمارات العربیة المتحدة ، 
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  : تأسیس الشركات اإلستثماریة -
قیام بجمیع األعمال المصرفیة والتجاریة والمالیة تستطیع المصارف اإلسالمیة تأسیس مختلف الشركات لل

،وال شك أن ذلك والزراعة والتجارة  ،االستثمارات والمساهمة في مشروعات التصنیع  وخدمات التأمین،وأعمال
  .ویع مصادر العوائد التي تتحصل علیهایساهم في تنویع إستثماراتها وكذا تن

 .االنتشار والتفرعتعزیز  – سابعا

أصبحت بعض البنوك اإلسالمیة تغطي تقریبا معظم أنحاء العالم كما وتسعى أغلب البنوك اإلسالمیة جاهدة إلى 
یة مما ساعد إنشاء فروع إسالمیة لها في دول العالم بالخارج والتي تتكون من كبرى المؤسسات المصرفیة العالم

على تحویل البنوك اإلسالمیة على قوة اقتصادیة فاعلة ضمن االقتصاد العالمي،ولكن هناك العدید منه ال یزال 
یتطلب منها تعزیز عملیة االنتشار الجغرافي وافتتاح فروع على المستوى المحلي والدولي لتحقیق ما یسمى 

 .1بالتنویع الجغرافي
تنطوي أنماط ، و ممارسة أنماط جدیدة ألنشطة الفروع المصرفیةمي إدراك أهمیة كما یتعین على المصارف اإلسال

  : علىهذه النشاطات 
الدراسات أنها أكثر ربحیة حیث تحقق نقطة التعادل  أثبتتتقدیم األنشطة في المحالت الكبرى واألسواق التي   -

  .شهور من تاریخ االفتتاح9إلى 6بعد فترة قصیرة تتراوح بین 
الفروع المصرفیة التي تتخذ شكل مخازن األقسام والبوتیك ، فاألولى تقدم خدماتها على مدار أربع إنشاء  -

  .وعشرین ساعة ، وكل أیام العمل بال انقطاع 
إنشاء الفروع كاملة اآللیة وشبه اآللیة ، بحیث تسعى هذه الفروع لتحدید مزیج الخدمات التي یحتاج العمالء  -

  .2لتقلیدیة إلى العملیات اآللیة بالكامل أو شبه الكامللتحویلها من العملیات ا
ومن جهة أخرى فإن مدى توسع وٕانتشار البنوك اإلسالمیة وتفرعها في جمیع أنحاء العالم یتوقف على مدى 
قدرتها على الثبات في وجه التحدیات الراهنة وقدرتها على منافسة البنوك التقلیدیة في األسواق العالمیة وتقدیم 

إدراك ضرورة توسیع  ةاإلسالمی،فعلى المصارف 3ید والمبتكر من المنتجات والذي یتوافق مع أهداف العمالءالجد
  رفة ـــــراتیجیة الصیــــها استــعى ألیــروع المصارف لتحقیق فلسفة التنویع ومتطلبات التوسع الجغرافي التي تسـشبكة ف

  .4الشاملة والعمل على تحقیق ذلك على أرض الواقع

  :إعادة هندسة العملیات المصرفیة اإلسالمیة  -  ثامنا

یشیر أداء العدید من المصارف اإلسالمیة إلى أهمیة تطبیق ما یعرف بإعادة هندسة العملیات المصرفیة ،والتي 
تعني إعادة تصمیم الهیكل التنظیمي للفروع بما یساعد على تبسیط العملیات المصرفیة وٕاختصار افجراءات 

كثر فعالیة وسهولة ،ویرتبط بإعادة هندسة العملیات المصرفیة ویتكامل معها وات الرقابیة األوتصمیم الخط
                                                

    . 10/01/2015:علیھ بتاریخ  ،أطلع www.kantakji.com رجع سابق ،معبد الباسط الشیبي ، 1
  .07:صمرجع سابق ،، خبابھ عبدا :  2
 .227سامر جلدة ،مرجع سابق ، 3
 :،بحث منشور على الموقع اإللكتروني لموسوعة التمویل واإلقتصاد اإلسالمي )الصیرفة ذات الخدمات الكاملة(لصیرفة الشاملة اصالح الدین دمحم أمین  ، 4

www.iefpedia.com11/01/2016:علیھ یوم ،أطلع22:،ص.  
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ذج والمستندات واإلجراءات التنفیذیة والقواعد الرقابیة لكافة اتحدیث وتطویر نظم العمل والمراجع العلمیة والنم
  .لكترونیة الخدمات والمنتجات المصرفیة ،وال سیما تلك المقدمة من خالل النظم اإل

والمصارف التي تبنت بالفعل برامج إلعادة هندسة العملیات المصرفیة تم إعدادها بالتعاون مع بیوت الخبرة 
  .1مماثلة جبرامالعالمیة المتخصصة ،ویمكن أیضا اإلستعانة بالكوادر المحلیة لتنفیذ 

  :ما یلي  المصرفیة العملیات هندسة إعادة متطلباتومن 
 األعمال من مجموعة هندسة بإعادة یختص فریق وكل فرق عدة إنشاء " :Work Teams" العمل فرق -

  .بعضاً  بعضها مع المتشابهة أو المتصلة
 وعدد األقل اإلداریة المستویات ذات"  Building Networked Organization" الشبكیة المنظمات بناء -

  .القرارات اتخاذ في السرعة على تساعد األقل الموظفین
 مهارات واستخدام وتطور بإطالق یسمح الشيء هذا ألن "Empowerment" السلطات ومنح فویضالت -

  .العاملین
 تنفیذ على قادرٍ  فریقٍ  تشكیل"  Empowerment of collaborative Work "التعاوني العمل تعزیز -

  .أسرع بشكل األعمال
 وظائف إلغاء مثل" Opening New Employment Opportunities " جدیدة وظیفیة فرص استحداث -

  .الهندسة إعادة تتطلبها جدیدة وظائف وٕاحداث قائمة
  :التالیة باألمور االهتمام -
 في العاملین كافة وتأیید للمصرف العلیا اإلدارة باقتناع المصرفیة العملیات هندسة إعادة تحظى أن یجب - أ

  .المصرف
  .االجتماعیة البیئة في لسائدةا المفاهیم مع الهندسة إعادة جهود تتفق أن یجب - ب
 تنفیذ عملیات لدعم المسؤولیات وتغییر،  التنظیمیة الثقافة في التغیر مع الهندسة إعادة تنسجم أن یجب -  ج

  .التغییر تواجه التي العوائق كافة وٕازالة الجدیدة األنشطة
  .الهندسة إعادة لتنفیذ الزمنیة المدة تحدید - د
  .2وخارجه المصرف في المصالح وأصحاب اإلداریة المستویات مختلف بین الفعالة االتصاالت تأمین - ه

  :تنویع محافظ األوراق المالیة  - تاسعا
و من شأن التشكیل المالیة یقصد بالتنویع قرار المصرف الخاص بتشكیلة االستثمارات التي تتكون منها المحفظة 

دون أن یترتب على ذلك تأثیر على حجم ذلك  الجید تخفیض درجة المخاطر التي یتعرض لها عائد المحفظة،
 هذا و توجد أسس مختلفة للتنویع أو التشكیل من أهمها تنویع جهة اإلصدار و تنویع تواریخ االستحقاق، ،العائد

 ،االستحقاق  التشكیك من أهمها تنویع جهة اإلصدار و تنویع تواریخ فالمخاطر أسس مختلفة للتنویع أو
الدولي، أي االستثمار في البورصات الدولیة المختلفة  تخفیضها عن طریق التنویع فالمخاطر المنتظمة یتم

                                                
  .42:مرجع سابق ،صماجدة أحمد شلبي ، 1
  .18، 17:،ص 2014، 29،العدد  36، مجلة جامعة البحث للعلوم اإلنسانیة ،المجلد اإلبداع المصرفي في ظل االقتصاد المعرفيكنجو عبود كنجو، 2
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، أما )أمریكیة، فرنسیة، دولیة: عالمیة حیث یتم تخفیض الخسارة و االستفادة من عوائد أعلى في بورصات(
مختلف من  المخاطر غیر المنتظمة فیتم تخفیضها عن طریق التنویع القطاعي للمحفظة أي االستثمار في عدد

،وبالنسبة للمصارف اإلسالمیة فإن العدید منها تتمیز 1قطاعات االقتصاد الوطن و بالتالي تنویع جهة اإلصدار
بعدم التنویع فهي في الغالب تضم بعض األسهم لشركات محلیة أو بعض  اتشكیلة األوراق المالیة لمحافظه

  . الصكوك اإلسالمیة 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .43:،ص2004، 03مجلة الباحث ، جامعة ورقلة ، الجزائر ،العدد  ،)تكوینھا ومخاطرھا ( اریة المحفظة االستثمبن موسى كمال ، 1
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  :الرابع  خالصة الفصل

تناولنا في هذا الفصل إلى مجموعة من المصارف اإلسالمیة ودرسنا مدى إنطباق مفهوم شمولیة العمل       
  :المصرفي علیها ،فكانت النتائج كالتالي

 تنقسم المصارف اإلسالمیة من حیث إنطباق مفهوم شمولیة العمل المصرفي إلى: 
  ضمن بما طي مجموعة متعددة من أسالیب التمویل واإلستثمار تجاوزت الدور التقلیدي لها لتغ إسالمیةبنوك

 .تحولها إلى بنوك شاملة
  إال أنها تهمل تقدیم بعض الخدمات والتي هي من صمیم  متمیزة وخدمات مبتكرة منتجات توفربنوك

 .التوسع في األسواق الخارجیةالصیرفة الشاملة،كما تهمل 
  تهمل سیاسة التنویع  الصیرفة الشاملةفي ظل  المصرفیة تهومنتجا اخدماته تطویرال یزال علیها بنوك

 .الجغرافي
  تتمثل في هناك جملة من متطلبات دعم تحول  المصارف اإلسالمیة نحو الصیرفة الشاملة:  
 متطلبات تخص بیئة العمل المصرفي : 
 مصارف تحدیث التشریع المصرفي بتغییر وتحدیث وسن القوانین والتشریعات الخاصة بتسهیل عمل ال

 .الشاملة
  بین المالیة الفجوات إدارة اإلسالمیة المالیة والمؤسسات للبنوك تتیح للبنوك اإلسالمیة إنشاء سوق مال بینیة 

 .وخصومها أصولها
  بمقومات تخدم المصارف اإلسالمیة ثانوي إنشاء سوق مالي إسالمي ضرورة. 
 تعزز مصداقیتها دولیا وتمنحها ثـقة  سالمیةاإلهتمام بإصدار معاییر خاصة بكفایة رأس المال للبنوك اإل

 .العمالء
 تحقیق صفة شمولیة العمل المصرفي من خالل عملیات اإلندماج المصرفي. 
  التطور من مزیدا الصناعة لهذه یتیح مما اإلسالمي المصرفي التكامل وتحقیقالدعم تكثیف جهود 

 .والتوسع واالنتشار
 متطلبات تخص المصارف اإلسالمیة : 
 في تطویر الصیرفة اإلسالمیة الوعي المصرفي لتفهم دور وأهمیة البنوك الشاملة نشر. 
 تطویر الخدمات المصرفیة وتقدیم خدمات الصیرفة اإلستثماریة تجسیدا لمفهوم الصیرفة الشاملة. 
 تعظیم إستفادة المصارف اإلسالمیة من منتجات التكنولوجیا الحدیثة في المجال المصرفي. 
 دراسة  و رسم سیاسات الخدمات البنكبتسویق المصرفي و إدراك أهمیته خاصة في ما یتعلق تبني مفهوم ال

 .في السوق المصرفیة هاالنتشار الجغرافي لوحدات
  یتطلب التحول للعمل المصرفي اإلسالمي الشامل وضع خطة لتطویر الموارد البشریة تتضمن مختلف

 .مجاالت العمل المصرفي اإلسالمي
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  تجسیدا للصیرفة اإلستثماریةوذلك  ختلف الشركات اإلستثماریةمس الصنادیق اإلستثماریة و تأسیالعمل على 
 . التي تعد من صمیم الصیرفة الشاملة

  تعزیز عملیة االنتشار الجغرافي وافتتاح فروع على المستوى المحلي والدولي لتحقیق ما یسمى بالتنویع
 .الجغرافي

  نظم العملمختلف یث وتطویر تحد وإعادة هندسة العملیات المصرفیة. 
  عن طریق أو  تنویع جهة اإلصدار و تنویع تواریخ االستحقاقتنویع تشكیلة محافظ األوراق المالیة سواء

 .الدولي التنویع
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   خالصةال
 وتصاعد العولمة من والقوى االتجاهات من العدید تحوي بالمؤسسات المصرفیة المحیطة البیئة إن        
التكنولوجي، فقد حدث تغییر كبیر في أعمال البنوك و توسعت  والتقدم الحكومیة والحواجز وٕازالة القیود المنافسة

إلى أداء خدمات مالیة و مصرفیة لم تكن تقوم بها من مساحة دائرة و نطاق أعمالها حیث أخذت البنوك تتجه 
 نعكس ذلك بوضوح في دخولها مجاالت غیر مصرفیة تمثلت في زیادة أنشطة المصارف ضمن مجالإ قبل و 

،وصیرفة التأمین ،التأجیر التمویلي وغیرها من والدولي المحلي بشقیها المالیة األسواق في االستثمار
 الحاجة بروز إلى ذلك أدى قد ،وزبائنها ورغبات حاجات وتلبیة إلرضاء تجاتمن رویتطعلى األنشطة،وعملت 

قدراتها التنافسیة باإلعتماد على معاییر جدیدة تتجسد في جودة الخدمة المصرفیة  تدعم قویة مؤسسیة كیانات إلى
وجهات الجدیدة فیما الحدیث،كما تواكب الت المصرفي التسویق مفهوم، وتطبیق مفهوم الهندسة المالیة،وكذا إدراك 

  . یخص معاییر الرقابة المصرفیة ،توجهات اإلندماج ومكافحة تبییض األموال
ٕاعادة هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة و  الدولیةالتي تشهدها البیئة االقتصادیة  تماشیا مع التطورات الملحوظةو 

توجه نحو الغاء دور التخصص المصرفي الحاجة لل ،مع نموالشاملة  لصیرفةزاد اتجاه البنوك إلى التحول إلى ا
 التقلیدي والعمل على التوسع في الخدمات المصرفیة الشاملة كتنظیم مصرفي جدید لمواجهة قوى التغییر

المصرفیة وتحدي المنافسة ، واالندماج في السوق العالمیة ،مما یعكس زیادة دور المصارف في تعزیز وتحسین 
حیث تلجأ البنوك الشاملة إلى التنویع ،ریة وتنشیط االوعیة االدخاریة التي توفرهانوع الخدمات التمویلیة واالستثما

من خالل في مصادر تمویلها عن طریق اللجوء إلى مصادر غیر تقلیدیة ،باإلضافة إلى تنویع أدوات اإلستثمار 
تنویع في مجال محفظة اإلستثمار في األوراق المالیة مختلفة اآلجال والمناطق وطبیعة األنشطة و القطاعات ،ال

والدخول في مجاالت إستثماریة جدیدة من خالل تنفیذ عملیات  ،القروض الطویلة والمتوسطة والقصیرة األجل 
وكذلك تنویع  .الخصخصة للشركات الحكومیة وٕاستبدال القروض الممنوحة للشركات بحصة في رأس المال

  .اطر التي تتعرض لهتتعامل فیها مما یساهم في إنخفاض المخا ياألنشطة الت

وباتت الصناعة المصرفیة اإلسالمیة محل إهتمام الجهات المصرفیة الفاعلة على المستویین اإلقلیمي والدولي 
تحقیق االستقرار المالي الذي على اثبات قدرة النظام االقتصادي اإلسالمي في المساعدة  حیث إستطاعت

،فأهم ساهم في االنتشار الواسع لفكر الصیرفة اإلسالمیة عالمیاظل األزمة المالیة والذي في بعد أدائها  یحتاجه
ما یمیز أعمال البنوك اإلسالمیة أن أهدافها ذات طابع اقتصادي واجتماعي، حیث تمارس أنشطة في مجال 
الخدمات المصرفي وأعمال التمویل واالستثمار وفقا لضوابط وأحكام النظریة االقتصادیة اإلسالمیة، باإلضافة 

ورغم التطور الكبیر الذي شهدته تحقیق األرباح المشروعة،  وتحقیق النظام التكافلي بین أفراد المجتمع،إلى 
الصیرفة اإلسالمیة إال أنها تتعرض لتحدیات جمة ،ینبثق بعضها من داخل الصناعة المصرفیة اإلسالمیة 

  .عوامل وظروف خارجیة على المستوى اإلقلیمي والدوليوالبعض عبارة عن 
نحو الصیرفة الشاملة كأسلوب لمواجهة اإلسالمیة ي ظل ما سبق  تنـبثق فكرة تحول الصناعة المصرفیة وف

تجاوزت الدور التقلیدي لها لتغطي تحدیاتها وتعزیز مكانتها على الساحة الدولیة،فبالفعل هناك مصارف إسالمیة 
واالستثمار المباشر في المشروعات مجموعة متعددة من أسالیب التمویل واإلستثمار كالتأمین للمشروعات 
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الخاصة وٕادارة المحافظ المالیة وخدمات أمناء االستثمار فضًال عن المساهمة في تأسیس الشركات والصنادیق 
االستثمار، وتوریق األصول وكذا الصیرفة التجاریة لتدخل في نطاق الصیرفة اإلسالمیة االستثماریة وبما یضمن 

خصوصا تلك التي ترتبط  المصرفیة ومنتجاته اخدماته تطویر یزال علیها ال لبعض،وا تحولها إلى بنوك شاملة
وكذا علیها تطویر شبكتها الداخلیة و العمل على التوسع في األسواق  إرتباطا واضحا بمفهوم الصیرفة الشاملة ،

    .الخارجیة 

  : ختبار صحة فرضیات البحثإ
  :ي إختبار صحة الفرضیاتول فیما یلنحابعد تعرضنا لمختلف جوانب البحث 

 التمییزیة في والتدابیر األسواق إلى النفاذ على القیود المفروضة أدت جهود التحریر المالي إلى تراجع 
 بسهولة النفاذ على القدرة المالیة مما أعطى للمؤسسات التأمین، وأسواق المالیة واألوراق مجاالت الصیرفة

           .البنوك و زیادة لمخاطر المصرفیة  م المنافسة بینإحتدا،وهو ما ساهم في مختلف األسواقى إل
  .یدل على صحة الفرضیة األولى هذا ماو 

 وائح التشریعیة التي تقید أنشطة المؤسسات المالیة والمصرفیة في لتجسدت موجة التحریر في إزالة القیود وال
ف لمجاالت محرمة في السابق كلیا أو إقتحام المصار ب علیه من وما ترتالمجاالت اإلقتصادیة المختلفة ،

جزئیا كاإلستثمار في محفظة األوراق المالیة ،وهو ما یدعم تحولها إلى تجسید مفهوم البنوك الشاملة والتي 
 .ما یؤكد صحة الفرضیة الثانیة  وهو  ،تعمل على تقدیم حزمة متكاملة من الخدمات المالیة والمصرفیة

 عد أقرب األشكال من الناحیة النظریة إلى مفهوم البنوك الشاملة القائم على على الرغم أن البنوك اإلسالمیة ت
تنویع الموارد واإلستخدامات ،إال أنه لیس من الضرورة إنطباق هاذا المفهوم علیها من الناحیة العملیة 
،فهناك تفاوت بین ما هو مدون في النظم األساسیة وعقود التأسیس لهذه المصارف وبین ما قامت 

 .الثالثة ةالفرضیوهو ما یعني عدم صحة فیذه،بتن
 ،تتمثــل  تواجــه المصــارف اإلســالمیة بعــض التحــدیات والصــعوبات المتولــدة ذاتیــا والتــي تمثــل خصوصــیة لهــا

اإلطـــار القــــانوني والرقابــــة علــــى المصــــارف ،الجوانــــب المؤسســــیة مثـــل اإلطــــار المؤسســــي الســــلیم أساســـا فــــي 
تحـدیات الهندســة  الجوانب التشـغیلیة كتحــدیات السـیولة ووكـذاالشــرعي ، اإلطـار المحاسـبي،الجانب،اإلسـالمیة 

 .  وهو ما یبین صحة الفرضیة الرابعة ،المالیة
وافتتاح فروع على المستوى تعزیز عملیة االنتشار من متطلبات تحقیق الشمولیة في المصارف اإلسالمیة  -

 .ا یعني صحة الفرضیة الخامسة،ممتنویع تشكیلة محافظ األوراق المالیة ،والمحلي والدولي 
  :نتائج البحث

  :من خالل تفحصنا لمختلف جوانب البحث یمكننا الوقوف على مجموعة من النتائج نلخصها في النقاط التالیة 
  باإلضافة إلى المفاهیم الحدیثة في الفكر  ، المصرفي العمل مجال في الحدیثة التطوراتهناك جملة من

  :ك في النقاط التالیة المالي والمصرفي ،ونلخص ذل
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  ضرورة تبني قواعد تتضمن سالمة األعمال المصرفیة ،والتي من ضمنها معاییر لجنة بازل للسالمة
  .المصرفیة

  أهمیة  تطبیق معاییر الحوكمة السلیمة في البنوك كأحد العوامل األساسیة لتعزیز ثقة المتعاملین مع البنوك
  .وتعزیز سالمتها

  ضرورة بناء تحالفات مصرفیة من أجل تكوین كیانات عمالقة قادرة على المنافسة في السوق العالمیة
  . واإلستفادة من میزات اإلندماج المصرفي 

  تستطیع المصارف أن تقوم بدور أساسي ومهم في مكافحة غسیل األموال وذلك عبر إتباع بعض اإلجراءات
  .والنظم

  في تقدیم منتجات مالیة أومصرفیة حدیثة وتعزیز تكریس مفهوم  المصرفیة نولوجیاالتكتساهم الهندسة المالیة و
  .الشمولیة في العمل المصرفي

 تشهدها الساحة  یعد تبنى مفهوم التسویق المصرفي الحدیث أمرا ملحا في ظل التطورات المتالحقة التي
  .المصرفیة

  على للعمل جهودال تضافر خالل من للمنظمة التنافسیة القدرة تعظیمل الجودة الشاملةاإلهتمام بتطبیق 
  .والمنتجات المصرفیة لخدماتل المستمر التحسین

  وائح التشریعیة التي تقید أنشطة المؤسسات المالیة والمصرفیةلإزالة القیود والب المالي التحریرانتهاج سیاسات 
  .ودعم تحولها إلى مفهوم البنوك الشاملة

 ى العدید من المقومات الهامة التي تعتمد علیها في أداء وظائفها المتعددة   قیام الصیرفة الشاملة یحتاج ال
  .ومنها ما یتعلق بالبنك ذاته  ومناه ما یرتبط بسیاسات الدولة وأجهزتها المختلفة

  تخضع عملیة التحول إلى البنوك الشاملة لضوابط رشیدة تأخذ في حساباتها جمیع الجوانب اإلقتصادیة
  .ة المصرفیة التي تعمل في إطارهاالقانونیة والبیئ

 ،وتتمثــل أساســا فــي تحــدیات الجوانــب  تواجـه المصــارف اإلســالمیة جملــة مــن التحــدیات علــى المســتوى الــداخلي
  :نذكر منها جملة من التحدیات المتعلقة بالمحیط الخارجي التشغیلیة والتنظیمیة وكذا تطویر المنتجات،و

 سلیم مؤسسي إطار أو كیان بناء.  
  اختالف طبیعـة وخصوصـیة هـذه تراعي  المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة لمعاییر وضوابط التخضع

  .المؤسسات
  خاصـة مـع التطـور الســریع  متوافقـة مــع الشـرع، أسـالیب مناسـبة ألعـداد وتطبیــق معـاییر محاسـبیة مالیـةإیجـاد

  .لشرعيوالكبیر في المعامالت اإلقتصادیة وصعوبة متابعتها وبالفتوى والبیان ا
  اإلسالمیة إلى وجود سوق مالي دولي المصارفإفتقار.  
  تأهیــل العـــاملین العــاملین القـــائمین علــى إدارة وتشــغیل المصـــارف اإلســالمیة مـــن الناحیــة اإلداریـــة أو مشــكلة

  .المهنیة
  تمكنها من البقاء والمنافسة میةالاإلس المصرفیة للصناعة منتجات وابتكار تطویرمشكلة.  
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 مشكلة النقص في فرص التوظیف ونمو فائض السیولة وكذاة حجم رأس المال،متطلبات زیاد.  
 المنافسة الشدیدة من قبل المصارف التقلیدیة.  
  تطویر أدواتها وخدماتها باألسالیب التقنیة والتكنولوجیة الحدیثةتحدیات.  
 المصرفیة تحدیات تطبیق معاییر كفایة رأس المال وٕادارة المخاطر الخاصة بلجنة بازل للسالمة.  
  لتكـوین كیانـات عمالقـة قـادرة  أهمیـة االنـدماج لالسـتفادة مـن وفـورات الحجـم الكبیـر كخیـار اسـتراتیجيبالوعي

  .على المنافسة
 تنقسم المصارف اإلسالمیة من حیث إنطباق مفهوم شمولیة العمل المصرفي إلى: 
  ضمن بما سالیب التمویل واإلستثمار تجاوزت الدور التقلیدي لها لتغطي مجموعة متعددة من أ إسالمیةبنوك

 .تحولها إلى بنوك شاملة
  إال أنها تهمل تقدیم بعض الخدمات والتي هي من صمیم  متمیزة وخدمات مبتكرة منتجات توفربنوك

 .التوسع في األسواق الخارجیةالصیرفة الشاملة،كما تهمل 
  تهمل سیاسة التنویع  یرفة الشاملةالصفي ظل  المصرفیة ومنتجاته اخدماته تطویرال یزال علیها بنوك

 .الجغرافي

  : قتراحاتا
اإلقتراحـات التــي نـرى أنهـا تســتجیب لمتطبـات تطــویر و علـى ضـوء مــا تقـدم نحـاول الوصــول إلـى بعــض التوصـیات 

  : ضمن إطار الصیرفة الشاملة الصناعة المصرفیة اإلسالمیة
 متطلبات تخص بیئة العمل المصرفي : 
 تغییر وتحدیث وسن القوانین والتشریعات الخاصة بتسهیل عمل المصارف تحدیث التشریع المصرفي ب

 .الشاملة
  بین المالیة الفجوات إدارة اإلسالمیة المالیة والمؤسسات للبنوك تتیح للبنوك اإلسالمیة إنشاء سوق مال بینیة 

 .وخصومها أصولها
  بمقومات تخدم المصارف اإلسالمیةثانوي إنشاء سوق مالي إسالمي ضرورة . 
 تعزز مصداقیتها دولیا وتمنحها ثـقة  اإلهتمام بإصدار معاییر خاصة بكفایة رأس المال للبنوك اإلسالمیة

 .العمالء
 تحقیق صفة شمولیة العمل المصرفي من خالل عملیات اإلندماج المصرفي. 
  ورالتط من مزیدا الصناعة لهذه یتیح مما اإلسالمي المصرفي التكامل وتحقیقالدعم تكثیف جهود 

 .والتوسع واالنتشار
  متطلبات تخص المصارف اإلسالمیة: 
 في تطویر الصیرفة اإلسالمیة نشر الوعي المصرفي لتفهم دور وأهمیة البنوك الشاملة. 
 تطویر الخدمات المصرفیة وتقدیم خدمات الصیرفة اإلستثماریة تجسیدا لمفهوم الصیرفة الشاملة. 
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 تجات التكنولوجیا الحدیثة في المجال المصرفيتعظیم إستفادة المصارف اإلسالمیة من من. 
  دراسة  و رسم سیاسات الخدمات البنكبتبني مفهوم التسویق المصرفي و إدراك أهمیته خاصة في ما یتعلق

 .في السوق المصرفیة هاالنتشار الجغرافي لوحدات
  تتضمن مختلف یتطلب التحول للعمل المصرفي اإلسالمي الشامل وضع خطة لتطویر الموارد البشریة

 .مجاالت العمل المصرفي اإلسالمي
  تجسیدا للصیرفة اإلستثماریةوذلك  ختلف الشركات اإلستثماریةمتأسیس الصنادیق اإلستثماریة و العمل على 

 . التي تعد من صمیم الصیرفة الشاملة
 مى بالتنویع تعزیز عملیة االنتشار الجغرافي وافتتاح فروع على المستوى المحلي والدولي لتحقیق ما یس

 .الجغرافي
  نظم العملمختلف تحدیث وتطویر  وإعادة هندسة العملیات المصرفیة. 
  عن طریق أو  تنویع جهة اإلصدار و تنویع تواریخ االستحقاقتنویع تشكیلة محافظ األوراق المالیة سواء

 .الدولي التنویع

  :آفاق البحث
أخـــرى أكثـــر عمقـــا   لدراســـات  بحـــث مفتـــوح مســـتقبالنجـــد أن بـــاب ال الدراســـة لمختلـــف حیثیـــاتمـــن خـــالل تعرضـــنا 

   : نختار منها ما یلي ،هذا البحثجوانب في بعض تفصیال و 
  .تطویر صكوك التمویل اإلسالمي لتنویع محفظة األوراق المالیة للمصارف اإلسالمیة -
 .إنشاء صنادیق اإلستثمار كتوجه نحو تنویع نشاط المصارف اإلسالمیة  -

 .اإلسالمیة في دعم الصناعة المصرفیة اإلسالمیةدور الهندسة المالیة  -

 . واقع اإلندماج المصرفي في الصناعة المصرفیة اإلسالمیة ومدى مساهمته في خلق مصارف شاملة -

  
  
  

  
                                                                                       اهللا من وراء  القصدو  
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  :المراجع باللغة العربیة: أوال

  .القرآن الكریم و السنة المطهرة  – 1
  : الكتب -2
  .  2001 ،02، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، طإدارة البنوك التجاریةإبتهاج مصطفى عبد الرحمان،  .1
قاهرة ، ،دار المعارف  ،اللسان العرب  ، ابن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم األنصاري .2

 .مصر ،السنة غیر مذكورة 
،دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع ، الجز الثاني مقاییس اللغة ابو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ، .3

  .1979،القاهرة ، مصر،
،دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ، الجزء الخامس  الحاوي الكبیرأبو الحسن علي بن محمد الماوردي ، .4

،1994  .  
 .  1981، دار الجیل ، بلد النشر غیر مذكور ،  المعجم اإلقتصادي اإلسالميالشرباصي ، أحمد  .5
،اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة ،القاهرة ، مصر،  )بنوك بال فوائد(منهج الصحوة اإلسالمیة أحمد النجار ، .6

1979 
،المؤسسة الحدیثة للكتاب  ربیةالمصارف واألسواق المالیة التقلیدیة واإلسالمیة في البلدان العأحمد سفر، .7

  .2006،مصر،
،عالم )مقررات بازل ،تحدیات العولمة ،إستراتیجیة مواجهتها(المصارف اإلسالمیة أحمد سلیمان الخصاونة ، .8

  .2008الكتب الحدیث،أربد ،األردن ،
بجامعة بیروت ،أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق  البنوك والتجارة اإللكترونیةأحمد عبد الخالق ، .9

، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان 02،ج)الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة واإلقتصادیة (
،2002.  
 . 2009،دار البشائر ،سوریا ، البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیةأیمن عبد الحمان فتاحي ، .10
  . 2003، 02الجزائر ،ط،دیوان المطبوعات الجامعیة ، تقنیات البنوكالطاهر لطرش ، .11
،دار النفائس )دراسة تطبیقیة(الغالي بن إبراهیم ،أبعاد القرار التمویلي واإلستثماري في البنوك اإلسالمیة  .12

  .2011للنشر والتوزیع ،عمان،األردن ،
  .1996،مصر، القاهرةوالتوزیع ، والنشر،دار أبوللو للطباعة یب ناصر ،أصول الصیرفة اإلسالمیةالغر  .13
دین علي بن أبي بكر المرغیناني ، الهدایة في شرح بدایة المبتدي ، دار احیاء التراث العربي ، برهان ال .14

  .بیروت ، لبنان ، الجزء الثالث ،سنة النشر غیر مذكورة
  .2009،دار البشائر ،دمشق ،سوریا ، البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیةبسام الحمزاوي ، .15
  .2004دار الحامد للنشر والتوزیع ،عمان األردن ،،التسویق المصرفيتیسیر العجارمة ، .16
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،دار ) دراسة مقارنة للنظم في دولة الكویت ودوأخرى(جالل وفاء البدري محمدین ،البنوك اإلسالمیة  .17
   2008الجامعة الجدیدة للنشر ، اإلسكندریة ،مصر، 

  .  1996جمال لعمارة ،المصارف اإلسالمیة ،دار النبأ ، الجزائر ، .18
  .  1999، دار وائل للنشر ، عمان األردن ، أساسیات في الجهاز الماليلزیدانین ، جمیل سالم ا .19
  .2002،دار النشر غیر مذكورة،مصر ، اإلتفاقیة العامة للتجارة في الخدماتحسن عبید ، .20
 .2002،دار الكندي،األردن،)األسس والمبادئ(إقتصادیات النقود والبنوك حسین بن هاني ، .21
،دار صفاء للطباعة والنشر الصیغ اإلسالمیة لإلستثمار في رأس المال العاملت ،حسین عبد العزیز جرادا .22

  .2011والتوزیع ،عمان ،األردن ،
  . 1998، دار الكتاب الحدیث ، الكویت ،  الجات و الخصخصةحسین عمر ،  .23
،دار المسیرة للنشر والتوزیع محاسبة المصارف اإلسالمیة حسین محمد سمحان ،موسى عمر مبارك ، .24

  .2011، 02مان ،األردن ،ط ،ع
،دار )أداءها المالي وأثرها في سوق األوراق المالیة(المصارف اإلسالمیة حیدر یونس الموسوي ، .25

  .2001الیازردي،عمان ،األردن ،
،دار )لطرق المحاسبیة الحدیثة( العملیات المصرفیة اإلسالمیة خالد أمین عبد هللا ،حسین سعید سعیفان ، .26

  .،األردن  وائل للنشر والتوزیع
، دار وائل  إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والدولیةخالد أمین عبد هللا، إسماعیل علي إبراهیم الطراد ،  .27

  .عمان،األردن ،2006للنشر، 
  . 1999،دار المسیرة ، عمان ، األردن ،  إدارة المخاطر المالیةخالد وهیب الراوي ،  .28
،مؤسسة شباب )ك اإللكترونیة ،البنوك التجاریة ،السیاسة النقدیة البنو (اإلقتصاد المصرفي خبابه عبدا  ، .29

  .138:،ص 2008الجامعة،مصر،
،المؤسسة 03،ج)دمج المصارف(العملیات المصرفیة والسوق المالیة خلیل الهندي ،أنطوان الناشف ، .30

  .2000الحدیثة للكتاب ،لبنان،
،المؤسسة 03،ج)دمج المصارف(مالیة العملیات المصرفیة والسوق الخلیل الهندي ،أنطوان الناشف ، .31

  .2000الحدیثة للكتاب ،لبنان،
  .2012،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان ،األردن، إدارة البنوك المعاصرةدرید كامل آل شبیب ، .32
  .2000،دار الصفاء ، عمان ،األردن ،  النقود والبنوكرشاد العصار ، ریاض الحلبي ، .33
  .2000دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان ، األردن ، التقود و البنوك،لبي ،رشاد العصار ،ریاض الح .34
، دار النشر غیر  البنوك الشاملة و تطویر دور الجهاز المصرفي المصريرشدي صالح عبد الفتاح ،  .35

 .59:،ص2000مذكورة ، مصر، 
دار النشر غیر ،  البنوك الشاملة و تطویر دور الجهاز المصرفي المصريرشدي صالح عبد الفتاح ،  .36

  . 2000مذكورة ، مصر، 
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مؤسسة الوراق للنشر ، عمان ،  –، دار التواصل العربي عولمة جودة الخدمة المصرفیةرعد حسن الصرن،  .37
  . 2007األردن، 

مؤسسة الوراق للنشر ، عمان ،  –، دار التواصل العربي عولمة جودة الخدمة المصرفیةرعد حسن الصرن،  .38
  . 2007األردن، 

  .2009،دار الرایة للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ، مفاهیم تسویقیة حدیثةد الحلیم عاطف ،زاهد عب .39
،دار وائل للنشر، عمان ،األردن ،  المعاصرة في إدارة البنوك اإلتجاهاتزیاد رمضان ،محفوظ جودة ، .40

  . 2006، 03ط
  . 2008،دار البدایة ،عمان األردن، النقود والبنوكسامر بطرس جلدة ، .41
  .2009،دار أسامة للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ، البنوك التجاریة والتسویق المصرفيجلدة،سامر  .42
،مجموعة دار أبي )في المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة(صناعة التمویل سامر مظهر قنطقجي ، .43

  . 2015الفداء العالمیة للنشر والتوزیع والترجمة ، حماة، سوریا ،
،دار المریخ ،الریاض ،العربیة )التحدیات الراهنة(داء المالي لمنظمات األعمال األالسعید فرحات جمعة ، .44

 . 2000السعودیة، 
،منشأة المعارف ،اإلسكندریة )منهج علمي وتطبیق عملي( قیاس وٕادارة المخاطر بالبنوك سمیر الخطیب ، .45

  . 02،2008،مصر، ط
، مكتبة و مطبعة  ظمة التجارة العالمیةو من 94، التجارة العالمیة بین جات سمیر محمد عبد العزیز  .46

  . 2001اإلشعاع الفنیة ، اإلسكندریة ،مصر ، 
إقتصادیات وٕادارة النقود و البنوك في إطار عالمیة القرن الحادي والعشرین سمیر محمد عبد العزیز ، .47

صر ،سنة النشر ،المكتب العربي الحدیث،اإلسكندریة ،م)الصناعة المالیة الحدیثة وٕاتجاهات التجارة الدولیة(
  .غیر مذكورة 

 . 2010،دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ، إقتصادیات النقود والبنوكالسید متولي عبد القادر، .48
،دار المسیرة  إدارة المخاطرشقیري نوري موسى،محمود إبراهیم نور،وسیم محمد الحداد ،سوزان سمیر ذیب، .49

  .2012للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان، األردن 
،دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع  )الواقع والتطبیقات العملیة(إدارة المصارفصادق راشد الشمري ، .50

 .،عمان ،األردن
  .2008، عمان،األردن ،دار وائل للنشرلتسویق المصرفي بین النظریة والتطبیق ،اصالح محمد أبو تایة .51
 س المال والرقابة الفعالة للمخاطر المصرفیةمعاییر لجنة بازل لكفایة رأصالح الدین حسن السیسي ، .52

  . 2006،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر،
تقییم أداء البنوك والمخاطر (الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات األعمالصالح الدین حسن السیسي، .53

  .2010،دار الكتاب الحدیث ،القاهرة ،مصر، )المصرفیة اإللكترونیة
  .2011،دار الكتاب الحدیث،القاهرة ،مصر ، بنوك ومخاطر األسواق المالیة العالمیةالصالح حسن ، .54
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 .1997البنوك اإلسالمیة ، مؤسسة شباب الجامعة ،مصر ،  الموسوي ، ضیاء مجید .55
  .2001،منشأة المعارف ،اإلسكندریة  إدارة البنوك في بیئة العولمة واألنترنتطارق طه ، .56
  . 2003، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ،  و خصخصة البنوك إندماجطارق عبد العال حماد ،  .57
 ،الدار الجامعیة اإلسكندریة ،القاهرة، دلیل المستثمر إلى بورصة األوراق المالیةطارق عبد العال حماد ،  .58

2000 .  
دار الفكر  -دراسة مقارنة–عادل عبد الفضل عید ، الربح و الخسارة في معامالت المصارف اإلسالمیة  .59

  .2008معي ،اإلسكندریة ، مصر، الجا
دار الفكر  -دراسة مقارنة–الربح و الخسارة في معامالت المصارف اإلسالمیة عادل عبد الفضل عید ،  .60

  . 2008الجامعي ،اإلسكندریة ، مصر، 
، ، الدار الجامعیة  قضایا إسالمیة معاصرة في النقود والبنوك والتمویل، عبد الرحمان یسري أحمد  .61

  . 2001، صر اإلسكندریةم
 .2003،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ،مصر ، إقتصادیات النقود و البنوكعبد الرحمان یسري أحمد ، .62
الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ، اإلدارة الحدیثة في البنوك التجاریة عبد الغفار حنفي ،عبد السالم أبوقحف ،  .63

 .2004، مصر ،
 .2008، ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندریة ، مصر ، میةاإلئتمان في البنوك اإلسالعبد الفضیل عید،  .64
 .2011،دار الكتب الوطنیة ،لیبیا،)النظریة والتطبیق(المصارف اإلسالمیة عبد اللطیف حمزة ، .65
إدارة الجودة الشاملة في الخدمات عبد هللا إبراهیم نزال ،محمود حسین الوادي،حسین محمد سمحان، .66

 .2010، عمان، األردن، ،دار صفاء للنشر والتوزیعالمصرفیة
، دار الوطن للطباعة، 2، طالبنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیقعبد هللا بن محمد بن أحمد الطیار،  .67

 . .هـ 1414الریاض، 
  .  2003، الدار الجامعیة اإلسكندریة ، مصر، العولمة و اقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید، .68
  .2001ك، دار البیان للطباعة والنشر، مصر صادیات النقود والبنو إقتعبد المنعم راضي، فرج عزت،  .69
  .200،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،الوجیز في البنوك التجاریةعتروس عبد الحق ، .70
  .2010،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،مصر، العولمة المصرفیةعصام الدین أحمد أباظة ، .71
مدخل فكري (إدارة المؤسسات المالیة موسوي ،محمد فائز حسن ،عالء الدین فرحان طالب ،حیدر یونس ال .72

 .  2013،دار األیام للنشر والتوزیع،عمان األردن ،)معاصر
،دار األیام للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن )مدخل معاصر(إدارة المؤسسات المالیة عالء فرحان طالب ، .73

،2013.  
 ،دار األیام للنشر والتوزیع،عمان)كري معاصرمدخل ف(إدارة المؤسسات المالیة عالء فرحان طالب، .74

 .2013،األردن،
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،دار العاصمة للنشر  الربا والمعامالت المصرفیة في نظر الشریعة اإلسالمیةعمر بن عبد العزیز المترك ، .75
 .، سنة النشر غیر مذكورة 02و الوزیع ،المملكة العربیة السعودیة  ، ط 

 .2004، منشورات الحلبي ،بیروت  ،فادي محمد الرفاعي، المصارف اإلسالمیة  .76
العربیة ،دار الكتب ،القاهرة  المؤسسات قي الشاملة الجودة ادارة لتطبیق العلمي النهجالفتاح ،  عبد فرید .77

،1996.  
  .2009،دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن، تسویق الخدماتفرید كورتل ، .78
،دار وائل )مدخل كمي وٕاستراتیجي معاصر( إدارة البنوك من الدوري ،فالح حسن الحسیني ،مؤید عبد الرح .79

  .2008للنشر ،عمان،األردن ،ط
،دار وائل )مدخل كمي وٕاسترتیجي معاصر(إدارة البنوك فالح حسن الحسیني ،مؤید عبد الرحمن الدوري ، .80

  . 2008للنشر ،األردن ،
،دار الفكر الجامعي )ة للمؤسسات والنظریاتدراسات تحلیلی(اإلقتصاد النقدي والمصرفي محب خلة توفیق ، .81

  .2011،اإلسكندریة ،مصر،
  .1990، إیتراك للنشر والتوزیع ،القاهرة ،مصر ،  البنوك اإلسالمیة محسن أحمد الخذري ، .82
  . 2010،زمزم ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ، الرقابة المصرفیةمحمد أحمد عبد النبي ، .83
 .2007ر الوفاء للطباعة والنشر،اإلسكندریة ،مصر،،دا إدارة البنوكمحمد الصیرفي ، .84
  . 2000، مكتبة الفالح للنشر و التوزیع ، بیروت ،لبنان ،  البنوك اإلسالمیة محمد الوطیان ، .85
  .1989، مكتبة لبنان ،لبنان ، مختار الصحاحمحمد بن عبد القادر الرازي ، .86
، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، 1، ط یةالودائع االتثماریة في البنوك اإلسالممحمد جالل سلیمان  ، .87

1996.  
 .2005،دار الجامعة الجدیدة ،اإلسكندریة ،مصر ، إدارة البنوكمحمد سعید أنور سلطان ، .88
 . 2002،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان األردن ، المصارف اإلسالمیةمحمد شیخون ، .89
  .  2004معیة  ،  اإلسكندریة ، ، الدار الجا الدول النامیة و العولمةمحمد صفوت قابل ،  .90
، منشأة المعارف، إدارة المخاطر اإلئتمانیةمحمد عبد الحمید الشورابي، عبد الحمید محمد الشورابي،  .91

 .2002سكندریة إلا
دراسة تطبیقیة للنشاط اإلئتماني وأهم (إقتصادیات اإلئتمان المصرفي محمد كمال خلیل الحمزاوي، .92

 .02،2000ندریة، ط،منشأة المعارف،اإلسك)محدداته
،دارالمسیرة للنشر )أحكامها ،مبادئها ،تطبیقاتها المصرفیة(البنوك اإلسالمیة محمد محمود العجلوني ، .93

  .2008والتوزیع والطباعة،األردن،
المكتبة العصریة للنشر  ، )النشأة ،التمویل ، التطویر( البنوك اإلسالمیة محمد محمود المكاوي ، .94

  .2009القاهرة ،مصر ،والتوزیع،
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،المكتبة العصریة للنشر والتوزیع )المواجهة...التحدیات (البنوك اإلسالمیة محمد محمود المكاوي ، .95
  .2012،مصر،

  .2013،دار الفكر الجامعي،اإلسكندریة ،مصر،إدارة البنوك التجاریةمحمد مصطفى السنهوري ، .96
مع نظرة على حانب )ررات واآلثارالنشأة ،التطور،الدوافع ،المب(اإلندماج المصرفي محمود أحمد التوني ،  .97

  . 2007،دار الفجر للنشر والتوزیع،مصر ،اإلندماج عالمیا وعربیا ومصریا
 )األسس النظریة و التطبیقات العملیة( المصارف اإلسالمیة محمود حسن الوادي ، حسین محمد سمحان ،  .98

  . 2007، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان ، األردن ، 
  . 2001، دار وائل للنشر ، عمان ، األردن ، أساسیات العمل المصرفي اإلسالميمود حسن صوان ، مح .99

  .  2001، دار وائل للنشر ، عمان، األردن، أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي، محمود حسن صوان .100
مان ،دار النفائس ،عالشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالمیةمحمود عبد الكریم أرشید ، .101

  . 2008، 02،األردن ،ط
بحوث في فقه  ،)بین اإلتباع واإلستقالل وبین اللزوم والجواز(عقد اإلستصناع محي الدین القرة داغي ، .102

 .،السنة غیر مذكورةالمعامالت المالیة المعاصرة ، دار البشائر اإلسالمیة ، بیروت ، لبنان
، المطبعة الحسینیة ، ) باب الحاء (   حیطالقاموس الممحي الدین محمد الفیروز أبادي  الشیرازي  ، .103

 . 1938،  4القاهرة ، مصر ، ط 
  .2001، الدار الجامعیة  ، اإلسكندریة ،   منظمة التجارة العالمیةمرسي السید حجازي ،  .104
،الدار الجامعیة )إعادة ترتیب دور الدول و دور القطاع الخاص(الخصخصة، مرسي السید حجازي .105

  .دریة ،مصر ،سنة النشر غیر مذكورةللطباعة و النشر،اإلسكن
،الدار الجامعیة )إعادة ترتیب دور الدول و دور القطاع الخاص(الخصخصة، مرسي السید حجازي .106

  .للطباعة و النشر،اإلسكندریة ،مصر ،سنة النشر غیر مذكورة
 ،المكتب الجامعي الحدیث، القرار اإلستثماري في البنوك اإلسالمیةمصطفى كمال السید طایل ، .107

  . 2006مصر،
 .2000،دون دار نشر، عمان،األردن ،02،ج وجهات نظر مصرفیةمفلح عقل ، .108
  . 1998، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ،  الفكر الحدیث في مصادر التمویلمنیر إبراهیم  هندي ،  .109
  4،المكتب العربي الحدیث،القاهرة ،الطبعة اإلدارة المالیة مدخل تحلیلي معاصر،منیر ابراهیم الهندي .110
،1999.  
،  ، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة)مدخل إتخاذ القرارات(إدارة البنوك التجاریة منیر إبراهیم هندي،  .111
  .2006، 03ط
 ،دار عالم الكتب ،الریاض،السعودیة ، المغنيموفق الدین بن أحمد بن محمد بن قدامى المقدسي ، .112

1998.  
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 ،المكتب الجامعي الحدیث،ومنظمة التجارة العالمیة نظریة التجارة العالمیةنسرین عبد الحمید نبیه، .113
  . 2012مصر،

، دار الفكر  ، سوریا ، دار الفكر المعاصر ، لبنان ،  المعامالت المالیة المعاصرةوهبة الزحیلي  ،  .114
2002 .  

، دار الوفاء للطباعة و النشر ، دار  )السیاسة النقدیة ( المصرفیة اإلسالمیة  یوسف كمال محمد ،  .115
 . 1996ر للجامعات ، مصر ، النش

  : الرسائل واألطروحات -3
،مذكرة مقدمة )2008-2000الفترة ك(بوبلوطة بالل،أثر تحریر سعر الفائدة على اإلقتصاد الجزائري  .116

 3ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصادي ،تخصص نقود وبنوك ،جامعة الجزائر
،2010/2011.  
حالة (البنكي وآفاق تطبیقه في المؤسسسة البتكیة الجزائریة في ظل إقتصاد السوق رابح عرابة ،التسویق  .117

،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر فرع إدارة أعمال ،جامعة )القرض الشعبي الجزائري
  .2010-2009الجزائر،

ات نیل شهادة ، بحث مقدم ضمن متطلبعالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیةسلیمان ناصر،  .118
: الدكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامـعـة الجـزائر، السنة الجامعیة 

2004 – 2005.  
العوامل المؤثرة في اختیار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك طارق محمد األعرج ، .119

األكادیمیة العربیة المفتوحة،  ،كلیة اإلدارة واالقتصاد صارفإدارة الم،أطروحة دكتوراو،تخصص اإللكترونیة
  . 2013الدنمارك،

المضاربة المشتركة ومدى تطبیقها في المصارف اإلسالمیة في فلسطین طالل أحمد إسماعیل النجار ، .120
 . 2002،مذكرة ماجستیر في الفقه المقارن ،جامعة غزة ،فلسطین ،

دراسة حالة الجهاز –عربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملة تحدیث الجهاز المصرفي العادل زقریر ، .121
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة،تخصص  ،مذكرة مقدمة-المصرفي الجزائري

  .2008/2009:نقود وتمویل ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،السنة الدراسیة 
،أطروحة )دراسة حالة الجزائر(تنافسیة للبنوك دور اإلقتصاد المعرفي في تحقیق المیزة العامر بشیر ، .122

  .2012- 2001دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة ،فرع نقود مالیة وبنوك ،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة 
 

  : الملتقیات والمؤتمرات -4
،  جامعة الیرموك،النظریة والتطبیق  مؤتمر عملیات البنوك بین ،البنوك الشاملة ،أحمد عبد الخالق  .123
  .2002دیسمبر  24إلى  22،من الهاشمیةمملكة االردنیة ال

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  
     

248 
 

  قائمة املراجع

 ،)مشكلة السیولة نموذجا(التحدیات التي تواجه المصارف اإلسالمیةأحمد محمد السعد ،حمود بني خالد ، .124
 07الدولي األول للمالیة والمصرفیة اإلسالمیة،الجامعة األردنیة،األردن،الفترة من إلى  بحث مقدم للمؤتمر

 . 2014أوت 
،ملتقى  )تحلیل الظاهرة في البنوك الجزائریة(دراسة ظاهرة تبییض األموال عبر البنوكخضر عزي، األ .125

جامعة الشلف بتاریخ ،)الواقع و التحدیات ( المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة 
:2004/12/15-14 . 
 حالة دراسة ( مصرفیةال المؤسسات في الحوكمة مبادئ أمال عیاري ،أبوبكر خوالد، تطبیق .126

 المؤسسات في الحوكمة مبادئ تطبیق"،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات المؤتمر الوطني حول )الجزائر
  . 2012ماي  07-06،جامعة محمد خیضر بسكرة ،یومي )"الجزائر حالة دراسة ( المصرفیة

فیة اإلسالمیة وفق لقواعد األدوات العملیة إلدخال وتطبیق الخدمات المالیة والمصر  ،األمین خلیفة الطویل .127
، ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالیة اإلسالمیة الثاني،المركز العالي للمهن المالیة الشریعة اإلسالمیة

  .2010أفریل  28إلى  27واإلداریة وأكادیمیة الدراسات العلیا،طرابلس،لیبیا،الفترة من 
 اإلسالمیة االستثمار وصنادیق اجتماعیا لةالمسؤو  االستثمار صنادیق أداءمصطفى ، محمد ، قمان براق .128

 و االقتصادیة العلوم ،معهد المستقبل  ورهانات .. الواقع اإلسالمي، االقتصاد:األول  الدولي ،الملتقى
  . 2011فیفري  24-23بغردایة ،یومي  الجامعي التسییر ،المركز وعلوم التجاریة

رفي كآلیة لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك التجاریة التحریر المالي و المصطرشي محمد ،،بربري محمد أمین .129
إصالح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات الراهنة،یومي "،المؤتمر العلمي الثاني حول في الجزائر

  .ورقلة–،جامعة قاصدي مرباح 2008مارس  12و 11
الملتقـى  ، سطة في الجزائرالتاجیري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتو التمویل بریبش السعید ، .130

یومي  ، -الجزائر –جامعة بسكرة  ،" والمؤسسات   سیاسات التمویل و أثرها على االقتصادیات ": الدولي 
  . 2006نوفمبر  22 – 21

التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك بـریش عبد القادر،  .131
تخصص نقود ومالیة،جامعـــة الجزائــــر،  ة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة،، أطروحالجزائریة

 .2006 – 2005السنة الجامعیة 
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول  إشكالیة خوصصة البنوك في الجزائربلعوج  بولعید ،  .132

جوان  6- 7نیات ، جامعة جیجل ، من تق –مخاطر  –منافسة  -المنظومة المصرفیة في األلفیة الثالثة 
2005  .  

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول  إشكالیة خوصصة البنوك في الجزائربلعوج  بولعید ،  .133
جوان  6- 7تقنیات ، جامعة جیجل ، من  –مخاطر  –منافسة  -المنظومة المصرفیة في األلفیة الثالثة 

2005   
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دراسة حالة  - التحریر المالي وأثره على النمو اإلقتصادي،بن بوزیان محمد ،شكوري سیدي محمد  .134
تطویر النظام المالي والمصرفي "النظام المالي والنمو اإلقتصادي،الندوة الدولیة األولى حول  -الجزائر

  .2014ماي  07و 06،المدرسة العلیا للتجارة ،الجزائر العاصمة ،،یومي "والنمو اإلقتصادي
، ملتقى  دور التحریر المالي في إصالح المنظومة المصرفیةعالم ، بن طلحة صلیحة ، معوشي بو  .135

: جامعة الشلف بتاریخ   -الواقع و التحدیات  –المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة 
2004/12/15-14 .  

) 1970/0102(أثر تطبیق سیاسة التحریر المالي على النمو اإلقتصادي في الجزائر بن عالل بلقاسم ، .136
مؤسسة  الیوم الدراسي حول اإلقتصاد المجتمع والثقافة ،،دراسة قیاسیة بإستعمال طریقة التكامل المتزامنة

  .  2012العالمیة ،الجزائر ،  فریدریش إیبرت
مدخل للوقایة من (مصرفیة الحوكمة في المؤسسات المالیة والبن علي بلعزوز ،عبد الرزاق حبار ، .137

األزمة المالیة " ، الملتقى العلمي الدولي حول)األزمات المالیة والمصرفیة باإلشارة إلى حالة الجزائر
 .2009أكتوبر 21-20،جامعة فرحات عباس ،سطیف،أیام "واإلقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة

المالیة اإلسالمیة في إدارة المخاطر بالمصارف استخدام الهندسة  بن علي بلعزوز، عبد الكریم قـنـدوز، .138
المعرفة،جامعة الزیتونة  العلمي الدولي السنوي السابع حول إدارة المخاطر واقتصاد ، المؤتمراإلسالمیة

  .2007أفریل  18إلى  16،األردن ،الفترة من
ملتقى  میزة تنافسیة،بن نافلة قدور ،عرابة رابح ،التسویق البنكي وقدرته على إكساب البنوك الجزائریة  .139

: جامعة الشلف بتاریخ ، )الواقع و التحدیات ( المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت اإلقتصادیة 
2004/12/15-14.  

،الملتقى الدولي الرابع  CONDORبوقرة رابح،جعیجع نبیلة،أثر إستراتیجیة التنویع على تنافسیة مؤسسة  .140
سیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول المنافسة واإلستراتیجیات التناف"حول

  .2010نوفمبر  09و 08العربیة،جامعة الشلف،الجزائر،یومي 
اآلثار المتوقعة إلتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات على القطاع جمال بلخباط ، خروبي مراد ،  .141

      ظل التحوالت القانونیة ، الملتقى الوطني الثاني حول المنظومة البنكیة في الجزائري المصرفي
  .   2006أفریل  24-25، من  المركز الجامعي بشار و اإلقتصادیة ،

ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت ،التسویق في المؤسسة المصرفیة الجزائریةجمعي عماري ، .142
  .14-2004/12/15: جامعة الشلف بتاریخ ، )الواقع و التحدیات ( اإلقتصادیة 

،مؤتمر االقتصاد  بیع المرابحة المركبة كما تجریه المصارف اإلسالمیة في فلسطینم الدین عفانة ، حسا .143
 .  27/7/2009اإلسالمي وأعمال البنوك ، جامعة الخلیل ،فلسطین ،

، مؤتمر مستجدات العمل  المصارف اإلسالمیةودورها في تعزیز القطاع المصرفي، حسن سالم العماري .144
 . 2005جویلیة ،  3-2في ضوء التجارب العربیة والعالمیة،دمشق ، سوریا ،المصرفي في سوریة 
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مع اإلشارة إلى (تأثیر األزمة المالیة على القطاع البنكي التداعیات وسبل المواجهةحسني الخولي ،  .145
ئها انعكاسات األزمة المالیة العالمیة وأثر األنظمة التجاریة في احتوا" ، القاء العلمي )المصارف السعودیة

   2009،الهیئةاإلسالمیة العالمیة اإلقتصاد والتمویل ،المملكة العربیة السعودیة، دیسمبر"
، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول  إدارة المخاطر البنكیة والتحكم فیهاحسین بلعجوز ،  .146

  .2005جوان   7إلى  6المنظومة المصرفیة ، المركز الجامعي جیجل ، من 
،الدورة العشرون للمجمع )المعاییر واألسالیب(ة السیولة فى المصارف اإلسالمي إدار حسین حسین شحاتة، .147

  . 2010دیسمبر 29إلى  25الفقهي اإلسالمي،مكة المكرمة ،المملكة العربیة السعودیة ،الفترة من 
  ،)في الواقع وسالمة التطبیق(كفایة رأس المال في المصارف اإلسالمیةحسین سعید ،علي أبو العز، .148

أوت  07إلى  06الدولي األول للمالیة لإلسالمیة،كلیة الشریعة ،الجامعة األردنیة ،األردن ،الفترة من المؤتمر
2014.  

، بحث مقدم إلى مؤتمر نحو تفعیل دور الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیةحمزة عبد الكریم حماد ، .149
والعمل الخیري ،دبي ،اإلمارات العربیة المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمیة 

  . 2009جوان  03ماي إلى  31،الفترة من 
، ملتقى  خصائص و أثر التمویل اإلسالمي على المشاریع الصغیرة و المتوسطةخالدي خدیجة ،  .150

 :   جامعة الشلف بتاریخ ،) واقع و تحدیات ( المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة 
2004/12/15-14. 

151. ، مؤتمر إدارة منظمات ،إشكالیة األخذ بنظام البنوك الشاملة في الجهاز المصرفي الجزائري خبابه عبدا 
التحدیات العالمیة المعاصرة،جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة ، المملكة الهاشمیة األردنیة ،من : األعمال

 . 2009أفریل  29إلى  27
الواقع والتحدیات ومناهج (منتجات الهندسة الملیة اإلسالمیة وسى،خنیوة محمد األمین ،حنان علي م .152

،جامعة غردایة ،الجزائر "الواقع ورهانات المستقبل: اإلقتصاد اإلسالمي"،الملتقى الدولي حول )التطویر
  .2011فیفري  24و 23،الفترة من 

ف اإلسالمیة في ظل رأس المال الفكري، الحاجة الفعلیة للمصار دربالي سهام، زیتوني عبد القادر، .153
النمو، العدالة، االستقرار من منظور (، المؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمویل اإلسالمياقتصاد المعرفة

  .2013سبتمبر  10إلى 9، اسطنبول، تركیا،الفترة من )إسالمي
المنظومة ، ملتقى الصیرفة اإللكترونیة كمدخل لعصرنة المصارف الجزائریةرحیم حسین ،هواري معراج ، .154

: جامعة الشلف بتاریخ   -الواقع و التحدیات  –المصرفیة الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة 
2004/12/15-14 .  

: ، بتاریخ  12469، جریدة القبس الكویتیة ، العدد معضلة ... إدارة السیولة وفق الشریعةرزان عدنان ،  .155
17 /02 /2008 . 
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ندوة البنوك اإلسالمیة و دورها في تنمیة إقتصادیات المغرب  ، المضاربة والمشاركةرضـا سعد هللا ، .156
  . .1990جوان   22 -  18العربي ، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب ، المحمدیة ، المغرب ،  من 

خدمات (تطبیق نماذج صفوف االنتظار لقیاس جودة الخدمة البنكیة السعدي رجال ،نجاح بولودان ، .157
الملتقى الوطني السادس حول األسالیب الكمیة  ،)-وكالة جیجل- لتنمیة المحلیةالسحب و اإلیداع في بنك ا

  .2009جانفي 28- 27و دورها في اتخاذ القرارات اإلداریة ، جامعة سكیكدة، الفترة من 
تداعیات األزمة المالیة مؤتمر  ،األزمة المالیة العالمیة ومعالجتها من منظور إسالمي، سعید الحالق .158

  .، شرم الشیخ  2009أبریل  5-4صادیات الدول العربیة، الفترة وأثرها على اقت
النوافذ اإلسالمیة للمصارف (تقویم المؤسسات التطبیقیة لالقتصاد اإلسالمي سعید بن سعد المرطان، .159

المؤتمر الثالث لإلقتصاد اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، العربیة السعودیة ،  ،)التقلیدیة
  .2005ماي

،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني األول  النظام المصرفي الجزائري و اتفاقیات بازلیمان ناصر ، سل .160
حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت االقتصادیة ، واقع و تحدیات، جامعة حسیبة بن بوعلي ، 

  . 2004دیسمبر  14 ، 15الشلف أیام 
االقتصادیة ، الملتقى  خل لتطویر المیزة التنافسیة للمؤسسةإدارة الجودة الشاملة مدسماللي  یحضیه ، .161

،جامعة "المؤسسة االقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ االقتصادي الجدید"الوطني األول حول 
  .2003أفریل 23و22ورقلة،یومي 

ؤتـمـــر ، المالتسویق المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسیة للمصارف األردنیةشاكر تركي إسماعیل ، .162
، كلیة العلوم  2007جوان  5 – 4نحو مناخ اســــــــتثماري وأعمال مصرفیة إلكترونیة ،من: العلمي الخامس

  .اإلداریة والمالیة ،جامعة فیالدلفیا،األردن 
األزمة " ،الملتقى العلمي الدولي حول دور وأهمیة الحوكمة في إستقرار النظام المصرفيشریقي عمر، .163

 .2009أكتوبر 21- 20،جامعة فرحات عباس ،سطیف،أیام "ادیة الدولیة والحوكمة العالمیةالمالیة واإلقتص
–متطلبات العمل المصرفي في ظل أنشطة االندماج والصیرفة الشاملةشیخي محمد، تمجغدین نورالدین،  .164

 سیاسات التمویل و أثرها على“ :الملتقـى الدولي،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات -دراسة حالة الجزائر
نوفمبر  22 – 21یومي  الجزائر، –بسكرة -جامعة محمد خیضر ، ”االقتصادیات و المؤسسات

  .07:،ص2006
 واستراتیجیات التقلیدیة المصرفیة الوساطة بین الثقة وحدات خدماتاإلمام،  أمین محمد الدین صالح .165

 تحدیات مواجهة في األعمال إستراتیجیات :،المؤتمر العلمي الرابع)تحلیلیة دراسة (الحدیثة التغییر
   16/03/2005إلى15العولمة،جامعة فلدلفیا ،المملكة األردنیة الهاشمیة،من

،الملتقى )أزمة الرهن العقاري(طرشي محمد ،بریش عبد القادر ، التحریر المالي وعدوى األزمات المالیة  .166
لمصرفي اإلسالمي النظام ا(األزمة المالیة الراهنة والبدائل المالیة والمصرفیة :"الدولي الثاني 

  . 2009ماي  6و 5،المركز الجامعي بخمیس ملیانة ،الجزائر ،یومي )نموذجا

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  
     

252 
 

  قائمة املراجع

صیغ التمویل اإلستثماري في اإلقتصاد اإلسالمي وظوابطه دراسة حالة مصطفى ،شرع یوسف ، طویطي .167
مركز الجامعي ااإلقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات المستقبل ،ال:، الملتقى الدولي  البنك اإلسالمي األردني
  .2011فیفري  24و  23غردایة ،الجزائر ،یومي 

في المصارف العراقیة ) 1(مدى تطبیق المعیار المحاسبي اإلسالمي  رقم  ،عادل صالح مهدي الراوي .168
ماي  16و 15،مؤتمر الخدمات المصرفیة اإلسالمیة ،جامعة عجلون الوطنیة األردن ،یومي اإلسالمیة

2013     .  
الملتقـى  ،)- دراسة حالة الجزائر- اإلكتتاب في عقوده و تقییمه(تمویل باإلئتمان اإلیجاريالعاشور كتوش ، .169

یومي  ، - الجزائر –جامعة بسكرة  ،" والمؤسسات سیاسات التمویل و أثرها على االقتصادیات ": الدولي 
  .05:،ص  2006نوفمبر  22 – 21

، مؤتمر المصارف اإلسالمیةبین ل المصرفي دور البحث العلمي في النهوظ بالعمعبد الرحیم العلمي ،  .170
 –ماي 31الواقع والمأمول ، دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ، اإلمارات العربیة المتحدة ،من 

  . 07:، ص  2009جوان  03
،ندوة الصكوك )نظرة مقاصدیة ( الوظائف اإلقتصادیة للصكوك عبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي ، .171

  . 26/05/2010-24ة ،جامعة الملك عبد العزیز ،جدة ،خالل الفترة اإلسالمی
العمل بالصكوك اإلستثماریة اإلسالمیة على المستوى الرسمي والحاجة إلى عبد الملك منصور ، .172

، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمیة  تشریعات جدیدة
 .2009جوان  03ماي إلى  31دبي ،اإلمارات العربیة ،الفترة من والعمل الخیري ،

، بحث مقدم تقییم الرقابة الشرعیة في ظل النظام المصرفي اإلسالمي الشاملعبد المنعم محمد الطیب ، .173
إلى مؤتمر المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي 

 2009جوان  03ماي إلى  31یة ،الفترة من ،اإلمارات العرب
،بحث مقدم إلى  هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة اإلسالمیةعز الدین بن زغیبة ، .174

مؤتمر المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ،اإلمارات 
  .2009جوان  03ى ماي إل 31العربیة ،الفترة من 

تقییم عملیات المصارف اإلسالمیة في أسواق األوراق المالیة المحلیة واألجنبیة و ،عصام الزین الماحي .175
، الملتقي السنوي اإلسالمي السابع حول إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة ، أسواق المعادن الثمینة

الفترة بیة للعلوم المالیة والمصرفیة ،عمان ،األردن، معهد التدریب المالي والمصرفي التابع لألكادیمیة العر 
  .2004سبتمبر   27إلى 25من 

نموذج محاسبى مقترح لقیاس وتوزیع عوائد صنادیق اإلستثمار فى عصـــام عبد الهادى أبــو النـصـر ، .176
مركز (زهــر،جــامعة األ"الواقع والمستقبل : صنادیق اإلستثمار فى مصـر" ،نــــدوة  ضوء الفكر االسالمى

  .1997/  3/  22،یوم )لالقتصاد اإلسالمي صالح عبد هللا كامل
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، صیاغته المصرفیة وانحرافاته التطبیقیة  -عقد المرابحة ضوابطه الشریعةعطا المنان محمد أحمد ،  .177
  .، 2005، مكة المكرمة  ، السعودیة ، ماي ) جامعة أم القرى(المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي

المؤتمر األول للمصارف والمؤسسات  ، عالء الدین زعتري ،أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي .178
  .م2006مارس   14-13المالیة اإلسالمیة ، دمشق ،سوریة، في الفترة من 

تعریفها، أنواعها، أهمیتها، دورها في التنمیة، حجم إصداراتها، تحدیات (الصكوك عالء الدین زعتري ، .179
، )الصكوك اإلسالمیة؛ تحدیات، تنمیة، ممارسات دولیة :(قدَّم لورشة العمل بعنوان ، بحث م)اإلصدار

  .2010،/ 19/7- 18عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة الفترة 
،دار األیام للنشر والتوزیع )مدخل فكري معاصر(إدارة المؤسسات المالیة عالء الدین فرحان طالب ، .180

  .2013،عمان ،األردن ،
مداخلة مقدمة للمؤتمر األول ،)- حالة الجزائر–الفرص والتحدیات ( مصارف اإللكترونیة العلي قابوسة، .181

أكتوبر  29إلى  28حول المعلوماتیة والقانون ،أكادیمیة الدراسات العلیا ،طرابلس ،لیبیا ،في الفترة من 
2009 .  

قتصادیة والمالیة دور الهندسة المالیة اإلسالمیة في معالجة األزمة اإلعمر یاسین محمود خضیرات ، .182
 23 :الجزائر،الفترة –الواقع والرهانات ،جامعة غردایة : ،الملتقى الدولي حول االقتصاد اإلسالمي المعاصرة

  .13:،ص2011فیفري  24 –
أهمیة تطبیق المصارف اإلسالمیة للمعاییر الشرعیة في الحد من  ،ولید الزعبي ،عمرو هشام العمري .183

مؤتمر األزمة اإلقتصادیة المعاصرة أسبابها وتداعیاتها وعالجها ،جامعة ،بحث مقدم لاألزمات المصرفیة
  .2010دیسمبر  16إلى  14جرش ،األردن ،الفترة من 

عیسى دراجي ،منور اوسریر،تحدیات الصناعة المصرفیة اإلسالمیة ،الملتقى الدولي األول حول  .184
فیفري  24و 23غردایة ،الجزائر،یومي، المركز الجامعي )الواقع ورهانات المستقبل(اإلقتصاد اإلسالمي

2011. 
،بحث مقدم للمؤتمر  تطویر وابتكار صنادیق استثمار متوافقة مع الشریعة اإلسالمیةغدیر أحمد خلیل ، .185

 7إلى 6الدولي األول للمالیة والمصرفیة اإلسالمیة،كلیة الشریعة،الجامعة األردنیة،األردن ،الفترة من 
  .15:،ص2014أوت

إشكالیة تطویر المنتجات المالیة اإلسالمیة والتأهیل الشرعي للعاملین لوة بادیس ،فروحات حدة ،بوخ .186
األزمة المالیة الراهنة والبدائل المالیة والمصرفیة "،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الثاني حول 

ماي  06إلى  05من ،المركز الجامعي خمیس ملیانة ،الجزائر،الفترة )النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا(
2009.  

،أبحاث  المؤتمر وتطبیقاتها المعاصرة وتداولها)التوریق(الصكوك اإلسالمیة فؤاد محمد أحمد محیسن ، .187
  . 2009أفریل  30و 26التاسع عشر لمجمع الفقه اإلسالمي الشارقة ،اإلمارات العربیة المتحدة،الفترة بین 
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، المؤتمر األول للمصارف والمؤسسات المالیة لتطلعاتالمصارف اإلسالمیة الواقع وافؤاد محمد محیسن،  .188
 14و 13،األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة،سوریة،الفترة بین )آفاق الصیرفة اإلسالمیة(اإلسالمیة

  .2006مارس 
، مداخلة مقدمة ضمن  تقنیات و أسالیب خوصصة المصارفكمال رزیق ، رحمون بوعالم ،  .189

، جامعة جیجل ، ) منافسة ، مخاطر و تحدیات ( صرفیة في األلفیة الثالثة ملتقى المنظومة الم
   . 2005ماي   10 ، 11: یومي 

،الدورة صیغ التمویل بال فوائد للمؤسسات الفالحیة الصغیرة والمتوسطةكمال رزیق ،مسدور فارس ، .190
االقتصادیات المغاربیة،  تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها في: الدولیة حول التدریبیة

ماي  28 - 25كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة سطیف ،الجزائر، الفترة من 
 .04:،ص2003

 األزمة اإلسالمیة وأثر الصكوك مخاطر إلدارة كأداة المالیة الهندسة آلیاتعایب، بوخاري ، ولید لحلو .191
 ورهانات ..الواقع اإلسالمي، حول اإلقتصاد األول وليالد ، الملتقىاإلسالمیة الصكوك سوق على المالیة

  .2011 فیفري 24 و 23 المستقبل،المركز الجامعي غردایة، یومي
الملتقى ،إشكالیة تدویل الخطر المالي ومخلفاتها على األسواق المالیة في الدول النامیةلحول عبد القادر، .192

-28األزمة المالیة العالمیة ،جامعة بشار یومي  متطلبات التنمیة في أعقاب إفرازات: الدولي الثاني حول
  .2010أبریل  29

،بحث مقدم إلى مؤتمر  نحو تمویل مصرفي إسالمي لمحاصیل الحبوب في الیمنلطف محمد السرحي، .193
المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ،اإلمارات العربیة 

 .2009جوان  03ماي إلى  31،الفترة من 
، المؤتمر السنوي  مستقبل الصناعة المصرفیة اإلسالمیة في ظل التحوالت الدولیةماجدة أحمد شلبي ،  .194

، جامعة اإلمارات العربیة ) معالم الواقع و آفاق المستقبل ( الرابع عشر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
 . 2005ماي 17 – 15المتحدة  ، من 

 دور معاهد المصرفیة اإلسالمیة في تأهیل العاملین في المؤسسات المالیة اإلسالمیةمحمد البلتاجي ، .195
،المؤتمر الخامس للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ،هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

  . 2005نوفمبر  20إلى  19المالیة اإلسالمیة ،البحرین،الفترة من 
، المؤتمر الثالث لإلقتصاد اإلسالمي ،  الرقابة الشرعیة المصارف اإلسالمیةعلي القطان ،محمد أمین  .196

  . 2005جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، العربیة السعودیة ، ماي
دراسة قیاسیة لحالة (محمد بن بوزیان ،غربي ناصر ،أثر تحریر أسعار الفائدة على حجم اإلدخار  .197

النظام المصرفي (ثاني حول األزمة المالیة الراهنة والبدائل المالیة والمصرفیة ،الملتقى الدولي ال)الجزائر
  . 2009ماي  06و05،المركز الجامعي خمیس ملیانة ،الجزائر ، یومي )اإلسالمي نموذجا
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، المؤتمر العلمي السنوي  آثار تحریر الخدمات المالیة على المصارف اإلسالمیةمحمد صفوت قابل ،  .198
معالم الواقع و آفاق ( ؤسسات المالیة اإلسالمیة ، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ، الرابع عشر للم

 . 2005ماي 17 – 15من  ،) المستقبل 
ماهیتها والعالقات الناشئة عن استخدامها بین الشریعة (بطاقات اإلئتمان  محمد عبد الحلیم عمر ، .199

، كلیة الشریعة والقانون ،جامعة اإلمارات "كترونیةمؤتمر األعمال المصرفیة اإلل"،بحث مقدم إلى )والقانون
  . 2003ماي  06إلى  04العربیة المتحدة،الفترة من 

،المؤتمر  الرقابة الشرعیة على المصارف و الشركات المالیة اإلسالمیةمحمد عبد الغفار الشریف ،  .200
  . 2005ماي  ة السعودیة ،العلمي الثالث لإلقتصاد اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، العربی

محمد عبد الوهاب العزاوي، أحمد سلیمان محمد الجرجري ، الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة بین  .201
، جامعة  نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفیة إلكترونیة: بعنوان المؤتمر العلمي الخامس الواقع والطموح ،

   .2007جویلیة  05 – 04، عمان ،األردن ،یومي )كلیة العلوم اإلداریة والمالیة( فیالدلفیا 
 ، الملتقىاإلسالمیة المالیة المنتجات صناعة لتطویر علمي كمدخل المالیة الهندسةقروف ، كریم محمد .202

 و 23 المستقبل،المركز الجامعي غردایة، یومي ورهانات ..الواقع اإلسالمي، حول اإلقتصاد األول الدولي
  .2011 فیفري 24

عولمة اإلدارة في عصر :"،المؤتمر العلمي الدولي  محددات الحوكمة ومعاییرهاغادر ،محمد یاسین  .203
  .2012دیسمبر  17- 15المعرفة،كلیة إدارة األعمال ،جامعة الجنان لبنان ،الفترة من 

من صیغ االستثمار اإلسالمیة المرابحة الداخلیة في البنك اإلسالمي  ، محمود إبراهیم مصطفى الخطیب .204
، مكة المكرمة  ) جامعة أم القرى(، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي للتمویل واالستثماراألردني  

  . 2005، السعودیة ، ماي 
قیاس جودة الخدمة المصرفیة اإلسالمیة بإستخدام نموذج مدیوني جمیلة ،مداح عرایبي الحاج ، .205

servqual )اإلقتصاد "،الملتقى الدولي األول بعنوان )اشمیةتجربة المصارف اإلسالمیة بالمملكة األردنیة اله
  .،المركز الجامعي غردایة2001فیفري  24و 23،یومي " اإلسالمي ،الواقع ورهانات المستقبل

دول مجلس (آلیة تطبیق عقد اإلستصناع في المصارف اإلسالمیة مصطفى محمود عبد السالم ، .206
،دائرة الشؤون "رف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول مؤتمر المصا"،بحث مقدم إلى )التعاون الخلیجي نموذجا

 .2009جوان  03ماي إلى  31اإلسالمیة والعمل الخیري ،دبي ،اإلمارات العربیة،من
 متطلبات إرساء التكنولوجیا المصرفیة في دعم الذكاء التنافسي بالبنوك الجزائریةمطاي عبد القادر ، .207

 جامعة حسیبة بن بوعلي ،الشلفإلنسانیة ،المجلة األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة وا
  . 2013،جوان 10،الجزائر،العدد

الشاملة كمدخل لمواكبة مستجدات الصناعة مفتاح صالح، الطیب داودي، معارفي فریدة، الصیرفة  .208
التحدیات العالمیة :   مؤتمر إدارة منظمات األعمال ،المصرفیة وتأهیل المصارف الجزائریة

  . 2009أفریل  29إلى  27التطبیقیة الخاصة ، المملكة األردنیة الهاشمیة ،من المعاصرة،جامعة العلوم 
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،مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الخامس لكلیة  الـبنوك االلـكترونیـةمفتاح صالح، معارفي فریدة،  .209
-4خالل الفترة  ،جامعة فلدلفیا ،األردن،"نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفیة الكترونیة" اإلقتصاد

5/7/2007. 
،الملتقى الدولي السابع  التأمین المصرفي في الجزائر بین النظریة والواقعنبیل قبلي ،نقماري سفیان ، .210

،كلیة العلوم -تجارب بعض الدول- الصناعة التأمینیة ،الواقع العملي وآفاق التطویر:حول 
  .2012دیسمبر 04و03،یومي -الشلف–اإلقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر،جامعة حسیبة بن بوعلي 

الجدید في (،أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت صیرفة التأمینهشام الباسط ، .211
  .2002، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان ،02،ج)أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة واإلقتصادیة

 والتحدیات التنمیة آفاق طین بینفلس في والتمویل ،االستثماراإلسالمیة االستثمار صنادیقجبر، هشام .212
  .2005ماي  9إلى8اإلسالمیة،من  الجامعة في التجارة بكلیة المعاصرة ، المنعقد

،مجلة )حالة الدول العربیة(دور التحریر المصرفي في عالمیة األزمة المالیة الحالیةوصاف عتیقة ، .213
 . 2013دیسمبر  14أبحاث إقتصادیة وٕاداریة ،جامعة بسكرة ،الجزائر،العدد 

، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر أداء المؤسسات المالیة في عصر العولمة ولید هویمل عویجان ،  .214
 15من  ،) معالم الواقع و آفاق المستقبل ( للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة 

  . 1713،  1712:، ص ص  2005ماي 17 –
، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر المؤسسات المالیة في عصر العولمة أداءولید هویمل عویجان،  .215

 – 15من ) معالم الواقع وآفاق المستقبل ( للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،جامعة اإلمارات العربیة المتحدة
  .2005ماي 17

األعمال المصرفیة :مؤتمر المؤسسات المالیة اإلسالمیة ، االئتمان بطاقاتوهبة مصطفى الزحیلي ،  .216
  .م مسقط ،سلطنة عمان11/3/2004-6،الدورة الخامسة عشرة في الفترة اإللكترونیة بین الشریعة والقانون

 ،الصیرفة الشاملة وافاق استخدامها كخیار استراتیجي في ظل العولمة الیاس خضیر الحمدوني ،  .217
  .2003،األردن، المؤتمر العلمي األول لكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة العلوم التطبیقیة عمان

دور المصارف اإلسالمیة في تحقیق التنمیة المستدامة عن  یحیاوي وفاء،لغراب سمیة،منصوري الزین، .218
جامعة  ، المالیة اإلسالمیة: لورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي الثاني حو  ،طریق تفعیل تثمیر أموال الزكاة

  .2013جوان  29إلى  27الفترة من  بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة ،الجمهوریة التونسیة، صفاقس
إصدار وتداول األسهم والصكوك و الوحدات اإلستثماریة المشتملة عل یوسف بن عبد هللا ،الشبیلي ، .219

اإلسالمیة ،جامعة الملك عبد العزیز ، العربیة السعودیة   ،ندوة الصكوك النقود أوالدیون وضوابطها الشرعیة
 . 2010ماي  25و 24،یومي 

أحمد بن قطاف، عبد الفتاح عالوي، رأس المال المخاطر اإلسالمي مدخل استراتیجي في تمویل  .220
معة المالیة اإلسالمیة ،جا: المؤسسات المصغرة مع اإلشارة الى حالة الجزائر، الملتقى الدولي الثاني حول

  .2013/  6/  29 – 28 – 27صفاقس ، تونس،أیام 
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دراسة تحلیلیة نقدیة للتجربة (منتجات سوق النقد بین المصارف اإلسالمیة أحمد لحساسنة ،فیصل شیاد، .221
، مجلة اسرا الدولیة للمالیة اإلسالمیة ،األكادیمیة )المالیزیة مع محاولة تطویر منتجات تمویلیة جدیدة 

  .2014رعیة في المالیة اإلسالمیة ،مالیزیا ،المجلد الخامس،العدد األول،جوان العالمیة للبحوث الش
سیاسات :، ورقة مقدمة للملتقى الدولي حول تحدیات السوق المالي اإلسالميجمال لعمارة، رایس حدة،  .222

لجزائر، ، جامعة بسكرة ،ا)دراسة حالة الجزائر والدول النامیة(التمویل وأثرها على االقتصادیات والمؤسسات 
  .2006نوفمبر  22و  21یومي 

، ملتقى المنظومة المصرفیة جمعي عماري ،التسویق المصرفي في المؤسسة المصؤقیة الجزائریة ، .223
   14-2004/12/15: جامعة الشلف بتاریخ   - الواقع و التحدیات  –الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة 

، المؤتمر الدولي في الواقع وسالمة التطبیق" كفایة رأس المال في المصارف اإلسالمیة،حسین سعید .224
  .2014أوت ، 7-6األول للمالیة اإلسالمیة ، الجامعة األردنیة،األردن،الفترة من 

، المؤتمر العلمي السنوي الرابع  ،)خصائصهاوأنواعها(صفیة أحمد أبوبكر ،صنادیق اإلستثمار اإلسالمیة  .225
 ،) معالم الواقع و آفاق المستقبل ( ارات العربیة المتحدة ، عشر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، جامعة اإلم

  .2005ماي 17 – 15من 
دورها في إنشاء وتطویر السوق المالیة اإلسالمیة (الهندسة المالیة اإلسالمیة عبد الكریم أحمد قندوز ، .226

الواقع  -رصاتاألسواق المالیة والبو "،المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر )وٕامدادها باألدوات المالیة
  . 2007مارس  08ألى  06،جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ،الفترة من "واآلفاق

العمل بالصكوك اإلستثماریة اإلسالمیةعلى المستوى الرسمي والحاجة إلى تشریعات عبد هللا منصور، .227
ل الخیري ،دبي ، بین الواقع والمأمول ، دائرة الشؤون اإلسالمیة والعم ،مؤتمر المصارف اإلسالمیة جدیدة

  . 2009جوان  03 –ماي 31اإلمارات العربیة المتحدة ،من 
المؤتمر الدولي لإلقتصاد  ،األهمیة االقتصادیة لصكوك اإلجارة محرز نور الدین، رحموني فضیلة، .228

  .2015أكتوبر 23-21تركیا ،الفترة  - والتمویل اإلسالمي جامعة سكاریا 
ة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة،المؤتمر الثاني للخدمات المالیة محمد البلتاجي، تنمیة الموارد البشری .229

 .2010افریل  ،طرابلس ،لیبیا، 28 -  27إلسالمیة ،
المصرفي  للجهاز لداعمة ا التحتیة البنیة مؤسسات دورالعطیات،  سالم الحكیم، یزن سلیمان منیر .230

تداعیات : مر العلمي الدولي السابع ، المؤتآثارها من التخفیف و باألزمة المساهمة منع اإلسالمي في
، جامعة الزرقاء الخاصة ، “ التحدیات الفرص اآلفاق“ األزمة االقتصادیة العالمیة على منظمات األعمال 

  .2009نوفمبر 11-10الفترةاألردن ، ،
  

  :بحوث و دراسات  – 5
أبحاث مركز ، سلسلة  )دراسة شرعیة لعدد منها ( المصارف اإلسالمیة رفیق یونس المصري ،  .231

  . اإلقتصاد اإلسالمي ، منشورة ، جدة ، العربیة السعودیة ، السنة غیر مذكورة 
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، صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء  السیاسات المالیة وأسواق المالسعید النجار ،  .232
  . 1994اإلقتصادي واإلجتماعي ، 

مد عبد الرحمن،إیمان عبد الغفار صالح الدین الشیخ خضر ،محمد عثمان أحمد ،عبد الرحمن مح .233
،سلسلة العامیة على الصناعة المصرفیة اآلثار المحتملة من إنظمام السودان إلى منظمة التجارة الطاهر،

  .2007البحوث والدراسات الصادرة عن بنك السودان المركزي،
  .2006ة ،،منشورات إتحاد المصارف العربی دعائم اإلدارة اإلستراتیجیة لإلستثمارعادل رزق ، .234
،المعهد اإلسالمي للبحوث  إلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیةاعبد الحمید عبد الفتاح المغربي ،  .235

  2004.والتدریب ،جدة ،السعودیة،
، المعهد اإلسالمي للبحوث  اإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیةعبد الحمید عبد الفتاح المغربي ، .236

 . 2004دیة ، والتدریب ، جدة ، السعو 
،نشرة إضاءات ،الكویت،السلسلة الخامسة  Basel IIIالثالثة  بازل اتفاقیةالمصرفیة،  الدراسات معهد .237

  . 2012،دیسمبر 05،العدد 
مركز زاید العالمي للتنسیق  ، إندماج المصارف في البلدان العربیةمغاوري شلبي ، .238

  .2005،والمتابعة،أبوظبي،اإلمارات العربیة
،  التحدیات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالميأوصاف أحمد ، طارق هللا خان ،  منور إقبال ، .239

  .2001، العربیة السعودیة ،  02المعهد اإلسالمي للبحوث و التدریب ، ط

  :التقاریر والنشرات  -  6
  . 2014،2015:بنك اإلثمار ،التقاریر السنویة  .240
  . 28:،ص 2003والثالثون ، بنك اإلسكندریة ،النشرة اإلقتصادیة ،المجلد الخامس .241
  .2015العربي ،التقریر السنوي  اإلسالمي بنك .242
  .2015التقریر السنوي  بنك اإلسالمي الفلسطیني، .243
الضوابط الرقابیة للعملیات المصرفیة اإللكترونیة وٕاصدار وسائل دفع النقود البنك المركزي المصري، .244

  . 02:،ص 28/2/2002،جلسة مجلس إدارة البنك بتاریخ  اإللكترونیة
 . 2015بنك دبي  اإلسالمي ،البیانات المالیة  .245
  . 2013- 2015بنك سبأ اإلسالمي التقاریر السنویة من  .246
 .2015بنك معامالت التقریر السنوي  .247
  .2015بنك میزان ،التقریر السنوي  .248
  . 2015بیت التمویل الكویتي ،التقریر السنوي لسنة  .249
،سلسلة إصدارات )هیة،إجراءات الدراسة والقیود المحاسبیةاألحكام الفق(صیغة عقد السلم والسلم الموازي .250

  .2012بنك الشمال اإلسالمي،الخرطوم،السودان ،جانفي 
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قرار الهیئة الشرعیة ر (الضوابط الشرعیة للشیكات عبدهللا بن موسى العمار، یوسف بن عبدهللا الشبیلي، .251
  .)لبنك البالد السعودي) 29(قم 
  . 2015لنك بوبیان، التقریر السنوي  .252
  . 2015مصرف الراجحي ،التقریر السنوي  .253
  .2015-2013للسنوات من التقاریر السنویة مصرف الیمن البحرین الشامل  .254
  . 2015،التقریر السنوي سنة  مصرف قطر اإلسالمي .255

  :قوانین و قرارات  – 7
لقاهرة ،مصر، إتفاقیة إنشاء اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة ، اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة ، ا .256

1977 .  
  . 2013دلیل حوكمة البنوك في الجمهوریة الیمنیة،البنك المركزي الیمني ، .257
مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة ،المبادئ اإلرشادیة لضوابط المؤسسات التي تقتصر على تقدیم  .258

  2006خدمات مالیة إسالمیة ،دیسمبر 
   :مجالت  – 8

،مجلة العلوم اإلنسانیة ،جامعة محمد خیضر،بسكرة  ترونیةالعملیات المصرفیة اإللكأحمد بوراس، .259
 . 2007،ماي11،الجزائر،العدد 

أحمد حسین المشهراوي،تقییم مالءة المصارف اإلسالمیة في إطار المعیار الجدید لكفایة رأس  .260
  .2008،أوت 58المال،مجلة المال واإلقتصاد ،بنك فیصل اإلسالمي السوداني،العدد

،مجلة اإلقتصاد اإلنعكاسات المترتبة على ظاهرة غسیل األموالهیب توما میخا،أحمد هادي سلمان ،ل .261
  .2007، 67واإلدارة ،العدد 

،مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة ،المعهد العربي للدراسات إستراتیجیات مصارف المجتمعات الفائقة  .262
  .  1995،مارس  المالیة والمصرفیة،األردن ،المجلد الثالث ،العدد األول

، مجلة إتحاد المصارف العربیة ، سبتمبر  رؤیة مستقبلیة: المصارف اإلسالمیة أنور مصباح سوبرة ،  .263
 . 31: ، ص  2006

،مجلة الخلیج العربي ،المجلد األثار اإلقتصادیة لعقد التمویل التأجیر التمویليبان یاسین مكي ،  .264
 .2012،الكویت ،  1،العدد40

مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا ،  ، ن العولمة ومسؤولیة إتخاذ القراراإلندماج المصرفیبی ، بركان زهیة .265
  . 2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،العدد الثاني ، 

،مجلة للبنوك الجزائریة جودة الخدمات المصرفیة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیةبریش عبد القادر ، .266
  . 03،عدد ، الجزائر  2010معیة ،دیوان المطبوعات الجاإقتصادیات شمال إفریقیا،

،مجلة العلوم اإلقتصادیة والقانونیة  دور النقود اإللكترونیة في عملیات غسل األموالبسام أحمد الزلمي ، .267
  .2010،العدد األول  26،جامعة دمشق ،سوریا،المجلد 
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إقتصادیات ،مجلة )نظام حمایة الودائع(مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفيبن علي بن عزوز ، .268
 .2008،جانفي 05شمال إفریقیا،جامعة الشلف ،الجزائر،العدد

مجلة الباحث ، جامعة ورقلة ، الجزائر  ،)تكوینها ومخاطرها ( المحفظة االستثماریة بن موسى كمال ، .269
 .2004، 03،العدد 

جلس معیار كفایة رأس المال المكیف حسب معاییر مجعفر حسن البشیر آدم ، ابراهیم فضل المولي ، .270
، مجلة العلوم الخدمات المالیة اإلسالمیة ودوره في الحد من آثار مخاطر االئتمان المصرفي

 .2015،المجلد األول ، 16االقتصادیة،جامعة سطیف ،العدد 
 المصرفي القطاع في الحوكمة إلرساء كمدخل بازل لجنة بمتطلبات االلتزامحبار عبد الرزاق ، .271

،العدد السابع، دیوان المطبوعات الجامعیة إفریقیا، شمال اقتصادیات مجلة، )إفریقیا شمال دول حالة(العربي
2009.  

،مجلة الدراسات المالیة الحوكمة واإلمتثال في البنوك اإلسالمیةحسین عبد المطلب األسرج، .272
  .2013والمصرفیة،المجلد الحادي والثالثون،العدد الثالث ،سبتمبر 

ربة وآثارها في قیاس الربح وتوزیعه في المصارف أسالیب خلط مال المضاحسین محمد سمحان ،  .273
 . 2008، 04، المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة ،المجلد الرابع العدداإلسالمیة 

،مجلة إتحاد المصارف المصارف اإلسالمیة ومدى إنطباق مفهوم الشمولیة علیهاخالد أمین عبد هللا ، .274
 . 1994العربیة ،بیروت ،لبنان ،

 .2،2003،دار المناهج،للنشر والتوزیع، األردن،ط العملیات المصرفیة الخارجیةالراوي ،خالد وهیب  .275
، )مع اإلشارة إلى حالة مصر(دور الصیرفة الشاملة في تطویر البنوك في الدول النامیةرابح عرابة ، .276

  . 2009،العدد السادس،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا ،
ضوان سلیم ،دور السیاستین المالیة والنقدیة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة،مجلة العلوم اإلقتصادیة ر  .277

  .2008،جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر ،08وعلوم التسییر ،العدد 
دراسة تطبیقیة في عینة ( أثر تطبیق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظیمي زكي أبو زیادة ، .278

  .04،2001،العدد 25،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،مجلد )لمصارف التجاریة الفلسطینیةمن ا
،مجلة إتحاد المصارف العربیة  خصوصیة العمل المصرفي اإلسالميسراج الدین عثمان مصطفى ، .279

 . 299العدد  ،2005،أكتوبر 
لمحة عن معاییر رأس المال التنظیمي وفق مقررات بازل ،مرجان محمد، مضاء منجدسلمى سایرلي،   .280
  .2013،جوان  24مجلة اإلقتصاد اإلسالمي العالمیة،العدد ،3
مدى إدراك العاملین في المصرف التجاري السوري للتسویق المصرفي الحدیث وتطبیقه سلیمان فارس ، .281
  .2009،سوریا،02،العدد25إلقتصادیة والقانونیة ،المجلد،مجلة جامعة دمشق للعلوم ا)دراسة میدانیة(
،المجلة العراقیة للعلوم )أبرز المضامین وسبل المعالجة(عملیة غسیل األموال صباح مجید العبیدي، .282

 .2005المجلد الثالث ،العدد السابع، اإلقتصادیة،
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  .2009داني ، أوت ،مجلة البركة ،بنك البركة السو منتجات التكافل المصرفيصالح الدین الشیخ ، .283
مجلة ،العمل المصرفي اإلسالمي ركیزة من ركائز الصناعة المصرفیة العالمیةعبد الجبار هائل سعید ،  .284

  . 2005، أكتوبر  299إتحاد المصارف العربیة ، العدد 
،مجلة إتحاد أثر تحریر تجارة الخدمات المصرفیة على المصارف اإلسالمیة عبد المنعم محمد الطیب ، .285

  .2006العربیة ،سبتمبر  المصارف
، مجلة إتحاد المصارف العربیة  المصارف اإلسالمیة و التطورات المعاصرةعلي بدران ، علي بدران ،  .286

  .  2005فیفري   291، العدد 
،مجلة الجامعة  مدخل محاسبي مقترح لقیاس وتوزیع األرباح في البنوك اإلسالمیةعلي عبد هللا شاهین ، .287

 .2005،العدد األول ،غزة،13،المجلد )ات اإلنسانیةسلسلة الدراس(اإلسالمیة
،مجلة أبحاث إقتصادیة وٕاداریة،جامعة  الخدمات المصرفیة في ظل التحوالت العالمیةغزازي عمر ، .288

  .24:، ص2008محمد خیضر،الجزائر،العدد الرابع ،دیسمبر 
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