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ف في ىذه الرسالة ىو نتيجة بحث قامت بو المرشحة: نشيد بأن العمل الموصو 

، تحت إشراف الدكتور حسن حزوري )مشرفًا رئيسًا(، والدكتور حسن كتمو مريم رستم

)مشرفًا مساعدًا( في قسم العموم المالية والمصرفية، في كمية االقتصاد في جامعة 

 حمب، وأي رجوع إلى بحث آخر في ىذا الموضوع موثق في النص.

 

 المشرف المشرف ةرشحالم
 د. حسن كتمو حسن حزوريد.  مريم سعد رستم
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 تصريح
 

تقييم مداخل تحول المصارف التقميدية إلى مصارف أصرح بأن ىذا البحث: )

"( لم يسبق أن ُقِبَل لمحصول إسالمية "نموذج مقترح لمتطبيق عمى المصارف السورية

 عمى شيادة أخرى. عمى أية شيادة، وليس مقدم حاليًا لمحصول

    

 المرشحة                                                                  
 مريم سعد رستم
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                  ءاإلهدا              

َوأنَوالديَوعلىَعليَأنعمتَالتيَنعمتكَأشكرَأنَأوزعنيَرب"َ
"صالحينالَعبادكَفيَبرحمتكَوأدخلنيَترضاهَصالحاًََأعمل  

 (91)سوزة النمل: 

ياام  اام نامأناام لم ال ااام دااو ال ماامه الاارن ياايت  اال انة اامم ية اانأل  الايناا  ا سمساان  ليناام       

،   ةم يلوز حتب الشلس ف أددن زسمليت إىل إلنم ز ي لخاص نامي  زسمليتاجملأمع، 

  م يمزكت فنهم   نويًم  ز حنًم  لل خطوة:

 دو ُيْفات نماسه سا نًم  زا  ال اام ةهاًط  نطام ك ه م كاال ل          إىل  م لذكسه  نر ة و   لظفمزن 

فأوز, فأضحى  ثماًل لامأ ام الدؤ ب  فةسًا لنم يف الدةنم  اآلخسة،  كمم  همأال  ز حال ال ملنا     

 قد ة   اهمًم   نمزة لكمل  هم   رية حنمتي...

 

 

ّ  ل اواب ال امم  لضام         إىل احلضم الدافئ،  القاب احلنوم، إىل   م  فضل هنواتهم اليت تشا

لي هز ي فأمثس دارا ال مال, إلنام يام  نياع الاري  ال طام  الارن ال ينضاب لدادن ناماي  نمااي             

  لاًط  أمجل نيمزا  الوه  االحرتام...

 
     .. جنمحل اليحث درا إمتمم يف الليري الفضل لل كمم  م إىل نمسن،  يسيم هز ي زفنّ إىل 

 ش جي الدكأوز حممد نيد احلي         

إىل  م لْكَأِ ُب احرتام النمس لي مبجسه   سفأهم لةي حفندتل, إىل الرن س ى  زا  ال اام  ةام     

 ّ إىل ال ام فنل  انئًم  ملأحديم   ال  مب... لناى الشهمها  يف ش م كمم الطسي

 

  لقو  لم  لل حّ إم اةأ م ي إلنم دو  سمم لفأةس  ل ل مم النمس.

إىل ليقم  ز حي، يسكمئي يف لتساحي  لفساحي لدديلم زسمليت دره هانن  اهلل لم يديم  

 نننم ز مط احملي   املوهة...

 إىل زفمق الدزب الريم  دنمهم لي  ثقأهم  ي يج وةي ناى لم لكمل درا ال مل.  
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 كلمت شكر
 

(، فإنني أحمد اهلل تعالى الذي 7( إبراىيم: اآلية )َلِئن َشَكرُتم ََلزِيَدنَُّكمانطالقًا من قولو تعالى: )
أفاض عمي من فضمو وعممو وحنانو، ويسر لي اَلمور كميا ما عممت منيا وما لم أعمم، من 

ال يشكر  الناسمن قولو عميو الصالة والسالم: )من ال يشكر  غير حول لي وال قوة... وانطالقاً 
(، فإنني أتوجو بجزيل الشكر واالمتنان إلى أستاذي المشرفين، الدكتور حسن حزوري والدكتور اهلل

رشاد لي، وما أشاروا عمي بو من  حسن كتمو، حفظيما اهلل ورعاىما عمى ما قاموا بو من نصح وا 
قبالي عمى  يضاحات، وما قدماه لي من مساعدة زادت من حماستي وا  إتمام ىذا توجييات وا 

 البحث، أسأل اهلل أن يجزييما عني خير الجزاء.
ويطيب لي أيضًا أن أتوجو بجزيل الشكر والعرفان لكل أساتذتي في كمية االقتصاد عمومًا وفي 
قسم العموم المالية والمصرفية خصوصًا، سائاًل اهلل ليم طول العمر وحسن العمل، وأن يزيدىم 

 اآلخرة.عممًا وأن ينفعيم بو في الدنيا و 
اَلستاذ الدكتور محمود إبراىيم والدكتور طو كما أتقدم بالشكر َلعضاء لجنة القراءة اَلولية: 

ثرائيا بالمالحظات القيمة. المرشد  لتفضميما بقراءة الرسالة وا 
زىير شامية والدكتور محمود إبراىيم  أحمدالدكتور كما أتقدم بالشكر َلعضاء لجنة الحكم: 

ثرائيا والحكم عمييا بشكل والدكتور طو المرشد  والدكتور حسن قمندر لتفضميم بقراءة الرسالة وا 
 نيائي. 

أخيرًا شكري وتقديري إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة حتى أنجز ىذا البحث، فجزاىم اهلل 
 عني خير الجزاء.
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 ملخص الرسالة
 نحو التقميدية المصارف تحول في المتبعة المداخل تقييم موضوع اَلطروحة ىذهفي  ةالباحث تتناول
 في التقميدية المصارف عمل طبيعة يالئم لمتحول تطبيقي نموذج اقتراح مع اإلسالمية المصرفي العمل
 المصارف تحول مفيوم اَلول الفصلفي  ةالباحث تتناول حيث فصول، أربعة خالل من وذلك سورية،
 المصارف من كل عمل وأسس مفيوم عن الحديث خالل من اإلسالمي المصرفي العمل نحو التقميدية
 الفصل في ةالباحث تبيَّن حين في التقميدية، المصارف تحول وراء الكامنة واَلسباب واإلسالمية، التقميدية
 المداخل أىم عرض خالل من وذلك اإلسالمي المصرفي لمعمل التقميدية المصارف تحول آلية الثاني
 الفصل وفي العممية، ىذه تواجو التي والعقبات المتطمبات ىمأ توضيح إلى باإلضافة التحول في المتبعة
 التحول وبعد قبل وذلك التحول تجربة خاضت التي التقميدية المصارف أداء تقييمب ةالباحث تقام الثالث
 تقام ثم ومن ،التقميدية المصارف أداء عمى التحول أثر مقارنة بيدف اإلسالمي المصرفي العمل إلى

 التعرف بيدف اإلسالمي المصرفي العمل إلى التحول بعد الدراسة محل المصارف أداء مقارنةب الباحثة
 الكمي يالئم لمتحول نموذج باقتراح الباحثة تقام الرابع الفصل في وأخيراً  لمتحول، اَلفضل المدخل عمى

 سورية. في التقميدية المصارف طبيعة
خل التحول الكمي أدى إلى حدوث تحسن إلى العديد من النتائج أىميا أن مد الباحثة توقد توصم

 تممصرف محل الدراسة، كما توصمجوىري في جميع مؤشرات الدراسة )السيولة والربحية والنشاط( ل
أيضًا إلى أن مدخل التحول الكمي ىو المدخل اَلفضل من حيث كفاءة العمميات التشغيمية حيث حقق 

َلخرى محل الدراسة؛ ىذا من جية ومن جية المصرف أعمى نسبة توظيف لموارده مقارنة بالمصارف ا
أخرى استطاع مدخل التحول الكمي امتصاص الخسارة التي تكبدىا المصرف دون أن يتعرض لمخاطر 

من أجل ذلك سبة سيولة ضمن الحدود المثمى ليا، في السيولة حيث استطاع المصرف المحافظة عمى ن
التي تحولت جزئيًا إلى العمل المصرفي لخالصة أو االمصارف التقميدية استفادة ضرورة ب الباحثة تأوص

من تجارب المصارف التي تحولت بشكل  -سواء من خالل افتتاح فروع أو نوافذ إسالمية–اإلسالمي 
كمي إلى العمل المصرفي اإلسالمي، وذلك لما أثبتتو الدراسة من نجاح ىذا المدخل وقدرتو عمى تحسين 

 القوانين تعديل بضرورة لدراسة، كما أوصتلدى المصرف محل امؤشرات السيولة والربحية والنشاط 
المصارف  الباحثة أوصت وأخيراً  ،الكمي بحيث تستوعب عممية التحول المصرفية السورية والتشريعات

 مبسطة نمذجة يشكل المقترح لكونو النموذج من التقميدية في سورية بالتدرج في التحول وذلك ابتداءً 
 كافة يراعي متكامل نموذج تصميم إلى وصوالً  إلى العمل المصرفي اإلسالمي،لكيفية التحول الكمي 

 .التقميدية المتحولة المصارف )القانونية، اإلدارية، الييكل التنظيمي، ...الخ( جوانب
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 خمطط البحث
 الصفحة املوضوع

 ص قــدمـةم
 ق مشكمة البحث
 ق أىمية البحث
 ر أىداف البحث
 ر منيج البحث

 ت ات السابقةالدراس
 دد فروض البحث

 1 تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإلسالميالفصل األول: 
 2 اإلسالميةو  مدخل إلى المصارف التقميديةالمبحث األول: 

 2 مفيوم المصارف التقميدية ونشأتياأواًل: 
 4 ونشأتيا اإِلسالميةثانيًا: مفيوم المصارف 

 7  اإلسالميةو  التقميديةسس عمل المصارف ثالثًا: أ
 13 مفيوم وأسباب تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإٍلسالمي: المبحث الثاني

 13 صرفي اإلسالميمالمصارف التقميدية لمعمل ال مفيوم تحول أواًل:
 15 ثانيًا: أسباب تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإلسالمي

 22 لمصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإلسالميالفصل الثاني: آلية تحول ا

 23 المبحث األول:  مداخل تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإلسالمي
 23 المصارف  تحولأواًل: أنواع 

 25 مداخل عممية تحول المصارفثانيًا: 
 31 ثالثًا: مشروعية ظاىرة التحول لمصيرفة اإلسالمية

 35 وعقبات تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإلسالمي متطمباتالمبحث الثاني: 
 35 معمل المصرفي اإلسالميلواًل: متطمبات تحول المصارف التقميدية أ

 39 معمل المصرفي اإلسالميلتحول المصارف التقميدية ثانيًا: عقبات 
 48 يلتحول البنك التقميدي إلى مصرف إسالم 6ثالثًا: المعيار الشرعي رقم 
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 الصفحة طط البحثخمتابع 

مداخل تحول المصارف التقميدية إلى العمل المصرفي تقييم الفصل الثالث: 
 اإلسالمي

53 

في  )مصرف الشرق األوسط سابقًا(تقييم تجربة مصرف اإلمارات اإلسالميالمبحث األول: 
 التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي من خالل مدخل التحول الكمي

54 

 54 اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق اَلوسط سابقًا(حة عن مصرف أواًل: لم
 التحول الكمي لمصيرفةثانيًا: مراحل التحول لمصيرفة اإلسالمية من خالل تبني مدخل 

 سالميةاإل
54 

)مصرف الشرق اَلوسط سابقًا( في التحول اإلمارات اإلسالمي رف مصثالثًا: تقييم  تجربة 
 55 اإلسالمي: الكمي إلى العمل المصرفي

المبحث الثاني: تقييم تجربة المصرف السعودي الفرنسي في التحول الجزئي إلى العمل 
 المصرفي اإلسالمي من خالل مدخل الفروع اإلسالمية

64 

 64 مصرف السعودي الفرنسيأواًل: لمحة عن ال
 64 ع إسالميةثانيًا: مراحل التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي من خالل تبني مدخل الفرو 

في التحول الجزئي إلى العمل المصرفي  المصرف السعودي الفرنسيثالثًا: تقييم  تجربة 
 65 سالمي من خالل الفروع اإلسالميةاإل

المبحث الثالث: تقييم تجربة مصرف المشرق في التحول الجزئي إلى العمل المصرفي 
 74 اإلسالمي من خالل مدخل النوافذ اإلسالمية

 74 لمحة عن مصرف المشرقأواًل: 
 75 نوافذ إسالميةثانيًا: مراحل التحول لمصيرفة اإلسالمية من خالل تبني مدخل ال

إلسالمي من في التحول الجزئي إلى العمل المصرفي ا مصرف المشرقثالثًا: تقييم  تجربة 
 خالل نوافذ اإلسالمية
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إلى العمل المصرفي  التحول أداء المصارف محل الدراسة بعد المبحث الرابع: مقارنة
 85 اإلسالمي

 85 المصارف محل الدراسة بعد التحول أواًل: مقارنة سيولة
 90 ثانيًا: مقارنة ربحية المصارف محل الدراسة بعد التحول
 96 ثانيًا: مقارنة نشاط المصارف محل الدراسة بعد التحول

التقميدي كميًا رة والتمويل مصرف الدولي لمتجااللتحول  نموذج مقترحالفصل الرابع: 
 101 إلى مصرف إسالمي
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 الصفحة طط البحثخمتابع 

 102 إسالمي تحول المصرف الدولي لمتجارة والتمويل التقميدي كميًا إلى مصرفالمبحث األول: 
 102 نبذة عن المصرف الدولي لمتجارة والتمويلأواًل: 
 103 متجارة والتمويل إلى مصرف إسالميتحول الكمي لممصرف الدولي للم إطار مقترحثانيًا: 

 161 المبحث الثاني: النتائج والتوصيات
 161 أواًل: النتائج

 169 ثانيًا: التوصيات
 170 المراجع
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 مقدمت:
منيىا  العديىدالعالمية اخترقت العديد من المصارف التقميدية وأدت إلىى انييىار  أن اَلزمة الماليةمن بالرغم 

، محىىدوداً وخاصىىة فىىي الواليىىات المتحىىدة اَلمريكيىىة، إال أن تأثيرىىىا عمىىى المصىىارف اإلسىىالمية بىىدا طفيفىىًا و 
اإلسىىالمية مىىنيج تحىىريم بيىىع الىىدين بالىىدين وشىىراء الىىديون وعىىدم اعتمىىاد المصىىارف ويعىىود سىىبب ذلىىك إلىىى 

رف التقميديىىة التىىي تعتمىىد عمىىى مبىىدأ تىىأجير اوتحىىريم الربىىا، بخىىالف المصىى تورطىىو فىىي مضىىاربات البورصىىة
زمىة، اَلمىر الىذي أثىار لأل ةرئيسىيال باسىبمن أحد اَلالمال وبيع وشراء الدين )االتجار بالدين( والذي كان 

أعربىت العديىد مىىن الىدول عىىن  مىىن الىدول والسىيما تمىىك التىي تعىاني مىىن أزمىات ماليىة حيىىثإعجىاب الكثيىر 
قيــام اإلدارة األمريكيــة بتكميــف فريــق مــن  ومثــال عمــى ذلــك ) ياإلسىىالم اىتماميىىا بىىأداء نظىىام التمويىىل

مية  الباحثين في المصرف االحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة األمريكية لدراسة صناعة الصـيرفة اإلسـال
لمخروج بتوصيات حول كيفية االستفادة من إيجابياتيا لمعالجة األزمة الحالية  وتجّنـب وقـوع مثـل ىـذه 

وأيضًا قيام اليابـان بسـن تشـريعات تمـنم المصـارف اليابانيـة تـراخيح الفتتـاح فـروع   األزمات مستقبالً 
بالعمىىل االقتصىىاديين العىالميين ة ثقىزيىىادة ، كمىا سىىاعدت اَلزمىة أيضىىًا عمىى 1أو نوافـذ لمتمويــل اإلســالمي(

العمىىىل يم لألخىىىذ واالسىىىتفادة مىىىن مبىىىادئ دعىىىوة كثيىىىر مىىىن بىىىروز ظىىىاىرة المصىىىرفي اإلسىىىالمي ممىىىا أدى إلىىىى
(  Beaufils Vincent)  الفرنسىىي االقتصىىادي ومثىىال عمىىى ذلىىك مىىا قالىىو المحمىىل) اإلسىىالمية يصىىرفمال

 بحاجـة أننـا أظـن: "فيىو كتىب حيىث( القىرآن أم البابىا) بعنىوان مقالة( Challenges)  مجمة في نشر الذي
 عمــى القــائمون حــاول لــو ألنــو وبمصــارفنا بنــا يحــدث مــا لفيــم القــرآن قــراءة إلــى األزمــة ىــذه فــي أكثــر

 ومـا وأزمـات كـوارث مـن حل ما بنا حل ما وطبقوىا وأحكام تعاليم من القرآن في ورد ما احترام مصارفنا
 2(".يالمزر  الوضع ىذا إلى الحال بنا وصل

ليا منتجاتيا  متطورة،ن بمثابة صناعة أصبحت اآلاإلسالمية ن الصناعة المصرفية إبالتالي يمكن القول 
اآلن أن نسمع  اً ولذلك لم يعد غريب ،ح عريضة من العمالء والجميورئوخدماتيا التي تمبي احتياجات شرا

 والمنتجات م الخدماتيتقد عن دخول المزيد من المصارف والمؤسسات المالية التقميدية إلى مجال
تشر بين دول العالم نامية تنكبيرة ومت قو ستجات من نلما تتمتع بو ىذه الم نظراً المية سفية اإلر المص

 .المختمفة
مصرفي العمل الجاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى ظاىرة تحول المصارف التقميدية إلى  يبالتال
ج لمتحول يالئم طبيعة المصارف التقميدية ذواقتراح نمو ىرة الظا ىذهعمى حقيقة  سالمي وذلك لمتعرفاإل

 الخاصة في سورية.
 

                                                           
1
بحث مقدم إلى مؤتمر: تداعيات اَلزمة  في إدارة األزمة الراىنة   "صيغ الصيرفة اإلسالمية" دور، 2009الرفاعي، حسن محمد،  

. 6جامعة الزرقاء الخاصة، الزرقاء، المممكة اَلردنية الياشمية، ص االقتصادية العالمية عمى منظمات اَلعمال،

2
، بحث مقدم إلى الممتقى الدولي حول ة العالميةتقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالي، 2010شريف، احمد، 

 .18االقتصاد اإلسالمي الواقع ورىونات المستقبل، المركز الجامعي في غرداية، ص
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 مشكلت البحث:
اَلموال والتعامل بالمشتقات المالية والمستقبميات  تعتبر عمميات بيع الدين بالدين وشراء الديون وتأجير

ميدية، أي أن آلية أساس عمل المصارف التقفي اَلسواق المالية المضاربة  وعمميات)البيع الوىمي( 
إال أن ىذه اآللية كانت  عمل ىذه المصارف تقوم عمى مبدأ تحويل االقتصاد الحقيقي إلى اقتصاد مالي،

خريف  التي ضربت اقتصاد العالم فيأحد اَلسباب اَلساسية التي أدت إلى اَلزمة المالية العالمية 
بينما أظيرت المصارف ة التقميدية، العديد من المصارف والمؤسسات المالي وأدت إلى انييار 2008

اإلسالمية صمودًا ممموسًا وبدا تأثرىا بيذه اَلزمة طفيفًا، ويرجع ذلك ببساطة إلى أن آلية عمل 
المصارف اإلسالمية تعتمد عمى مبدأ تحويل االقتصاد المالي إلى اقتصاد حقيقي يساىم في خدمة 

 .التي أدت إلى اَلزمةالتنمية، فيي بالتالي بعيدة عن اَلسباب اَلساسية 
اَلزمة المالية العالمية أثبتت ضرورة ارتباط القطاع المالي باالقتصاد الحقيقي، يمكننا القول أن إذن 

 .حيث يجب أن يسير معو ويمبي احتياجاتو
 التساؤالت التالية:بمشكمة البحث عمى ضوء ما سبق، يمكن تحديد 

 مي؟ما ىي مداخل التحول إلى العمل المصرفي اإلسال 
  ىل ىناك اختالف في أداء المصارف التي خاضت تجربة التحول بمختمف مداخمو وذلك قبل

 وبعد التحول؟  
  ما ىو المدخل اَلفضل لتحول المصارف التقميدية إلى العمل المصرفي اإلسالمي؟ 
 الخاصة في سورية إلى  ةاعو لتحويل عمميات المصارف التقميديبىل ىناك نموذج يمكن ات

 الءم مع أحكام الشريعة اإلسالمية؟عمميات تت

 أهميت البحث:
إن التىىىأثير السىىىمبي لألزمىىىة الماليىىىة كىىىان كبيىىىرًا عمىىىى االقتصىىىاد العىىىالمي، وخصوصىىىًا فىىىي الواليىىىات المتحىىىدة 

كمىا تىأثرت ، المصىارف والمؤسسىات الماليىة التقميديىةالعديىد مىن اَلمريكية )مىوطن اَلزمىة(، حيىث انيىارت 
ن كىىىان ذلىىىك بنسىىىب متفاوتىىىة، ولىىىم تىىىنج المصىىىارف اإلسىىىالمية مىىىن آثىىىار بقيىىىة دول العىىىالم بيىىىذه اَل زمىىىة، وا 

 خىىروجبالتىىالي فىىإن  .ارنىىة بمىىا حصىىل لممصىىارف التقميديىىةاَلزمىىة، إال أن تأثرىىىا بنتىىائج اَلزمىىة كىىان أقىىل مق
 ديىةالتقمي دفع الكثيىر مىن المؤسسىات الماليىةبأقل الخسائر اَلزمة المالية العالمية  منالمصارف اإلسالمية 

بىروز ظىاىرة اتجىاه العديىد مىن العالمية والعربية إلى تطوير خدمات ومنتجات ذات طابع إسىالمي، بالتىالي 
أن الصىيرفة  مىن الخبىراء العىالميين رأى الكثيىرالمصارف التقميديىة نحىو العمىل المصىرفي اإلسىالمي حيىث 

)مثىال عمىى ذلىك مىا أكىده ي الحالي.حىل اَلمثىل لألزمىة الماليىة وىىي البىديل لمنظىام المىالالر اإلسالمية تعتبى
 Islamic Banking: How Has Itليىم بعنىوان ) 1اقتصىاديون فىي صىندوق النقىد الىدولي فىي مقىال

                                                           
1
Patrick Imam & Kangni Kpodar, Islamic Banking: How Has It Diffused?, 2010, IMF Working 

Paper. 
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Diffused?.)( أي )كيف انتشر العمل المصرفي اإلسالمي؟ 
ه فيذ ،شديدة التعقيدتعتبر عممية  العمل المصرفي اإلسالميتحول المصارف التقميدية إلى إال أن عممية 

يناك كثير من المتغيرات والعوامل التي تؤثر عمى إمكانية التحول فالعممية ال تتم بين عشية وضحاىا 
فالسو، ومن ىنا فإن انييار  محاولة لمتحول السريع والمفاجئ قد يترتب عميوأي و ونجاحو  المصرف وا 

لتقميدية لممصرفية لظاىرة تحول المصارف اومتكاممة إجراء دراسة متعمقة أىمية الدراسة تكمن في 
، باإلضافة إلى بيان أثر التحول إلى ل ودوافعو واآلثار المترتبة عميواإلسالمية تتناول مداخل التحو 

مقارنة بين أداء إجراء اخمو عمى أداء المصارف التقميدية ثم العمل المصرفي اإلسالمي بمختمف مد
ومن ثم اقتراح نموذج لتحويل إلسالمي، بعد التحول إلى العمل المصرفي ا المصارف محل الدراسة وذلك

 المصارف التقميدية إلى مصارف إسالمية يالئم طبيعة المصارف التقميدية الخاصة في سورية.

 أهداف البحث:
 ييدف ىذا البحث إلى تحقيق مجموعة من اَلىداف أىميا:

  تطبيقو.العقبات التي تواجو ومتطمباتو و  ومداخموبيان مفيوم التحول 
 بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي قبل و  المصارف محل الدراسة وذلكء مقارنة أدا

 التعرف عمى أثر التحول بمختمف مداخمو عمى أداء المصارف التقميدية.  بيدف
  مقارنة أداء المصارف محل الدراسة وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي بيدف

 التوصل إلى المدخل اَلمثل لمتحول.
 لتحول المصارف التقميدية إلى مصارف إسالمية يالئم طبيعة المصارف  نموذج عمميراح اقت

 التقميدية الخاصة في سورية. 

 منهج البحث:
 في الجانب النظري: 

 َلبحاث والكتب التي تناولت موضوع الدراسة.اما ورد في  استعراضمن خالل  الوصفيالمنيج 

 في الجانب العممي:

 العممية إلى قسمين كما يمي: الدراسة الباحثة تقسم
  القسم اَلول:

المداخل المختمفة المتبعة في تحويل المصارف التقميدية  إلى العمل المصرفي  بتقييم الباحثة تقام -أ
 اإلسالمي وذلك من خالل دراسة تجربة كل من:
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 كامل إلى العمل المصرفي كمي من خالل التحول ال مصرف اإلمارات اإلسالمي )تحول بشكل
 إلسالمي(.ا

 فروع إسالمية(.تحول بشكل جزئي من خالل افتتاح ) مصرف السعودي الفرنسي 
 ( تحول بشكل جزئي من خالل افتتاح مصرف المشرق.)نوافذ إسالمية 

الباحث بتقييم تمك التجارب من خالل مقارنة أداء المصارف التي خاضت تجربة التحول  تحيث قام 
تماد عمى مجموعة من النسب المالية المستخرجة من التقارير االعمن خالل وذلك قبل وبعد التحول 

  المالية الصادرة عن المصارف عينة الدراسة.
بمقارنة أداء المصارف محل الدراسة بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي  الباحثة تقام  -ب

 وذلك بيدف التوصل إلى المدخل اَلمثل لمتحول. 
 القسم الثاني: 

المصىارف التقميديىة إلىى مصىارف إسىالمية، يالئىم طبيعىة المصىارف  باقتراح نمـوذج لتحـول الباحثة تقام
 التقميدية الخاصة في سورية.
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 ابقت:سالدراساث ال
 الدراسات السابقة بالمغة العربية: -أ

 1(:2010لطف محمد السرحي، دراسة ) -1
 "لنجاحوعوامل ا الفروع اإلسالمية في البنوك التقميدية ضوابط التأسيس" 

ماىية الفروع اإلسالمية من حيث نشأتيا وتطورىا وأىم أىدافيا ومن ثم قام الباحث تناولت ىذه الدراسة 
التقميدية حيث بين الباحث  المصارفالالزمة لتأسيس الفروع اإلسالمية في اَلساسية بعرض الضوابط 

وغيرىا من  داريةاإلحاسبية و مالضوابط المالية و الضوابط وال ضوابط شرعيةالوجود عدة ضوابط أىميا 
 الضوابط.

 المصارفتأسيس الفروع اإلسالمية في  تواجوالتي تحديات الو  معوقاتالأىم وقد توصل الباحث إلى أن 
معوقات ذات صمة بالنظم و  معوقات ذات صمة بالموارد البشريةو دارية إمعوقات التقميدية ىي 

في المصارف التقميدية ضرورة لفروع اإلسالمية اأوصى الباحث لضمان نجاح ذلك ، من أجل والسياسات
 اإلعداد المناسب لمكوادر البشريةو  االلتزام الشرعيو  التخطيط العممي :الرئيسية التالية المبادئتطبيق 

 .تطوير النظم والسياسات المالئمةباإلضافة إلى ضرورة 
  2( بعنوان:2010، واسويسي نوري محمدو  حميرة مصطفى عمي أبودراسة ) -2
دراسة تطبيقية عمى مصرفي - تحول المصارف التقميدية في ليبيا نحو الصيرفة اإلسالمية" 

  " -الجميورية والتجارة والتنمية
 الصيرفة نحو ليبيا في التقميدية المصارف تحول إمكانية مدى بيان إلى الدراسة ىذه في الباحثان ىدف

 عمى اوتوزيعي ةاستبان تصميمذلك قام الباحثان بوماىي المتطمبات الالزمة لمتحول، من أجل  اإلسالمية
 التحول، عممية في دور ليم سيكون الذينو  -الخاصين بمصرفين تقميديين-والعمالء  العاممينكل من 
 .  اإلسالمية بالمصارف ومعرفة دراية ليم الذين وخاصة

مصارف التجارية % من عينة الدراسة موافقون عمى تحول جميع ال76.6وقد توصل الباحثان إلى أن 
% من أفراد العينة لدييم الرغبة في تحرير 82.3( إلى مصارف إسالمية، وأن التقميدية )العامة والخاصة

% من أفراد العينة 73.3أن ، كما توصل الباحثان إلى المجتمع الميبي من التعامل المصرفي الربوي
يجب إعداد دراسة جدوى لعممية التحول يقرىا مصرف ليبيا المركزي وأن تكون لدى إدارة يعتقدون أنو 

، وأن المصرف التقميدي اإلرادة والعزيمة عمى التحول ومواصمة العممية حتى النياية وبدون توقف
 ة التحول وفق خطة إعالميةأنو يجب تييئة العمالء والمساىمين لعممييرون من أفراد العينة % 83.6

                                                           
بحث مقدم إلى مؤتمر  ،وعوامل النجاح ة في البنوك التقميدية ضوابط التأسيسالفروع اإلسالمي ،0202السرحي، لطف محمد،  1

 المصارف اإلسالمية اليمنية الواقع وأفاق المستقبل، الجميورية اليمنية.

2
دراسة ، تحول المصارف التقميدية في ليبيا نحو الصيرفة اإلسالمية، 2010حميرة، مصطفى عمي واسويسي، نوري محمد،  أبو

 ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، طرابمس، ليبيا. -عمى مصرفي الجميورية والتجارة والتنميةتطبيقية 
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تأسيس إدارة مركزية لدى مصرف ليبيا المركزي لمرقابة بضرورة من أجل ذلك أوصى الباحثان  ، مدروسة
تأىيل العناصر الوطنية العاممة في مختمف المصارف وأيضًا ضرورة  ،واإلشراف عمى عمميات التحول

التركيز عمى ، وأخيرًا أوصى الباحثان بضرورة اإلسالمي وتسويق خدماتو ومنتجاتولمعمل المصرفي 
 اإلعالم والمؤتمرات والندوات لمتعريف بالتحول واستراتيجياتو.



 1( بعنوان:2009، حمو محمدو بريش دراسة )عبد القادر  -3
مكانيات -مية سال"تحول البنوك التقميدية )الربوية( لممصرفية اإل  "-النجاحالحظوظ وا 

ن الباحثان ماىية المصارف اإلسالمية من قامت ىذه الدراسة عمى أربعة أقسام، ففي القسم اَلول بيَّ 
واقع تحول المصارف التقميدية نحو  الباحثان الثاني عرضالقسم  يوخصائصيا، وفحيث نشأتيا 

المصرفية اإلسالمية وذلك عمى المستويين العربي والعالمي، وفي القسم الثالث قام الباحثان بشرح 
وفي القسم اَلخير من لمترتبة عن ىذه العممية، ضوابط عممية التحول مع عرض المشكالت واآلثار ا

 عدد من تحفيزالدراسة توصل الباحثان إلى أن النجاح الذي حققتو المصارف اإلسالمية أدى إلى 
حفاظًا عمى عمالئيا وكسبًا  -بأشكال مختمفة -المصارف التقميدية إلى تقديم العمل المصرفي اإلسالمي

أن الزيادة في حدة التنافس مع دخول المصارف يَّن الباحثان لحصة من ىذا السوق المتنامي، كما ب
بكل ما تتميز بو ىذه المصارف من  -التقميدية العربية واَلجنبية سوق العمل المصرفي اإلسالمي

، من أجل ذلك أوصى عناصر إضافية لمنجاح لممصارف اإلسالميةستوفر  -إمكانيات ىائمة وقوة ذاتية
عمى التوسيع والتنويع المستمرين في الخدمات المصرفية اإلسالمية الباحثان عمى ضرورة العمل 

باإلضافة إلى أىمية زيادة التنسيق والتوسع في االستثمارات المشتركة بيَّن كل من وحدات النظام 
رساء أسس قوية لعالقات  المصرفي التقميدي واإلسالمي، وذلك بيدف خمق مناخ مالئم لمتعايش وا 

لمصرفي اإلسالمي ومثيمو التقميدي، كما أكد الباحثان عمى ضرورة توحيد المعايير التعاون بين النظام ا
الرقابية الخاصة بالمصارف اإلسالمية لتكون أساسًا لألحكام المحاسبية المتفرقة، وبما يتوافق مع 

 .المعايير المحاسبية المعتمدة عالميًا وتكييفيا لتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية


















                                                           
مكانيات النجاح-تحول البنوك التقميدية )الربوية( لممصرفية اإلسالمية ، 2009 ،محمد ،عبد القادر وحمو ،بريش 1 ، -الحظوظ وا 

زمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية، جامعة اَلمير عبد القادر لمعموم إلى الممتقى الدولي حول : أبحث مقدم 
 .الجزائر اإلسالمية،



 

 خ

 

 1:( بعنوان2007دراسة )يزن خمف سالم العطيات،  -4

دراسة لبيان مدى إمكانية  –" تحول المصارف التقميدية لمعمل وفق أحكام الشريعة اإٍلسالمية 
 ."-التطبيق في األردن

العمل  نحو اَلردن في التقميدية المصارف تحول إمكانية مدى بيانالباحث في ىذه الدراسة إلى  فىد
 في التقميدية المصارف تحول إمكانيةعمى  المؤثرة العوامل ي اإلسالمي، وذلك من خالل توضيحالمصرف
 متغيرات قد تؤثر في إمكانية التحول ىي: ة، حيث افترض الباحث وجود ستاَلردن

 .عمييا القائمين لدى التقميدية المصارف وأنشطة بأعمال مقالمتع الشرعي الحكم وضوح-1
 .اإلسالمية الشريعة بأحكام امااللتز  في الرغبة -2
 .التحول بعد إضافية أرباح تحقيق توقع-3
 إسالمي. مالي سوق وتوفر -4
 .المؤىمة البشرية الموارد توفر-5
 .بالتحول الخاصة التشريعات توفر -6
 .اإلسالمية المصارف تجربة نجاح -7
 لممصارف التابعة العامة تاإلدارا جميع عمى اوزيعيوت بتصميم استبانةمن أجل ذلك قام الباحث   

 ، وبعد الدراسة والتحميل توصل الباحث إلى عدة نتائج أىميا: اَلردن التقميدية في
الواقع العممي أثبت نجاح تجربة جميع المصارف التقميدية التي تحولت كميًا لمعمل وفقًا َلحكام إن 

اَلثر اَلكبر في دفع المصارف كان لو تجربة الصيرفة اإلسالمية نجاح أن كما ، الشريعة اإلسالمية
وجود سوق أيضًا إلى أن  الباحث اإلسالمية، كما توصل التقميدية في اَلردن لمعمل وفقًا َلحكام الشريعة

مالي يقدم اَلدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية يؤثر بشكل ممحوظ في إمكانية تحول 
 .ًا َلحكام الشريعة اإلسالميةالمصارف التقميدية في اَلردن لمعمل وفق

قيام المصارف اإلسالمية في اَلردن باستحداث أدوات مالية متطورة  ضرورةب لذلك أوصى الباحث
وذلك بيدف إيجاد سوق مالي إسالمي يغطي متطمبات السوق  اإلسالمية،ومتوافقة مع أحكام الشريعة 

اَلردني بإجراء دراسة عممية تكون نواة ضرورة قيام المصرف المركزي ب ى، كما أوصالمصرفي اإلسالمي
 أحكاملتشريع قانون يوضح وينظم ويضبط عممية تحول المصارف التقميدية في اَلردن لمعمل وفق 

 الشريعة اإلسالمية.










                                                           

1
دراسة لبيان مدى إمكانية  –تحول المصارف التقميدية لمعمل وفق أحكام الشريعة اإٍلسالمية " ،2007العطيات، يزن خمف سالم ، 

العربية  لمعموم المالية والمصرفية، اَلردن.  ةوراه غير منشورة، اَلكاديمي، رسالة دكت"-التطبيق في األردن
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  1( بعنوان:2006، مصطفى محمد إبراىيممصفى دراسة )-5
ة تطبيقية عن تجرية بعض تقييم ظاىرة تحول البنوك التقميدية لممصرفية اإلسالمية دراس" 

 " البنوك السعودية
في  اإلسالمي المصرفي العمل نحو التقميدية المصارف تحول ظاىرة وتطور نشأة الدراسة ىذه ناولتت

  التجربة ىذه خاضت التي السعودية التقميدية المصارف تجارب باستعراض الباحث قام حيث ،السعودية
 في طويالً  شوطاً  قطعوا ممن سعودية مصارف ةخمسعمى  وتوزيعيا استبيان تصميم خالل من وذلك
 ظاىرة حول رئيسياً  موضوعاً  عشر أحد االستبيان تناولبحيث  اإلسالمية، المصرفية نحو التحول طريق
 ونطاق الشرعية الرقابة ىيئة دور التقميدية، المصارف اعتمدتيا التي التحول مداخل) منيا التحول
 .....(  التحول، طريق في وعقبات مشكالت اإلسالمية، المصرفية إلى التحول وحوافز دوافع عمميا،

ن في التحول يرغبو  المصارفالجانب اَلكبر من عمالء وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أىميا أن 
المصارف التقميدية بالتحرك وىذا ما دفع  المصرفي التقميدي إلى النظام المصرفي اإلسالمي من النظام

اختالفات في ، كما توصل الباحث إلى أن ىناك رفي اإلسالمي لتغطية ىذا الطمبنحو العمل المص
، التقميدية لمتحول نحو العمل المصرفي اإلسالمي، بين دوافع عقيدية ودوافع تسويقية المصارفدوافع 

وخارجو  المصرفعمى أطراف عديده داخل  اوأخيرًا توصل الباحث إلى أن عممية التحول تنعكس آثارى
 المجتمع.وعمى 

 قسم حيث إسالمي فرع إلى تقميدية فرع لتحول خطة اقتراحلخص الباحث توصياتو من خالل  ثم ومن
 :ىي مراحل، ثالث إلى لالتحو  خطة

 .تحويمو المراد لمفرع الحالي الوضع وتقييم تحميل مرحمة -1
 .وميام أنشطة من التحول خطة إجراءات تطبيق مرحمة -2
 .التحويل إجراءات من االنتياء وبعد التطبيق أثناء النتائج وتقييم المتابعة مرحمة-3

 فرعية.  مراحل عدة إلى رئيسة مرحمة كل قسم ثم ومن

2( بعنوان: 2005سعيد بن سعد المرطان،دراسة ) -6


 "-النوافذ اإلسالمية لممصارف التقميدية –تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي "
راسة المؤسسات المطبقة لمصيرفة اإلسالمية إلى مصارف تبيع منتجات صنف الباحث في ىذه الد

 وأمصارف قامت بتحويل فروع تقميدية إلي فروع إسالمية و  مصارف فتحت نوافذ إسالميةو  إسالمية

                                                           
1
تقييم ظاىرة تحول البنوك التقميدية لممصرفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن تجرية بعض  ،2006محمد،  إبراىيممصطفى، مصفى 

 .، مصر، القاىرة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامىعة اَلمريكية المفتوحةالبنوك السعودية
 
2
  "-النوافذ اإلسالمية لممصارف التقميدية –تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي " ، 2005المرطان، سعيد بن سعد، 

 بحث مقدم لممؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
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ومن ثم قام الباحث  ، مصارف شقت طريقيا إلى التحول دفعة واحدةو  إسالمية جديدة اً أنشأت فروع
إسالمية، حيث  اً شأت فروعنأأو  لممصارف التقميدية التي فتحت نوافذ إسالميةبإجراء دراسة تفصيمية 

راء االقتصاديين والشرعيين حول النوافذ والفروع اإلسالمية بين مؤيد آاستعرض الباحث في البداية 
 والنوافذ ومتطمبات نجاحيا،كل من التحديات التي واجيتيا ىذه الفروع يد دتحكما قام الباحث بومعارض، 

 وفي نياية الدراسة استعرض الباحث تطور الصناعة المصرفية اإلسالمية.
وقد توصل الباحث إلى أن تجربة ممارسة المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإلسالمي من خالل نوافذ 

تعتبر تجربة ناجحة، فمقد أثمرت ىذه التجربة )حسب رأي الباحث( نتائج ايجابية  إسالميةأو فروع 
مت في نمو العمل المصرفي اإلسالمي، وفى التزايد المستمر لعدد المصارف الممارسة ليذا ممموسة تمث

 العمل وانتشارىا في كل أنحاء العالم. 
التمسك الواضح  إلى ضرورة  -لضمان نجاح عممية فتح نوافذ أو فروع إسالمية - وقد أوصى الباحث

تتمثل الضوابط حيث  ،ى من الضوابط العمميةثم مجموعة أخر  بتوفر مجموعة من الضوابط الشرعية أوالً 
الكامل بالتطبيق الشرعي لكل المعامالت والعمميات المصرفية التي تتم من  االلتزام الشرعية بضرورة

خالل المصرف، مع ضرورة تشكيل ىيئة لمرقابة الشرعية من عمماء الشريعة تشرف عمى ىذه العمميات 
ثم ، ومن يتطمب اَلمر التدرج في التطبيق وسالمة التخطيط لووتراقب تنفيذىا. ومن الناحية العممية 

والفصل المالي  العمل،اَلىمية المناسبة لإلعداد السميم لمعناصر البشرية المنوط بيا ىذا  إعطاء
  .اَلخرى المصرفعن غيره من أعمال  اإلسالمي المصرفيلكل ما يخص العمل  واإلداري والمحاسبي

 1( بعنوان:2005دراسة )فيد الشريف، -7
"-دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمي -الفروع اإلسالمية التابعة لممصارف الربوية"

يختص موضوع ىذا البحث بدراسة ظاىرة اتجاه العديد من المصارف الربوية إلنشاء فروع تابعة ليا تقدم 
شأتيا والخصائص الخدمات المصرفية اإلسالمية، حيث عرض الباحث حقيقة الفروع اإلسالمية وأسباب ن

والعالقة بينيا وبين المصارف الربوية  روعالتي تميزىا عن الفروع اَلخرى التقميدية وطبيعة عمل تمك الف
المنشئة ليا، كما بيَّن الباحث موقف الميتمين بشؤون االقتصاد اإلسالمي من الفروع اإلسالمية وحكم 

ة عمى النظام المصرفي التقميدي بشكل عام التعامل معيا، وما إلنشاء تمك الفروع من آثار اقتصادي
والعمل المصرفي اإلسالمي بشكل خاص، وقد توصل الباحث إلى أن فكرة إنشاء فروع إسالمية تابعة 
لممصارف الربوية لم تصل إلى حيز التطبيق إال عندما أدركت المصارف الربوية مدى نجاح المصارف 

سواء  ،الباحث بضرورة بذل قصارى الجيد من قبل الجميعاإلسالمية وتزايد اإلقبال عمييا، لذلك أوصى 
السمطات النقدية أو المؤسسات المالية أو العمماء وىيئات الرقابة الشرعية أو المختصين بشؤون االقتصاد 

َلسممة أساليب وصيغ االستثمار القائمة عمى الربا والرجوع بيا إلى المنيج اإلسالمي وبما  ،اإلسالمي
 الشريعة اإلسالمية. يتوافق مع أحكام
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فهد، إلًالمؤتمرالعالمٍعة للمصارف الربوية في ضوء االقتصاد اإلسالميالفروع اإلسالمية التاب ،5005الشرَف، بحجمقدم ،

الثالجلالقتصاداإلسالمٍ،جامعةأمالقري،مكةالمكرمة.
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  1( بعنوان:2002دراسة )حسين حامد حسان، -8
 "-تجربة مصرف الشارقة الوطني -" خطة تحول البنك التقميدي إلى بنك إسالمي

 ةلالستفادمصرف الشارقة الوطني وذلك تحول تجربة عرض ودراسة ىدف الباحث في ىذه الدراسة إلى 
ميدية إلى مصارف إسالمية حيث قام الباحث أواًل  بدراسة منيا القتراح خطة لتحويل المصارف التق

ومن ثم قام الباحث  أىم الفروق بينيا وبين المصارف التقميدية،و طبيعة عمل المصارف اإلسالمية 
باقتراح خطة لتحويل المصارف التقميدية إلى مصارف إسالمية، حيث بيَّن الباحث أن أىم البنود التي 

ول ىي: تسوية حقوق المساىمين الناتجة من الفوائد الربوية قبل التحول، يجب أن تتضمنيا خطة التح
وتسوية القروض الممنوحة والودائع المودعة والقائمة عمى أساس الفائدة، وكذلك تدريب العاممين في 
المصرف مع ضرورة تعديل ومراجعة القيود المحاسبية وذلك بما يتناسب مع العمل المصرفي اإلسالمي، 

 إلى تكوين ىيئة فتوى ورقابة شرعية تشرف عمى تنفيذ عممية التحول.  باإلضافة
كما قام الباحث باقتراح مجموعة من الحمول لممشكالت الناتجة عن عممية التحول والتي من أىميا 
 معالجة اَلموال الناتجة عن الربا، والودائع المحتفظ بيا وقت التحول وديون المصرف لدى المقترضين.    

 
 راسات السابقة بالمغة األجنبية:الد -ب
 2( بعنوان:Riazuddin, Riaz 2011دراسة ) -9

Challenges of Transforming Riba-based Government Debt to 

shariah-Compliant "instruments in Pakistan" 

متوافق مع أحكام الشريعة  ةحكوميقروض إلى  ةربويال ةحكوميالقروض التحديات َتحويل  "
 باكستان"دولة سالمية بالتطبيق عمى اإل

ل نظاميا يىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى العقبات التي واجيت الحكومة الباكستانية عند تحو 
االقتصادي إلى نظام إسالمي وأىم تمك العقبات ىي المشاكل الناتجة عن تحول القروض الحكومية 

 شريعة اإلسالمية. الربوية إلى قروض حكومية متوافقة مع أحكام ال
أن التحديات التي واجيتيا الحكومة في تحويل قروضيا من وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أىميا 

قروض ربوية إلى قروض إسالمية ىي أكبر من التحديات التي واجيتيا المصارف التقميدية عند تحويل 
 أدواتيا إلى أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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مؤتمر لبحث مقدم  "،الوطنيتجربة مصرف الشارقة  -البنك التقميدي إلى بنك إسالمي خطة تحول " ،2002 حسان، حسين حامد، 

 المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية، كمية الشريعة، جامعة الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة." دور المؤسسات 
2 Riazuddin,Riaz, 8-9February 2011,Challenges Of Transforming Riba-Based Government Debt 

Shariah-Compliant Instruments In Pakistan, Paper For Presentation In The 1st International 

Conference On Islamic Business And FINANCE: The Present State And The Way Forward Riphah 

Center Of Islamic Business,Riphah International University,Islamabad. 
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وصى الباحث عمى ضرورة التخمص وبشكل نيائي من القروض المحمية التي اقترضتيا أ بالتالي
ضرورة إصدار الحكومة أدوات مالية إسالمية وذلك لكي  معالحكومة الباكستانية من المصرف المركزي 

 السياسة النقدية لمدولة، كما اقترح الباحث استبدال جزء من القروض الحكومية وتوجأن تقود و تستطيع 
لألدوات )معياري( ضرورة تحديد معدل عائد قياسي باإلضافة إلى  المحمية طويمة اَلجل بالصكوك

المستثمرين نحو اَلدوات المالية اىتمام وصى الباحث عمى ضرورة تحويل أالمالية اإلسالمية وأخيرًا 
 اإلسالمية وذلك من خالل حمالت الدعاية اإلعالن. 

 1:بعنوانA.Zubair & A.A.Alaro, 2009) ) دراسة -10
“Legal And Operational Frameworks Of Islamic Windows In 

Conventional Financial Institutions: Nigeria As Case Study” 

والتطبيقية لمنوافِذ اإلسالميِة في المؤسساِت الماليِة التقميدية: دراسة حالة  القانونية األسس"
 دولة نيجيريا"

وذلك في دولة نيجيريا،  ةالتقميدينوافذ إسالمية في المصارف فتح ي ىذه الدراسة ظاىرة ف انتناول الباحث
نظر الشريعة  ةحيث استعرض الباحثان في بداية بحثيما مفيوم النوافذ اإلسالمية ونشأتيا، وبينَّا وجي

بينَّا اإلطار  اإلسالمية لمدى شرعية ىذه النوافذ والمتطمبات الشرعية الصحيحة الالزمة إلنشائيا، كما
القانوني ليذه النوافذ، وأخيرًا بيَّن الباحثان الفرص والتحديات التي تواجو النوافذ اإلسالمية في المصارف 

 التقميدية في نيجيريا.
مع  للمتعامالعمالء لرغبة شريحة كبيرة من نتيجة  ظيرتىذه الظاىرة وقد توصل الباحثان إلى أن 

وجد  يأو لحاجتيم ليذه المنتجات، بالتال ةسالمية سواء َلسباب دينيوالخدمات المالية اإل المنتجات
الباحثان أن ىذه الظاىرة  تعد الخطوة اَلولى نحو تحول المصارف التقميدية إلى مصارف إسالمية 

 بالتالي خطوة ىامة نحو أسممة النظام القتصادي.
تعريف الناس بأىمية وفوائد لذلك أوصى الباحثان بضرورة نشر وعي وثقافة االقتصاد اإلسالمي ل

المالية اإلسالمية وذلك لتشجيع المصارف التقميدية لتتحول بشكل كامل إلى  تالخدمات والمنتجا
 مصارف إسالمية وذلك بيدف التحول في النياية إلى  نظام اقتصاد إسالمي.

 Badrul Kamaruddin & Safa Hisham & Mohammad Samaun   (دراسة -11
& Rohani Mohd2008,:بعنىان)

2


Assessing Production Efficiency Of Islamic And Conventional 

Bank Islamic Windows In Malaysia" 
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اإلسالمية  في المصارف اإلسالمية والنوافِذ اإلسالمِية  العمميات المصرفيةَتقييم كفاءة  "
 "لممصارف التقميدِية في ماليزيا

 اإلسالمية بالمقارنة مع المصرفية العممياتسة إلى بيان مدى كفاءة في ىذه الدرا ونىدف الباحث
في ظل التطور اليائل  وذلك بيدف تطوير أداء المصارف اإلسالمية وذلك التقميدية المصرفية العمميات

قام من أجل ذلك  لمصناعة المصرفية اإلسالمية في العالم بشكل عام وفي ماليزيا بشكل خاص،
المصارف التقميدية والمصارف كل من والتكاليف والتقنيات الحديثة في  اَلرباحل من بمقارنة ك ونالباحث

بتقسيم عينة الدراسة إلى  ونمصارف التقميدية، حيث قام الباحثلماإلسالمية والنوافذ اإلسالمية 
تركيا و سنغافورا انكمترا و المصارف التقميدية في كل من دولة  تتضمن مجموعتين، المجموعة اَلولى

عشر مصر  يمصرفين إسالميين واثن تتضمنوالنرويج، والمجموعة الثانية  وفرنسا استراليا و اسبانيا و 
ىاتين المجموعتين وذلك عن  ون بمقارنة أداءقام الباحثومن ثم ماليزيا، دولة دي لو نوافذ إسالمية في يتقم

المقارنة باَلساليب م بالقيامن أجل  ونالباحث وقد استعان، 2004-1998الفترة الممتدة بين عامي 
 .اَلساليبمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وغيرىا من كالاإلحصائية 

أفضل من العمميات المصرفية التقميدية إلى أن العمميات المصرفية اإلسالمية ىي  ونقد توصل الباحثلو 
الباحثون  في تخفيض والسيطرة عمى التكاليف ولكنيا أقل قدرة عمى تعظيم اَلرباح، لذلك أوصى

المصارف اإلسالمية والمصارف التقميدية التي ليا نوافذ إسالمية بضرورة االستفادة أكثر من مبادئ 
وقواعد االقتصاد اإلسالمي وذلك بيدف تطوير العمميات المصرفية اإلسالمية بالتالي تحسن أداء 

 صيرفة اإلسالمية.المصارف اإلسالمية مما يشجع المصارف التقميدية إلى التحول الكمي إلى ال
 1(:Mehboob Ul-Hassan, 2007دراسة) -25

“The Islamization Of The Economy And The Development Of 

Islamic Banking In Pakistan” 

 "وتطوِر األنشطة المصرفيِة اإلسالميِة في باكستانأسممة النظام االقتصادي " 
ود المبذولة واإلجراءات المتخذة لتحويل النظام ليذه الدراسة ىو تحميل الجي يإن اليدف الرئيس

 اَلدوات المالية والمصرفية ودراسة االقتصادي لدولة باكستان إلى نظام إسالمي، وباَلخص تحميل 
  في القسم اَلولفاإلسالمية في باكستان. من أجل ذلك قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ثالثة أقسام: 

لسياسات التي أصدرتيا الحكومة الباكستانية لتحويل نظاميا االقتصادي إلى قام الباحث بتقييم القرارات وا
نظام إسالمي كما عرض الباحث أيضًا في ىذا القسم الصعوبات العوائق التي واجيت الحكومة في 

في القسم الثاني قيَّيم الباحث اإلجراءات والتطبيقات العممية التي قامت بيا الحكومة  ،عممية التحويل
بعممية التحويل كما قام الباحث في ىذا القسم بتسميط الضوء عمى تطور القطاع المصرفي  ءلمبد

واَلدوات المالية والمصرفية اإلسالمية في دولة باكستان، وأخيرًا في القسم الثالث قدم الباحث بعض 

                                                           
1 Mehboob, Ul-Hassan, 2007, The Islamization Of The Economy And The Development Of 
Islamic Banking In Pakistan, Kyoto bulletin of Islamic area studies. 
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لتطوير  التوقعات حول مستقبل الصيرفة اإلسالمية ومن ثم قام الباحث بتقديم مجموعة من االقتراحات
قامت مسيرة الصيرفة اإلسالمية. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أىميا أن الحكومة 

 تمكاالقتصادي من ومن أىم  يانظاممن الفائدة بشكل كمي ونيائي  إللغاءالعديد من القرارات بإصدار 
ييئات مثل لجنة أسممة القرارات إدخال مبادئ االقتصاد اإلسالمي إلى الدستور، وتشكيل مجموعة من ال

االقتصاد ومجمس الفكر اإلسالمي وغيرىا من الييئات التي تم إنشاؤىا لتقدم االقتراحات والتوصيات 
نجاح  ابب، كما توصل الباحث إلى أن أحد أىم أسأسممة نظاميا االقتصاديلمساعدة الحكومة عمى 

  من التحول الفوري.ول ىو أن الحكومة اتبعت سياسة التحول التدريجي بدالً حعممية الت
المالية  ضرورة خصخصة المصارف والمؤسساتوقد قام الباحث باقتراح مجموعة من التوصيات أىميا 

مصارف افتتاح ضرورة والمصرفية مما يساعد عمى القيام بعممية التحول، كما أوصى الباحث عمى 
 إلى حتممين والذين ىم بحاجة حيث يوجد العديد من العمالء الم إسالمية في القرى والمناطق النائية

ع عممية تطور ونمو قطاع الصيرفة يسر وىذا سيؤدي بدوره إلى تخدمات المصارف اإلسالمية 
 اإلسالمية.

 1بعنوان:  (Sara John,2005)دراسة -21
 " Banks Open Their Doors On To The World Of Islamic 

Finance" 

 "سالميدخول المصارف التقميدية مجال التمويل اإل"
التطور الكبير الذي طرأ عمى حجم إصدار اَلوراق المالية عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء 

اإلسالمية في المصارف التقميدية حيث قامت الباحثة باستعراض آراء مجموعة من رجال االقتصاد حول 
مية إصدار اَلوراق المالية من النتائج أىميا أن عمإلى مجموعة وقد توصمت الباحثة  سبب ىذه الظاىرة.

برىنت الباحثة عمى ذلك من حيث  ،اإلسالمية القت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا ونموا ضخمًا في تداوليا
تجانس المعايير باإلضافة إلى االىتمام المتزايد من قبل المقرضين  خالل مجموعة من المؤشرات أىميا

  والمستثمرين غير المسممين بيذه المنتجات.
ولضمان استمرار نجاح إصدار اَلوراق المالية اإلسالمية أوصت الباحثة بضرورة معالجة التحديات التي 
يجاد معايير عالمية وابتكار أدوات جديدة  تواجييا وذلك من خالل االىتمام باإلطار القانوني والتشريعي وا 

ير ربوية وفق أسس غ لماليةنشاء سوق مالية إسالمية لتداول اَلوراق اوبذل المزيد من الجيود إل
 وضوابط شريعة. 
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    :مما سبق يالحظ الباحث ما يمي 
أي ركزوا فقط  الناحية النظريةبدراسة ظاىرة التحول من  في أغمب الدراسات السابقة ونالباحثاكتفى  -

تبطة سواىا من اَلمور المر والعقبات التي تواجو ىذه العممية و  مباتوأسباب التحول ومتطعمى بيان 
  . بالتحول

إن الباحثين في الدراسة الثانية والرابعة والخامسة قاموا بإجراء دراسة عممية لظاىرة التحول إال أنيم  -
من أجل تقييم مدى إمكانية  وتوزيعيا تصميم استبانةجميعًا اعتمدوا عمى المنيج الميداني من خالل 

أي  ،، والعوامل المؤثرة عمى ذلكاإلسالمي التحول من العمل المصرفي التقميدي إلى العمل المصرفي
دون أن يقوم أحد منيم بتقديم إطار منيجي عممي تطبيقي يشرح خطوات التحول بالتفصيل وبالتطبيق 

 عمى كافة بنود أصول وخصوم المصرف.

أي دراسة ولم تتناول ركزت عمى مدخل واحد فقط من مداخل التحول معظم الدراسات السابقة إن  -
 المختمفة المطبقة في عممية التحول. مداخللممقارنة 

أداء المصارف التي خاضت تجربة التحول  إن أي من الدراسات السابقة لم تتناول عممية المقارنة بين -
 وذلك قبل عممية التحول وبعده.

في الخاصة ال توجد أي دراسة تبين مدى إمكانية تطبيق ىذه الظاىرة عمى المصارف التقميدية  -
 سورية.

 بما يمي:ىذه الدراسة تختمف عن الدراسات السابقة بالتالي فإن  
إجراء دراسة تحميمية عمى تجارب المصارف التقميدية التي خاضت تجربة التحول بمختمف مداخمو من  -

خالل تقييم أداء كل مصرف عمى حده وذلك قبل وبعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي بيدف 
 ه التجربة.التعرف عمى مدى نجاح ىذ

إجراء مقارنة بين المداخل المختمفة لمتحول من خالل مقارنة أداء المصارف محل الدراسة وذلك بعد  -
 التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي بيدف الوصول إلى المدخل اَلمثل لمتحول. 

ارف التقميدية ل المصيتحو عممي يبين الخطوات التفصيمية التي يجب القيام بيا من أجل نموذج اقتراح  -
 سوريةبشكل عام والمصارف التقميدية في يالئم طبيعة المصارف التقميدية  وبما إلى مصارف إسالمية

 خاص. بشكل 

 

                                                           

.الدراسة اَلولى والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر والثالثة عشر 



 

دد  

 

 فروض البحث:
 تتمثل الفروض الرئيسة لمبحث في الفرضيات التالية:

مصـرف اإلمـارات اإلسـالمي )مصـرف اخـتالف جـوىري فـي أداء  يوجد الفرضية الرئيسة األولى:
 . لشرق األوسط سابقًا( قبل التحول الكمي وبعدها

 تتفرع عن الفرضية الرئيسة اَلولى مجموعة من الفروض الفرعية التالية: 
سيولة مصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق اَلوسط بين : توجد فروق ألولىاالفرعية الفرضية 

 . سابقًا( قبل التحول الكمي وبعده
ربحيىة مصىىرف اإلمىارات اإلسىالمي )مصىرف الشىىرق بىين  جوىريىةتوجىىد فىروق : الفرعيـة الثانيـةالفرضـية 

 .  اَلوسط سابقًا( قبل التحول الكمي وبعده
نشىىاط مصىىرف اإلمىىارات اإلسىىالمي )مصىىرف الشىىرق بىىين  جوىريىىة: توجىىد فىىروق الفرعيــة الثالثــةالفرضــية 

 .  اَلوسط سابقًا( قبل التحول الكمي وبعده
اخــتالف جــوىري فــي أداء المصــرف الســعودي الفرنســي قبــل  دالفرضــية الرئيســة الثانيــة: يوجــ
 . إنشاء الفروع اإلسالمية وبعدىا

 تتفرع عن الفرضية الرئيسة الثانية مجموعة من الفروض الفرعية التالية: 
سىيولة المصىرف السىعودي الفرنسىي قبىل إنشىاء الفىروع بىين  جوىريىة: توجىد فىروق ألولىاالفرعية الفرضية 

 .  ااإلسالمية وبعدى
ربحيىة المصىرف السىعودي الفرنسىي قبىل إنشىاء الفىروع بىين  جوىريىة: توجىد فىروق الفرعية الثانيةالفرضية 

 .  اإلسالمية وبعدىا
ـــةالفرضـــية  ـــة الثالث نشىىىاط المصىىىرف السىىىعودي الفرنسىىىي قبىىىل إنشىىىاء الفىىىروع بىىىين  جوىريىىىة: توجىىىد الفرعي

 .  اإلسالمية وبعدىا
جـوىري فـي أداء مصـرف المشـرق قبـل إنشـاء النوافـذ  اخـتالف الفرضية الرئيسة الثالثـة: يوجـد

 . اإلسالمية وبعدىا
 تتفرع عن الفرضية الرئيسة الثالثة مجموعة من الفروض الفرعية التالية: 

سىىيولة مصىرف المشىرق قبىىل إنشىاء النوافىذ اإلسىىالمية بىين  جوىريىة: توجىد فىىروق ألولــىاالفرعيـة الفرضـية 
 .  وبعدىا

ربحيىىة مصىرف المشىرق قبىىل إنشىاء النوافىذ اإلسىىالمية بىين  جوىريىةتوجىد فىىروق  :الثانيــة الفرعيـة الفرضـية
 .  وبعدىا

نشىىاط مصىىرف المشىىرق قبىىل إنشىىاء النوافىىذ اإلسىىالمية بىىين  جوىريىىة: توجىىد فىىروق الفرعيــة الثالثــةالفرضــية 
 .  وبعدىا

ول اختالف جوىري في أداء المصارف التي خاضت تجارب التح الفرضية الرئيسة الرابعة: يوجد



 

هه  

 

 بمختمف مداخمو وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  
 مجموعة من الفروض الفرعية التالية:  الرابعةتتفرع عن الفرضية الرئيسة 

المصــارف التــي خاضــت تجــارب التحــول  ســيولةفــي اخــتالف جــوىري  يوجــد :األولــى الفرعيــةالفرضــية 
 صرفي اإلسالمي:بمختمف مداخمو وذلك بعد التحول إلى العمل الم

 بدراسة ىذه الفرضية من خالل الفرضيات التالية:    الباحثة تقام
توجد فروق جوىرية بين سيولة مصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي( وسيولة مصرف  -أ

السعودي الفرنسي )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع إسالمية( وذلك بعد التحول إلى العمل 
 رفي اإلسالمي.  المص

توجد فروق جوىرية بين سيولة مصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي( وسيولة مصرف  -ب
المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي 

 اإلسالمي.  
مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح توجد فروق جوىرية بين سيولة مصرف السعودي الفرنسي ) -ج

فروع إسالمية( وسيولة مصرف المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك 
 بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  

المصــارف التــي خاضــت تجــارب التحــول  ربحيــةفــي اخــتالف جــوىري  يوجــد :الثانيــة الفرعيــةالفرضــية 
 خمو وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي:بمختمف مدا

 بدراسة ىذه الفرضية من خالل الفرضيات التالية:    الباحثةقام 
مصرف  وربحيةمصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي(  ربحيةتوجد فروق جوىرية بين  -أ

( وذلك بعد التحول إلى العمل السعودي الفرنسي )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع إسالمية
 المصرفي اإلسالمي.  

مصرف  وربحيةمصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي(  ربحيةتوجد فروق جوىرية بين  -ب
المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي 

 اإلسالمي.  
مصرف السعودي الفرنسي )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح  ربحيةبين توجد فروق جوىرية  -ج

مصرف المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك  وربحيةفروع إسالمية( 
 بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  

ــةالفرضــية  ــة الفرعي تــي خاضــت تجــارب التحــول المصــارف ال نشــاطفــي اخــتالف جــوىري  يوجــد :الثالث
 بمختمف مداخمو وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي:

 بدراسة ىذه الفرضية من خالل الفرضيات التالية:    قامت الباحثة
مصرف  ونشاطمصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي(  نشاطتوجد فروق جوىرية بين  -أ

ئي من خالل افتتاح فروع إسالمية( وذلك بعد التحول إلى العمل السعودي الفرنسي )مدخل التحول الجز 
 المصرفي اإلسالمي.  



 

وو  

 

مصرف  ونشاطمصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي(  نشاطتوجد فروق جوىرية بين  -ب
المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي 

 المي.  اإلس
مصرف السعودي الفرنسي )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح  نشاطتوجد فروق جوىرية بين  -ج

مصرف المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك  ونشاطفروع إسالمية( 
 بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  
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 الفصل األول
 إلسالميا يرفتحول المصارف التقميدية لمعمل المص

 
 ستقوممن ثم و  ،اإلسالميةو المصارف التقميدية مفيوم وأسس عمل كل من  ببيان ةقوم الباحثتسفي ىذا الفصل 

بناًء عمى ما سبق سيتوزع  ،وأسباب تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإٍلسالميمفيوم  بتوضيح الباحثة
 ىذا الفصل عمى مبحثين اثنين كما يمي: 

 .اإلسالميةو  مدخل إلى المصارف التقميديةالمبحث األول: 
  ,مفيوم وأسباب تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإٍلسالمي: المبحث الثاني
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 المبحث األول
 اإلسالميةو  مدخل إلى المصارف التقميدية

 مقدمة:
الحديث ال يستغني عن خدماتيا  االقتصادي النظام أساس فيي االقتصادية، حياةال في ىاماً  المصارف دوراً  معبت

يمكن تجاىل الدور اإليجابي  ال، فمجتمع من المجتمعات، أو قطاع من القطاعات االقتصادية واالجتماعية وغيرىا
واالقتصادية  ، وفي مختمف النشاطات الماليةالذي يمعبو النشاط المصرفي في الخدمات والتمويل واالستثمار

من تسيل عمميات التعامل بين األفراد ومؤسسات المجتمع، وتحل العديد جتماعية، فالمصارف اليوم تنظم و واال
 تسديد فواتيره ...الخ.  ن ذلك عن طريق تمويل احتياجاتو أمكاقضاياه المعيشية، سواء أ

ة نشاطيا؟ وما ىي المصارف فما ىي المصارف وكيف نشأت؟ وما ىي األسس التي تعتمد عمييا في مزاول
 اإلسالمية وكيف نشأت؟ وما ىي األسس التي تعتمد عمييا في مزاولة نشاطيا؟ 

 باإلجابة عمى التساؤالت السابقة. ةقوم الباحثتفي ىذه المبحث س
 : مفيوم المصارف التقميدية ونشأتيا:أولً 

 مفيوم المصارف التقميدية -1
 ف التقميدية ومن ىذه التعاريف:لقد تعددت التعاريف التي تناولت المصار 

و عن طريق أإما مباشرة  وجمعيا ثم إقراضيا مالية تقوم بقبول الودائع منشأةعبارة عن المصارف التقميدية: "
   1".أسواق المال

س المال والعمالء ذوي أوصل بين العمالء ذوي الفائض في ر  حمقةعبارة عن وقد عرفيا آخرون عمى أنيا: "
 2".أي أنيا حمقة وصل بين المدخرين والمستثمرين الاجة لرأس المحال

قود وليا غرض رئيسي ىو العمل كوسيط نمنشأة مالية تتاجر بالكذلك ُتعرف المصارف التقميدية عمى أنيا: "
بين رؤوس األموال التي تسعى لمبحث عن مجالت الستثمار وبين مجالت الستثمار التي تسعى لمبحث عن 

 3".رؤوس األموال
مكان للتقاء عرض النقود والطمب عمييا وذلك بالستناد إلى نظام المصارف التقميدية عمى أنيا: " ةرف الباحثعت

الفائدة، حيث تعمل ىذه المصارف كأوعية تتجمع فييا األموال ومن ثم تقوم بضخيا إلى األفراد والمؤسسات، 
 ".  كما تقوم أيضًا بتقديم العديد من الخدمات المصرفية

                                                           

1  Mabid Ali Al-Jarhi &  Munawar Iqbal, 2001, Islamic Banking:  Answers To Some Frequently  Asked 

Questions, Islamic Development Banks  Occasional Paper No.4, P29. 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Bank 

3 Waseem Ahmad, 2009, Islamic Banking in the UK: Challenges and Opportunities, Kingston Business 

School, London, p34. 
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  :وتطورىا المصارف التقميدية نشأة -2

المتعامل بيا،  دالمصارف في مراحميا األولى كمحصمة لتطور واتساع النشاط التجاري وتعدد أشكال النقو  تنشأ
يجاد نظم مصرفية معاصرة تقدم  إال أن التطورات االقتصادية المتالحقة دفعت نحو تطوير ىذه المصارف وا 

 1 يوضح نشأة وتطور المصارف التقميدية: (1-1م )رق خدماتيا لمختمف القطاعات والجدول

 نشأة وتطور المصارف التقميدية  (1-1)رقم جدول 

 الدولة الحدث العام

 إيطاليا أول مصرف بمفيومو الحديث وذلك في مدينة البندقية إنشاء 1157

1668 
والذي ُسمي  Riksbanken ـوالمتمثل ب أول مصرف مركزي إنشاء

ء المصرف المركزي البريطاني ي ومن ثم تم إنشامصرف السويد المركز 
 .ثم المصرف المركزي الفرنسي

عمى دول 
 مستوى العالم

القرن الثامن 
وما عشر 
 بعد

 انتشار المصارف في أوربا وامريكا وبقية دول العالم
عمى مستوى 
 دول العالم

 مصرف"  ـب تمثل إسالمية والذي دولة في تقميدي مصرف أول افتتاح 1898
 إسترليني جنيو 500,000 قدره برأسمال ستأس الذي "المصري ىمياأل

عمى مستوى 
 الدول اإلسالمية

 القرن
 العشرين

تعرضت العديد من المصارف التقميدية لخسائر فادحة وأزمات سيولة 
أدت إلى إفالس معظميا، مما أدى إلى وقوع االقتصاد العالمي في 

الكساد العظيم في عام أزمة العديد من األزمات والتي من أىميا )

عمى مستوى 
 دول العالم

                                                           
1
 انظر في: 

- Vincent Boland, 2009, Modern Dilemma For World S Bank , Financial Times, London, Uk. 

-Pierre L. Siklos,Martin T . Bohl , Mark E . Wohar , 2010, Challenges In Central Banking ,Cambridge 

University Press, United States Of America, P55. 

-Patrick Imam and Kangni Kpodar, 2010, Islamic Banking: How Has it Diffused?, IMF Working Paper,  

International Monetary Fund,  P6-7. 

-Renáta Janka Tóth, 2012, Islamic Economics and the Effect of the Global Financial Crisis, University of 

Southern Denmark, Southern Denmark, p2. 

-Saleemullah and others, 2011, Islamic Banking Bulletin,islamic banking Department:state Bank of 

Pakistan, vol.6 no.2, p11. 

ر منشورة، جامعة النجاح الوطنية، ، رسالة ماجستير غيالمعالجة الضريبية لمعامالت المصارف اإلسالمية، 2005حمدان محمود، فاضل مرشد،  -
 .13نابمس، فمسطين، ص

 .246 ص مصر، السالم، دار ،اإلسالمية المصارف من الشريعة موقف ،1994 عبداهلل، العبادي، -
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 وأزمة دول جنوب شرق آسيا 1980وأزمة المديونية في عام  1929
 (1997في عام 

القرن الواحد 
والعشرون 
 حتى اآلن

أزمة البرمجيات زمات أىميا أيضًا عدة أشيد القرن الواحد والعشرون 
ات ، ثم أزمة البورص2002-2000واألسيم الصناعية في عام 

إلى أن جاءت األزمة المالية العالمية عام  2006الخميجية في عام 
ن النظام أوالتي تعد األسوأ من نوعيا والتي أثبتت لمعالم  2008

الرأسمالي المرتكز عمى الفائدة المصرفية نظام غير صالح فيو نظام 
أزمات متكررة ومن جية أخرى بينت األزمة متانة األسس التي تقوم 

ارف اإلسالمية مما أفسح المجال لممصرفية اإلسالمية عمييا المص
متمثمة في المصارف اإلسالمية، وأصبحت المصارف اإلسالمية منافسًا 

لممصارف التقميدية في العالم بأسره، وفي أوروبا وأمريكا عمى وجو  قوياً 
الخصوص إذ اتجيت بعض المؤسسات المالية العالمية عمى تطوير 

ع إسالمي مثل بنكي مورغن ستانمي وسيتي منتجات وخدمات ذات طاب
بنك، كما قامت بعض الدول )بريطانيا فرنسا( بإجراء تعديالت مالية 

 نشطة التمويل اإلسالمي.أوقانونية تتيح لممؤسسات المالية مزاولة 

 مستوى عمى
 العالم دول

 الباحثةالمصدر: إعداد 
 ونشأتيا المصارف اإلسالميةمفيوم : ثانياً 

 رف اإلسالميةمفيوم المصا -1
 الباحثين حول مفيوم المصرف اإلسالمي:آراء لقد تعددت 

باجتناب  كل مؤسسة تباشر األعمال المصرفية مع التزاميا: "فمنيم من عرف المصرف اإلسالمي عمى أنو
 .1"التعامل بالفوائد أخذًا أو عطاًء، واجتناب أي عمل مخالف لمشريعة اإلسالمية

فيا آخرون عمى أنيا: " دارتيا الستثماري ونشاطيا معامالتيا جميع في تمتزم مالية مؤسسات عن عبارةوعرَّ  وا 
 2أو عطاءًا" أخذا بالفائدة التعامل باجتناب التزاميا مع ومقاصدىا، اإلسالمية الشريعة بمبادئ عممياأل

                                                           
1

مجمة ، صيغ التمويل بالمشاركة كمكمل وبديل لمبنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 2008رابح، خوني،  
 .82الجزائر، ص -(، بسكرة 14العموم اإلنسانية، منشورات جامعة محمد خيضر، العدد)

2
 zeinab mohamed EL-Gawady, 2005, Possibility of Cooperation between Islamic Banks and conventional 

Banks, Faculty of Business & Economics ,Misr University for Science and Technology, 6 October 

University, Giza- Egypt, p5. 
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ى مبادئ يدف إلى توفير الخدمات المصرفية بالعتماد عممؤسسة تعبارة عن كما عرفت أيضًا بأنَّيا: " 
خالل من  ،الشريعة اإلسالمية ضمن النظام المالي اإلسالمي الذي ييدف بدوره إلى تحقيق أكبر منفعة لممجتمع

 .1"تركيز فقط عمى تعظيم العائد عمى رأس المالالمن  ، بدلً التنميةالعدالة و التركيز عمى تحقيق 
ية تقوم بتجمع األموال وتوظيفيا وتقديم مؤسسة مالالمصارف اإلسالمية عمى أنيا:  الباحثة تعرفبالتالي 

مجموعة من الخدمات المصرفية وذلك وفق صيغ خاصة بيا وبما يتناسب مع أحكام الشريعة السالمية وعدم 
التعامل بالفائدة أخذًا وعطاءًا وذلك بيدف تحقيق الربح باإلضافة إلى المساىمة في تحقيق التنمية الجتماعية 

 . والقتصادية
 صارف اإلسالمية وتطورىانشأة الم -2

 من العديد مر عمى الجاد العمل لمسيرة تكميالً  بل جاءت الصدفة وليدة تكن لم اإلسالمية المصارف نشأة إن
 الربوية المصارف عمييا تسيطر التي االقتصادية المعامالت في اإلسالمي الفكر بث إلى ىدف والذي السنوات،

 المصارف نشأة تمخيص ويمكن اإلسالمية الشريعة مبادئ مع تتنافى التي الوضعية القوانين عمى تعتمد والتي
 (.2-1) رقم 2الجدول خالل من وتطورىا اإلسالمية

 ( نشأة وتطور المصارف اإلسالمية2-1الجدول رقم )

 الدولة الحدث العام

األربعينات 
والخمسينات من 
 القرن العشرين

تسعى لاللتزام  لفكرة المؤسسات المصرفية التيبدأت أقدم محاولة 
صناديق ادخار ال من خالل إنشاء أول بأحكام الشريعة اإلسالمية، 

 تتعامل بالفائدة.
 ماليزيا وباكستان

1963 
 من خالل إنشاء وذلك إسالمي مصرف ول محاولة حقيقية إلنشاءأ

أسسيا والتي  المحمية أطمق عمييا اسم مصارف االدخار مصارف
 .أحمد النجار الدكتور

صر جميورية م
 العربية

                                                           
1
 Badreldin, A. M., 2009, Measuring the Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional Ratios, 

Faculty of Management Technology German University in Cairo, p1. 

 انظر في:  2

مجمة  اح المصارف اإلسالمية في سورية " دراسة مقارنة بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقميدية"،مقومات نج، 2008نادر، نياد،  -
 .87(، ص3( العدد )30سمسمة العموم االقتصادية والقانونية المجمد ) -جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية

- Memon, N. A., 2007,  Islamic Banking: Present and Future Challenges , Journal of Management and 

Social Sciences, Vol. 3, No. 1, P5. 

- Muhammad Iqbal, 2011, Volatility in Returns of Islamic and Commercial Banks in Pakistan, 

Department of Economic, University of Vienna, Vienna, Austria, p1-3. 

- Haque, A., 2010, Islamic Banking In Malaysia: A Study Of Attitudinal Differences Of Malaysian 

Customers, European Journal Of Economics, Finance And Administrative Sciences, Euro Journals, 

Inc, P8. 
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ينص  مصرفأول  والذي يعدالناصر االجتماعي مصرف إنشاء  1971
 إعطاًء. أخذا أوعدم التعامل بالفائدة  ىفي قانون إنشائو عم

جميورية مصر 
 العربية

1972 

ألحكام  االىتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقاً  بدأ
تمر وزراء جاء في توصيات مؤ ما  من خاللالشريعة اإلسالمية 

حيث ورد النص عمى ضرورة إنشاء  ،خارجية الدول اإلسالمية
 إسالمي دولي لمدول اإلسالمية. مصرف

المممكة العربية 
 السعودية

1975 
لبداية والوالدة الحقيقية ألول مصرف إسالمي متكامل يتعامل طبقا ا

دبي  والذي تمثل بتأسيس مصرف ألحكام الشريعة اإلسالمية
 اإلسالمي

اإلمارات دولة 
 العربية المتحدة

1977 

المصرف اإلسالمي لمتنمية نشاطو حيث كان اليدف  ةباشر م
دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي  لممصرفاألساسي 

عة يلشعوب دول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية وفقًا لمبادئ الشر 
 اإلسالمية.

المممكة العربية 
 السعودية

ولغاية    1980
األزمة ما قبل 

 المالية العالمية

 قيمة بمغت حيث وعالميًا، عربياً  اإلسالمية المصارف انتشرت
 الصعيد عمى  2007 عام اإلسالمية لمشريعة طبقاً  تاالستثمارا

 دوالر مميار 201 كانت أن بعد دوالر مميار  450حوالي  العالمي
 .2004 عام

عمى مستوى 
 دول العالم

األزمة المالية 
ى العالمية  وحت

 اآلن

 صدى اإلسالمية األزمة المالية العالمية لقيت المصارف ظل في
العالمي، فقد بمغ معدل نمو الصيرفة اإلسالمية   المستوى عمى واسعاً 

% ليصل عددىا عام 23.46خالل فترة األزمة المالية العالمية 
مصرف ومؤسسة مالية إسالمية،  300أكثر من إلى  2010

 ونوافذ فروع ، ىذا بخالفبميون دوالر 200 يزيد عنحجم أموال وب
 .العالم ىمستو  ىالتقميدية عم مصارفالمعامالت اإلسالمية لم

عمى مستوى 
 دول العالم

 الباحثةالمصدر: إعداد 
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  والتقميدية سس عمل المصارف اإلسالمية: أثالثاً 
  :التقميديةالمصارف  لعملاألسس الحاكمة  -1

 جموعة من األسس التي تحكم أنشطتيا وتحدد طبيعة عمميا،  وىذه األسس ىي:تقوم المصارف التقميدية عمى م 
  :النقود سمعية -أ

عمى أساس اعتبار النقود سمعة يتم االتجار فييا ال بيا، حيث تقوم المصارف  التقميدييقوم التعامل المصرفي 
من الخصوم المالية التي يفضميا  من خالل إصدار مجموعة وذلك وشراءً  بيًعا ذاتو بالنقود التقميدية بالتعامل

المقرضون بأسعار فائدة منخفضة ومن ثم تقوم بتوظيف ىذه األموال في أصول يفضميا المقترضون عند عائد 
  1توظيف أعمى من سعر الفائدة المدفوع لممودعين.

 :والمديونية الدائنية قاعدة إلى استناداً  والمدخرات الودائع تجميع -ب
بتمقي الودائع بمختمف أنواعيا والتي تستحق عند الطمب أو   قيامياكمن في يصارف التقميدية إنَّ جوىر عمل الم 

 بعد فترة من الزمن، ومن ثم تقوم باستخدام ىذه الودائع لمنح القروض والتسييالت االئتمانية المختمفة. 
موال التي تمنحيا كقروض وتعتبر وظيفة منح االئتمان أىم وأخطر وظائف المصارف التقميدية، وذلك ألن األ 

 اليست ممكًا ليا بل ىي أموال المودعين، لذلك تقوم إدارة المصارف التقميدية برسم سياسة ائتمانية بما يحقق لي
 2حسن وسالمة استخدام األموال المتاحة مع تحقيق عائد مناسب.

 :الفائدة  -ج
االقتصادي والمصرفي المعاصر وأنو األداة ن أن سعر الفائدة  يعتبر عصب النظام و ن الوضعيو يرى االقتصادي 

 .األساسية إلدارة النظام النقدي والعامل المؤثر في المدخرات ومعيار كفاءة المشروعات
 والتسييالتحيث تعرف الفائدة المصرفية عمى أنيا العائد الذي تحصل عميو المصارف عند منح القروض  

، وبالتالي فإن مودعون والمدخرون مقابل مدخراتيمحصل عميو اللألفراد والمؤسسات، وىو أيضًا ما ي االئتمانية
حصل يإيرادًا عندما  وتعتبر، المصرفيةدفع  الفوائد عمى الودائع يسعر الفائدة تعتبر تكمفة بالنسبة لممصرف عندما 

الفائدة الدائنة عميو من القروض التي تمنحيا. وبيذا يتمثل العائد الرئيسي لممصارف التقميدية في الفرق بين أسعار 
 3.والمدينة

                                                           
1
دراسة لبيان مدى إمكانية التطبيق في  –المية تحول المصارف التقميدية لمعمل وفق أحكام الشريعة اإٍلس " ،2007العطيات، يزن خمف سالم ،   

  .30، صمرجع سابق ذكره"، -األردن
2
 Shamsher Mohamad & Taufiq Hassan & Mohamed Khaled I. Bader, 2008, Efficieny of conventional versus 

Islamic Banks: International Evidence using the stochastic Frontier Approach (SFA),  Journal of Islamic 
Economics, Banking and Finance, p108. 

 
3
 انظر في:  

، مركز أبحاث االقتصاد االسالمي، جامعة الممك نحو نموذج لمعدل العائد في القتصاد السالمي، 2008الساعاتي، عبد الرحيم عبد الحميد،  -
 .6-5عبد العزيز ، جدة ، المممكة العربية السعودية، ص 

-Abdul Ghafoor Awan, 2009, Comparison Of Islamic And Conventional Banking In Pakistan, Proceedings 

2nd CBRC, Lahore, Pakistan, P 10-12. 
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 :المالي التنويع -د

وتقوم بإعادة توزيع  عمى األموال من مصادر متنوعة وبآجال مختمفة من المودعين، التقميديةتحصل المصارف 
 ومتوسطة وطويمة األجل لممقترضين. قصيرة توظيفاتآجال الودائع وتحويميا إلى 

العولمة عندما أضافت المصارف إلى أنشطتيا المشتقات المالية  وقد وصل تنويع النشاط المالي أقصاه في ظل 
 والمستقبميات وكذلك التعامل في حقوق الشراء االختيارية.

وتيدف المصارف التقميدية من وراء القيام بعممية التنويع تحقيق عدة مزايا منيا: التحكم والسيطرة عمى المخاطر  
 1لك بتمويل العديد من األصول التي تتميز بتنوع العائد والخطر.وكذلك تحسين معدالت االقراض واالقتراض وذ

 

وىذا ما أدى المتاجرة بالنقود أنو يمكن اختصار أساس عمل المصارف التقميدية  بأساس واحد ىو نجد مما سبق 
ي يعد واالقتصاد الحقيقي وبالتالي الدخول في االقتصاد الوىمي والذاالقتصاد المالي إلى انفصام العالقة بين 

%( من االقتصاد 98)بدوره السبب الرئيسي الندالع األزمة المالية العالمية الراىنة، "فيناك احصائية تبين أن  
ن ) وىذا ما أدى إلى مطالبة  2%( فقط من النقود ىي التي يقابميا أصول )سمع(،"2الوضعي ىو اقتصاد وىمي، وا 

 عنو وىذا ما عبرسس التي يقوم عمييا االقتصاد الرأسمالي  العديد من االقتصاديين بضرورة مراجعة المبادئ واأل
 االقتصاد نظام إن"في االقتصاد( بقولو:  نوبل جائزة عمى الحاصل) ييآل موريس البارز الفرنسي االقتصادي
 3 .عاجاًل" تصويًبا وتصوب تعالج لم إذا تدميره، أساس ىي التي والقواعد المفاىيم بعض عمى يقوم الرأسمالي

 

 
 
 
 
 

                                                           

 
1
 انظر في: 

جدة،  - والتدريب، البحوث دمعي لمتنمية، اإلسالمي البنك ،"اإلسالمية البنوك في الستراتيجية اإلدارة، "2004الفتاح،  الحميد عبد عبد المغربي،
 . 76 – 74ص  المممكة العربية السعودية،

-Muhammad Hanif, 2011, Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking, International 

Journal of Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 2, p10-13 
 .8، النرويج، صاإلسكندنافية، جامعة لمصارف عمى األزمة المالية العالميةأثر اقنطقجي، سامر مظير،  2

الرتباط بين القتصاد العيني والقتصاد المالي ودور القتصاد اإلسالمي ومؤسساتو المصرفية في تجنب ، 2009محمد عمي، أحمد شعبان،  3
الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية،  العالمية، االقتصادية األزمة بعد ما وراتوتط العربية العاشر: االقتصادات العممي ، المؤتمراألزمات المالية

 .20بيروت، لبنان، ص 
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 أسس عمل المصارف اإلسالمية: -2
 واألسس وىذه األسس ىي: القواعدعمى مجموعة من  ةسالمياإلالمصارف ا قومت

  1 اإلسالمية كأساس العمل: مبادئ الشريعة -أ
يتمثل األساس العام الذي تقوم عميو المصارف اإلسالمية في عدم الفصل بين أمور الدنيا وأمور الدين، فكما 

رعو اهلل في العبادات يجب مراعاة ما شرعو في المعامالت، بإحالل ما أحمو وتحريم ما حرمو، يجب مراعاة ما ش
المصارف اإلسالمية أن تمتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع العمميات التي عمى بناءًا عميو فإنو يجب 

سالمية وقواعدىا من خالل تؤدييا، وىذا يعني تعديل عمميات المصارف بحيث تتالءم مع أحكام الشريعة  اإل
استبدال الفائدة المحرمة بالربح الحالل والمراباة بالمشاركة، وىذا بدوره يتطمب تحديد الصيغ الشرعية لجميع 
معامالت المصارف سواء اختصت بحفظ أموال ومدخرات األفراد وتشغيميا، أو توظيف العائد المحقق واالمتناع 

رر لمغير وىذا يوجب عمى المصارف اإلسالمية أن تضمن وجود ىيئة عن األنشطة المحرمة والتي تسبب الض
لمرقابة الشرعية تتصف باالستقالل التام عن اإلدارات التنفيذية وتقوم بدور اإلفتاء والرقابة، لمتأكد من التزام أجيزة 

 المصرف التنفيذية بالفتاوى واإلجراءات وأدلة العمل والنماذج التي اعتمدتيا.
 

 2تعامل بالفائدة: ال تحريم -ب
تعد ىذه الخاصية المعمم األول والرئيسي لممصرف اإلسالمي وبدونيا يصبح ىذا المصرف كأي مصرف ربوي 

النقود عمى أنيا وسيط لمتبادل ومعيار  إلىآخر، وذلك ألن اإلسالم قد حرم الربا بجميع أشكالو، فاإلسالم ينظر 
ن المصارف اإلسالمية اعتمدت مبدأ المشاركة في الربح  لقيمة األشياء وأداة لموفاء، وليست سمعة تباع وتشترى، وا 

والخسارة المبنى عمى القاعدة الشرعية الغنم بالغرم في تشغيل األموال، إلى جانب صيغ البيوع المعتبرة شرعًا 
 التي اعتمدتيا المصارف التقميدية كأداة لتسعير تكمفة األموال.  الفائدة كبديل لسعر

عمى رأس المال في المنيج اإلسالمي، ال يعني إلغاء عائد رأس المال، الذي يعتبر عنصًرا إنتاجًيا ورفض الفائدة 
يشترك مع بقية العناصر األخرى في تحقيق اإلنتاج. فالمنيج اإلسالمي يفرق بين الفائدة عمى رأس المال والربح 

ج من استثمار رأس المال في مشروعات عند استخدام رأس المال، وىو إذ يرفض الفائدة فال يحرم الربح النات
                                                           

1
 انظر في: 

- Sat Paul Parashar, 2010, How Did Islamic Banks Do During Global Financial Crisis? Bahrain Institute Of 

Banking & Finance (BIBF) , Banks And Bank Systems, Vol. 5, Issue 4, P 55.  

-Hennie Van Greuning & Zamir Iqbal, 2009, Risk Analysis For Islamic Banks, The World Bank Washington, 

D.C. P7. 
 انظر في:  2

-Waseem Ahmad, 2009, “Islamic Banking In The United Kingdom: Opportunities And Challenges” , OP. 

Cit  , P16. 

-Abdus Samad, 2004, Performance Of Interest-Free Islamic Banks Vis-À-Vis Interest-Based Conventional 

Banks Of Bahrain, Iium Journal Of Economics And Management 12, No.2. The International Islamic 

University Malaysia, P3. 

-Beng Soon Chong   &    Ming-Hua Liu , 2008, Islamic Banking: Interest-Free Or Interest-Based?,  Pacific-

Basin Finance Journal,  P6. 
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نما تحدد بنسبة من ىذا الربح بما  اقتصادية منتجة، وىنا يصبح عائد رأس المال غير مؤكد أو غير محدد، وا 
يؤدي إلى تعرض رأس المال إلى المخاطر نفسيا التي يتعرض ليا عنصر العمل )القائم بتشغيل رأس المال 

 وبالتالي يصبح ىذا العائد مرتبًطا بنتائج استخدامو في النشاط االقتصادي. االقتصادي( في العممية اإلنتاجية،
 ىم الفروقات بين الفائدة والربح:أ الباحثة تبين (3-1رقم )وفي الجدول 

 ىم الفروقات بين الفائدة والربحأ (3-1)رقم  جدول

 الفائدة الربح

عمى أنيا الزيادة عمى المال المقترض مقابل  ُتعرف عرف عمى أنو الفرق بين قيمة المنتج وتكمفة المنتج.يُ 
 الزيادة في األجل.

 مؤكدة ومضمونة ومحددة مسبقاً  .غير مؤكد وغير مضمون وال يمكن تحديده مسبقاً 

يمكن لقيمة الربح أن تكون موجبة أو معدومًة أو  
 حتى سالبة.

 ال يمكن لقيمة الفائدة أن تكون سالبة 

من وجية نظر   اً يعتبر الحصول عمى الربح مباح
 الشريعة اإلسالمية.

تعتبر الفائدة بجميع أشكاليا محرمة من وجية نظر 
 الشريعة اإلسالمية.

 الباحثةالمصدر: إعداد 

 أن األزمة المالية العالمية أثبتت مدى خطورة االعتماد عمى سعر الفائدة وىذا ما جعل اقتصاديي ةرى الباحثتو
 لتفادي ممكنة درجة الفائدة بأقصى أسعار خفض إلى المركزية المصارف دعوةب يقومون الدولي النقد صندوق

 1.اإلمكان( قدر الصفر من بيا واالقتراب الفائدة أسعار خفض عمييم) قالوا: حيث  العظيم خطر الركود

 

 2 تقرير العمل كمصدر لمكسب )مبدأ النقود عقيمة(: -ج
نما الذي يُ  َنمي المال ويزيده ىو العمل فقط، وىذا يعني أول ما يعنيو ىو يرى اإلسالم، أن المال ال يمد مااًل، وا 

توجيو الجيد نحو التنمية عن طريق االستثمار بجميع الوسائل واألساليب التي تخضع لقاعدة الحالل والحرام التي 
قيق فالمصارف اإلسالمية تعمل عمى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع، كوسيمة لتح جاء بيا ديننا الحنيف.

 ال ككيان مستقل ينمو في معزل عن المجتمع وعن توفير متطمباتو، مما يصحب معو االعتماد عمى مصالحو،
العمل كمصدر لمكسب عند مزاوجتو مع رأس المال، ولن يتحقق ىذا بالطبع إال بتقرير مبدأ المشاركة في الغنم 

                                                           
1
 . 23، األكادية العالمية لمبحوث الشرعية، صدور القيم اإلسالمية في معالجة األزمة المالية العالمية، 2009القرعاني، ابراىيم يوسف يحيى،  
2

 انظر في:  

-Imran Ahmad & Ghulam Shabbir, 2008, Frequently Asked Questions (Faqs) On Islamic Banking, Islamic 

Banking Department State Bank Of Pakistan Karachi, P15. 

-Muhammad Shehzad Moin, 2008, Performance Of Islamic Banking And Conventional Banking In 

Pakistan: A Comparative Study, School Of Technology And Society, P9. 
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وليذا  يقوم النموذج التمويمي لممصرف  والغرم وذلك باالعتماد عمى المشاركات والمضاربات بمختمف صورىا،
 1اإلسالمي عمى األسس التالية:

عتمد عمى ي ، حيث أنودمًا في التمويل اإلسالميغير مضمون وغير معموم مق -في الغالب -إن العائد -1
نتيجة العممية االستثمارية من ربح أو خسارة مما يعني تحقق العدالة بين طرفي المعاممة بحيث يحصل 

 ى حقو.كل طرف عم
إن العائد يمكن أن يكون ثابتًا كاإلجارة أو المرابحة أو متغيرًا كما ىو الحال في المزارعة أو المساقاة أو  -2

 المضاربة أو المشاركة )يعتمد عمى نتيجة العمل( أو صفري  كما ىو الحال في القرض الحسن.
 ل الربوي.( يوضح أىم الفروقات بين التمويل اإلسالمي والتموي4-1والجدول رقم )

 ( أىم الفروقات بين التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي4-1جدول رقم )

 التمويل اإلسالمي التمويل الربوي
التمويل الربوي ىو زيادة في شيء )دين( غير قابل 

ن بو يتم زيادة المال عمى المال، أي أن لمنماء، أل
 .الفوائد تضاف عمى أصل القرض، والمال ال ينمو

يل اإٍلسالمي عن زيادة حقيقية في عين ينشأ التمو 
 ممموكة طبيعتيا النماء

الزيادة في التمويل الربوي افتراضية تحكمية، يفترضيا 
ل ل والمموَّ  ويتحكم في مقدارىا كل من المموِّ

الزيادة في التمويل اإلسالمي ناتجة عن زيادة 
 .حقيقية فعمية وواقعية

والتداول  نتاجباإلالتمويل الربوي غير مرتبط بالضرورة 
ويستند إلى القدرة عمى السداد وتقديم الضمانات 

ن لمشروع استثماري أو و المناسبة، ويمكن أن يك
 استيالكي أو لسداد ديون سابقة أو لممقامرة.

التمويل اإلسالمي مرتبط دائمًا بتداول السمع 
نتاجيا، سواء كان ذلك في مشروع  والخدمات وا 

ري يتم من خاللو إنتاجي ينتجيا أم في عمل تجا
 تداول السمع والخدمات

 إعادة ويقبل الديون بتداول الربوي التمويل يسمح
 الزيادة. مع الجدولة

 يقبل وال الديون، بتداول يسمح ال اإلسالمي التمويل
   الجدولة بإعادة

لتمويل بالمشاركة في المصارف تطوير آليات ا، 2007أبو الييجاء، الياس عبداهلل، باالستناد إلى ) الباحثةمصدر: إعداد ال
 (26، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن، صاإلسالمية "دراسة حالة األردن"

 
 

                                                           
1
 انظر في:  

تداعيات األزمة المالية وأثرىا عمى اقتصاديات الدول مؤتمر ألزمة المالية العالمية ومعالجتيا من منظور إسالمي، ا، 2009، سعيد، الحالق -
 .79شرم الشيخ، جميورية مصر العربية، ص ،العربية

-Hesham Merdad & M. Kabir Hassan & Yasser Alhenawi, 2010,  Islamic Versus Conventional Mutual 

Funds Performance In Saudi Arabia: A Case Study, J.KAU: Islamic Econ., Vol. 23 No. 2, P164. 
 

  والمدة. المبلغ في الزيادة عدم بشرط الجدولة إعادة يقبل أن يمكن 
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 1 القيم األخالقية في القتصاد اإلسالمي: -د
يقوم النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي عمى منظومة من القيم والمثل واألخالق مثل األمانة والمصداقية 
والشفافية والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، وتبرز ىذه القيم األخالقية من خالل القروض الحسنة واإلنظار 

باإلضافة إلى األنشطة الثقافية واالجتماعية التي يقوم  ةلممعسر وتحصيل الزكاة وتوصيميا إلى مصارفيا المحدد
وُمُثل، وتعتبر ىذه المنظومة من الضمانات التي تحقق بيا المصرف اإلسالمي، فال اقتصاد إسالمي بدون أخالق 

تحرم الشريعة اإلسالمية المعامالت المالية نفسو األمن واألمان واالستقرار لكافة المتعاممين، وفي الوقت 
واالقتصادية التي تقوم عمى الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجيالة واالحتكار واالستغالل والجشع والظمم وأكل 

 أموال الناس بالباطل.

 2 الصفة التنموية: -ه
تحاول المصارف اإلسالمية تصحيح وظيفة رأس المال كخادم لمصالح المجتمع، وليس سيدًا يتحكم فيو، وىذا ما 

س المال واتخاذ قرارات االستثمار، بل أيجعمو ال ينظر إلى سعر الفائدة عمى أنو المؤشر لقياس الكفاءة والجدية لر 
و ىو الربح واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية األخرى مثل العمالة ورفاىية المجتمع، وبيذا ربط المؤشر لدي

 التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية.

                                                           

 
1

 انظر في: 

-Waseem Ahmad, 2009, “Islamic Banking In The United Kingdom: Opportunities And Challenges”, 

OP.Cit, P17.  

-Abdus Samad, 2004, Performance Of Interest-Free Islamic Banks Vis-À-Vis Interest-Based Conventional 

Banks Of Bahrain, OP.Cit, P4. 

 
2

 انظر في: 

-Imran Ahmad & Ghulam Shabbir, Frequently Asked Questions (Faqs)On Islamic Banking, OP.Cit, P14 -15. 

-Rehana Kouser & Irum Saba, 2012, Gauging The Financial Performance Of Banking Sector Using Camel 

Model: Comparison Of Conventional: Mixed And Pure Islamic Banks In Pakistan,  International Research 

Journal Of Finance And Economics - Issue 82, Eurojournals Publishing, Inc, P69. 
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 المبحث الثاني
 مفيوم وأسباب تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإٍلسالمي

 مقدمة: 
نحو العمل المصرفي  التقميديةز ظاىرة اتجاه العديد من المصارف لقد شيد الربع األخير من القرن العشرين برو 

كان دافع بعض المصارف فبينما األسباب التي دفعت المصارف التقميدية إلى ذلك وقد تعددت  اإلسالمي،
التقميدية عقائديًا بحتًا، كان دافع مصارف أخرى تجاريًاً صرفًا، كما رأت مصارف تقميدية أخرى في الصيرفة 

مط الضوء عمى صناعة الصيرفة المية أداة لمقضاء عمى التضخم، ومن ثم جاءت األزمة العالمية لتساإلس
اإلسالمية، وجعمتيا في بؤرة اىتمام العالم، واعترف العالم بيا وبقوة وصالبة األسس التي تقوم عمييا، بعد أن 

أصبح الحديث اليوم « اء أم ال؟ىل تستطيع البق»وبعد أن كان السؤال  ،كانت في الماضي موضع جدل ونقاش
 .«ىل تكون الصيرفة اإلسالمية بديال لمنظام المالي العالمي؟»

مفيوم تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإلسالمي وأىم الدوافع المبحث ستعرض الباحثة  وفي ىذا
 واألسباب التي تدفع المصارف التقميدية لمتحول لمعمل المصرفي اإلسالمي

 

 صرفي اإلسالمي:مالمصارف التقميدية لمعمل ال مفيوم تحول أوًل:
فالتحول في المغة في البداية وقبل القيام بتعريف عممية تحول المصارف البد من التعرف عمى مفيوم التحول، 

ل عن الشيء زال عنو ِإلى غيره ، 1آخر من موضع إلى موضع االنتقال يعني:  َخاِلِدينَ ، ومنو قولو تعالى:"2وَتَحوَّ
   3.الً اقتناو  تغيراً و  تحوالً  أي] (108رقم ) اآلية الكيف، سورة[ ِفيَيا َل َيْبُغوَن َعْنَيا ِحَوًل "

 .4شرعاً  صالح وضع إلى شرعاً  فاسد وضع من االنتقال االصطالح: وفي
 أن مفيوم التحول يشمل كل من:تجد الباحثة  بالتالي
  آخر حالمعين إلى  حالالتغير واالنتقال من. 
 ن التغير أو االنتقال يقتضي عادة أن يكون الوضع المتحول إليو أفضل حااًل من الوضع المتحول عنو.إ 

أما بالنسبة لتعريف عممية تحول المصارف التقميدية فقد تعددت آراء الباحثين حول تعريفيا حيث عرفيا البعض 
ت المصرفية التي بيا مخالفات شرعية التقميدي في إيقاف التعامال المصرفوجود رغبة صادقة لدى " عمى أنيا:

بداليا بالتعامالت المصرفية المطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية  5 ".وا 
                                                           

1
 .209، ص1، ج"المعجم الوسيط"مصطفى، ابراىيم وآخرون،  . 

2
    ..11/184 األولى، الطبعة بيروت، صادر، دار ،"العرب لسان" مكرم، بن محمد منظور، ابن.  

  .138ص لبنان، بيروت، ،"وبيان تفسير القرآن كممات معاني" محمد، حسنين ،مخموف.  3
4

 .1ص ،1992 الكويت، اإلسالمي، التراث إحياء جمعية ،"ومقتضياتو إسالمي مصرف إلى الربوي المصرف تحول" محمد، سعود الربيعة،. 

 لممصرفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن تجرية بعض البنوكتقييم ظاىرة تحول البنوك التقميدية ، 2006مصطفى، مصفى ابراىيم محمد،   5

 .36، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامـعة األمريكية المفتوحة، مصر، القاىرة، صالسعودية
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أن ىذا التعريف ناقص وغير مكتمل، فقد اعتبر أن السبب الوحيد وراء اتجاه المصارف التقميدية  الباحثةالحظ ت
م الشريعة اإلسالمية وىذا غير صحيح، فيناك العديد نحو العمل المصرفي اإلسالمي ىو الرغبة في االلتزام بأحكا

من المصارف التقميدية وخاصة العالمية قامت بتقديم خدمات ومنتجات إسالمية وذلك لدوافع تجارية بحتة ودون 
 وجود أي دافع عقائدي. 

لى المصرفية النتقال من وضع المصرفية التقميدية المبنية عمى سعر الفائدة إ" :وقد عرفيا آخرون عمى أنيا
التقميدية في التعامل بأنواع  المصارفاإلسالمية المبنية عمى مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، ويكمن عمل 

طميعتيا التعامل بالربا، أما الوضع المطموب  يمن المعامالت المصرفية المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية، وف
معامالت مصرفية تنطوي عمى تحقيق  لمشريعة بما أحمو اهلل من التحول إليو فيو إبدال المعامالت المخالفة

 .1"العدل بين المتعاممين في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية
أن ىذا التعريف غير مكتمل أيضًا ألنو يركز فقط عمى مدخل التحول الكمي وأىمل باقي مداخل  ةالباحث ترى

 التحول بالرغم من أىميتيا وانتشارىا.
انتقال المصارف التقميدية من التعامل المحظور شرعًا إلى التعامل المباح " آخر عمى أنيا: وعرفيا باحث 

والموافق ألحكام الشريعة اإلسالمية، بحيث يتم إحالل العمل المصرفي المطابق ألحكام الشريعة اإلسالمية محل 
واعد وأسس الشريعة العمل المصرفي المخالف ليا، حتى يصبح جميع أعمال المصرف وأنشطتو خاضعة لق

 2."اإلسالمية، ولكن ىذا التحول يختمف من مصرف إلى آخر تبعًا لختالف الدوافع الكامنة وراء التحول
أن ىذا التعريف أخذ بعين االعتبار وجود أشكال مختمفة لعممية التحول تختمف باختالف األسباب  ةالباحث ترى

 التي دفعت المصرف لمتحول.
وجود رغبة لدى المصارف التقميدية بتقديم عممية تحول المصارف اإلسالمية بأنيا:  حثةالباعرِّف وبالتالي ت

خدمات ومنتجات إسالمية وذلك إما بشكل كمي من خالل اإلحالل الكامل لمعمميات المصرفية اإلسالمية محل 
المنتجات  العمميات المصرفية التقميدية أو بشكل جزئي من خالل تقديم منتجات وخدمات إسالمية بجانب

والخدمات التقميدية وذلك لمعديد من األسباب تتفاوت بين أسباب عقائدية واجتماعية وبين أسباب تجارية 
 وربحية صرفة.   

 
 
 
 
 

                                                           
مكانيات النجاح-تحول البنوك التقميدية )الربوية( لممصرفية اإلسالمية  ،2009بريش، عبد القادر و حمو، محمد،   1 ع سابق مرج، الحظوظ وا 

 .3، صذكره

دراسة لبيان مدى إمكانية التطبيق في  –"تحول المصارف التقميدية لمعمل وفق أحكام الشريعة اإٍلسالمية  ،2007العطيات، يزن خمف سالم ،  2
 .46"، مرجع سابق ذكره، ص-األردن
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 ثانيًا: أسباب تحول المصارف التقميدية لمعمل المصرفي اإلسالمي:
 بجانب إسالمية مصرفية منتجات تقديم إلى أو اإلسالمي المصرفي لمعمل التحول إلى المصارف من العديد تتجو

 -:أىميا األسباب من لمعديد التقميدية المصرفية المنتجات
 1.الربا وخاصة لمشريعة المخالفة األعمال ممارسة عن التوقف. 1 

ونواىيو من جية،  بأوامره وااللتزام شرعو بتطبيق تعالى اهلل ألمر ُيعتبر الوازع الديني واالعتقاد بوجوب االستجابة
يمان بحرمة الربا حرمة قطعية بجميع صوره وأشكالو والتسميم بأن نظام الفوائد المصرفية إنما ىو نظام ربوي اإلو 

 الشرعية أحكام وفق لمعمل التقميدي المصرف تحول من أىم الدوافع وراءفاسد شرعًا بال ريب من جية أخرى، 
 .الربا وخاصة لمشريعة المخالفة األعمال سةممار  عن والتوقف التوبة مبدأ من مستمد الدافع وىذا اإلسالمية،

  2. محاربة التضخم والقضاء عمى سوء توزيع الثروات في المجتمع:2
 ىذا تعميل في اجتيدوا المسممين المفكرين في البداية لم يكن تحريم الفائدة المصرفية ألسباب اقتصادية، ولكن

يجعل من  الفائدةالتمويل المصرفي في االقتصاد المتمركز عمى االقتصادية، ف وآثاره تطبيقو ومنطقية التحريم
فخمق النقود في النظام القائم  ،وليس لمتوازن النقدي يق المصارف أداة لالختالل النقديالتوسع النقدي عن طر 

عمى يرتبط أساسًا بمدى مالءة المقترض وسمعتو االئتمانية في ضمان القرض وفوائده الربوية، وليس  عمى الفائدة
التوقعات اإلنتاجية لمنقود المستخدمة. ومن ثم فميس ىناك ارتباط بين خمق النقود الجديدة واإلنتاج اإلضافي من 
السمع والخدمات .... إضافة إلى األغراض غير اإلنتاجية التي يتم التوسع النقدي المصرفي من أجميا كأغراض 

                                                           
1
 نظر في: ا  

 . 5 - 4ص  الكويت، اإلسالمي، التراث إحياء جمعية، اتوتحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضي، 1992ربيعة، سعود محمد،  -
 ،الديوان األميري اإلسالمية، الشريعة تطبيق الستكمال العميا االستشارية المجنة ،"والقانوني القتصادي النظام من الفائدة إلغاء نحو""، البعمي -

 .13 -14، ص  الكويت
- Robert M. Hathaway and Wilson Lee, 2004,  Islamization and the Pakistani Economy, Woodrow Wilson 

International Center for Scholars, Washington, D.C., p48.  

- Justin Dargin, 2009,The Islamization of project finance in the Gulf states, Oil & Gas Financial Journal, 

volume 6, issue 2, P2.  
2

 انظر في:  

 .36-35ص  ،مرجع سابق ذكره ،"والقانوني االقتصادي النظام من الفائدة إلغاء نحو"  البعلي، -

- Mohamed Hashem Rashwan, 2010, A Comparison Between Islamic And Traditional Banks: Pre And Post 

The 2008 Financial Crisis, The British University in Egypt, Egypt, P3-4. 

- Alasrag ,Hussein, 2010, Global Financial Crisis and Islamic Finance , Arab Republic  of Egypt -Ministry of 

Trade and Industry, Egypt , p6-7. 

- Shahid, Haseeb & others, 2010, Efficiencies Comparison of Islamic and Conventional Banks of Pakistan, 

International Research Journal of Finance and Economics, Euro Journals Publishing, p 25. 

- Jahongirbek Burhonov, 2006, Islamic Banking Operations Of Commercial Banks Under Islamic Banking 

Scheme (Ibs) Of Malaysia:The Performance Analysis, Faculty Of Economics, Thammasat University 

Bangkok, Thailand, P13-14 

-.Dahang Bunchuan, 2006, Islamic Banking And Finance: Is It Complementing Or Competing The 

Conventional Banks, MBA, P11 
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فيحدث تبعًا لذلك انفصام بين المبادالت   والطمب النقدي،بين العرض النقدي  المضاربة، وىذا يزيد من االختالل
 الحقيقية والتدفقات النقدية والذي يعد بدوره جوىر عدم االستقرار والتضخم. 

كما سببت المصارف التقميدية، من خالل ما تقوم بو من عممية تضخيم لألصول المالية، وخمق ألصول جديدة 
الحقيقية، وقوع االقتصاد العالمي في أزمات خانقة استمرت في سحق دون أن يكون ليا ما يكافئ من األصول 

مدخرات الكثرة التي ال تدرك تعقيدات االقتصاد المعاصر بما يتضمنو من منتجات مالية معقدة، لتصب كل 
المنافع في جيوب القمة ممن ادركوا خصائص ىذا النظام وراحوا يستخدمون معرفتيم ىذه لجني المال بأي أسموب 

يما كانت النتائج التي ستترتب عمى ما يقومون بو، وىذا ما أدى إلى سوء توزيع الثروات في المجتمع وبالتالي وم
 زيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء.

، فاالقتصاد حقيقيىذا عمى حين تتمركز عممية العرض النقدي في النظام النقدي اإلسالمي حول االستثمار ال
وامتزاجو بالمال وليس الرغبة األحادية فقط في اإلفادة من المال بإقراضو، وبذلك تستطيع  الحقيقي ىو إرادة العمل

المؤسسات المالية اإلسالمية أن تؤدي دورىا في إعادة ىيكمة االقتصاد القومي من خالل دورىا المتميز في 
 الشريعة اإلسالمية. اإلنتاج والتوزيع وما تقوم عميو من استراتيجية خاصة في النمو وفق مقاصد وأحكام

وبالتالي فإن من األسباب األساسية التي دفعت الكثير من االقتصاديين بالمناداة لمتحول لمصيرفة اإلسالمية ىو 
الرغبة في التخمص من المشكالت االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن التعامل بالفائدة، والرغبة األكيدة في 

القائمة عمى استثمارات حقيقية وممموسة موجو نحو حاجات المجتمع المشروعة  تحقيق التنمية االقتصادية الحقيقية
 وتحقيق العدالة في توزيع الثروات في المجتمع.

  1:  السعي نحو تعظيم األرباح. 3
 فقد دخمت مصارف عقائدي، إلى التحول لممصرفية اإلسالمية ليدف التقميدية التي سعت المصارف بخالف

 تجارية صرفًة، فمم العتبارات اإلسالمي المصرفي العمل ميدان إلى العالمية، المصارف خاصة تقميدية أخرى،
الشرعية بل كان  وتطبيقاتو اإلسالمي المصرفي العمل في تنمية برغبة عقائدياً  دخوالً  الحال دخوليا بطبيعة يكن

 .ألىداف تسويقية
                                                           

1
 انظر في:  

، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف وامل النجاحالفروع اإلسالمية في البنوك التقميدية ضوابط التأسيس وع، 2010السرحي، لطف محمد، - 
 .8صاإلسالمية اليمنية الواقع وآفاق المستقبل، الجميورية اليمنية، 

بحث مقدم لممؤتمر  ،النوافذ اإلسالمية لممصارف التقميدية: تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي، 2005المرطان، سعيد سعد،  -
 .7سالمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص العالمي الثالث لالقتصاد اإل

أثر التحول للمصرفية اإلسالمية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية ، 4232العطيات، يزن خلف والحكيم ، منير سليمان،  -

 .6، صورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، طرابلس، ليبيا ،وتوظيفها

- Marwan Mikhae & others , 2009, Islamic Banking in  The Mena region, Blom Invest Bank SAL, P29. 

-Zeinab Mohamed El-Gawady, 2005,"Possibility of Cooperation between Islamic Banksand Conventional 

Banks", 6th October University, Giza- Egypt, p7.  
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يعتبر  مى حصة أكبر من السوق المصرفيةوجذب المزيد من رؤوس األموال لالستحواذ عفيدف تعظيم األرباح 
أن العمل المصرفي المتوافق مع أحكام  وبما ،اليدف األساسي الذي تيدف المصارف التقميدية لموصول إليو

المصارف التقميدية إلى  أمن الطبيعي أن تمج وفإن ،لتحقيق األرباح خصباً  الشريعة اإلسالمية يمثل مصدراً 
 .ا المصدر الخصبمكان من ىذاإل االستفادة قدر

رأت المصارف التقميدية خاصة العالمية في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية وسيمة تتيح ليا  فمقد
 أسواقاً  أماميا وجدت استغالل الفرص السوقية المتاحة بين العمالء الراغبين في التعامل المصرفي اإلسالمي، فقد

 المصرفية المؤسسات الزمن، من عقدين قبل فييا، يوجد يكن لم منطقة في ةضخم مالية موارد بيا ومتنامية كبيرة
 تسعى المصارف ىذه راحت كمو لذلك. الغربي العالم في العمالقة التقميدية بالمصارف مقارنتيا يمكن التي الحديثة
 الذي وباألسموب وبطريقت كل اإلسالمية، المصرفية الخدمات تقديم خالل من الموارد ىذه وتعبئة الجتذاب حثيثاً 

 وأىدافو. عممو استراتيجية مع يتناسب

 .ةاإلسالمي المصارف حققتو الذي النجاح محاكاة .4
اإلسالمية والتطور المستمر لمعدالت نموىا خالل العقود األخيرة، تعد من إن النجاحات التي حققتيا الصيرفة 

 وجو نحو العمل المصرفي اإلسالمي.األسباب األساسية التي دفت العديد من المصارف التقميدية لمت
ىذا القطاع ثم أخذ ومن  ،1972إلى عام  يعودىتمام الحقيقي بالتعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية فاال

 فقد...( العمالء من الكثير استقطاب األصول، حجم زيادة اإلسالمية، المصارف عدد زيادة)بالتوسع الكبير والنمو 
 إلى 2002 عام نياية في% 8.8 من المصرفية الموجودات إجمالي من حصتو فعاستطاع ىذا القطاع من ر 

 - 2003 بين ما الفترة خالل ىائل سنوي بمعدل ىذا القطاع ربح صافي زاد كما 2008 عام حتى% 13.4
 المنتيية الثالثة األعوام خالل سنوياً % 27وصمت إلى  سبةبن الودائع إجمالي أيضاً  زاد وقد% 49 ليبمغ 2007

 2006.1 العام في
والمؤسسات  المصارفتوقع خبراء في صناعة التمويل اإلسالمي، بأن تصل قيمة األصول التي تديرىا قد  و

 2.تريميونات دوالر أمريكي 4إلى نحو  2020المالية اإلسالمية عمى مستوى العالم بحمول عام 
تو الصيرفة اإلسالمية في مجال لبعض المخططات التي توضح النمو الذي حقق الباحثةعرض توفيما يمي س

 األصول والصكوك اإلسالمية والتمويل خالل األعوام السابقة:
 
 
 

                                                           
دارة دراسة قام بيا الم  1 جمس العالمي لالقتصاد االسالمي وتم نشر نتائج ىذه الدراسة بواسطة: شركة األضواء الدولية لالستشارات التسويقية وا 

، عمان، األردن، تقرير عن أداء البنوك والنوافذ اإلسالمية ودرجة النجازات التي حققتيا خالل السنوات القميمة الماضية، 2008المشاريع، 
 .5ص

، مقال منشور 6193، المجمة االقتصادية، العدد 2010، توازن النظام المالي العالمي مرىون بمتنامي أعمال المصرفية اإلسالميةخبراء:   2 
     http://www.aleqt.com/2010/09/25/article_446308.html : عمى الموقع
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 أصول المصارف اإلسالمية في العالم )مميار دوالر( (:1-1)رقم الشكل 

 
 باالستناد إلى:  الباحثةإعداد المصدر:  

Marwan Mikhae & others , 2009, Islamic Banking in  The Mena region, Op.Cit, p7. 
 

 الصكوك اإلسالمية في العالم )مميار دوالر( إصدار (:2-1)رقم الشكل 

 
 بالستناد إلى:  الباحثةمن إعداد  المصدر:

Faisal Sarkhou, 2012, Secondary market and regulation are necessary to take sukuk to 

the next level,  Zawya: 

http://www.zawya.com/story/secondary_market_and_regulation_are_necessary_to_ta

ke_sukuk_to_the_next_level- zawya20120604071820/) 

 
 
 
 
 
 

 )مميار دوالر( تمويل اإلسالمي في العالم(: ال3-1) رقم لشكلا

http://www.zawya.com/story/Secondary_market_and_regulation_are_necessary_to_take_sukuk_to_the_next_level-%20ZAWYA20120604071820/
http://www.zawya.com/story/Secondary_market_and_regulation_are_necessary_to_take_sukuk_to_the_next_level-%20ZAWYA20120604071820/
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 بالستناد إلى:  الباحثةمن إعداد  المصدر:

 - Duncan McKenzie, 2012 ,Financial Markets Series  Islamic Finance, The City UK, UK, 

P7. 
تحول لممصرفية اإلسالمية ىو رغبتيا نجد أن من األسباب األساسية التي دفعت المصارف التقميدية لم مما سبق 

 .ارد واستخداماتيا وتحقيق األرباحفي منافسة المصارف اإلسالمية بعد النجاحات التي حققتيا في جذب المو 

 : 8002لعام  .األزمة المالية العالمية5
سبب  -سالميالتي دفعت المصارف التقميدية لمتحول لمعمل المصرفي اإل -إلى األسباب السابقة  ةالباحثضيف ت

، فقد أصبح من المعروف أن األزمة المالية تركت آثارًا 2008لعام رئيسي وجوىري وىو األزمة المالية العالمية 
، فقد جميع القطاعات دون استثناء، إال أن القطاع المالي والمصرفي كان أكثر القطاعات تأثرًا باألزمةسمبية عمى 

 تمو الواحدة تساقطتلمصارف والمؤسسات المالية التقميدية اليامة حيث سببت األزمة المالية بإفالس العديد من ا
 .بيا التنبؤ أو األزمة ىذه تفادي في الطويمة خبرتيا تسعفيا فمم مقاومة أدنى دون الدومينو كأحجار األخرى

قد استطاعت أما بالنسبة لممصارف اإلسالمية فقد كان تأثرىا باألزمة المالية تأثرًا محدودًا وغير مباشرًا ف 
المصارف اإلسالمية أن تخرج من األزمة بأقل خسائر، فمم نسمع حتى اآلن أن مصرفًا إسالميًا قد أفمس، فقد 

 اقتصر التأثير السمبي لألزمة المالية العالمية عمى المصارف اإلسالمية بما يمي:
مصارف اإلسالمية انخفاض أرباح المصارف اإلسالمية، فقد بينت العديد من الدراسات أن أرباح ال -

إلى  الباحثةبرأي ويعود سبب ذلك  ،2009وخاصة الخميجية منيا قد انخفضت بشكل كبير في عام 
مارات المصارف ثالستوصول آثار األزمة إلى االقتصاد الحقيقي والذي يعد بدوره المكان الوحيد 

  اإلسالمية.

باألصول صارف اإلسالمية تحتفظ انخفاض قيمة أصول المصارف اإلسالمية، فكما ىو معروف فإن الم -
)فالمصارف اإلسالمية تحتفظ عمى األقل العينية أكثر من المصارف التقميدية خاصة األصول العقارية 

 .(STANDARD & POOR'S% من أصوليا بشكل عيني وذلك حسب احصائية 20بنسبة 
 قطتين التاليتين:  بتمخيصيا بالن الباحثة تأما بالنسبة لألثار اإليجابية فيي عديدة وقد قام

فساح المجال لعمميا بل والـدعوة - الدوليـة  بروز ظاىرة المصارف اإلسالمية واعتراف المجتمع الدولي بيا، وا 
فقد قالت وزيرة المالية الفرنسـية كريسـتان الغـارد: سـأكافح الستصـدار قـوانين تجعـل المصـرفية  بيا،" لألخذ

فرنسـا، وقـال وزيـر الماليـة البريطـاني فـي مـؤتمر المصـرفية اإلسالمية تعمل بجانب المصرفية التقميدية فـي 
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، )إن المصـرفية اإلسـالمية تعممنـا كيـف يجـب أن 2009اإلسالمية الذي عقد في لندن بعـد شـير رمضـان 
 1تكون عميو المصرفية العالمية("

المية ساعدت األزمة في زيادة الثقة بالعمل المصرفي اإلسالمي مما أدى إلى انتشار المصارف اإلس  -
، وقيام المصارف 2(2011 عام نياية" بنك تيسير" بفرنسا إسالمي مصرف أول )مثل افتتاح الجديدة

 أنشأ الذي الفرنسي Society General"3" مصرف )مثل التقميدية بفتح فروع لممعامالت اإلسالمية
ذ لمعمل المصرفي رف التقميدية بفتح نوافااإلسالمية(، وقيام بعض المص لمشريعة وفقاً  تمويل صناديق
 خدماتو خالليا من ليقدم إسالمية نوافذ البريطاني الذي قام بفتح" Scotland" مصرف )مثل اإلسالمي
 .4اإلسالمية( المصرفية

بوضوح ثبات المصارف  بينتاألزمة المالية العالمية الحالية قد بالتالي فإن صمود الصيرفة اإلسالمية في وجو 
مما عززت قناعات االقتصاديين بموضوعية وجدوى الصيرفة اإلسالمية من  اث األزمة،اإلسالمية وقمة تأثرىا بأحد

المنظور االقتصادي البحت بغض النظر عن البعد العقائدي لميكانيكية عمميا، ومن ثم فال نستغرب حينما نرى 
لعالمية في لندن من ينادي في األخذ بتجربة الصيرفة اإلسالمية ودراستيا وتطبيقيا في عواصم أسواق المال ا

 وباريس ونيويورك.
 

ا األسباب األساسية التي دفعت المصارف التقميدية لمتوجو ملدراستين تناولت كل مني ةالباحثعرض توفيما يمي س
 نحو العمل المصرفي اإلسالمي:  

في  قميديةالت من خالل توزيع استبيانات عمى أصحاب القرار في المصارفتمت دراسة ميدانية  :5الدراسة األولى
 الدوافع أىم لىإ التعرف ، لمحاولةاإلسالميةالتي تحولت لمعمل وفق أحكام الشريعة و  المممكة العربية السعودية

  :الدراسة ىذه نتائج يمي وفيما قرار التحول، اتخاذ كانت وراء التي
 عمالء الحاليين.لا% من المصارف كان الدافع الرئيسي ليا عمى التحول ىو االستجابة لرغبة شريحة من  82
 % من المصارف كان الدافع الرئيسي ليا عمى التحول ىو اإليمان بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية65
 ة.% من المصارف كان الدافع الرئيسي ليا عمى التحول ىو الحصول عمى حصة أكبر من السوق المصرفي 47

لتيقن بأن المستقبل لممصرفية اإلسالمية في % من المصارف كان الدافع الرئيسي ليا عمى التحول ىو ا29.4
 ظل العولمة.

                                                           
1
 .104ص ،سابق ذكره مرجع األزمة المالية العالمية ومعالجتيا من منظور إسالمي،الحالق، سعيد،  
2
 http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=4891 موقع العالمي لالقتصاد اإلسالمي  

3
    / http://www.sgcib.com   الموقع الرسمي لممصرف  

  http://www.bankofscotland.co.uk/   صرف الموقع الرسمي لمم    4
  

 تقييم ظاىرة تحول البنوك التقميدية لممصرفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن تجرية بعض البنوك، 2006مصطفى، مصفى ابراىيم محمد،   5
 .141-139مرجع سابق ذكره، ص السعودية،

  الشريعة اإلسالمية إما كميًا أو جزئيًا، وىذه  الدراسة عمى مجموعة من المصارف التقميدية في السعودية والتي تحولت لمعمل وفق أحكام أجريت
 السعودي األمريكي. ومصرفالسعودي البريطاني،  ومصرفالرياض،  ومصرفاألىمي التجاري،  ومصرفالجزيرة،  مصرفالمصارف ىي: 

http://www.bankofscotland.co.uk/
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 % من المصارف كان الدافع الرئيسي ليا عمى التحول ىو محاكاة النجاح الذي حققتو المصارف اإلسالمية.24
توزيع استبيانات عمى  وقد تمت الدراسة من خاللقام بيا المجمس العالمي لالقتصاد االسالمي  1:الدراسة الثانية

عة من رجال االقتصاد والميتمين بشؤون المصارف وذلك بيدف معرفة آراءىم حول األسباب التي دفعت مجمو 
 وفيما يمي نتائج ىذه الدراسة: إسالمية، تقديم منتجات مالية إلى المصارف في العالم من العديد
 ات إسالمية ىو يقينلتقديم منتج التقميدية أفراد العينة كان رأييم أن الدافع الرئيسي لممصارفمن %  30

 اإلسالمي. لمنظام االقتصادي ىو المستقبل أن التقميدية المصارف
 لتقديم منتجات إسالمية ىو اإلعجاب التقميدية% من أفراد العينة كان رأييم أن الدافع الرئيسي لممصارف 20 

 المالية. المنتجات بيذه الشديد رواإلنبيا
مقاصد  لتقديم منتجات إسالمية ىو تحقيق التقميدية فع الرئيسي لممصارف% من أفراد العينة كان رأييم أن الدا20

 بعيدة كل البعد عن أي ىدف أو ُبعد إسالمي. لممصرفربحية بحتة 
 األفراد بعض % من أفراد العينة كان رأييم أن الدافع الرئيسي لممصارف لتقديم منتجات إسالمية ىو استمالة20

 لمصاليا اإلسالمية. أصحاب النفوذ األغنياء المسممين
 والرجوع واإلنابة التوبة% من أفراد العينة كان رأييم أن الدافع الرئيسي لممصارف لتقديم منتجات إسالمية ىو 10
 . الديانات جميع عند محرم ىو ما كل بترك نفسو عمى اإلنسان ضمير يممييا التي السميمة الفطرة إلى

                                                           
دارة وتم نشر نتائج ىذه الدراسة بواسطة: شركة األضواء الد اإلسالميدراسة قام بيا المجمس العالمي لالقتصاد   1 ولية لالستشارات التسويقية وا 

مرجع سابق ذكره،  تقرير عن أداء البنوك والنوافذ اإلسالمية ودرجة النجازات التي حققتيا خالل السنوات القميمة الماضية،، 2008المشاريع، 
 .2ص
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 الفصؿ الثاني
 تحوؿ المصارؼ التقميدية لمعمؿ المصرفي اإلسالمي آلية

 مقدمة: 
ومدى مشروعية  اإلسبلمي المصرفيمداخؿ تحوؿ المصارؼ التقميدية لمعمؿ أنواع و  ةتناوؿ الباحثتفي ىذا الفصؿ س

 بعرض ةقـو الباحثتسومف ثـ ، بعرض متطمبات وعقبات التحوؿ قـو أيضاً تكما سىذه الظاىرة مف الناحية الفقيية، 
بناًء  ،والصادر عف ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلميةتحوؿ الخاص بال 6المعيار الشرعي رقـ 

 عمى ما سبؽ سيتوزع ىذا الفصؿ عمى مبحثيف اثنيف كما يمي: 
 اإلسالمي المصرفي لمعمؿ التقميدية المصارؼ تحوؿ مداخؿأنواع و : األوؿ المبحث
 اإلسالمي المصرفي لمعمؿ التقميدية المصارؼ تحوؿ وعقبات متطمبات: الثاني ثالمبح
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 المبحث األوؿ
 أنواع ومداخؿ تحوؿ المصارؼ التقميدية لمعمؿ المصرفي اإلسالمي

 مقدمة:
تعدد صور ممارسة  رفة اإلسبلمية إلىدفعت المصارؼ التقميدية لمتحوؿ إلى الصي أدى التعدد في األسباب التي

مصرفية إسبلمية ضمف ومنتجات  اتقديـ خدمبت فبينما اكتفى البعض ،التقميدية المصارؼفة اإلسبلمية في الصير 
ىيكميا إنشاء نوافذ إسبلمية في إطار وحدة إدارية داخؿ فإف البعض اآلخر أقدـ عمى التقميدية، ومنتجاتيا خدماتيا 

مصرفية إسبلمية ومنتجات خدمات  مف خبلليادـ قتفروع إسبلمية مستقمة  ءنشاواختارت مصارؼ أخرى إالتنظيمي، 
ف ىذا االختبلؼ في تحوؿ ىذا باإلضافة إلى قياـ بعض المصارؼ بالمتكاممة،  الكامؿ لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي، وا 

 المداخؿ أدى إلى اختبلؼ آراء ووجيات نظر العمماء المعاصريف حوليا بيف مؤيد ومعارض.
قـو ت، كما ستحوؿ المصارؼ التقميدية لمعمؿ المصرفي اإلسبلميواع ومداخؿ أنالباحثة عرض تس وفي ىذا المبحث

 الشرعييف حوؿ مدى مشروعية ظاىرة التحوؿ بمختمؼ مداخمو.  أيضًا بعرض آراء ةالباحث
 المصارؼ  تحوؿواًل: أنواع أ

ض ألنواع  تحوؿ التحوؿ إلى نوعيف أساسييف يتفرع عنيما مجموعة مف المداخؿ، وفيما يمي عر  ةالباحث تقسَّم
 المصارؼ التقميدية لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي: 

 الكمي التحوؿالنوع األوؿ: 
 المخالفة، األعماؿ مكاف اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع المتوافقة األعماؿ إحبلؿ خبلؿ التحوؿ مف مف ويتـ ىذا النوع

 1اإلسبلمية. الشريعة أحكاـ وفؽ العمؿ إلى بالكامؿ المصرؼ يتحوؿ وبذلؾ
، حيث تعمف السمطة السياسية عف نيتيا  عف الحكومة عف قرار صادر اً مف الممكف أف يكوف التحوؿ الكمي ناتجو 

والتوقؼ عف ممارسة أي  اإلسبلمية الشريعةأحكاـ  بتطبيؽ بأسممة النظاـ المالي والنقدي، لذلؾ تقـو بإصدار قرار
مف خبلؿ  ةياإلسبلم عةيأحكاـ الشر  خالؼيمما  رهيوغئدة بالفاأعماؿ مخالفة ليا، وبالتالي التوقؼ عف التعامؿ 

                                                           
1

 تحوؿ لممصرفية اإلسالمية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفيا،أثر ال، 2010العطيات، يزف خمؼ والحكيـ ، منير سميماف،  
 .7مرجع سابؽ ذكره، ص


ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت ىذا النوع مف التحوؿ الكمي، مف أجؿ ذلؾ لف يتعرض الباحث ليذا النوع مف التحوؿ الكمي وأي   

 ُيقصد بيا التحوؿ الكمي الصادر عف إدارة المصرؼ. ذكر لمتحوؿ الكمي في ىذه الدراسة 
 لمتوسع في معرفة تجربة كؿ مف إيراف وباكستاف والسوداف يمكف الرجوع إلى الدراسات التالية: 

-Ashfaq Ahmad & Others, 2010, Banking Developments in Pakistan: A Journey from Conventional to Islamic 

Banking, European Journal of Social Sciences – Volume 17, Number 1. 

-Mehdi Sadeghi Shahdani, 2007, Islamic Banking In Iran From Theory To Practice, Proceedings of the  2nd 

Islamic Conference organized by Faculty of Economics and Muamalat, Islamic Science University of Malaysia 
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عمى ىذا النوع مف التحوؿ ومثاؿ  ،اإلسبلمية الشريعة حكاـلتعمؿ وفؽ أ تحويمياوالعمؿ عمى  ،التقميديةالمصارؼ 
 .1(1983)عاـ  وباكستاف (1985)السوداف ( و 1982)عاـ  إيرافكؿ مف  ا حدث فيالكمي م

قرار صادر عف إدارة المصرؼ حيث يعمف المصرؼ عف نيتو بالتحوؿ الكامؿ الكمي عف كما يمكف أف ينتج التحوؿ 
المتعارضة مع أحكاـ  وفؽ خطة زمنية معمنة ومحددة الخطوات يتخمص خبلليا المصرؼ مف المنتجات المصرفية

زيد الوزف النسبي ليا اإلسبلمية، حيث ي الشريعة اإلسبلمية لتحؿ محميا المنتجات المصرفية المطابقة ألحكاـ الشريعة
 2المتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية. عمى حساب نقص الوزف النسبي لممنتجات التقميدية غير

 
 3التحوؿ الجزئي النوع الثاني: 

يقـو التقميدي، حيث المصرفي يتـ تقديـ خدمات ومنتجات إسبلمية ولكف في ظؿ النظاـ وفي ىذا النوع مف التحوؿ 
ويتـ ذلؾ   ،تقميديةالمصرفية وخدماتو ال ومصرفية إسبلمية إلى جانب منتجات وخدمات ـ منتجاتالمصرؼ التقميدي بتقدي

أومف خبلؿ إنشاء المصرؼ التقميدي لنوافذ تقدـ منتجات  فروع إسبلمية تابعة لممصرؼ التقميدي،إما مف خبلؿ 
 مصرفية وصيغ لخدمات ميديالتق المصرؼ استحداث أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أو مف خبلؿ مصرفية متوافؽ مع

 جنبًا إلى جنب مع باقي الخدمات والصيغ المصرفية التقميدية.   يقدميا

                                                           
 انظر في: 1

تحوؿ المصارؼ التقميدية في ليبيا نحو الصيرفة اإلسالمية، دراسة تطبيقية عمى مصرفي ، 2010مصطفى عمي واسويسي، نوري محمد،  حميرة، أبو -
 .6، ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسبلمية الثاني، طرابمس، ليبيا، ص الجميورية والتجارة والتنمية

- Mehboob UL-HASSAN, 2007, The Islamization of the Economy and the Development of Islamic                    

Banking in Pakistan, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, P94-95.. 
2
 انظر في:  

 .98-97ص ، مرجع سابؽ ذكره، المية"تقييـ ظاىرة تحوؿ البنوؾ التقميدية لممصرفية اإلس، "2006مصطفى، إبراىيـ محمد،  -
- Jahongirbek Burhonov,  2006, Islamic Banking Operations Of Commercial Banks Under Islamic Banking 

Scheme (Ibs) Of Malaysia: The Performance Analysis, Faculty Of  Economics, Thammasat University Bangkok, 

Thailand, P3-4. 
 
3

 اوظش في: 

 أثر التحوؿ لممصرفية اإلسالمية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفيا،، 2010العطيات، يزف خمؼ والحكيـ ، منير سميماف،  - 
 .9مرجع سابؽ ذكره، ص

 .11مرجع سابؽ ذكره، صممصارؼ التقميدية، النوافذ اإلسالمية ل: تقويـ المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي، 2005المرطاف، سعيد سعد،  --
- Chris De Noose, 2009, Islamic Banking And Finance Insight On Possibilities For Europe, WSBI/ESBG Inc., 

p29. 

- Heiko Hesse, Andreas A. Jobst & Juan Solé, 2008, Trends and Challenges in Islamic Finance, World Economics 

• Vol. 9 • No. 2, P 179. 
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 مداخؿ عممية تحوؿ المصارؼ: ثانيًا:  
مدخؿ التحوؿ عمى أنو: الباحثة  ترفمجموعة مف مداخؿ التحوؿ، حيث عِ  يتفرع عف نوعي التحوؿ )الكمي والجزئي(

في  –لتقميدي لكي يقـو مف خبلليا بممارسة العمؿ المصرفي اإلسبلمي ويتوقؼ ذلؾ الطريقة التي اختارىا المصرؼ ا
       وفيما يمي عرض ألىـ مداخؿ التحوؿ:يحققو مف التحوؿ،  فعمى اليدؼ الذي يريد أ -أغمب األحياف

 لعمؿ المصرفي اإلسالمي: إلى ابالكامؿ  تقميديال مصرؼالمدخؿ تحوؿ  .1
ؿ الكامؿ لممصرؼ التقميدي إلى مصرؼ إسبلمي وذلؾ مف خبلؿ إحبلؿ األعماؿ ييدؼ ىذا المدخؿ إلى التحوي

 مبادئالمتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مكاف األعماؿ المخالفة، وبذلؾ يتحوؿ المصرؼ بالكامؿ إلى العمؿ وفؽ 
  .1لفائدةباالشريعة وأىميا التعامؿ  لمبادئالشريعة اإلسبلمية، ويتوقؼ عف ممارسة أي عمؿ مخالؼ 

 ومف الممكف أف تتـ عممية التحوؿ الكمي مف خالؿ الطريقتيف التاليتيف:
التحوؿ الكمي مف وىذا ما ُيسمى  إسبلمي مصرؼإلى  التقميدي مصرؼال بتحويؿ قرار مف المؤسسيف: الطريقة األولى

ف الداخؿ مى التحوؿ الكمي مومثاؿ ع)2وىذه الطريقة لمتحوؿ الكمي تعتبر ىي الطريقة الشائعة والمنتشرة  الداخؿ،
مصرؼ الجزيرة السعودي بتحوؿ جميع عمميات المصرؼ إلى عمميات تتوافؽ مع مبادئ  القرار الذي اتخذه مؤسسو

  . 3(2005وانتيى في عاـ  1998 عاـالشريعة اإلسبلمية بدءًا مف 

الكمي التحوؿ وىذا ما ُيسمى  يإسبلم مصرؼتحويمو إلى  التقميدي بغرضلممصرؼ شراء مستثمريف  :طريقة الثانيةلا
 يديتقمالباالستحواذ عمى مصرؼ البحريني السعودي  اإلسبلمي السبلـ)مثاؿ عمى ذلؾ قياـ مصرؼ 4 مف الخارج

 .(5وذلؾ بيدؼ تحويمو إلى مصرؼ إسبلمي

اٍو، عمى أساس تنفيذ خطة التحوؿ في جميع أقساـ المصرؼ وفروعو بشكؿ متوازف ومتسالتحوؿ الكمي ويقـو مدخؿ 
وعمى مراحؿ زمنية محددة، بحيث يتحقؽ التكامؿ لمنظاـ المصرفي القائـ عمى أساس خمو معامبلتو مف الربا أو أي 

 محظور شرعي آخر عند تنفيذ آخر مرحمة زمنية مف مراحؿ التحوؿ.

اـ الشريعة ومف مميزات ىذا المدخؿ تشجيعو لعممية تطوير المنتجات وسرعة البحث عف البدائؿ المتوافقة مع أحك 
 اإلسبلمية وتوجيو كؿ الطاقات المادية والبشرية نحو اليدؼ المشترؾ وىو التحوؿ الكامؿ لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي. 
                                                           

 
1
، أثر التحوؿ لممصرفية اإلسالمية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفيا، 2010العطيات، يزف خمؼ والحكيـ، منير سميماف،    

 .7مرجع سابؽ ذكره، ص 

 .6ذكر، ص المرجع سابؽ ال  2 
3
  .http://www.baj.com الموقع الرسمي لمصرؼ الجزيرة السعودي  

 
4
 الجزء اإلسبلمية، المصرفية واألساليب المعامبلت في بحوث ضمف منشور بحث ،"إسالمي مصرؼ إلى البنؾ تحوؿ"، 2002 الستار، عبد غدة، أبو  

 .313 ص جدة، البركة، دلة مجموعة التوفيؽ، شركة الثالث،

مقاؿ  ،5685مجمة االقتصادية، العدد ، "لبنؾ البحريني السعودي "التقميدي، مصرؼ السالـ "اإلسالمي" يستحوذ عمى ا2009، ربيع، ميدي  5  
 http://www.aleqt.com/2009/05/05/article_224939.htm :تاإلنترنمنشور عمى موقع الجريدة في 

http://www.aleqt.com/2009/05/05/article_224939.htm
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أما عيوب ىذا المدخؿ فيو صعوبة الفصؿ المالي واإلداري بيف المنتجات التقميدية والمنتجات اإلسبلمية أثناء مراحؿ 
في وقت  المصرؼوير المنتجات في كؿ األقساـ واإلدارات والفروع عمى مستوى تنفيذ خطة التحوؿ نظرًا لتطبيؽ تط

بدائؿ  إيجادواحد جنب إلى جنب مع المنتجات التقميدية التي لـ يتـ تطويرىا وتمؾ التي لـ يتمكف المصرؼ مف 
ود كيانات وعدـ وجباإلضافة إلى  ،ويبطئ عممية التحوؿ المصرؼاألمر الذى يضعؼ مف مصداقية  إسبلمية ليا،

 1إدارية مستقمة أماـ العمبلء والمجتمع تحمؿ الصبغة اإلسبلمية الكاممة أثناء مراحؿ تطبيؽ خطة التحوؿ. 

تحت اسـ  يالذى كاف يعمؿ كمصرؼ تقميد يالسعود يبيذا المدخؿ كؿ مف مصرؼ التمويؿ المصر  ذوقد أخ 
الكويت والشرؽ  ومصرؼ 1998 -1984فترة مف خبلؿ ال تدريجياً  ياإلسبلم يمصرؼ األىراـ وتحوؿ لمعمؿ المصرف

ي الشارقة الوطنومصرؼ  2010التقميدي الذي تحوؿ إلى مصرؼ األىمي المتحد في الربع الثاني مف عاـ األوسط 
مصرؼ اإلنماء الصناعي الذي تحوؿ إلى  مصرؼ األردف دبي  وكذلؾ. 2الذي تحوؿ إلى مصرؼ الشارقة اإلسبلمي

 .  4اإلسبلمي إلى مصرؼ الكويت الدولي 2007في يوليو العقاري الذي تحوؿ ومصرؼ الكويت  3اإلسبلمي
 
 :الفروع اإلسالميةمدخؿ   -2
المصرفية والعمميات وتمارس جميع األنشطة  تقميديةالفروع التي تنتمي إلى مصارؼ  :بأنياؼ الفروع اإلسبلمية ُتعرَّ 

ؼ التقميدي مف خبلؿ الفروع اإلسبلمية أف يمارس النشاط ، وبالتالي يستطيع المصر الشريعة اإلسبلميةألحكاـ طبقًا 
 5المصرفي اإلسبلمي بالتوازي مع ممارستو لمنشاط المصرفي التقميدي.

التي اتجيت إلى إنشاء فروع تقدـ خدمات مصرفية وفقًا ألحكاـ  التقميديةوقد كاف مصرؼ مصر في طميعة المصارؼ 
بإنشاء أوؿ فرع يقدـ الخدمات المصرفية اإلسبلمية وأطمؽ  1980الشريعة اإلسبلمية حيث قاـ مصرؼ مصر عاـ 
ومف ثـ تبعو المصرؼ الوطني المصري ثـ المصرؼ األىمي  عميو اسـ "فرع الحسيف لممعامبلت اإلسبلمية"

 6.بالسعودية
 
  :يةالتال الطرؽويمكف تطبيؽ ىذا المدخؿ بإحدى  

 ومثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ قيػػاـ مصػػرؼ .)7البدايػػةصػػرفية اإلسػػبلمية منػػذ إنشػػاء فػػروع جديػػدة ومسػػتقمة لممعػػامبلت الم –أ       
                                                           

1
 .12انسعُديت، جذي، ص انجزيشة، بىك تجشبت: اإلسالميت انمصشفيت إنّ انتمهيذيت انمصشفيت،  مه 2002سعيذ،  مذمذ انغبمذِ،   

 
2
 .100 - 99، مرجع سابؽ ذكره، ص  تقييـ ظاىرة تحوؿ البنوؾ التقميدية لممصرفية اإلسالمية"، "2006مصطفى، إبراىيـ محمد،  

3
  .51، ص2010التقرير السنوي لمصرؼ األردف دبي اإلسبلمي لعاـ   

4
 . 6، ص2008التقرير السنوي لمصرؼ الكويت الدولي اإلسبلمي لعاـ   
5
 اوظش في:  

اإلسبلمي،  مجمة االقتصاد اإلسبلمي، بنؾ دبي الضوابط الشرعية لفروع المعامالت اإلسالمية بالبنوؾ التقميدية،، 2001شحاتو، حسيف حسيف،  -
 . 33، ص240اإلمارات العربية المتحدة، العدد 

-  Juan Solé, 2007, Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems, Op.Cit , P9-11. 
6
 .13-10، صالفروع اإلسالمية التابعة لممصارؼ الربوية دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمية، 2005الشريؼ، فيد،   

7
 .12مرجع سبؽ ذكره، ص ، الفروع اإلسالمية التابعة لممصارؼ الربوية، 2005 ،فيدالشريؼ،   
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Citibank   مصػػػػرؼ  ، وأيضػػػػًا قيػػػػاـ 19961بػػػػرأس مػػػػاؿ مسػػػػتقؿ فػػػػي دولػػػػة البحػػػػريف فػػػػي عػػػػاـ بإنشػػػػاء فػػػػرع إسػػػػبلمي
University Bank  عتبػر أوؿ مصػرؼ تقميػدي ينشػئ والػذي اُ  2005فػي عػاـ  فػرع إسػبلمي مسػتقؿ بإنشػاءالتقميػدي

 (.  2لمصرؼ تقميدي في الواليات المتحدة األمريكية فرع إسبلمي تابع
 إجػػراءالمصػػرفي اإلسػبلمي مػػع ممارسػػة العمػؿ تحويػؿ أحػػد الفػروع التقميديػػة القائمػػة إلػى فػػرع يتخصػص فػػي  –ب       

ي  التغيرات البلزمة لذلؾ، وىذه الطريقة تتطمػب إشػعار العمػبلء بعمميػة التحويػؿ وتخيػرىـ بػيف التعامػؿ مػع الفػرع اإلسػبلم
) ومثاؿ عمى ذلؾ مػا قػاـ بػو مصػرؼ األىمػي  .3نفسو لممصرؼفرع تقميدي آخر  وفقًا لؤلسموب الجديد وبيف التحوؿ إلى

بتحويػػػؿ فروعػػػو التقميديػػػة إلػػػى فػػػروع إسػػػبلمية، ومػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ قػػػاـ بإنشػػػاء إدارة  1992 التجػػػاري حيػػػث بػػػدأ فػػػي عػػػاـ 
 (  4الفروع التقميدية إلى فروع إسبلميةاإلسبلمية لتشرؼ بدورىا عمى تحويؿ  الخدمات المصرفية

فروع إسبلمية مستقمة، فقد قامت  أوجميع نوافذه اإلسبلمية إلى فرع  أو تحويؿ المصرؼ التقميدي لنافذة -ج     
فروع إسبلمية مستقمة وذلؾ بعد النجاح الذي حققتو  أونوافذىا إلى فرع  أو بعض المصارؼ التقميدية بتحويؿ نافذة

ف لدى المصرؼ قاعدة عريضة مف العمبلء الراغبيف في التعامؿ النوافذ في ج ذب المزيد مف العمبلء وبعد أف تكوَّ
في Negara Malaysia . )مثاؿ عمى ذلؾ قياـ مصرؼ 5اإلسبلميةبالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكاـ الشريعة 

 (. 6حققتو النوافذ اإلسبلمية في جذب العمبلءاإلسبلمية إلى فروع وذلؾ بعد النجاح الذي  ماليزيا بتحوؿ بعض نوافذه
 
 مصارؼ التقميدية: مدخؿ إنشاء نوافذ إسالمية داخؿ ال -3
فروعيا أو في النوافذ اإلسبلمية قياـ المصارؼ التقميدية بتخصيص جزء أو حيز في مقارىا الرئيسية مدخؿ قصد بيُ 

  ة دوف غيرىا.التقميدية، تكوف متخصصة في بيع المنتجات والخدمات اإلسبلمي
مف خبللو تقـو المصارؼ التقميدية بتوفير الخدمات  ،فالنافذة اإلسبلمية عبارة عف قسـ مستقؿ في المصرؼ التقميدي

ة متخصصة ميمتيا التأكد مف التزاـ القسـ بأحكاـ يعية، ويشرؼ عمى ىذا القسـ ىيئة شر والمنتجات المصرفية اإلسبلم
 القسـ باستقبللية تامة عف باقي أعماؿ وأنشطة المصرؼ التقميدية. الشريعة اإلسبلمية، ويجب أف يتمتع

وأوؿ مف جاء بفكرة النوافذ اإلسبلمية ىي المصارؼ التقميدية في الدوؿ الغربية غير اإلسبلمية، فقد قامت باستحداث 
عامؿ بالمعامبلت الذيف يمتنعوف عف الت - اإلسبلميةمف الجاليات -ىذه النوافذ وذلؾ بعد أف ازداد عدد العمبلء 

المصرفية المعتمدة عمى سعر الفائدة ويرغبوف في التعامؿ بالمعامبلت المصرفية المتوافقة مع أحكاـ الشريعة 

                                                           
1
 .3، مرجع سابؽ ذكره، ص2008 التي حققتيا خالؿ السنوات القميمة الماضية، اإلنجازاتتقرير عف أداء البنوؾ والنوافذ اإلسالمية ودرجة   
 :University Bankالموقع الرسمي لمصرؼ  2

http://university-bank-islamic.mortgagewebcenter.com/Default.asp?bhcp=1 
3
 .12مرجع سبؽ ذكره، صالفروع اإلسالمية التابعة لممصارؼ الربوية، ،  2005، فيد، الشريؼ  
 .67"، مرجع سابؽ ذكره، ص ميةتقييـ ظاىرة تحوؿ البنوؾ التقميدية لممصرفية اإلسال، "2006مصطفى، إبراىيـ محمد،  4

5
  Chris De Noose, 2009, Islamic Banking  And  Finance Insight On Possibilities For Europe, OP.CIT, p29. 

6
 Malaysian Institute of Economic Research (MIER), 2005, From Windows To Subsidiaries For Islamic Banking, 

P1:                      www.mier.org.my/newsarticles/archives/pdf/drsaiful31_10_2005.pdf 

http://university-bank-islamic.mortgagewebcenter.com/Default.asp?bhcp=1
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اإلسبلمية وذلؾ ألسباب عقائدية، ومف ثـ انتشرت فكرة النوافذ اإلسبلمية في العديد مف الدوؿ المسممة أيضًا مثؿ 
 1 رىا مف الدوؿ.مصر والسعودية واألردف واإلمارات وغي

 .2االسترالية النيوزلندية التي أنشأت قسمًا خاصًا بالتمويؿ اإلسبلمي ANZ مجموعةومثاؿ عمى النوافذ اإلسبلمية 
 
  مدخؿ تقديـ منتجات إسالمية: -4

و توفير بعض أدوات أإف التنوع الذي تتمتع بو المنتجات وصيغ التمويؿ اإلسبلمية دفع بعض المصارؼ التقميدية إلى 
باقي الخدمات والصيغ المصرفية  ضاربة ويقدميا جنبًا إلى جنب معرابحة والمشاركة والمصيغ التمويؿ اإلسبلمية كالم

  التقميدية.
بالتالي يعتبر ىذا المدخؿ أبسط وأسرع مدخؿ إلى العمؿ المصرفي اإلسبلمي لجأت إليو المصارؼ التقميدية التي كاف 

حيث رأت في تقديـ المنتجات والخدمات المصرفية اإلسبلمية مجرد إضافة إلى صرفًا،  ىدفيا في األساس تجارياً 
 3 التعامؿ المصرفي اإلسبلمي. تشكيمة منتجاتيا تتيح ليا استغبلؿ الفرص السوقية المتاحة بيف العمبلء الراغبيف في

 الكبار المصرؼ عمبلء أحد رغب، وذلؾ عندما 1996ومثاؿ عمى ذلؾ ما حدث في مصرؼ السعودي األمريكي عاـ 
 تنفيذ إمكانية المصرؼ درس وقد المصرؼ، مع عبلقتو الستمرار كشرط القرض مف بدالً  المرابحة بصيغة التعامؿ في

، ثـ قاـ المصرؼ بالتوسع في تقديـ الخدمات والمنتجات اإلسبلمية بعد أف ازداد المرابحة عممية تنفيذ وتـ عميمو، رغبة
 4الطمب عمييا.

 
 :ةرى الباحثتمداخؿ تحوؿ المصارؼ التقميدية لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي مف خبلؿ تحميؿ 

ألنو مبني وذلؾ  ،مصداقيةً المداخؿ يعد أكثر   لممصرؼ التقميدي إلى مصرؼ إسالميمي دخؿ التحوؿ الكمإف   -
مف أف ىذا الرغـ وعمى لمبادئ الشريعة اإلسبلمية في كافة معامبلت المصرؼ،  الكامؿ والشامؿعمى أساس التطبيؽ 

                                                           
1
 اوظش في:   

 .25، صمرجع سابق ذكره، افذ اإلسالمية للمصارف التقليديةالنو: تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي، 5002المرطان، سعيد سعد،  -

 .21-21 ص مرجع سابؽ ذكره،  ،"الربوية لممصارؼ التابعة اإلسالمية الفروع"، 5002 فيد، الشريؼ، -

-Yasmine & Linnéa & Yasmine Åkermark Nettelbladt, 2011, Moving The World To Islamic Banking, Vid 

Goteborge University, International Business/Marketing, P27-28 

-Sami Hasan Homoud, Progress Of Islamic Banking  :The Aspirations And The Realties, Islamic Research and 

Training Institute, Islamic Development Bank,  Jeddah, Saudi Arabia, p97. 

-Nai-Chiek Aik & Kok-Eng Tan, 2012, Cost And Profit Efficiency Of The Full-Fledged Islamic Banks And 

Islamic Windows In Malaysia,Faculty of Accountancy and Management, University Tunku Abdul 

Rahman,Selangor,Malaysia, p1. 

-Badrul Hisham Kamaruddin & Others, 2008, Assessing Production Efficiency Of Islamic Banks And 

Conventional Bank Islamic Windows In Malaysia, Faculty of Business Management, University Technology 

MARA, Malaysia, P32. 
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 .3، مرجع سابؽ ذكره، ص2008 تقرير عف أداء البنوؾ والنوافذ اإلسالمية ودرجة اإلنجازات التي حققتيا خالؿ السنوات القميمة الماضية،   

3
 .14-13ص ذكره، سابؽ مرجعالنوافذ اإلسالمية لممصارؼ التقميدية، : تقويـ المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي، 2005، المرطاف، سعيد  

 .88"، مرجع سابؽ ذكره، ص تقييـ ظاىرة تحوؿ البنوؾ التقميدية لممصرفية اإلسالمية، "2006مصطفى، إبراىيـ محمد،    4
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المدخؿ يحمؿ في طياتو بعض المساوئ والمخاطر إال أف ىذا األمر طبيعي، فالتحوؿ مف نظاـ آلخر البد مف أف 
 يكوف فيو تضحيات وخسائر فذلؾ يعتبر مف متطمبات التحوؿ وىو بكؿ تأكيد أفضؿ إذا ما قورف بعدـ القياـ بالتحوؿ.

شيئًا مف االستقبللية  مدخؿ الفروع اإلسالميةمي مف خبلؿ يمنح المصرؼ التقميدي النشاط المصرفي اإلسبل -
اإلدارية والمكانية، إال أف الفرع اإلسبلمي يبقى في حقيقة األمر تابع مف حيث الممكية ورأس الماؿ والتكيؼ القانوني 

 لممصرؼ التقميدي الرئيسي.
لمصرفي اإلسبلمي مف خبلؿ ىذا المدخؿ فإف المصرؼ التقميدي يمنح النشاط ا بالنسبة لمدخؿ النوافذ اإلسالمية -

فقط، حيث يتـ فصؿ العمميات المصرفية التقميدية عف العمميات المصرفية اإلسبلمية مف خبلؿ إدارية استقبللية 
تخصيص قسـ أو وحدة لممارسة النشاط المصرفي اإلسبلمي ولكف ضمف المصرؼ التقميدي، وبالتالي مف الممكف أف 

اجية وبالتالي التشويش عمى نقاء التطبيؽ في أذىاف كؿ مف العامميف والعمبلء عمى حد يؤدي ذلؾ إلى حدوث ازدو 
 سواء.

ال يمنح العمؿ  مدخؿ تقديـ منتجات متوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالميةإف المصرؼ التقميدي مف خبلؿ  -
إلى جنب مع المنتجات  ديميا جنباً فالخدمات والمنتجات المصرفية اإلسبلمية يتـ تق ،المصرفي اإلسبلمي أي استقبللية

وبالتالي خمط الماؿ الحبلؿ بالحراـ، وبالتالي فإف ىذه االزدواجية غير المقيدة أدت إلى اىتزاز  التقميدية في مزيج واحد
انتشار ىذا المدخؿ، مف أجؿ ثقة العمبلء بمصداقية وشرعية المنتجات والخدمات اإلسبلمية المقدمة مما أدى إلى عدـ 

 ىذا المدخؿ مف دراستو حيث ستقتصر دراستو عمى المداخؿ الثبلثة األولى سابقة الذكر. ةالباحثستبعد تذلؾ س
 مداخؿ تحوؿ المصارؼ التقميدية لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي:أىـ أنواع و  الباحثةعرض ت( 1-2وفي الشكؿ رقـ )
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                   اإلسالمي    الجزيرة مصرف

الميمصرف اإلمارات اإلس             

 مصرف الرياض

 مصرف السعودي الفرنسي

 مصرف مسقط

 مصرف الرشيد

 سالميةاإل يمصرفال لمعمؿأنواع ومداخؿ تحوؿ المصارؼ التقميدية 
 

 
 سالمياإل يمصرفلمعمؿ الدية أنواع ومداخؿ تحوؿ المصارؼ التقمي( 1-2)رقـ الشكؿ 

 
 

 
 
 
 
 

الجزئي التحوؿ                                                                   الكمي التحوؿ          
 
 

 
 
 
 

 
               

   التقليدية املصارف حتول                 
 النوافذ اإلسالمية        اإٍلسالمية الفزوع                       اإٍلسالمي املصزيف للعنل بالكامل         

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                          

                      
             

 
 الباحثةلمصدر: مف إعداد ا
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 : ظاىرة التحوؿ لمصيرفة اإلسالمية مشروعيةثالثًا: 
لكمػي والجزئػي مػف مػدى جػواز ظػاىرة التحػوؿ بنوعييػا ا": ظاىرة التحػوؿ لمصػيرفة اإلسػبلمية بمشروعية ةالباحثقصد ت

يػػا "الربػػا أن عمػػى تحػريـ الفائػػدة المصػػرفية باعتبػػار 1المعاصػػريف بيػػة الفقيػػاءأغممػف قبػػؿ  اتفػػاؽينػػاؾ ف، "الناحيػػة الشػػرعية
" في القرآف والسنة، و  التعامػؿ مػع المصػارؼ التقميديػة عمػى اعتبػار أف أسػاس  تحػريـعمػى عمى أسػاس ذلػؾ اتفقػوا المحـر

عمػػاؿ، فمػػنيـ مػػف رأى أف وأسػػموب تصػػحيح ىػػذه األ طريقػػةعمميػػا ىػػو اإلقػػراض واالقتػػراض بفائػػدة، إال أنيػػـ اختمفػػوا فػػي 
والػػبعض اآلخػػر رأى أف التصػػحيح  ،يػػتـ مػػف خػػبلؿ التحػػوؿ الكامػػؿ لمصػػيرفة اإلسػػبلميةيجػػب أف تصػػحيح ىػػذه األعمػػاؿ 

متخصصػػػة فػػػي تقػػػديـ خػػػدمات ومنتجػػػات نوافػػػذ  أو فػػػروعل التقميديػػػةإنشػػػاء المصػػػارؼ  مػػػف الممكػػػف أف يكػػػوف مػػػف خػػػبلؿ
، فقػػد الشػػريعة واالقتصػػاد الميتمػػيف بيػػذا المجػػاؿكبيػػر مػػف قبػػؿ عممػػاء  باىتمػػاـ، وطريقػػة التصػػحيح ىػػذه حظيػػت إسػػبلمية
 وفيما يمي عرض ليذه اآلراء: رضاآراؤىـ بيف مؤيد ومع اختمفت

 أ( مشروعية التحوؿ الكمي:
رأي ويمكف استنتاجو مف خبلؿ  الحكـ عميو أمر بديييفإف  لممصرفية اإلسبلميةبالنسبة لمشروعية التحوؿ الكمي 

ف لفكرة التحوؿ ي، فمف المؤكد أف المؤيداإلسبلمية مدى مشروعية التحوؿ الجزئي مف خبلؿ الفروع والنوافذفي  العمماء
الجزئي ال يمكف تصور معارضتيـ لفكرة التحوؿ الكمي وبالتالي فإف أدلة المؤيديف لفكرة التحوؿ الجزئي يمكف 

 .مياالستدالؿ بيا عمى مشروعية التحوؿ الكمي لمعمؿ المصرفي اإلسبل
آرائيـ  كدليؿ عمى معارضة أصحابيا لمتحوؿ الكمي، اعتبار أما بالنسبة لممعارضيف لفكرة التحوؿ الجزئي فبل يمكف 

األعماؿ  بيف لمخمط التقميدية المصارؼ استمرارمعارضتيـ لفكرة التحوؿ الجزئي ىو السبب الرئيسي لوخاصة أف 
لي فإف معارضة فكرة التحوؿ ا، بالتوالحراـ الحبلؿ بيف الخمط التاليوب ،اإلسبلمية الشريعة لمبادئ والمخالفة الموافقة

 2الجزئي ال تعتبر معارضة لفكرة التحوؿ الكمي لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي. 
 

 الجزئي: ب( مشروعية التحوؿ 
حظيت ظاىرة التحوؿ الجزئي لممصارؼ التقميدية نحو العمؿ المصرفي اإلسبلمي سواء بإنشاء فروع أو نوافذ 

مصرفية إسبلمية بجدؿ واسع بيف الميتميف بشؤوف االقتصاد والشريعة، وبتتبع  وخدمات تتخصص في تقديـ منتجات

                                                           

 
1
بذلؾ شيخ األزىر الدكتور محمد سيد الطنطاوي الذي أصدر  ىناؾ فئة محدودة مف الفقياء المعاصريف الذيف أباحوا الفوائد المصرفية،  وأىـ مف أفتى  

" التي ألقاىا ضمف اجتماع أعضاء مجمع البحوث اإلسبلمية التابع وأخيرًا فوائد البنوؾ حالؿفتوى بإباحة الفوائد المصرفية وذلؾ في مقاؿ لو بعنواف "
 مكف الرجوع إلى:؛ ولمزيد مف التوسع في ىذا الموضوع ي2002لؤلزىر الشريؼ وذلؾ في عاـ 

 . 3887عدد ال،  مجمة روز اليوسؼ، القاىرة، 2002،وأخيرًا فوائد البنوؾ حالؿ -
 مكتبة األسرة.  ،معامالت البنوؾ وأحكاميا الشرعية، 1998طنطاوي، محمد سيد،  -

2
المجمد التاسع عشر، السنة التاسعة عشر،  ، مجمة الدراسات المالية والمصرفية،2012، تحوؿ المصارؼ التقميدية لممصرفية اإلسالميةعطيات، يزف،   

 .50مركز البحوث المالية والمصرفية األكاديمية العربية لمعموـ المالية والمصرفية، عماف، األردف، ص 
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وفيما يمي بياف تبايف في اآلراء ووجيات النظر ىناؾ  الميتميف بيذا المجاؿ يتضح أف آراء العديد مف عمماء الشريعة
 ف لو والمعترضيف عميو.يأوجو ىذا النقاش بيف المؤيد

 المؤيدوف لمفروع والنوافذ اإلسالمية: -أ
)بشرط أف ال  التقميديةاإلسبلمية التابعة لممصارؼ  النوافذأو  التعامؿ مع الفروع يجوزويرى أصحاب ىذا االتجاه أنو 

 ستدلوا عمى ذلؾ بما يمي: حيث اأي مخالفات شرعية(، النوافذ  أو عو يشوب معامبلت الفر 
، يإسبلمية اعتراؼ ضمني بأىمية وحيوية العمؿ المصرفي اإلسبلم نوافذ أو فروعاً  إف إنشاء المصارؼ التقميدية -1

وىو أيضًا تأكيد عمى الفروؽ األساسية بيف المصارؼ اإلسبلمية والمصارؼ التقميدية مف حيث المنيج والتطبيقات 
 1والغاية.

الربا، بالتالي فإف القضاء عمى الربا يعتبر اإلسبلمية إحدى األساليب المستخدمة لمحاربة  النوافذ أو تعتبر الفروع -2
 2مف أىـ األىداؼ التي يجب أف ُيسعى إلى تحقيقيا بأي وسيمة ممكنة.

العمؿ المصرفي  التقميدية بما يدعـ ويطور ف الخبرات المتراكمة لدى المصارؼإتاحة الفرصة لبلستفادة م -3
 3اإلسبلمي ويزيد مف فعاليتو.

اإلسبلمية ىي البديؿ الممكف حاليًا في بعض الدوؿ لصعوبة الحصوؿ عمى تصاريح  ذالنواف أو تعتبر الفروع -4
  4 إلنشاء المصارؼ اإلسبلمية في الوقت الحاضر.

لمتحوؿ الكامؿ إلى مصارؼ إسبلمية، بالتالي خطوة  التقميديةقد يشجع المصارؼ  النوافذ أو إف نجاح ىذه الفروع -5
تيجة لتقمص الطمب عمى ن ويأتي ذلؾ إما بحكـ األمر الواقع، ،بعضًا منياأولى نحو "أسممة" ىذه المصارؼ أو 

منتجات الصيرفة التقميدية، أو نتيجة لقناعة القائميف عمى المصرؼ بنجاح تجربة الصيرفة اإلسبلمية، وجدوى تحويمو 
لمصرؼ بتقديـ ففي البداية قاـ ا األىمي السعودي، المصرؼفي  )ومثاؿ عمى ذلؾ ما حدث ،5إلى مصرؼ إسبلمي

خدمات ومنتجات مصرفية إسبلمية إلى جانب منتجاتو وخدماتو التقميدية، ثـ قاـ المصرؼ بالتوسع في تقديـ المنتجات 
بعد النجاح الذي حققتو الفروع  –والخدمات اإلسبلمية وذلؾ مف خبلؿ تبني مدخؿ الفروع اإلسبلمية، ومف ثـ 

أخذ المصرؼ قرارًا بتحويؿ جميع فروعو إلى فروع إسبلمية وبذلؾ  اتخذ -اإلسبلمية في جذب المزيد مف العمبلء
 (.6تدريجيًا إلى مصرؼ إسبلميبالتحوؿ المصرؼ 

                                                           
1
 .6، مرجع سابؽ ذكره، صالفروع اإلسالمية في البنوؾ التقميدية ضوابط التأسيس وعوامؿ النجاح، 2010السرحي، لطؼ محمد،   

 .109ص ، مرجع سابؽ ذكره، تقييـ ظاىرة تحوؿ البنوؾ التقميدية لممصرفية اإلسالمية"، "2006إبراىيـ محمد،  مصطفى،  2
 .19، مرجع سابؽ ذكره، صتقويـ المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي :النوافذ اإلسالمية لممصارؼ التقميدية، 2005المرطاف، سعيد سعد,  3 
 .50صمرجع سابؽ ذكره، ، دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمية ع اإلسالمية التابعة لممصارؼ الربويةالفرو ، 5002الشريؼ فيد،   4
5
 .109ص ، مرجع سابؽ ذكره، تقييـ ظاىرة تحوؿ البنوؾ التقميدية لممصرفية اإلسالمية"، "2006مصطفى، إبراىيـ محمد،   

صارؼ التقميدية في ليبيا نحو الصيرفة اإلسالمية، دراسة تطبيقية عمى مصرفي تحوؿ الم، 2010أبوحميرة، مصطفى عمي واسويسي، نوري محمد،  6 
 .8، مرجع سابؽ ذكره، ص الجميورية والتجارة والتنمية
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 النوافذ اإلسالمية:و رضوف لفكرة الفروع االمع -ب
 1ذلؾ بما يمي:  حيث استدلوا عمى، اإلسبلمية التعامؿ مع الفروع والنوافذ جوزأنو ال يالرأي ويرى أصحاب ىذا 

 ،، والقاعدة الفقيية تقوؿ "التابع تابع"التقميديالنوافذ اإلسبلمية ىي في حقيقة األمر تابع لممصرؼ  أو الفروع ف. إ1
 وبناء عمى ذلؾ فإنو يحكـ عمى الفرع بما يحكـ عمى األصؿ.

بدافع لكسب فرص السوؽ وليس  التقميديةاإلسبلمية ما ىي إال أداة تسعى بيا المصارؼ  النوافذ أو ف الفروع. إ2
اإلسبلمية  أو النوافذ والدليؿ عمى ذلؾ استمرار تمؾ المصارؼ في التعامبلت الربوية بعد أف أثبتت الفروع ،إيماني
 .نجػاحيا

النوافذ اإلسبلمية إلى تأخر إنشاء مصارؼ إسبلمية جديدة واالكتفاء بيذه  أو الممكف أف يؤدي انتشار الفروع . مف3
 الفروع والنوافذ.

إلى اختبلط أمواؿ الحبلؿ بالحراـ، وخاصة أف مصدر تمويؿ رأسماؿ  النوافذ أو الفروعأف يؤدي إنشاء  . مف الممكف4
النافذة ىو أمواؿ المصرؼ التقميدي األـ ىذا مف جية، ومف جية أخرى فإنو في بعض الحاالت يتـ تحويؿ  أو الفرع

ي الذي يخمطو بأموالو ويستعممو في استثماراتو لحيف النافذة اإلسبلمية إلى المركز الرئيس أو فائض السيولة لدى الفرع
 النافذة اإلسبلمية إليو. أو احتياج الفرع

بيف المصارؼ التقميدية التي تمتمؾ ىذه النوافذ  ةالنوافذ إلى حدوث منافسة غير عادل أو . يؤدي انتشار الفروع5
 ع وبيف المصارؼ اإلسبلمية الخالصة. و والفر 
 : اإلسالمية لمضرورةوالنوافذ ع الفروع لقائموف بالتعامؿ ما -ج

التي ليس فييا ويذىب أصحاب ىذا الرأي إلى أنو ال يجوز التعامؿ مع الفروع والنوافذ اإلسبلمية إال في حالة  الدوؿ 
 2واستدؿ أصحاب ىذا الرأي بما يمي: مصارؼ إسبلمية

وجو و ] (173) رقـ: اآلية ،سورة البقرة[ ـَ َعَمْيوِ َعاد  َفاَل ِإثْ  َوال َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباغ   قولو تعالى:  -1
والنوافذ التعامؿ مع الفروع  حكـ مصارؼ إسبلمية يكوف فيوحالة المجتمع الذي ال  توجد أنو في الداللة 

فإذا وجدت المصارؼ اإلسبلمية انتفت الضرورة ووجب حكـ المضطر، التقميدية اإلسبلمية التابعة لممصارؼ 
 .مع تمؾ المصارؼ اإلسبلمية التحوؿ لمتعامؿ

                                                           
 انظر في: 1

 مرجع سابؽ ذكره،  ,النوافذ اإلسالمية لممصارؼ التقميدية تقويـ المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي: ،5002، سعيد سعد، المرطاف -
 .61ص

 .23 -33ص ، مرجع سبؽ ذكره ،الفروع اإلسالمية التابعة لممصارؼ الربوية ،2005، فيد ،الشريؼ -

- A. Zubair & A. A. Alaro, 2009, Legal And Operational Frameworks Of Islamic Windows In Conventional 

Financial Institutions: Nigeria As A Case Study", Op.Cit P7.  

- Gartner Industry Research, 2011, Islamic Banking & Technology Challenges, Gartner, Inc., Issue 2, P5. 
 .23ص ، مرجع سبؽ ذكره ،الفروع اإلسالمية التابعة لممصارؼ الربوية ،2005 ،فيد، الشريؼ  2
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وفقًا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية  اتعاممي ةالمشكوؾ في مصداقي ةاإلسبلميوالنوافذ ع و ف التعامؿ مع الفر إ  -2
 .عميو صرمجاىر بالربا ومُ تقميدي أفضؿ مف التعامؿ مع مصرؼ 

إلى  -إال في حالة الضرورة -مف الممكف أف  يؤدي االمتناع عف التعامؿ مع النوافذ والفروع اإلسبلمية  -3
 لمتحوؿ السريع والكامؿ إلى مصارؼ إسبلمية.التقميدية حث المصارؼ 

 
أف يكوف في إطار برنامج لتحوؿ أجازوا التعامؿ مع الفروع والنوافذ اإلسالمية ولكف بشرط وىناؾ فقياء  آخروف  -د

 1.الكاممة األـ نحو الصيرفة اإلسالمية المصرؼ

 
القوؿ إلى  ةالباحث ميؿت، اإلسبلمية عية التعامؿ مع الفروع والنوافذو شر مالسابقة حوؿ مدى  راءاآلف خبلؿ تحميؿ م

سالمية  يسقط ال الميسوررأيو مف القاعدة الفقيية "  ةالباحثستمد تو  ،بجواز التعامؿ مع الفروع والنوافذ اإل 
وؿ الكامؿ لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي واكتفاءه ،  وتعني ىذه القاعدة أف عدـ قياـ المصرؼ التقميدي بالتح2"بالمعسور

، أما بالنسبة )واهلل أعمـ( النوافذ مباحًا شرعاً الفروع و يكفي العتبار التعامؿ مع ىذه إسبلمية فروع أو نوافذ  بافتتاحفقط 
 حثةالباإف مصدر التمويؿ وفائض السيولة ف مسألتيلمسألة التخوؼ مف اختبلط الماؿ الحبلؿ بالحراـ الناتج عف 

 المبحث الثاني. الحقًا في  بمناقشة ىذه المسألة ستقـو 

                                                           
 .9-8ص ، مرجع سابؽ ذكره، تأسيس وعوامؿ النجاحالفروع اإلسالمية في البنوؾ التقميدية ضوابط ال،  2010السرحي، لطؼ محمد،   1
 .273الكتب العممية، بيروت، ص ، داراألشباه والنظائرالسيوطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف،  2
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 المبحث الثاني
 المصرفي اإلسالمي إلى العمؿمتطمبات وعقبات تحوؿ المصارؼ التقميدية  

 
 مقدمة: 

العديد  - جزئياً  أـكاف التحوؿ كميًا أسواًء  – اإلسبلمي المصرفي عمؿإلى ال التقميدية المصارؼ تواجو عممية تحوؿ
 ومبادئ المصرفي اإلسبلمي العمؿ مبادئ بيف الجوىري االختبلؼالمتطمبات والعقبات والتحديات، وذلؾ بسبب  مف

حتمية مراعاة التقميدية التي أقدمت عمى عممية التحوؿ، رؼ ابالتالي ىذا يفرض عمى المص، التقميدي المصرفي العمؿ
وذلؾ لضماف نجاح عممية التحوؿ  ،ات مف جية أخرىوالعمؿ عمى تذليؿ العقبات والتحدي ىذه المتطمبات مف جية

 .أو حاالت تعثر انييارات وأإشكاالت  وتجنب حدوث أي
بمختمؼ  تحوؿ المصارؼ التقميدية لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي متطمبات عرضإلى  ةالباحث تىدف وفي ىذا المبحث

 تذليميا.  وسبؿالتي تعوؽ طريؽ تحوليا والتحديات العقبات  بياف أيضاً و  ،أنواعيا
الصادر عف ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية ( 6أيضَا بعرض المعيار الشرعي رقـ ) ةالباحث تماق كما

 جزئي(.-)كميلخاص بعممية التحوؿ لمصيرفة اإلسبلمية اإلسبلمية وا
 معمؿ المصرفي اإلسالميلواًل: متطمبات تحوؿ المصارؼ التقميدية أ

معمؿ المصرفي اإلسبلمي يتطمب منيا االلتزاـ بتنفيذ مجموعة مف المتطمبات وذلؾ لكي ليدية إف تحوؿ المصارؼ التقم
 المتطمبات إلى: تمؾ قسـ نوت ،تضمف نجاح عممية التحوؿ

 أ. المتطمبات القانونية لمتحوؿ.
  .المتطمبات الشرعية لمتحوؿب. 
 .المتطمبات اإلدارية لمتحوؿ ج.

 يذه المتطمبات:عرض لوفيما يمي 
 
 :المتطمبات القانونية لمتحوؿ (أ

كافة األمور واإلجراءات التي يتوجب عمى المصرؼ القياـ بيا لكي تتـ عممية التحوؿ " :يقصد بالمتطمبات القانونية
"وفؽ األطر القانونية، ويتجنب بذلؾ المساءلة

 :. وتتمثؿ أىـ المتطمبات القانونية فيما يمي1
 يتضػػمف الموافقػػة عمػػى تحػػوؿ صػػرؼ التقميػػدي والػػذي يصػػدر عػػف اجتمػػاعصػػدور قػػرار عػػف الجمعيػػة العموميػػة لمم -2

 أو التقميػدي لمعمػػؿ وفػؽ أحكػػاـ الشػريعة اإلسػػبلمية، ويػتـ فػػي ىػذا االجتمػػاع مناقشػة تحػػوؿ المصػػرؼالفػػرع  أو المصػرؼ

                                                           

 ظيفيا،أثر التحوؿ لممصرفية اإلسالمية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتو ، 2010العطيات، يزف خمؼ والحكيـ ، منير سميماف،  1 
 .12 ص مرجع سابؽ ذكره،
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اذ قػرار اإلسبلمي، وفػي حػاؿ حصػوؿ المشػروع عمػى أغمبيػة األصػوات البلزمػة التخػالمصرفي لعمؿ إلى االتقميدي  الفرع
 1:ينبغي عمى مجمس اإلدارة إجراء التعديبلت التالية في عقد التأسيس ونظامو األساسيالتحوؿ 

موافقة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية الفرع  أو ف ينص صراحة عمى أف تكوف جميع أعماؿ المصرؼأيجب  -
 ئر أنواع التعامؿ مع اآلخريف. في سا وعدـ التعامؿ بالربا بجميع أشكالو وصوره، أو بأية معاممة محرمة شرعاً 

الفرع المتحوؿ في عقد التأسيس بما يدؿ عمى طبيعة أنشطتو المصرفية المعدلة أو  أو تعديؿ اسـ المصرؼ -
 الجديدة وعمى أىدافو وأسموب تعاممو مع اآلخريف.

عديؿ نظامو التقميدي وت الفرع أو الحصوؿ عمى الموافقات الرسمية مف الجيات المختصة، عمى تحوؿ المصرؼ -5
 2األساسي.

 الفرع أو المصرؼ بتحوؿ المتعمقة القانونية النواحي كافة بدراسة التقميدي المصرؼ في القانونية الشؤوف إدارة تكميؼ -1
 مع المصرؼ والتزامات حقوؽ تسوية حيث مف عميو المترتبة القانونية واآلثار اإلسبلمية الشريعة أحكاـ وفؽ لمعمؿ
 تواجو قد قانونية اعتراضات أي لمواجية التاـ واالستعداد األخرى، المصارؼ أو مبلءالع أو المساىميف مف كؿ

 التحوؿ تنفيذ بخصوص المختصة الجيات تفرضيا أخرى متطمبات أي تنفيذ متابعة إلى باإلضافة التحوؿ، عممية
 3اإلسبلمية. الشريعة أحكاـ وفؽ لمعمؿ

 
 المتطمبات الشرعية لمتحوؿ: ب(

األمور واإلجراءات التي يتوجب عمى المصرؼ التقميدي القياـ بيا عند تنفيذ التحوؿ، كي يصح  كافة"ويقصد بيا 
"تحولو مف الناحية الشرعية

   5 ، وفيما يمي أىـ ىذه المتطمبات:4

                                                           
دراسة تطبيقية عمى مصرفي " في ليبيا نحو الصيرفة اإلسالمية تحوؿ المصارؼ التقميدية، 2010، مصطفى عمي واسويسي، نوري محمد، أبو حميرة  1

 .13صمرجع سابؽ ذكره،  "،الجميورية والتجارة والتنمية
تجربة مصرؼ  -التقميدي إلى بنؾ إسالمي متطمبات ىذه الخطة وحموؿ مشكالتيا  بحث عف خطة تحوؿ البنؾ، 2002حساف، حسيف حامد،   2

 .20ص ، مرجع سابؽ ذكره ،-الشارقة الوطني

 أثر التحوؿ لممصرفية اإلسالمية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفيا،، 2010العطيات، يزف خمؼ والحكيـ، منير سميماف،   3 
 .14ص كره،مرجع سابؽ ذ

 .14ص ،سابؽالمرجع ال  4
 انظر في: 5

ورقة عمؿ نشرت في حولية البركة، األمانة  الضوابط الشرعية إلنشاء البنوؾ التقميدية فروًعا ونوافذ إسالمية،، 2001أحمد، أحمد محي الديف،  -
 .6العامة لمييئة الشرعية مجموعة دلو البركة، العدد الثالث، ص

، تصاد اإلسبلمي، بنؾ دبي اإلسبلمي، مجمة االقالضوابط الشرعية لفروع المعامالت اإلسالمية بالبنوؾ التقميدية، 2001شحاتو، حسيف حسيف،  -
 .35-34، ص 240اإلمارات العربية المتحدة، العدد 

-Rodney Wilson, 2004, Regulatory Challenges Posed By Islamic Capital Market Products And Services, 

IOSCO Task Force On Islamic Capital Market, University Of Durham, UK, P13. 

- Farhan Shah & Others, 2012, Islamic Banking Controversies And Challenges, Interdisciplinary Journal Of 

Contemporary Research In Business, Vol. 3, No.10, P 1022-1024. 
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  .فائدةوقؼ التعامؿ بال .1

 .تعييف ىيئة رقابة شرعية .2
  .وبعده تحوؿال خبلؿ بيـ المنوطة بالمياـ لمقياـ داخمييف شرعييف مدققيف تعييف .3

 .اوأشكالي اصورى بجميع استبعاد المعامبلت المخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية .4

 

  المتطمبات اإلدارية لمتحوؿ: ج(
اإلجراءات التي تمس النظاـ اإلداري في المصرؼ وتتطمبيا عممية التحوؿ، نظرًا ألىميتيا بالنسبة كافة "ويقصد بيا 

"تشمؿ أغمب إجراءات التحوؿ األخرىلباقي اإلجراءات وامتداد أثرىا ل
  ، وتقسـ المتطمبات اإلدارية لمتحوؿ إلى:1

 . متطمبات إدارية خاصة بالموارد البشرية -1
 متطمبات إدارية خاصة بالنظـ والسياسات. -2        

 
  متطمبات إدارية خاصة بالموارد البشرية: -1

ب مع التقنية المتطورة، يعتبر أحد أىـ عناصر النجاح ألي ال شؾ أف توفر العنصر البشري المناسب، جنبًا إلي جن
الموارد البشرية  حوؿ أف تقـو بإعادة تييئة وتطوير، لذا فإنو يتوجب عمى إدارة المصرؼ التقميدي عند التعمؿ كاف

   ضعو الجديد وذلؾ مف خبلؿ ما يمي:لممصرؼ بما يتناسب وو 
يع الترتيبات التي يتخذىا المصرؼ في سبيؿ تعريؼ القوة وتعرؼ بأنيا عبارة عف جمالتييئة المبدئية:  -

، اإلسبلميالعاممة في المصرؼ، قبيؿ مرحمة التحوؿ وأثنائيا بكؿ ما يتعمؽ بالطبيعة المميزة لمعمؿ المصرفي 
سواء عمى المستوى الفكري أو عمى المستوى العممي وكذلؾ بكؿ ما يتعمؽ بعممية تنصيب أو إدخاؿ الموظؼ 

وظيفتو باإلضافة إلى تزويده بالبيانات البلزمة عف كؿ ما يتعمؽ بيدؼ المصرؼ ورسالتو، ومراحؿ الجديد في 
 2تحولو، والوظيفة المعدلة أو الجديدة وسياسات األفراد.

إعداد البرامج التدريبية المناسبة ووضع الخطط البلزمة لتدريب جميع العامميف في اإلدارة والفروع عمى  -
فة المحتوى والمستوى، بيدؼ توفير الكوادر البشرية المناسبة لممارسة العمؿ المصرفي مراحؿ ودورات مختم

   3اإلسبلمي.

                                                           
1
 أثر التحوؿ لممصرفية اإلسالمية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفيا،، 2010، منير سميماف، خمؼ والحكيـطيات، يزف الع  

 .17ص مرجع سابؽ ذكره،
عمى مصرفي  تطبيقية)دراسة - المصارؼ التقميدية في ليبيا نحو الصيرفة اإلسالمية تحوؿ، 2010أبوحميرة، مصطفى عمي واسويسي، نوري محمد،  2

 .15-14، مرجع سابؽ ذكره، ص -الجميورية والتجارة والتنمية
3
أدوات التأىيؿ المتكامؿ لمعامميف في المؤسسات المالية اإلسالمية ودور الييئات الشرعية والمعاىد في تدريبيـ ، 2005دار المراجعة الشرعية،   

 .5اإلسبلمية، البحريف، ص ، المؤتمر الخامس لمييئات الشرعية لممؤسسات المالية شرعياً 
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إعادة النظر في المعايير التي يتـ مف خبلليا اعتماد كفاءة وأداء الموظؼ ودوره في تقدـ ونجاح المصرؼ  -
  1التقميدي بعد التحوؿ.

يبية لكافة الموظفيف، وخاصة منتسبي اإلدارة وذلؾ بسبب التقصي المستمر والمتواصؿ لبلحتياجات التدر  -
طبيعة العمؿ المصرفي الجديد والذي يتطمب احتياجات خاصة تختمؼ عف العمؿ المصرفي التقميدي، ليذا 
فإنو يتوجب عمى إدارة المصرؼ بعد التحوؿ مراعاة حاجة الموظفيف لممعمومات والخبرات الخاصة بالعمؿ 

 2أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.المصرفي المتوافؽ مع 

 : تطوير النظـ والسياسات المالئمة  -2
فإف األمر وتمؾ الخاصة بالعمؿ المصرفي اإلسبلمي  يمؿ المصرفي التقميدقواعد العالجوىري بيف لبلختبلؼ  نظراً 

 التحوؿ، عدب المصرؼ ألنشطة المبلئمة اآللي الحاسب ونظـ المحاسبية والقيودوالمقاييس  المعايير عدادإيقتضى 
 والعقود النماذج تصميـوذلؾ مف خبلؿ  المستخدمة، الشرعية التمويؿ وعقود االستثمار صيغ مع تتفؽ بحيث

 3.اإلسبلمي المصرفي العمؿ يتطمبيا التيواألنظمة الحاسوبية  والسجبلت
ارًا بالتحوؿ سواًء أف يجب أف تمتـز بيا جميع المصارؼ التي اتخذت قر السابقة أف المتطمبات  ةرى الباحثتسبؽ مما 

 ىي: ئيالخاصة بالتحوؿ الجز و  اليامة والضرورية بعض المتطمبات ىناؾ أف ، إال اً أو جزئي اً كاف التحوؿ كمي
، غير اإلسبلمية النوافذ اإلسبلمية وأمواؿ المصرؼ التقميدي وفروعوأو  ضرورة الفصؿ التاـ بيف أمواؿ الفروع -1

 4النوافذ اإلسبلمية.أو  عمؿ الفروعامة والحيوية لمصداقية ايير اليوىذا المعيار يعتبر مف المع
ضرورة الفصؿ  إلى باإلضافةالنوافذ اإلسبلمية مستقمة تمامًا عف حسابات األـ، أو  يجب أف تكوف حسابات الفروع -2

.5الحقيقي بيف مصادر األمواؿ لكؿ منيـ  
 
 

                                                           
1
دراسة تطبيقية عمى مصرفي " في ليبيا نحو الصيرفة اإلسالمية تحوؿ المصارؼ التقميدية، 2010، مصطفى عمي واسويسي، نوري محمد، أبو حميرة  

 .15صمرجع سابؽ ذكره،  "،الجميورية والتجارة والتنمية

2
 .16، مرجع سابؽ ذكره، ص لالقتصاد اإلسالمي :النوافذ اإلسالمية لممصارؼ التقميدية تقويـ المؤسسات التطبيقية، 2005المرطاف، سعيد سعد،  
3
 اوظش في:  

تجربة مصرؼ الشارقة  -بحث عف خطة تحوؿ البنؾ التقميدي إلى بنؾ إسالمي متطمبات ىذه الخطة وحموؿ مشكالتيا ، 2002حساف، حسيف حامد، 
 .21ص ، مرجع سابؽ ذكره ،-الوطني

 البركة، حولية في منشور بحث ،"اإلسالمية المصارؼ في الشرعي بالتدقيؽ وعالقتيا الشرعية لمرقابة الفنية األسس"، 2002 الستار، عبد غدة، أبو -
 .327 ص  الرابع، العدد جدة، البركة، دلة مجموعة

- Islamic Banking And Finance: Growth And Challenges Ahead, 2008, SunGard, U.S, p6.   

  
ورقة عمؿ نشرت في حولية البركة، األمانة  الضوابط الشرعية إلنشاء البنوؾ التقميدية فروًعا ونوافذ إسالمية،، 2001أحمد، أحمد محي الديف،  4

 .5  -4العامة لمييئة الشرعية مجموعة دلو البركة، العدد الثالث، ص 
5 Islamic Banking And Finance: Growth And Challenges Ahead, 2008, OP.Cit, P3. 
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 ميمعمؿ المصرفي اإلساللتحوؿ المصارؼ التقميدية عقبات  ثانيًا:
عمؿ المصرفي اإلسبلمي العديد مف العقبات التي تعوؽ طريؽ التحوؿ لمتواجو المصارؼ التقميدية التي أقدمت عمى 

  :تحوليا لممصرفية اإلسبلمية، وتقسـ ىذه العقبات إلى
 عقبات خاصة بالتحوؿ بشكؿ عاـ )كمي وجزئي(.أ. 

  .عقبات خاصة بالتحوؿ الكميب. 
 زئي. عقبات خاصة بالتحوؿ الجج. 

 عرض ليذه العقبات: وفيما يمي 

 العقبات الخاصة بالتحوؿ بشكؿ عاـ: (أ
التي تواجو المصارؼ  واإلشكاالت التحدياتكافة "العقبات الخاصة بالتحوؿ بشكؿ عاـ عمى أنيا:  ةالباحثعرؼ ت

فيما يمي ، و "اً أو جزئي اً كاف كميأمعمؿ المصرفي اإلسبلمي بجميع أشكالو سواًء التحوؿ لالتقميدية التي أقدمت عمى 
  عرض ليذه العقبات:

 :ذات صمة بالنظـ والسياسات عقبات -1

 يرفصملإلى العمؿ االتحوؿ الكمي أو الجزئي  أقدمت عمى يالت التقميدية مف المصارؼ الكثيرأف  إلىتشير التجربة 
 1:يةالتال لؤلمور كافياً  انتباىاً  يال تعط اإلسبلمي

 .المعموؿ بو والقائـ عمى أسس تقميدية مع متطمبات العمؿ المصرفي اإلسبلمي يمة النظاـ المحاسبئعدـ مبل -

جراءات فنيةافي تمبية  التباطؤ أحياناً  -  .حتياجات التطبيؽ المصرفي اإلسبلمي مف نظـ وا 

 جديدة وإدارات أقسام لظهور  ، وذلؾ نتيجةالوظائف ببن والمسؤولية السلطة خطوط انسيابحدوث اضطراب في   -

  واإلدارات. األقساـ بعض اختفاءباإلضافة إلى  ،مف جية أخرى الوظائؼ أغمب في ةيالوظيف المهام وتغيرة من جه

 ة المناسبة لطبيعة النشاط المصرفي اإلسالمي:الفراغ التشريعي لمنظـ الرقابي -2
ديات القانونية المصارؼ التي تمارس العمؿ المصرفي اإلسبلمي سواء بشكؿ كمي أو جزئي مف عدد مف التحتعاني 

قوانيف  عدـ وجودومف أبرز ىذه التحديات  ،والتشريعية التي تعمؿ عمى إعاقة تطور العمؿ المصرفي اإلسبلمي
. ففيما عدا اإلسبلمي النشاط المصرفيعمى  متكاممة لممصرفية اإلسبلمية أو أي قوانيف مستقمة لمتوجيو واإلشراؼ

ييا نظاـ واحد لمتعامؿ مع المصارؼ العاممة في دوليا، دوف تفرقة بيف نجد أف المصارؼ المركزية لد  ،حاالت قميمة
، األمر الذى يرجع في حقيقتو إلى أف بعض ىذه الدوؿ ال تسمح إلسبلمي والعمؿ المصرفي التقميديالعمؿ المصرفي ا

                                                           
1
 .129-128ص  ركشي، سببك مشجع ،"اإلسالييت نهًصزفيت انتقهيديت انبنىك تحىل ظبهزة تقييى" ،2006 مذمذ، إبشاٌيم مصطفّ،   
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يًا لبلستفادة مف كما ال توفر ليا األدوات المقبولة إسبلمبالترخيص لممصارؼ فييا بتسمية نفسيا مصارؼ إسبلمية، 
 1التقميدية. لممصارؼيحيا عادة تالتسييبلت المصرفية التي ت

 العقبات الخاصة بالتحوؿ الكمي:( ب
التي تواجو المصارؼ التقميدية  واإلشكاالت التحدياتكافة " العقبات الخاصة بالتحوؿ الكمي عمى أنيا: ةالباحثعرؼ ت

 مع بحث سبؿ مواجيتيا: وفيما يمي عرض ليذه العقبات "إلسالميالتي أقدمت عمى التحوؿ الكمي لمعمؿ المصرفي ا
 :معالجة الودائع التي يحتفظ بيا المصرؼ قبؿ قرار التحوؿ -1 

تعتبر الودائع بفائدة التي يحتفظ بيا المصرؼ التقميدي إحدى األمور التي يجب التخمص منيا عند إقدامو عمى التحوؿ 
 لكيفية معالجة ىذه الودائع:  ةالباحثعرض ( ت2-2)رقـ الشكؿ ، وفي لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي الكمي

 
 حتفظ بيا المصرؼ قبؿ قرار التحوؿالودائع التي يمعالجة ( طرؽ 2-2)رقـ الشكؿ 

  
  قوانيف تمـز المصرؼ وجود          وجود قوانيف تمـز المصرؼ         عدـ                    

 بإبقاء الودائع ودفع فوائدىا      لودائع ودفع فوائدىا               بإبقاء ا                       
 

               
 تخير يجب                         
 فوائدها ويدفع يبقيها                              بيف العمبلء                        

  لحالة إعمالا                                                                                                      
  واإلكراه" الضرورة"                                                                             

  
 إبقاء ودائعيـ عمى أساس             ودائعيـ سحب              

   عشر متوافقة مع الد و عق                                     
 
 

 انشزعي انحكى اإلسالييت نهًصزفيت انتقهيديت انًصبرف تحىل ،2011 يزن، انعطيبث، بالستناد إلى ) الباحثة إعدادمن الشكل 

 ،19 انسىت ،2 انعذد ،19 انمجهذ َانمصشفيت، انمبنيت انذساسبث مجهت ،)انمسم انشابع( عنه اننبشئت انفقهيت انًسبئم وأهى ،نهتحىل

         (.53 ص
                                                           

1
 اوظش في:  - 

 انعبمت األمبوت انبشكت، دُنيت في وششث عمم َسلت إسالييت، ونىافذ فزوًعب انتقهيديت انبنىك إلنشبء انشزعيت انضىابط ،2001 انذيه، مذي أدمذ أدمذ، 

 .13ص انثبنث، انعذد انبشكت، دنً مجمُعت انششعيت نهٍيئت

- Sudin Haron & KuMajdi Yamirudeng, 2004, Islamic Banking In Thailand: Prospects And Challenges, 

International Journal of Islamic Financial Services Vol. 5 No.2, p9. 

- Rodney Wilson, 2004, Regulatory Challenges Posed By Islamic Capital Market Products And Services, 

OP.Cit p8.  
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  معالجة قروض المصرؼ لدى المقترضيف منو بفائدة: -2
األساسية التي تواجو المصارؼ التقميدية التي أقدمت عمى التحوؿ الكمي ىي قروض المدينيف،  التحديات ىحدإ

ى المقترض فالمصرؼ ال يمكنو إجبار المدينيف عمى أداء القرض قبؿ أجمو، ولكف يمكف لممصرؼ أف يعرض عم
( 1-2)رقـ وفي الجدوؿ  ،ـ وضعوئلممديف أف يقبؿ التسوية التي تبل، وفي ىذه الحالة يمكف القرضتسوية يسقط بيا 

 .وضإلسقاط قر ديف اختيار أحدىا صيغ التسوية التي يمكف لمم ةعرض الباحثت
 صيغ التسوية التي يمكف لممصرؼ تطبيقيا إلسقاط قروض المدينيف( 1-2)رقـ الجدوؿ 

الصيغة 
 األولى

 الديف، مقابؿ اآلالت أو العقارات مثؿ أصؿ، في حصة أو أصبًل، المديف مف المصرؼ شراء
 أف أو والمدة األجرة محددة عادية إجارة المديف إلى األصؿ بتأجير المصرؼ يقـو أف إما ثـ ومف

  بالتمميؾ. منتيية إجارة األصؿ بتأجير المصرؼ يقـو

الصيغة 
 الثانية

 مدة والمعدات، واآلالت والطائرات عقاراتكال إجارة، بعقد معيف أصؿ منفعة رؼالمص شراء
 األصؿ بتأجير المنفعة، ىذه بيع بإعادةالمصرؼ  يقـو ثـ الديف، مقابؿ معمومة، بأجرة محددة،

 .المؤجر غير آخر لشخص
الصيغة 
 الثالثة

 دينو، تساوي ديف، بحصةالم يممكو قائـ استثماري مشروع في المديف مع شريكاً  المصرؼ دخوؿ
 خسائره في ويتحمؿ االتفاؽ، حسب أرباح المشروع في حصة المصرؼ ويستحؽ الديف، فيسقط

 .توكمشار  بنسبة
الصيغة 
 الرابعة

 خدمي أو تجاري أو زراعي أو صناعي مشروع في المديف مع ةكمشار  في المصرؼ دخوؿ
 .بدينو لموفاء مخصصة بعضيا أو المشروع أرباح مف المديف شريكو حصة تكوف أف عمى جديد،

الصيغة 
 الخامسة

 انذصُل يمكىً َانمصشف ،انمبئم انذيه نسذاد إيشاداتً َتُجيً انجذيذة انمذيه َأوشطت مششَعبث تمُيم
 عه عُضب   يمُنٍب انتي انجذيذة أَ انمبئمت انمششَعبث أسببح في دصت أَ أجشة، أَ سبخ، ٌبمش عهّ
 يتم مذة خالل بم َادذة، دفعت تسمط ال انصيغت ٌزي في َانذيُن انذيُن، ٌزي عهّ يتمبضبٌب نأ انتي انفُائذ

 .نٍب َانتخطيط عهيٍب االتفبق

الصيغة 
 السادسة

 الدخؿ مف حصة وتخصيص ومؤسساتيا لمحكومة الخدمية المشروعات في المصرؼ كةمشار 
 تصمح صيغةال ىذه .االتفاؽ حسب والحكومة مصرؼال بيف الدخؿ باقي وقسمة الديوف لسداد

  .الحكومة ديوف لسداد أساساً 
بحث عف خطة تحوؿ البنؾ التقميدي إلى بنؾ إسالمي ، 2002حساف، حسيف حامد، ) باالستناد إلى الباحثةإعداد الجدوؿ مف 

 (.14 – 10، صمرجع سابؽ ذكره ،-تجربة مصرؼ الشارقة الوطني - متطمبات ىذه الخطة وحموؿ مشكالتيا
المصرؼ يجب عمى  مجدية  ومقنعة ليـ  -عمبلئو المدينيف التي يعرضيا المصرؼ عمى  - وحتى تكوف التسويات

   1ىي: مراعاة مجموعة مف األمور
                                                           

1
تجربة مصرؼ  - بحث عف خطة تحوؿ البنؾ التقميدي إلى بنؾ إسالمي متطمبات ىذه الخطة وحموؿ مشكالتيا، 2002حساف، حسيف حامد،   

 .15ص  مرجع سابؽ ذكره، ،-الشارقة الوطني
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 المشروع حصة أو المنفعة أو ممكية األصؿ بانتقاؿ وذلؾ صوريًا، ال اً يحقيق القرض سقوط إلى التسوية تؤدي أف -1
 .ومخاطر ؼمف تكالي التممؾ عمى يترتب ما مع ،المصرؼ إلى

 تزيد تسوية يقبؿ ال المتعامؿ الذي جانب االعتبار في األخذ مع مناسباً  التسوية مف المصرؼ عائد يكوف أف -2
 .وحده الديني الوازع االعتماد عمى وعدـ بفائدة، القرض تكمفة عمى تكاليفيا

 القرض مدة عف تقؿ أال يجب لتمميؾالمنتيية با اإلجارة فمدة تزيد، أو القرض لمدة مساوية التسوية مدة تكوف أف -3
 .كذلؾ المشاركة ومدة تيسيرًا عميو، المتعامؿ رغبة حسب تزيد بؿ

 بتطويؿ يقؿ قد بؿ القرض، قسط في حدود بالتمميؾ المنتيية اإلجارة في - الثابتة األجرة- التمميؾ قسط يكوف أف -4
 .قبوؿ التسوية عمى المديف لتحفيز اإلجارة، مدة

ويجب عمى المصرؼ أف يتقاضى فوائد  يبقى القرض إلى نياية المدةالمديف التسوية ففي ىذه الحالة   بؿلـ يقأما إذا 
 يمتـز التي الودائع فوائد منيا يدفع المصرؼ وأف يقترحيا التي التسويات قبوؿ مف القرض حتى ال يمتنع المدينوف

  .منيا الباقي بالرصيد تصدؽال مع أصحابيا رغبة عمى بناء مدتيا نياية إلى بقائياإب المصرؼ
 
 بعد اإلسالمية الشريعة ألحكاـ المخالفة األعماؿ بممارسة التقميدي المصرؼ استمرار معالجة قضية  -3

 : المختصة الرسمية الجيات موافقة صدور وقبؿ لممصرؼ، العمومية الجمعية عف التحوؿ قرار صدور
 التحوؿ، لقرار العمومية الجمعية اتخاذ بيف التوفيؽ صعوبة يالكمي ى تحوؿال مدخؿ تواجو التي العقباتمف أبرز 

 أحد يقتضي ىذا فإف لذا ،األمريف لتبلـز وذلؾ التحوؿ، تنفيذ عمى المختصة الرسمية الجيات موافقة صدور وبيف
 :أمريف
 حتى يةاإلسبلم الشريعة ألحكاـ المخالفة المصرفية األعماؿ جميع ممارسة التقميدي عف المصرؼ يتوقؼ أف إما

ما، الشريعة أحكاـ وفؽ لمعمؿ التحوؿ عمى المختصة مف الجيات الموافقة تصدر  أعمالو ممارسة في يستمر أف وا 
 ممارسة عف المصرؼ توقؼ وبالتالي فإف اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ مع معظميا تتعارض والتي المصرفية المعتادة

 تفرضيا صعبة لتحديات وتعرضو حركة المصرؼ، شؿ نييع اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع تتعارض التي األعماؿ
 إلى باإلضافة والخارجية الداخمية والمؤسسات كاألفراد أطراؼ بعدة والمرتبط المتشابؾ المصرفي العمؿ طبيعة

 التعامؿ عف والتوقؼ ،مخالفتيا يمكف ال مختمفة قانونية وأنظمة عبلقات بالمصرؼ تحكميـ والتي ،الرقابية المؤسسات
  ؟؟اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ المخالؼ بالتعامؿ المصرؼ استمرار ىذا يبرر ىؿ ولكف واحدة، دفعة معيا

 بعد اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ المخالفة األعماؿ ممارسةب المصرؼ استمرارأجازوا نجد أنيـ  الفقياءبالنظر إلى آراء 
، وقد استدؿ المختصة الرسمية الجيات افقةمو  صدور وقبؿ لممصرؼ، العمومية الجمعية عف التحوؿ قرار صدور
" أخفيما بارتكاب أعظميما دفعنا معاً  دفعيما يمكف وال مفسدتاف اجتمعت "إذاالقاعدة الفقيية: مف  عمى ذلؾالفقياء 
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 واحد، وقت فيمعًا  واجتنابيما منيما التخمص يمكف ال واحد وقت في مفسدتيف اجتماع عند أنو القاعدة ىذه وتعني
 . المرتكبة مف ومفسدة ضرراً  أكثر تكوف أف المدفوعة في ويشترط األخرى، بارتكاب أحدىما دفع مف بد ال فإنو
 :  ىما التحوؿ الكمي حالة في اجتمعتا المتاف المفسدتافف

 تعرض نتيجة القرار ىذا مثؿ اتخاذ عدـ عمى األخرى المصارؼ وتشجيع التحوؿ قرار اتخاذ عف التراجع -1
 أعمالو ممارسة عف توقفو بسبب بو، المجتمع ثقة وفقداف اإلفبلس، إلى بو تؤدي قد تعددةم ألزمات المصرؼ
 الشريعة أحكاـ مع تتوافؽ أخرى بدائؿ استخداـ عمى القدرة دوف اإلسبلمية الشريعة أحكاـ لمخالفتيا المعتادة

 .اإلسبلمية
 الجمعية العمومية اتخاذ بيف لواقعةا المدة خبلؿ اإلسبلمية الشريعة أحكاـ ومخالفة اإلثـ في الوقوع -2

 .التحوؿ تنفيذ عممية عمى المختصة الجيات قبؿ مف الموافقة وصدور التحوؿ، قرار لممصرؼ
 أف عاقؿ عمى يخفى وال مفسدة، أخفيما بارتكاب مفسدة األمريف ىذيف أعظـ دفع تقتضي القاعدة ىذه داللة فإفَّ  وعميو
 التغيير بنية المصرؼ مف اختيار ودوف جبراً  محدودة لمدة اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مخالفة إثـ في الوقوع مفسدة
 التحوؿ قرار عف التراجع مفسدةمف  وأخؼ أىوف يعتبر اإلسبلمية، الشريعة ألحكاـ المخالفة األعماؿ لكؿ الجذري
 اهلل أمر مخالفة إثـ في لوقوعا استمرار وبالتالي اإلسبلمية، الشريعة ألحكاـ المخالفة األعماؿ استمرار إلى يؤدي الذي
 ذلؾ وليس وغيره، بالربا التعامؿ في واالستمرار التوبة عدـ عمى ريفالمصّ  بو توعد الذي لوعيده والتعرض تعالى
 1.فييا التفكير حتى وال التجربة، ىذه مثؿ خوض عدـ عمى األخرى المصارؼ وتشجيع بؿ فحسب

 وفؽ جائز اإلسالمية الشريعة ألحكاـ المخالفة األعماؿ بممارسة التقميدي المصرؼ استمرار أفَّ  يتضح سبؽ مما
 2:التالية والضوابط الشروط

 يتمثؿ معتبر، شرعي مانع لوجود اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ الموافقة األعماؿ ممارسة عمى القدرة عدـ -1
 .المختصة والسمطات الجيات تفرضيا التي بالقوانيف عادة
 حقيقي ضرر إلى اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ المخالفة أعمالو ممارسة عف المصرؼ توقؼ يؤدي أف -2

 أو أعمالو، ممارسة عمى بقدرتو الجميور لثقة فقدانو أو لمخطر، المالي مركزه بتعرض أكاف سواء بالمصرؼ،
 .بالمصرؼ شرعاً  معتبر ضرر أي إلحاؽ عمييا يترتب التي األمور مف غيرىا

 األعماؿ ممارسة عند بو الضرر إلحاؽ عدـ ويضمف استقراره، صرؼلمم يحفظ ما عمى االقتصار -3
 .ذلؾ عف والزيادة التوسع دوف اإلسبلمية، الشريعة ألحكاـ المخالفة

 التحوؿ لقرار اتخاذه بعد المصرؼ مارسيا التي اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ المخالفة األعماؿ جميع رصد -4
 االستمرار بجواز القوؿ أف إذ شرعاً  المحرمة آثارىا مف خمصيت كي المختصة، الجيات موافقة صدور وقبؿ

                                                           
1
 .55ص  ،، مشجع سببك ركشيعنه اننبشئت انفقهيت انًسبئم وأهى اإلسالييت نهًصزفيت انتقهيديت انًصبرف تحىل، 2012 يزن، عطيبث،  

2
 - األردٌ في انتطبيق إيكبنيت يدي نبيبٌ دراست -أحكبو انشزيعت اإلسالييت  وفق نهعًم انتقهيديت انًصبرف تحىل، 2007، خهف يزن ، انعطيبث  

 .119 - 118 ص مشجع سببك ركشي، 
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 يحـر بؿ بثمرتيا، االنتفاع لممصرؼ يبيح ال مصارفيا اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ المخالفة األعماؿ بممارسة
 .منيا التخمص سرعة فييا واألصؿ كاف وجو أي في بيا االنتفاع عميو
 تعتبر التحوؿ عمى المختصة الجيات موافقة صدور بعد تتـ ميةاإلسبل الشريعة ألحكاـ مخالفة ةعممي كؿ -5

 تحوؿ مصداقية في وتشكؾ االستثناء ىذا ضمف تدخؿ وال اإلسبلمية الشريعة حكاـأل صريحة فةمخال
 .المصرؼ

 العقبات الخاصة بالتحوؿ الجزئي:ج(
التي تواجو المصارؼ التقميدية  شكاالتواإلتحديات كافة ال" :عمى أنياالعقبات الخاصة بالتحوؿ الجزئي  ةلباحثتعرؼ ا

وفيما يمي  "معمؿ المصرفي اإلسبلمي بشكؿ جزئي مف خبلؿ الفروع أو النوافذ اإلسبلميةالتحوؿ لالتي أقدمت عمى 
 مع بحث سبؿ مواجيتيا: عرض ليذه العقبات

 اإلسالمية: النوافذأو  طريقة تمويؿ رأس ماؿ الفروع -1 

 ،الماؿ رأسمويؿ  اإلسبلمية ىو ما يتعمؽ بنقطة البداية وىي طريقة ت النوافذأو  و لمفروعالتي توج االنتقاداتأىـ  مف
 النوافذ مف خبلؿ الطرؽ التالية:أو  ماؿ الفروعاليتـ تمويؿ رأس  حيث
بحيث يتـ استرجاعو ة اإلسبلميالنافذة أو  المصرؼ الرئيسي لقرض حسف لمفرعمويؿ رأس الماؿ مف خبلؿ تقديـ  تأ( 
نما يكوف متبرعًا بيذا بعد  فترة محددة، وفي ىذه الحالة ال يحصؿ المصرؼ الرئيسي عمى عائد لقرضو بصفة مباشرة وا 

، )مثاؿ عمى ذلؾ حيف أقدـ مصرؼ قطر الوطني عمى افتتاح أوؿ فرع إسبلمي لو ُعَرؼ 1العائد ألصحاب الودائع
ُقدـ كقرض حسف مف قبؿ  قطريلاير  مميوف مئة قدرهماؿ  رأسب 2005وذلؾ في عاـ  QNBبالفرع اإلسبلمي لػ 
 (.2المصرؼ الرئيسي

ويحصؿ في  ،طريؽ وديعة استثمارية يودعيا المصرؼ الرئيسي لدى الفرع اإلسبلميمويؿ رأس الماؿ عف  تب( 
 3.مقابميا عمى نصيبو مف األرباح المتحققة

أو  عو سػي تحػت مسػمى رأس مػاؿ الفػر مويؿ رأس الماؿ عف طريؽ تخصيص مبمغ معيف مػف أمػواؿ المصػرؼ الرئي ت ج(
مميػوف لاير سػعودي  50مثاؿ عمى ذلؾ قيػاـ مصػرؼ السػعودي األمريكػي بتخصػيص مبمػغ قػدره . )4ةاإلسبلمي النوافذ

    .(5مف رأس ماؿ المصرؼ الرئيسي إلنشاء فروع ونوافذ إسبلمية

                                                           
1
 .5ص  ،ركشي سبك مشجع إسالييت، ونىافذ فزوًعب انتقهيديت انبنىك إلنشبء انشزعيت انضىابط ،2001 انذيه، مذي أدمذ أدمذ،  

2
منشور في   ، الكويت، مقاؿ532، مجمة الوعي، وزارة األوقاؼ، العدد 2005/6/22افتتاح أوؿ مصرؼ إسالمي في قطر ، 2010خميؿ، معف،   

 http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1020&issue=479 :                             موقع الجريدة في اإلنترنيت
3
 . 27- 26ص  ركشي، سبك مشجع انزبىيت، نهًصبرف ببعتانت اإلسالييت انفزوع ، 2005، فٍذ ،انششيف  

4
 .16ص ، مرجع سابؽ ذكره، الفروع اإلسالمية في البنوؾ التقميدية ضوابط التأسيس وعوامؿ النجاح، 2010السرحي، لطؼ محمد،   

5
 .147بؽ ذكره، ص "، مرجع ساتقييـ ظاىرة تحوؿ البنوؾ التقميدية لممصرفية اإلسالمية، "2006مصطفى، إبراىيـ محمد،   

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1020&issue=479
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ف اختمفت إال أف مصدرىا واحمما سبؽ نبلحظ   و أمواؿ المصرؼ الرئيسي الذيد وىأف طرؽ التمويؿ المذكورة وا 
ويمكف توضيح  ،1وىذا ما يثير شكوؾ العمبلء حوؿ مدى شرعية التعامؿ مع الفروع والنوافذ يتعامؿ بالربا أخذًا وعطاءً 

 2ىذا األمر عمى النحو التالي:

ر بالنسبة لمتمويؿ عف طريؽ القرض الحسف فمف المعمـو أنو يجوز االقتراض مف أىؿ المعاصي ومف غي –أ 
 اهللاشترى رسوؿ ": أنو -رضي اهلل عنيا -عائشة السيدة روت  فقد ،المسمميف طالما كاف القرض حسنًا وال يجر نفعاً 

لربا؛ اومف المعمـو أف معظـ أمواؿ الييود مف  ،3"ورىنو درعًا مف حديد مف ييودي طعاماً  -  عميو وسمـصمى اهلل –
ى قرض حسف مف المصرؼ الرئيسي بشرط أف يخمو مف الفوائد وبالتالي فإنو يمكف لمفرع اإلسبلمي الحصوؿ عم

 الربوية.

فػػػإف  ،ة جػػػزء مػػػف رأس مػػػاؿ المصػػػرؼ الرئيسػػػيبالنسػػػبة لمتمويػػػؿ عػػػف طريػػػؽ الوديعػػػة االسػػػتثمارية أو فػػػي صػػػور  -ب 
 تثمار.ويعامؿ معاممة المودعيف بغرض االس ةاإلسبلمي النافذةأو  المصرؼ الرئيسي في ىذه الحالة يعتبر شريكًا لمفرع

 مشكمة فائض السيولة:  -2  
أمواؿ  اختبلطاإلسبلمية والتي تقمؽ كثيرًا مف العمبلء ما قد يحدث مف والنوافذ التي تشوب الفروع  األمورضمف  مف

غالبًا ما يتـ تحويؿ فائض السيولة  إذاإلسبلمية بأمواؿ المصرؼ الرئيسي والفروع األخرى التقميدية.  النوافذأو  الفروع
إلى المصرؼ الرئيسي الذي يقـو  ،الكبير عمييا لئلقباؿوالذي يتكوف نتيجة ، اإلسبلميةالنوافذ  أو عو لفر لدى ا

مقابؿ النوافذ  أو اإلسبلمية إليو. وتحصؿ تمؾ الفروعالنوافذ أو  لحيف احتياج الفروع الربويةباستخدامو في تعامبلتو 
المستندية  االعتماداتقديـ خدمات مصرفية مجانية ليا كتنفيذ المصرؼ الرئيسي أو قياـ األخير بت مفذلؾ عمى جوائز 

 4 .عمولةأو خدمات أخرى بدوف  وعمميات االستيراد والتصدير
يبلحظ أف  إلى المصرؼ الرئيسي ةاإلسبلمي افذو النأو  عو في عممية تحويؿ فائض السيولة مف الفر  النظر وبإمعاف

 5ىما: العممية تتضمف جانبيف ىذه
إذ ستصبح ودائع  ،لعنصر السيولة في المصرؼ الرئيسي ودعـإعانة عمى  تنطوي ىذه العممية :وؿاأل الجانب  -

اليامة لمسيولة النقدية التي يعتمد عمييا المصرؼ الرئيسي لمنح  المصادراإلسبلمية مف النوافذ أو  عمبلء الفروع
  وفي ذلؾ إعانة عمى المنكر. الربويةالقروض 
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Windows, Or Funds, Proceedings Of The Third Harvard University Forum On Islamic Finance: Local Challenges, 

Global Opportunities Cambridge, Massachusetts. Center For Middle Eastern Studies, Harvard University, P 134. 
  .17-16ص، مرجع سابؽ ذكره، الفروع اإلسالمية في البنوؾ التقميدية ضوابط التأسيس وعوامؿ النجاح،  2010السرحي، لطؼ محمد،  2
3
 . 627، ص 6، دار اليجرة، الرياض، جعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواق، 2004ابف الممقف،   

4
 . 29-27، مرجع سابؽ ذكره، ص الفروع اإلسالمية التابعة لممصارؼ الربوية دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمية، 2005الشريؼ، فيد،   

5
 .18-17، مرجع سابؽ ذكره، ص امؿ النجاحالفروع اإلسالمية في البنوؾ التقميدية ضوابط التأسيس وعو ،  2010السرحي، لطؼ محمد،   
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إذ ستختمط األرباح التي  ،مف اختبلط األمواؿ الحبلؿ بالحراـ العمميةما تؤدي إليو ىذه فيختص ب ثاني:الجانب ال -
 افذو النأو  عو حصؿ عمييا الفر تتو التي يقـو بيا بالفوائد التي مف استثمارا ةاإلسبلمي النوافذأو  عو الفر حصؿ عمييا تس

االستثمارية  الحساباتتالي قد يقع أصحاب وبال ،في صورة جوائز أو خدمات مجانية كما ذكر في السابؽ ةاإلسبلمي
 .بالفوائد الربوية عمييـفي حرج وقمؽ بسبب ما قد يحدث مف اختبلط األرباح التي ستوزع 

التصرؼ في  يجوزأنو الفقياء في مسألة اختبلط الماؿ الحبلؿ بالحراـ نجد أف العديد منيـ يرى  آراءفي  وبالنظر
مف اختمط بمالو " أفابف تيمية رحمو اهلل  اإلسبلـفقد ذكر شيخ  ، رج مقدار الحراـالماؿ الذي اختمط بو الحراـ إذا أخ
 .1"والباقي حالؿ لو ،الحالؿ والحراـ أخرج قدر الحراـ

 تحريمو والىذا ال يوجب اجتناب الحالؿ " في مسألة اختبلط المباح بالمحظور قولو -رحمو اهلل - القيـابف  وذكر
سواء أكاف  ،الباقي بال كراىة لوأو أكثر منو أخرج مقدار الحراـ وحؿ  ،درىـ حراـبؿ إذا خالط مالو  ،البتة

نما تعمؽ بجية الكسب فيو ،الدرىـ وجوىره بذاتألف التحريـ لـ يتعمؽ  ،المخرج عيف الحراـ أـ نظيره  2".وا 
باألرباح  اختمطتئد التي يعرفوف مقدار تمؾ الفوا بما أف العمبلء أصحاب الحسابات االستثمارية ال الحالةىذه  وفي

عمييا في  تالفوائد التي حصم بفصؿ ا القياـإذ يجب عميي ة،اإلسبلمي النوافذأو  عو فإف ىذا األمر يقع عمى عاتؽ الفر 
 عو فإنو يمكف لمفر  أخرىناحية  ومف .منيا في وجوه الخير والتخمصصورة جوائز أو خدمات مجانية عف باقي أموالو 

 أحكاـبأساليب تتفؽ مع  الديي السيولةلخروج مف ىذا اإلشكاؿ عف طريؽ االستفادة مف فائض ا ةاإلسبلمي افذو النأو 
 :األساليبىذه  الباحثةعرض ت (3-2)رقـ وفي الشكؿ  ،الشريعة اإلسبلمية

                                                           

، والتنبيو  إف ما ذكره ىؤالء العمماء في مسألة اختبلط الحبلؿ بالحراـ يمكف حمميا عمى اختبلط غير مقصود أو اختبلط لـ يكف ناشئاً    عف قصد محـر

، وتصحيحيـ لو بإخراج الحراـ فعمى ىذا ميـ لئبل يُ   قط فحاشاىـ ذلؾ.فيـ منو تجويزىـ الدخوؿ في عقد محـر

 . 273، ص29، دار مجمع الممؾ  فيد لطباعة المصحؼ، المدينة المنورة، ج مجموع الفتاوى، 1995بف تيمية، ا 1

2
 .775, ص 3مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة ج  ،بدائع الفوائدابف قيـ الجوزية ،   
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بما  الديياالستفادة مف فائض السيولة افذ اإلسبلمية و النأو  عو يمكف لمفر  مف خبلليا التي األساليب(: 3-2)رقـ لشكؿ ا
 يتوافؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 
  

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفروع اإلسالمية في البنوؾ التقميدية ضوابط ، 2010السرحي، لطؼ محمد، باالستناد إلى ) الباحثةإعداد الشكؿ مف 
 (.19-18 ، مرجع سابؽ ذكره، صالتأسيس وعوامؿ النجاح

 تمويلتوسع في ال

المشاريع االستثمارية 

 ةطويلة ومتوسط

األجل ، إذ إن ذلك 

سيقلل من فائض 

السيولة بشكل كبير 

نظرًا لما تستدعيه تلك 

المشاريع من تمويالت 

ضخمة، ومن ناحية 

أخرى فإن أرباح تلك 

الفروع سوف تزيد، إذ 

إن مجاالت االستثمار 

األكثر ربحًا ترتبط 

عادة بمجال االستثمار 

في المشاريع طويلة 

ومتوسطة األجل 

.وخاصة طويلة األجل  

تحويل فائض 

السيولة إلى الفروع 

اإلسالمية األخرى 

التي ال تواجه هذه 

إال أن ، المشكلة

استخدام هذه 

الوسيلة سيكون 

نظرًا ألن   محدودًا

معظم الفروع 

اإلسالمية األخرى 

ستواجه نفس 

المشكلة من حيث 

.فائض السيولة  

فروع تعاون ال

اإلسالمية مع 

بعضها البعض 

لتكوين سلة 

استثمارات 

متوسطة 

األجل وطويلة 

كإنشاء 

شركات 

استثمار كبيرة 

.ذلكأو نحو   
 

فتح 

حسابات 

استثمار 

في 

المصارف 

اإلسالمية 

.القائمة  
 

األساليب اليت من خالهلا ميكن للفزوع أو النوافذ اإلسالمية االستفادة من فائض السيولة 

 لديها مبا يتوافق مع أحكام الشزيعة اإلسالمية
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 ي تحوؿ البنؾ التقميدي إلى مصرؼ إسالمل 6ثالثًا: المعيار الشرعي رقـ 

 1الضوابط الشرعية الخاصة بالتحوؿ الكمي:  -أ

 نطاؽ المعيار -1
ىذا المعيار مقومات تحوؿ البنؾ التقميدي إلى مصرؼ بموجب قرار بالتحوؿ الكمي الفوري في تاريخ محدد يتـ يشمؿ 

مف قبؿ الراغبيف في تحولو، والمدى الزمني لمتحوؿ،  إعبلنو، سواء كاف القرار مف داخؿ البنؾ، أـ مف خارجو بتممكو
وأثر التحوؿ عمى طرؽ تمقي األمواؿ وكيفية توظيفيا، والمعالجة لكؿ مف التزامات البنؾ وحقوقو قبؿ التحوؿ ما قبض 

 أو دفع منيا وما لـ يقبض أو لـ يدفع، وكذلؾ الموجودات غير المشروعة لديو قبؿ التحوؿ، ووجوه التصرؼ فييا.
وال يشمؿ ىذا المعيار ما كاف مباحًا مف أعماؿ البنوؾ ومكاسبيا، إذ ليس محبًل لمتحوؿ؛ ألنو ال محظور شرعًا في 

 االستمرار عميو واالنتفاع بو. كما ال يشمؿ ما يتعمؽ بإنشاء البنوؾ التقميدية نوافذ أو إدارات أو وحدات إسبلمية.

 المدى الزمني لمتحوؿ - 2
 وااللتزاـ بأحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلمية، مصرؼة لتحوؿ البنؾ التقميدي إلى يعالشر تطمبو ما تتنفيذ  : يجب2/1

في جميع العمميات الجديدة عقب التحوؿ. أما العمميات غير المشروعة المبرمة قبؿ قرار التحوؿ فاألصؿ التخمص 
نييار المظروؼ الواقعية لمبنؾ، لتجنب خطر ال وال يجوز التأخير إال فيما تقتضيو الضرورة أو الحاجة مراعاة منيا فوراً 

 .عمى أف يتـ التخمص مف آثارىا وفقًا ليذا المعيار أو حاالت التعثر
نما قرر التحوؿ مرحميا فإنو ال يعتبر بنكا متحواًل، وال  2/1: إذا لـ يقرر البنؾ التحوؿ الكمي الفوري طبقا لمبند 2/2 وا 

إتماـ التحوؿ، ويجب عمى مالكي البنؾ اإلسراع فى التحوؿ لمتخمص مف إثـ يدرج بيف المصارؼ االسبلمية إال بعد 
 االستمرار في األنشطة المحرمة. ويسترشد بيذا المعيار في خطوات التحوؿ.

 .11 – 8تتـ معالجة األرباح المحرمة في أثناء فترة التحوؿ والتعامبلت عمى النحو المبيف في البنود : 2/3
 لمتحوؿاإلجراءات الالزمة  - 3

يجاد البدائؿ لمتطبيقات الممنوعة شرعًا،  ) أ ( عداد األدوات وا  يجب لنجاح التحوؿ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لو وا 
 وتأىيؿ الطاقات البلزمة لمتنفيذ الصحيح.

مراعاة اإلجراءات النظامية، بتعديؿ الترخيص إذا كانت الجيات الرقابية تتطمب ذلؾ، وتعديؿ عقد التأسيس  )ب(
نظاـ األساسي مف خبلؿ القنوات المطموبة لتعديمو بتضمينو أىدافًا ووسائؿ تبلئـ العمؿ المصرفي اإلسبلمي، وال

 وبتنقيتو مما يتنافى معو.
إعادة بناء الييكؿ التنظيمي لمبنؾ مع تعديؿ لوائح ونظـ العمؿ ومحتوى الوظائؼ وشروط التوظيؼ بما  )ج(

 يتبلءـ مع الوضع الجديد.

                                                           
      

1
 Shari'a Standard No.(6),  Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank,  Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions, Bahrain, p81-86. 
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ىيئة رقابة شرعية، وكذلؾ رقابة شرعية داخمية وفؽ ما جاء في معايير الضوابط الصادرة عف ىيئة تكويف  ) د (
 المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية.

 تعديؿ أو وضع نماذج لمعقود والمستندات متفقة مع أحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلمية. )ىػ(
والخارج، وتصحيح الحسابات التي لدى البنوؾ التقميدية المحمية أو  فتح حسابات لدى المصارؼ في الداخؿ ) و (

 ب( مع االقتصار عمى ما تقتضيو الحاجة. 4المراسمة )انظر البند 
 إعداد برنامج خاص لتييئة الطاقات البشرية وتأىيميا لتطبيؽ العمؿ المصرفي اإلسبلمي. )ز(
والمراجعة والضوابط واألخبلقيات الصادرة عف ىيئة المحاسبة اتخاذ الخطوات البلزمة لتطبيؽ معايير المحاسبة  )ح(

 والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية.
 التعامؿ مع البنوؾ - 4

)أ( سواء في مجاؿ اإليداع أـ في الحصوؿ منو عمى السيولة أـ غير ذلؾ، وذلؾ بما ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة 
بوي. ومف التطبيقات المقترحة  لبلحتياطي القانوني إيداع بعض المستندات اإلسبلمية وبخاصة ما يتعمؽ بالتعامؿ الر 

جراء تمويبلت حكومية بصيغ شرعية، ومف التطبيقات  المتعمقة بالمدينيف ضمانًا، بداًل مف تجميد أرصدة نقدية، وا 
لتخمص مف الفوائد المقترحة أيضا ألغراض المقاصة أف يتـ اإلقتصار عمى الحسابات الجارية بدوف فوائد، أو مع ا

 وتعديؿ طريقة التعامؿ مع البنؾ المركزي في مجاؿ الحصوؿ منو عمى السيولة بفتح حسابات استثمارية لو.
 )ب( تصحيح التعامؿ مع البنوؾ التقميدية عمى أساس عدـ التعامؿ بالربا واستخداـ الصيغ المقبولة شرعًا.

مية بفتح حسابات جارية واستثمارية فيما بينيا، وفي مجاؿ )ج( التوسع في التعامؿ مع المؤسسات المالية اإلسبل
 التحويبلت واالعتمادات والتمويؿ المجمع.

 تقديـ الخدمات المصرفية بالطرؽ المشروعة- 5
ال يجوز أخذ الفوائد الربوية عف الخدمات المصرفية، ويجب العمؿ بالبدائؿ الشرعية، مثؿ معالجة االعتمادات غير 

ة لآلمر بالشراء أو المشاركة أو المضاربة وفؽ الضوابط الشرعية، وال يجوز أخذ عمولة عف مجرد المغطاة بالمرابح
نما يربط المقابؿ بما يستحؽ عف عمميات تنفيذ تمؾ التسييبلت بحسب أحكاميا.   التسييبلت وا 

 أثر التحوؿ عمى األمواؿ التي تمقاىا البنؾ بفائدة، وبدائميا المشروعة -6
آثار العمميات التقميدية السابقة التي حصؿ بيا البنؾ عمى موجودات نقدية في موارده مما التـز  يجب تصفية: 6/1

بفائدة عنيا، سواء مع األفراد أو البنوؾ أو البنؾ المركزي، وىذه التصفية تشمؿ شروط المبالغ المودعة في الحسابات، 
وانظر البنؾ قبؿ قرار التحوؿ، ونحوىا )قرض التي أصدرىا واألسيـ الممتازة، والشيادات االستثمارية بفائدة، وسندات ال

 (.9البند 
نياء لمزاولة األنشطة، أو إل وسائؿ لمحصوؿ عمى السيولة البلزمة: يجب االقتصار عمى ما ىو مشروع مف 6/2

 :مثؿالتي عمى البنؾ، غير المشروعة االلتزامات 
 ، واستقطاب حسابات اسثمار وحسابات جارية.الماؿ زيادة أصحاب حقوؽ الممكية مساىماتيـ بزيادة رأس ) أ (
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 تأجير بالضوابط الشرعية.المشاركة أو المضاربة أو إسبلمية، مثؿ صكوؾ ال صكوؾإصدار )ب( 
 ثمف صانعًا مع اشتراط تعجيؿ فييا البنؾ يكوفبائعًا، أو صفقات استصناع  فييا البنؾيكوف إجراء صفقات سمـ )ج( 

 جيمو.تأ مع أنو يصح االستصناع
، مع مراعاة ما جاء في المتطمبات الشرعية لئلجارة ـ استئجارىاثالبنؾ  موجوداتإجراء عمميات بيع لبعض ) د ( 

 .واإلجارة المنتيية بالتمميؾ بحيث يتـ الفصؿ بيف إبراـ عقد البيع وعقد اإلجارة وعدـ الربط بينيما
 جؿ ثـ بيعيا بثمف حاؿ لغير البائع األوؿ.بضوابط شرعية، بشراء سمع بثمف مؤ  إجراء عمميات تورؽ)ىػ( 

: إذا كاف رأس ماؿ البنؾ قد زاد بسبب تعامبلت محرمة أو تكونت بعض االحتياطيات مف ذلؾ فيسمؾ فييا ما 6/3
 (. 10و 8يسمؾ في الحقوؽ غير المشروعة والموجودات المحرمة لدى البنؾ كما سيأتي ) انظر البند 

 مواؿأثر التحوؿ عمى توظيؼ األ - 7
حبلؿ صيغ االستثمار والتمويؿ المشروعة محميا، مثؿ  دة،ػراض بفائػػيجب إيقاؼ طرؽ توظيؼ األمواؿ باإلق :7/1 وا 

المضاربة، والمشاركات، والمشاركة المتناقصة، والمشاركات الزراعية ) المزارعة، والمغارسة، والمساقاة(، والتمويؿ 
لسمـ، واالستصناع، والتأجير التشغيمي أو التأجير المنتيي بالتمميؾ، وغيرىا بالبيع اآلجؿ، والمرابحة لآلمر بالشراء، وا
 مف صيغ التمويؿ واالستثمار المشروعة.

الربوية التي أقرضيا البنؾ لمغير قبؿ قرار التحوؿ سواء كانت قصيرة األجؿ القروض السعي ما أمكف إلى إنياء  :7/2
وما لـ  ،متفقة مع أحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلميةتمويبلت لى أـ طويمة األجؿ ثـ تحويؿ أصؿ مبالغ القروض إ

 (.10/2يستطع المصرؼ إنياءه فإنو يتخمص مف فوائده عمى النحو المبيف في البند )
 التحوؿقرار معالجة الحقوؽ غير المشروعة التي لمبنؾ قبؿ  - 8
 ات البنؾ غير المشروعة الناشئة قبؿ قرار التحوؿموجود 8/1

 مف الفترة المالية التي تقرر خبلليا التحوؿ يتـ ما يأتي: اعتباراً 
إذا كاف البنؾ التقميدي تـ تممكو بقصد تحويمو إلى مصرؼ فبل يجب عمى المبلؾ الجدد التخمص مف الفوائد  8/1/1

 واإليرادات المحرمة التي حصؿ عمييا البنؾ قبؿ التممؾ.
مصرؼ فإف التخمص مف الفوائد واإليرادات المحرمة يتـ منذ  إذا كاف البنؾ التقميدي تحوؿ مف داخمو إلى  8/1/2

بداية الفترة المالية التي حصؿ فييا التحوؿ. أما اإليرادات المحرمة التي حصمت قبؿ الفترة المالية المشار إلييا فإنما 
 ى المصرؼ. يجب التخمص منيا ديانة عمى حممة األسيـ والمودعيف الذيف حصموا عمى ىذه اإليرادات وال يجب عم

االيرادات التي فييا شبية، مما لـ يقبض أو قبض، باعتقاد الجواز، بسبب اجتياد ممف لو أىمية االجتياد فيما  8/1/3
يسوغ فيو اإلجتياد، أو التقميد لمذىب معتبر، أو برأي بعض أىؿ العمـ المشيود ليـ بالتثبت، ال يجب التخمص منو، 

 تقرر فييا التحوؿ أـ قبميا.سواء نشأت في الفترة المالية التى 
حاؿ استحقاؽ البنؾ عمى الغير لموجودات غير نقدية محرمة فإنو ال مانع مف تسمميا بنية إتبلفيا، وفي في  8/1/4

حاؿ استحقاقو أثماف موجودات أو خدمات محرمة باعيا فإنو يقبض أثمانيا بنية صرفيا في وجوه الخير، وكذلؾ كؿ 
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ر فييا التحوؿ مف أثماف الموجودات المحرمة وفي الحالتيف ال تترؾ لمف ىي عميو لئبل ما قبض في الفترة التي تقر 
 يجمع بيف البدؿ والمبدؿ.

ذا كاف البنؾ قد باع شيئا تبلفإميو فيجب ع ةمحرمائع بضموجوداتو العينية كاف بيف و إذا تحوؿ البنؾ  8/1/5 يا. وا 
 يا في وجوه الخير.منيا ولـ يستوؼ أثمانيا فإنو يستوفي أثمانيا ويصرف

إذا كانت الموجودات أماكف لتقديـ خدمات غير مشروعة فيجب عميو تحويميا إلى أماكف لتقديـ الخدمات  8/1/6
 المشروعة.

 معالجة االلتزامات غير المشروعة التي عمى البنؾ قبؿ قرار التحوؿ إذا كاف التحوؿ مف داخمو أو خارجو - 9
 التحوؿ مف داخؿ البنؾ 9/1
كانت االلتزامات دفع فوائد فإف البنؾ يسعى لعدـ دفعيا بأي وسيمة مشروعة، وال يشمؿ ذلؾ أصؿ الديوف إذا  9/1/1

 أو القروض. وال يدفع الفوائد إال إذا اضطر إلى ذلؾ. 
إذا كانت االلتزامات تقديـ خدمات محرمة فإنو يسعى اللغاء االلتزاـ ويعيد ما تـ أخذه ولو مع التعويض  9/1/2

 تب عمى فسخ االلتزاـ.المتر 
 التحوؿ مف خارج البنؾ بشرائو مف قبؿ الراغبيف في تحويمو 9/2
أمكف أف يستثنى مف الشراء الحقوؽ غير المشروعة )مثؿ الفوائد أو الموجودات المحرمة( التي عمى البنؾ بحيث  إذا

ف لـ يمكف الشراء إال لجم يع موجودات البنؾ بما فييا الحقوؽ غير يظؿ االلتزاـ بيا عمى البائع فيو المتعيف شرعًا. وا 
 المشروعة فبل مانع مف ذلؾ شريطة العمؿ عمى سرعة إنياء تمؾ االلتزامات ولو مع الحط منيا بتعجيميا.

  معالجة الرىوف غير المشروعة 9/3
نؾ يتفؽ عمى ينبغي المبادرة إلى فؾ الرىوف غير المشروعة التي عمى موجودات البنؾ، وفي حالة التحوؿ مف خارج الب

 حموؿ رىوف محميا مف البائع.
 كيفية التخمص مف الكسب غير المشروع  - 11
آؿ إلى البنؾ قبؿ التحوؿ مف الكسب غير المشروع الذي يجب التخمص منو حسبما جاء في ىذا المعيار،  ما 10/1

مي الفوري يؤدي إلى شؿ فإف عميو المبادرة إلى صرفو جميعو دوف تأخير إال إذا تعذر ذلؾ بأف كاف التخمص الك
 أنشطة البنؾ أو إفبلسو فيمكف حينئذ التخمص عمى مراحؿ مناسبة.

يجب أف تصرؼ الفوائد وغيرىا مف الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض النفع العاـ، وال تجوز  10/2
ومف أمثمة وجوه الخير: استفادة المصرؼ منيا بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة، مادية كانت أو معنوية. 

التدريب والبحوث، وتوفير وسائؿ اإلغاثة، وتوفير المساعدات المالية والمساعدة الفنية لمدوؿ اإلسبلمية وكذلؾ 
لممؤسسات العممية والمعاىد والمدارس، وما يتصؿ بنشر المعرفة اإلسبلمية وغير ذلؾ مف الوجوه، طبقا لما تقرره ىيئة 

  الرقابة الشرعية لممصرؼ.
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 الزكاة الواجبة عمى البنؾ قبؿ قرار التحوؿ – 11
نما ىي عمى المبلؾ السابقيف  ،إذا كاف التحوؿ بتممؾ مف الراغبيف في تحويمو فبل يجب عمييـ زكاة عف الفترة السابقة وا 

عيار ويوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة عمى المالكيف الجدد منذ التحوؿ. ويطبؽ بشأف مسئولية إخراجيا ما ورد في م
( الصادر عف ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية. أما إذا كاف التحوؿ مف داخؿ 9الزكاة رقـ )

عمما بأنيـ مطالبوف بأداء الزكاة ولو كاف  البنؾ ولـ يتـ إخراجيا فإف أداءىا عف الفترة السابقة واجب عمى المساىميف،
ج لجزء مف الواجب الذي ىو التخمص مف جميع الفوائد والمكاسب غير الماؿ حراما ألف إخراج الزكاة ىو إخرا

 المشروعة.
  1الضوابط الشرعية الخاصة بالتحوؿ الجزئي مف خالؿ الفروع والنوافذ: -ب

: يجوز لممصرؼ الذي يمارس نشاطو عمى أساس العمؿ المصرفي التقميدي أف ينشأ نافذة أو عدة نوافذ  (24المػادة )
فيو العمؿ المصرفي اإلسبلمي. ويمكف أف تأخذ ىذه النوافذ صورة فروع أو صناديؽ أو محافظ إسبلمية يمارس 

 استثمارية.
: تنشأ إدارة مستقمة داخؿ المصرؼ يكوف غرضيا اإلشراؼ عمى الخدمات المصرفية اإلسبلمية داخؿ  (25المػادة )

 والبشرية واالرتفاع بمستوى كفاءتو التشغيمية. المصرؼ والسعي لتطوير العمؿ المصرفي اإلسبلمي واحتياجاتو الفنية 
: تكوف موازنة اإلدارة والفروع مستقمة بما يضمف الفصؿ المالي و المحاسبي عف بقية نشاطات  (26المػادة )

 يقـو عمى المبلئمة التامة مع طبيعة العمؿ المصرفي اإلسبلمي. محاسبياً  المصرؼ. وتعتمد الفروع والنوافذ نظاماً 
: عبلوة عمى ما يقـو بو البنؾ المركزي مف مراقبة عمى سائر أنشطة المصارؼ و فروعيا, يحؽ لمبنؾ  (27)المػادة 

 المركزي أف يجري رقابة عمى النوافذ والفروع اإلسبلمية لمتحقؽ مف مراعاة األىداؼ التي أنشئت مف أجميا.
ف يقوموف بدور التدقيؽ والرقابة الشرعية عمى أو عدة مراقبي : تعيف الجمعية العامة لممصرؼ مراقباً  (28المػادة )

وذلؾ بغرض التحقؽ مف شرعية عممياتيا وعدـ مخالفتيا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية.  ،أعماؿ النوافذ والفروع اإلسبلمية
 في ذلؾ. شرعياً  ويعد المراقب أو المراقبوف تقريراً 

 
 

                                                           

مشروع قانوف نموذجي لمتحوؿ مف العمؿ المصرفي "  (:6رقـ ) الشرعي المعيار معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط لممؤسسات المالية اإلسبلمية،1 
 ، البحريف. ية واإلسبلمية، المنامةىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المال ،" النوافذ( -التقميدي إلى العمؿ المصرفي اإلسالمي )في التحوؿ الجػػزئي
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 الثالثالفصل 
 مداخل تحول المصارف التقميدية إلى العمل المصرفي اإلسالميتقييم 

 
 مقدمة: 

بمقارنة أداء المصارف التي خاضت تجربة التحول بمختمف مداخمو وذلك  ةقوم الباحثتفي ىذا الفصل س
و عمى قبل وبعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي بيدف التعرف عمى أثر التحول بمختمف مداخم

لتحول إلى اء المصارف محل الدراسة بعد ابمقارنة أد ةوم الباحثأداء المصارف التقميدية، ومن ثم ستق
سيتوزع ىذا  سبقبناًء عمى ما  العمل المصرفي اإلسالمي بيدف التوصل إلى المدخل األمثل لمتحول، 

  ىي:  مباحث ةبعالفصل إلى أر 

إلى التحول في  )مصرف الشرق األوسط سابقًا(اإلسالمي المبحث األول: تقييم تجربة مصرف اإلمارات
 .التحول الكميمدخل من خالل  العمل المصرفي اإلسالمي

إلى العمل المصرفي المبحث الثاني: تقييم تجربة المصرف السعودي الفرنسي في التحول الجزئي 
 .الفروع اإلسالميةمدخل من خالل اإلسالمي 

من إلى العمل المصرفي اإلسالمي المشرق في التحول الجزئي  المبحث الثالث: تقييم تجربة مصرف
 .النوافذ اإلسالميةمدخل خالل 

 إلى العمل المصرفي اإلسالمي أداء المصارف محل الدراسة بعد التحول مقارنةالمبحث الرابع: 
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 المبحث األول
 التحولفي  )مصرف الشرق األوسط سابقًا(تقييم تجربة مصرف اإلمارات اإلسالمي

 من خالل مدخل التحول الكمي إلى العمل المصرفي اإلسالمي
 

 1 :)مصرف الشرق األوسط سابقًا( اإلمارات اإلسالميأواًل: لمحة عن مصرف  
 إمارة كشركة محدودة المسؤولية في -مصرف الشرق األوسط سابقاً -ف اإلمارات اإلسالمي تأسس مصر 

 عام في عامة مساىمة كشركة المصرف يلتسج وتم ،3/10/1975 في الصادر المرسوم بموجب دبي
 49الــ  فروعومركزه الرئيسي في دبي باإلضافة إلى  الو من خالليمارس المصرف أعم .1995

ويمكن إجمال دولة، ويعد المصرف شركة تابعة لمصرف اإلمارات دبي الوطني. أرجاء الالمنتشرة في 
 لي: من خالل الجدول التا محل الدراسةمصرف الالمعمومات عن 

 ( 1-3)رقم  الجدول
 اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سابقًا(معمومات عامة عن مصرف 

 درىم إماراتي  2,430,422,000 رأس المال المصرح بو

 )مميون( 2430 األسيم المصدرة

 1 القيمة اإلسمية لمسيم

 1191 عدد الموظفين
 2012لمسنة المنتيية في  اإلمارات اإلسالمي السنوي لمصرف  الجدول: من إعداد الباحثة باالعتماد عمى التقرير

 ةجائز عمى  2012منيا حصولو عام وقد حصل المصرف عمى العديد من الجوائز العالمية المرموقة 
جوائز التمويل اإلسالمي لفي الحفل السنوي  "أفضل مصرف إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة"

أفضل عمى جائزة " 2013، وأيضًا حصل في عام ال فاينانس إنترناشيونال"مجمة "كابيتالتي تنظميا 
" أثناء فاعميات حفل توزيع جوائز التمويل اإلسالمي مصرف إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 2.لمجمة "وورلد فاينانس"
 

 3:الكميالتحول اإلسالمي من خالل تبني مدخل إلى العمل المصرفي ثانيًا: مراحل التحول 
بما العمل المصرفي اإلسالمي  إلىمصرف الشرق األوسط الكمي لتحول مليمكن تمخيص المراحل اليامة 

 يمي:
 
 

                                                           
1
 .2013التقرير السنوي لممصرف اإلمارات اإلسالمي لمربع األول   

2
 http://www.emiratesislamicbank.ae/ar/latestnews/2013/april/news03042013.cfm 

3
 . 2013والربع الثالث من عام   – 2002التقارير المالية الخاصة بمصرف اإلمارات اإلسالمي في الفترة الممتدة بين عامي   

http://www.emiratesislamicbank.ae/ar/latestnews/2013/april/news03042013.cfm
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 : 2003عام  -
وعدم قدرتو عمى التميز في نشاطو وضعف أرباحو  األوسط الشرق لمصرف ميالم غير األداء نتيجة

 المجال إلى التحول من البد وأن ىمع المصرف إدارة ارتأتمقارنة بالمصارف األخرى المنافسة، 
، واختارت إدارة المصرف مدخل التحول الكمي لمصيرفة اإلسالمية من أجل ذلك بدأت إدارة اإلسالمي

 المصرف بالقيام باإلجراءات القانونية واإلدارية والشرعية الالزمة لمتحول لمصيرفة اإلسالمية.
  2004: آذار/ مارس 10 تاريخفي  -
حيث اتخذت إدارة المصرف قرارًا بالتحويل الكمي لمعمل  اإلسالمي تار ااإلم رفصم مسيرة بدأت 

 أنشطة تحويل عمى الموافقة تمتو  العادي، غير العمومية الجمعية اجتماع فيالمصرفي اإلسالمي 
 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع لتتوافق المصرف

ضعو الجديد، حيث بدأت بتغير أدلة وبدأت إدارة المصرف بتجديد وترميم المصرف بما يتناسب مع و 
وضع برامج العمل وصيغ االستثمار وعقود التمويل بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وقامت أيضًا 

تدريبية مكثفة حول الصيرفة اإلسالمية وخاصة حول الضوابط الشرعية وأدلة إجراءات العمل لصيغ 
متثال كافة المعامالت ألحكام ة شرعية ميمتيا التأكد من ا، كما قامت بإنشاء ىيئة رقابالتمويل اإلسالمي
 .الشريعة اإلسالمية

 2004: أكتوبرتشرين األول/  7 بتاريخ -
 الموافقات عمى المصرف حصل أن بعدتم إتمام عممية التحول كميًا لمعمل المصرفي اإلسالمي وذلك 

، وابتدأ المصرف اإلمارات بدولة ةالمختص الحكومية والدوائر المركزي اإلمارات مصرف من المطموبة
 عممو كمصرف إسالمي تام.  

 
)مصرف الشرق األوسط سابقًا( في التحول اإلمارات اإلسالمي رف مصتقييم  تجربة ثالثًا: 

 الكمي إلى العمل المصرفي اإلسالمي:
رق )مصرف الشاإلمارات اإلسالمي رف توجد فروق جوىرية بين أداء مصالفرضية الرئيسة األولى:  

 .قبل التحول الكمي وبعدهاألوسط سابقًا( 
 تقامالتقميدية المصارف أداء عمى اإٍلسالمي عمل المصرفي لإلى اأثر التحول الكمي  دراسةمن أجل 

وذلك قبل التحول  -مصرف الشرق األوسط سابقاً –بمقارنة أداء مصرف اإلمارات اإلسالمي  ةالباحث
لعمل المصرفي اإلسالمي في بداية الربع إلى ال الكمي وبعدىا )حيث نجح المصرف في التحو الكمي 

ىو الحد الفاصل بين فترة  2004الربع الثالث من عام  ةالباحثعتبر تبالتالي س ،2004الرابع من عام 
مجموعة من النسب المالية التي تقيس كل من  باالعتماد عمىوذلك  (ما قبل وما بعد التحول الكمي

وعمى وجو   SPSSبرنامج ةالباحث تاستخدموالختبار فرضيات الدراسة  سيولة وربحية ونشاط المصرف،
 .Independent Samples  T Test التحديد اختبار
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 : )مصرف الشرق األوسط سابقًا( سيولة مصرف اإلمارات اإلسالميأثر التحول الكمي عمى دراسة  -1
)مصرف الشرق  رات اإلسالميمصرف اإلماسيولة توجد فروق جوىرية بين األولى: الفرعية الفرضية 

 قبل التحول الكمي وبعده:  األوسط سابقًا(
تيـدف ىـذه النسـبة إلـى قيـاس مـدى العامـة، حيـث السيولة  نسبة ةالباحث تستخدما سيولة المصرف لدراسة

قدرة المصرف عمى تخطيط التدفق النقدي بما يمكنو من مواجية السحوبات المفاجئة، وقيـاس مـدى كفـاءة 
 إجراء التوازن بين الربحية والسيولة، ويمكن حساب النسبة من المعادلة التالية: المصرف في 

 1/ إجمالي الودائع (أصول نقدية +أصول شبو نقدية)نسبة السيولة العامة= 
 بحيث ذلك، عن قمت إذا متدنية وتعتبر% 60 وحتى% 30 من النسبة ليذه المثمى الحدود وتعتبر
 عمى المصرف قدرة عدم إلى يشير فيذا ذلك عن ارتفعت إذا أما لة،السيو  مخاطر إلى المصرف يتعرض
 2.ربحية أكثر بأساليب أموالو استخدام

فحصــل عمــى  العامـةنسـبة الســيولة  تطبيــقمــن خـالل محــل الدراسـة  مصـرفالبتقيـيم ســيولة  ةالباحثــ تقامـ
 التالي:  (2-3رقم ) الجدولالنتائج الموضحة في 

 (2-3الجدول رقم )
 (آالف الدراىم) Q3/2013 –1999لعامة لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سابقًا( خالل األعوام السيولة ا 

 قبل التحول

 Q3/ 2004 2003 2002 2001 2000 1999 العام
النقدية وشبو 

 2,259,389 1,879,930 1,415,840 1,237,901 1,148,454 831,602 النقدية

 1,681,956 1,356,006 1,209,231 1,718,270 1,726,247 1,546,756 الودائع

 134.33% 138.63% 117.08% 72.04% 66.52% 53.76% النسبة

 التحول بعد

 Q4 2005 2006 2007 2008 2009/ 2004 العام
النقدية وشبو 

 2,945,317 2,521,265 1,876,734 1,673,876 1,688,559 1,586,225 النقدية

 20,625,613 21,682,564 14,067,258 9,102,078 3,614,913 1,447,351 الودائع

 %14.27 11.62% 13.34% 18.39% %46.71 109.59% النسبة
 Q3 2014 2015/2013 2012 2011 2010 العام

النقدية وشبو 
 - - 19,047,097 18,099,194 12,245,049 13,562,553 النقدية

 - - 27601352 28,697,148 18,469,151 27,934,941 الودائع
 - - 69.00% %63.06 %66.30 48.5% النسبة
 باالعتماد عمى التقارير المالية لممصرف محل الدراسة خالل الفترة المدروسة الباحثةمن إعداد  المصدر:

                                                           
1
 .5ص الجزائر، سطيف، عباس، فرحات جامعة اإلسالمية، المصارف في السيولة إدارة ،3122 شوقي، بورقبة،  

2
 .46 ص عمان، المصرفية، الدراسات معهد اإلسالمية، والمصارف يةالمركز الرقابة ،2995 وآخرون، دهيم، أبو  



57 
 

 
 من الجدول السابق يمكننا رسم الشكل التالي:

  (Q3/2013 -1999األعوام ) خاللوسط سابقًا(  )مصرف الشرق األمصرف اإلمارات اإلسالمي السيولة العامة ل (1-3) الشكل رقم

 
  الفترة المدروسةخالل  محل الدراسةمصرف مباالعتماد عمى التقارير المالية ل الباحثةإعداد من الشكل 

لمعينـات  Tلممصـرف محـل الدراسـة وذلـك باسـتخدام اختبـار السـيولة العامـةوبالتحميل اإلحصائي لقـيم نسـبة 
 التالية:تم الحصول عمى النتائج  SPSSالمستقمة في برنامج 

 (3-3الجدول رقم )
 لسيولة العامة لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سابقًا(  نسبة ااإلحصائيات الوصفية ل 

 االنحراف المعياري المتوسط حجم العينة الزمن 

لسيولة ا
 العامة

 37.28 97.06 6 قبل

 32.14 46.08 10 بعد

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةعداد المصدر: من إ
 ( 4-3الجدول رقم )

 لمسيولة العامة لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سابقًا(اختبار معنوية فرق المتوسطات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد   
 بعد لينخفض ،%97.06 التحول الكمي كان قبل ةالسيولة العامنسبة  متوسط أن نجد (3-3) الجدول من
 قبل مصرفمل السيولة العامةنسبة  متوسط بين فروق وجود إلى يشير ما ذاوى ،46.08% تحول إلىال

 :يمي ما يبين الذي (4-3رقم ) الجدولالفروق ننتقل إلى  ذهى ريةىجو  من تأكدمولالتحول وبعده. 

 
 إحصائية

l’evene’s 
 اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 ختباراال

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

نسبة 
السيولة 
    العامة

تساوي 
 التباينات

0.91 0.35 2.89 14 0.01 

عدم 
تساوي 
 التباينات

  2.78 9.41 0.02 
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أن  وبما 0.35 معنوية بمستوى 0.91 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 
 تساوي التباينات.نأخذ حالة فإننا  ، %5من  أكبرمستوى المعنوية ىو 

( وىي ذات داللة إحصائية t=2.89) حيثبناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات،  
توجد نقبل الفرضية البديمة، بمعنى أنو فإننا ي ( بالتالSig=0.01)% ومستوى معنوية 95درجة ثقة عند 

لممصرف محل الدراسة قبل التحول الكمي وبعده،  السيولة العامةفروق جوىرية بين متوسط نسبة 
 لممصرف.  السيولة العامةفإن التحول الكمي لو أثر معنوي عمى نسبة  ومن ثم

أصبح في المصرف بعد التحول العامة السيولة ( نجد أن متوسط نسبة 3-3بالرجوع إلى الجدول رقم )و 
إن التحول الكمي ساىم في بالتالي نستطيع القول %(، 60-%30أفضل مقارنة بالحدود المثمى ليا )

من فائض كبير قبل التحول فالمصرف كان يعاني  .في المصرف محل الدراسةالسيولة نسبة تحسين 
مع احتفاظو صرف عمى استغالل موارده أدى التحول الكمي إلى تحسن قدرة المفي السيولة ومن ثم 

 .بخسارة أصولو من جزء تسييل إلى االضطرار دون المفاجئة لمواجية السحوباتسيولة كافية  بةنسب
)مصرف الشرق األوسط  مصرف اإلمارات اإلسالمي ربحيةأثر التحول الكمي عمى دراسة  -2

 سابقًا(
)مصــرف الشــرق  مصــرف اإلمــارات اإلســالميحيــة رببــين  جوىريــة فــروق توجــد: الثانيــةالفرعيــة  الفرضــية

 قبل التحول الكمي وبعده. األوسط سابقًا(
 مـاتقـيس ىـذه النسـبة العائـد عمـى حقـوق الممكيـة، حيـث  نسـبة ةالباحثـ تاسـتخدم ربحيـة المصـرف لدراسة
 فـي ميتار ااسـتثم مـن مينىمسـالم المتحقـق، أي العائـد ايألصـحاب أرباح من مستثمرة نقدية وحدة كل حققتو

 وتحسب ىذه النسبة من خالل المعادلة التالية:، المصرف ربحية ازدادت مامك ارتفعت مامفك .المصرف
 1001)صافي الربح بعد الضريبة/ حقوق الممكية(*  نسبة العائد عمى حقوق الممكية=

 صلنح الدارسة محل المصرف تقارير في الموجودة القيم ىمع نسبة العائد عمى حقوق الممكية وبتطبيق
  :التالي( 5-3)رقم  الجدول ىمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Toumi Kaouther & Jean-Laurent Viviani  & Lotfi Belkacem, 2011, Comparison of Leverage and 

Profitability of Islamic and Conventional Banks, International Conference of the French Finance 

Association (AFFI), France, P12. 
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 ( 5-3الجدول رقم )
األرقام ) Q3/2013 –1999العائد عمى حقوق الممكية لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سابقًا( خالل األعوام 

 (بآالف الدراىم

 قبل التحول

 Q3/ 2004 2003 2002 2001 2000 1999 العام
 21,314 36,011 75,591 72,451 66,286 64,876 الربح

 820,145 823,831 768,659 718,368 662,149 595,863 حقوق الممكية
 2.59% 4.37% 9.83% 10.08% 10.01% 10.88% النسبة

 التحول بعد

 Q4 2005 2006 2007 2008 2009/ 2004 العام
 130,794 400,583 238,533 117,460 43,080 19,570 الربح
 2,872,861 1,674,086 1,332,906 965,872 852,365 816,321 ممكيةحقوق ال

 4.55% 23.92% 17.89% 12.16% 5.05% 2.39% النسبة
 Q3 2014 2015/2013 2012 2011 2010 العام
 - -  139,695 81,112 (448,552) 61,262 الربح

 - - 4222651 2,622,024 2,478,086 2,927,176 حقوق الممكية
 - - 3.30% 3.09% (18.10)% 2.09% النسبة

 باالعتماد عمى التقارير المالية لممصرف محل الدراسة خالل الفترة المدروسة الباحثةمن إعداد  المصدر:

 من الجدول التالي يمكننا رسم الشكل التالي: 
  (2-3) الشكل رقم

  (Q3/2013 -1999األعوام ) خالل (بقاً مصرف الشرق األوسط سا)مصرف اإلمارات اإلسالمي العائد عمى حقوق الممكية ل

 
  الفترة المدروسةخالل  محل الدراسةمصرف مباالعتماد عمى التقارير المالية ل الباحثةإعداد من الشكل 

وبالتحميـــل اإلحصـــائي لقـــيم نســـبة العائـــد عمـــى حقـــوق الممكيـــة لممصـــرف محـــل الدراســـة وذلـــك باســـتخدام 
 :ةتم الحصول عمى النتائج التالي SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختبار
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 (6-3الجدول رقم )
 اإلحصائيات الوصفية لمعائد عمى حقوق الممكية لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سابقًا(   

 االنحراف المعياري المتوسط حجم العينة الزمن 
العائد عمى 

حقوق 
 الممكية

 3.53353 7.9647 6 قبل

 11.19207 5.6383 10 بعد

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 ( 7-3الجدول رقم )

 لمعائد عمى حقوق الممكية لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سابقًا(اختبار معنوية فرق المتوسطات 
 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 ،%7.96 التحول الكمي كان قبلالعائد عمى حقوق الممكية  متوسط أن نجد (6-3رقم ) الجدول من

العائد عمى حقوق  متوسط بين فروق وجود إلى يشير ما ذاوى ،%635. تحول إلىال بعد لينخفض
 الذي (7-3رقم ) الفروق ننتقل إلى الجدول ذهى ريةىجو  من تأكدمولالتحول وبعده.  قبل مصرفمل الممكية
 :يمي ما يبين

 0.207 معنوية بمستوى 1.754 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 
 تساوي التباينات.نأخذ حالة فإننا  بالتالي

( وىي ليست .489t=0بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة ) 
نقبل فرضية فإننا بالتالي ( Sig=0.633وى معنوية )% ومست95ذات داللة إحصائية عند درجة ثقة 

العائد عمى حقوق الممكية لممصرف محل  ال توجد فروق جوىرية بين متوسطالعدم، بمعنى أنو 
التحول الكمي ليس لو أثر معنوي عمى العائد عمى ، ومن ثم فإن الدراسة قبل التحول الكمي وبعده

متوسط نسبة العائد عمى حقوق نجد أن  (6-3)ل رقم وبالرجوع إلى الجدو  .حقوق الممكية لممصرف
ىو نخفاض ىذا االسبب  أن  ةرى الباحثتو عميو قبل التحول. أقل عما كان الممكية بعد التحول كان 

ظروف التأثر المصرف بل وذلك نتيجة 2009النخفاض المستمر في أرباح المصرف بدءًا من عام ا
  .لميةألزمة المالية العالسمبية الناتجة عن اا

 
 إحصائية

l’evene’s 
 اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية 
 (F) فيشر

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

العائد 
عمى 
حقوق 
   الممكية 

تساوي 
 التباينات

1.754 .207 .489 14 .633 

عدم 
تساوي 
 التباينات

  .609 11.659 .554 
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عميو قبل التحول لم  تفي نسبة الربحية بعد التحول عما كاناالنخفاض إلى أن  تتوصم الباحثةأن إال 
وبالرغم من اآلثار السمبية لألزمة عمى ربحية المصرف محل أنو  رىت الباحثةفإن بالتالي  ،يكن جوىرياً 

إن بالتالي يمكن القول  ًا،جوىريوبعد التحول لم يكن الدراسة إال أن الفروق بين ربحية المصرف قبل 
وبالتالي زيادة العائد الذي يحصل عميو ساىم في تحسن الربحية التحول الكمي لممصرف محل الدراسة 

أن متوسط نسبة العائد عمى ىو والدليل عمى ذلك المساىمين من جراء استثمار أمواليم في المصرف، 
( 2008لغاية عام  Q4/ 2004العالمية )أي من عام حقوق الممكية بعد التحول الكمي وقبل بدء األزمة 

مما سبق ، بالتالي (%7.9647قبل التحول ) الربحية( وىو أعمى من متوسط نسبة %12.28)بمغ 
ولكن لم يستطع محل الدراسة ن ربحية المصرف يتحسساىم في لتحول الكمي إلى أن ا ةالباحث تتوصم

  السمبية لألزمة. التحول الكمي تجنيب ربحية المصرف من األثار 
 
)مصرف الشرق األوسط  مصرف اإلمارات اإلسالمي نشاطأثر التحول الكمي عمى دراسة  -3

 سابقًا(
)مصـرف الشـرق  مصـرف اإلمـارات اإلسـالميالثالثة: توجد فروق جوىرية بـين نشـاط  الفرضية الفرعية
 التحول الكمي وبعده.  قبل األوسط سابقًا(

 قدرة مدىىذه النسبة  تقيس، حيث توظيف الموارد نسبة ةالباحث تستخدما نشاط المصرف لدراسة
وتحسب ىذه ، أفضل المصرف أداء كان مامك النسبة ذهى تادز  مامفك موارده، توظيف ىمع المصرف

 :1النسبة من خالل المعادلة التالية
 )× 100 الملكية حقوق + الودائع  / (االستثمارات = الموارد توظيف نسبة

 ىمع نحصل الدارسة محل المصرف تقارير في الموجودة القيم ىمع توظيف الموارد نسبة وبتطبيق
 :التالي (8-3رقم ) الجدول

                                                           
1
 Munawar Iqbal, 2001, Islamic And Conventional Banking In The Nineties: A Comparative 

Study, Islamic Economic Studies, Vol.8, No.2, P15.  
  قروض وسمفيات واستثمارات في أوراق مالية. من المصرف قبل التحول استثمارات تتكون : 
العادلة،  بالقيمة مصنفة المالية األوراق في ذمم أنشطة تمويمية دائنة، االستثمارات فتتكون من: التحول  رات المصرف بعدأما استثما 

 .التطوير تحت عقارية، استثمارات عقارية استثمارات ,أخرى استثمارات
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 (8-3لجدول رقم )ا
 (آالف الدراىم) Q3/2013 –1999  (مصرف الشرق األوسط سابقاً )مصرف اإلمارات اإلسالمي نسبة توظيف الموارد في 

 قبل التحول

 Q3/ 2004 2003 2002 2001 2000 1999 العام
 257,660 309,397 581,628 1,220,543 1,241,898 1,324,275 االستثمارات

  2,502,101  2,179,837  1,977,890  2,436,638  2,388,396  2,142,619 الموارد
 10.297% 14.193% 29.406% 50.091% 51.997% 61.806% النسبة

 التحول بعد

 Q4 2005 2006 2007 2008 2009/ 2004 العام
 21,949,157 23,229,402 14,223,883 8,445,656 2,869,224 636,387 االستثمارات

 23,498,474 23,356,650 15,400,164 10,067,950 4,467,278 2,263,672 الموارد
 93.406% 99.455% 92.361% 83.886% 64.227% 28.113% النسبة
 Q3 2014 2015/2013 2012 2011 2010 العام

  - 24144493 23,855,985 16,277,949 18,783,600 تثماراتاالس
   31,824,003 31,319,172 20,947,237 30,862,117 الموارد
 - - 75.868% 76.170% 77.709% 60.862% النسبة
 باالعتماد عمى التقارير المالية لممصرف محل الدراسة خالل الفترة المدروسة الباحثةمن إعداد  المصدر:

 ول السابق يمكننا رسم الشكل التالي:من الجد
 (3-3الشكل رقم )

 ( Q3/2013 -1999نسبة توظيف الموارد في مصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سابقًا( ) 

 
 الفترة المدروسةخالل  محل الدراسةمصرف مباالعتماد عمى التقارير المالية ل الباحثةمن إعداد الشكل  

لمعينات  Tلقيم نسبة توظيف الموارد لممصرف محل الدراسة وذلك باستخدام اختبار وبالتحميل اإلحصائي
 :التاليةتم الحصول عمى النتائج  SPSSالمستقمة في برنامج 

 توظيف الموارد لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سابقًا(لاإلحصائيات الوصفية ( 9-3الجدول رقم )
 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 

 االنحراف المعياري طالمتوس حجم العينة الزمن 
توظيف 
 الموارد

 21.44531 36.2988 6 قبل

 20.65752 75.2063 10 بعد
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 ( 10-3الجدول رقم )
 بقًا(لنسبة توظيف الموارد لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق األوسط سااختبار معنوية فرق المتوسطات 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 ليرتفع ،%36.29 التحول الكمي كان قبلنسبة توظيف الموارد  متوسط أن نجد (9-3)رقم  الجدول من
 مصرفمل نسبة توظيف الموارد متوسط بين فروق وجود إلى يشير ما ذاوى ،75.20% تحول إلىال بعد
 :يمي ما يبين الذي (10-3رقم ) الجدوللفروق ننتقل إلى ا ذهى ريةىجو  من تأكدمولالتحول وبعده.  قبل
 545. معنوية بمستوى 384 . قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 

 تساوي التباينات.حالة فإننا نقبل بالتالي 
داللة  ( وىي ذات.598t=-3) حيثبناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات،  

نقبل الفرضية البديمة، فإننا ( بالتالي Sig=0.003)% ومستوى معنوية 95درجة ثقة إحصائية عند 
توجد فروق جوىرية بين متوسط نسبة توظيف الموارد لممصرف محل الدراسة قبل التحول بمعنى أنو 

 صرف. فإن التحول الكمي لو أثر معنوي عمى نسبة توظيف الموارد لمم ومن ثمالكمي وبعده، 
( نجد أن متوسط نسبة توظيف الموارد في المصرف بعد التحول كان 9-3وبالرجوع إلى الجدول رقم )

إن التحول الكمي ساىم في زيادة نسبة توظيف الموارد في المصرف أكبر، وبالتالي نستطيع القول 
أن نشاط المصرف الرغم من الظروف التي سادت االقتصاد العالمي بسبب األزمة، إال فب.  محل الدراسة

حيث ارتفع ارتفاع حجم استثمارات المصرف بعد التحول سة قد ازداد ويعود سبب ذلك إلى محل الدرا
وىذا ما يفسر االنخفاض % عما كانت عميو قبل التحول، 17.77متوسط استثمارات المصرف بنسبة 

 سيولة المصرف بعد التحول.في الذي حصل 

 
 إحصائية

l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

توظيف 
 الموارد

تساوي 
 التباينات

.384 .545 -3.598 14 .003 

عدم 
تساوي 
 التباينات

  -3.562 10.337 .005 
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 المبحث الثاني
إلى العمل المصرفي ف السعودي الفرنسي في التحول الجزئي تقييم تجربة المصر 

 الفروع اإلسالميةمدخل من خالل اإلسالمي 
 

 1مصرف السعودي الفرنسي: الأواًل: لمحة عن 
شراكة  إستراتيجية ويرتبط المصرف ب، 1977مصرف السعودي الفرنسي إلى عام اليرجع تاريخ تأسيس 

ويعتبر  المصرف% من رأس مال 31.1تثمار، الذي يمتمك التمويل واالس مصرفكريدي أجريكول  مع
يؤسس في فرنسا، ويعد  مصرفأحد األعضاء البارزين في مجموعة كريدي أجريكول، الذي كان أول 

عالمية في منطقة اليورو من حيث الحجم اإلجمالي لحقوق المساىمين،  مصارفمن أكبر سبعة  واحداً 
نتشرة في أرجاء مالرئيسي في الرياض باإلضافة إلى فروعو الويمارس المصرف أعمالو من خالل مركزه 

، ةالسعودي الفرنسي بسوري -بيمو  مصرف% من  27يتممك حصة المممكة أما في خارج المممكة فإنو 
ويمكن إجمال المعمومات عن المصرف السعودي الفرنسي من ، لبنان –بيمو  مصرف% من  10ونسبة 

  ( التالي:11-3خالل الجدول رقم )
 ( 11-3الجدول رقم )

 معمومات عامة عن المصرف السعودي الفرنسي

 سعوديلاير  9040179 رأس المال المصرح بو

  904,000 األسيم المصدرة
 10 القيمة اإلسمية لمسيم

 2465 عدد الموظفين
 85 عدد الفروع

 2012لفرنسي لعام باالعتماد عمى التقارير المالية لممصرف السعودي ا الباحثةالمصدر: من إعداد 
 

 إسالمية: الفروع تبني مدخلاإلسالمي من خالل  إلى العمل المصرفيالتحول ثانيًا: مراحل 
العمل المصرفي اإلسالمي من  إلىالمصرف السعودي الفرنسي يمكن تمخيص المراحل اليامة لتحول 

 بما يمي: ةخالل مدخل الفروع اإلسالمي
 :  وما بعد 2003من عام  -

السعودي الفرنسي بالتحول لمعمل المصرفي اإٍلسالمي من خالل تقديم المنتجات والخدمات  بدأ المصرف
 مشاركة عمميات اإلسالمية إلى جانب المنتجات والخدمات التقميدية وذلك عن طريق قيامو بتمويل

ك األفراد وذل قطاع عمالء وخاصة المصرف عمالء لكافة التوّرق منتج تقديم وكذلك لعمالئو ومرابحة
                                                           
1  http://www.gulfbase.com/ar/profile-summary-banque-saudi-fransi-bsfr-44?pageid=39 
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 تحت إشراف ىيئة رقابة شرعية، باإلضافة إلى قيامو بعقد صفقات تمويل إسالمية متعددة األطراف،
 6 ُمتعدِّد األطراف بقيمة إسالمي تمويل  بعقد اتفاقية   2004ومثال عمى ذلك قيامو في منتصف عام 

 .1اإلماراتية لشركة اتحاد اتصاالتلاير مميارات 
 2 2005عام -

يده قطاع الصيرفة اإلسالمية والتنافس الكبير بين المصارف اإلسالمية والتقميدية، بدأ بعد النمو الذي ش
المصرف السعودي الفرنسي بإعداد خطة استراتيجية لتوسيع نشاطو في مجال الصيرفة اإلسالمية وذلك 

المدخل، من خالل تبني مدخل الفروع اإلسالمية من أجل ذلك بدأ باستكمال اإلجراءات الالزمة لتبي ىذا 
ع إسالمية و حيث اتخذ قرارًا بتحويل بعض فروعو التقميدية إلى فروع إسالمية باإلضافة إلى افتتاح فر 

 جديدة.  
 :20063بداية الربع الثاني من عام  -

نجح المصرف السعودي الفرنسي في تحويل فرع مكة من فرع تقميدي إلى فرع متخصص فقط لتوفير 
فروع إسالمية ىي فرع  3إلسالمية باإلضافة إلى قيام المصرف بافتتاح الخدمات والمنتجات المصرفية ا

 الخميج، وفرع األندلس، وفرع أم الحمام. 
 المصرفي المعيد قبل من تدريبية اإلسالمية لدورة الفروع موظفي كما قامت إدارة المصرف بإخضاع

النوع من المنتجات  ىذا مع التعامل في إمكاناتيم لتعزيز السعودي العربي النقد لمؤسسة التابع
 والخدمات. 

متثال كافة اضمان  مكما قام المصرف بإنشاء ىيئة رقابة شرعية مكونة من ثالثة أعضاء ميمتي
 .المعامالت ألحكام الشريعة اإلسالمية

 
في التحول الجزئي إلى العمل المصرفي  المصرف السعودي الفرنسيتقييم تجربة ثالثًا: 

 اإلسالمية: اإلسالمي من خالل الفروع
أداء المصرف السعودي الفرنسي قبل إنشاء الفروع بين  جوىريةتوجد فروق الفرضية الرئيسة الثانية: 

 اإلسالمية وبعدىا
 بمقارنة أداء ةالباحث تالتقميدية قامالمصارف أداء عمى من أجل دراسة أثر إنشاء الفروع اإلسالمية 

ع اإلسالمية وبعدىا )حيث افتتح المصرف أول فرع المصرف السعودي الفرنسي وذلك قبل إنشاء الفرو 
ىو الحد  2006الربع الثاني من عام  عتبرسنبالتالي  2006لو في الربع الثاني من عام إسالمية 

الفاصل بين فترة ما قبل وما بعد إنشاء الفروع اإٍلسالمية في المصرف عينة الدراسة( وذلك باستخدام 
                                                           

 :40السنة  13276العدد ، مميارات لاير لشركة اتحاد اتصاالت 6"تمويل ُمتعدِّد األطراف بقيمة  ، 2004موقع جريدة الرياض،   1
http://www.alriyadh.com/Contents/26-10-2004/Economy/ComNews_2920.php 

2
 .2، ص 2005التقرير السنوي لمصرف السعودي الفرنسي لعام   

  :9989لعدد يخصص أحد فروعو لتقديم الصيرفة اإلسالمية، ا« السعودي الفرنسي»، 2006ة الشرق األوسط، ،يدر موقع ج  3

http://www.aawsat.com/details.asp?article=356414&issueno=9989 
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 يس كل من سيولة وربحية ونشاط المصرف، والختبار فرضياتمجموعة من النسب المالية التي تق
 Independent Samplesوعمى وجو التحديد اختبار   SPSSبرنامج ةالباحث تالدراسة استخدم

Test . 
 
المصرف  سيولةعمى  إنشاء الفروع اإلسالميةمن خالل  الجزئيأثر التحول دراسة  -1

  :السعودي الفرنسي
سيولة المصرف السعودي الفرنسي قبل إنشاء الفروع بين  جوىريةتوجد فروق  األولى: الفرضية الفرعية
 : اإلسالمية وبعدىا

 ، فحصلالعامةبتقييم سيولة المصرف السعودي الفرنسي من خالل تطبيق نسبة السيولة  ةالباحث تقام
 التالي:  عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم 

 (12-3الجدول رقم )
 (الرياالتبآالف  األرقام) (2009 - 2003ام )خالل األعو  السعودي الفرنسيلمصرف مة السيولة العانسبة  

 قبل التحول

 Q4 2002 /Q1 2002 /Q2 2002 /Q3 2002 /Q4 2003 /Q1/ 2001 العام

النقدية وشبو 
 4787102      النقدية

 41862745 - - - - - الودائع

 11.43% - - - - - اننسبة

 Q2 2003 /Q3 2003 /Q4 2004 /Q1 2004 /Q2 2004 /Q3/ 2003 العام

النقدية وشبو 
 3511183 3674249 5015619 5438472 3132652 3763842 النقدية

 49075875 46908436 47888971 46308276 42351303 42493848 الودائع

 7.15% 7.83% 10.47% 11.74% 7.39% 8.85% اننسبة

 Q4 2005 /Q1 2005 /Q2 2005 /Q3 2005 /Q4 2006/Q1/ 2004 العام

النقدية وشبو 
 8954078 4594424 6628659 8017251 3684715 4495321 النقدية

 61347079 56039788 56968814 55975860 54294339 51875313 الودائع

 14.59% 8.19% 11.63% 14.32% 6.78% 8.66% اننسبة

 بعد انتحول

 Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3/2006 العام

النقدية وشبو 
 11611415 14309042 12237399 9622113 7367117 9635002 النقدية

 73990140 70881304 70736836 65454420 62742293 62294620 الودائع

 15.69% 20.18% 17.29% 14.70% 11.74% 15.46% اننسبة

 Q4 2008/Q1 2008/Q2 2008/Q3 2008/Q4 2009/Q1/2007 العام

 13362714 10021922 9636533 14597109 13464059 13376252النقدية وشبو 
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 النقدية
 97672323 101193283 99134696 95976100 91881383 82129964 الودائع

 13.68% 9.90% 9.72% 15.20% 14.65% 16.28% اننسبة

 Q2 2009/Q3 2009/Q4 2010/Q1 2010/Q2 2010/Q3/2009 انعاو

اننقدية 

 وشبه

 اننقدية

15408106 16656499 19741575 - - - 

 - - - 96068917 95853901 97958686 انودائع

 - - - 20.54% 17.376% 15.72% اننسبة

 باالعتماد عمى التقارير المالية لممصرف محل الدراسة خالل الفترة المدروسة الباحثةمن إعداد  المصدر:

ي:من الجدول السابق يمكننا رسم الشكل التال  
 (2009 - 2003األعوام ) خالل السعودي الفرنسي ( نسبة السيولة العامة في المصرف4-3) الشكل رقم

 
 الفترة المدروسةخالل  السعودي الفرنسيباالعتماد عمى التقارير المالية لمصرف  الباحثةالمصدر: من إعداد 

لمعينات المستقمة في برنامج  Tروبالتحميل اإلحصائي لقيم نسبة السيولة العامة وذلك باستخدام اختبا
SPSS :تم الحصول عمى النتائج التالية 

 لممصرف السعودي الفرنسيلمسيولة العامة اإلحصائيات الوصفية  (13-3الجدول رقم )
 االنحراف المعياري المتوسط حجم العينة الزمن

السيولة 
 العامة

 2.64532 9.93 13 قبل

 3.13161 15.21 15 بعد

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةعداد المصدر: من إ
 مصرف السعودي الفرنسيفي اللمسيولة العامة اختبار معنوية فرق المتوسطات ( 14-3الجدول رقم )

 إحصائية 
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات  

 
  إحصائية 

 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

 

السيولة 
 العامة

تساوي 
 التباينات

.000 .998 -4.779 26 .000 

 

 

عدم 
تساوي 
 التباينات

  -4.838 25.990 .000 
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 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
تحول ال دبع ليرتفع ،%93.9 التحول كان قبلالسيولة العامة  متوسط أن نجد( 13-3رقم ) الجدول من
 التحول وبعده.  قبل مصرفملالسيولة العامة  بين فروق وجود إلى يشير ما ذاوى ،%21.15إلى
 00.0 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين ( تم اختبار14-3رقم ) الجدولفي 

 تساوي التباينات. حالةفإننا نقبل بالتالي  ،99.0 معنوية بمستوى
( وىي ذات t=-4.779أخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة )بناًء عمى ذلك ن 

توجد فروق جوىرية بين ، بمعنى أنو البديمةفرضية بالتالي نقبل ال( Sig=0.00داللة إحصائية عند )
 إسالمية فروعمن خالل افتتاح لممصرف محل الدراسة قبل التحول الجزئي العامة السيولة متوسط 
العامة السيولة لو أثر معنوي عمى من خالل افتتاح فروع إسالمية فإن التحول الجزئي  ن ثموموبعده، 
 . السعودي الفرنسي لمصرف

، كبرفي المصرف بعد التحول كان أالسيولة العامة ( نجد أن متوسط 13-3)رقم وبالرجوع إلى الجدول 
السيولة ساىم في زيادة إسالمية من خالل افتتاح فروع إن التحول الجزئي وبالتالي نستطيع القول 

نسبة الأن  بعد التحول إالالسيولة العامة فبالرغم من ارتفاع نسبة  .في المصرف محل الدراسةالعامة 
فإن المصرف بعد التحول استمر %( بالتالي 60-%30مقارنة بالحدود المثمى ) تحت الحد األدنىظمت 

ىذه يرى أن  الباحثةإال أن  ،النقدية من كبيرة بنسب حتفاظاال وعدم استثماراتو زيادةفي اتباع استراتيجية 
   .  السيولةفي مخاطر االستراتيجية من الممكن أن تعرض المصرف ل

 
المصرف  ربحيةعمى  إنشاء الفروع اإلسالميةمن خالل  الجزئيالتحول  أثردراسة  -2

  :السعودي الفرنسي
ربحية المصرف السعودي الفرنسي قبل إنشاء الفروع بين  جوىرية: توجد فروق الثانية الفرضية الفرعية

 اإلسالمية وبعدىا:
العائد عمى حقوق  نسبةمن خالل تطبيق  السعودي الفرنسي بتقييم ربحية المصرف ةالباحث تقام

  التالي:  (15-3)فحصل عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم  ،الممكية
 (15-3الجدول رقم )

 (الرياالتبآالف  األرقام) (2009 - 2003ام )خالل األعو  السعودي الفرنسيلمصرف  مكيةنسبة العائد عمى حقوق الم 
 قبم انتحول

 Q4 2002 /Q1 2002 /Q2 2002 /Q3 2002 /Q4 2003 /Q1/ 2001 انعاو

 270,452 - - - - - انربح

حقوق 

 انمهكية
- - - - - 5,067,146 

 5.3% - - - - - اننسبة

 Q2 2003 /Q3 2003 /Q4 2004 /Q1 2004 /Q2 2004 /Q3/ 2003 انعاو

 1162081 761451 330163 1185201 882379 587438 انربح

حقوق 

 انمهكية
5054596 5268056 5050365 5435275 5287994 5750462 

 20.20% 14.39% 6.07% 23.46% 16.74% 11.62% اننسبة
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 Q4 2005 /Q1 2005 /Q2 2005 /Q3 2005 /Q4 2006/Q1/ 2004 انعاو

 881673 2215601 1607671 1004246 429928 1535931 انربح

حقوق 

 انمهكية
5512284 5819110 6083159 8813997 7184900 7756831 

 11.36% 30.83% 18.23% 16.50% 7.38% 27.86% اننسبة

 بعد انتحول
 Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3/2006 انعاو

 2070588 1417478 689632 3006948 2424766 1685406 انربح

حقوق 

 انمهكية
7932518 6566908 9404781 9926053 9843908 10582864 

 19.56% 14.39% 6.94% 31.97% 36.92% 21.24% اننسبة

 Q4 2008/Q1 2008/Q2 2008/Q3 2008/Q4 2009/Q1/2007 انعاو

 739917 2803936 2234331 1506591 733160 2711110 انربح

وق حق

 انمهكية
11240635 11759030 12424873 13007412 14069136 14977007 

 4.94% 19.92% 17.17 12.12% 6.23% 24.11% اننسبة

 Q2 2009/Q3 2009/Q4 2010/Q1 2010/Q2 2010/Q3/2009 انعاو

 - - - 2,467,805 2,143,526 1,430,011 انربح

حقوق 

 انمهكية
14,850,958 15,720,693 15,751,780 - - - 

 - - - 15.66% 13.63% 9.62% اننسبة

 باالعتماد عمى التقارير المالية لممصرف محل الدراسة خالل الفترة المدروسة الباحثةمن إعداد  المصدر:

 من الجدول السابق يمكننا رسم الشكل التالي: 
 (2009 - 2003) ( العائد عمى حقوق الممكية لممصرف السعودي الفرنسي خالل األعوام5-3الشكل رقم )

 
 الفترة المدروسةخالل  السعودي الفرنسيمصرف مباالعتماد عمى التقارير المالية ل الباحثةالمصدر: من إعداد 

في  لمعينات المستقمة Tوبالتحميل اإلحصائي لقيم نسبة العائد عمى حقوق الممكية وذلك باستخدام اختبار
 تم الحصول عمى النتائج التالية: SPSSبرنامج 

 في المصرف السعودي الفرنسي لمعائد عمى حقوق الممكية( اإلحصائيات الوصفية 16-3لجدول رقم )ا
 االنحراف المعياري المتوسط حجم العينة الزمن

العائد عمى 
حقوق 
 الممكية

 8.00 16.15 31 قبل

 9.12 16.96 31 بعد

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
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 لممصرف السعودي الفرنسي لمعائد عمى حقوق الممكيةاختبار معنوية فرق المتوسطات  (17-3لجدول رقم )ا

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 ليرتفع ،%156.1 التحول كان قبل  العائد عمى حقوق الممكية متوسط أن نجد( 16-3رقم ) الجدول من
 قبل مصرفمل  العائد عمى حقوق الممكية بين فروق وجود إلى يشير ما ذاوى ،%96.16تحول إلىال بعد

 التحول وبعده. 
 .0 121قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار (17-3رقم ) الجدول في

 تساوي التباينات.حالة  نقبل  بالتالي  0.731 معنوية بمستوى
 ليست ( وىيt=-0.24مى أساس تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة )بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة ع 

، العدمفرضية بالتالي نقبل ( Sig=0.806)% ومستوى معنوية 95درجة ثقة عند ذات داللة إحصائية 
لممصرف محل الدراسة قبل  العائد عمى حقوق الممكيةتوجد فروق جوىرية بين متوسط ال بمعنى أنو 

من خالل افتتاح فإن التحول الجزئي  ومن ثموبعده،  إسالمية فروعتتاح من خالل افالتحول الجزئي 
ويعود  .السعودي الفرنسي لمصرف العائد عمى حقوق الممكيةلو أثر معنوي عمى فروع إسالمية ليس 

بعد التحول كان ضئياًل إلى أن االرتفاع الذي حصل في صافي أرباح المصرف  الباحثةسبب ذلك برأي 
% مقارنة عما كان عميو قبل التحول. بالتالي يمكن 0.89أرباح المصرف بنسبة  متوسط حيث ارتفع

 القول إن قيام المصرف بافتتاح فروع إسالمية لم يساىم في تحسين ربحية المصرف محل الدراسة.  
 
المصرف  نشاطعمى  إنشاء الفروع اإلسالميةمن خالل  الجزئيأثر التحول دراسة  -3

  :السعودي الفرنسي
نشاط المصرف السعودي الفرنسي قبل إنشاء الفروع بين  جوىرية: توجد فروق الثالثة ضية الفرعيةالفر 

 اإلسالمية وبعدىا:

 إحصائية 
l’evene’s 

  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

 
  إحصائية 

 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed)  

العائد 
عمى 
حقوق 
 الممكية

اوي تس
 التباينات

0.121 0.731 -0.24 26 0.806 

 

 

عدم 
تساوي 
 التباينات

  -0.25 25.99 0.805 
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فحصل  توظيف الموارد، نسبةمن خالل تطبيق  السعودي الفرنسي بتقييم نشاط المصرف ةالباحث تقام
  التالي:  عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم 

 ( 18-3الجدول رقم )
 (بآالف الرياالت ( )األرقام2009 - 2003نسبة توظيف الموارد لمصرف السعودي الفرنسي خالل األعوام )

 قبل التحول

 Q4 2002 /Q1 2002 /Q2 2002 /Q3 2002 /Q4 2003 /Q1/ 2001 العام
 41416966 - - - - - ستثماراتالا

 46,929,891      الموارد
 88.25% - - - - - النسبة
 Q2 2003 /Q3 2003 /Q4 2004 /Q1 2004 /Q2 2004 /Q3/ 2003 العام

 51076466 48343937 47416212 45755519 43924676 43153710 االستثمارات
 54826337 52196430 53324246 51358641 47619359 47,548,444 الموارد
 93.16% 92.61% 88.92% 89.09% 92.24% 90.75% النسبة
 Q4 2005 /Q1 2005 /Q2 2005 /Q3 2005 /Q4 2006/Q1/ 2004 العام

 62735661 61106551 61110475 56527553 56362485 53560562 االستثمارات
 69103910 63224688 65782811 62059019 60113449 57387597 الموارد
 90.78% 96.64% 92.89% 91.08% 93.76% 93.33% النسبة

 التحول بعد
 Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3/2006 العام

 75496040 70167379 70476513 67143149 66213854 63603743 االستثمارات
 84573004 80725212 80662889 74859201 69309201 70227138 الموارد
 89.26% 86.92% 87.37% 89.69% 95.53% 90.56% النسبة
 Q4 2008/Q1 2008/Q2 2008/Q3 2008/Q4 2009/Q1/2007 العام

 102266090 108753357 107273183 96575229 92944187 82350696 االستثمارات
 112649330 115262419 112142108 108400973 103640413 93370599 الموارد

 90.78% 94.35% 95.65% 89.09% 89.67% 88.19% النسبة
 Q2 2009/Q3 2009/Q4 2010/Q1 2010/Q2 2010/Q3/2009 العام

 - - - 95,796,422 98,589,202 101164626 تثماراتاالس
    111820697 111574594 112809644 الموارد
 - - - 85.66% 88.36% 89.67% النسبة
 باالعتماد عمى التقارير المالية لممصرف محل الدراسة خالل الفترة المدروسة الباحثةمن إعداد  المصدر:
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 ل التالي:من الجدول السابق يمكننا رسم الشك
 (2009 - 2003( نسبة توظيف الموارد في المصرف السعودي الفرنسي خالل األعوام )6-3شكل رقم )ال

 
 الفترة المدروسةخالل  السعودي الفرنسيمصرف مباالعتماد عمى التقارير المالية ل الباحثةالمصدر: من إعداد 

المستقمة في برنامج لمعينات  Tاختبار وبالتحميل اإلحصائي لقيم نسبة توظيف الموارد وذلك باستخدام
SPSS :تم الحصول عمى النتائج التالية 

 في المصرف السعودي الفرنسي اإلحصائيات الوصفية لنسبة توظيف الموارد (19-3الجدول رقم )
 االنحراف المعياري المتوسط حجم العينة الزمن

توظيف 
 الموارد

 2.31 91.81 31 قبل

 2.99 90.50 31 بعد

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةدر: من إعداد المص
 

 في المصرف السعودي الفرنسي توظيف المواردلنسبة اختبار معنوية فرق المتوسطات  (20-3الجدول رقم )

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةلمصدر: من إعداد ا
 لينخفض ،%91. 81 نالتحول كا قبل  نسبة توظيف الموارد متوسط أن نجد( 19-3رقم ) الجدول من
 قبل مصرفمل بين نسبة توظيف الموارد فروق وجود إلى يشير ما ذاوى ،%05.90 تحول إلىال بعد

 التحول وبعده.

 إحصائية 
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات  

 
  إحصائية 

 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

رجات د
 الحرية

Sig(2-
tailed)  

توظيف 
 الموارد

تساوي 
 التباينات

0.351 0.558 1.716 62 0.098 

 

 

عدم 
تساوي 
 التباينات

  1.74 25.71 0.092 
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 .0 351 قيمتو بمغت والذي  Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار  (20-3رقم ) الجدول في
 التباينات. تساويحالة فإننا نقبل  بالتالي 5580. معنوية بمستوى

ذات داللة  ليست ( وىيt=1.716بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات، حيث ) 
توجد فروق جوىرية بين ال ، بمعنى أنو العدمفرضية بالتالي نقبل ( Sig=0.098إحصائية عند )

 فروعتاح من خالل افتلممصرف محل الدراسة قبل التحول الجزئي  نسبة توظيف المواردمتوسط 
لو أثر معنوي عمى من خالل افتتاح فروع إسالمية ليس فإن التحول الجزئي  ومن ثموبعده،  إسالمية

 . السعودي الفرنسي لمصرف نسبة توظيف الموارد
نسبة توظيف الموارد بعد التحول كان أقل مقارنة متوسط ( نجد أن 19-3وبالرجوع إلى الجدول رقم )

إلى أن االرتفاع الذي حصل في حجم  الباحثةبرأي يعود سبب ذلك و  ،التحول قبلعما كان عميو 
%( كان أقل من االرتفاع الذي حصل في حجم موارد 67ة ثمارات المصرف بعد التحول )بنسباست

، أي أن موارد المصرف زادت بعد التحول إال أن المصرف لم يقم باستثمار %(70المصرف )بنسبة 
إلى أن الفرق بين االرتفاع الذي حصل في كل من حجم  تتوصم ةالباحثىذه الزيادة في الموارد. إال أن 

االستثمارات وحجم الموارد بعد التحول مقارنة عما كانت عميو قبل التحول كان ضئياًلً لذلك فاالنخفاض 
 في نسبة توظيف الموارد لم يكن جوىريًا.

المصرف  نشاطىم في تحسين قيام المصرف بافتتاح فروع إسالمية لم يسان مما سبق يمكن القول إ
 محل الدراسة.  
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 المبحث الثالث
إلى العمل المصرفي اإلسالمي تقييم تجربة مصرف المشرق في التحول الجزئي 

 النوافذ اإلسالميةمدخل من خالل 
 

 1:المشرق لمحة عن مصرفأواًل: 
حيث يرجع  ،ربية المتحدةاإلمارات الع في دولةيتم إنشاؤه  مصرف خاصيعتبر مصرف المشرق أول 

مركزه الرئيسي في دبي باإلضافة  أعمالو من خاللمصرف يمارس ال، و 1967تاريخ تأسيسو إلى عام 
والكويت وقطر  البحرين والتي تتوزع عمى عدة دول منيا التابعة لوالزميمة و  فروعو والشركاتإلى 

 ويمكن إجمال المعمومات عن مصرف المشرق من خالل، وأمريكا وبريطانيا واليند ىونغ كونغ، ومصر
 التالي: ( 21-3رقم ) الجدول

 ( معمومات عامة عن مصرف المشرق21-3الجدول رقم )
 )درىم إماراتي( 1,690,770 رأس المال المصرح بو

  169000 األسيم المصدرة

 10 القيمة اإلسمية لمسيم

 3500 عدد الموظفين
 .2012المنتيية في  لمسنةباالعتماد عمى التقرير السنوي لمصرف المشرق  الباحثةداد الجدول: من إع

 مصرفأفضل "حصولو عمى  لقب منيا وقد حصل المصرف عمى العديد من الجوائز العالمية المرموقة، 
  ،"فاينانشيال تايمز " وىي إحدى مطبوعات "ذي بانكر" مجمة ن قبل" م2003لعام  في دولة اإلمارات 

مجمة من قبل  "أفضل بنك لممعامالت المصرفية اإللكترونية عبر االنترنت"بجائزة  فاز 2009وفي عام 
في و   "،دبي لمجودة"ز من مجموعة أربعة جوائحصل عمى  2010، وفي عام العالمية "غموبال فايننس"

وفي عام "، أفضل بنك لمتجارة في الشرق األوسطفي فئة " " TFR"فاز بجائزة من جوائز 2012عام 
"، باإلضافة إلى العديد من بانكر ميدل إيست"" من جوائز أفضل قرض شخصيبجائزة " فاز 2013

 الجوائز األخرى المحمية منيا والعالمية.
 
 

                                                           
انظر في: 
1
  

 ww.mashreqbank.comhttp://wالموقع الرسمي لمصرف المشرق:     -

 التقارير المالية الخاصة بالمصرف في السنوات محل الدراسة -
- www.argaam.com 
 
 
  

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%8C&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%8C&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B0%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://www.mashreqbank.com/
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 نوافذ إسالمية:ال تبني مدخللتحول لمصيرفة اإلسالمية من خالل اثانيًا: مراحل 
مدخل النوافذ تبني العمل المصرفي اإلسالمي من خالل  إلىيمكن تمخيص المراحل اليامة لمتحول 

 بما يمي: ةاإلسالمي
 2006:1في عام  -
من خالل إنشاء  بدأ المصرف تجربتو بتقديم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وذلك في 

" حيث كانت بدر اإلسالميمميون درىم تحت اسم " 500شركة مستقمة تابعة لو برأس مال أولي قدره 
ميمتيا األساسية تمويل الشركات وتمويل المشروعات والصكوك ومنتجات أسواق المال بما يتوافق مع 

لمصرف المشرق ميمتيا التأكد  أحكام الشريعة اإلسالمية وكانت الشركة تخضع لرقابة ىيئة شرعية تابعة
 من شرعية المنتجات والخدمات المقدمة من قبل  الشركة. 

  2009:2في الربع الثالث من عام  -
نتيجة لمطمب المتزايد عمى األدوات المالية الممتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية، أعمن "بدر اإلسالمي" 

إسالمية عمى  استثمارر من أول صناديق " والذي ُاعتبصندوق بدر اإلسالمي لمدخلعن إطالق "
المستوى اإلقميمي، حيث أن كافة استثمارات ىذا الصندوق كانت تتم بموافقة ىيئة الرقابة الشرعية لبدر 
اإلسالمي، وقد اعتمد الصندوق بشكل أساسي عمى االستثمار في الصكوك في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا. 
 3: 2010من عام في بداية الربع الثاني  -

بعد النجاح الذي حققو "بدر اإٍلسالمي" وبعد التزايد المستمر في الطمب عمى المنتجات والخدمات 
تبني التحول لمعمل المصرفي اإلسالمي من خالل قررت إدارة مصرف المشرق  ،المصرفية اإلسالمية

م الخدمات والمنتجات إنشاء قسم أو إدارة خاصة بتقديوذلك عن طريق  ،مدخل النوافذ اإلسالمية
فروعيا التقميدية تعمل بشكل مستقل عن المصرف الرئيسي وتخضع  من 58عبر المصرفية اإلسالمية 

 ".المشرق اإٍلسالميلرقابة ىيئة شرعية وذلك تحت اسم "
خضاعيم  موظفينوقد قام المصرف قبل افتتاح النافذة اإٍلسالمية باختيار مجموعة من ال لبرامج تدريبية وا 

رتقاء بخدمة العمالء إلى أفضل ية المستوى بمجال الخدمات المصرفية اإلسالمية تؤىميم لالعال
 المستويات. 

متثال كافة الضمان كما قام المصرف بإنشاء ىيئة رقابة شرعية والتعاون مع مدققين خارجيين 
 .المعامالت ألحكام الشريعة اإلسالمية

                                                           
1
 انظر في:   

 y=2007http://www.alittihad.ae/details.php?id=14304&8الموقع الرسمي لجريدة االتحاد:   -

-  www.argaam.com 
2
 انظر في:  

- 142348.htm-http://www.ameinfo.com/ar 

- www.argaam.com 
3
 انظر في:   

 http://www.mashreqalislami.comالموقع الرسمي لمصرف المشرق اإلسالمي  -

 http://www.emaratalyoum.com/business/local/2013-03-14-1.557403الموقع الرسمي لجريدة اإلمارات اليوم:  -

http://www.alittihad.ae/details.php?id=143048&y=2007
http://www.argaam.com/
http://www.ameinfo.com/ar-142348.htm
http://www.mashreqalislami.com/
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2013-03-14-1.557403
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ول الجزئي إلى العمل المصرفي اإلسالمي من في التح مصرف المشرقتقييم  تجربة ثالثًا: 

 خالل نوافذ اإلسالمية:
إسالمية نوافذ قبل إنشاء  مصرف المشرقأداء بين  جوىريةتوجد فروق : الثالثةالفرضية الرئيسة 

 : وبعدىا
بمقارنة أداء  ةالباحث تقامالتقميدية المصارف أداء عمى اإلسالمية  النوافذإنشاء أثر  دراسةمن أجل 
لو إسالمية  نافذةحيث افتتح المصرف أول ) ىاوبعد إنشاء النوافذ اإلسالمية وذلك قبل المشرق مصرف

ىو الحد الفاصل بين فترة  2010الربع الثاني من عام  عتبرسنبالتالي  2010في الربع الثاني من عام 
مجموعة من النسب  ( وذلك باستخداماإٍلسالمية في المصرف عينة الدراسة النوافذما قبل وما بعد إنشاء 

 ةالباحث تاستخدموالختبار فرضيات الدراسة  ،المصرفالمالية التي تقيس كل من سيولة وربحية ونشاط 
 . Independent Samples T Test وعمى وجو التحديد اختبار  SPSSبرنامج 

 
 : مصرف المشرقعمى سيولة إنشاء النوافذ اإلسالمية دراسة أثر   -1

قبل إنشاء النوافذ اإلسالمية  مصرف المشرقسيولة بين  ةجوىريق و وجد فر تولى: األ الفرضية الفرعية
  .وبعدىا

، فحصل عمى النتائج العامةتطبيق نسبة السيولة  من خاللمصرف المشرق بتقييم سيولة  ةالباحث تقام
التالي: ( 22-3) الموضحة في الجدول رقم  

 (الدراىمبآالف  )األرقام( Q3/2013-2007)خالل األعوام  شرقالم( نسبة السيولة العامة لمصرف 22-3الجدول رقم )
 قبم انتحول

 Q4 2006 /Q1 2006 /Q2 2006 /Q3 2006 /Q4 2007 /Q1/ 2005 انعاو

اننقدية 

وشبه 

 اننقدية

     
14657009 

 

 43447432 - - - - - انودائع

 33.73% - - - - - اننسبة

 Q2 2007 /Q3 2007 /Q4 2008 /Q1 2008 /Q2 2008 /Q3/ 2007 انعاو

اننقدية 

وشبه 

 اننقدية

19658774 17704070 28159970 25606623 20925583 15889871 

 66468448 65692428 64701980 61683736 53774517 51510831 انودائع

 23.90% 31.85% 39.57% 45.65% 32.92% 38.16% اننسبة

 Q4 2009 /Q1 2009 /Q2 2009 /Q3 2009 /Q4 2010/Q1/ 2008 انعاو

اننقدية 

وشبه 

 اننقدية

15367016 16483409 24809839 29318341 28438014 24391232 

 53,667,009 60,629,455 68,961,758 66,267,812 63,836,996 63,814,056 انودائع

 45.44% 46.90% 42.51% 37.43% 25.82% 24.08% اننسبة

 بعد التحول
 Q2 2010/Q3 2010/Q4 2010/Q1 2011/Q2 2011/Q3/ 2010 انعاو
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اننقدية 

وشبه 

 اننقدية

25438527 26609441 27025677 27088875 31273422 25770184 

 55175140 59368334 57488915 58199299 56598023 54156268 انودائع

 46.70% 52.67% 47.12% 46.43% 47.01% 46.97% اننسبة

 Q4 2012/Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1/ 2011 انعاو

اننقدية 

وشبه 

 اننقدية

24879475 22438354 20663522 20427661 20943763 20624086 

 54648990 53435278 49119694 50843545 51250034 52640253 انودائع

 37.73% 39.19% 41.58% 40.64% 43.78% 47.26% اننسبة

 Q2 2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3/2013 انعاو

اننقدية 

شبه و

 اننقدية

18098658 19145153  - - - 

 - - - - 57501583 57044481 انودائع

 - - -  33.29% 31.72% اننسبة

 باالعتماد عمى التقارير المالية لممصرف محل الدراسة خالل الفترة المدروسة الباحثةمن إعداد  المصدر:

 السابق يمكننا رسم الشكل التالي:من الجدول 
 ( Q3/2013-2007( السيولة العامة لمصرف المشرق خالل األعوام )7-3الشكل رقم )

 
 الفترة المدروسةخالل  السعودي الفرنسيمصرف مباالعتماد عمى التقارير المالية ل الباحثةالمصدر: من إعداد 

ة في برنامج لمعينات المستقم Tوبالتحميل اإلحصائي لقيم نسبة السيولة العامة وذلك باستخدام اختبار
SPSS :تم الحصول عمى النتائج التالية 

 لمصرف المشرق لمسيولة العامة( اإلحصائيات الوصفية 23-3الجدول رقم )
 االنحراف المعياري المتوسط حجم العينة الزمن

السيولة 
 العامة

 8.09 36.00 31 قبل

 5.93 43.01 14 بعد

 SPSSبرنامج  باالعتماد عمى مخرجات الباحثةالمصدر: من إعداد 
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 في مصرف المشرق السيولة العامةاختبار معنوية فرق المتوسطات ( 24-3)الجدول رقم 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةلمصدر: من إعداد ا
 بعد ليرتفع ،% 36كان الجزئيالتحول  قبلالسيولة العامة  متوسط أن نجد( 23-3)رقم   الجدول من
التحول وبعده.  قبل مصرفملالسيولة العامة  بين فروق وجود إلى يشير ما ذاوى ،43.01%تحول إلىال
 :يمي ما يبين الذي (24-3) الفروق ننتقل إلى الجدول رقم ذهى ريةىجو  من تأكدمول

 1910. معنوية بمستوى 1.809 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار
 ينات.اوي التبانأخذ حالة تسفإننا  بالتالي

( وىي ذات t=-2.579بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة ) 
، البديمةفرضية الوبالتالي نقبل  (،Sig=0.016) % ومستوى معنوية95درجة ثقة  داللة إحصائية عند

التحول الجزئي  لممصرف محل الدراسة قبلالسيولة العامة توجد فروق جوىرية بين متوسط بمعنى أنو 
. ولبيان اتجاه لمصرف المشرقالسيولة العامة وبعده، ومن ثم فإن التحول الجزئي لو أثر معنوي عمى 

-3)رقم ، وبالرجوع إلى الجدول الجزئيقبل وبعد التحول  السيولة العامةالعالقة فإننا نقارن بين متوسط 
 الباحثةبرأي ويعود سبب ذلك  ،كبران أفي المصرف بعد التحول كالسيولة العامة ( نجد أن متوسط 23
 بسبب العالمي المصرفي النظام ايعرف التي التحديات ظل في المصرف اىاعتمد التي جيةراتياالست إلى

من خالل احتفاظو بنقدية  ذلكو  المالي مركزه تدعيم ركز المصرف عمى حيث ،العالمية المالية األزمة
التحول الجزئي من خالل إن ما سبق يمكن القول ، ميولة لديوبدوره في زيادة نسبة الس سبب أكبر والذي

 المصرف محل الدراسة.  لدى سيولة ال زيادةافتتاح نوافذ إسالمية ساىم في 
 
 
 
 

 إحصائية 
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات  

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed)  

السيولة 
 العامة

تساوي 
 بايناتالت

1.809 0.191 -2.579 25 .016 

عدم  
تساوي 
 التباينات

  -2.549 21.919 .018 
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 : مصرف المشرق ربحيةعمى إنشاء النوافذ اإلسالمية دراسة أثر   -2
ل إنشاء النوافذ اإلسالمية المشرق قب بين ربحية مصرف ةق جوىريو فر توجد : الثانية الفرضية الفرعية

 .وبعدىا
تطبيق نسبة العائد عمى حقوق الممكية، فحصل  من خاللمصرف المشرق  ربحيةبتقييم  ةالباحث تقام

 التالي: ( 25-3) عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم 
 (25-3الجدول رقم )

 (بآالف الدراىم ( )األرقامQ3/2013-2007نسبة العائد عمى حقوق الممكية لمصرف المشرق خالل األعوام )
 قبل التحول

 Q4 2006 /Q1 2006 /Q2 2006 /Q3 2006 /Q4 2007 /Q1/ 2005 العام
  480,043 - - - - - الربح
حقوق 
 8,320,301 - - - - - الممكية

 5.76% - - - - - النسبة
 Q2 2007 /Q3 2007 /Q4 2008 /Q1 2008 /Q2 2008 /Q3/ 2007 العام 
 1642887 1304006 506126 2125995 1437685 1020691 الربح
حقوق 
 11058647 11499617 10724671 10484398 9465076 9033408 الممكية

 14.85% 11.33% 4.71% 20.27% 15.18% 11.29% النسبة
 Q4 2009 /Q1 2009 /Q2 2009 /Q3 2009 /Q4 2010/Q1/ 2008 العام
 286235 1064539 1184949 972239 528089 1732069 الربح
حقوق 
 11800026 11847492 11887367 11481550 10911226 10682399 الممكية

 2.42% 8.98% 9.96% 8.46% 4.83% 16.21% النسبة

 بعد التحول
 Q2 2010/Q3 2010/Q4 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3/2010 العام
 811103 599235 304,724 836602 708286 509088 الربح
حقوق 
 12838082 12622069 12306201 12384982 12228606 11982987 يةالممك

 6.31% 4.74% 2.47% 6.75% 5.79% 4.24% النسبة
 Q4 2012/Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1/ 2011 العام
 448216 1370636 1021393 624712 299,906 861042 الربح
حقوق 
 13605060 13820255 13476128 13024517 12771296 12803850 الممكية

 3.29% 9.91% 7.57% 4.79% 2.34% 6.72% النسبة
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 Q2 2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3/2013 العام
 - - -  1,327,991  842,288 الربح
حقوق 
 - - -  14,537,499  14,007,811 الممكية

 - - -  9.13% 6.01% النسبة
 الفترة المدروسةخالل  المشرقماد عمى التقارير المالية لمصرف باالعت الباحثةالمصدر: من إعداد 

 من الجدول السابق يمكننا رسم الشكل التالي:
 ( Q3/2013-2007العائد عمى حقوق الممكية لمصرف المشرق خالل األعوام ) (8-3الشكل رقم )

 
 ة المدروسةالفتر خالل  المشرقباالعتماد عمى التقارير المالية لمصرف  الباحثةمن إعداد 

وبالتحميل اإلحصائي لقيم نسبة العائد عمى حقوق الممكية لممصرف محل الدراسة وذلك باستخدام 
 :ةتم الحصول عمى النتائج التالي SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختبار

 مصرف المشرقفي  اإلحصائيات الوصفية لمعائد عمى حقوق الممكية  (26-3الجدول رقم )
لعينةحجم ا الزمن  االنحراف المعياري المتوسط 

العائد عمى 
حقوق 
 الممكية

 5.24359 10.3348 13 قبل

 2.27031 5.7247 14 بعد

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 

 مصرف المشرقفي لعائد عمى حقوق الممكية اختبار معنوية فرق المتوسطات   (27-3الجدول رقم )

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 

 ةإحصائي 
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات  

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed)  

د ئالعا
عمى 
حقوق 
 الممكية

تساوي 
 التباينات

7.744 .010 3.004 25 .006 

عدم  
تساوي 
 التباينات

  2.926 16.091 .010 
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 ،% 10.33كان الجزئيالتحول  قبلالعائد عمى حقوق الممكية  متوسط أن نجد (26-3)رقم  الجدول من
 العائد عمى حقوق الممكية متوسط بين فروق وجود إلى يشير ما ذاوى ،%5.7تحول إلىال بعد لينخفض

 يبين الذي (27-3)رقم  الفروق ننتقل إلى الجدول ذهى ريةىجو  من تأكدمولالتحول وبعده.  قبل مصرفمل
 :يمي ما

، 0100. معنوية بمستوى 7.744 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار
 تساوي التباينات.أخذ حالة فإننا نبالتالي 

وىي ذات  (t=2.926)قيمة  تساوي التباينات، حيث بمغتعدم بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس  
، البديمةفرضية ال، وبالتالي نقبل (Sig=0.010) % ومستوى معنوية95درجة ثقة داللة إحصائية عند 

العائد عمى حقوق الممكية لممصرف محل الدراسة قبل  توجد فروق جوىرية بين متوسطبمعنى أنو 
عمى العائد عمى حقوق الممكية التحول الجزئي لو أثر معنوي ، ومن ثم فإن التحول الجزئي وبعده

 لمصرف المشرق. 
، الجزئيولبيان اتجاه العالقة فإننا نقارن بين متوسط العائد عمى حقوق الممكية قبل وبعد التحول 

( نجد أن متوسط العائد عمى حقوق الممكية في المصرف بعد التحول 26-3) رقم وبالرجوع إلى الجدول
التمويل اإلسالمي كل من الفوائد ومن  منالمصرف إيرادات ض ويعود سبب ذلك إلى انخفا، أصغركان 

أرباح المصرف بعد متوسط في انخفاض وىذا ما سبب بدوره إلى حدوث  واألدوات االستثمارية اإلسالمية
ثار إلى اآل الباحثةبرأي ذلك يعود سبب و عميو قبل التحول  % مقارنة عما كان31.32التحول بنسبة 

من خالل التحول الجزئي بالتالي نستطيع القول إن  .ة عمى االقتصاد العالميالسمبية لألزمة المالي
  المصرف من اآلثار السميبة لألزمة العالمية. ربحيةافتتاح نوافذ إسالمية لم يستطع تجنيب 

 
 دراسة أثر إنشاء النوافذ اإلسالمية عمى نشاط مصرف المشرق:  -3

 افــذ اإٍلســالميةو المشــرق قبــل إنشــاء الن نشــاط مصــرفبــين  ةجوىريــ توجــد فــروق: الثالثــة الفرضــية الفرعيــة
 وبعدىا. 

الموارد ومن ثـم االعتمـاد عمـى  بتقييم نشاط مصرف المشرق من خالل تطبيق نسبة توظيف ةالباحث تقام
 :كما ىو موضح فيما يمي الختبار صحة الفرضية SPSSبرنامج 

 

 (بآالف الدراىم ( )األرقامQ3/2013-2007خالل األعوام )( نسبة توظيف الموارد لمصرف المشرق 28-3الجدول رقم )
 قبل التحول

 Q4 2006 /Q1 2006 /Q2 2006 /Q3 2006 /Q4 2007 /Q1/ 2005 العام
 43458896 - - - - - االستثمارات

 51767733      الموارد
 83.94% - - - - - النسبة
 Q2 2007 /Q3 2007 /Q4 2008 /Q1 2008 /Q2 2008 /Q3/ 2007 العام 

 72730123 66849769 59585325 53610842 51803034 47132504 االستثمارات
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 77527095 77192045 75426651 72168134 63239593 60544239 الموارد
 93.81% 86.60% 78.99% 74.28% 81.91% 77.84% النسبة
 Q4 2009 /Q1 2009 /Q2 2009 /Q3 2009 /Q4 2010/Q1/ 2008 العام

 57182588 59540166 63061098 64901833 67172668 69168049 ثماراتاالست
 65467035 72476947 80849125 77749362 74748222 74496455 الموارد

 87.34% 82.15% 77.99% 83.47% 89.86% 92.84% النسبة
 بعد انتحول

 Q2 2010/Q3 2010/Q4 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3/2010 العام
 47449384 47128776 50963874 51689697 54313235 54252992 االستثمارات

 68013222 71990403 69795116 70584281 68826629 66139255 الموارد
 69.76% 65.46% 73.01% 73.23% 78.91% 82.02% النسبة
 Q4 2012/Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1/ 2011 العام

 50669257 48919218 48978546 49168177 17466135 47746918 االستثمارات
 68254050 67255533 62595822 63868062 64021330 65444103 الموارد
 74.23% 72.73% 78.24% 76.98% 27.28% 72.95% النسبة
 Q2 2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3/2013 العام

 - - -  49158044 47872608 االستثمارات
     72039082 71052292 الموارد
 - - -  68.23% 67.37% النسبة

 الفترة المدروسةخالل  المشرقباالعتماد عمى التقارير المالية لمصرف  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 من الجدول السابق يمكننا رسم الشكل التالي:

 ( Q3/2013-2007( نسبة توظيف الموارد في مصرف المشرق خالل األعوام )9-3الشكل رقم )

 
 الفترة المدروسةخالل  المشرقباالعتماد عمى التقارير المالية لمصرف  الباحثةمن إعداد الشكل 

لمعينات  Tبالتحميل اإلحصائي لقيم نسبة توظيف الموارد لممصرف محل الدراسة وذلك باستخدام اختبارو 
-4الجدول رقم )و ( 39-4تم الحصول عمى النتائج المبينة في الجدول رقم ) SPSSالمستقمة في برنامج 

 التالي:( 41
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 مصرف المشرقفي ( اإلحصائيات الوصفية لنسبة توظيف الموارد 29-3الجدول رقم )
 االنحراف المعياري المتوسط حجم العينة الزمن

توظيف 
 الموارد

 5.97324 83.9303 13 قبل

 13.15609 70.0342 14 بعد

 SPSSرنامج باالعتماد عمى مخرجات ب الباحثةالمصدر: من إعداد 
 

 (30-3الجدول رقم )
 مصرف المشرقفي لنسبة توظيف الموارد اختبار معنوية فرق المتوسطات   

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 ،%83.93كان الجزئيالتحول  قبلنسبة توظيف الموارد  متوسط أن نجد (29-3) رقم الجدول من

 نسبة توظيف الموارد متوسط بين فروق وجود لىإ يشير ما ذاوى ، 70.03%تحول إلىال بعد لينخفض
 يبين الذي (30-3)رقم  الجدولالفروق ننتقل إلى  ذهى ريةىجو  من تأكدمولالتحول وبعده.  قبل مصرفمل
 :يمي ما
 ،3930. معنوية بمستوى 7570. قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 

 اوي التباينات.سحالة تفإننا نقبل بالتالي 
( وىي ذات داللة t=3.486بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة ) 

بالتالي نقبل الفرضية البديمة، بمعنى (، Sig=0.002)% ومستوى معنوية 95عند درجة ثقة إحصائية 
الدراسة قبل التحول الجزئي  توجد فروق جوىرية بين متوسط نسبة توظيف الموارد لممصرف محلأنو 

 . فإن التحول الجزئي لو أثر معنوي عمى نسبة توظيف الموارد لمصرف المشرق ومن ثموبعده، 
( نجد أن متوسط نسبة توظيف الموارد في المصرف بعد التحول كان 29-3)وبالرجوع إلى الجدول رقم 

استثمارات حجم متوسط حصل في  إلى االنخفاض الذي الباحثةبرأي ويعود سبب ىذا االنخفاض  ،أقل
% مقارنة عما كان 20.35استثمارات المصرف بنسبة حجم  فقد انخفض متوسط بعد التحول، المصرف

 ككل العالمي االقتصاد السمبية عمى وانعكاساتيا المالية العالمية ألزمةعميو قبل التحول وذلك نتيجة ا

 إحصائية 
l’evene’s 

 اختبار معنوية فرق المتوسطات 

 
  إحصائية

 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

توظيف 
 الموارد

تساوي 
 اتالتباين

.757 .393 3.486 25 .002 

عدم  
تساوي 
 التباينات

  3.575 18.429 .002 
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 تتوصم الباحثةبالتالي فإن ، رف محل الدراسةاالستثمارية لممص األنشطة نمو كبح وىذا ما أدى إلى
أن التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية لم يستطع تجنيب نشاط المصرف من التأثير إلى 

 السمبي لألزمة.
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 المبحث الرابع
 إلى العمل المصرفي اإلسالمي أداء المصارف محل الدراسة بعد التحول مقارنة

 
اختالف جوىري في أداء المصارف التي خاضتت تجتارب التحتول  رابعة: يوجدالفرضية الرئيسة الاختبار 

 بمختمف مداخمو وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي.
بمقارنة أداء  ةالباحث تمقارنة أثر المداخل المختمفة لمتحول عمى أداء المصارف التقميدية قاممن أجل 

وذلك باستخدام مجموعة من  ،العمل المصرفي اإلسالمي المصارف محل الدراسة وذلك بعد التحول إلى
والختبار فرضيات  ،ارف محل الدراسةالمصالنسب المالية التي تقيس كل من سيولة وربحية ونشاط 

 Independent Samples T وعمى وجو التحديد اختبار  SPSSبرنامج ةالباحث تاستخدمالدراسة 
Test . 
 الدراسة بعد التحول:سيولة المصارف محل  مقارنةأواًل: 

المصـــارف التـــي خاضـــت تجـــارب اخـــتالف جـــوىري فـــي ســـيولة  الفرضـــية الفرعيـــة األولـــى: يوجـــداختبـــار 
 التحول بمختمف مداخمو وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي:

يق بتطب ةالباحث تقام إلى العمل المصرفي اإلسالمي سيولة المصارف محل الدراسة بعد التحول لمقارنة
  التالية:المصارف محل الدراسة بعد التحول فحصل عمى النتائج  نسبة السيولة العامة عمى

 (2013-2011نسبة السيولة العامة لممصارف محل الدراسة بعد التحول لألعوام ) (31-3)الجدول رقم 
 ــــــــــةـــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 

 المشرق السعودي الفرنسي اإلمارات اإلسالمي المصارف  الربع
 47.12% 12.30% 46.95% 2011الربع األول 

 52.68% 12.20% 39.33% 2011الربع الثاني 

 46.71% 10.39% 32.23% 2011الربع الثالث 

 47.26% 17.38% 26.05% 2011الربع الرابع 

 43.78% 16.54% 39.36% 2012الربع األول 

 40.64% 11.26% 46.51% 2012الربع الثاني 

 41.59% 15.39% 52.66% 2012الربع الثالث 

 39.19% 11.84% 45.05% 2012الربع الرابع 

 37.74% 11.35% 39.92% 2013الربع األول 

 31.73% 6.91% 40.55% 2013الربع الثاني 

 33.30% 7.43% 46.67% 2013الربع الثالث 

 37.34% 8.79% 47.63% 2013لرابع الربع ا

 المدروسة الفترةباالعتماد عمى التقارير المالية لممصارف محل الدراسة خالل  الباحثةالمصدر: من إعداد 
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 اإلحصائيات الوصفية لنسبة السيولة العامة لممصارف محل الدراسة (32-3الجدول رقم )

 السيولة العامة
حجم 
يارياالنحراف المع المتوسط العينة  

لمصارف ا
محل 
ةالدراس  

 7.33 41.90 36 )تحول كمي( اإلمارات اإلسالمي

)فروع إسالمية(  السعودي الفرنسي  36 11.81 3.32 

)نوافذ إسالمية( المشرق  36 41.58 1.78 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 

 ولى من خالل ثالث فرضيات كما يمي:باختبار الفرضية الفرعية األ  ةالباحث تقام
مصرف وسيولة  (التحول الكمي)مدخل مصرف اإلمارات اإلسالمي سيولة توجد فروق جوىرية بين  -أ

وذلك بعد التحول إلى العمل ( التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع إسالمية)مدخل السعودي الفرنسي 
 المصرفي اإلسالمي.  

فحصل   SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختباربتطبيق  ةالباحث تقامالسابقة الختبار الفرضية 
 ( التالي:44-4عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 (33-3الجدول رقم )
 السعودي الفرنسي المصرفو اإلمارات اإلسالمي مصرف لكل من مسيولة العامة لاختبار معنوية فرق المتوسطات  

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
  السيولة العامة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ىو نسبة  متوسط أن نجد (32-3) رقم الجدول من

 إلى يشير ما ذاوى ،%11.81بينما قيمة متوسط السيولة العامة لممصرف السعودي الفرنسي   41.90%

فرق المتوسطات 
مصرف بين 

رات اإلسالمي اإلما
المصرف السعودي و 

 الفرنسي

 إحصائية
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

السيولة 
 العامة

تساوي 
 التباينات

5.33 0.03 12.94 22 0.00 

عدم  
تساوي 
 التباينات

  12.94 15.33 0.00 
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الفروق ننتقل إلى  ذهى ريةىجو  من تأكدمول. ينمصرفمل السيولة العامةنسبة  متوسط بين فروق وجود
 بمغت والذي Levene's test  الفئتين بين التباين تم اختبار  :يمي ما يبين الذي (33-3)رقم  الجدول
 تساوي التباينات.عدم حالة فإننا نقبل   ، بالتالي0.03 معنوية بمستوى 5.33 قيمتو

( وىي ذات t=12.94تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة )عدم ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس بناًء عمى  
(، بالتالي نقبل الفرضية البديمة، Sig=0.000)% ومستوى معنوية 95عند درجة ثقة داللة إحصائية 

لكل من مصرف اإلمارات اإلسالمي  السيولة العامةمتوسط نسبة  فيتوجد فروق جوىرية بمعنى أنو 
وبالرجوع إلى الجدول . إلى العمل المصرفي اإلسالمي التحولالسعودي الفرنسي وذلك بعد مصرف وال

حيث ، اإلمارات اإلسالمي كان أفضل في مصرف السيولة العامة( نجد أن متوسط نسبة 32-3)رقم 
المصرف السعودي في  %( بينما كان متوسط السيولة العامة60-%30كان ضمن الحدود المثمى )

عمى الوفاء بالتزاماتو في  اإلمارات اإلسالميمصرف مما يعني أن قدرة ي أقل من الحدود المثمى، الفرنس
المصرف السعودي أعمى من قدرة  بخسارة أصولو من جزء تسييل إلى االضطرار دونالظروف الطارئة 

قد أن مصرف السعودي الفرنسي  ةالباحثرى تىذا من جية ومن جية أخرى ، عمى ذلك الفرنسي
لو تأثير أفضل عمى سيولة المصرف  الكميإن التحول نستطيع القول  سيولة. إذاً في التعرض لمخاطر ي

   فروع إسالمية.افتتاح مقارنة بالتحول الجزئي من خالل 
توجد فروق جوىرية بين سيولة مصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي( وسيولة مصرف  -ب

ن خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي المشرق )مدخل التحول الجزئي م
 اإلسالمي.  

فحصل   SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختباربتطبيق  ةالباحث تقامالسابقة الختبار الفرضية 
 ( التالي:45-4عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 المشرقمصرف و اإلمارات اإلسالمي  مصرفللمسيولة العامة طات اختبار معنوية فرق المتوس( 34-3الجدول رقم )

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 

فرق المتوسطات 
بين مصرف 
اإلمارات اإلسالمي 

 مصرف المشرقو 

 إحصائية
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

 
  إحصائية

 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

السيولة 
 ةالعام

تساوي 
 التباينات

0.21 0.65 0.115 22 0.909 

عدم  
تساوي 
 التباينات

  0.115 21.40 0.909 
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 بمغالسيولة العامة لمصرف اإلمارات اإلسالمي نسبة  متوسط أن نجد (32-3) رقم الجدول من

 فروق وجود إلى يشير ما ذاوى ،%41.58  المشرقرف مصلة العامة لمتوسط السيو بمغ بينما  41.90%
 (34-3)رقم  الجدولالفروق ننتقل إلى  ريةىجو  من تأكدمول. ينمصرفمل السيولة العامةنسبة  متوسط بين
 بمستوى 0.21 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار  :يمي ما يبين الذي

 تساوي التباينات.نأخذ حالة فإننا بالتالي  ،0.65 معنوية
ذات داللة ليست ( وىي t=0.115)أساس تساوي التباينات، حيث  بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى 

، بمعنى أنو العدمفرضية بالتالي نقبل (، Sig=0.909)% ومستوى معنوية 95عند درجة ثقة إحصائية 
مصرف لكل من مصرف اإلمارات اإلسالمي و  لة العامةالسيو متوسط نسبة  فيتوجد فروق جوىرية ال 

 إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  التحولالمشرق وذلك بعد 
متوسط نسبة السيولة العامة لكال المصرفين ىي  أن الباحثةالحظ ( ت32-3وبالرجوع إلى الجدول رقم )

كل من المصرفين كانت الفرق بين متوسط نسبة السيولة العامة ل ضمن الحدود المثمى ليا، كما أن
وىذا يعني أن كال المصرفين يحتفظان بنسب سيولة  (،0.32ضئيمة جدًا حيث بمغ الفرق بينيما )

ازن بين السيولة والربحية لدييما، بالتالي فإن كافية لتحقيق التو و مناسبة متقاربة وتعتبر ىذه النسبة 
ل الكمي وبين أثر التحول الجزئي من ال توجد فروق جوىرية بين أثر التحوإلى أنو  تتوصم ةالباحث

  . خالل افتتاح نوافذ إسالمية عمى سيولة المصارف محل الدراسة
توجد فروق جوىرية بين سيولة مصرف السعودي الفرنسي )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح  -ج

المية( وذلك مصرف المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إس وسيولةفروع إسالمية( 
 بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  

فحصل عمى   SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختباربتطبيق  ةالباحث تالختبار الفرضية قام
 ( التالي:46-4النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 المشرقمصرف و السعودي الفرنسي  فممصر للمسيولة العامة اختبار معنوية فرق المتوسطات ( 35-3الجدول رقم )      

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 

فرق المتوسطات بين 
المصرف السعودي 

 الفرنسي

 إحصائية
l’evene’s اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية ومصرف المشرق
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

السيولة 
 العامة

تساوي 
 0.00 66 14.67- 0.04 4.51 التباينات

عدم  
تساوي 
 التباينات

  -14.67 16.84 0.00 
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بمغ السيولة العامة لممصرف السعودي الفرنسي نسبة  متوسط أن نجد (32-3) رقم الجدول من
 وجود إلى يشير ما ذاوى%، 41.58 ق متوسط نسبة السيولة العامة لمصرف المشر  بمغ  بينما ،11.81%
رقم  الجدولالفروق ننتقل إلى  ذهى ريةىجو  من تأكدمول. ينمصرفمل السيولة العامةنسبة  متوسط بين فروق

 :يمي ما يبين الذي (3-35)
 بالتالي ،0.04 معنوية مستوىب  4.51قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 

 تساوي التباينات.عدم بل حالة نقفإننا 
( وىي ذات t=-14.67تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة )عدم بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس  

(، بالتالي نقبل الفرضية البديمة، Sig=0.000)% ومستوى معنوية 95عند درجة ثقة داللة إحصائية 
السعودي الفرنسي مصرف لكل من ال العامة السيولةمتوسط نسبة  فيتوجد فروق جوىرية بمعنى أنو 

  .إلى العمل المصرفي اإلسالمي التحولومصرف المشرق وذلك بعد 
 المشرق كان أفضل في مصرف السيولة العامة( نجد أن متوسط نسبة 32-3)وبالرجوع إلى الجدول رقم 

مصرف الفي  %( بينما كان متوسط السيولة العامة60-%30حيث كان ضمن الحدود المثمى )
عمى الوفاء بالتزاماتو في  المشرقمصرف مما يعني أن قدرة السعودي الفرنسي أقل من الحدود المثمى، 

المصرف السعودي أعمى من قدرة  بخسارة أصولو من جزء تسييل إلى االضطرار دونالظروف الطارئة 
إسالمية لو تأثير  فذالجزئي من خالل افتتاح نواإن التحول نستطيع القول  بالتالي، عمى ذلك الفرنسي

 .أفضل عمى سيولة المصرف مقارنة بالتحول الجزئي من خالل افتتاح فروع إسالمية
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 المصارف محل الدراسة بعد التحول: ربحية مقارنة: ثانياً   
المصارف التي خاضـت تجـارب التحـول  ربحيةاختالف جوىري في  : يوجدالثانيةالفرضية الفرعية اختبار 

 ختمف مداخمو وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي:بم
 العائد عمى حقوق الممكيةبتطبيق نسبة  ةالباحث تالمصارف محل الدراسة بعد التحول قام ربحية لمقارنة
 المصارف محل الدراسة بعد التحول فحصل عمى النتائج التالية:  عمى

 ( 36-3الجدول رقم )
 (2013-2011ممصارف محل الدراسة بعد التحول لألعوام )العائد عمى حقوق الممكية ل

 العائد عمى حقوق الممكية
 المشرق السعودي الفرنسي اإلمارات اإلسالمي المصارف  الربع

 2.48% 4.03% 0.69-% 2011الربع األول 

 4.75% 8.06% 0.33% 2011الربع الثاني 

 6.32% 11.66% 3.99-% 2011الربع الثالث 

 6.72% 15.47% 18.10-% 2011ع الربع الراب

 2.35% 3.83% 0.66% 2012الربع األول 

 4.80% 3.69% 1.38-% 2012الربع الثاني 

 7.58% 9.48% 1.69-% 2012الربع الثالث 

 9.92% 13.29% 3.09% 2012الربع الرابع 

 3.29% 2.93% 0.80% 2013الربع األول 

 6.01% 2.97% 2.65% 2013الربع الثاني 

 9.13% 9.16% 3.31% 2013ع الثالث الرب

 12.45% 10.36% 3.36% 2013الربع الرابع 

 المدروسة الفترةباالعتماد عمى التقارير المالية لممصارف محل الدراسة خالل  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 

 لممصارف محل الدراسة لمعائد عمى حقوق الممكية( اإلحصائيات الوصفية 37-3الجدول رقم )

 
حجم 
 المتوسط العينة

االنحراف 
 المعياري

لمصارف ا
محل 
 الدراس

 5.87 0.97- 36 )تحول كمي( اإلمارات اإلسالمي

)فروع إسالمية(  السعودي الفرنسي  36 7.91 4.35 

)نوافذ إسالمية( المشرق  36 6.31 3.08 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
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 من خالل ثالث فرضيات كما يمي: الثانيةباختبار الفرضية الفرعية  ةالباحث تقام
توجد فروق جوىرية بين ربحية مصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي( وربحية مصرف  -أ

السعودي الفرنسي )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع إسالمية( وذلك بعد التحول إلى العمل 
 المصرفي اإلسالمي.  

فحصل   SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختباربتطبيق  ةالباحث تقامالسابقة الختبار الفرضية 
 ( التالي:43-4عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 (38-3الجدول رقم )
 الفرنسي السعوديالمصرف اإلمارات اإلسالمي و مصرف لمعائد عمى حقوق الممكية لكل من اختبار معنوية فرق المتوسطات  

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد  
العائد عمى حقوق الممكية لمصرف اإلمارات اإلسالمي نسبة  متوسط أن نجد (37-3) رقم الجدول من
، %7.91كية لممصرف السعودي الفرنسي العائد عمى حقوق الممنسبة  متوسطبمغ % بينما -0.97 بمغ

 من تأكدمول. ينمصرفمل العائد عمى حقوق الممكيةنسبة  متوسط بين فروق وجود إلى يشير ما ذاوى
 :يمي ما يبين الذي (38-3)رقم  الجدولالفروق ننتقل إلى  ذهى ريةىجو 
، 0.92 معنوية ستوىمب  0.009 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 

 التباينات.حالة تساوي فإننا نقبل بالتالي 

( وىي ذات داللة t=-4.21بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة ) 
(، بالتالي نقبل الفرضية البديمة، بمعنى Sig=0.000)% ومستوى معنوية 95عند درجة ثقة إحصائية 

مصرف اإلمارات لكل من العائد عمى حقوق الممكية متوسط نسبة  فيرية توجد فروق جوىأنو 
إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  التحولالسعودي الفرنسي وذلك بعد مصرف الاإلسالمي وبين 

 مصرفالفي العائد عمى حقوق الممكية ( نجد أن متوسط نسبة 37-3)وبالرجوع إلى الجدول رقم 

فرق المتوسطات 
بين مصرف 

اإلمارات اإلسالمي 
والمصرف السعودي 

 الفرنسي

 إحصائية
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

العائد 
عمى 
حقوق 
 الممكية

تساوي 
 التباينات

0.009 0.92 -4.21 66 0.00 

عدم 
تساوي 
 التباينات

  -4.21 20.31 0.00 
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إلى انخفاض أرباح مصرف اإلمارات  الباحثةود سبب ذلك برأي ويع، كان أفضل السعودي الفرنسي
والتي كانت نتيجة لمخسارة التي تكبدىا  - 2011 عام في تكبدىا التي لمخسائراإلسالمي وذلك نتيجة 

حات قصيرة األجل مرابباإلضافة إلى الخسائر في ال المالية األوراق في االستثماراتالمصرف في 
 بعض تقييم إعادة وخسائر المخصصاتكل من  بزيادة المصرف قيام إلى ىأد مما -لمشركات القابضة

في ساىم  ، كل ذلك االستثمارية العقارات استيالك قيمة رفعقيام المصرف ب إلى باإلضافة االستثمارات
أرباحو بالتالي انخفاض متوسط العائد عمى حقوق الممية لديو مقارنة بمتوسط العائد عمى حقوق  انخفاض
مصرف اإلمارات  الخسائر التي تكبدىان رى أت ةالباحثإال أن  في المصرف السعودي الفرنسي. الممكية
ويدل قدرة  "،مر الغنم بالغالتي تقوم عمى قاعدة "العمل المصرفي اإلسالمي  لمبادئنتيجة طبيعة ىي 

الدراسة  نسبة سيولة كافية )كما تم ذكر ذلك سابقًا( إلى قدرة المصرف محلبتفاظ االح المصرف عمى
أن  إلى ةالباحث تمما سبق توصم. أن يتعرض لعسر مالي دون واجيياعمى امتصاص الخسائر التي 

مقارنة محل الدراسة رف االمص ربحيةلو تأثير أفضل عمى  فروعالجزئي من خالل افتتاح التحول 
  الكمي.بالتحول 

بحية مصرف ور حول الكمي( توجد فروق جوىرية بين ربحية مصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل الت -ب
المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي 

 اإلسالمي.  
فحصل   SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختباربتطبيق  الباحثة تقامالسابقة الختبار الفرضية 

 التالي: (49-4عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم )
 ( 39-3الجدول رقم )

 المشرقومصرف اإلمارات اإلسالمي مصرف لمعائد عمى حقوق الممكية لكل من اختبار معنوية فرق المتوسطات 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد  

 فرق المتوسطات
بين مصرف 
اإلمارات اإلسالمي 
وبين مصرف 

 المشرق

 إحصائية
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

 
  إحصائية

 (F)فيشر 

مستوى 
 معنويةال

Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

العائد 
عمى 
حقوق 
 الممكية

تساوي 
 0.003 66 3.81- 0.41 0.69 التباينات

عدم  
تساوي 
 التباينات

  -3.81 16.66 0.003 
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العائد عمى حقوق الممكية لمصرف اإلمارات اإلسالمي نسبة  توسطم أن نجد (37-3) رقم الجدول من
 إلى يشير ما ذاوى ،%6.31متوسط العائد عمى حقوق الممكية لمصرف المشرق  بمغبينما   %0.97-  بمغ

الفروق  ذهى ريةىجو  من تأكدمول. ينمصرفملالعائد عمى حقوق الممكية نسبة  متوسط بين فروق وجود
 : يمي ما يبين الذي (39-3) رقم الجدولننتقل إلى 

بالتالي  ،0.41 معنوية بمستوى 0.69 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار
 تساوي التباينات.حالة فإننا نقبل 

( وىي ذات داللة t=-3.81بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة ) 
، بمعنى البديمةفرضية بالتالي نقبل ال(، Sig=0.001)% ومستوى معنوية 95د درجة ثقة عنإحصائية 

لكل من مصرف اإلمارات  نسبة العائد عمى حقوق الممكيةمتوسط  فيتوجد فروق جوىرية أنو 
 إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  التحولالمشرق وذلك بعد مصرف اإلسالمي و 

مصرف المشرق في العائد عمى حقوق الممكية نجد أن متوسط نسبة ( 37-3)وبالرجوع إلى الجدول رقم 
اإلسالمي أرباح مصرف اإلمارات متوسط إلى انخفاض  الباحثةويعود سبب ذلك برأي كان أفضل، 

 تتوصم ةالباحثفإن بالتالي )كما تم شرحو سابقًا(،  2011 عام في تكبدىا التي وذلك نتيجة لمخسائر
لو تأثير أفضل عمى ربحية المصرف مقارنة  الل افتتاح نوافذ إسالميةالجزئي من خالتحول إلى أن 

  بالتحول الكمي.

توجد فروق جوىرية بين ربحية مصرف السعودي الفرنسي )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح  -ج
فروع إسالمية( وربحية مصرف المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك 

 عد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  ب

فحصل   SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختباربتطبيق  ةالباحث تقام السابقة الختبار الفرضية
 ( التالي:51-4عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم )
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 (40-3الجدول رقم )
 المشرقمصرف السعودي الفرنسي و  مصرفلملمعائد عمى حقوق الممكية اختبار معنوية فرق المتوسطات 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 

 السعودي الفرنسيمصرف مالعائد عمى حقوق الممكية لنسبة  متوسط أن نجد (37-3) رقم الجدول من
 إلى يشير ما ذاوى ،%6.31قوق الممكية لمصرف المشرق متوسط العائد عمى ح بمغبينما  %7.91  بمغ

الفروق  ذهى ريةىجو  من تأكدمول. ينمصرفملالعائد عمى حقوق الممكية نسبة  متوسط بين فروق وجود
 :يمي ما يبين الذي (40-3)رقم  الجدولننتقل إلى 

بالتالي  ،0.11 معنوية بمستوى 2.73 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 
 تساوي التباينات.حالة فإننا نقبل 

ذات  ليست ( وىيt=-1.03بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة ) 
، بمعنى العدمفرضية بالتالي نقبل (، Sig=0.31)% ومستوى معنوية 95عند درجة ثقة داللة إحصائية 

السعودي مصرف الية في متوسط نسبة العائد عمى حقوق الممكية لكل من توجد فروق جوىر ال أنو 
 إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  التحولالمشرق وذلك بعد مصرف و  الفرنسي

المصرف في العائد عمى حقوق الممكية ( نجد أن متوسط نسبة 37-3)وبالرجوع إلى الجدول رقم 
إلى أن متوسط األرباح الصافية لممصرف  الباحثة السعودي الفرنسي كان أفضل، ويعود سبب ذلك برأي

التباع المصرف  وذلك نتيجة السعودي الفرنسي أكبر من متوسط األرباح الصافية لمصرف المشرق
 توضيحوتم  كما) النقدية من كبيرة بنسب االحتفاظ وعدم استثماراتو زيادةالسعودي الفرنسي استراتيجية 

إال أن  ،لمحقق لممساىمين من جراء استثمار أمواليم في المصرفاوذلك بيدف زيادة العائد  سابقًا(
كانت ضئيمة وغير  نالعائد عمى حقوق الممكية لممصرفيمتوسط إلى أن الفروق بين  تتوصم ةالباحث

فرق المتوسطات 
المصرف بين 

السعودي الفرنسي 
وبين مصرف 

 المشرق

 إحصائية
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

العائد 
عمى 
حقوق 
 الممكية

تساوي 
 0.31 66 1.03- 0.11 2.73 يناتالتبا

عدم  
تساوي 
 التباينات

  -1.03 19.81 0.31 
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ال يوجد اختالف جوىري بين تأثير كل من التحول الجزئي أنو  الباحثة تجدبالتالي مما سبق  ،جوىرية
إسالمية والتحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية عمى ربحية المصارف من خالل افتتاح فروع 

 محل الدراسة.
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 المصارف محل الدراسة بعد التحول:نشاط  مقارنة: اً لثثا
المصـارف التـي خاضـت تجـارب التحـول  نشـاطاختالف جوىري في  : يوجدالثالثةالفرضية الفرعية اختبار 

 لى العمل المصرفي اإلسالمي:حول إبمختمف مداخمو وذلك بعد الت
 عمى توظيف المواردبتطبيق نسبة  ةالباحث تالمصارف محل الدراسة بعد التحول قام نشاط لمقارنة

 المصارف محل الدراسة بعد التحول فحصل عمى النتائج التالية: 
  (41-3الجدول رقم )

 (2013-2011نسبة توظيف الموارد لممصارف محل الدراسة بعد التحول لألعوام )
 نسبة توظيف الموارد

 المشرق السعودي الفرنسي اإلمارات اإلسالمي المصارف  الربع
 73.02% 51.19% 62.34% 2011الربع األول 

 65.47% 50.75% 70.65% 2011الربع الثاني 

 69.76% 51.27% 76.35% 2011الربع الثالث 

 72.96% 49.35% 78.79% 2011الربع الرابع 

 27.28% 49.53% 75.57% 2012الربع األول 

 76.98% 51.71% 69.69% 2012الربع الثاني 

 78.25% 50.72% 71.48% 2012الربع الثالث 

 72.74% 51.83% 76.17% 2012الربع الرابع 

 74.24% 51.91% 83.42% 2013الربع األول 

 67.38% 52.65% 82.45% 2013الربع الثاني 

 68.24% 52.33% 75.87% 2013الربع الثالث 

 71.43% 51.87% 74.32% 2013الربع الرابع 

 المدروسة الفترةباالعتماد عمى التقارير المالية لممصارف محل الدراسة خالل  الباحثةالمصدر: من إعداد 
 ( 42-3الجدول رقم )

 توظيف الموارد لممصارف محل الدراسة نسبةاإلحصائيات الوصفية ل

 
حجم 
 المتوسط العينة

االنحراف 
اريالمعي  

المصارف 
محل 
 الدراس

 5.75 74.75 12 )تحول كمي( اإلمارات اإلسالمي

)فروع إسالمية( السعودي الفرنسي  12 51.25 1.02 

)نوافذ إسالمية( المشرق  12 68.14 13.40 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد 
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 من خالل ثالث فرضيات كما يمي: الثةالثباختبار الفرضية الفرعية  ةالباحث تقام
توجد فروق جوىرية بين نشاط مصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي( ونشاط مصرف  -أ

السعودي الفرنسي )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع إسالمية( وذلك بعد التحول إلى العمل 
 المصرفي اإلسالمي.  

فحصل   SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختباربتطبيق  ةالباحث تقامالسابقة الفرضية الختبار 
 ( التالي:54-4عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 ( 43-3الجدول رقم )  
 السعودي الفرنسيالمصرف اإلمارات اإلسالمي و مصرف لنسبة توظيف الموارد لكل من اختبار معنوية فرق المتوسطات 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد  
 توظيف الموارد لمصرف اإلمارات اإلسالمي ىونسبة  متوسط أن نجد (42-3) رقم الجدول من

 إلى يشير ما ذاوى، %51.25توظيف الموارد لممصرف السعودي الفرنسي نسبة  متوسط% بينما 74.75
الفروق ننتقل إلى  ذهى ريةىجو  من تأكدمول. ينمصرفمل توظيف المواردنسبة  متوسط نبي فروق وجود

 :يمي ما يبين الذي (43-3)رقم  الجدول
، 0.005 معنوية مستوىب 9.98 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 

 تساوي التباينات.حالة عدم فإننا نقبل بالتالي 
( وىي ذات t=13.91تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة )عدم ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس بناًء عمى  

(، بالتالي نقبل الفرضية البديمة، Sig=0.000)% ومستوى معنوية 95عند درجة ثقة داللة إحصائية 
لكل من مصرف اإلمارات اإلسالمي  توظيف المواردمتوسط نسبة  فيتوجد فروق جوىرية أنو بمعنى 

وبالرجوع إلى إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  التحولالسعودي الفرنسي وذلك بعد مصرف ال وبين
، كان أفضل اإلمارات اإلسالمي في مصرفتوظيف الموارد ( نجد أن متوسط نسبة 42-3)الجدول رقم 

فرق المتوسطات 
 مصرفبين 

اإلمارات اإلسالمي 
المصرف السعودي و 

 الفرنسي

 إحصائية
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

توظيف 
 الموارد

تساوي 
 التباينات

9.98 0.005 13.91 22 0.00 

عدم  
تساوي 
 التباينات

  13.91 11.69 0.00 
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 ،المصرف السعودي الفرنسييوظف موارده بصورة أفضل من أن مصرف اإلمارات اإلسالمي  مما يعني
المصرف مقارنة بالتحول  نشاطالتحول الكمي لو تأثير أفضل عمى  أنإلى  الباحثة تتوصمالي بالت

   .إسالمية من خالل افتتاح فروعالجزئي 
 
توجد فروق جوىرية بين نشاط مصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي( ونشاط مصرف  -ب

مية( وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسال
 اإلسالمي.  

فحصل   SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختباربتطبيق  ةالباحث تقامالسابقة الفرضية الختبار 
 ( التالي:55-4عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 ( 44-3الجدول رقم )
 المشرقمصرف اإلمارات اإلسالمي و مصرف رد لكل من لنسبة توظيف الموا اختبار معنوية فرق المتوسطات 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد  
 بمغتوظيف الموارد لمصرف اإلمارات اإلسالمي نسبة  متوسط أن نجد (42-3) رقم الجدول من

 وجود إلى يشير ما ذاوى، %68.14المشرق توظيف الموارد لمصرف نسبة  متوسطبمغ % بينما 74.75
 الجدولالفروق ننتقل إلى  ذهى ريةىجو  من تأكدمول. ينمصرفمل توظيف المواردنسبة  متوسط بين فروق
 :يمي ما يبين الذي (44-3)رقم 

، 0.35 معنوية مستوىب 0.89 قيمتو بمغت والذي  Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 
 تساوي التباينات.حالة ا نقبل فإننبالتالي 

ذات داللة ليست ( وىي t=1.57بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس تساوي التباينات، حيث ) 
ال أنو ، بمعنى العدمفرضية (، بالتالي نقبل Sig=0.13)% ومستوى معنوية 95عند درجة ثقة إحصائية 

الفروق بين 
المصرف اإلمارات 

مصرف و اإلسالمي 
 المشرق

 إحصائية
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

توظيف 
 الموارد

تساوي 
 تالتباينا

0.89 0.35 1.57 22 0.13 

عدم  
تساوي 
 التباينات

  1.57 14.92 0.13 
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مصرف اإلمارات اإلسالمي وبين  لكل من توظيف المواردمتوسط نسبة  فيتوجد فروق جوىرية 
 إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  التحولمصرف المشرق وذلك بعد 
توظيف ال نسب د فروق جوىرية فيو وجعدم بالرغم من نجد أنو و ( 42-3)وبالرجوع إلى الجدول رقم 

أن أي  ،مصرف اإلمارات اإلسالمي كان أفضلفي توظيف الموارد أن متوسط نسبة لدى المصرفين إال 
 ةالباحث توصمتبالتالي  مصرف المشرق،يوظف موارده بصورة أفضل من مصرف اإلمارات اإلسالمي 

مقارنة بالتحول الجزئي من محل الدراسة رف االكمي لو تأثير أفضل عمى نشاط المصالتحول  إلى أن
   خالل افتتاح النوافذ اإلسالمية.

 
سي )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح توجد فروق جوىرية بين نشاط مصرف السعودي الفرن -ج

فروع إسالمية( ونشاط مصرف المشرق )مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية( وذلك 
 بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  

فحصل   SPSSلمعينات المستقمة في برنامج  Tاختباربتطبيق  ةالباحث متقاالسابقة الختبار الفرضية 
 ( التالي:56-4عمى النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 ( 45-3الجدول رقم )
 المشرقمصرف ي و السعودي الفرنسالمصرف لنسبة توظيف الموارد لكل من  اختبار معنوية فرق المتوسطات

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من إعداد  
 توظيف الموارد لممصرف السعودي الفرنسي ىونسبة  متوسط أن نجد (42-3) رقم الجدول من

 فروق وجود إلى يشير ما ذاوى، %68.14توظيف الموارد لمصرف المشرق نسبة  متوسط% بينما 51.25
-3)رقم  الجدولالفروق ننتقل إلى  ذهى ريةىجو  من تأكدمول. ينمصرفمل توظيف المواردنسبة  متوسط بين
  :يمي ما يبين الذي (45

الفروق بين 
المصرف السعودي 
الفرنسي وبين 

 مصرف المشرق

 إحصائية
l’evene’s  اختبار معنوية فرق المتوسطات 

  إحصائية 
 (F)فيشر 

مستوى 
 المعنوية
Sig 

 إحصائية
 االختبار

T 

درجات 
 الحرية

Sig(2-
tailed) 

توظيف 
 الموارد

تساوي 
 التباينات

4.32 0.049 -4.35 22 0.000 

عدم  
تساوي 
 التباينات

  -4.35 11.12 0.001 
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، 0.049 معنوية مستوىب 4.32 قيمتو بمغت والذي Levene's test الفئتين بين التباين تم اختبار 
 تساوي التباينات.عدم حالة فإننا نقبل بالتالي 

( وىي ذات t=-4.35تساوي التباينات، حيث بمغت قيمة )عدم بناًء عمى ذلك نأخذ النتيجة عمى أساس  
 الفرضية الفرعية(، بالتالي نقبل Sig=0.001)% ومستوى معنوية 95درجة ثقة عند داللة إحصائية 
السعودي مصرف اللكل من  توظيف المواردمتوسط نسبة  فيتوجد فروق جوىرية أنو البديمة، بمعنى 

 إلى العمل المصرفي اإلسالمي. التحولوبين مصرف المشرق وذلك بعد  الفرنسي
كان  المشرقمصرف في توظيف الموارد جد أن متوسط نسبة ( ن42-3)وبالرجوع إلى الجدول رقم 

بالتالي  ،المصرف السعودي الفرنسييوظف موارده بصورة أفضل من أي أن مصرف المشرق ، أفضل
رف الو تأثير أفضل عمى نشاط المص الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالميةإن التحول نستطيع القول 
  إسالمية.فروع من خالل افتتاح مقارنة بالتحول الجزئي محل الدراسة 
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الرابعالفصل   
التقميدي كميًا إلى مصرف  الدولي لمتجارة والتمويلمصرف اللتحول  نموذج مقترح

 إسالمي
 

 مقدمة: 
التقميدية نحو العمؿ  لممصارؼالتحول الكمي سابقة إلى أف مدخؿ مف خالؿ الفصوؿ ال ثة الباح تتوصم

  :اليةالتسباب لؤلوذلؾ  ،المصرفي اإلسالمي ىو أفضؿ مدخؿ مف مداخؿ التحوؿ
التحوؿ الكمي بؿ ىناؾ شرعية عمى  إجماعحوؿ شرعية التحوؿ الجزئي بينما ىناؾ  الفقياءاختالؼ  -1

 .دعوة إلى ذلؾ
ارؼ محؿ الدراسة وذلؾ قبؿ التحوؿ إلى العمؿ المصرفي أداء المصمقارنة مف خالؿ  ةالباحث تأثبت -2

 جوىري في جميع مؤشرات الدراسة تحسفاإلسالمي وبعده، أف مدخؿ التحوؿ الكمي أدى إلى حدوث 
 اإلسالمي.  اإلمارات)السيولة والربحية والنشاط( لمصرؼ 

ارؼ محؿ الدراسة وذلؾ بعد التحوؿ إلى العمؿ المصرفي أداء المصمقارنة  مف خالؿ ةالباحث تأثبت -3
مصرؼ حيث حقؽ العمميات التشغيمية الاألفضؿ مف حيث كفاءة التحوؿ الكمي ىو مدخؿ اإلسالمي أف 

أعمى نسبة توظيؼ لموارده مقارنة بالمصارؼ األخرى محؿ الدراسة؛ ىذا مف جية ومف جية أخرى 
دوف أف يتعرض لمخاطر في المصرؼ ة التي تكبدىا ر امتصاص الخسامدخؿ التحوؿ الكمي استطاع 
 حيث استطاع المصرؼ المحافظة عمى نسبة سيولة ضمف الحدود المثمى ليا.   السيولة

إلى تقديـ نموذج مقترح لتحوؿ المصارؼ التقميدية إلى  الفصؿفي ىذا  ةالباحث تىدف مف أجؿ ذلؾ
مصارؼ إسالمية يالئـ طبيعية المصارؼ التقميدية الخاصة في سورية، مع مالحظة أف النموذج المقترح 

 فمف غيرىا دوف المصرؼ وعمميات بأنشطة المتعمؽ الجانب وىوسيشمؿ بعض جوانب التحوؿ الكمي 
 والقانوني و...الخ.  والتنظيمي اإلداري الجانب في التحوؿ عف حديث ىناؾ يكوف
بناًء ، التي توصمت ليا ىذه األطروحةوالتوصيات ىذا الفصؿ بعرض أىـ النتائج  ةالباحث ستختـ وأخيراً 

 عمى ما سبؽ سيتوزع ىذا الفصؿ عمى مبحثيف اثنيف كما يمي: 
  إسالمي رة والتمويل التقميدي كميًا إلى مصرفتحول المصرف الدولي لمتجاالمبحث األول: 

 المبحث الثاني: النتائج والتوصيات
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 المبحث األول

 تحول المصرف الدولي لمتجارة والتمويل التقميدي كميًا إلى مصرف إسالمي
 

 نبذة عن المصرف الدولي لمتجارة والتمويل: أواًل:  
 بموجب  2003كانوف األوؿ  4مة مغفمة في مساىكشركة المصرؼ الدولي لمتجارة والتمويؿ تأسس 
 المصرؼ سجؿ وفي 13885 رقـ التجاري السجؿ وتحت 2004 أيار 23 بتاريخ ح/231 رقـ القرار
 دمشؽمركزه الرئيسي في  الو مف خالؿيمارس المصرؼ أعم، خاصاً  مصرفاً  بوصفو 10 الرقـ تحت

محؿ مصرؼ اليمكف إجماؿ المعمومات عف و دولة، أرجاء الالمنتشرة في  30الػػ  فروعوباإلضافة إلى 
 التالي: ( 1-4رقـ )مف خالؿ الجدوؿ  الدراسة

 المصرؼ الدولي لمتجارة والتمويؿ( معمومات عامة عف 1-4)رقـ  الجدوؿ

 )ليرة سورية( 5250000000 رأس المال المصرح بو

 52500000 األسيم المصدرة

 100 القيمة اإلسمية لمسيم

 المالك الرئيسيون
 الدولي لمتجارة والتمويلمصرف لم

 نسبة التممك اسم المالك

 %49.06 األردف  -مصرؼ اإلسكاف لمتجارة والتمويؿ

 الشركات التابعة والزميمة
 الدولي لمتجارة والتمويللممصرف 

 نسبة التممك اسم الشركة

 %85  ةالمالي ةلموساط المركز المالي الدوليشركة 

 2012المنتيية في  لمسنة لممصرؼ الدولي لمتجارة والتمويؿاالعتماد عمى التقرير السنوي ب الباحثة: مف إعداد المصدر

مجموعة متنوعة مف المنتجات والخدمات التي تمبي الحاجات الدولي لمتجارة والتمويؿ يقدـ المصرؼ 
ىذه لجميع القطاعات االقتصادية داخؿ الجميورية العربية السورية وعمى اختالؼ أنواع  التمويمية

  .القطاعات وأشكاليا )كبيرة متوسطة أو صغيرة(
تتمخص استراتيجية التجارة والخدمات والمقاوالت و ليشمؿ قطاعات الصناعة و  المصرؼىذا ويتنوع نشاط 

بالجمع بيف تمبية االحتياجات المصرفية لعمالئو مف خالؿ خدمات تتميز بالمرونة والسيولة  المصرؼ
محافظة حيث يعتمد المصرؼ في تنفيذىا عمى كادر و انية محكمة مع المحافظة عمى سياسات ائتم
 . 1يتميز بالكفاءة و المينية العالية

                                                           
1
 الموقع الرسمي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل:   

http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=14 

http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=14
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شبكة صراؼ آلي تغطي كافة أنحاء لعمالئو يوفر رؼ بالنسبة لمخدمات اإللكترونية فإف المص
  ب النقديمف السح العمالء فبطاقة الفيزا العالمية التي تمكالمصرؼ  ، كما يوفرالمحافظات السورية

 .1يسرالعالـ بسيولة و  أنحاءلشراء بيا مف جميع او 
 إلى مصرف إسالمي الدولي لمتجارة والتمويلمتحول الكمي لممصرف ل إطار مقترحثانيًا: 

 األسس التي تقوم عمييا خطة التحول:  -1
ددات مجموعة مف األسس التي تشكؿ الضوابط والمح إلىفي وضع خطة التحوؿ الكمي  ةالباحث تاستند

 : العامة لنموذج التحوؿ المقترح، وتتمثؿ في ما يمي
 إلى: ةالباحث ستندتسلذلؾ ، ال يوجد أي قانوف لمتحوؿ في الجميورية العربية السورية -1
 اإلسالمي. مصرؼ الشارقة  إلىتجربة مصرؼ الشارقة الوطني في التحوؿ الكمي  -أ   
ممؤسسات ل لصادر عف ىيئة المحاسبة والمراجعةالخاص بالتحوؿ وا (6)المعيار الشرعي رقـ  -ب  

 المالية اإلسالمية. 

 الخاص 35األنظمة والقوانيف والتشريعات المنظمة ألعماؿ المصارؼ )المرسـو التشريعي رقـ  -ج  
 ، ....الخ(.2002لعاـ  23رقـ النقد األساسي قانوف ، اإلسالمية المصارؼ بإحداث

 الدولي لمتجارة والتمويؿ" خطة التحوؿ الكمي لمصرؼ  :ةالباحث قترحياتالتي سالتحوؿ تشمؿ خطة  -2
 . "الداخلمف 

( ال الخارجفالتحوؿ الكمي لمصرؼ تـ تممكو بقصد تحويمو إلى مصرؼ إسالمي )التحوؿ الكمي مف 
يوجب عمى المالؾ الجدد التخمص مف الفوائد واإليرادات المحرمة التي حصؿ عمييا المصرؼ قبؿ 

  .(الخاص بالتحول 6رقم عيار الشرعيمالمن  8/1/1مفقرة ل )وفقاً التممؾ. 

إف الفوائد واإليرادات المحرمة التي يجب عمى المصرؼ التخمص منيا ىي التي حصمت منذ بداية   -3
الفترة المالية التي حصؿ فييا التحوؿ، أما الفوائد واإليرادات المحرمة التي حصمت قبؿ الفترة المالية 

ص منيا يقع عمى عاتؽ حممة األسيـ والمودعيف الذيف حصموا عمى ىذه الفوائد لمتحوؿ فإف التخم
الخاص  6رقم عيار الشرعيمالمن  8/1/2لمفقرة  )وفقاً  واإليرادات وليس عمى المصرؼ المتحوؿ.

ىو تاريخ التحوؿ وبالتالي سنعتبر  2013-1-1تاريخ أف  ةالباحث فترضتسبناًء عمى ذلؾ   (بالتحول

                                                           
1  http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=18&lang=ar 

   ابقة لعاـ التحوؿ مف موجودات بالتخمص عما يتعمؽ بالفترات المالية الس المصرؼاستند المعيار في عدـ إلزاـ
ال يمكنيا تغيير ما يتعمؽ بفترات مالية سابقة، ألف مسئولية اإلدارة تنتيي  المصرؼأف إدارة  ،محرمة غير عينية

بانتيائيا. أما بالنسبة لممساىميف )أصحاب حقوؽ الممكية( فإف عمييـ التخمص مما وزع عمييـ مف حقوؽ غير 
وقد ورد ذلك   .اإلدارة بسبب انتياء الفترة المالية غير وارد بالنسبة لممساىميفمشروعة؛ ألف انتياء مسئولية 

 .271أيضا في توصيات ندوة البركة السادس عشر، ص

http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=18&lang=ar
http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=18&lang=ar
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حصمت قبؿ ىذه الفترة محرمة ىي الفترة المالية لمتحوؿ بالتالي فأي فوائد أو إيرادات  2013أف عاـ 
 عاتؽ المصرؼ.  تقع مسؤولية التخمص منيا عمىالمالية ال 

إف القوانيف المصرفية السورية تعتبر أف عقد الوديعة ىو عقد ممـز لممصرؼ بمعنى أنو ال يمكف  -4
ر العمالء أصحاب خي  بالتالي يتوجب عمى المصرؼ أف يُ  ،ايلممصرؼ فسخ عقد الوديعة بعد إبرام

 المشاركة أومتوافقة مع الشرع )كفسخ عقد الوديعة أو إبقاءىا عمى أسس إما الودائع بيف خياريف ىما 
وأصرَّ عمى إبقاء وديعتو إلى نياية ، فإذا رفض العميؿ ىذيف الخياريف (أو وكالة باالستثمار المضاربة
 الضرورة لحالة ى المصرؼ إبقاء الودائع ودفع فوائدىا لحيف انتياء أجميا إعماالً توجب عمأجميا، 
   (.الوطنيباالستناد إلى ما ورد في خطة التحول الكمي لمصرف الشارقة )واإلكراه. 

ال يمكف لممصرؼ إجبار المدينيف عمى أداء القرض قبؿ أجمو، ولكف يمكف لممصرؼ أف يعرض  -5
تسوية يسقط بيا القرض )تـ ذكره ىذه التسويات سابقًا في المبحث الثاني مف عمى المديف المقترض 

وضعو، أما إذا لـ يقبؿ المديف  ئـممديف أف يقبؿ التسوية التي تالالفصؿ الثاني(، وفي ىذه الحالة يمكف ل
ه، ويجب واإلكرا الضرورة لحالة القرض إلى نياية المدة إعماالً  ي المصرؼالتسوية ففي ىذه الحالة  ُيبق

 يقترحيا التي التسويات قبوؿ مف عمى المصرؼ أف يتقاضى فوائد القرض حتى ال يمتنع المدينوف
 رغبة عمى بناء مدتيا نياية إلى بإبقائيا المصرؼ يمتـز التي فوائد الودائع منيا يدفع المصرؼ وأف

حول الكمي لمصرف باالستناد إلى ما ورد في خطة الت) .منيا الباقي بالرصيد مع التصدؽ أصحابيا
  (.الوطنيالشارقة 

إف المصرؼ غير ممـز بالتخمص مف اإليرادات التي فييا شبية مما لـ يقبض أو قبض سواء نشأت   -6
في الفترة المالية التي تقرر فييا التحوؿ أـ قبميا. طالما أف ىناؾ مف أجاز تمؾ اإليرادات سواء مف أىؿ 

                                                           

  الودائع أصحاب إلى فوائد المصرؼ دفع جواز عمى الوطني الشارقة مصرؼ تحوؿ خطة عمى القائموف استند 
 يشكؿ مما النافذ، القانوف بحكـ بذلؾ ممـز المصرؼ بأف ،الشرع مع يتفؽ بما إبقاءىا أو سحبيا رفضوا الذيف
 اختيارياً  لمتحوؿ السابقة الودائع فوائد دفع عف امتنع لو المصرؼ أف إذ. الشرعي بالمعنى كراهواإل ضرورةال حالة

  .بالقضاء الدفع ىذا عمى إجباره ألمكف
اآلية الكريمة: )إال مف ُأْكِره وَقمُبُو مطَمِئٌف  ىيكراه الفقياء قاعدة الضرورة واإل منيا استمد" مف األدلة التي 

 "] (106ية )اآلسورة النحؿ.  [باإلِيَماف(. 

  رفض التي بالقروض المصرؼ احتفاظ جواز عمى الوطني الشارقة مصرؼ تحوؿ خطة عمى القائموف استند 
 عقود بفائدة القروض عقود باعتبار تقضي فقواني وجود إلى عنيا، الفوائد خذأو  مدتيا نياية إلى تسويتيا أصحابيا

 كراهواإل ضرورةال حالة يشكؿ مما ذلؾ عمى عقوبات وجود بؿ قانونية حماية وجود عدـ بالتالي لعاقدييا ممزمة
 يضر فائدة دوف مدتيا نياية إلى القروض ىذه إبقاء فإف أخرى ناحية ومف ناحية، مف ىذا الشرعي بالمعنى
 فائدة دوف بقائيا في الحؽ ليـ داـ ما لقروضيـ تسوية أية قبوؿ عدـ عمى المقترضيف يحفز ألنو التحوؿ، بخطة
 .القرض مدة نياية إلى
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وفقًا لمفقرة  ـ أىمية االجتياد أو نتيجة التقميد لمذىب معتبر. )العمـ المشيود ليـ بالتثبت أو مف لي
      (الخاص بالتحول 6رقم عيار الشرعيالممن  8/1/3
المنقولة  مي تممؾ األمواؿ المنقولة وغيراإلسال العمؿ المصرفييحؽ لممصرؼ بعد تحولو إلى  -7

عدادىا لمزراعة وبيعيا واستثمارىا وتأجيرىا واستئجارىا بما في استصالح األر  اضي الممموكة والمستأجرة وا 
والصناعة والسياحة واإلسكاف وكذلؾ تأسيس الشركات واإلسياـ في مشاريع تحت التأسيس في مجاالت 
تتفؽ وأحكاـ الشريعة اإلسالمية وذلؾ في معرض القياـ بالعمميات المصرفية اإلسالمية لصالح العمالء 

 (. 35من المرسوم التشريع رقم  (9المادة رقم ))باالستناد إلى أو باالشتراؾ معيـ. 

الفوائد وغيرىا مف الكسب عمى المصرؼ بدءًا مف السنة المالية التي تـ فييا التحوؿ إنفاؽ يجب  -8
وال تجوز استفادة المصرؼ منيا بأي طريقة مباشرة في وجوه الخير وأغراض النفع العاـ،  غير المشروع

الخاص  6رقم عيار الشرعيالممن  10/2)وفقًا لمفقرة   ت أو معنوية.كانت أو غير مباشرة، مادية كان
    .(بالتحول

إيقاؼ طرؽ توظيؼ األمواؿ عمى المصرؼ بدءًا مف السنة المالية التي تـ فييا التحوؿ يجب  -9
حالؿ صيغ االستثمار والتمويؿ المشروعة محميا، مثؿ المضاربة، والمشاركات،  باإلقػػراض بفائػدة، وا 

لمشاركة المتناقصة، والتمويؿ بالبيع اآلجؿ، والمرابحة لآلمر بالشراء، والسمـ، واالستصناع، والتأجير وا
)وفقًا لمفقرة   التشغيمي أو التأجير المنتيي بالتمميؾ، وغيرىا مف صيغ التمويؿ واالستثمار المشروعة.

 (الخاص بالتحول 6رقم عيار الشرعيالممن  7/1

 قرار صدور بعد اإلسالمية الشريعة ألحكاـ المخالفة األعماؿ ممارسةرار باالستم ممصرؼيجوز ل -10
بناء عمى  المختصة الرسمية الجيات موافقة صدور وقبؿ لممصرؼ، العمومية الجمعية عف التحوؿ

" تـ  ؛"أخفيما بارتكاب أعظميما دفعنا معاً  دفعيما يمكن وال مفسدتان اجتمعت "إذاالقاعدة الفقيية: 
 سابقًا في الفصؿ الثاني".  البند مناقشة ىذا

                                                           

   قبؿ التحوؿ مف مكاسب محرمة أو مشبوىة معتمدًا  المصرؼاالحتفاظ بما قبضو  إمكانيةاستند المعيار في
ىو التجاوز عف …. التقميد لمذىب معتبر عمى اجتياد مف لو أىمية االجتياد فيما يسوغ فيو االجتياد، أو 

التصرفات التي وقعت بتأويؿ؛ ألف العمؿ بو مجزئ إلى أف يظير لمعامؿ خطؤه وقد استقر اإلجماع عمى نفاذ ما 
. أخذ أو أعطي في زمف الفتنة بتصرفات البغاة بتأويؿ أي اجتياد ولو ظير خطؤه فيما بعد بإنياء حالة البغي

 .]، بتحقيؽ عبداهلل التركي وعبد الفتاح الحمو 251و  12/250المغني البف قدامة [

   استند المعيار عمى جواز التخمص مف الكسب الحراـ بصرفو في وجوه الخير مف: إف تبديؿ اليد تكوف كما لو
 .](1/3/ )13قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي  [. تبدلت عينيا وأف الحراـ ال يكوف في ذمتيف

 



106 

 : تحول المصرف الدولي لمتجارة والتمويل إلى مصرف إسالمي خطة -2

  : خطة التحوؿ المقترحة إلى جزئيف ةالباحث تقسم

 مقترحة لمتحوؿ إلى العمؿ المصرفي اإلسالمي. عبارة عف خطوات  :الجزء األوؿ

 . مالت وأنشطة المصرؼمعاجميع معالجة أثر التحوؿ عمى  :الجزء الثاني

 خطوات مقترحة لتحول المصرف قيد الدراسة إلى العمل المصرفي اإلسالمي. -أ
، أف إدارة المصرؼ محؿ الدراسة اتخذت قرارًا بالتحوؿ الكمي إلى مصرؼ إسالمي ةفترض الباحثتس
تكوف كؿ بحيث ت الخطة إلى مرحمتيف ةالباحث تقسمخطة التحوؿ، حيث  ةقترح الباحثستفيما يمي و 

 مرحمة مف مجموعة مف الخطوات كما يمي: 

 : صدور الموافقة من الجيات الحكومية المختصة مرحمة ما قبلالمرحمة األولى: 
 6 رقـ عيار الشرعيالممف  2مف الفقرة   2/2مبند وفقًا ل) مصرفًا تقميدياً المصرؼ  ُيعدفي ىذه المرحمة 
مف عدة وتتكوف ىذه المرحمة  التقميدية المصرفية ويستمر بأداء عممو وفؽ مبادئ الخاص بالتحوؿ(

 :خطوات أساسية ىي

 ةمتخصص لجنةتشكيؿ بدارة اإلمجمس قياـ إف الخطوة األولى واألساسية لمتحوؿ ىي : الخطوة األولى
مف جوانبو القانونية والفنية  ميمة دراسة مشروع التحوؿ اعيد إليييُ )يمكف تسميتيا لجنة أو فريؽ التحوؿ( 

اإلسالمية،  المصرفيةبحيث تتكوف المجنة مف قيادات مف داخؿ المصرؼ ومف خبراء في  شرعية.وال
 ويجب أف ُيشرؼ عمى حسف سير ىذه المجنة ىيئة رقابة شرعية.

: إعداد لجنة التحوؿ خطة التحوؿ والجدوؿ الزمني لخطة التحوؿ. )يجب أف تتضمف الخطوة الثانية
 قد التي شكالتلمم حموؿ وتقدـ المصرؼ قيد التحوؿ، في القائمة األوضاع تسوية طريقةخطة التحوؿ 

 و...الخ(. الفوائد مف تكونت التي المساىميف وحقوؽ ،والودائع القروض كمشكمة ،ذه العمميةى تواجو

عرض خطة التحوؿ عمى مجمس اإلدارة لمموافقة عمييا، ومف ثـ عرض الخطة عمى  :الثالثةالخطوة 
 بعدىا بتنفيذ الخطة. المجنةبدأ لتلعادية لمحصوؿ أيضًا عمى موافقتيا الجمعية العمومية غير ا

                                                           

  بأف الجمعية العمومية لممصرؼ محؿ الدراسة أصدرت قرارًا بالتحوؿ في فترة سابقة، إال أف  ةاحثالب تافترض
ىي السنة  2013، لذلؾ سنعتبر بأف سنة 2013قرار موافقة الجيات الرسمية عمى التحوؿ صدر في بداية عاـ 

 .المالية لمتحوؿ

   أف تجارب التحوؿ الكمي التي خاضتيا جرى العمؿ عمى تكميؼ بيوت خبرة في وضع خطة التحوؿ، غير
عمى وضع ىذه الخطة ومتابعة تنفيذىا بمعاونة خبير في  المصارؼ أثبتت أف قيادة المصرؼ اإلدارية أقدر

 الصيرفة اإلسالمية.
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إلى الجيات الحكومية المختصة الرغبة في التحوؿ لمصيرفة اإلسالمية تقديـ طمب  :الرابعةالخطوة 
الجدوى التي قاـ بيا المصرؼ  اتالمطموبة )يجب أف يتضمف الطمب دراس اتلمحصوؿ عمى الموافق
 .(وؿ الزمني لمتحوؿوخطة التحوؿ والجد

إخطار العمالء كتابيًا بالتحوؿ، وعرض التسويات عمييـ والعمؿ عمى إقناعيـ بيا،  :الخامسةالخطوة 
 ومعامالت عقود عمالء الذيف يعارضوف تحوؿال مع البناء والحوار اإلقناع أسموب عمى االعتمادويجب 

 .اإلسالمية الشريعة مع يتوافؽ بما المصرؼ

 تكويف ىيئة رقابة شرعية وىيئة رقابة داخمية. :السادسةالخطوة 

 وذلؾ الجديدة، ووظائفو أنشطتو مع يتناسب بمابناء الييكؿ التنظيمي لممصرؼ  إعادة: السابعةالخطوة 
دارات قطاعات بإنشاء عديؿ لوائح ونظـ العمؿ ومحتوى مع ضرورة ت متخصصة، جديدة وأقساـ وا 

 لوضع الجديد.الوظائؼ وشروط التوظيؼ بما يتالءـ مع ا

 ألنشطة المالئمة اآللي الحاسب ونظـ المحاسبية والقيودوالمقاييس  المعايير عدادإ: الثامنةالخطوة 
 .المستخدمة الشرعية التمويؿ وعقود االستثمار صيغ مع تتفؽ بحيث التحوؿ، بعد المصرؼ

 اإلسالمية. المصرفيةؿ تدريب كؿ مف اإلدارة العميا والعامميف في المصرؼ عمى أعما :التاسعةالخطوة 

جراء ندوات ومؤتمرات إ: العاشرةالخطوة   لفكرة تدعيماً  اآلراء لمناقشةعالف قرار التحوؿ لممجتمع وا 
 . التحوؿ

  : المختصةالحكومية الجيات من ر الموافقة و صدما بعد  : مرحمة الثانيةالمرحمة 
 ،بيف المصارؼ اإلسالميةويتـ إدراجو  ( مصرفًا إسالمياً )أي المصرؼ متحواًل  عديُ في ىذه المرحمة 

 ويجب عميو القياـ بما يمي:

 واستبداليا التقميدي المصرفي العمؿ صورة تعكس التي واألشكاؿ المعالـ كافة تغيير الخطوة األولى:
عالناتو وشعاره المصرؼ اسـ تعديؿ مثؿ التحوؿ، بعد المصرفي العمؿ صورة تعكس وأشكاؿ بمعالـ  وا 
 أحكاـ وفؽ لمعمؿ تحولو عف وتعبر لممصرؼ الجديد التوجو تبرز بحيث الشكمية راألمو  مف وغيرىا
 .اإلسالمية الشريعة

لوائح ونظـ العمؿ ومحتوى  ت عمىتعديالال وتطبيؽ الجديدالييكؿ التنظيمي  تطبيؽ: الخطوة الثانية
 الوظائؼ وشروط التوظيؼ بما يتالءـ مع الوضع الجديد.

 بعد المصرؼ ألنشطة المالئمة اآللي الحاسب ونظـ المحاسبية والقيود عاييرالم تطبيؽ الخطوة الثالثة:
 .التحوؿ

 ىيئة الرقابة الشرعية وىيئة الرقابة الداخمية.  : تفعيؿ دورالخطوة الرابعة
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 المؤىالت ذوي مف جدد عاممييف اختيار ضرورة مع العامميف تدريب عمميات متابعة الخامسة:الخطوة 
 .اإلسالمي المصرفي العمؿ في المميزة والخبرات المناسبة

تطبيؽ األساليب المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في جميع معامالت المصرؼ  :السادسةالخطوة 
 و األمواؿ استخدامات أساليبو   المالية المواردكؿ مف  تعديؿ أو إلغاءأي )باختالؼ صورىا وأشكاليا. 

 اإلسالمية الشريعة ألحكاـالمخالفة  المركزي المصرؼ أو األخرى التقميدية المصارؼ مع التعامؿأساليب 
 واستبداليا بما ىو متوافؽ مع الشرع(.

عالمية دعائية حممة تنفيذالخطوة السابعة:   .لممصرؼ الجديد بالوضع لمتعريؼ شاممة وا 
 :التالي( 1-4الشكؿ رقـ )في مراحؿ وخطوات خطة التحوؿ المقترحة  ةالباحث تلخص
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 الــــمــــــرحــــــــــلة الــــــثــــــانــــيــــــــة

 مراحل وخطوات خطة التحول المقترحة ( 1-4رقم ) الشكل
 

                                                                                 

               

                                                                                                  

 

                                                                             

                                                                              

                                           

                             

    

   

         

    

                                                                            

                                          

                                                    

                                                          
                                                                    

          

 

                                               

                                                                   

 

                                      

  

                                          

                                                                 

                                      

   

    

  

  

                                                                              

 مرحلة ما قبل صدور

 من الجهات الموافقة

 رفمص"المختصة
 تق ليدي"

 إعداد  خطة

 التحول

تكوين لجنة 

 التحول

  قرار إعالن 

 للمجتمع التحول

 

 تدريب جميع 

   العاملين

 

إعداد القيود المحاسبية 

ونظم الحاسب  ونظم 

 الحاسب اآللي

 
 الحصول على موافقة

  كل من مجلس

 اإلدارة والجمعية

 العمومية

     تكوين هيئة رقابة

                      شرعية وهيئة          

 رقابة داخلية

                              التحول تقديم طلب

 الجهات المختصةإلى 

 الهيكل بناء  إعادة

 التنظيمي

 إخطار العمالء

 بالتحول

تفعيل دور هيئة الرقابة 

الشرعية والرقابة 

 الداخلية

 تنفيذ حملة 

 صدور بعدمرحلة ما  إعالنية للمجتمع

 من الجهات الموافقة

 المختصة

 "مصرف إسالمي"
تطبيق األساليب 

الشرعية في كافة 

 تالمعامال

 المصرف

تطبيق القيود المحاسبية 

ونظم الحاسب  اآللي 

 الجديد

 الهيكل  تطبيق

 التنظيمي الجديد

 متابعة تدريب 

   العاملين

 

 تغيير كافة 

 معالم المصرف 

          الباحثةالشكل من إعداد 
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 لمصرف محل الدراسة: عمى معامالت وأنشطة اأثر التحول  -ب
كافة  الموجوداتسيتـ التركيز في خطة التحوؿ عمى قائمة المركز المالي، والتي تضـ في طرؼ 

استثمارات المصرؼ وتوظيفات أموالو سواء أكانت قصيرة أـ متوسطة أو طويمة األجؿ، والتي قاـ 
الستثمار سواء أكانت في األرصدة والذمـ المدينة أو األصوؿ الثابتة بتوظيفيا في جميع أوجو التمويؿ وا

أو األوراؽ المالية والمحافظ االستثمارية وغيرىا مف أوجو التوظيؼ المختمفة، ىذا فيما يتعمؽ بجانب 
، فيو يتضمف الييكؿ المالي لممصرؼ الذي يضـ األمواؿ مف مختمؼ المطموبات، أما جانب الموجودات
 ةقـو الباحثتحيث س؛ مختمؼ اآلجاؿ سواء أكانت في صورة إيداعات أو حقوؽ ممكية وسواىاالمصادر ول

قائمة وبنودىا لتعكس قائمة مركز مالي لمصرؼ قيد التحوؿ مف تقميدي إلى ىذه البإعادة ىيكمة 
 إسالمي.

ا    :الموجودات -أول

ورودىا في قائمة المركز  عرض جميع موجودات المصرؼ محؿ الدراسة حسبب ةالباحث ستقـوفيما يمي 
 التغيرات التي طرأت عمييا  نتيجة لمتحوؿ. وبياف تكيفيا الشرعي ومف ثـ توضيح  2012لعاـ المالي 

    المركزي: سورية مصرف لدى وأرصدة نقدالبند األول: 
 (: 2-4يتكوف ىذا البند مف البنود الفرعية الواردة في الجدوؿ رقـ )

 قبؿ التحوؿ مصرؼ سورية المركزيألرصدة لدى االنقد و   (2-4الجدوؿ رقـ )

 2102                         المركزي: سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

 3,138,517,321النقد في الخزينة:                                             
 أرصدة لدى مصرؼ سورية المركزي:                          

 6,968,493,065وتحت الطمب:                          حسابات جارية  -    

 2,032,048,073احتياطي نقدي إلزامي:                                  -    
 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012، باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 النقد في الخزينة:  -0
تفظ بالنقد في خزينتو إال أف طريقة حساب النقدية ستتغير بعد التحوؿ لممصرؼ اإلسالمي أف يح يجوز

 عنو قبؿ التحوؿ كما يمي:  
 حساب النقدية قبل التحول:  

أرصدة لدى مصارف تستحق خالل و  جارية حسابات النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي +
 شير تستحق خالل ثالثة أ مصارفودائع و جارية  حسابات -ثالثة أشير 

 
 



111 

  حساب النقدية بعد التحول:
النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي + الحسابات الجارية واإليداعات قصيرة األجل لدى 

 المصارف المستحقة عمىواإليداعات قصيرة األجل الحسابات الجارية  -المصارف 

لتحوؿ، بالتالي التغير أف طريقة حساب النقدية ىي نفسيا مف حيث الشكؿ قبؿ وبعد ا ةالباحثالحظ ت
 خطة التحوؿ.سيتـ توضيح ذلؾ في الفقرات التالية مف  تغير مضمون الودائعسيكوف في المضموف أي 

 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي:  -2 

 حسابات جارية وتحت الطمب:  -أ    

أنو  البندليذا التكييف الشرعي ىذا الحساب جائز شرعًا طالما أف المصرؼ ال يتقاضى عنو أي فائدة، و
 بال فائدة مقدـ مف قبؿ المصرؼ إلى المصرؼ المركزي، بالتالي ىذا البند ليس محاًل لمتحوؿ. قرض

  احتياطي نقدي إلزامي: -ب    

 ىذا البند جائز شرعًا ألنو منصوص عميو بالقانوف وال يخالؼ الشرع، بالتالي ليس محاًل لمتحوؿ.  

المركزي"  سورية مصرف لدى وأرصدة نقد األول" بندال إلى أن ةالباحث تتوصممما سبق 
 ولن يطرأ عميو أي تغيير. سيبقى كما ىو بعد التحول 

                                                           

   فالوديعة الشرعية تشترط، الوديعة الشرعيةعف مفيـو  يختمف الوديعة المصرفيةمفيـو أف إلى يجب التنويو: 
عدـ ضماف الوديعة إال في حاؿ التعدي  -3التصرؼ بالوديعة يجوز ال  -2يف النقود المودعة رد ع -1

 الحؽ لممصرؼ في استعماؿ األمواؿ المودعة إعطاء -1تشترط:  التي الوديعة المصرفيةىذا بخالؼ  والتقصير،
 ىمؾ ولو حتى الوديعة دبر التزاـ المصرؼ  -3 المصرؼ برد قدر مماثؿ لمنقود المودعة وليس عينيا التزاـ -2

مف حيث التصرؼ والرد  القرضعقد  يطابق الوديعة المصرفية بالتالي نالحظ أف عقد ،سيطرتو عف خارج بسبب
الطبعة  اإلسالمي، المكتب ،اإلسالم ضوء في المعاصرة المالية المعامالت ،2002 محمد، الديف سعد الكبي،[.والضماف المثمي
 .]266-265 ص سورية، دمشؽ،األولى 

   أيار لمعاـ  2الصادر بتاريخ  5938يجب عمى المصارؼ وفقًا لمقرار الصادر عف رئاسة مجمس الوزراء رقـ
مجموع الودائع )باستثناء مف  5أف تحتفظ باحتياطي نقدي إلزامي لدى مصرؼ سورية المركزي بنسبة % 2011

 ودائع االدخار السكني( وذلؾ عمى شكؿ ودائع بدوف فائدة.
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 المصارف لدى البند الثاني: أرصدة
 (: 3-4يتكوف ىذا البند مف البنود الفرعية الواردة في الجدوؿ رقـ )

 قبل التحولاألرصدة لدى المصارؼ   (3-4الجدوؿ رقـ )

 2102                                                 صارف:الم لدى أرصدة
 محمية                         خارجية                                                         

 2,941,258,604               173,376,350حسابات جارية وتحت الطمب:                       
 11,379,333,480                    509,660,959                        قاقيا األصمي)استحودائع ألجؿ 

 (خالؿ فترة ثالثة أشير وأقؿ     
 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012، باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 : الفرعية لبند أرصدة لدى المصارفد و معالجة البن
  :جارية وتحت الطمبحسابات  -0 
يؼ ىذه الحسابات عمى أنيا قروض بال فائدة مقدمة مف كَّ تُ : مصارف محمية لدىحسابات جارية  -أ 

بالتالي ىذا ، ير معامالتيا المصرفية في الداخؿقبؿ المصرؼ إلى المصارؼ األخرى وذلؾ بيدؼ تيس
 البند ليس محاًل لمتحوؿ.

فائدة مقدمة مف قبؿ بأنيا قروض بيؼ ىذه الحسابات تك :مصارف خارجية لدىحسابات جارية  -ب
يجب بالتالي ، ير معامالتيا المصرفية في الخارجوذلؾ بيدؼ تيس ،المصرؼ إلى المصارؼ األخرى

عمى المصرؼ سحب ودائعو فورًا مف ىذه المصارؼ ووضعيا في مصارؼ إسالمية أو لدى مصارؼ 
حاؿ اضطرار المصرؼ بعد التحوؿ لمتعامؿ مع مصرؼ تقميدية لدييا فروع أو نوافذ إسالمية، أما في 

    .يجوز لممصرؼ أخذ الفوائد ومف ثـ صرفيا في وجوه الخيرتقميدي، في ىذه الحالة 

                                                           
  التقرير  فوائد على الحسابات الجارية -التي يتعامل معها المصرف محل الدراسة-نح المصارف الخارجية تم(

 (.2102المالي للمصرف محل الدراسة للعام 

   :اختمؼ الفقياء المعاصروف في حكـ إيداع األمواؿ في المصارؼ األجنبية بفائدة عمى ثالثة أقواؿ ىي( 
 ار األمواؿ مقابؿ فائدة في المصارؼ األجنبية مطمقًا أي اختياريا واضطراريًا.القوؿ األوؿ: يجوز استثم -
القوؿ الثاني: يجوز إيداع األمواؿ في المصارؼ األجنبية بفائدة في حالة االضطرار فقط، وفي ىذه الحالة  -

 يتوجب عمى المصرؼ أخذ فوائد ىذه األمواؿ ومف ثـ صرفيا في وجوه الخير.
يجوز إيداع األمواؿ في المصارؼ األجنبية بفائدة في حالة االضطرار فقط، إال أف المصرؼ في القوؿ الثالث:  -

، الخدمات المصرفية الستثمار أمواؿ 2002الشبيمي، يوسؼ عبداهلل، [.(ىذه الحالة يجب عميو ترؾ الفوائد وعدـ أخذىا
 .]618-610حمد بف سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية، ص العمالء وأحكاميا في الفقو اإلسالمي، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة م

 لمتعامؿ االضطرار حالة في الفوائد أخذ أي" الثاني الرأي ىو المصرفية األوساط في والسائد بو المعموؿ الرأي إف
 قرارات الراجحي، لشركة الشرعية الييئة: بذلؾ أفتوا الذيف ومف" الخير وجوه في وصرفيا تقميدي مصرؼ مع
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 ودائع استحقاقيا األصمي خالل فترة ثالثة أشير وأقل:  -2  
، بالتالي ىذه تكيؼ ىذه الودائع بأنيا قروض والفائدة المتفؽ عمييا تكيؼ عمى أنيا مف الربا الم حـر

ليذه  قترح بدائلت ةوالباحثالودائع غير جائزة ويجب عمى المصرؼ المتحوؿ إنياء عقود ىذه الودائع، 
 الودائع ىي: 

التي يتعامؿ معيا عمى جعؿ العالقة  التقميديةأف يتفؽ المصرؼ بعد التحوؿ مع المصارؼ  -     
ؿ انكشاؼ حساب أحد الطرفيف لدى اآلخر يتـ تغطية بينيما عالقة دائف بمديف خالية مف الفوائد وفي حا

ومف ثـ يتـ إشعار المصرؼ المديف لتغطية الفرؽ ويجب إعطاء المصرؼ المديف  فائدة ىذا الفرؽ بدوف
 ميمة مف تاريخ إرساؿ اإلشعار ودوف احتساب أي فائدة عف تمؾ الفترة. )المعاممة بالمثؿ( 

اإلسالمية المحمية  المصارؼ مع الجارية الحسابات فتح دؿأف يقـو المصرؼ بعد التحوؿ بتبا -     
 نشاطو منيـ كؿ تمويؿ بيدؼ طرفيف بيف متبادؿ حسف ىذه العالقة عمى أنيا قرض والخارجية. وتكيؼ

  اآلخر. منيـ كؿ توكيؿ طريؽ عف اآلخر بمد أو منطقة المصرؼ في
التي يتعامؿ معيا عمى أساس أحد  ةالتقميديأف يقيـ المصرؼ المتحوؿ عالقتو مع المصارؼ  -     

 .سيتـ شرح ذلؾ الحقًا عند الحديث عف االعتمادات المستندية() العقود الشرعية.
بعد  "األرصدة لدى المصارفالثاني" بند الالتغير الذي سيطرأ في أن  ةجد الباحثمما سبق ت

 تحول المصرف كالتالي:
تغير مف حيث المضموف. )حيث سيقـو الحسابات الجارية ستبقى مف حيث االسـ ولكف ست -1

 المصرؼ بسحب ودائعو الجارية مف المصارؼ الخارجية التقميدية واستبدليا بالبدائؿ المقترحة( 
حيث ستتغير مف حيث الشكؿ والمضموف ( اشير 3الودائع ألجؿ )استحقاقيا األصمي خالؿ فترة  -2

    .سيتـ إنياؤىا فورًا واستبداليا بالبدائؿ المقترحة
 
 
 
 

         

                                                                                                                                                                      

 لممصرؼ استحقت قد الفائدة ألف الرأي يذال ةالباحث تميؿو ( الثانية دورتو في اإلسالمي الفقو مجمع وصياتوت
ف تركيا؛ أـ أخذىا سواء القانوف بحكـ  بو قاـ الذي المحظور ُيصحح ال التقميدي لممصرؼ الفائدة ترؾ وا 

 أولى المسمميف ومصالح األمواؿ، بيذه لو التبرع بمنزلة يعد التقميدي لممصرؼ الفوائد ترؾ أف كما المصرؼ،
  (.أعمـ واهلل. )ليـ بالتبرع
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 التحول بعد( األرصدة لدى المصارؼ 4-4الجدوؿ رقـ )

 2013                                        أرصدة لدى المصارف:
 مصارف محمية          مصارف خارجية            المجموع                             

 3,114,634,954            2,941,258,604         173,376,350حسابات جارية وتحت الطلب:       

 الودائع التبادلية:    
 : )قصيرة األجؿ( المرابحات الدولية

 15,003,629,393          14,320,592,084         683,037,309                             :المجموع

 الباحثةمف إعداد الجدوؿ 

      المصارف:     لدى البند الثالث: إيداعات
 (: 5-4الفرعي الواردة في الجدوؿ رقـ ) ديتكوف ىذا البند مف البن

 التحول قبللدى المصارؼ  إيداعات (5-4الجدوؿ رقـ )

 2012                                       :المصارف لدى إيداعات
 خارجية        محمية                                                                       

 1,456,812,507                       2,633,155,289             ودائع ألجؿ )ودائع ذات استحقاؽ

                          أصمي أكثر مف ثالثة أشير(:  

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 لدى المصارف:  يداعاتإبند  معالجة
 : ودائع ألجل )ودائع ذات استحقاق أصمي أكثر من ثالثة أشير( -1

أنيا قروض مقدمة مف قبؿ المصرؼ إلى المصارؼ األخرى، والفائدة  ليذه الودائع التكييف الشرعي
، بالتالي ىذه الودائع غير جائزة  ويتوجب عمى ال مصرؼ المتفؽ عمييا تكيؼ عمى أنيا مف الربا المحـر

 ليذه الودائع ىي:  قترح بدائلة توالباحث  إنياء عقد الوديعةالمتحوؿ 
)المحمية  قياـ المصرؼ بعد التحوؿ باستثمار أموالو مف خالؿ فتح حسابات لدى المصارؼ اإلسالمية -

بحيث يعتبر المصرؼ فييا بمنزلة أصحاب الودائع االستثمارية ويكوف لو نصيب مف األرباح  والخارجية(
 تحققت والخسارة بحسب رأس الماؿ. إف
اتفاؽ المصرؼ مع المصارؼ اإلسالمية األخرى عمى استثمار الفوائض لدييـ مف خالؿ اإلسياـ في  - 

 .تمويؿ المشروعات الكبيرة بأحد صيغ التمويؿ الشرعية

يمكف لممصرؼ بعد التحوؿ استثمار أموالو في الخارج مف خالؿ شراء الصكوؾ الصادرة عف  - 
صارؼ الخارجية )كالصكوؾ التي تصدرىا المصارؼ اإلسالمية في دوؿ الخميج أو المصارؼ الم
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 إصدار مف% 75 نسبة عمى وحدىا ماليزيا )حيث تستحوذ في ماليزيااإلسالمية والمؤسسات المالية 
 (.2البريطانية الخزانة تصدرىاالصكوؾ التي  أو 1(.العالمية الصكوؾ

 جب عمى المصرف بعد التحول إنياء جميع عقود الودائع ألجلتو يو أنإلى  ةالباحث تتوصممما سبق 
 (: 6-4واستبداليا بالبدائل المقترحة كما ىو موضح في الجدول رقم )

 التحول بعدلدى المصارؼ  إيداعات( 6-4الجدوؿ رقـ )

 2102                                        :المصارف لدى داعاتإي
     مصارف محمية          مصارف خارجية            المجموع                                    

 حسابات جارية وتحت الطمب
 ودائع استثمارية  لدى المصارؼ

 إيرادات االستثمارات المحققة وغير المقبوضة
 أكثر مف ثالثة أشير(استحقاقيا مرابحة دولية )

 4,089,967,796            1,456,812,507         2,633,155,289                                 المجموع

 الباحثةمف إعداد الجدوؿ: 

 :         لممتاجرة مالية موجودات: الرابعالبند 
 : (7-4) ىذا البند مف البند الفرعي الموضح في الجدوؿ رقـيتكوف 

التحول قبل  لممتاجرة مالية موجودات (7-4) الجدوؿ رقـ  

 2102                                                     لممتاجرة: مالية موجودات
 107,430                                     أسيـ شركات مدرجة في األسواؽ المالية:

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 : لممتاجرة موجودات ماليةمعالجة بند 
 : أسيم شركات مدرجة في األسواق المالية -0

يجب عمى المصرؼ بعد التحوؿ التمييز ولكف  ،اإلباحةعممية تداوؿ األسيـ بالبيع والشراء  األصؿ في
 )مف حيث نشاطيا ومجاؿ استثمارىا( ىي: بيف ثالث أنواع مف الشركات

 
 

                                                           
1
- "، مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونيةتوريق الدين التقميدي واإلسالمي "دراسة مقارنة، 2013فرحات، منى خالد،   

 .10العدد األوؿ، جامعة دمشؽ، سورية، ص -29المجمد 

، صكوك لندن خاضعة إلشراف مجمس شرعي وستدعمنا كمركز لممصرفية اإلسالمية لخزانة البريطانية:ا، 2014البيشي، محمد،   2
 ، مقاؿ منشور عمى الموقع اإللكتروني لممجمة:12849مجمة الشرؽ األوسط، العدد 

http://asharqalawsat.com/otleaderboard;sz=728x90;ord=123456789?" target="_blank"><im 
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 الشركات ذات األنشطة المباحة: -أ

 وال إقراضاً  بالربا تتعامؿ وال المباحة، األنشطة مزاولة عمى األساسي نظاميا ينص يالت الشركات وىي 
 أسيـ عمى اإلبقاء لممصرؼ يجوز بالتالي الشركات، ىذه أسيـ ؿاو تد جواز مىع الفقياء اجمع. إقترضاً 

 (بالشركات النقية)تسمى ىذه الشركات  .التحوؿ بعد الشركات ىذه
 حرمة: الشركات ذات األنشطة الم -ب

 المصارؼ مثؿ محرمة، أمور في المتاجرة أو االستثمار األساسي غرضيا يكوف التي الشركات وىي
 أسيـ تداوؿ تحريـ عمى الفقياء اجمع. ذلؾ ونحو الخمور، شركات التقميدية، التأميف شركات التقميدية،

 ؿ.حو الت بعد الشركات ىذه أسيـ مف التخمص المصرؼ عمى يجب بالتالي الشركات، ىذه
 الشركات ذات األنشطة المختمطة: -ج

 الصناعية، كالشركات مباحًا، استثمارىا ومجاؿ مشروعًا، تعامميا أصؿ يكوف التي الشركات وىي
 أو الفائدة، أخذ مع التقميدية المصارؼ في كاإليداع أحيانًا، المحرمة بالعقود تتعامؿ ولكنيا والتجارية،
 تكوف محرمة عقود في الشركة ماؿ مف جزء استثمار أو ة،الفائد إعطاء مع مصارؼ مف االقتراض

االستثمار أو المتاجرة  يجوز .والخيارات المستقبميات ودقكع إنشائيا، مف المقصود الغرض عمى طارئة
   الضوابط التي نص عمييا الفقياءولكف مع مراعاة  بأسيـ ىذه الشركات 

                                                           

  في  بو الرأي المعموؿفقياء المعاصروف في حكـ االستثمار أو تداوؿ أسيـ ىذه الشركات، إال أف اختمؼ ال
ىيئة  أبرز مف أخذ بيذا الرأيومف  ،ولكف ضمف ضوابط وشروط ابيجواز التعامؿ األوساط المصرفية ىو 

 إلسالمي األردنيالمصرف الكؿ مف  والييئة الشرعية، المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية
 .يشركة الراجحو  مصرف دبي اإلسالميو

   ابتداًء، ولقياس  بأسيميااالستثمار والمتاجرة  يجوزتعد الضوابط والمعايير أمرًا ضروريًا لتحديد الشركات التي
تحمؿ مف حجـ القروض الدائنة والمدينة، واإليرادات الناتجة عنيا، بحيث إذا زادت عمى الضابط ولو قمياًل وجب ال

والنسب التي قررىا العمماء لجواز االستثمار والمتاجرة في الشركات المختمطة  عقد الشركة فييا حسب اإلمكاف.
س موضوعية وشرعية، وقائمة عمى االجتياد، وليذا تختمؼ تقديراتيا مف عالـ آلخر، ومف ىيئة أسمبنية عمى 

ادرة صأبرز المعايير والضوابط وأشيرىا: الضوابط الومن ألخرى، وىي قابمة إلعادة النظر فييا حسب الحاجة. 
 -( بعنوان: "األوراق المالية21المعيار رقم )لممؤسسات المالية اإلسالمية،  عن ىيئة المحاسبة والمراجعة

 األسيم والسندات"، حيث حددت النسب الحاكمة لمشركات المختمطة كاآلتي:
مف  (%30) األجؿء أكاف قرضًا طويؿ األجؿ أـ قرضًا قصير أال يبمغ إجمالي المبمغ المقترض بالربا سوا -1

 القيمة السوقية لمجموع أسيـ الشركة.
%( مف 30أال يتجاوز إجمالي المبمغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة اإليداع قصيرة أو متوسطة أو طويمة ) -2

 القيمة السوقية لمجموع أسيـ الشركة.
 %( مف إجمالي إيرادات الشركة. 5ج مف عنصر محـر نسبة )ال يتجاوز مقدار اإليراد الناتأ -3
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بعد التحول  "موجودات مالية لممتاجرة"بند  عمىرأ ن التغير الذي سيطأإلى  ةالباحث تمما سبق توصم
التخمص مف أسيـ الشركات التي يخالؼ نشاطيا الشريعة اإلسالمية واالحتفاظ بأسيـ قياـ المصرؼ بىو 

 بطالشركات )النقية( أما بالنسبة لمشركات المختمطة فيجب عمى المصرؼ بعد التحوؿ التقييد بالضوا
أف المصرؼ قد باع أسيـ الشركات  ةالباحث ستفترض، بالتالي ركاتوالشروط الصادرة بشأف ىذه الش

 ،أسيـ شركات متوافقة مع الشرعنفسو المبمغ وبالشريعة واشترى عوضًا عنيا  التي يخالؼ نشاطيا
 بعد التحوؿ.كما ىو سيبقى لممتاجرة  مالية موجوداترصيد فإف بالتالي 

   :       تسييالت ائتمانية مباشرة: الخامسالبند 
 : (8-4في الجدوؿ رقـ ) ةالموضح ةالفرعي ودنىذا البند مف البيتكوف 

 التحول قبل  مباشرةال ئتمانيةاال تسييالتال (8-4) الجدوؿ رقـ

 2012                                               مباشرة:        ائتمانية تسييالت
 * الشركات الكبرى

 5,091,768,343                                                      حسابات جارية مدينة: 
 12,211,581,962                                                      صافي قروض وسمؼ: 

 3,127,481,785                           :                                                   سندات محسومة
 9,890,560                                                    ائنة صدفة مدينةحسابات د

  * الشركات المتوسطة
 1,082,651,520                                                       حسابات جارية مدينة: 

 1,611,940,023                                                       صافي قروض وسمؼ: 
 610,106,444                                                             سندات محسومة: 

 5,955,934                                                      حسابات دائنة صدفة مدينة
 * األفراد: 

 770,222,983                                                     صافي قروض وسمؼ: 

 312,244,240                                                           سندات محسومة: 

 29,464,627                                                   حسابات دائنة صدفة مدينة
 2,305,707                                                            بطاقات االئتماف:

                                                                                                                                                                      

قرارات الييئة الشرعية لمصرف ، "2010المجموعة الشرعية،  [ المختمطة انظر: حوؿ موضوع الشركات االطالعلمزيد مف 
ي الشركات التي فييا عن المساىمة ف الناشئأحكام الربح عباس الباز، "؛  السعودية، "، الطبعة األولى، دار كنوز إشبيمياالراجحي

قرارات "، 2010عبدالستار أبو غدة، ؛ سواؽ األوراؽ المالية والبورصات، جامعة اإلماراتأ"، مؤتمر شبية من حيث التصرف واالمتالك
  ].بعة األولىطال"، وتوصيات ندوات البركة اإلسالمي
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 24,865,614,128مجموع التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء:                   

 (1,681,006,585)                                          ينزؿ )مخصص تسييالت ائتمانية مباشرة(: 

 221,886,439) )                                                        ينزؿ )فوائد معمقة(: 

 (22,962,721,104)                                 المباشرة:  صمفي التسييالت االئتمانية
 ةلممصرؼ محؿ الدراس 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 : تسييالت ائتمانية مباشرةمعالجة بند 
 لتسييالت االئتمانية التي يقدميا المصرؼ محؿ الدراسة إلى مجموعتيف كما يمي:تنقسـ ا

 (ةالمباشرة المقدمة لمشركات )الكبيرة والمتوسطة والصغير االئتمانية التسييالت  المجموعة األولى:
 1:والتي تتكون مما يمي

 تسييل حسابات الجاري مدين -أ        
لتمويؿ رأس الماؿ العامؿ  اموستخديتـ اسقؼ دائـ مصرؼ لمعمالء في ىذا النوع مف التسييالت يوفر ال

 .لمنشاطات التجارية والصناعية

ليذا النوع مف التسييالت أنو قرض بفائدة مقدـ مف قبؿ المصرؼ إلى العميؿ بالتالي  التكيف الشرعي
 ىي: قترح بدائلت ةوالباحثيجب عمى المصرؼ المتحوؿ إلغاء ىذا التسييؿ، 

 :ول: اإلجارةالبديل األ  
أو المعدات أو آالت المواد األولية )كتقديـ  العامؿ وفؽ ىذه الصيغة يقـو المصرؼ بتقديـ رأس الماؿ

التي يحتاجيا العميؿ مقابؿ قيامو بعمؿ ما يطمبو المصرؼ وذلؾ خالؿ مدة  محدد ومقابؿ أجر ( ..الخ
 حيث، المشروعات الصغيرصحاب مف أف يالحرفيو تناسب ىذه الصيغة األعماؿ اليدوية [متفؽ عميو 

 سمفاً  محدد أجر مقابؿ دورية، بصفة أو معينة مدة في سمعاً  المصرؼ بتسميـ ذلؾ مقابؿ في ىؤالء يقـو
 ىكذا يكوف و  المتاحة، الشرعية الطرائؽ بمختمؼ المنتجات ىذه بتسويؽ المصرؼ يقـو ثـ التعاقد، عند

 (.مف جية أخرى االقتصادية التنمية فيساىـ و  قد حقؽ أرباح مف جية المصرؼ
 المرابحة التجارية:  البديل الثاني:

 االستفادة حؽ بموجبو العميؿ ويمنح، لمتمويؿ ائتمانياً  سقفاً وفؽ ىذا النوع مف المرابحة يمنح المصرؼ 
 التي والبضائع السمع تمؾ بشراء المصرؼ ويقـو بالمرابحة، يحتاجو ما شراء تمويؿ في السقؼ ذلؾ مف

 مؤجؿ، بثمف لمعميؿ بيعيا إعادة ثـ نقدًا، لو، الممنوح االئتماني السقؼ حدود في وتممكيا، يموعم يحددىا
 .عمييا المتفؽ الدفع شروط حسب بتسديده يقـو
 

                                                           
 الموقع الرسمي للمصرف محل الدراسة:  1

 http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=14 

 

http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=14
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  :القروض التجارية -ب     
العمالء   ياستخدميجؿ والتي القروض قصيرة ومتوسطة وطويمة األمف  تشمؿ القروض التجارية كالً 

  .سع في األنشطة التجارية وإلنشاء والتوسع في المجاؿ الصناعيلتمويؿ التو 
ليذه القروض أنيا عبارة عف قرض بفائدة مقدمة مف المصرؼ إلى العمالء، ويجب  التكييف الشرعي

 التالية: قترح البدائلة توالباحثتصفية ىذه القروض 
 البديل األول: المشاركة:

مالء في تمويؿ المشروعات وذلؾ مقابؿ نسبة مشاعة مف بمشاركة العوفؽ ىذه الصيغة يقـو المصرؼ 
 .أما في حاؿ وقوع خسارة فتوزع حسب مساىمة كؿ طرؼ في رأس الماؿاألرباح  متفؽ عمييا، 

 أف طالما لمعميؿ المصرؼ مشاركة تستمر )وفيو مشاركة ثابتة مستمرةويمكف أف تكوف المشاركة: 
د وقت لممشروع وعند انتياء دي)أي يتـ تح ثابتة مؤقتةمشاركة عممو( أو  في ومستمر موجود المشروع

وىذا النوع مف المشاركات يفيد تمويؿ [األجؿ يتـ تصفية المشروع بشكؿ نيائي واقتساـ الربح أو الخسارة 
 مشاركة متناقصة منتيية بالتمميك(  أو ] صفقة معينة أو دورة مالية محددة أو أي مشروع يمكف توقيتو

 إما المشروع ممكية في المصرؼ محؿ يحؿ أف فييا الشريؾ حؽ مف يكوف ركاتالمشا مف نوع )وىي
 رغبة حالة في المشاركات مف النوع ىذا ويصمح[ الشروط تفتضيو حسبما دفعات عدة أو واحد دفعة

 (.  ]الزمف مف فترة بعد لنفسو بالمشروع االستثمار في العميؿ
 البديل الثاني: المرابحة لآلمر بالشراء: 

ذه الصيغة يقـو المصرؼ بشراء األصوؿ )آالت، معدات، ماكينات، ...( التي يحتاجيا العمالء وفؽ ى
عادة بيعيا   . وفؽ أقساط متفؽ عميياوا 

 عند الجدية بيامش يعرؼ ما بدفع العميؿ إلزاـ لممصرؼ في صيغة المرابحة لآلمر بالشراء " يجوز
 في جاد العميؿ أف المصرؼ يستوثؽ يدؼ أفب وذلؾ لمسمعة المصرؼ شراء وقبؿ األوؿ العقد توقيع
 مف بالمصرؼ يمحؽ الذي الفعمي الضرر جبر السمعة شراء عف العميؿ عدؿ إف أنو السمعة، عمى طمب
 المبمغ".    ىذا

كما يجوز أيضًا أف يأخذ المصرؼ الضماف الذي يراه مناسبًا ويمكف أف تكوف السمعة نفسيا ىي 
 الضماف. 

 :ة التشغيمية: اإلجار الثالث البديل
وفؽ ىذه الصيغة يقـو المصرؼ بشراء األصوؿ التي يحتاجيا العمالء في نشاطاتيـ الصناعية أو 

 يا.يالتجارية ومف ثـ تأجيرىا ليـ  وفؽ أقساط متفؽ عم
 : صيغة اإلجارة المنتيية بالتممك:الرابعالبديل 

ومف ثـ تأجيرىا وفؽ أقساط وفؽ ىذه الصيغة يقـو المصرؼ بشراء األصوؿ التي يحتاجيا العمالء 
 لممستأجر األصؿ تمميؾ طريقة تحديد ويتـ المؤجر، العميؿ لؤلصؿ بتمميؾ اإلجارة تنتيي بحيث محددة.
 :اآلتية الطرؽ بأحد ويكوف اإليجار عقد عف مستقمة بوثيقة
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 .السوؽ بسعر أو الباقية المدة أجرة بتعجيؿ أو حقيقي ثمف أو رمزي بثمف بالبيع وعد -
 .باليبة وعد -
  األقساط. سداد شرط عمى معمؽ باليبة وعد -
 : خصم الكمبياالت -ج
الحتياجات الدورية محددة المدة، باإلضافة إلى تمويؿ االئتماف لمواجية التمويؿ يوفر المصرؼ ىذا ا 

  .التجاري بيف التجار مف خالؿ خصـ سنداتيـ التجارية

االت حيث كيفوا ىذه العممية أنيا شكؿ مف أشكاؿ عمى عدـ جواز عممية خصـ الكمبي أجمع الفقياء
القرض بفائدة، بالتالي يجب عمى المصرؼ التوقؼ عف تمويؿ العمالء مف خالؿ عممية خصـ 

 التالي ليذه العممية:  قترح البديلت ةوالباحثالكمبياالت 
 
 
 

                                                           

  ( عية عممية خصـ الكمبياالت وفيما يمي عرض ليذه اآلراء:و شر ماختمؼ الفقياء حوؿ مدى 
حيث يستدؿ أصحاب ىذا الرأي إلى الحديث الذي رواه الطبري حيث قاؿ: أف  :القائمون بجواز خصم الكمبياالت

جموعة مف بني النضير جاءت إلى رسوؿ اهلل )ص( فقالوا لو: يا نبي اهلل إنؾ أمرت الناس بإخراجنا ولنا عمى م
 . أي بمعنى حطو مف دينكـ.ضعوا وتعجمواالناس ديوف لـ تحؿ فقاؿ الرسوؿ الكريـ )ص(: 

رًا مف الديف مقابؿ وكممة ضع ىي الحسـ أو الحط مف الديف مقابؿ السداد المبكر )أي حطوا عف المدينيف قد
، أساسيات الصناعات  المصرفية اإلسالمية، 2008الشمري، صادؽ راشد، [تعجيؿ السداد وىذا ىو جوىر عممية الخصـ(. 

 .] 132المطبعة العربية، عماف، أردف، ص 
بيالة: خصـ الكمعممية الكويتية فيما يخص  الفقيية الموسوعة: فقد ورد في القائمون بعدم جواز خصم الكمبياالت

 بو المحاؿ الديف بيف التساوي شرط لفوات حوالة تصح ال فيي اإلسالمي، النظر وجية مف باطمة المعاممة "ىذه
 بتظيير الورقة قاـ مف إلى الخاصـ المصرؼ يدفعو الذي المبمغ ىو بو المحاؿ الديف ألف عميو، المحاؿ والديف
 المظير مف وتوكيالً  الخاصـ، المصرؼ مف قرضاً  تصح ال اوكذ. الورقة تثبتو الذي ىو عميو المحاؿ والديف إليو،
 وال. أسمفنا كما التساوي، عدـ لمكاف نفعًا، جر قرض حينئذ ألنو عميو، المسحوب مف القرض بدؿ استيفاء في

 يجوز وال النقود، مف ىنا العوضيف ألف يصححو، مف عند عميو ىو مف لغير الديف بيع سبيؿ عمى أيضاً  تصح
 عمميات إلى تضاؼ )لخصـ( العممية فيذه. التقابض يجب الجنس اختالؼ وعند التفاضؿ، مع بجنسيا النقود بيع

الطبعة . ،1992 ،الفقيية الموسوعة [ واحد" شرعي نظر كميا ويشمميا المصارؼ، بيا تقـو التي التسميؼ بالفائدة
 . ]243 -242اإلسالمية، ص  والشؤوف األوقاؼ وزارة: الكويت األولى،
 في ورد حيث المالية األوراؽ خصـ لعممية الشرعي التكييؼ حوؿ النزاع اإلسالمي الفقيي سم المجمعحوقد 
" المحرم النسيئة ربا إلى يؤول ألنو شرعاً  جائز غير التجارية األوراق "خصم" حسم إن(: 2/7) 64 رقـ القرار

 -1998 دمشؽ، ،القمـ دار )غدة،  أبو عبدالستار:  ميؽوتع تنسيؽ. 2السابعة، ط الدورة اإلسالمي، الفقو مجمع وتوصيات راراتق[
 (.]142ص ،(1418
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 بيع المرابحة لآلمر بالشراء: -
ؿ لمعمالء نقدًا ومف ثـ يقـو ببيعيا ليـ مع تأجؿ الدفع وفيو يقـو المصرؼ بشراء االحتياجات قصيرة األج

إلى تاريخ متفؽ عميو، بحيث يتفؽ موعد الدفع مع موعد استحقاؽ الكمبيالة. ويمكف لممصرؼ أف 
 يستخدـ الكمبيالة كضماف عف ىذه العممية. 

 : القروض الدوارة -د

ة سقؼ مف القروض تستخدـ مقطاعات االقتصادية المختمفل يقدـ المصرؼمف خالؿ ىذه القروض 
 .لتغطية االحتياجات الدورية والمتجددة عمى المدى القصير والمتوسط والطويؿ اآلجؿ

ليذا البند أنو شكؿ مف أشكاؿ القرض بفائدة بالتالي يجب إنياء ىذه القروض والتوقؼ  التكييف الشرعي
 التالية عف ىذه القروض: قترح البدائلة توالباحثعف تقديميا 

 األول: المضاربة: البديل
التمويؿ الالـز لتغطية االحتياجات الدورية لمقطاعات  كاملمف خالؿ ىذه الصيغة يقـو المصرؼ بتوفير 

بحيث يتـ توفير ىذا التمويؿ بشكؿ دوري بحيث يتناسب مع احتياجات كؿ قطاع  االقتصادية المختمفة
فيتحمميا المصرؼ وحده ويخسر   الخسارةأما في حاؿ وذلؾ مقابؿ حصة متفؽ عمييا مف األرباح، 

( جيده وذلؾ بشرط أف ال تكوف الخسارة نتيجة إىماؿ المضارب أو لقطاعات االقتصاديةاالمضارب )
 . تقصير أو إخاللو بالشروط

 رأس الماؿ فالضماف يعني رد عقد المضاربةمف المضارب في  ال يجوز لممصرف أخذ ضمانات
 واألميف أمانة يد الماؿ عمى المضارب يد ألف جائز غير وىذا ،األحواؿ كؿ في الماؿ رب إلى المضاربة

الشريؾ  مف ضمانات طمب الفقياء أجاز بعض ذلؾ ومع قصر، أو تعدى إذا إال الماؿ يضمف ال
   1".األمانة خيانة ضمانبػ " يعرؼ فيما تقصيره أو تعديو لمواجية والمضارب

 البديل الثاني: المشاركة: 
مف التمويؿ الالـز لتغطية االحتياجات الدورية  جزءقـو المصرؼ بتوفير مف خالؿ ىذه الصيغة ي

حيث يتـ التمويؿ بشكؿ دوري بما يتناسب مع احتياجات كؿ قطاع  لمقطاعات االقتصادية المختمفة،
وذلؾ مقابؿ حصة متفؽ عمييا مف األرباح، أما في حاؿ وقوع خسارة فتوزع حسب مساىمة كؿ طرؼ 

 في رأس الماؿ. 

                                                           
1
"، (: "معيار التمويل بالمضاربة3معايير المحاسبة المالية رقم )معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط لممؤسسات المالية اإلسالمية،   

 .208ص (، 3/2) -2امة، البحريف، الفقرة رقـ المحاسبة والمراجعة والضوابط لممؤسسات المالية اإلسالمية، المنىيئة 
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 ماؿ عمى أمانة يد الشريؾ يد ألف الشركاء، مف ضمانات أخذ المشاركة صيغة في لممصرؼ جوزي ال
 يأخذ أف لممصرؼ يجوز ولكف التقصير، أو بالتعدي إال تضمف ال أنيا األمانات في والقاعدة الشركة،

 1".األمانة خيانة ضمان"والتقصير،  اإلىماؿ ضد ضمانات الشركاء مف

  :القروض العقارية -ه  

مف المصرؼ إلى أصحاب المشروعات بيدؼ  ةمقدموض متوسطة وطويمة اآلجؿ وىي عبارة عف قر 
%  75لتمويؿ أغراض التعمير لؤلبنية السكنية والمجمعات التجارية وبنسب تمويؿ تصؿ إلى  امياستخدا

رؼ مف إجمالي التكاليؼ التقديرية لممشروع مع وجود رقابة عمى مراحؿ اإلنجاز لضماف حقوؽ المص
 .كمعيار أساسي لمتأكد مف حسف سير العمؿ اإلنجازوحقوؽ أصحاب المشروع مف خالؿ اعتماد مراحؿ 

بالتالي يجب إنياء ىذه القروض والتوقؼ عف تقديميا ليذا البند أنو قروض بفائدة،   التكييف الشرعي
 التالية: قترح البدائلت ةالباحثو

 البديل األول: شركة العنان:

 عمى أف يساىـ الماؿ مف بحصة  منيـ كؿ المشروعات أصحاب مع المصرؼ يشارؾ الصيغة ىذه وفؽ
 .االتفاؽ حسب والخسائر األرباح جميع الشركاء أو بعضيـ في العمؿ ومف ثـ يتـ اقتساـ

 العمؿ، في الشركاء جيود حسب يوزع: األوؿ الشؽ شقيف: إلى المحققة الصافية األرباح تقسيـ ويتـ
 الماؿ أما الخسارة بقدر المشاركة في رأس الماؿ. رأس في شريؾ كؿ حصة سبح يوزع الثاني:  الشؽ

 البديل الثاني: االكتتاب في أسيم ىذه المشاريع:  

 يمكف لممصرؼ توفير التمويؿ ليذه المشاريع مف خالؿ االكتتاب في أسيميا ويتميز ىذا المقترح أنو 
 ة. سيول إلى يحتاج عندما حصتو لبيع الفرصة المصرؼ يعطي

 البديل الثالث: المضاربة: 

وذلؾ مقابؿ حصة  المشروعات ألصحاب الكميمف خالؿ ىذه الصيغة يقـو المصرؼ بتوفير التمويؿ 
فيتحمميا المصرؼ وحده ويخسر المضارب )أصحاب   الخسارةأما في حاؿ متفؽ عمييا مف األرباح، 

  وتقصير المضارب.المشروعات( جيده وذلؾ بشرط أف ال تكوف الخسارة نتيجة إىماؿ 

 : تسييالت المقاولين -د

 إلييـسقؼ قروض تستخدـ لتمويؿ المشاريع المحالة  مف خالؿ ىذه التسييالت يوفر المصرؼ لممقاوليف
وفؽ فترات تتناسب مع عمر المشروع المراد تمويمو مع ضماف ورود التدفقات النقدية الناجمة عف 

                                                           
1
"، (: "معيار التمويل بالمشاركة4معايير المحاسبة المالية رقم )معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط لممؤسسات المالية اإلسالمية،   

ب، ص  -(1/3/1) -( 1/3) -3ـ  الفقرة رق المحاسبة والمراجعة والضوابط لممؤسسات المالية اإلسالمية، المنامة، البحريف،ىيئة 
208. 
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مما يضمف حقوؽ المصرؼ والتأكد مف حسف سير  رؼالمصالمشروع المموؿ إلى حساب العميؿ لدى 
 .العمؿ في المشروع المموؿ

ليذ البند أنو شكؿ مف أشكاؿ القرض بفائدة بالتالي يجب عمى المصرؼ بعد التحوؿ  التكييف الشرعي
 :ةالتالي قترح البدائلة توالباحثإنياء ىذه التسييالت، 

 البديل األول: المشاركة الثابتة المؤقتة:

مف رأس الماؿ الالـز لكؿ مشروع ومف ثـ يتـ  جزءشارؾ المصرؼ المقاوليف مف خالؿ توفير وفيو ي
 اقتساـ الربح والخسارة بعد انتياء وتصفية كؿ مشرع. 

 البديل الثاني: المضاربة: 

بشكؿ دوري وفؽ فترات تتناسب مع عمر  مف خالؿ ىذه الصيغة يقـو المصرؼ بتوفير التمويؿ لممقاوليف
 الخسارةأما في حاؿ ذلؾ مقابؿ حصة متفؽ عمييا مف األرباح يتـ توزيعيا أيضا بشكؿ دوري، المشروع و 

فيتحمميا المصرؼ وحده ويخسر المضارب )المقاوليف( جيده وذلؾ بشرط أف ال تكوف الخسارة نتيجة 
 .إىماؿ وتقصير المضارب

 1التسييالت المباشرة المقدمة لؤلفراد: المجموعة الثانية:
 روض الشخصيةالق -أ   

وىي عبارة عف قروض يقدميا المصرؼ لمعمالء وذلؾ لتمويؿ االلتزامات أو المصاريؼ أو الحاجات 
 شير وبسعر فائدة متفؽ عميو. 48الضرورية ليـ وذلؾ مقابؿ أقساط شيرية لمدة 

يا بالتالي يجب إنياء ىذه القروض والتوقؼ عف تقديمليذا البند أنو قروض بفائدة  التكييف الشرعي
 التالية: قترح البدائلة توالباحث

 البديل األول: المرابحة لآلمر بالشراء:

شراء السمعة التي وفؽ ىذه الصيغة يمكف لممصرؼ تمويؿ الحاجات الضرورية لمعمالء مف خالؿ 
 يحتاجيا العميؿ ومف ثـ إعادة بيعيا ليـ وفؽ أقساط شيرية.  

 اإلجارة التشغيمية: البديل الثاني: 

 يحتاجو الذي األصؿ شراء خالؿ المؤقتة مف العمالء احتياجات تمويؿ لممصرؼ يمكف الصيغة ىذه وفؽ
عمييا، بحيث تبقى ممكية األصؿ  متفؽ أقساط ومقابؿ محددة زمنية لمدة لو تأجيرىا ثـ ومف العميؿ

 لممؤجر )المصرؼ(.

   

                                                           
1
 http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=7&lang=arالموقع الرسمي للمصرف محل الدراسة:   
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 لبديل الثالث: صندوق القرض الحسن:ا

شروط محددة أف يقدـ لمعمالء قروضًا حسنة وذلؾ لتمويؿ يمكف لممصرؼ في حاالت معينة وضمف 
االلتزامات أو المصاريؼ الممحة، بحيث يرد العميؿ القرض في األجؿ المتفؽ عميو ودوف أي زيادة عمى 

 أصؿ القرض.

 الفعمية مصروفاتيا يعادؿ ماأخذ  حسنة اً قروضعند منحو  لممصرؼ يجوز أنو إلى التنويو بجي
  .المباشرة

 روض السكنية:الق -ب

 وىي عبارة عف قروض يقدميا المصرؼ لمعمالء وذلؾ بيدؼ تمويؿ المصاريؼ التالية: 

 .شراء أرض والبناء عمييا -ترميـ -ءاكسا  -شراء

 خمسة عشر عامًا وذلؾ مقابؿ سعر فائدة متفؽ عميو.وتمتد مدة سداد القرض إلى 

جب إنياء ىذه القروض والتوقؼ عف تقديميا بالتالي يليذا البند أنو قرض بفائدة،  التكييف الشرعي
 :قترح البدائل التاليةت ةوالباحث

 البديل األول: المرابحة لآلمر بالشراء: 

وفؽ ىذه الصيغة يقـو المصرؼ بشراء األرض أو المنزؿ الذي يحدده العميؿ ومف ثـ يقـو المصرؼ 
 بإعادة بيع األرض أو المنزؿ وفؽ أقساط متفؽ عمييا.

 ني: اإلجارة المنتيية بالتمميك:البديل الثا

 باستئجار منو وعد عمى استناداً  العميؿ، طمب عمى بناء المنزؿ بشراء المصرؼ يقـو الصيغة ىذه وفؽ
 المؤجر، المنزؿ المستأجر بتمميؾ اإلجارة تنتيي بحيث إيجار محددة، أقساط ومقابؿ معمومة المنزؿ لمدة

 :اآلتية الطرؽ بأحد ويكوف اإليجار عقد عف مستقمة بوثيقة لممستأجر المنزؿ تمميؾ طريقة تحديد ويتـ
 .السوؽ بسعر أو الباقية المدة أجرة بتعجيؿ أو حقيقي ثمف أو رمزي بثمف بالبيع وعد -
 .باليبة وعد -
   األقساط. سداد شرط عمى معمؽ باليبة وعد -

                                                           

  (يعادل ما القروض خدمات عمى تأخذ أن المقرضة لممؤسسة يجوز" : يمي ما (19) رقـ الشرعي المعيار مف 9 البند في ورد 
 في الدقة تتوخى أن ويجب. محرمة الفعمية المصروفات عمى زيادة وكل عمييا، زيادة أخذ ليا يجوز وال رة،المباش الفعمية مصروفاتيا

 المصروفات في تدخل ال" كما ورد أيضًا في ىذا المعيار: .فائدة إلى تؤول زيادة عمى يؤدي ال بحيث الفعمية المصروفات تحديد
 من ونحوىا النقل ووسائل واألثاث المكان وأجور الموظفين رواتب مثل رة،المباش غير المصروفات القروض خدمات عمى الفعمية

 :19 رقم الشرعي المعيار اإلسالمية، المالية لممؤسسات والمراجعة المحاسبة معايير] (."لممؤسسة واإلدارية العمومية المصروفات
 [.271ة، المنامة، البحريف،  صاإلسالمي المالية لممؤسسات والمراجعة المحاسبة ىيئة ،9 البند ،الحسن القرض
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 البديل الثالث: عقد االستصناع: 
طمب لممصرؼ باإلكساء أو الترميـ  بحيث يحدد فيو ما يريده وفؽ ىذه الصيغة يمكف لمعميؿ أف يقدـ 

مع  بشكؿ واضح ومعمـو ينفي الجيالة، ومف ثـ يقـو المصرؼ بإنشاء عقد استصناع ثاف )موازي(
متعيديف أو مقاوليف مختصيف في ىذا المجاؿ ليقوموا بتنفيذ ما طمبو العميؿ بالشكؿ والمواصفات 

 العقديف العقد الثاني، وفي في التسميـ موعد بعد األوؿ العقد في سميـالت موعد يكوف أف المحددة، عمى
 .قسًطام أو جاًل ؤ م الدفع حااًل أو يكوف أف يمكف

 :القرض التعميمي -ج
وىي قروض يمنحيا المصرؼ بيدؼ تمويؿ الدراسة في الجامعات الخاصة في سورية حيث يمنح 

 :القرض لولي أمر الطالب وذلؾ وفؽ الشروط التالية
 .يمنح القرض التعميمي بمعدؿ فائدة ثابت  وبدوف عمولة  -
 قابمة لمتمديد في حاؿ كانت الفترة الدراسية تتطمب ذلؾ. اً شير  48مدة القرض   -
 .لحد األقصى لمقرض مميوف ليرة سورية ال غيرا - 
أحد  عمىالطالب  المقترض في حاؿ حصوؿ  الفوائد المدفوعة عمى القرض  إلى حساب إعادةسيتـ  - 

 .عند التخرج المراتب الثالث األولى
بالتالي يجب إنياء ىذه القروض والتوقؼ عف تقديميا ليذا البند أنو قروض بفائدة،  التكييف الشرعي

 :قترح البديل التالية توالباحث

 :صندوق القرض الحسن-

ت االجتماعية تطبيقًا لمدور التنموي واالجتماعي لممصرؼ اإلسالمي يمكف لممصرؼ تمويؿ الحاجا
دراسية لمطالب تشمؿ  اً لمعمالء، ومف أىـ ىذه الحاجات ىي التعميـ، حيث يمكف لممصرؼ أف يقدـ منح

 ة بحيث يتـ منح ىذا التمويؿ وفؽ شروط وضوابط محددة.يجميع التكاليؼ التي تتطمبيا الدراسة الجامع

 1بطاقة االئتمان: -د 
بالتالي فإف الحكـ الشرعي لمتعامؿ معيا يختمؼ  ،االئتمافعدة أنواع مف بطاقات  لمعمالءالمصرؼ  يوفر

 بطاقات االئتماف التي يتعامؿ معيا المصرؼ إلى مجموعتيف: ةالباحث تقسمحيث حسب نوعيا، 

 : بطاقة االئتمان المغطاة: المجموعة األولى

 حيث يصدرىا المصرؼ لمف لديو واحد مف الحسابات التالية:

 .الرواتب حسابات  -فيرالتو  حسابات - جاريةودائع 
                                                           

 الموقع الرسمي للمصرف محل الدراسة:  1

http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=18&lang=ar 
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 ال يتمقى المصرؼ سوى عمولة مقابؿ تقديـ ىذه الخدمة. مف بطاقات االئتماف وفي ىذه المجموعة 

 وىي عمى نوعيف: بطاقة االئتمان غير المغطاة: المجموعة الثانية

  .$ دوالر أمريكي5000$ دوالر أمريكي و حتى 400بطاقة فيزا فضية بسقؼ شيري يبدأ مف   -1

 . فوؽ $ دوالر أمريكي و ما5000طاقة فيزا ذىبية بسقؼ شيري يبدأ مف ب -3

 السقؼ االئتماني الممنوح لمعميؿ. يتمقى المصرؼ فوائد مقابؿمف بطاقات االئتماف في ىذه المجموعة  

 بطاقة االئتمان المغطاة:معالجة 
نيا شكؿ مف أشكاؿ تكيؼ عمى أحيث  بيا،التعامؿ ىو جواز لمبطاقة المغطاة  الحكم الشرعيإف  

أما  .إلى التاجر قيمة مشترياتوبالنيابة عف العميؿ بتسديد يقـو المصرؼ المصدر لمبطاقة فالوكالة 
 مقابؿ الوكالة. تكيؼ عمى أنيا أجرفالبطاقة عف ىذه المصرؼ مرسـو التي يتقاضيا بالنسبة ل

لو  يمكف كما ،تجديدىا أو البطاقة إصدار عند مقطوعة رسوماً  العميؿ مف يأخذ أف لممصرؼ "ويجوز
مسبقًا أو نسبة مئوية مف المبمغ  اً محدد اً حيث تكوف مبمغ مقطوعب النقدي السحب عمى عمولة أخذ أيضاً 

 1المسحوب."

بالتالي يجوز لممصرؼ بعد التحوؿ )طبعًا مع تغيير مضموف حسابات التوفير( اإلبقاء عمى ىذه 
طاقات ببطاقات الحسـ الفوري أو بطاقة السحب المباشر البطاقات. ويمكف تسمية ىذه المجموعة مف الب

 الرصيد. 

  المغطاة:غير معالجة بطاقة االئتمان 
لمبطاقات غير المغطاة أنو ال يجوز التعامؿ معيا ألنيا تكيؼ بأنيا قرض ضمف  إن الحكم الشرعي

التعامؿ مع ىذه  سقؼ معيف أو مفتوح مقابؿ فوائد، بالتالي يجب عمى المصرؼ بعد التحوؿ التوقؼ عف
 التالي:  قترح البديلة توالباحثالبطاقات 

 : الحسم اآلجل بطاقةإصدار  - 

في  بالتسديد تومطالبمف ثـ و  ،يمكف أف يسحبو شيرياً  اً معين اً وفكرة ىذه البطاقة أف ُيعطى العميؿ سقف
 فائدة(.  )بدوف أف يترتب عمى العميؿ أي .سماح فترة منحو إمكانية مع الميعاد المتفؽ عميو

 كما يمي:  افتراضينمن خالل التسييالت االئتمانية المباشرة معالجة ب ةقوم الباحثست

 لم يقبموا التسويات( واألفراد : جميع العمالء )الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرةاألولاالفتراض 
ة توضع جميع في ىذه الحال وأصروا عمى إبقاء القروض إلى نياية مدتياالمقدمة مف قبؿ المصرؼ 

                                                           
1
بطاقة االئتمان، ومصروفات المضاربة، والقرض العموالت، المصروفات، عمولة خطاب الضمان، و ، 2012أبوغدة، عبد الستار،  

 .211-210 ص ، بحوث ندوة البركة الثالثة والثالثيف لالقتصاد اإلسالمي، جدة، السعودية، الحسن
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وتتـ تصفيتيا  "محولةال رغي قروض وسمفبـ "تسمية ىذا البند  ةالباحث وتقترحواحد القروض في بند 
أنو يتوجب عمى  ( توضيح لذلؾ، ويجب التأكيد9-4وفي الجدوؿ رقـ )تدريجيًا إلى حيف انتياء أجميا 

ويدفع منيا الفوائد المستحقة  ضعمى القرو المصرؼ )كما ذكرنا سابقًا( أف يأخذ الفوائد المترتبة عمى 
 .-عمى الودائع التي رفض أصحابيا إنياءىا

 األول االفتراضحسب  التحول بعد  المباشرة االئتمانية التسييالت  (9-4) الجدوؿ رقـ
                                                                           2102 

    الشركات الكبرى
   20440722650                         محولةالغير  قروض وسمؼ

 الشركات المتوسطة والصغير:
   3,310,653,921                        محولةالغير قروض وسمؼ 

           األفراد: 
 1,114,237,557                        محولةالغير قروض وسمؼ 

 24,865,614,128                             مجموع القروض والسمؼ غير المحولة:        

                                       :   (1,681,006,585) (قروض وسمؼ غير المحولةينزؿ )مخصص 

 221,886,439) )                                                           ينزؿ )فوائد معمقة(:

   22,962,721,104      :                              حولةالقروض والسمؼ غير المصمفي 
 الباحثةمف إعداد الجدوؿ 

 الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرةمف ) (مثالً  %20) العمالء ؿ بعضبِ قَ : 1الثاني االفتراض
 عمى إبقاء القروض إلى نياية مدتيا أصر  والباقي المقدمة مف قبؿ المصرؼ  التسويات( واألفراد

في  ووضعالباقي يتـ الرصيد يتـ تحويؿ القروض إلى صيغ متوافقة مع الشرع و في ىذه الحالة %( 80)
 ( التالي:10-4ىو موضح في الجدوؿ رقـ )كما  "محولةالغير  قروض وسمف" بند 

                                                           

  التي شكميا المصرؼ قبؿ التحوؿ لمواجية مخاطر التسييالت  بتغيير حجـ المخصصات ةقـ الباحثت لـ
بالتالي فإف  ،ىيبعد التحوؿ كما بقاء حجـ التسييالت االئتمانية المباشرة ذلؾ الفتراضو االئتمانية المباشرة و 

  المخصص سيبقى كما ىو وىذا األمر ينطبؽ أيضًا عمى رصيد الفوائد المعمقة.

1
%  منيـ لف يقبؿ التسويات( ىو أف 80% مف العمالء سيقبموف التسويات و20) ةىذه النسب ةالباحث تافترض  

نوا فعاًل يريدوف أف يتعامموا بالصيغ اإلسالمية لكانوا منذ البداية توجيوا لمتعامؿ مع المصارؼ ىؤالء العمالء لو كا
بالعمؿ المصرفي مف األساس بالتالي فيـ غير مقتنعيف  الموجودة في السوؽ المصرفية السورية،اإلسالمية 
ت ىـ مف العمالء الذيف اقتنعوا أف أنيـ سيقبموف التسويا ةالباحث ت% مف العمالء الذيف افترض20أما  ،اإلسالمي

التسويات مجدية أو مف الذيف اقتنعوا بالصيغ اإلسالمية وقدرتيا عمى تمبية احتياجاتيـ التمويمية أو الذيف يريدوف 
   وال يريدوف ترؾ المصرؼ والذىاب إلى مصرؼ آخر. )عمالء مخمصيف( مف عمالء المصرؼ اأف يبقو 
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 الثاني االفتراضحسب  التحول بعد  المباشرة االئتمانية ( التسييالت10-4) الجدوؿ رقـ

 القروض غيرمبمغ  
  ةالمحول

القروض المحولة مبمغ 
 إلى صيغ إسالمية

 المبمغ اإلجمالي 
 

 الشركات الكبرى
 02252525021  16352578120 القروض غير المحولة

القروض 
المحولة 

إلى صيغ 
 إسالمية

  2044072265  المرابحة لؤلمر بالشراء
  817628906    اإلجارة

  1226443359  عمميات مشاركة

 8155088521 إسالمية تمويل روض المقدمة لمشركات الكبرى والتي تم تحويميا إلى صيغ الق مجموع

 لشركات المتوسطة والصغير:ا

 2285522022                            2648523136 القروض غير المحولة

القروض 
المحولة 

إلى صيغ 
 إسالمية

  397278470  المرابحة اآلمرة بالشراء

 264852313  إجارة

مجموع القروض المقدمة لمشركات المتوسطة والصغيرة والتي تم تحويميا إلى صيغ 
 إسالميةتمويل 

222021252 

 :األفراد

 590291185   891390045 القروض غير المحولة

القروض 
المحولة 

إلى صيغ 
 إسالمية

  100281380  المرابحة اآلمرة بالشراء

 55711877  إجارة

 66854253  فبطاقات ائتما

 222582501    إسالميةتمويل القروض المقدمة لؤلفراد والتي تم تحويميا إلى صيغ  مجموع

 09592890210 المجموع الكمي لمقروض غير المحولة: 

 : (1,344,805,268) مخصص قروض وسمؼ غير المحولة(ينزل )

                                                           

  مف المبمغ اإلجمالي لمخصصات 80غير المحولة مف خالؿ اقتطاع  تـ تشكيؿ مخصص القروض والسمؼ %
التي شكميا المصرؼ قبؿ التحوؿ لمقابمة مخاطر التسييالت االئتمانية  المباشرة حيث تـ تشكيؿ المخصص وفؽ 

  .4/ـ ف / ب902وتعديالتو بالقرار رقـ  4/ـ ف / ب597ما ىو مقرر في قرار مجمس النقد والتسميؼ رقـ 
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 :                                                              (177,509,151) )فوائد معمقة(ينزل 

 18370176882  صافي القروض والسمف غير المحولة:

 4973122823 المجموع الكمي لمقروض والسمف المحولة إلى صيغ إسالمية: 

 : (336,201,317) مخصص قروض وسمؼ محولة(ينزل )

      :                                                              (44377288) )فوائد معمقة(ينزل 
 4592544218  صافي القروض والسمف المحولة إلى صيغ إسالمية:

 الباحثةمف إعداد الجدوؿ 

 :         موجودات ثابتة: السادسالبند 
 : (11-4ود الفرعية الموضحة في الجدوؿ رقـ )نىذا البند مف البيتكوف 

 
 
 
 
 
 

                                                           

   ُوقػد قامػت الباحثػة  لممصػرؼ، الفوائد المسػتحقة عمػى المقترضػيف والتػي لػـ يقومػوا بػدفعيا المعمقة:صد بالفوائد قي
مػػػغ ب% مػػػف الم80اقتطػػػاع الخاصػػػة بػػػالقروض والسػػػمؼ غيػػػر المحولػػػة مػػػف خػػػالؿ مبمػػػغ الفوائػػػد المعمقػػػة بحسػػػاب 

 رؼ قبؿ التحوؿ.  لممصالمباشرة لتسييالت االئتمانية محفظة ااإلجمالي لمفوائد المعمقة ل
   إف قرار مجمػس النقػد والتسػميؼ المػذكور أعػاله وتعديالتػو ينطبػؽ عمػى كػؿ مػف المصػارؼ اإلسػالمية والتقميديػة

مقػػروض والسػػمؼ المحولػػة إلػػى صػػيغ تمويػػؿ إسػػالمية مػػف خػػالؿ اقتطػػاع مخصػػص لبتشػػكيؿ  الباحثــة تلػػذلؾ قامػػ
قبػؿ التحػوؿ لمقابمػة مخػاطر التسػييالت االئتمانيػة   % مف المبمغ اإلجمالي لممخصصات التي شكميا المصرؼ20

  المباشرة.
 

   باإلضافة إلػى الفوائػد المسػتحقة ( 2012)عاـ  السنةمف: الفوائد المستحقة خالؿ المعمقة مكونة الفوائد بما أف
 لعػاـ سػابقة ألعػواـبالتػالي وبمػا أف ىػذه الفوائػد ناتجػة عػف قػروض (، 2012)مػا قبػؿ عػاـ  السػابقة السنواتخالؿ 

، وفػي حػاؿ حصػوؿ المصػرؼ تعتبػر مسػتحقة لممصػرؼو يجػوز لممصػرؼ بعػد التحػوؿ أخػذىا و التحوؿ بالتالي فإنػ
عمييػػا بعػػد التحػػوؿ فإنػػو يتوجػػب عميػػو أف يػػدفع منيػػا الفوائػػد المسػػتحقة عميػػو والرصػػيد البػػاقي يػػتـ صػػرفو فػػي وجػػوه 

إلػػػى صػػيغ تمويػػػؿ اصػػػة بػػالقروض والسػػػمؼ المحولػػة الخمبمػػغ الفوائػػػد المعمقػػة الباحثػػة بحسػػػاب الخيػػر. وقػػد قامػػػت 
المباشػػػرة لتسػػػييالت االئتمانيػػػة محفظػػػة امػػػغ اإلجمػػػالي لمفوائػػػد المعمقػػػة لب% مػػػف الم20اقتطػػػاع مػػػف خػػػالؿ إسػػػالمية 

 لممصرؼ قبؿ التحوؿ.  
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 التحول قبلوجودات الثابتة الم (11-4الجدوؿ رقـ )

 2102                                      ثابتة موجودات

 1,895,577,062              المباني واألراضي              

        6,527,486                   السيارات                       
 184,296,174                 المفروشات والتجييزات         

 61,103,669                                         تحسينات المباني

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 معالجة بند موجودات ثابتة:
حاًل لمتحوؿ ولف يطرأ تالي ىذا البند ليس ممف موجودات ثابتة، بال يحتاجويجوز لممصرؼ اقتناء ما 

 عميو أي تغيير.

 :         غير ممموسةموجودات : السابعالبند 
 : (12-4ود الفرعية الموضحة في الجدوؿ رقـ )نىذا البند مف البيتكوف 

التحول قبل غير الممموسةالموجودات  (12-4الجدوؿ رقـ )  

  2102                         ممموسة غير موجودات

 4,985,096                                        يوتربرامج الكمب
         1,949,994                                          الفروغ

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 :غير ممموسةمعالجة بند موجودات 
تالي ىذا البند ليس محاًل لمتحوؿ ، بالغير ممموسةلعممو مف موجودات يحتاجو  يجوز لممصرؼ اقتناء ما
 ولف يطرأ عميو أي تغيير.

 البند الثامن: موجودات أخرى:
 (: 13-4يتكوف ىذا البند مف مجموعة مف البنود الفرعية الموضحة في الجدوؿ رقـ )

 التحول قبلخرى األ( الموجودات 13-4الجدوؿ رقـ )

 2102                                                        ىأخر  موجودات

يرادات فوائد  :القبض برسـ وا 

  44,485,425                                                     مصارؼ -    

  13,915,653                                             وتسميفات قروض -    

 41,589,314قدمًا يمكف استرداد                               م مدفوعة مصاريؼ

 17,465,682                  :مستحقة لديوف وفاء لممجموعة ممكيتيا آلت عقارات
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 4,593,209                            الثابتة الموجودات موردي إلى مقدمة دفعات

 51,689,335                     اآللي                      الصراؼ بطاقة تقاص

 1,264,186         وقرطاسية                                   مطبوعات مخزوف

  1,530              تقاص                                                 شيكات
 ؼ محؿ الدراسةلممصر  2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 : موجودات أخرىبند لمعالجة البنود الفرعية 
يرادات فوائد -1  :القبض برسم وا 

 مصارؼ -    

 وتسميفات قروض -    
 الفوائد: -أ

المالية لمتحوؿ، سنة الالواردة ضمف بند موجودات أخرى ناتجة عف عمميات نشأت قبؿ  الفوائدأف بما 
المستحقة عمى المصرؼ والرصيد الباقي دفع منيا الفوائد ي، و ائدالفو ىذه يجب عمى المصرؼ أخذ بالتالي 

 يتـ صرفو في وجوه الخير. 
 اإليرادات:  -ب

 يجب عمى المصرؼ المتحوؿ التميز بيف:  
: تكيؼ ىذه اإليرادات بأنيا أجر مقابؿ بيع منفعة، إيرادات ناتجة عن نشاطات متوافقة مع الشرع -أ

 .  بالتالي فيي ليست محاًل لمتحوؿ
يجاد بدائؿ ليا، إيرادات ناتجة عن نشاطات غير متوافقة مع الشرع -ب : يجب إيقاؼ ىذه النشاطات وا 

واإليرادات الناتجة عنيا يجب أف تقبض ويدفع منيا المصاريؼ الناتجة عف نشاطات مخالفة لمشرع 
 والباقي مف رصيد اإليرادات يتـ صرفو في وجوه الخير. 

 مقدمًا  مدفوعة مصاريف -2
بالتالي ىذا البند ليس محاًل  ،إف قياـ المصرؼ بدفع المصاريؼ المستحقة عميو مقدمًا عممية جائزة شرعاً 

 يجب لممصرؼ أف يميز بيف حالتيف:  المضمونولكف في  الشكللمتحوؿ مف حيث 
تكيؼ ىذه المصاريؼ بأنيا أجر مقابؿ بيع  مصاريف ناتجة عن نشاطات متوافقة مع الشرع: -أ

 التالي فيي ليست محاًل لمتحوؿ.  منفعة، ب
يجاد بدائؿ  مصاريف ناتجة عن نشاطات غير متوافقة مع الشرع: -ب يجب إيقاؼ ىذه النشاطات وا 

واسترداد المصاريؼ المدفوعة مقدمًا، وفي حاؿ عدـ إمكانية االسترداد يجب عمى المصرؼ دفع ليا 
سنة  قبؿالنشاطات المخالفة لمشرع المبرمة الباقي مف المصاريؼ المستحقة مف اإليرادات الناتجة عف 

 التحوؿ. 
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 : مستحقة لديون وفاء لممجموعة ممكيتيا آلت عقارات -2
وىذا في حاؿ كانت [ السمعة محؿ العقد رىنًا رسميًا  أف يقـو المصرؼ لضماف حقو برىف يجوز شرعاً 

أو يرىنو  ]سيارة والمعدات و...وال السمعة مما يشترط تسجيمو في الدوائر الحكومية الخاصة كالعقارات
المؤجمة،  كامؿ األقساط يدفع حتى العميؿ إلى يسممو فال رىنًا حيازيًا أي يحتبس السمعة محؿ العقد عنده

غير السمعة محؿ العقد )سيارة ،  أف يرىف شيئًا آخر يممكو كما يمكف لممصرؼ أف يطمب مف العميؿ
 .آالت،..(

إلى  رسمياً دفع األقساط المستحقة تنتقؿ ممكية السمعة المرىونة رىنًا  في نكوؿ العميؿبالتالي في حاؿ 
المصرؼ، بالتالي ىذا البند ليس محاًل لمتحوؿ مف حيث الشكؿ ولكف يجب تغيير المضموف )أي تغيير 

  (.التصرؼ بالعقارالتغيير في حؽ إلى باإلضافة  سبب الرىف وىي القرض بفائدة

                                                           

   ْن ُكْنتم عمى سَ : "الكريمة الفقياء عمى مشروعية الرىف اآليةبيا  دؿاستمف األدلة التي دوا كاتبًا جِ ولم تَ  فرٍ وا 
 .](283ية )اآلسورة البقرة، [ ."ةوضَ بُ مقْ  ىانٌ فرِ 

   :في حالة نكوؿ العميؿ عف السداد يجب عمى المصرؼ بعد التحوؿ أف يميز بيف حالتيف كما يمي 
: أي مماطمة العميؿ في سداد المستحؽ عميو بالرغـ مف قدرتو عمى السداد وىنا يمكف لممصرؼ مطل العميل -1
 اتفؽ، كما وجبر الضرر الفعمي الذي لحؽ بو نتيجة مماطمة العميؿيتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لرد دينو  أف

 في الغرامات صرؼتُ  أف بشرط ولكف مالية بغرامات المماطؿ تغريـ جواز عمى المعاصريف العمماء جميور
 عمى الفقياء بيا استدؿ التي األدلة ومف، مباشر غير وأ مباشر بشكؿ المصرؼ منيا يستفيد وال الخيرية الجيات
 :بغرامات مالية ما يمي تغريـ العميؿ المماطؿ جواز

 .لممقترض مضرة يجر قرض كؿ وليس لممقرض اً عنف جر قرض كؿ تحريـ عمى منعقد اإلجماع فإ" -1
 الزيادة كانت فإف بزيادة، السمؼ إلى تؤوؿ ألنيا الضماف عقد في الزيادة اشتراط مف منعوا الفقياء إف -2

الخدمات المصرفية الستثمار ، 2002الشبيمي، يوسؼ عبداهلل،  ".جائزة فيي الضامف لغير المديف عمى المشروطة
  .286 ، ص، مرجع سابؽ ذكرهأموال العمالء وأحكاميا في الفقو اإلسالمي

 [وسجنو.  وعقوبتو شكايتو، تعني: ِعرَضوُ  ،"لَيُّ اْلَواِجِد ُيِحلُّ ِعْرَضُه َوُعقُوَبَتهُ  " :والسالـ الصالة عميو قولو -3
، مكتبة 1417)اعتنى بو: أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سميماف،  ،والمالزمة الدين في الحبس باب البيوع، كتاب ماجو، ابف سنف

 . ] 414ص ،2427 رقـ الحديثالمعارؼ، الرياض(، 
الندوة الفقيية الرابعة لبيت التمويؿ رارات وتوصيات قلمزيد مف االطالع حوؿ موضوع تغريـ العميؿ المماطؿ انظر: 

 ، الكويت.1995 ،الكويتي
لظروؼ قاىرة خارجة عف إرادتو في ىذه نتيجة : أي عدـ قياـ العميؿ بسداد المستحؽ عميو لإعسار العمي -2

: الكريمة يةاآل إلى استناداً ( يوسر أف إلى المعسر يميؿ)أي  الحالة يجب عمى المصرؼ أف ينظره إلى  ميسرة
ن"  .)]280آية) البقرة، سورة [" مْيَسرة إلى َفَنِظرة  ُعْسرة ُذو كان وا 

 

   يجب عمى المصرف بيع  2002لعاـ  23مف قانوف النقد األساسي رقـ  100لمفقرة ب مف المادة وفقًا
 .ين من امتالكيافي غضون سنت  العقارات التي يحرزىا استيفاًء لديونو أو ضمانًا لممطاليب المشكوك فييا

 المرسـو مف 9 لممادة وفقاً مف ىذا الحكـ وذلؾ  ُيستثنىوفي حاؿ تحوؿ المصرؼ إلى مصرؼ إسالمي 
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 الثابتة. الموجودات موردي إلى مقدمة دفعات -8
 الي ىذا البند ليس محاًل لمتحوؿ.يجوز شرعًا لممصرؼ دفع المستحؽ عميو مقدمًا، بالت

 اآللي الصراف بطاقة تقاص -5
إف عممية التقاص عممية جائزة شرعَا ويجوز لممصرؼ أخذ عمولة عف ىذه العممية بشرط أف تكوف 

 البند ليس محاًل لمتحوؿ. محددة القيمة لجميع عمميات التقاص، بالتالي ىذا 
 وقرطاسية مطبوعات مخزون -2

 ىذا البند ال يتضمف ما يخالؼ الشرع بالتالي فيو ليس محاًل لمتحوؿ. 

 تقاص شيكات -2
إف عممية حفظ الشيكات وتسجيميا وتحصيميا جائزة شرعًا )تعتبر مف أعماؿ الوكالة( ويجوز لممصرؼ 

 بط بمبمغ الشيؾ أو مدتو.أخذ عمولة  بشرط أف تكوف محددة وال ترت

 

عف بند موجودات أخرى عبارة عف مبالغ  ناتجة  ضمفجميع البنود الواردة  أن: ةالباحث تجدمما سبق 
سواء  –أخذىا جميعًا  " بالتالي يجب عمى المصرؼ2013نشأت قبؿ السنة المالية لمتحوؿ "عمميات 

المصاريؼ الفوائد و المشروع" منيا،  ومف ثـ َيدفع مف "الجزء غير، أكانت مشروعة أو غير مشروعة
 والرصيد الباقي يتـ صرفو في وجوه الخير. غير مشروعةالمستحقة عف عمميات 
 :المركزي سورية مصرف لدى مجمدة البند التاسع: وديعة

 (: 14-4يتكوف ىذا البند مف بنود فرعية كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )
 قبل التحولسورية المركزي  وديعة مجمدة لدى مصرؼ (14-4الجدوؿ رقـ )

 2012                1المركزي سورية مصرف لدى مجمدة وديعة
 265,033,650                           أرصدة بالميرة السورية:           

 413,878,629                                :أرصدة بالدوالر األمريكي

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012د عمى التقرير المالي لعاـ باالعتما، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

بالتالي يمكف لممصرؼ بعد التحوؿ االحتفاظ بالعقارات التي يحرزىا استيفاًء لحقوقو والتصرؼ  35 رقـ التشريعي
 ضمف ضوابط الشريعة اإلسالمية.بيا كيؼ يشاء )تأجيرىا ، بيعيا، استثمارىا ..( وذلؾ 

 

 

1
% 10يتوجب عمى مصارؼ القطاع الخاص أف تحتجز  2001( لعاـ 28( لمفقرة )ب( مف القانوف رقـ )12بناء عمى أحكاـ المادة )  

 مف رأسماليا لدى مصرؼ سورية المركزي كحساب مجمد يمكف استرداده عند التصفية. 
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 المركزي: سورية مصرف لدى مجمدة وديعةمعالجة بند 
ىذه األرصدة بأنيا قروض بال فائدة مقدمة مف قبؿ المصرؼ إلى المصرؼ المركزي، بالتالي فإف  تكيف

ولف يطرأ عميو أي  لمتحوؿ ىذا البند منصوص عميو في القانوف وال يخالؼ الشرع ليذا فيو ليس محالً 
 تغيير بعد التحوؿ.

سيبقى دوف ما منيا موجودات المصرؼ المتحوؿ تكوف منيا تالبنود التي مما سبؽ يمكننا القوؿ بأف 
وىناؾ بنود ستتغير مف حيث الشكؿ  ،سيتغير مف حيث المضموف مع االحتفاظ بالتسميةما تغيير ومنيا 
   ما يمي:تراضيف فاموجودات المصرؼ المتحوؿ وذلؾ وفؽ  ةعرض الباحثتوفيما يمي سوالمضموف، 

جميع أصحاب القروض رفضوا تسوية قروضيـ وأصروا عمى إبقاءىا إلى نياية مدتيا  األول: االفتراض
رقـ ىو مبيف في الجدوؿ كوف كما تسالمصرؼ المتحوؿ في بداية السنة المالية لمتحوؿ بالتالي موجودات 

 : التالي (4-15)
 األوؿ االفتراضموجودات المصرؼ المتحوؿ حسب  ( 15-4رقـ )الجدوؿ 

 2102              الموجودات                                    

 12,139,058,459                                      المركزي سورية مصرؼ لدى وأرصدة نقد
يداعات   15,003,629,393                          والمؤسسات المالية المصارؼ لدىحسابات وا 

 4,089,967,796                                والمؤسسات المالية      المصارؼ لدى إيداعات

                       ذمـ وأرصدة األنشطة التمويمية 
 107,430                                                               لممتاجرة مالية موجودات

 موجودات مالية متاحة لمبيع
 ركات تابعة وزميمةاستثمارات في ش

 إجارة منتيية بالتمميؾ
                                                     22,962,721,104                                       )بالصافي(محولة الوسمؼ غير قروض 
 2,147,504,391                                                                ثابتة موجودات
 6,935,090                                                             ممموسة غير موجودات

 3,871,631                               موجودات ضريبية مؤجمة                            
 186,076,389                                                                  أخرى موجودات

 678912279                                              المركزي سورية مصرؼ لدى مجمدة وديعة

 57,218,783,962          إجمالي الموجودات                                         

 الباحثةف إعداد الجدوؿ م
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%( قبموا التسويات المقدمة والباقي )نسبة 20)نسبة أصحاب القروض بعض مف  الثاني: االفتراض
المصرؼ بالتالي موجودات يا إلى نياية مدتيا وا تسوية قروضيـ وأصروا عمى إبقائرفض%( 80

  :(16-4)ىو مبيف في الجدوؿ كوف كما تسالمتحوؿ في بداية السنة المالية لمتحوؿ 
 الثاني االفتراضموجودات المصرؼ المتحوؿ حسب  ( 16-4الجدوؿ رقـ )

 2102              الموجودات                                    

 12,139,058,459                    المركزي                   سورية مصرؼ لدى وأرصدة نقد
يداعات لدى  15,003,629,393                    لية      المصارؼ والمؤسسات الما حسابات وا 

 4,089,967,796                        المصارؼ والمؤسسات المالية              لدى إيداعات

 4592544218                                        )بالصافي( ذمـ وأرصدة األنشطة التمويمية 
 107,430                                                               لممتاجرة مالية موجودات

 موجودات مالية متاحة لمبيع
 مشاركات

 استثمارات في شركات تابعة وزميمة
 إجارة منتيية بالتمميؾ
 18370176882                                              )بالصافي(محولة  القروض وسمؼ غير 

 2,147,504,391                                                                 ثابتة موجودات
 6,935,090                                      ممموسة                         غير موجودات

 3,871,631                                    موجودات ضريبية مؤجمة                        
 186,076,389                                  أخرى                                 وداتموج

 678912279                                                    المركزي سورية مصرؼ لدى مجمدة وديعة

 ,62957,218,783            إجمالي الموجودات                                 

 الباحثةالجدوؿ مف إعداد 
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  :المطلوبات -ثانيًا

المصرؼ محؿ الدراسة حسب ورودىا في قائمة المركز مطموبات  عرض جميعب الباحثةقـو تفيما يمي س
 طرأ عمييا  نتيجة لمتحوؿ. ستالتغيرات التي وبياف تكيفيا الشرعي ومف ثـ توضيح  2012لعاـ المالي 

 ودائع المصارفالبند األول: 
 (: 17-4تكوف ىذا البند مف بنود فرعية كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )ي

 قبل التحولودائع المصارؼ ( 17-4الجدوؿ رقـ )

 2102                                              :المصارفودائع  
 رجيةمصارف محمية                 مصارف خا                                               

 233,114,897                  78,832,916      حسابات جارية وتحت الطمب:             
 3,499,159,031                2,392,317,326تمويؿ ألجؿ:                                

 ةلممصرؼ محؿ الدراس 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 معالجة بند ودائع المصارف:
 بات جارية وتحت الطمب: حسا -0

فائدة مقدمة مف المصارؼ األخرى إلى المصرؼ وىذا بال قروض ليذه الحسابات أنيا  التكييف الشرعي
 البند ليس محاًل لمتحوؿ.

 ودائع ألجل:  -2
لى المصرؼ، بالتالي ليذه الودائع أنيا قروض بفائدة مقدمة مف المصارؼ األخرى إ التكييف الشرعي

 التالي: قترح البديلت ةوالباحثيجب إنياء ىذه الودائع 
 الودائع االستثمارية:  -

 وتنقسـ الوديعة االستثمارية إلى: االستثمار، بيدؼ وىي الودائع  التي يقدميا أصحابيا لممصرؼ
 الوديعة االستثمارية المطمقة: -أ 

 تقييدىـ ر المبمغ المودع في الوجو الذي يراه مناسبًا، دوفوفيو يقـو المودع بتفويض المصرؼ في استثما
 الذاتية بأموالو يخمطيا فأ لو يأذنوف كما معيف لغرض أو معيف مشروع في أو لنفسو باستثمارىا لو
  (.الحارية الحسابات) فييا التصرؼ حؽ لو التي األمواؿ أو (الممكية أصحاب حقوؽ)
 الوديعة االستثمارية المقيدة: -ب
يو إما أف يقـو المودع باختيار أحد المشروعات الخاصة بالمصرؼ ويستثمر فيو أموالو أو أف يقرر وف

العميؿ )الفرد أو المصرؼ( بنفسو القطاع أو المشروع أو البمد الذي يرغب أف يستثمر فيو أموالو بالتالي 
لمصرؼ عف أي الوديعة دوف مسؤولية ا بمصير االستثمار الذي وجيت إليو مصير وديعتو مرتبط

 خسائر تحدث.
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 باستثمار المصرؼ يقـو أي مباشر بشكل المودعيف أمواؿ يستثمر أف لممصرؼ يمكف الحالتيف كمتا وفي
 أف إما الحالة ىذه وفي الغرض، ليذا أنشأىا التي االستثمارية الشركات إحدى إلى بدفعو أو بنفسو الماؿ
 وبالتالي فيو المودعيف أمواؿ استثمار المراد عالمشرو  تمويؿ في الحسابات أصحاب مع المصرؼ يشارؾ
 بحسب يكوف ربح مف يحصؿ وما المودعيف، مع المصرؼ لعالقة المنظـ ىو المشاركة عقد يصبح
 .الماؿ رأس فبحسب خسارة أو االتفاؽ

 الموجودة العمالة خالؿ مف ويقـو المودعيف، أمواؿ استثمار عمى المشرؼ بدور المصرؼ يكتفي أف أو
 المصرؼ عالقة فإف وبالتالي المختمفة، االستثمار وجوه في الماؿ بتحريؾ بيا يتمتع التي الخبراتو  لديو

 والربح. .المضارب يمثؿ والمصرؼ الماؿ، رب يمثموف ، والمودعوفالمضاربة عقد يحكميا بالمودعيف
 .جيده المصرؼ ويخسر الماؿ رب عمى فتكوف الخسارة وأما االتفاؽ بحسب يكوف

 إلى المستثمريف أمواؿ بدفع المصرؼ يقـو ، وفيوالمباشر غير االستثمار فيو الثاني وباألسم أما
 االتفاؽ، بحسب األرباح مف حصتو وتكوف ،رأس الماؿ في معيم يشارك أف إما وىو المختصة، الشركة

 مع عالقتو إلى بالنظر المضارب صفة ويأخذ الوسيط بدور يكتفي أنو أو مالو،  رأس بحسب والخسارة
المصرؼ  في ىذه الحالة يأخذ االستثمار، شركات مع عالقتو إلى بالنظر الماؿ رب المستثمريف، وصفة

 الوكالة. عمى نسبة مقطوعة متفؽ عميا وتعتبر ىذه النسبة أجراً 

 كما يمي:  افتراضين من خالل ودائع المصارف معالجة ب ةقوم الباحثتس
وأصروا عمى عقود ودائعيـ  فسخلم يقبموا ( ارجيةالمحمية والخ) المصارؼجميع  األول: االفتراض

تسمية ىذا  ةقترح الباحثتواحد و  في بند الودائعفي ىذه الحالة توضع جميع  ،إلى نياية مدتيايا ئإبقا
" ويجب عمى المصرؼ دفع فوائد ىذه الودائع )كما ذكرنا سابقًا( غير المحولة مصارف حساباتالبند بػ "

يا مف أصحاب القروض الذيف أصروا عمى إبقاء قروضيـ إلى نياية أجميا مف الفوائد التي يحصؿ عمي
 :( توضيح لذلؾ18-4والرصيد الباقي يجب صرفو في وجوه الخير وفي الجدوؿ رقـ )

 األول االفتراضحسب  بعد التحول ودائع لدى المصارؼ( 18-4الجدوؿ رقـ )

 2102                                                  :المصرفودائع 
 مصارف خارجية         مصارف محمية                                                        

 233,114,897                78,832,916        حسابات جارية وتحت الطمب:              
 3,499,159,031               2,392,317,326:                محولةالغير  مصارؼ حسابات  

 مف إعداد الباحثالجدوؿ 
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إلى ودائع متوافقة مع  ودائعيا تحويؿ عمى (مثالً  %30)المصارؼ  بعض وافقت: الثاني االفتراض
في ىذه الحالة  ،إلى نياية مدتياودائعيم  أصروا عمى إبقاء%( 70)المصارؼ باقي وأما  ،الشرع

ىو موضح في الجدوؿ رقـ كما  (محولةالغير  مصارفحسابات )سمى يُ ىذه الودائع في بند توضع 
 :( التالي4-19)

 الثاني االفتراضحسب  بعد التحول ودائع لدى المصارؼ( 19-4الجدوؿ رقـ )

مبمغ الحسابات غير  ودائع المصارف:                                            
 المحولة

مبمغ الحسابات 
  ةالمحول

 المبمغ اإلجمالي

رية وتحت حسابات جا
 الطمب:

 78,832,916محلية:  

   233,114,897خارجية:

 محلية: 

78,832,916 

 خارجية:

233,114,897 

غير حسابات مصارف   
  :              المحولة

 1674622128محلية: 

 2449411321خارجية: 

محلية:  

0228222025 

خارجية: 

2889800220 

حسابات 
 محولة                

 أرصدة وكاالت
 استثمار مطمقة

 358847598محلية:   

 524873854خارجية: 

 

 358847598محلية:                                                   مرابحة دائنة

 524873854خارجية: 

 

 المجموع 
 الحسابات المحولة

 محلية:  

717695196 
: خارجية

1049747708 

 الباحثةمف إعداد الجدوؿ 

                                                           

  نسبة  سيصروف عمى إبقاء ودائعيـ لنياية مدتيا المصارؼغمبية مف ىذه النسب )أي أف األ ةالباحث تافترض(
أف ىؤالء  ىو ودائعيـ إلى ودائع موافقة لمشرع( سيوافقوف عمى تحويؿ %(30) ف نسبة قميمة منيـأو  %(70

ع لكانوا منذ البداية توجيوا لمتعامؿ م يستثمروا أمواليـ بالطرؽ المشروعةلو كانوا فعاًل يريدوف أف  المصارؼ
بالعمؿ مف األساس بالتالي فيـ غير مقتنعيف  الموجودة في السوؽ المصرفية السورية،المصارؼ اإلسالمية 
سيحولوف ودائعيـ إلى ودائع موافقة أنيـ  ةالباحث تالذيف افترض المصارؼ% مف 30أما  ،المصرفي اإلسالمي

سالمية، ولـ تفترض الباحثة قياـ المصارؼ باستثمار أمواليـ باألساليب اإلالذيف اقتنعوا  المصارؼىـ مف لمشرع 
بسحب ودائعيـ فورًا، ذلؾ ألف المصرؼ حتى ولو أراد أف يترؾ المصرؼ بعد التحوؿ إال أنو سيحتفظ بوديعتو 

 لحيف انتياء أجميا وذلؾ لكي يستفيد مف الفوائد المترتبة عمييا ومف ثـ ينتقؿ إلى مصرؼ تقميدي آخر.
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 : ودائع العمالءالبند الثاني
 (: 20-4يتكوف ىذا البند مف بنود فرعية كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

 قبل التحولودائع العمالء ( 20-4الجدوؿ رقـ )

 2102                                                     ودائع العمالء:
 الشركات الكبرى:

 4,557,321,512                                   حسابات جارية وتحت الطمب: 
 191,461,462                                                       ودائع توفير: 

 13,254,567,993                                 :ودائع ألجؿ وخاضعة إلشعار
 الشركات الصغيرة والمتوسطة:
 2,077,232,764                                   حسابات جارية وتحت الطمب: 

 209,862,332                                                       ودائع توفير: 
 384,329,374                                                :ودائع ألجؿ وخاضعة إلشعار

 األفراد )التجزئة(:
 5,599,271,128                                    حسابات جارية وتحت الطمب: 

 5,031,564,357                                                     ودائع توفير: 
  7,402,075,147                                   :ودائع ألجؿ وخاضعة إلشعار

 ؼ محؿ الدراسةلممصر  2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 :العمالءمعالجة بند ودائع 
   1:تتكوف ودائع المصرؼ محؿ الدراسة مف

 حسابات جارية وتحت الطمب:  -0
بالخدمات التي يقدميا في المصرؼ بيدؼ االنتفاع العمالء  يودعيااألمواؿ التي عبارة عف ىي و 

 المصرؼ. والخدمات وىي:
 شيكات.ال الحصوؿ عمى دفتر -
طاقة صراؼ آلي لمسحب مف الصرافات اآللية المنشرة في جميع أنحاء بالحصوؿ عمى  -

 .استخداميا لمشراء مف المحالت التجارية إمكانية إلى إضافةالقطر 

                                                           

1
  سة:موقع المصرؼ محؿ الدرا   

http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=6&lang=ar 
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 (.دولي مرساؿ ،دولي أوف اليف ،)البنؾ الناطؽ اإللكترونيةكافة الخدمات االستفادة مف  -
 %. 1لى إ 0يمنح المصرؼ فائدة عمى ىذه الحسابات تتراوح مف  -

مف قبؿ العمالء إلى  ةمقدمأو مقابؿ فائدة، ليذه الودائع أنيا عقد قرض بدوف  التكييف الشرعي
)بشرط أف يمتنع  المصرؼ، بالتالي يمكف لممصرؼ أف ُيبقي ىذه الودائع مع جميع الخدمات التي يقدميا

، كما يمكف لممصرؼ أف يفرض عمولة أو رسـ عف ىذه الخدمات وتكيؼ العمولة عف دفع فوائد عنيا(
  بأنيا أجر لقاء الخدمات المقدمة.

 ودائع التوفير: -2 
يسمح المصرؼ لمعمالء بفتح حساب توفير وذلؾ مقابؿ حصوليـ عمى جوائز باإلضافة إلى فوائد حيث 
 ة في السحب واإليداع.كما تتميز ىذه الحسابات بأنيا تعطي مرون% 9 إلىتصؿ 

ليذه الودائع أنيا شكؿ مف أشكاؿ القرض والجوائز والفوائد التي يمنحيا المصرؼ عف  التكييف الشرعي
قترح ة توالباحثىذه الحسابات تعتبر مف الربا المحـر بالتالي يجب عمى المصرؼ أف يفسخ عقد الوديعة 

 البديل التالي:
 : حسابات التوفير واالدخار -

مف خالؿ تفويض  االستثمار عمميات في لمشاركةيمكف لمعميؿ مف خالليا ا التي دائنةال ساباتحال وىي
 المصرؼ باستثمار أموالو مقابؿ حصة مف الربح. 

 :ىذين الخيارين ةقترح الباحثتولكي يتمكف العميؿ مف االستفادة مف ميزة السحب واإليداع  
داع متى شاء بالتالي فإف حساب الربح أو الخسارة يكوف : أف يقـو العميؿ بالسحب واإليالخيار األول   

 عمى أقؿ رصيد شيري. 
: أف يقـو العميؿ بتحديد المبمغ المسحوب مف الوديعة مقدمًا بالتالي ىذا الجزء )المتغير( الخيار الثاني  

الربح  ال يدخؿ في مجاؿ االستثمار، والجزء اآلخر )الثابت( يدخؿ في مجاؿ االستثمار بالتالي يستحؽ
 عف الجزء الثابت فقط.

 وخاضعة إلشعار: الودائع المربوطة ألجل -2
مبالغ نقدية يودعيا أصحابيا لدى المصرؼ ألجؿ متفؽ عميو وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عف وىي عبارة 

، وفي حاؿ السحب يجب عمى العميؿ إخطار المصرؼ بذلؾ قبؿ %11تصؿ إلى  عمى فوائد مرتفعة
 ربط الوديعة بمدد ربط مناسبة ووفؽ شرائح معينةذه الحسابات أف المصرؼ يمدة متفؽ عمييا. وتتميز ى

بحيث تزداد الفائدة كمما زاد األجؿ، بالتالي ىذا الحساب يعطي مرونة لمعمالء باختيار األجؿ الذي 
 يناسبيـ. 

مف  ليذا الحساب أنو قرض مقدـ مف العميؿ إلى المصرؼ، والفائدة المتفؽ عمييا ىي التكييف الشرعي
 :البدائل التاليةقترح ت الباحثةو الربا المحـر بالتالي يجب تصفية ىذه الحسابات 
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 الودائع االستثمارية: -0
 تـ الحديث عنيا سابقاً     

 صناديق االستثمار:  -2 
ليذا الغرض صندوقًا، حيث يتكوف  ئيمكف لممصرؼ اختيار أحد المجاالت المحمية أو الدولية وينش

متساوية يتـ طرحيا لالكتتاب العاـ عمى  وحدات أو أسيـ صور في ماتالصندوؽ مف مساى
 أو الربح استحقاؽ مع الموجودات في أصحابيا المستثمريف، )حيث تمثؿ ىذه األسيـ أو الوحدات ممكية

 خسارة( ويقـو المصرؼ بإدارة ىذا الصندوؽ إما بعقد وكالة أو عقد مضاربة.  تحمؿ
 صكوك االستثمار:  -2 

 القيمة دفع مقابؿ فييا يكتتبوف مف بأسماء المصرؼ عف صادرة رة عف وثائؽ موحدة القيمةوىي عبا
أحد المشروعات التي يختارىا  تمويؿ في المدفوعة القيمة باستعماؿ العاـ القبوؿ أساس عمى بيا المحررة

 ( أو عدـ تعييف مشروع معيف )وذلؾ في حاؿصكوك االستثمار المقيدةالمصرؼ )وذلؾ في حاؿ 
 مف نصيبو المصرؼ يأخذ أف عمى أرباح مف يتحقؽ فيما النسبي ( واالشتراؾصكوك االستثمار المطمق

ويجوز لممصرؼ تحديد مدة لمصؾ  .التمويؿ في المساىمة ربقد الخسائر وتوزيع مضارباً  بصفتو ربح
   حسب المدة المقدرة إلنجاز المشروع.

 مي:وفق ما ي معالجة ودائع العمالءب ةالباحث ستقوم
جميع أصحاب الودائع الجارية وافقوا عمى إبقاء  أففترض ة ستالباحث بالنسبة لمودائع الجارية فإن 

ألف العمالء أصحاب ىذه الودائع لـ يكف اليدؼ األساس مف وذلؾ  ،ودائعيـ بدوف أف يأخذوا عنيا فوائد
بؿ دومة أو ضئيمة جدًا( )حيث أف الفائدة عف ىذه الحسابات معإيداع أمواليـ ىو الحصوؿ عمى فائدة 

أف المصرؼ  وبما، االستفادة مف الخدمات التي يقدميا المصرؼ عف ىذه الحساباتىو األساسي  ىدفيـ
يا بال موافقة أصحابيا عمى إبقائ ةالباحث تسيستمر في تقديـ ىذه الخدمات بعد التحوؿ لذلؾ افترض

 .فائدة

 يمي:كما  افتراضين وفق  ةا الباحثعالجية  لؤلنواع األخرى من الودائع فستأما بالنسب

 إلى نياية مدتياىا وأصروا عمى إبقاءإنياء عقود ودائعيـ  لم يقبموا  العمالء: جميع األول االفتراض
حسابات " تسمية ىذا البند بػ ةالباحث وتقترحواحد  في بند ىذه الودائعتوضع جميع في ىذه الحالة 

  (: 21-4جدوؿ رقـ )كما ىو مبيف في ال "محولةالغير  مودعينال
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 ية األولىاالفتراضوفق  بعد التحولودائع العمالء   (21-4الجدوؿ رقـ )

 2102                                                ودائع العمالء:
 الشركات الكبرى:

 4,557,321,512                                حسابات جارية وتحت الطمب: 
 13446029455         :                      محولةالغير  عيفمودالحسابات 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة:
 2,077,232,764                                حسابات جارية وتحت الطمب: 

 594191706       :                           محولةالمودعيف غير الحسابات 
 األفراد )التجزئة(:

 5,599,271,128                               ارية وتحت الطمب: حسابات ج

  12433639504                              : محولةالغير  مودعيفالحسابات 

 الباحثةمف إعداد الجدوؿ 
 

( واألفراد الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرةمف ) (مثالً  %30) العمالء بعض وافؽ1:الثاني االفتراض
 أصروا عمى إبقاء%( 70)العمالء باقي وأما  ،إلى ودائع متوافقة مع الشرع ودائعيـ تحويؿ ىعم

 محولةالغير  مودعينالحسابات "ىذه الودائع في بند في ىذه الحالة توضع  ،إلى نياية مدتياودائعيم 
 :( التالي22-4ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) كما

 

 

 

                                                           

1
)نسبة  ىذه النسب )أي أف األغمبية مف العمالء سيصروف عمى إبقاء ودائعيـ لنياية مدتيا ةالباحث تافترض  

أف ىؤالء  ىو ودائعيـ إلى ودائع موافقة لمشرع( سيوافقوف عمى تحويؿ %(30) ف نسبة قميمة منيـأو  %(70
لكانوا منذ البداية توجيوا لمتعامؿ مع  يستثمروا أمواليـ بالطرؽ المشروعةء لو كانوا فعاًل يريدوف أف العمال

بالعمؿ مف األساس بالتالي فيـ غير مقتنعيف  الموجودة في السوؽ المصرفية السورية،المصارؼ اإلسالمية 
يحولوف ودائعيـ إلى ودائع موافقة سأنيـ  ةالباحث ت% مف العمالء الذيف افترض30أما  ،المصرفي اإلسالمي

مف  االذيف يريدوف أف يبقو مف أو باستثمار أمواليـ باألساليب اإلسالمية ىـ مف العمالء الذيف اقتنعوا لمشرع 
، ولـ تفترض الباحثة وال يريدوف ترؾ المصرؼ والذىاب إلى مصرؼ آخر )عمالء مخمصيف( عمالء المصرؼ

ذلؾ ألف العميؿ حتى ولو أراد أف يترؾ المصرؼ بعد التحوؿ إال أنو   وجود عمالء سيسحبوف ودائعيـ فوراً 
سيحتفظ بوديعتو لحيف انتياء أجميا وذلؾ لكي يستفيد مف الفوائد المترتبة عمييا ومف ثـ ينتقؿ إلى مصرؼ تقميدي 

 آخر.
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 ية الثانيةاالفتراضوفق  التحول بعد( ودائع العمالء 22-4الجدوؿ رقـ )

 ودائع العمالء
مبالغ حسابات 

غير المودعين 
 المحولة

 المودعين مبالغ حسابات
 المحولة

 المبمغ اإلجمالي

 الشركات  الكبرى

 4,557,321,512  4,557,321,512 حسابات جارية وتحت الطمب

 9802221205  9412220618 غير المحولة حسابات المودعين

 حسابات
 المودعين
 المحولة

  2016904418  توفير -حسابات استثمار

  2016904418  مطمقة -حسابات استثمار

 8122515522 المحولة حسابات المودعين مجموع

 الشركات الصغيرة والمتوسطة:

 2,077,232,764  2,077,232,764 حسابات جارية وتحت الطمب

 805928098  41593419412 حسابات المودعين غير المحولة

 حسابات
 المودعين
 المحولة

  89128755  توفير -حسابات استثمار

  89128755  مطمقة -حسابات استثمار

 025252501 المحولة حسابات المودعين مجموع

 األفراد )التجزئة(:

   5,599,271,128 حسابات جارية وتحت الطمب

 5212582252  8703547652 حسابات المودعين غير المحولة

 حسابات
 المودعين
 المحولة

  1865045925  توفير -حسابات استثمار

  1865045925  مطمقة -حسابات استثمار

 2221190551 المحولة حسابات المودعين مجموع

 الباحثةالجدوؿ مف إعداد 
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 الثالث: التأمينات النقديةالبند 
 (: 23-4يتكوف ىذا البند مف بنود فرعية كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

 قبل التحول( التأمينات النقدية 23-4الجدوؿ رقـ )

 2102                                             نقدية: تأمينات
 1,982,944,284تأمينات نقدية مقابؿ تسييالت مباشرة:                        

 588,392,930                  تأمينات نقدية مقابؿ تسييالت غير مباشرة:   
  1,260,000                                   تأمينات الصناديؽ الحديدية:

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 معالجة بند التأمينات النقدية: 

 تأمينات نقدية مقابل تسييالت مباشرة وتسييالت غير مباشرة: -1
التي  مباشرةالتسييالت غير المباشرة و التسييالت المقابؿ  أخذ تأمينات نقديةبعد التحوؿ لممصرؼ  وزيج

يقدميا لعمالئو )حيث تعتبر شكؿ مف أشكاؿ الرىف الجائز شرعًا(، ولكف بشرط أف ال ينمح المصرؼ 
ت تعود لمسنة المالية وبما مبمغ التأمينات الورادة في ىذا البند ىي مقابؿ تسييالبالتالي ، فوائد عنيا

 عمى المصرؼ ويجبالسابقة لمتحوؿ إذف سيبقى ىذا البند كما ىو بعد التحوؿ ولف يطرأ عميو تغيير. 
 ىذه التأمينات.   عمىالتوقؼ عف دفع فوائد  بعد التحوؿ

 تأمينات الصناديق الحديدية:  -2
ذلؾ لحفظ وحماية المقتنيات يقـو المصرؼ بتقديـ خدمة الصناديؽ الحديدية )صناديؽ األمانات( و 

 مالء وذلؾ مقابؿ أجور متفؽ عمييا، كما يقـو المصرؼ برىف مبمغ كتأميف لضماف حقوقو.الثمينة لمع

ليذه الخدمة أنيا شكؿ مف أشكاؿ الوكالة حيث يقـو المصرؼ بالوكالة عف العميؿ   التكييف الشرعي
بالتالي يمكن لممصرف رة عف أجر مقابؿ الوكالة، بحفظ وحماية مقتنياتو الثمينة، واألجر الذي يأخذه عبا

ذا البند من حيث الشكل والمضمون، بالتالي لن يطرأ عمى ىذا البند أي بعد التحول أن ُيبقي عمى ى
 تغيير بعد التحول. 

 الرابع: مخصصات متنوعةالبند 
 (: 24-4يتكوف ىذا البند مف البنود الفرعية الموضحة في الجدوؿ رقـ )

 قبل التحول مخصصات متنوعة  (24-4ـ )الجدوؿ رق

        2102                                                  متنوعة: مخصصات
 1,573,754          مخصص تسييالت ائتمانية غير مباشر:                       

 10,429,347          مؤونة تقمبات أسعار الصرؼ:                                 

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 
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 معالجة بند مخصصات متنوعة:
 مخصص تسييالت ائتمانية غير مباشر: -0

 ئتمانية غير مباشرة عبارة عف مخصص يكونو المصرؼ لمواجية المخاطراإف مخصص تسييالت 
سيبقى كما ىو بعد التحوؿ و زانية، بالتالي ىذا البند ليس فيو ما يخالؼ الشرع المرتبطة لمبنود خارج المي

ولف يطرأ عميو تغيير، ويجب عمى المصرؼ أف يستمر بعد التحوؿ في تشكيؿ مخصص لمواجية 
  .(وف البنود خارج الميزانيةمتغيير مض)مع التأكيد عمى ضرورة  الميزانية خارج لمبنود الممكنة الخسارة

 : ة تقمبات أسعار الصرفمؤون -2
إف مؤونة تقمبات أسعار الصرؼ عبارة عف مخصصات يكونيا المصرؼ لمواجية الخسائر المرتبطة 
بجميع العمميات التي تتـ بالعممة األجنبية باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بالمتاجرة بالعمالت، بالتالي 

التحوؿ ولف يطرأ عميو تغيير، ويجب عمى سيبقى كما ىو بعد و ىذا البند ليس فيو ما يخالؼ الشرع 
 .تقمبات أسعار الصرؼالمصرؼ أف يستمر بعد التحوؿ في تشكيؿ مخصص 

 الدخل: ضريبة مخصص: البند الخامس
 (: 25-4يتكوف ىذا البند مف البنود الفرعية الموضحة في الجدوؿ رقـ )

التحول قبلضريبة الدخؿ  مخصص (25-4الجدوؿ رقـ )  

 2102                                            :1خلالد ضريبة مخصص
 9,254,020                                      مخصص ضريبة الدخؿ              

  3,871,631                                                             موجودات ضريبية مؤجمة

 

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012ماد عمى التقرير المالي لعاـ باالعت، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 

                                                           

  استثمار أموالو بالمتاجرة  في العمالت ولكف ضمف شروط ىي: يجوز لممصرؼ بعد التحوؿ 
 التقابض في مجمس الصرؼ. -1
 أف يتـ التعامؿ عمى أساس السعر السائد يـو إجراء العممية. -2

استدؿ الفقياء عمى جواز المتاجرة بالعمالت وعمى شروطيا مف الحديث الذي رواه عبادة بف صامت )ر( وقد 
، وابُ الذىب بالذىب والفضة الفضة، والُبرُّ بال"عف الرسوؿ اهلل )ص( أنو قاؿ:  لشعير بالشعير، والتمر بالتمر، رِّ

كيف شئتم إذا كان يدًا  افإذا اختمفت ىذه األصناف، فبيعو  والممح بالممح. مثاًل بِمثل سواء بسواء، يدًا بيد،
 يدا بسواء سواء الربا فيو ما وسائر بالبر والبر بالفضة والقضة بالذىب الذىب بيع باب: البيوع كتاب ، مسمـ، صحيح مختصر[ ."بيد
 .]252ص ،(5/44ـ) 949الحديث رقـ  دمشؽ(، اإلسالمي، المكتب 1987، األلباني الديف ناصر محمد تحقيؽ) ،بيد

1
 حدد والذي ، 2001نيساف 16 تاريخ (28) القانوف ألحكاـ وفقاً  الدخؿ مؤونة ضريبة المصرؼ يحتسب  

 لمضريبة.  الخاضعة األرباح صافي مف % 25 بمعدؿ الضريبة
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 الدخل ضريبة مخصصمعالجة بند 
ولف يطرأ عميو  الشرع بالتالي ليس محاًل لمتحوؿ ف ىذا البند منصوص عميو في القانوف وال يخالؼإ

  تغيير بعد التحوؿ. 
 السادس: مطموبات أخرىالبند 
 (: 26-4فرعية الموضحة في الجدوؿ رقـ )ف ىذا البند مف مجموعة مف البنود اليتكو 

قبل التحول( مطموبات أخرى 26-4الجدوؿ رقـ )  

 2102                                        مطموبات أخرى:
 مدفوعة غير مستحقة فوائد

 356,200,110العمالء                                   ودائع

 18,183,717            نقدية                       تأمينات 

 458,278    مصارؼ                                  ودائع

 

 630,252        مقدمًا                               مقبوضة إيرادات

 14,919,450الفروع                                 بيف متبادلة أرصدة

 39,842,011        مدفوعة                  وغير مستحقة مصاريؼ
 363,635,314وحواالت                 التحصيؿ وقيد مصدقة شيكات
 45,762,167حكومية                             ورسـو ضريبية أمانة

 1,144,001مينية                                              أتعاب
 45,176,681       الدفع                      برسـ متعيديف توقيفات

 26,846,960مستحقة                                  أرباح توزيعات

 123,737,648                                             ومكافآت مخصصات
 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 أخرى: معالجة بند مطموبات 
 مدفوعة غير مستحقة فوائد -0

 العمالء ودائع
 نقدية تأمينات 
 مصارؼ ودائع        

بما أف الفوائد الواردة ضمف بند مطموبات أخرى ناتجة عف عمميات نشأت قبؿ السنة المالية لمتحوؿ، 
يث يتـ  وذلؾ وفؽ قاعدة ضرورة واإلكراه، بحبالتالي يجب عمى المصرؼ دفع ىذه الفوائد لمستحقييا 
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 المصرؼ مف العمميات التي نشأت قبؿ السنة الماليةدفع ىذه الفوائد مف الفوائد التي حصؿ عمييا 
 لمتحوؿ.

 مقدماً  مقبوضة إيرادات -2
إف عممية قبض المصرؼ مقدمًا أجور الخدمات التي يقدميا لمعمالء ىي عممية جائزة شرعًا بالتالي ىذا 

لمصرؼ أف يميز بيف عمى االمضموف يجب  مف حيثولكف  كلالشالبند ليس محاًل لمتحوؿ مف حيث 
 حالتيف:

: تكيؼ ىذه اإليرادات بأنيا أجر مقابؿ بيع منفعة، إيرادات ناتجة عن نشاطات متوافقة مع الشرع -أ
 بالتالي فيي ليست محاًل لمتحوؿ.  

يجاد بدائؿ ليا، : يجب إيقاؼ ىذه النشاطات وا  إيرادات ناتجة عن نشاطات غير متوافقة مع الشرع -ب
( إمكانية ذلؾ )إيقاؼ ىذه النشاطاتواإليرادات الناتجة عنيا يجب أف ُتعاد إلى أصحابيا، وفي حاؿ عدـ 

يجب أف تُقبض ُويدفع منيا المصاريؼ الناتجة عف نشاطات مخالفة لمشرع والباقي مف رصيد اإليرادات 
 يتـ صرفو في وجوه الخير.  

  الفروع: بين متبادلة أرصدة -2
 ىذا البند ال يوجد فيو ما يخالؼ الشرع مف حيث الشكؿ والمضموف بالتالي ليس محاًل لمتحوؿ.

 مدفوعة:  وغير مستحقة مصاريف -8

ؿ المصرؼ دفع المصاريؼ المستحقة عميو ىي عممية جائزة شرعًا بالتالي ىذا البند ليس يإف عممية تأج
 عمى المصرؼ أف يميز بيف حالتيف: ولكف في المضموف يجب  الشكلمحاًل لمتحوؿ مف حيث 

: مصاريؼ جائزة وتكيؼ عمى أنيا أجرة مقابؿ بيع مصاريف ناتجة عن نشاطات متوافقة مع الشرع -أ
 منفعة.

: يجب عمى المصرؼ دفعيا مف اإليرادات مصاريف ناتجة عن نشاطات غير متوافقة مع الشرع -ب
 ورة واإلكراه. الناتجة عف نشاطات مخالفة لمشرع وذلؾ وفؽ قاعدة ضر 

 وحواالت التحصيل وقيد مصدقة شيكات -5
إف عممية حفظ الشيكات وتسجيميا وتحصيميا جائزة شرعًا )تعتبر مف أعماؿ الوكالة( ويجوز لممصرؼ 

 أخذ عمولة  بشرط أف تكوف محددة وال ترتبط بمبمغ الشيؾ أو مدتو.  
عتبر المصرؼ فييا وكياًل باألداء، بالتالي إف عممية التحويالت )الحواالت( عممية جائزة شرعًا حيث ي

 يحؽ لو أف يتقاضى أجرًا مقابؿ أداء ىذه الخدمة. 
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)الحواالت بالعممة األجنبية(: في ىذه الحالة يجب عمى المصرؼ بيع العممة األجنبية لطالب التحويؿ 
 .  1بحسب سعر البيع في اليـو الذي يتـ فيو التحويؿ ومف ثـ تتـ عممية التحويؿ

 حكومية ورسوم ضريبية أمانة -2
 ىذا البند ال يوجد فيو ما يخالؼ الشرع بالتالي ليس محاًل لمتحوؿ.

 مينية: أتعاب -2
لشرع بالتالي ليس ال يخالؼ اتكيؼ األتعاب عمى أنيا أجور مقابؿ الخدمات المقدمة بالتالي ىذا البند 

 محاًل لمتحوؿ. 
 الدفع برسم متعيدين توقيفات -5

ف مبالغ مستحقة لممتعيديف يجب عمى المصرؼ دفعيا ليـ، بالتالي ىذا البند ال يتضمف ما وىي عبارة ع
 يخالؼ الشرع بالتالي ليس محاًل لمتحوؿ.  

 مستحقة أرباح توزيعات -9
وىي عبارة عف أرباح األسيـ العادية الواجب عمى المصرؼ توزيعيا، وتعتبر ىذه األرباح جائزة مف 

ناتجة عف التعامؿ باألسيـ العادية تعتبر جائزة شرعًا( إلى أف المضموف مخالؼ حيث الشكؿ )فاألرباح ال
لمشرع )وىو أف األسيـ ىي لشركة "مصرؼ تقميدي" نشاطيا مخالؼ لمشرع( بالرغـ مف ذلؾ يتوجب عمى 

 المصرؼ توزيع ىذه األرباح ألنيا ناتجة عف السنة المالية السابقة لسنة التحوؿ.
 ومكافآت مخصصات -01
.ذا البند ال يتضمف ما يخالؼ الشرع بالتالي فيو ليس محاًل لمتحوؿى  

 
جميع البنود الواردة في بند مطموبات أخرى عبارة عف مبالغ مستحقة يجب أف  ةالباحثالحظ مما سبؽ ت

عمى المصرؼ دفعيا لمستحقييا حتى ولو كانت مستحقات غير مشروعة لذاتيا )كالفوائد( أو مستحقات 
ات مخالفة لمشرع وذلؾ ألف المصرؼ مجبر بدفعيا بحكـ القانوف، بالتالي فيو بحكـ ناتجة عف نشاط

                                                           

بالنسبة لعالقة )التي ىي شرط أساسي مف شروط صحة عممية بيع وشراء العمالت( بض إف عممية التقا  1
 يقـو ثـ  مف رصيده، وحجزه المبمغ واستالمو التحويؿ طالب العميؿ مع اتفاقو بمجردالمصرؼ مع العميؿ تتـ 

 االتفاؽ )داخؿ مجمس في زاؿ ما والعميؿ التحويؿ، بعممية المتعمقة المحاسبية القيود بإجراء المصرؼ فوراً 
 مف ذلؾ والمصرؼ، المحيؿ العميؿ بيف التقابض بمثابة اإلجراءات تمؾ اعتبار يمكف فإنو وعميو المصرؼ(،

 فإنو األساس ذلؾ وعمى "،العقد لطرفي الوكيؿ تولي بجواز" افتوا الفقياء بعض فإف أخرى ناحية ومف ،ناحية
 ،نفسو عف باألصالة وقبوالً  إيجاباً  عادةً  المصرؼ بيا يقوـ تيوال بالتحويؿ الخاصة المحاسبية القيود اعتبار يمكف
 االتفاؽ مجمس في تـ قد التقابض يكوف وبذلؾ ،عنيما( وكيالً  باعتباره)اآلخر المصرؼ وعف العميؿ عف ونيابةً 
 . والعقد
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المضطر، مع التأكيد عمى قياـ المصرؼ بدفع المبالغ المخالفة لمشرع )كالفوائد عمى الودائع( مف المبالغ 
غير المشروعة التي حصؿ عمييا المصرؼ )كالفوائد عمى القروض( والرصيد الباقي يتـ صرفو في 

 وجود الخير. 
 البند السابع: رأس المال المكتتب بو والمدفوع: 

 (:                         27-4يتكوف ىذا البند مف البنود الفرع  الموضحة في الجدوؿ رقـ )
 قبل التحولرأس الماؿ المكتتب بو والمدفوع   (27-4الجدوؿ رقـ )

 2102                           رأس المال المكتتب بو والمدفوع:
   5250000000                            رأس الماؿ المكتتب بو والمدفوع:

 129698400                                                            عالوة إصدار:
 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 بند رأس المال المكتتب بو والمدفوع:  معالجة
فيو جائز شرعًا نظرًا لجواز الكيفية التي اكتسب بيا، حيث اكتسب بطريقة تأسيس  بالنسبة لرأس الماؿ

الشركة المساىمة الجائزة شرعًا، إال أنو يجب عمى المصرؼ بعد التحوؿ أف يرفع رأس الماؿ بحيث ال 
  موافقة عمى عند التحوؿ الحصوؿ المصرؼ إدارة عمى يجب ي، بالتالمميار ليرة سورية 15يقؿ عف 
 جديدة لالكتتاب. مف خالؿ طرح أسيـ رأس الماؿ زيادة عمى المعنية الجيات

 أسيمو طرح حاؿ في إصدار عالوة أخذ التحوؿ بعد لممصرؼ فإنو يجوزبالنسبة لعالوة رأس الماؿ 
 لو أما السيـ إصدار يكمفو لما فعالً  ممثالً  يكوفبحيث  مناسًبا تقديًرايتـ تقديره  أف بشرط ولكف لالكتتاب

 1.بالباطؿ المساىميف أمواؿ أكؿ مف فتكوف ذلؾ عمى زادت
 البند الثامن: االحتياطيات

 (:                         28-4الموضحة في الجدوؿ رقـ ) يةيتكوف ىذا البند مف البنود الفرع
 
 
 
 

                                                           

   ًلعاـ 35 رقـ يالتشريع المرسـو مف الرابعة المادة بتعديؿ القاضي 2010 لعاـ 3 رقـ لمقانوف وذلؾ تطبيقا 
 ليرة مميار 15 عف يقؿ أال الترخيص صؾ في المصرح بو اإلسالمي المصرؼ رأسماؿ يحدد والذي 2005
 .سنوات ثالث خالؿ الزيادة تتـ أف عمى اسمية أسيـ عمى موزعة سورية

  
1
 ( 1/713) ، القرار رقـالعدد السابع ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي ،اإلسالمي الفقو مجمعات وتوصيات قرار   
 .73ص جدة، السعودية، ،  1ج
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 ل التحولفب االحتياطيات ( 22-4الجدول رقم )

                                        2102 االحتياطيات
 -                                              احتياطي قانوني 
 -                                               احتياطي خاص

 -                                احتياطي عاـ لمخاطر التمويؿ:

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةؿ مف إعداد الجدو 

 معالجة بند االحتياطيات: 
 :احتياطي قانوني -1

أقره القانوف لكؿ مف المصارؼ اإلسالمية والتقميدية وىو جائز شرعًا، ألنو ال يوجد فيو ما يخالؼ الشرع، 
 .  بالتالي ىذا البند ليس محاًل لمتحوؿ

    :احتياطي خاص -2
أقره القانوف لكؿ مف المصارؼ اإلسالمية والتقميدية وىو جائز شرعًا، ألنو ال يوجد فيو ما يخالؼ  

 الشرع، بالتالي ىذا البند ليس محاًل لمتحوؿ.  
 
 
 

                                                           

   ات )احتياطي قانوني واحتياطي خاص حتياطيمحؿ الدراسة مف تشكيؿ أي نوع مف االالمصرؼ  يتمكفلـ
 لالحتياطيات خاضعة محققة أرباح وجود لعدـ وذلؾ 2012عاـ  خالؿ (التمويؿ لمخاطر العاـ االحتياطيو

 القانوف. أحكاـ حسب

  شارة بناء عمى قانوف شباط  4الصادر بتاريخ  1/ـ ف/ ب362لى قرار مجمس النقد والتسميؼ رقـ إ الشركات وا 
لى التعميـ رقـ و  2008 مف األرباح الصافية  %10تحويؿ يجب  2009كانوف الثاني  3بتاريخ  369/100/3ا 

، تياطي قانونيقبؿ اقتطاع ضريبة الدخؿ بعد إزالة أثر تغيرات سعر الصرؼ عمى القطع البنيوي تحت اسـ اح
 مف %25 مساوياً  الخاص االحتياطي رصيد يصبح عندما التحويؿ ىذا مثؿ عف التوقؼ لممصرؼ يحؽبحيث 
 المصرؼ رأسماؿ

 

   ًشارة 23/2002 رقـ األساسي النقد قانوف مف 97 رقـ المادة إلى استنادا  والتسميؼ النقد مجمس قرار إلى  وا 
لى 2008 اطشب 4 بتاريخ الصادر 1ب/ ف ـ/362 رقـ  الثاني كانوف 20 بتاريخ 100/3/ 369  رقـ التعميـ وا 

مف األرباح الصافية قبؿ اقتطاع ضريبة الدخؿ بعد إزالة أثر تغيرات سعر الصرؼ  %10تحويؿ  يجب 2009
 رصيد يصبح عندما التحويؿ ىذا مثؿ عف التوقؼ لممصرؼ يحؽ، عمى القطع البنيوي تحت اسـ احتياطي خاص

 .المصرؼ رأسماؿ مف% 100 مساوياً  خاصال االحتياطي
 

 



151 

 : احتياطي عام لمخاطر التمويل -3
 ًا لمنسب التالية:وذلؾ وفقلكؿ مف المصارؼ اإلسالمية والتقميدية أقره القانوف 

 .المخاطر متدني الديف مف جزء استبعاد مراعاة مع المباشرة العادية الديوف محفظة إجمالي مف% 1 

 .المخاطر متدني الديف جزء استبعاد مراعاة مع المباشرة غير العادية التسييالت إجمالي مف% 5.0

 كديوف والمصنفة ضمانة بدوف أو شخصية بضمانات الممنوحة االئتمانية التسييالت جزء عمى% 5.0
 خاصًا. اىتماماً  تتطمب أو عادية

أي سيغير  وسيغير المضمونبالتالي سُيبقي المصرؼ بعد التحوؿ عمى ىذا االحتياطي مف حيث الشكؿ 
 مضموف كؿ مف التسييالت المباشرة والتسييالت غير المباشرة

وف، لذلؾ القان أحكاـ حسب حتياطياتلال خاضعة أرباح المصرؼ لـ  يحقؽ أف  ةجد الباحثتمما سبق 
 2011فإف المصرؼ بعد التحوؿ سيحتفظ باحتياطي مساوي إلى رصيد االحتياطي المكوف لغاية عاـ 

نشأت في  مف أرباحعبارة عف مبالغ مقتطعة  2011)فبالرغـ مف األف االحتياطيات المكونة لغاية 
غير مشروعة، إال أنو يمكف لممصرؼ  ناتجة في معظميا عف نشاطات أرباحوىي  السنوات السابقة

يجب عمى المصرؼ في ومف ثـ  االحتفاظ بيا عند التحوؿ ألنيا نشأت في سنوات سابقة لسنة التحوؿ(؛
تشكيؿ احتياطيات حسب ما ورد في السنوات الالحقة لمتحوؿ ؽ أرباح خاضعة لالحتياطيات قيحاؿ تح

المصرؼ فة إلى االحتياطيات السابقة يجب عمى رات السابقة الخاصة باالحتياطيات، وباإلضاالفق في
 بعد التحوؿ تشكيؿ احتياطيات خاصة بالعمؿ المصرفي اإلسالمي وىذه االحتياطيات ىي: 

 :األرباح معادل احتياطي

 بغرض المضارب، نصيب اقتطاع قبؿ المضاربة، أمواؿ دخؿ مف المصرؼ يقتطعو الذي المبمغ وىو
 أصحاب حقوؽ وزيادة االستثمار حسابات ألصحاب االستثمار دعائ مف معيف مستوى عمى المحافظة
 الممكية.

     :االستثمار مخاطر احتياطي
 نصيب اقتطاع بعد االستثمار، حسابات أصحاب أرباح مف المصرؼ يقتطعو الذي المبمغ ىو

 .االستثمار حسابات ألصحاب المستقبمية الخسارة مف الحماية لغرض المضارب،
 

                                                           

   القرار مف الثانية المادةب والمعدؿ 2010 سافني 14 تاريخ 4ب /ف ـ/ 650رقـ القرار عمى بناءً وذلؾ 
 .4ب /ف ـ/597رقـ
   يجب عمى المصرؼ اإلسالمي االحتفاظ بحساب احتياطي  35مف المرسـو التشريعي رقـ  14وفقًا لممادة

حسابات االستثمار المشترؾ لتغطية أي  خسائر ناتجة عف االستثمار المشترؾ في نياية الدورة لمواجية مخاطر 
% مف صافي أرباح حسابات االستثمار 10المالية، وتتـ تغذية ىذا الصندوؽ مف خالؿ اقتطاع ما ال يقؿ عف 

 المشترؾ  المحققة عمى العمميات الجارية خالؿ السنة.
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 األرباح المدورة المحققة وغير المحققة: :التاسعالبند 
 (:                         29-4يتكوف ىذا البند مف البنود الفرع  الموضحة في الجدوؿ رقـ )

 قبل التحول األرباح المدورة المحققةو األرباح المدورة غير المحققة(  22-4الجدول رقم )

 2102                 :األرباح المدورة المحققة وغير المحققة
 1065878490                                 :المحققةر األرباح المدورة غي

  787211279                                         األرباح المدورة المحققة:

 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ ، الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 األرباح المدورة المحققة وغير المحققة: معالجة بند 
 :األرباح المدورة غير المحققة -0

ىذا البند ليس فيو ما يخالؼ البنيوي، و  القطع مركز تقييـ إعادة عف تنتج يشمؿ ىذا البند األرباح التي
 الشرع بالتالي ليس محاًل لمتحوؿ.

  األرباح المدورة المحققة: -2
 رباح:يجب التمييز بيف نوعيف مف األ

 بيف الفرؽمف  تكونت التيوىي األرباح  األرباح التي نتجت عن نشاطات متوافقة مع الشرع: -أ
الخدمات المباحة التي قدميا المصرؼ لعمالئو، بالتالي ىذا البند ال  المصاريؼ واإليرادات الناتجة عف

 يوجد فيو ما يخالؼ الشرع، لذلؾ فيو ليس محاُل لمتحوؿ. 
 بيف الفرؽ مف تكونت التيوىي األرباح  تجت عن نشاطات غير موافقة لمشرع:األرباح التي ن -ب

باإلضافة إلى اإليرادات الناتجة عف ، قرار التحوؿ قبؿ المصرؼ قبضيا والدائنة التي المدينة الفوائد
 ممك في إن ىذه أرباح تدخلالحكـ الشرعي ليذه  األرباح ىو "الخدمات غير الموافقة لمشرع. إف 

   ".وال يمزم رده وال التصدق بو  ين وتصير جزء من حقوقيمالمساىم

                                                           

  رباح التي نتجت عف نشاطات غير موافقة لمشرع والمتشكمة قبؿ لؤلوؿ الحكـ الشرعي ختمفت آراء  الفقياء حا
 ، وفيما يمي عرض ليذه اآلراء: قرارا التحوؿ

قبل قرار  مصادر غير شرعيةالعفو عن الفوائد واإليرادات الناتجة عن " يرى أصحاب ىذا الرأي بػ الرأي األول:
 سمف ما فمو فانتيى ربو من موعظة جاءه فمن " :تعالى قولو فسيرت عمى بناء ذلؾوقد استدلوا عمى  "التحول
 وال ،"سمف ما فمو " المقبوض الربا عف اإلثـ ترفع التوبة أف تعني والتي ]275 اآليةسورة البقرة، [ "اهلل إلى وأمره
، بالربا التعامؿ عف منيـ توبة لممساىميف العمومية الجمعية قرار أف شؾ  الربا مف بضوهق ما ليـ فيكوف المحـر
 .]7مرجع سابؽ ذكره، ص "،البنك التقميدي إلى بنك إسالمي خطة تحول " ،2002حساف، حسيف حامد، [" .التوبة قبؿ
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منيا سيبقى دوف تغيير المصرؼ المتحوؿ  البنود التي تتكوف منيا مطموباتمما سبؽ يمكنا القوؿ بأف 
ومنيا سيتغير مف حيث المضموف مع االحتفاظ بالتسمية، وىناؾ بنود ستتغير مف حيث الشكؿ 

  مطموبات المصرؼ المتحوؿ وذلؾ وفؽ فرضيتيف كما يمي:  ةباحثعرض الستوالمضموف، وفيما يمي 
 مطموباتإلى نياية مدتيا بالتالي  أصروا عمى إبقاء ودائعيـ الودائعجميع أصحاب  األول: االفتراض

 : (30-4ىو موضح في الجدوؿ رقـ )كوف كما تسالمصرؼ المتحوؿ في بداية السنة المالية لمتحوؿ 

                                                                                                                                                                      

َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوْا ات ُقوْا الّمَو َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن : " تعالى قولو تفسير عمى بناءوفقياء آخروف استدلوا عمى ذلؾ  
بَ  ، وأمرىـ أف يتقوه، ويذروا ما بقي لممؤمنيفحيث وجو الخطاب  ]278سورة البقرة، اآلية [" ا إن ُكْنتم مؤمنينالرِّ

هلل ورسولو ثـ مف قبؿ ذلؾ، وأنيـ إف لـ يفعموا ذلؾ، فإنيـ محاربوف  يتعاطونيا مف معامالت الربا، التي كانوا
ِاْن تُْبُتمْ قاؿ: } أي ال  ]279اآلية سورة البقرة، [" َفَمُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِمُمونَ الربوية، " { يعني مف المعامالتوَ 

تاب مف الربا، فإف كانت معامالت  ببخسكـ رؤوس أموالكـ، فكؿ مفأي " َوال ُتْظَمُمونَ وف الناس بأخذ الربا، "مُ ظمِ تَ 
اف كانت معامالت موجودة، و أف يقتصر عمى رأس مالو، فإف وجب عمي سالفة، فمو ما سمؼ، وأمره منظور فيو، و 

 مؤسسة ،"المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير" ،2000 ،ناصر الرحمف عبدالسعدي،   [.أخذ زيادة، فقد تجرأ عمى الربا
 (. ] ٩٥٩ ص األولى، الطبعة الرسالة،

 عن اكتسبيا التي لاألموا جميع من التقميدي المصرف تخمص وجوب" بػيرى أصحاب ىذا الرأي  الرأي الثاني:
 لجنة تكويفذلؾ مف خالؿ حيث يتـ  "اإلسالمية الشريعة أحكام وفق لمعمل تحولو قبل التعامل الربوي طريق
 عف الحراـ الماؿ تمييز عمى لمعمؿ  -خارجو مف أو المصرؼ داخؿ مف كانوا سواء- المحاسبيف مف خاصة
 ىذه تثبت التي والسجالت الحسابات واقع مف محرمةال األمواؿ ىذه منيـ اقتطعت الذيف أسماء وحصر الحالؿ،
 العامة المصالح في األمواؿ ىذه صرؼ أو عنيـ، ينوب مف أو أربابيا إلى المظالـ رد ثـ ألصحابيا، األمواؿ

تحول الربيعة، سعود، [لمتوسع في ذلؾ انظر:  ."اإلسالمية الشريعة أحكاـ تقتضيو ما بحسب وذلؾ ،لممسمميف
" تحول المصارف التقميدية ، ؛ والعطيات، يزف خمؼ79مرجع سابؽ ذكره، ص ، لى مصرف إسالمي ومقتضياتوالمصرف الربوي إ

 ]123 -120"، مرجع سابؽ ذكره، ص -دراسة لبيان إمكانية التطبيق في األردن –لمعمل وفق أحكام الشريعة اإٍلسالمية 

،  العفـو عمـا سـبق ىػو  إسػالمي إلػى يػديتقم مصػرؼ تحػوؿ عنػد المصـرفية األوساط في بو المعمول الرأي إن"
 ىػذه وضػعتيا التي التحوؿ خطة أف إذ كالسوداف، اإلسالمياالقتصاد  إلى اً الدول التي تحولت كمي تبنت ذلككما 
 بعػػد المسػػاىميف حقػػوؽ إلػػى وأضػػافتو المقفمػػة، المحولػػة المصػػارؼ ميزانيػػات فػػي المقبػػوض الربػػا عػػف عفػػت الػػدوؿ
، ألف األخػذ بػالرأي القائػؿ: "وجػوب رد الفوائػد إلػى أصػحابيا" يشػكؿ عػائؽ يىذا الـرأ ىتميل إل ةالباحثو. .التحوؿ

أما المصارؼ التي ترغب في التحوؿ ومف الممكف أف يؤدي ذلؾ إلى امتناعيا عف التحوؿ بالتالي استمرارىا  اً كبير 
المصػػرؼ قبػػؿ قػػرار التحػػوؿ  فػػي التعامػػؿ بالفائػػدة، وىػػذه مفسػػدة أكبػػر مػػف مفسػػدة العفػػو عػػف الفوائػػد التػػي اكتسػػبيا

ــن وال مفســدتان اجتمعــت "إذاالقاعػػدة الفقييػػة: بالتػػالي ووفػػؽ  ــا معــاً  دفعيمــا يمك  بارتكــاب أعظميمــا دفعن
  نطبؽ األقؿ مفسدة وىي العفو عما سبؽ.)واهلل أعمـ(. " أخفيما
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 األوؿ االفتراضوبات المصرؼ المتحوؿ حسب مطم( 30-4الجدوؿ رقـ )

 2013                                                     المطموبات
 311947813                           الحسابات الجارية واإليداعات لممصارؼ والمؤسسات المالية

 5891476357                                                     محولةالغير  مصارؼحسابات 
 12233825404                                                        مالء الحسابات الجارية لمع

 26473860665                                                      حسابات عمالء غير المحولة
 2,572,597,214                                                                    تأمينات نقدية

 12,003,101                                                                  مخصصات متنوعة
 9,254,020                                                              مخصص ضريبة الدخؿ

 1,224,953,743                                                  مطموبات أخرى                
 85229905202                                                              مجموع المطموبات

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطمق
 أصحاب االستثمار المطمؽ حسابات

 85229905202                                 مقمجموع المطموبات وحسابات االستثمار المط
 حقوق المساىمين
 5,250,000,000                                                                رأس الماؿ المدفوع
 129,698,400                                                                   عالوة رأس الماؿ

 535314970                                                                     طي قانونياحتيا
 535314970                                                                     احتياطي خاص

 170965101                                                        احتياطي عاـ مخاطر التمويؿ
 1065878490                                                            أرباح مدورة غير محققة 

 787211279                                                                             األرباح المدورة المحققة:
 8,474,383,210                                      مجموع حقوق المساىمين في المصرف

 14482435                                                   مجموع حقوؽ الجية غير المسيطرة 
 8,488,865,645                                                      مجموع حقوؽ الممكية

 52205252922            طمق وحقوق الممكيةمجموع المطموبات وحسابات االستثمار الم
 الباحثةالجدوؿ مف إعداد 



155 

عمى تحويؿ ودائعيـ إلى ودائع  %(30))مف المصارؼ واألفراد(  العمالء وافؽ بعض الثاني: االفتراض
بالتالي مطموبات  ،%( أصروا عمى إبقاء ودائعيـ إلى نياية مدتيا70الباقي )متوافقة مع الشرع، أما 

 : (31-4)رقـ لمتحوؿ في بداية السنة المالية لمتحوؿ ستكوف كما ىو مبيف في الجدوؿ المصرؼ ا
 الثاني االفتراضالمصرؼ المتحوؿ حسب  مطموبات  (31-4الجدوؿ رقـ )

 2013                              المطموبات                   
  1195669266                              الحسابات الجارية واإليداعات لممصارؼ والمؤسسات 

 4124033449                                                   محولةالغير  مصارؼحسابات 
 12233825404                                                      معمالء الحسابات الجارية ل

 18531702465                                                   حسابات عمالء غير المحولة
 2,572,597,214                                                                 تأمينات نقدية

 12,003,101                                                               مخصصات متنوعة
 9,254,020                                                            مخصص ضريبة الدخؿ

 1,224,953,743     مطموبات أخرى                                                          
 29918125222                                                             مجموع المطموبات

 المطمق حقوق أصحاب حسابات االستثمار
   8825879653                                               حسابات أصحاب االستثمار المطمؽ

 85229905202                                          مجموع المطموبات وحسابات االستثمار المطمق
 حقوق المساىمين
 5,250,000,000                                                             رأس الماؿ المدفوع
 129,698,400                                                                 عالوة رأس الماؿ
 535314970                                                                   احتياطي قانوني
 535314970                                                                   احتياطي خاص

 170965101                                                      احتياطي عاـ مخاطر التمويؿ
 1065878490                                                         أرباح مدورة غير محققة 

 787211279                                                                        ققةاألرباح المدورة المح
 8,474,383,210                                        مجموع حقوق المساىمين في المصرف

 14482435                                                 مجموع حقوؽ الجية غير المسيطرة 
 8,488,865,645                                                         مجموع حقوؽ الممكية

 52205252922          مجموع المطموبات وحسابات االستثمار المطمق وحقوق الممكية
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  )بنود خارج قائمة المركز المالي( بنود خارج الميزانية: ثالثاً 
ظير في ميزانية تال احتمالية  التزامات عف عبارة" الميزانية خارج بنود" دبن في الواردة االلتزامات إف

في حاؿ  وذلؾ قيمتيا دفع إلى المصرؼ اضطرار حاؿ في حقيقية التزامات تصبح قد أنيا إال ،المصرؼ
 االلتزاـ شطب يجب عندىا. أساسيا عمى المصرؼ كفمو التي بالشروط المكفوليف العمالء نكوؿ أحد
 .الميزانية في إظياره ويتـ حقيقياً  التزاماً  أصبح ألنو" الميزانية خارج بنود" مف العرضي

-4بنود فرعية كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )لممصرؼ محؿ الدراسة مف تتكوف بنود خارج الميزانية 
 ( التالي:32

 قبؿ التحوؿ بنود خارج الميزانية (32-4الجدوؿ رقـ )

 2012                                      بنود خارج الميزانية             
 1,958,441,734                           الكفاالت                              
 710,551,279                             االعتمادات المستندية                  
 94,050,000                                القبوالت المصرفية                    

  1,903,882,671                        مستغمة يرغ مباشرة ائتمانية ييالتتس سقوؼ
 لممصرؼ محؿ الدراسة 2012، باالعتماد عمى التقرير المالي لعاـ الباحثةالجدوؿ مف إعداد 

 :)بنود خارج قائمة المركز المالي( معالجة بنود خارج الميزانية
 ت: الكفاال -0
يوفر المصرؼ خدمة إصدار الكفاالت بأنواعيا لعمالئو )كفاالت أولية ونيائية( وىي كفاالت دخوؿ "

العطاءات وكفاالت حسف التنفيذ ألي مشروع مف المشاريع نظرًا لما توفره الكفالة مف عناصر الثقة 
  .1"والضماف لكؿ مف المكفوؿ والمستفيد مف الكفالة

 وتترتب بقيمة الكفالة، لمعميؿ دائناً  يصبح المستفيدة الجية إلى الكفالة قيمة وفي حاؿ قياـ المصرؼ بدفع
الكفالة  نوع باختالؼ تختمؼ عمولة المصرؼ يتقاضى ومدتو، كما الديف مقدار مع تتناسب فائدة عميو

 ومقدار الديف ومدتو.  ومدتيا
ونظرًا ألىمية خدمة   رض بفائدةخدمة تؤول إلى قلمكفالة التي يقدميا المصرؼ بأنيا  التكييف الشرعي

وذلؾ  مع تغير مضمونيابقي عمى ىذه الخدمة ولكف عمى المصرؼ بعد التحوؿ أف يُ  يتوجبالكفالة 
 :وفيما يمي عرض ليذه الحاالت حسب كؿ حالة

 
 

                                                           
1
 الموقع الرسمي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل:   

http://www.ibtf.com.sy/index.aspx?PageID=14 
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 :الحالة األولى: كفالة بدون غطاء
فالكفالة مف العقود الجائزة  ،ةالكفالة الشرعيخدمة الكفالة بأنيا شكؿ مف أشكاؿ  تكيففي ىذه الحالة  

أي أنو ال يجوز أخذ أجر عمييا، بالتالي في حالة الكفالة بدوف  1شرعًا إال أنيا تعتبر مف عقود التبرع
 مقابؿ الكفالة وليس إلصدار بيا يقـو التي األعماؿ غطاء يمكف لممصرؼ أف يأخذ عمولة فقط مقابؿ

 في المصرؼ ينفقيا التي العادية المصروفات عف يزيد يجوز أف يأخذ المصرؼ أجر الكفالة. ) أي ال
  .لعمالئو( التسييؿ ىذا منح

 : الحالة الثانية: كفالة بغطاء جزئي
)بالتالي ال يجوز  الكفالة الشرعيةبأنو شكؿ مف أشكاؿ  الجزء غير المغطىفي ىذه الحالة يكيؼ 

فيكيؼ بأنو  ما الجزء المغطىألممصرؼ أف يأخذ عمولة عف ىذا الجزء سوى ما يغطي بو مصاريفو( 
عقد الوكالة مف )بالتالي  يجوز لممصرؼ أف يأخذ عمولة عف ىذا الجزء ألف  الوكالةشكؿ مف أشكاؿ 

العمولة التي يأخذىا مقابؿ المصاريؼ التي تكبدىا  ، ىذا باإلضافة إلىالعقود التي يمكف أف تكوف بأجر
 .عف ىذا الجزء(

 :املالحالة الثالثة: كفالة بغطاء ك
، بالتالي  يجوز لممصرؼ أف يأخذ عمولة أشكاؿ الوكالةفي ىذه الحالة تكيؼ الكفالة بأنيا شكؿ مف  

 عف الكفالة، ىذا باإلضافة إلى العمولة التي يأخذىا مقابؿ المصاريؼ التي تكبدىا إلصدار الكفالة.
 االعتمادات المستندية:  -2
مف خالؿ منح عمالئو سقوفًا لالعتمادات  نديةتسالميقدـ المصرؼ خدماتو في مجاؿ االعتمادات "

وذلؾ لتسييؿ استيراد العمالء لممواد الالزمة لممارسة النشاط التجاري ، باالطالع وآجمة الدفع نديةتالمس
وبالميرة  األجنبيةوالصناعي الخاص بيـ مع إمكانية تمويؿ المصرؼ ليذه المستوردات بالعمالت 

 2"السورية
 :كما يمي أن التكييف الشرعي لالعتماد المستندي يختمف وفق حالتين ةالباحثجد تمما سبق 

                                                           

1
يي في دورتو الثانية عمى عدـ جواز أخذ أجر عمى الكفالة ألنيا مف عقود التبرع حيث نص قالمجمع الف افتى  
وقد قرر الفقياء عدم إن الكفالة ىي تبرع، يقصد بو اإلرفاق واإلحسان. : "( عمى ما يمي12/2) 12قرار رقـ ال

جواز أخذ العوض عمى الكفالة، ألنو في حالة أداء الكفيل مبمغ الضمان يشبو القرض الذي جر نفعًا عمى 
 .]25 ص ذكره، سابؽ مرجع اإلسالمي، الفقو مجمع قرارات [" المقرض، وذلك ممنوع شرعاً 

   الوكالة بدون أجر، كما تصح بأجر وتأخذ  تصحندوة البركة الرابعة والثالثيف "حيث ورد في توصيات وقرارات
، عبد الستارأبوغدة، [ ."حينئذ حكم اإلجارة واألصل أن يكون األجر معمومًا فإن لم يحدد يرجع إلى أجرة المثل

 .]347، بحوث ندوة البركة الرابعة والثالثيف لالقتصاد اإلسالمي، جدة، صالوكالة باالستثمار تأصيميا وتطبيقاتيا، 2013

2
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 فكيي الحالة ىذه في ،العميؿ حساب مف االعتماد قيمة كامؿ المصرؼ بخصـقياـ : الحالة األولى
ممصرؼ أخذ عمولة عمى االعتماد المستندي، بالتالي يجوز ل ،عقد وكالةاالعتماد المستندي عمى أنو 

 .االعتماد المستنديمولة التي يأخذىا مقابؿ المصاريؼ التي تكبدىا إلصدار باإلضافة إلى الع
 دفعو، بما المشتري يطالبومف ثـ  االعتماد قيمة مف جزء أو كامؿ : قياـ المصرؼ بدفعالحالة الثانية

 عمى فائدة المصرؼ يرتب وىنا المغطى، غير بالجزء مصرؼمل مديناً  المشتري يصبح الحالة ىذه وفي
عتماد المستندي التكييؼ الشرعي لاليتـ تجزئة  الحالة ىذه. في االعتماد قيمة مف المغطى غير غالمبم

 إلى جزئيف:
بالتالي يجوز لممصرؼ أف يأخذ عمولة عف ىذا  الوكالةيكيؼ بأنو شكؿ مف أشكاؿ : الجزء المغطى

 .االعتماد المستنديار باإلضافة إلى العمولة التي يأخذىا مقابؿ المصاريؼ التي تكبدىا إلصد، الجزء
ال يجوز لممصرؼ أخذ ما يزيد  بالتالي ،الكفالة الشرعيةيكيؼ بأنو شكؿ مف أشكاؿ : الجزء غير المغطى

  عف المصاريؼ الحقيقية التي تكبدىا في منح ىذه الخدمة.  
بشكؿ أف التكييؼ الشرعي لالعتماد المستندي غير المغطى أو االعتماد المغطى  ةالباحث ترىمما سبؽ 

  خدمة تؤوؿ إلى قرض بفائدة.جزئي ىو أنو 
يجب عمى المصرؼ اإلبقاء عمى ىذه الخدمة ألىميتيا وضرورتيا ولكف يجب عميو بالتالي بعد التحول 

 التي تختمؼ حسب الحالة كما يمي:  قترح البدائل التاليةت ةوالباحثتعديؿ مضمونيا بما يتفؽ مع الشرع 
حصوؿ  مفعند فتح االعتماد فال يوجد مانع  البضاعة كاممةً تغطية قيمة ب العميلاـ يق :الحالة األولى

حيث يعتبر المصرؼ  وكالة عقد عمولة عف فتح االعتماد المستندي )يعتبر ذلؾ بمثابةالمصرؼ عمى 
 فاتح االعتماد(العميؿ عف  وكيالً 

لمصرف لمبضاعة وقاـ اأما إذا لـ يكف لدى العميؿ ما يكفي لتغطية القيمة الكمية  :الحالة الثانية 
 :الخيارات التالية حينئٍذ أماـ المصرؼ بالسداد

العميؿ عمى دفعو، وىنا يصبح  يتمكفالذي لـ  بتمويؿ الجزء: قياـ المصرؼ اإلسالمي الخيار األول
فيما تسفر عنو العممية مف ربح أو  المشاركةالمصرؼ شريكًا بنسبة مساىمتو في تمويميا )بالتالي 

 خسارة(.

مع تعيد العميؿ بإعادة شرائيا مف المصرؼ  ،: قياـ المصرؼ بشراء البضاعة لصالحوثانيال رالخيا
 (.بيع المرابحةعند الوصوؿ )

 . ة(المضارب): قياـ المصرؼ بشراء البضاعة لصالحو ليصبح شريكًا لمعميؿ الخيار الثالث
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 ويجوز المستندية، العتماداتا عمى الفعمية التكاليؼ قيمةلممصرؼ أف يأخذ  يجوز "وفي جميع الحاالت
 مبمغ مف نسبة أـ مقطوعًا، مبمغاً  أكانت سواء المطموبة خدماتالب القياـ عمى أجرة خذيأ أفأيضًا  لو

 .، كما يمكف لممصرؼ أيضًا أف يأخذ مف العميؿ كافة الضمانات التي يراىا مناسبة1"االعتماد
ؾ مف خالؿ قياـ المصرؼ ببيع العممة المحمية وذل بالعممة األجنبيةويجوز لممصرؼ تمويؿ المستوردات 

المطموب استيراد البضاعة بيا بما يعادليا مف العممة األجنبية وذلؾ بالسعر السائد في اليـو الذي تمت 
 فيو المعاممة، ومف ثـ تحويؿ المبمغ إلى المصرؼ المراسؿ.  

 القبوالت المصرفية -3
لصالح )شخص معنوي أو قيمة كمبيالة مسحوبة عميو بدفع تعيد المصرؼ يتمثؿ القبوؿ المصرفي في 
 .ختـ الكمبيالة بكممة "مقبوؿ"التعيد مف خالؿ ويتـ ، طبيعي( في تاريخ االستحقاؽ

مف العقود  -كما قمنا سابقاً  –فالكفالة  ،الكفالة الشرعيةبأنيا شكؿ مف أشكاؿ  القبوالت المصرفية تكيف
ال يجوز  بعد التحولأنو ال يجوز أخذ أجر عمييا، بالتالي أي  الجائزة شرعًا إال أنيا مف عقود التبرع

  .لعمالئو(القبوالت المصرفية   منح في ينفقيا التي العادية المصروفات عف يزيد أجرأخذ ممصرف ل
   مستغمة يرغ مباشرة ائتمانية ييالتتس سقوف -4

لعمالئه المصرؼ  نحيامالتي االئتمانية  التسييالتالسقوؼ غير المستعممة مف وىي عبارة عف 

  .الجاري مديفحساب  الممنوحة فيسقوف كال
ألنو في حاؿ استفادة العمالء مف السقوؼ  – خدمة تؤول إلى قرض بفائدةبأنيا ىذه السقوؼ  تكيف

 .-عمييـالممنوحة ليـ يقـو المصرؼ باحتساب فائدة 
المصرؼ و بيف العميؿ  ةالعالقتغيير اإلبقاء عمى ىذه الخدمة مع  بعد التحول لذلؾ يجب عمى المصرؼ

  .قائمة عمى المشاركة في الربح والخسارةعالقة مف عالقة قائمة عمى الفائدة إلى 
 

عبارة عف اتفاقيات تمت بيف الميزانية"  خارجبنود "بند البنود الواردة في أف  ةالباحث الحظتمما سبؽ 
مضطر إلى إبقاءىا كما بعد التحوؿ  فالمصرؼبالتالي  ،المصرؼ والعمالء قبؿ السنة المالية لمتحوؿ

ات دمف اإليراغير المشروع  مف الجزءالمصرؼ أف يدفع مع التأكيد عمى ضرورة ىي بحكـ القانوف، 
الباقي يتـ صرفو في وجوده المصاريؼ الناتجة عف مصادر غير مشروعة والرصيد  الناتجة عنيا،

مع خدمات ألىميتيا ولكف ىذه التوفير االستمرار في  بعد التحولكما يتوجب عمى المصرؼ  الخير،
 .كما تـ بيانو في الفقرات السابقة الشرعتغيير مضمونيا بما يتوافؽ مع 

 
 

                                                           
1
لقرض العموالت، المصروفات، عمولة خطاب الضمان، وبطاقة االئتمان، ومصروفات المضاربة، وا، 2012أبوغدة، عبد الستار،  

 .204، بحوث ندوة البركة الثالثة والثالثيف لالقتصاد اإلسالمي، جدة، السعودية، صالحسن
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نو وفي إطار النموذج المقترح، وبالتحديد عند الحديث عن معالجة أنوه إلى تن أ ةالباحث تود
عتقد تما  تل فقد اقترحالبنود المكونة لؤلصول والخصوم، وتحديدًا ما ستؤول إليو بعد التحو

من آراء فقيية تتعمق بالجوانب الباحثة عميو  تطمعاألكثر صوابًا، وذلك في إطار ما ا وأن
ن كانت ىناك آراء شرعية ال تتوافق مع ما ورد فيما المختمفة لمبنود التي تمت معالجتيا،  وا 

ضمن النموذج، فإن األولى باالتباع في ىذا المجال ىو آراء العمماء الباحثة و تاقترح
ن، وما كان من صواب في ىذا البحث فبمنة اهلل وتوفيقو، وما كان من سيو أو خطأ الشرعيي

 .، ومن الشيطان، واهلل ولي التوفيقالباحثةأو تقصير أو نسيان فمن 
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 المبحث الثاني
 النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج: 
 نتائج الدراسة إلى: ةالباحث قسمت

 :)مدخل التحول الكمي( : النتائج المتعمقة بالمصرف اإلمارات اإلسالميأ
لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق  العامةتوجد فروق جوىرية بين متوسط السيولة  -1

لكمي وبعده، ومن ثم فإن التحول الكمي لو أثر معنوي عمى نسبة السيولة سابقًا( قبل التحول ا األوسط
 قبل% 97.06من  العامة السيولة متوسطض االعامة لممصرف محل الدراسة، فقد أدى التحول إلى انخف

في ساىم إلى أن التحول الكمي  ةالباحث تتوصمبالتالي  تحول،ال بعد% 46.08التحول الكمي إلى 
فالمصرف %(، 60-%30مقارنة بالحدود المثمى ليا ) لة في المصرف محل الدراسةتحسين نسبة السيو 

كان يعاني قبل التحول من فائض كبير في السيولة ومن ثم أدى التحول الكمي إلى تحسن قدرة المصرف 
 إلى االضطرار دون المفاجئة سيولة كافية لمواجية السحوبات بةنسبمع احتفاظو عمى استغالل موارده 

 .بخسارة أصولو من جزء تسييل

العائد عمى حقوق الممكية لممصرف محل الدراسة قبل التحول  ال توجد فروق جوىرية بين متوسط -2
الكمي وبعده، ومن ثم فإن التحول الكمي ليس لو أثر معنوي عمى العائد عمى حقوق الممكية لممصرف. 

ة عما كان عميو قبل التحول. قارنحيث انخفض متوسط نسبة العائد عمى حقوق الممكية بعد التحول م
 2009أن سبب ىذا االنخفاض ىو االنخفاض المستمر في أرباح المصرف بدءًا من عام  ةالباحث وترى

 وذلك نتيجة لتأثر المصرف بالظروف السمبية الناتجة عن األزمة المالية العالمية. 

بعد التحول عما كان  الممكية العائد عمى حقوق متوسطأن االنخفاض في إلى  تتوصم الباحثةإال أن 
رى أنو وبالرغم من اآلثار السمبية لألزمة عمى ت ةالباحث عميو قبل التحول لم يكن جوىريًا، بالتالي فإن

 إذاً ، ةً كن جوىريتربحية المصرف محل الدراسة إال أن الفروق بين ربحية المصرف قبل وبعد التحول لم 
وبالتالي زيادة العائد الذي ل الدراسة ساىم في تحسن الربحية القول إن التحول الكمي لممصرف مح نايمكن

والدليل عمى ذلك ىو أن متوسط نسبة  يحصل عميو المساىمين من جراء استثمار أمواليم في المصرف
العائد عمى حقوق الممكية بعد التحول الكمي وقبل بدء األزمة العالمية )أي خالل الفترة الممتدة من  

2004 /Q4 قبل التحول  الربحية%( وىو أعمى من متوسط نسبة 12.28( بمغ )2008ام ولغاية ع
التحول الكمي ساىم في تحسين ربحية المصرف محل إلى أن  ةالباحث تتوصم يالبالت(، 7.96%)

 الدراسة ولكن لم يستطع التحول الكمي تجنيب ربحية المصرف من األثار السمبية لألزمة.

نسبة توظيف الموارد لمصرف اإلمارات اإلسالمي )مصرف الشرق توجد فروق جوىرية بين متوسط  -3
سابقًا( قبل التحول الكمي وبعده، ومن ثم فإن التحول الكمي لو أثر معنوي عمى نسبة توظيف  األوسط
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متوسط نسبة  ارتفاع جوىري فيالموارد لممصرف محل الدراسة، حيث أدى التحول الكمي إلى حدوث 
بعد  75.20%تحول إلى ال قبل %36.29نسبة توظيف الموارد من  متوسطتوظيف الموارد، فقد ارتفع 

من الظروف التي سادت االقتصاد العالمي بسبب األزمة، إال أن نشاط  حيث أنو وبالرغمالتحول. 
إلى ارتفاع حجم استثمارات المصرف بعد  ةالباحثبرأي المصرف محل الدراسة قد ازداد ويعود سبب ذلك 

وىذا ما % عما كان عميو قبل التحول، 17.77توسط استثمارات المصرف بنسبة حيث ارتفع مالتحول 
 سيولة المصرف بعد التحول.في يفسر االنخفاض الذي حصل 

 إلى أن التحول الكمي ساىم في تحسن نشاط المصرف محل الدراسة.  ةالباحث توصمتبالتالي 

-4في الجدول رقم ) دخل التحول الكمي(مصرف اإلمارات اإلسالمي )مبالمتعمقة النتائج  الباحثة تلخص
 :( التالي33

 بالمصرف اإلمارات اإلسالمي )مدخل التحول الكمي(المتعمقة ممخص النتائج   (33-4الجدول رقم )

  ضمن الحدود المثمى لياالسيولة حيث أصبحت  جوىري بعد التحول تحسن

  بدء األزمة: ارتفعت الربحية وقبلالتحول  بعد

 ولكن لم يكن االنخفاض جوىرياً ت الربحية انخفضبدء األزمة:  وبعدالتحول  بعد

 ارتفاع جوىري بعد التحول

 الباحثةمن إعداد الجدول 

افتتاح التحول الجزئي من خالل )مدخل  : النتائج المتعمقة بالمصرف السعودي الفرنسيب
 :(فروع إسالمية

لممصرف السعودي الفرنسي قبل التحول الجزئي من  العامةتوجد فروق جوىرية بين متوسط السيولة  -1
خالل افتتاح فروع إسالمية وبعده، ومن ثم فإن التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع إسالمية لو أثر 

 ارتفع، فقد السيولةزيادة في التحول  ساىم حيثلممصرف محل الدراسة،  السيولة العامةمعنوي عمى 
بالرغم من ارتفاع إال أنو و تحول. ال بعد %21.15التحول إلى قبل %93.9 من السيولة العامة متوسط
، ويعود %(60-%30)ليا  الحدود المثمىأقل من نسبة ظمت الأن  بعد التحول إالالسيولة العامة نسبة 

 استثماراتو زيادةفي اتباع استراتيجية  -بعد التحول-إلى استمرار المصرف  ةالباحثسبب ذلك برأي 
يرى أن ىذه االستراتيجية من الممكن أن ُتعرض  الباحثة ولكن ،النقدية من كبيرة بنسب االحتفاظ وعدم

 . السيولة في مخاطرالمصرف ل

 ة.  محل الدراس المصرف سيولةافتتاح فروع إسالمية ساىم في تحسين إلى أن  ةالباحث توصمتسبق  مما
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العائد عمى حقوق الممكية لممصرف السعودي الفرنسي قبل نسبة ال توجد فروق جوىرية بين متوسط  -2
التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع إسالمية وبعده، ومن ثم فإن التحول الجزئي من خالل افتتاح 

اسة. فبالرغم من فروع إسالمية ليس لو أثر معنوي عمى العائد عمى حقوق الممكية لممصرف محل الدر 
تحول إال أن ال بعد %96.16التحول إلى  قبل% 156.1من  العائد عمى حقوق الممكية متوسطارتفاع 

صافي  متوسطإلى أن االرتفاع الذي حصل في  ةالباحثويعود سبب ذلك برأي  .االرتفاع لم يكن جوىرياً 
% 0.89المصرف بنسبة أرباح صافي  ياًل حيث ارتفع متوسطأرباح المصرف بعد التحول كان ضئ

 مقارنة عما كان عميو قبل التحول. 

قيام المصرف بافتتاح فروع إسالمية لم يساىم في تحسين ربحية إلى أن  ةالباحث توصمتبالتالي 
 محل الدراسة.   المصرف

ال توجد فروق جوىرية بين متوسط نسبة توظيف الموارد لممصرف السعودي الفرنسي قبل التحول  -3
خالل افتتاح فروع إسالمية وبعده، ومن ثم فإن التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع الجزئي من 

نسبة  متوسطانخفض  ى نسبة توظيف لممصرف محل الدراسة، فقدإسالمية ليس لو أثر معنوي عم
إال أن االنخفاض لم يكن  تحولال بعد %05.90التحول إلى  قبل %91. 81من  توظيف الموارد

ثمارات المصرف بعد إلى أن االرتفاع الذي حصل في حجم است الباحثةبرأي ب ذلك ويعود سب، جوىرياً 
، أي %(70%( كان أقل من االرتفاع الذي حصل في حجم موارد المصرف )بنسبة 67ة التحول )بنسب

إال أن أن موارد المصرف زادت بعد التحول إال أن المصرف لم يقم باستثمار ىذه الزيادة في الموارد. 
 مقارنة عما كان نسبة توظيف الموارد متوسطاالنخفاض الذي حصل  في إلى أن أيضًا  تتوصم ةالباحث

لذلك فاالنخفاض في نسبة ( %1.91) ت نسبة االنخفاضحيث بمغعميو قبل التحول كان ضئياًل ً 
 توظيف الموارد لم يكن جوىريًا.

 نشاطلم يساىم في تحسين قيام المصرف بافتتاح فروع إسالمية إلى أن  ةالباحث توصمتبالتالي 
 محل الدراسة.   المصرف

التحول الجزئي من خالل افتتاح بالمصرف السعودي الفرنسي )مدخل المتعمقة النتائج  ةالباحث تلخص
 ( التالي:34-4في الجدول رقم ) (فروع إسالمية
ول الجزئي من خالل افتتاح فروع التحبالمصرف السعودي الفرنسي )مدخل المتعمقة ممخص النتائج  (34-4الجدول رقم )

 (إسالمية

 ولكن ظمت أقل من الحدود المثمى ارتفاع جوىري بعد التحول

 ارتفع ولكن لم يكن االرتفاع جوىرياً 
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 انخفض ولكن لم يكن االنخفاض جوىرياً 

 الباحثةد الجدول من إعدا

 :مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية() : النتائج المتعمقة بمصرف المشرقج
لمصرف المشرق قبل التحول الجزئي وبعده، ومن ثم  السيولة العامةتوجد فروق جوىرية بين متوسط  -1

مصرف محل الدراسة. لا سيولةفإن التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية لو أثر معنوي عمى 
 % قبل التحول 36حيث ساىم التحول الجزئي في زيادة السيولة، فقد ارتفع متوسط السيولة العامة من

 في المصرف اىاعتمد التي جيةراتياالست إلى الباحثةبرأي ويعود سبب ذلك تحول. ال بعد  43.01%إلى
ركز المصرف  حيث ،العالمية المالية األزمة بسبب العالمي المصرفي النظام ايعرف التي التحديات ظل
 )حيث زاد متوسطأكبر  االحتفاظ بمستوى نقدية وشبو نقدية من خالل  ذلكو  المالي مركزه تدعيم عمى

دوره في زيادة نسبة ب سبب والذيعميو قبل التحول(  % مقارنة عما كان9.03النقدية وشبو النقدية بنسبة 
 السيولة لديو.

 محل الدراسة.   المصرف سيولة زيادةإسالمية ساىم في  نوافذافتتاح ى أن إل ةالباحث تبالتالي توصم

العائد عمى حقوق الممكية لممصرف محل الدراسة قبل التحول  توجد فروق جوىرية بين متوسط -2
الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية لو أثر معنوي عمى العائد الجزئي وبعده، ومن ثم فإن التحول 

. حيث انخفض متوسط العائد عمى حقوق الممكية في الدراسة محل لممصرف مكيةحقوق المعمى 
إيرادات المصرف بعد التحول مقارنة عما كان عميو قبل التحول، ويعود سبب ذلك إلى انخفاض 

وىذا ما سبب بدوره  التمويل اإلسالمي واألدوات االستثمارية اإلسالميةكل من الفوائد ومن  منالمصرف 
عميو  % مقارنة عما كان31.32أرباح المصرف بعد التحول بنسبة متوسط خفاض في إلى حدوث ان

 .االقتصاد العالميإلى اآلثار السمبية لألزمة المالية عمى  الباحثةقبل التحول، ويعود سبب ذلك برأي 
ية ن التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية لم يستطع تجنيب ربحأ إلى ةالباحث توصمتبالتالي 

  المصرف من اآلثار السميبة لألزمة العالمية.

قبل التحول الجزئي وبعده،  لمصرف المشرقتوجد فروق جوىرية بين متوسط نسبة توظيف الموارد  -3
لو أثر معنوي عمى نسبة توظيف الموارد الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية ومن ثم فإن التحول 

نسبة توظيف الموارد، فقد انخفض  ل الجزئي إلى انخفاضحيث أدى التحو . لممصرف محل الدراسة
 تحول.ال بعد  70.03% التحول الجزئي إلى قبل %83.93نسبة توظيف الموارد من متوسط

بعد استثمارات المصرف حجم إلى االنخفاض الذي حصل في  الباحثةبرأي ويعود سبب ىذا االنخفاض 
% مقارنة عما كان عميو قبل التحول 20.35بة استثمارات المصرف بنس التحول، فقد انخفض متوسط

 وىذا ما أدى إلى ككل العالمي االقتصاد السمبية عمى وانعكاساتيا المالية العالمية ألزمةوذلك نتيجة ا
 .االستثمارية لممصرف محل الدراسة األنشطة نمو كبح
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ة لم يستطع  تجنيب نشاط إلى أن التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمي ةالباحث متتوصبالتالي  
 المصرف من التأثير السمبي لألزمة.

مدخل التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ بمصرف المشرق )المتعمقة النتائج  ةالباحث تلخص
 ( التالي:35-4في الجدول رقم ) إسالمية(

 ل افتتاح نوافذ إسالمية(مدخل التحول الجزئي من خالبمصرف المشرق )المتعمقة ممخص النتائج  (35-4الجدول رقم )

 ارتفاع جوىري بعد التحول

 انخفاض جوىري بعد التحول

 انخفاض جوىري بعد التحول

 الباحثةالجدول من إعداد 

 : النتائج المتعمقة بمقارنة أداء المصارف محل الدراسة: د
توجد فروق جوىرية في متوسط نسبة السيولة العامة لكل من مصرف اإلمارات اإلسالمي والمصرف  -1

أن إلى  ةالباحث تفقد توصمالسعودي الفرنسي وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي. 
متوسط نسبة السيولة العامة في مصرف اإلمارات اإلسالمي كان أفضل، حيث كان ضمن الحدود 

من  أدنى%( بينما كان متوسط السيولة العامة في المصرف السعودي الفرنسي 60-%30)ليا ثمى الم
عمى الوفاء بالتزاماتو في الظروف الطارئة  اإلمارات اإلسالميمصرف مما يعني أن قدرة الحدود المثمى، 

عمى  المصرف السعودي الفرنسيأعمى من قدرة  بخسارة أصولو من جزء تسييل إلى االضطرار دون
 أن مصرف السعودي الفرنسي من الممكن أن يتعرض لمخاطر سيولة مرتفعة.  ةالباحثرى ، كما تذلك

مقارنة محل الدراسة رف اإلى أن التحول الكمي لو تأثير أفضل عمى سيولة المص ةالباحث تبالتالي توصم
 بالتحول الجزئي من خالل فروع إسالمية. 

بة السيولة العامة لكل من مصرف اإلمارات اإلسالمي ال توجد فروق جوىرية في متوسط نس -2
إلى أن متوسط  ةالباحث تومصرف المشرق وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي. فقد توصم

كما أن الفرق بين متوسط نسبة  ،ضمن الحدود المثمى لياتقع نسبة السيولة العامة لكال المصرفين 
وىذا يعني أن كال  (،0.32كانت ضئيمة جدًا حيث بمغ الفرق بينيما )السيولة العامة لكل من المصرفين 

المصرفين يحتفظان بنسبة سيولة متقاربة وتعتبر ىذه النسبة مناسبة وكافية لتحقيق التوازن بين السيولة 
 .والربحية لدييما

التحول الجزئي إلى أنو ال توجد فروق جوىرية بين أثر التحول الكمي وبين أثر  ةالباحث تبالتالي توصم 
 من خالل افتتاح نوافذ إسالمية عمى سيولة المصارف محل الدراسة.
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توجد فروق جوىرية في متوسط نسبة السيولة العامة لكل من المصرف السعودي الفرنسي ومصرف  -3
إلى أن متوسط نسبة  ةالباحث تالمشرق وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي. فقد توصم

%( بينما 60-%30عامة في مصرف المشرق كان أفضل، حيث كان ضمن الحدود المثمى )السيولة ال
 تتوصمبالتالي  كان متوسط السيولة العامة في المصرف السعودي الفرنسي أقل من الحدود المثمى،

ن التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية لو تأثير أفضل عمى سيولة المصرف إلى أ ةالباحث
 التحول الجزئي من خالل فروع إسالمية.  مقارنة ب

توجد فروق جوىرية في متوسط نسبة العائد عمى حقوق الممكية لكل من مصرف اإلمارات  -4
فقد اإلسالمي وبين المصرف السعودي الفرنسي وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي. 

ة في المصرف السعودي الفرنسي كان متوسط نسبة العائد عمى حقوق الممكيإلى أن  الباحثة تتوصم
اإلسالمي وذلك نتيجة إلى انخفاض أرباح مصرف اإلمارات  الباحثةويعود سبب ذلك برأي أفضل، 
 والتي كانت نتيجة لمخسارة التي تكبدىا المصرف في االستثمار - 2011 عام في تكبدىا التي لمخسائر

 إلى أدى مما -حات قصيرة األجل لمشركات القابضةمرابباإلضافة إلى الخسائر في ال المالية األوراق في
قيام  إلى باإلضافة االستثمارات بعض تقييم إعادة وخسائر المخصصاتكل من  بزيادة المصرف قيام

بالتالي و أرباحو  بدوره في انخفاض سبب والذي االستثمارية العقارات استيالك قيمة رفعالمصرف ب
لديو مقارنة بمتوسط العائد عمى حقوق الممكية في المصرف  يةكانخفاض متوسط العائد عمى حقوق المم

 السعودي الفرنسي.

العمل  لمبادئنتيجة طبيعة ىي مصرف اإلمارات اإلسالمي  الخسائر التي تكبدىان رى أت الباحثةإال أن 
نسبة سيولة كافية بالمصرف  احتفاظ ويشير "،مر الغنم بالغالتي تقوم عمى قاعدة "المصرفي اإلسالمي 

أن  دون واجيياكما تم ذكر ذلك سابقًا( إلى قدرة المصرف محل الدراسة عمى امتصاص الخسائر التي )
  يتعرض لعسر مالي. 

أن التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع لو تأثير أفضل عمى ربحية إلى  ةالباحث توصمتبالتالي 
 المصارف محل الدراسة مقارنة بالتحول الكمي. 

ة في متوسط نسبة العائد عمى حقوق الممكية لكل من مصرف اإلمارات اإلسالمي توجد فروق جوىري -5
متوسط  إلى أن ةالباحث تفقد توصمومصرف المشرق وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي. 
إلى  الباحثةويعود سبب ذلك برأي نسبة العائد عمى حقوق الممكية في مصرف المشرق كان أفضل، 

)كما تم  2011 عام في تكبدىا التي اإلسالمي وذلك نتيجة لمخسائرمصرف اإلمارات انخفاض أرباح 
ن التحول الجزئي من خالل افتتاح نوافذ إسالمية إلى أ ةالباحث تتوصمبالتالي شرحو وتوضحيو سابقًا(، 

 المصارف محل الدراسة مقارنة بالتحول الكمي. لو تأثير أفضل عمى ربحية 

ة في متوسط نسبة العائد عمى حقوق الممكية لكل من المصرف السعودي ال توجد فروق جوىري -6
إلى  ةالباحث تحيث توصمالفرنسي ومصرف المشرق وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي. 
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المصرف السعودي الفرنسي كان أفضل، ويعود سبب في العائد عمى حقوق الممكية متوسط نسبة أن 
متوسط األرباح الصافية لممصرف السعودي الفرنسي أكبر من متوسط األرباح  إلى أن الباحثةذلك برأي 

 استثماراتو زيادةالصافية لمصرف المشرق وذلك نتيجة التباع المصرف السعودي الفرنسي استراتيجية 
السيولة )كما تم توضيحو سابقًا( وذلك بيدف زيادة العائد المحقق  من كبيرة بنسب االحتفاظ وعدم

بين متوسط  أن الفروق تالحظ ةالباحثمن جراء استثمار أمواليم في المصرف، إال أن  لممساىمين
ال أنو إلى  ةالباحث تتوصمالعائد عمى حقوق الممكية لممصرفين كانت ضئيمة وغير جوىرية، بالتالي 

ي يوجد اختالف جوىري بين تأثير كل من التحول الجزئي من خالل افتتاح فروع إسالمية والتحول الجزئ
 من خالل افتتاح نوافذ إسالمية عمى ربحية المصارف محل الدراسة.

توجد فروق جوىرية في متوسط نسبة توظيف الموارد لكل من مصرف اإلمارات اإلسالمي وبين  -7
أن  الباحثة تالمصرف السعودي الفرنسي وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي. فقد وجد

في مصرف اإلمارات اإلسالمي كان أفضل، مما يعني أن مصرف  متوسط نسبة توظيف الموارد
 تالمصرف السعودي الفرنسي، بالتالي توصميوظف موارده بصورة أفضل من اإلمارات اإلسالمي 

مقارنة بالتحول الجزئي المصارف محل الدراسة إلى أن التحول الكمي لو تأثير أفضل عمى نشاط  ةالباحث
 .  من خالل افتتاح فروع إسالمية

توجد فروق جوىرية في متوسط نسبة توظيف الموارد لكل من مصرف اإلمارات اإلسالمي وبين  -8
أن متوسط إلى  الباحثة تفقد توصممصرف المشرق وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي. 
ي أي أن مصرف اإلمارات اإلسالمنسبة توظيف الموارد في مصرف اإلمارات اإلسالمي كان أفضل، 

التحول الكمي لو ن إلى أ ةالباحث تتوصمبالتالي  مصرف المشرق،يوظف موارده بصورة أفضل من 
مقارنة بالتحول الجزئي من خالل افتتاح النوافذ  المصارف محل الدراسةتأثير أفضل عمى نشاط 

 اإلسالمية.  

فرنسي وبين مصرف السعودي الالتوجد فروق جوىرية في متوسط نسبة توظيف الموارد لكل من  -9
أن متوسط إلى  ةالباحث تفقد توصممصرف المشرق وذلك بعد التحول إلى العمل المصرفي اإلسالمي. 

يوظف موارده بصورة أي أن مصرف المشرق نسبة توظيف الموارد في مصرف المشرق كان أفضل، 
الل خالجزئي من التحول إلى أن  ةالباحث تتوصمبالتالي  ،المصرف السعودي الفرنسيأفضل من 
مقارنة بالتحول الجزئي من  المصارف محل الدراسةالمية لو تأثير أفضل عمى نشاط إسافتتاح نوافذ 

 خالل افتتاح فروع إسالمية.

 :( التالي36-4المتعمقة بمقارنة أداء المصارف محل الدراسة في الجدول رقم )النتائج  الباحثة تلخص
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 (36-4الجدول رقم )

 بعد التحول رنة أداء المصارف محل الدراسةالمتعمقة بمقاممخص النتائج 

 

)مدخل التحول الكمي( أفضل نسبة سيولة مقارنة  مصرف اإلمارات اإلسالميحقق 
 األخرى محل الدراسة. بالمصارف

قق نسبة سيولة متقاربة من ح اإلسالمية( النوافذ)مدخل فبالرغم من أن مصرف المشرق 
أن مصرف  تاعتبر الباحثة النسبة التي حققيا مصرف اإلمارات اإلسالمي، إال أن 

اإلمارات اإلسالمي ىو المصرف األفضل من حيث السيولة كون أن المصرف حقق خسائر 
وبالرغم من ذلك استطاع أن يحافظ عمى مستوى سيولة ضمن الحدود المثمى ليا ودون أن 

 مصرف لعسر مالي.يتعرض ال

 

أعمى معدل ربحية مقارنة )مدخل الفروع اإلسالمية(  السعودي الفرنسيمصرف الحقق 
 .بالمصارف األخرى محل الدراسة

أعمى معدل ربحية  المصرف السعودي الفرنسيبالرغم من تحقيق و رى أنو تة الباحثإال أن 
عدم اىتمام المصرف عمى حساب  مقارنة بالمصارف األخرى محل الدراسة إال أن ذلك كان

معدل الالزم توافره بالتالي فإن ذلك من البجانب السيولة، حيث أن نسبة السيولة لديو تحت 
 الممكن أن يعرضو لمخاطر في السيولة.

حقق )مدخل التحول الكمي(  المصرف اإلمارات اإلسالميأن  ةالباحث تمن جية أخرى وجد
رى أن الخسائر التي تكبدىا مصرف اإلمارات ت ةحثالباإال أن  ،أقل نسبة من الربحية

قوم عمى قاعدة "الغنم اإلسالمي ىي نتيجة طبيعة لمبادئ العمل المصرفي اإلسالمي التي ت
عمى  محل الدراسةبنسبة سيولة كافية إلى قدرة المصرف المصرف حتفاظ ا بالغرم"، ويشير

 امتصاص الخسائر التي واجييا دون أن يتعرض لعسر مالي.

نسبة توظيف مقارنة بالمصارف األخرى محل  أعمى مصرف اإلمارات اإلسالميحقق  
 .الدراسة

 الباحثةمن إعداد الجدول 
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 ثانيًا: التوصيات: 
التةي تحولةت جزئيةًا إلةى العمةل المصةرفي اإلسةالمي  الخالصةة أو المصارف التقميدية استفادة ضرورة  -1
مةةن تجةةارب المصةةارف التةةي تحولةةت بشةةكل كمةةي إلةةى  -فةةذ إسةةالميةسةةواء مةةن خةةالل افتتةةاح فةةروع أو نوا–

العمل المصرفي اإلسالمي، وذلك لما أثبتتو الدراسة من نجاح ىةذا المةدخل وقدرتةو عمةى تحسةين م شةرات 
   .السيولة والربحية والنشاط  لدى المصرف محل الدراسة

سواء من خالل –لمصرفي اإلسالمي ضرورة قيام المصارف التقميدية التي تحولت جزئيًا إلى العمل ا -2
بفصل النتائج الخاصة باألنشطة والعمميات التقميدية عن النتائج الخاصة  -افتتاح فروع أو نوافذ إسالمية

حات المتعمقة بالنتائج المترتبة باألنشطة والعمميات اإلسالمية وذلك بيدف تحقيق الشفافية في اإلفصا
 مية.كل من األنشطة التقميدية واإلسالعمى 

الكمي ويمكن  بحيث تستوعب عممية التحول السورية المصرفية والتشريعات القوانين تعديل ضرورة -3
 بتحول خاصة وتعميمات ضوابط وضع في الكويتي المركزي المصرفاالستفادة في ذلك من تجربة 

 .إسالمية مصارف إلى كميا التقميدية المصارف

 المصةةةةرفية لمصةةةةناعة الداعمةةةةة الم سسةةةةات اتقةةةةدمي التةةةةي رالضةةةةوابط والمعةةةةايي مةةةةن ضةةةةرورة االسةةةةتفادة -4
 وكةذلك اإلسةالمية، الماليةة لمم سسةات والمراجعة المحاسبة ىيئة تصدرىا التي المعايير وخاصة اإلسالمية

 نجةاح ييميةا التةي الم سسات منوغيرىا  ةاإلسالمي لمبنوك العام المجمس الصادرة عن الضوابط والمعايير
 .سالميةالصناعة المصرفية اإل

 نمةةوذجال مةةن ابتةةداءالمصةةارف التقميديةةة الخاصةةة فةةي سةةورية  تحةةول فةةي تةةدرجبال ةوصةةي الباحثةةتأخيةةرًا  -5
 إلةى وصةوالً  ،كيفيةة التحةول الكمةي إلةى العمةل المصةرفي اإلسةالميل مبسةطة نمذجة يشكل العتبارهالمقترح 
 مصةةارفلم يكةل التنظيمةةي، ...الة ()القانونيةة، اإلداريةةة، الي جميةع الجوانةةب راعةةيي متكامةل نمةةوذج تصةميم

 .التقميدية المتحولة
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abstract 
This thesis addresses the evaluation of the entrances used in the 

transformation of traditional banks into Islamic banking, with recommending 
applied model for transformation of traditional banks that fits the conventional 

banks in Syria, through the four chapters, in the first chapter  the researcher 

view the concept of transformation of traditional banks into Islamic banking, 

while a researcher in the second chapter view the mechanism of the  

transformation of  conventional banks into Islamic banking, in the third 

chapter, the researcher evaluates the performance of conventional banks which 

fought the experience of transformation before and after the shift to Islamic 

banking in order to compare the impact of the transformation on the 

performance of conventional banks,  in order to identify the best entrance for 

transformation. Finally, in the fourth chapter, the researcher propose a model 

for a total transformation that fits the nature of conventional banks in Syria. 

The researcher found many results, but the most  important  result is that the 

entrance of the total transformation led to fundamental improvement in all 

indicators of the bank under study (Liquidity, profitability, and activity). The 

researcher also found that the total entry of the transformation is the best 

entrance in terms of operational efficiency since the bank has the highest 

employment rate of its resources compared to other banks under study; this on 

the one hand,  and on the other hand  the total entry has been able to absorb the 

loss incurred by the bank without being exposed to the risk of liquidity. 

For this the researcher recommended the need of  conventional banks to 

get benefit  from the experiences of banks that have turned completely to 

Islamic banking, the researcher recommended the need to amend the laws and 

regulations of the Syrian banking process to accommodate the total 

transformation, finally, the researcher recommended conventional banks in 

Syria to gradually shift, starting from the proposed model since it  represent a 

simplified modeling of how the total transformation into Islamic banking, 

down to the design of an integrated model takes into account all aspects of the 

(legal, administrative, organizational structure, etc. ...) converted conventional 

banks. 
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