
 البنوك اإلسالمية
 

 ماهية البنوك اإلسالمية   
إن البنوك اإلسالمية ذات خصوصية سبيزىا عن باقي ادلصارف سواء بالنسبة للعمالء أو 

، فهي تعد ظاىرة من كربيات الظواىر يف ادلؤسسات ادلالية يف عصرنا احلايل، األدوات االستثمارية
 وب ن مؤسسااها ادلالية وجود بكل  أو بخخر للبنوك فقلما توجد اليوم دولة يف العامل إال

 اإلسالمية.
 .من الواجب قب  ك  شيء التعّرف على البنوك اإلسالمية فلان

 .تعريف البنوك اإلسالمية ونشأتها   
وجد العديد من اللتاب صعوبة كبرية يف التوص  إىل تعريف زلدد للبنك، فقد جاء يف  

زبتلف كثريا يف قصدىا إال أهنا جاءت معرفة لألعمال اليت  كتابات كثرية تعاريف إن مل تلن
 .تقوم هبا ىذه ادلؤسسات

عرفت اتفاقية إنكاء االرباد الدويل للبنوك اإلسالمية يف الفقرة األوىل من ادلادة اخلامسة ف
 يقصد بالبنوك اإلسالمية يف ىذا النظام، تلك البنوك أو ادلؤسسات اليت: » البنوك اإلسالمية بـ

ينص قانون إنكائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام دببادئ الكريعة، وعلى عدم التعام  
 .«بالفائدة أخذا وعطاء

تتعام   ال ربوية أو البنوك اليتعلى البنوك اإلسالمية اسم البنوك االوقد يطلق البعض 
د السالم أبو قحف على أنو: بالفائدة، أو البنوك اليت تقوم على أساس مبدأ ادلكاركة، فيعرفو عب

مؤسسة مالية إسالمية ذات رسالة اقتصادية واجتماعية تعم  يف ظ  تعاليم اإلسالمية، فهو »
بنك صاحب رسالة وليس رلرد تاجر؛ بنك يبحث عن ادلكروعات األكثر نفعا وليس رلرد 

ادلساعلة يف بناء األكثر رحبا؛ البنك اإلسالمي ال يهدف جملرد تطبيق نظام مصريف إسالمي وإظلا 
 .«رلتمع إسالمي كام  على أسس عقائدية وأخالقية واقتصادية أي أنو غرية على دين اهلل



وقد جاء تعريف للبنك اإلسالمي يف "اقتصاديات النقود والصريفة والتجارة الدولية" 
ل سة مصرفية ىدفها ذبميع األموامؤس»بارك وزلمود يونس" على أنو: لـ"عبد النعيم زلمد م

وادلدخرات من ك  من ال يرغب يف التعام  بالربا )الفائدة( مث العم  على توظيفها يف رلاالت 
خلدمات ادلصرفية ادلتنوعة للعمالء دبا يتفق مع الكريعة االنكاط االقتصادي ادلختلفة وكذلك توفري 

 .«اإلسالمية وػلقق دعم أىداف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع
رف البنوك اإلسالمية بأهنا مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها وفق وتع

أحلام الكريعة اإلسالمية دبا ؼلدم رلتمع التلاف  اإلسالمي، وربقيق عدالة التوزيع مع االلتزام 
 بعدم التعام  بالفوائد الربوية أخذا وعطاء وباجتناب أي عم  سلالف ألحلام اإلسالم.

مؤسسات تقوم جبذب رأس ادلال الذي يلون ملتنزا وغري مستثمر  كما تعرف بأهنا
الستثماره ومنح صاحبو رحبا عن طريق أعمال التنمية االقتصادية اليت تعود بالفائدة احلقيقية على 

 صبيع ادلساعل ن فيها.
وباعتبارىا وسيطا ب ن صاحب ادلال وادلستثمر ليحص  ك  منهما على حقو يف ظلاء ىذا 

ك فإن البنوك اإلسالمية ىي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعم  يف إطار الكريعة ادلال وبذل
اإلسالمية، وتلتزم بقيمها األخالقية وتسعى إىل تصحيح وظيفة رأس ادلال يف اجملتمع، باإلضافة 

إىل كوهنا أجهزة تنموية اجتماعية، فهي مؤسسات مالية حيث أهنا تقوم دبا تقوم بو البنوك 
 . ن وظائف ومعامالت وىي مؤسسات تنموية ألهنا اهدف إىل خدمة اجملتمع وتنميتوالتجارية م

كيان ووعاء، ؽلتزج فيو فلر استثماري »أما الدكتور أضبد النجار فقد عرفها بأهنا: 
اقتصادي سليم، ومال يبحث عن ربح حالل، لتخرج منو قنوات ذبسد األسس اجلوىرية 

و من النظرية إىل التطبيق، ومن التصور إىل الواقع احملسوس، فهو لالقتصاد اإلسالمي، وتنق  مبادئ
غلذب رأس ادلال الذي ؽللن أن يلون عاطال ليخرج أصحابو من التعام  بو مع بيوتات غلدون 

 .يف صدورىم حرجا من التعام  معها
من عد مفهوما خاطئا، إال أنو ال بد اإلسالمية يإّن حصر االقتصاد اإلسالمي يف البنوك 



االعًتاف بأّن حركة البنوك اإلسالمية سبث  أىم وأكرب إصلازات االقتصاد اإلسالمي ويرجع ذلك 
 إىل ثالث أسباب رئيسية:

: أّن البنوك يف حّد ذااها عصب النكاط االقتصادي عادليا وادلتحلم يف مساراتو أوال
 وتوجهاتو.

ب ن ظلاذج االقتصاد : أن البنوك اإلسالمية تلاد تلون النموذج الوحيد من ثانيا
اإلسالمي الذي وجد طريقة للتطبيق والذي سبتع بدرجة من االعًتاف ملنتو من الوجود 

 واالستمرار.
يدا لالقتصاد احمللي مف: استطاعت البنوك اإلسالمية بفض  اهلل أن تلون ظلوذجا ثالثا

 .ومؤشرا للمصلحة اليت قد تتحقق إذا ما مت تطبيق ملونات االقتصاد اإلسالمي
لز فلسفة البنوك اإلسالمية على عدم التعام  بالفائدة أخذا وعطاء، فهي تقوم توتر 

بقبول الودائع ادلعروفة يف البنوك التقليدية دون استخدام سعر الفائدة كعام  تعويض للمودع ن، 
 وإظلا تستبدذلا حبصة من الربح، كما أهنا تقوم بتوظيفها يف رلاالت التوظيف واالستثمار اليت

 .ذبيزىا الكريعة اإلسالمية واألساليب ادلكروعة أيضا
وبذلك أثبتت البنوك اإلسالمية قدراها على ربقيق أرباح مرتفعة عن البنوك التقليدية 

 .وأكثر أحيانا شلا دفع العديد من ادلستثمرين إىل االبتعاد عن الكبهات يف احلالل واحلرام
 نشأة البنوك اإلسالمية:

مية عالمة بارزة من عالمات ىذا العصر، الذي ؽللن أن يوصف بأنو البنوك اإلسال
 عصر الرغبة إىل اإلسالم والتوجو إليو. 

قامت ىذه البنوك اليت أحسنت األمة استقباذلا ورأت فيها خطوة جادة على الطريق 
يف ك  فرع  ها ثقة غالية وتزاضبت على أبواهباوالتحرر من التبعية ألعدائو، فأعطتاإلنابة إىل  اهلل 

ينكأ لتعرب عن التقدير والوالء، وتستحثها على ادلزيد من الكرعية والطهارة، وأن تلون عند 
 .حسن ظنها هبا، قوامة بأمر اهلل وموفيو بعهده



سبب نكأت البنوك اإلسالمية كان نتيجة »فريى الدكتور حسن صادق حسن أن: 
 ةاإلسالمية أن البنوك ادلوجودة فيها شبه وشعور الغالبية العظمى من البالد تلدافع ديين حب

 التعام  بالربا، ىذا من جانب، ومن جانب آخر أن ادلد اإلسالمي أصبح قاعدة واضحة يف
 .«كثري من البالد اإلسالمية بعد استقالذلا...

، حيث مت إنكاء ما يسمى ٖٜٙٔوقد جاءت أول زلاولة إلنكاء بنك إسالمي عام 
مؤسسها د.أضبد النجار، رئيس  -دبصر–ة"، اليت أقيمت دبدينة ميت غمر "بنوك االدخار احمللي

 .حوايل ثالث سنواتىذه التجربة االرباد الدويل للبنوك اإلسالمية ، وقد استمرت 
وقد بدأت ىذه التجربة انطالقا من مفهوم الالربوبة وليس من مفهوم تطبيق االقتصاد 

ظروف السياسية وقتها مل تلن تسمح بإطالق ىذه اإلسالمي، وردبا كان مرجع ذلك ىو أن ال
 .األمساء وبقدر ما كانت تلك التجربة رائدة بقدر ما أثبتت صلاحها

ومت بعد ذلك إنكاء بنك ناصر االجتماعي، حيث يعّد أّول بنك ينص يف قانون إنكاءه 
نك النكاط على عدم التعام  بالفائدة ادلصرفية أخذا وعطاء، وقد كانت طبيعة معامالت الب

 االجتماعي وليس ادلصريف بالدرجة األوىل.
إال أّن اللثريين يعًتضون على ىذا الوصف ويفضلونو لبنك ديب اإلسالمي الذي أنكئ 

 .على أسس مصرفية ذبارية، إذ يعتربونو أّول بنك إسالمي ٜ٘ٚٔيف عام 
م الكريعة وقد جاء االىتمام احلقيقي بإنكاء البنوك اإلسالمية تعم  طبقا ألحلا

اإلسالمية يف توصيات مؤسبر وزارة خارجية الدول اإلسالمية دبدينة جدة يف السعودية عام 
 ، حيث ورد النص بضرورة إنكاء بنك إسالمي دويل للدول اإلسالمية.ٕٜٚٔ

وجاء نتاج ذلك إعداد اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية واليت وقعت عليو وزارات 
جبدة،  ٜٚٚٔ، وباشر البنك اإلسالمي للتنمية نكاطو عام ٜٗٚٔية عام مالية الدول اإلسالم

 .ويتميز ىذا البنك بأنو بنك حلومات ال يتعام  مع األفراد من النواحي ادلصرفية

مصرف ومؤسسة مالية منتكرة  ٖٓٓوتواىل بعد ذلك إنكاء البنوك اإلسالمية لتص  إىل 



الصادر عن اجمللس العام  ٕٗٓٓحسب تقرير عام دولة من دول العامل، وذلك  ٜٓيف أكثر من 
 .للبنوك اإلسالمية

 خصائص البنوك اإلسالمية:            
إن للبنوك اإلسالمية دور ىام يف اقتصاد الدولة للونو جهازا فعاال فيو، يعم  بلفاءة 

دفع  وؽللنو بذلك من منافسة ادلؤسسات ادلصرفية واالستثمارية غري اإلسالمية، ويساىم يف
عجلة التنمية االقتصادية إىل جانب ما ػلققو على ادلستوى االجتماعي يف تنمية التعاون 

والتلاف  واإلخاء ب ن أفراد اجملتمع، مودع ن ومستثمرين وعامل ن يف البنك، حيث أن البنك 
 .اإلسالمي من أدوات تطبيق مبدأ التلاف  االجتماعي يف النظام اإلسالمي يف العصر احلايل

 وذلذا فإن أي نظام مصريف إسالمي غلب أن يتلون من ثالثة عناصر أساسية:
 عدد كبري من األطراف ادلكاركة لتوفري عمق للنظام.-أ

 تنوع واسع من األجهزة وذلك دلقابلة سلتلف احتياجات عمالء ادلؤسسات ادلالية.-ب
 .ادلؤسسات باألجهزة–سوق تبادل مصريف إسالمي يربط ب ن األطراف -ج

 ويرتلز على الركائز األساسية التالية:
 أن مصدر ادلال وتوظيفو ال بد أن كون حالال.-
 أن توظيف ادلال ال بد أن يلون بعيدا عن شبهة الربا.-
 أن توزيع العوائد يتم ب ن أرباب ادلال والقائم ن على إدارتو وتوظيفو.-
 أن للمحتاج ن حقا يف أصول القادرين عن طريق فريضة الزكاة.-
 أن الرقابة الكرعية ىي أساس ادلراجعة والرقابة يف عم  البنوك اإلسالمية.-
 .عدم الفص  ب ن اجلانب ادلادي واجلانب ن الروحي واألخالقي-

وشلا سبق ذكره نستخلص أّن سياسة البنك اإلسالمي توضح على ثالثة أسس كما جاء 



 :"بذلك زلمد باقر الصدر يف "البنك الالربوي يف اإلسالم
 أوال: أن ال زبالف أحلام الكريعة اإلسالمية.

ثانيا: أن يلون قادرا على احلركة والنجاح ضمن إطار الواقع ادلعاش بوصفو مؤسسة 
 ذبارية تتوخى الربح.

ثالثا: أن سبلنو صبغة اإلسالمية من النجاح بوصفو بنلا ومن شلارسة الدور الذي تتطلبو 
ية من البنوك، وما تتطلبو ظروف االقتصاد اإلسالمي النامي احلياة االقتصادية والصناعية والتجار 

 .والصناعة الناشئة
البنوك اإلسالمية زبتلف اختالفا جذريا يف أسلوهبا عن البنوك التقليدية، حيث أن ىذه 
األخرية تستهدف أساسا الربح وليس ذلا ىدف سوى ذلك، أما البنوك اإلسالمية فهي تسعى 

 ..مع والنهوض بو ماديا، وىي ال تغف  ىدف الربح للنو يف ادلرتبة الثانيةأساسا إىل تنمية اجملت
 :يوأركان االختالف بينهما تتمث  فيما يل

تقرير العم  كمصدر لللسب بديال عن اعتبار ادلال ادلصدر الوحيد لللسب يف -ٔ
 النكط ادلصريف.

الكركة اإلسالمية بديال عن تقرير مبدأ ادلكاركة يف الغنم والغرم ادلتمث  يف ادلضاربة و -ٕ
 مبدأ الغنم ادلضمون يف سعر الفائدة الثابت.

تصحيح وظيفة رأس ادلال يف اجملتمع كخادم دلصاحلو ال كليان مستق  ينمو يف معزل -ٖ
 .عن اجملتمع ويف معزل عن مصاحلو واحتياجاتو الضرورية

 لتان يلتزم هبما البنك علا: استثمار وتكغي  أموال ادلسلم ن اليفوالقاعدت ن األساسيت ن 
:أي أن احلق يف احلصول على الربح )أو العائد( يلون بقدر زلم  قاعدة الغنم بالغرم

ادلكقة )كادلخاطر أو اخلسائر(، وباعتبار أن عمي  البنك ىو شريك يف أعمالو، فإن احلق يف 
 الربح )الغنم( يلون بقدر االستعداد لتحم  اخلسارة )الغرم(.



القاعدة األساس الفلري لل  ادلعامالت القائمة على ادلكاركة أو ادلعاوضة، وتعترب ىذه 
 فادلتعام  مع البنك يلون شريلا يف الربح ويف اخلسارة أيضا. 

: أي أن الذي يضمن أص  شيء جاز لو أن ػلص  على ما قاعدة الخراج بالضمان
دع ن لديو يف شل  ودائع تولد عنو من عائد، فمثال يقوم البنك اإلسالمي بضمان أموال ادلو 

أمانو ربت الطلب، ويلون اخلراج )أي ما خرج من ادلال( ادلتولد عن ىذا ادلال جائز االنتفاع دلن 
ضمن )وىو البنك( ألنو يلون ملزما باستلمال النقصان الذي ػلتم  حدوثو وربم  اخلسارة يف 

 .حالة وقوعها، أي أن اخلراج غنم والضمان غرم
 ق ذكره ؽللن أن نلخص خصائص البنوك اإلسالمية يف النقاط التالية:وعلى ضوء ما سب

: البنوك اإلسالمية ىي جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي أوال: الطابع العقائدي
باعتباره أن الدين اإلسالمي جاء منظما جلميع حياة البكر )الروحية واخللقية واالجتماعية 

بنوك اإلسالمية للمبادئ والقيم اإلسالمية واليت تقوم على والسياسية واالقتصادية( كذا زبضع ال
أساس أن ادلال مال اهلل سبحانو وتعاىل وأن اإلنسان مستخلف فيو وسيحاسب عليو يف اآلخرة  

                            ،   َوأَْنِفُقوا شلَّا َجَعَلُلْم ُمْسَتْخَلِف َن ِفيوِ كما قال سبحانو وتعاىل: 
َوآُتوُىْم ِمْن  وقولو:   َْْوَيْسَتْخِلَفُلْم يف اأْلَْرِض فـََينظَُر َكْيَف تـَْعَمُلونَ قولو تعاىل: وكذلك 

 .َماِل اللَِّو الَِّذي آتَاُكمْ 

ويًتتب على ىذه اخلاصية أن تتحرى البنوك اإلسالمية التوجيهات الدينية من صبيع 
وك اإلسالمية بتعي ن ىيئات للرقابة الكرعية تضم طلبة من أعماذلا، ولتفعي  ىذه اخلاصية تقوم البن

علماء الفقو واالقتصاد اإلسالمي وتعرض عليها صبيع أعماذلا، وتتوىل مسؤولية مراقبة أعماذلا 
لضمان توافقها مع الكريعة اإلسالمية، وتؤدي ىذه ادليزة للبنوك اإلسالمية إىل ارتفاع دورىا 

 مصاحلها اخلاصة وادلصلحة االجتماعية فهي تراعي ادلصاح االجتماعي من خالل التوازن ب ن
 االجتماعية ولو أدى ذلك إىل التضحية ببعض مصاحلها اخلاصة.



 ثانيا: عدم التعامل بالفائدة
األساس الذي قامت عليو البنوك اإلسالمية ىو تطهري العم  ادلصريف من إمث الربا، وىذا 

التقليدية، اليت تعتمد على أسلوب الفائدة )القرض نظري ىو الفارق اجلوىري بينها وب ن البنوك 
نسبة زلددة من العائد مرتبطة بالزمن(، وىذا األسلوب ىو من الربا الذي حرمتو الكريعة 
أَيُـَّها  يَااإلسالمية ربرؽلا قاعا وتوعد سبحانو وتعاىل مرتلبيو باحلرب كما يقول يف كتابو اللرمي: 

فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َفْأَذنُوا حِبَْرٍب ِمْن اللَِّو ،  اللََّو َوَذُروا َما بَِقَي ِمْن الرِّبَا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِن نَ  الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا
 .ْْ  َوَرُسولِِو َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُلْم ُرُءوُس أَْمَواِلُلْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن 

سلوب الفائدة بأسلوب ادلكاركة والذي يقوم على وتستعيض البنوك اإلسالمية عن أ
 .توزيع سلاطر العمليات االستثمارية ب ن األطراف )ادلمول وطالب التموي (

 أهداف وأهمية البنوك اإلسالمية           
 أهداف البنوك اإلسالمية

تقول األستاذة ثروت وولس شادن ادلتخصصة يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
إن البنوك اإلسالمية تعترب من البنوك القليلة واألصيلة اليت نكأت يف اجلنوب، ونعتقد أن ىذا »

النظام قد يلعب دورا فعاال يف التنمية وانعلاس االقتصاد خصوصا خالل فًتات األزمة ألن 
 . «ىدفها يتجو ضلو االستثمار ادلنتجة...

ربريك »ضبود البعلي يتمث  يف:  إن ىدف البنك اإلسالمي كما قال د.عبد احلميد
الطاقات اللامنة يف اجملتمع للوصول هبا إىل أقصى إنتاجية شللنة، دبا يلف  التغري ادلنكود يف 
الكرع، وال شك أن ربريك الطاقات اللامنة يف اجملتمع أيا كان نوع ىذه الطاقات أي سواء  

تمع الذي تنكده البنوك اإلسالمية  كانت بكرية أو مادية أو غريىا، فإنو نوع من التغيري يف اجمل
 .«كهدف من أىداف الكرع اإلسالمي

فاألغراض األساسية للبنك اإلسالمي اليت ىي حجة ومعيار نكاطو، وسبث  اإلطار العام 
 الذي يعم  من خاللو، ؽللن إصباذلا يف:



أن تتماشى معامالتو ادلصرفية مع أحلام الكريعة اإلسالمية، وأن غلد البدي  -ٔ
َر اللَِّو أَبـَْتِغي َحَلًما َوُىَو الَِّذي أَنَزَل  ْْ اإلسالمي للافة ادلعامالت لرفع احلرج عن ادلسلم ن  أَفـََغيـْ

 .إِلَْيُلْم اْلِلَتاَب ُمَفصَّاًل 
تنمية وتثبيت القيم العقائدية واخللق احلسن والسلوك السوي لدى العامل ن وادلتعامل ن -ٕ

َيانَُو َعَلى تـَْقَوى ِمْن  لتطهري ىذا النكاط من الفساد  مع البنك اإلسالمي، وذلك أََفَمْن َأسََّس بـُنـْ
َيانَُو َعَلى َشَفا ُجُرٍف َىاٍر فَانـَْهاَر بِِو يف نَاِر َجَهنََّم َواللَّ  ٌر أَْم َمْن َأسََّس بـُنـْ ُو اَل اللَِّو َوِرْضَواٍن َخيـْ

 .يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِم َن 
ة الوعي االدخاري وتكجيع االستثمار وعدم االكتناز وذلك بإغلاد فرص وصيغ تنمي-ٖ

 ادلختلفة. سساتلالستثمار تتناسب مع األفراد وادلؤ 
توفري رؤوس األموال الالزمة ألصحاب األعمال من أفراد ومؤسسات لألغراض -ٗ

بة للمعطي ادلكروعات االقتصادية على أن يتم ىذا التموي  طبقا ألحلام الكريعة، بالنس
 واآلخذ.
إغلاد التنسيق والتعاون والتلام  ب ن الوحدات االقتصادية داخ  اجملتمع واليت تسري -٘

 على أحلام الكريعة اإلسالمية.
ادلساعدة على ربقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لكعوب األمة اإلسالمية، بلافة -ٙ

 .لاف  االجتماعيالسب  ادلكروعة ودعم التعاون اإلسالمي وربقيق الت
فالبنوك اإلسالمية جاءت بأىداف وأغراض  إلحداث تغري يف العم  البنلي، من حيث 
اذلياك  والتنظيم واألغراض عن طريق بلورة أحلام الكريعة اإلسالمية يف العم  ادلصريف واقعيا، 

 .مع عدم إغفال الصاح العام
 أهمية البنوك اإلسالمية
مية نوعا من التعام  ادلصريف مل يلن موجودا قب  ذلك يف القطاع أوجدت البنوك اإلسال

 ادلصريف التقليدي.



فقد أدخلت البنوك اإلسالمية أسس للتعام  ب ن البنك وادلتعام  تعتمد على ادلكاركة يف 
األرباح واخلسائر، باإلضافة إىل ادلكاركة يف اجلهد من قب  البنك وادلتعام ، بدال من أسس 

ليدي القائم على مبدأ ادلديونية )ادلدين/الدائن(، وتقدمي األموال فقط دون ادلكاركة التعام  التق
 يف العم .

كما أوجدت البنوك أنظمة للتعام  االستثماري يف صبيع القطاعات االقتصادية، وىي 
صيغ االستثمار اإلسالمية )ادلراحبة، ادلكاركة، ادلضاربة، االستصناع،...( إىل غري ذلك من أنواع 

 صيغ االستثمار اليت تصلح لالستخدام يف كافة األنكطة.
 يلي: وترجع أعلية وجود البنوك اإلسالمية إىل ما

تلبية رغبة اجملتمعات اإلسالمية يف إغلاد قنوات للتعام  ادلصريف بعيدا عن استخدام -ٔ
 أسعار الفائدة.

 إغلاد رلال لتطبيق فقو ادلعامالت يف األنكطة ادلصرفية.-ٕ
 .بنوك اإلسالمية التطبيق العملي ألسس االقتصاد اإلسالميتعد ال-ٖ

 ومن زلاسن البنوك اإلسالمية:
مية متميزة ومسات مستقلة يف الناحية كّونت للبنوك اإلسالمية شخصية إسال-ٔ

االقتصادية، قائمة على أسس مستوحاة من أصول شريعتنا وأوامر ديننا، وربررت من التقيد بنظم 
 ال سبت إىل اإلسالم بصلة وإظلا روجها اليهود بأساليبهم ادلاكرة.

مة وويالتو طهرت البنوك اإلسالمية كافة ادلعامالت من آفة الربا اآلشبة وعواقبو الوخي-ٕ
 ادلفسدة لألخالق واحملطمة لالقتصاد وادلنذرة لإلنسانية بالدمار احمليط.

 ت البنوك اإلسالمية على االحتلار الذي تفرضو الكركات ادلساعلة.قض-ٖ
إّن النكاط االقتصادي سيزداد، ألنو ؽلنع الربا من البنوك، هبذا ستتجو األمة بل  -ٗ

 دية النافعة وتستغ  ك  ثروااها خري استغالل.مواىبها وطاقااها لألعمال االقتصا



 وادلغارم وعمت ادلصلحة والفائدة يف أكرب العدل وادلساواة يف ادلغاًل أرسيت قواعد-٘
 .عدد شللن من ادلواطن ن

فتتأطر الوظيفة ادلصرفية يف البنوك اإلسالمية بإبعاد مل تألفها البنوك التقليدية ومن ب ن 
جتماعي، وتزداد أعلية البنوك بالنسبة للمجتمع عندما تضع يف اعتبارىا تلك األبعاد البعد اال

 .خدمة اجملتمع والتصدي دلعاجلة ادلكلالت االقتصادية واالجتماعية

 الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية: 
تعّد اخلدمات ادلصرفية يف البنوك بصفة عامة الواجهة الرئيسية للمتعامل ن مع البنك، 

ىامة جلذب ادلتعامل ن اجلدد واحملافظة على ادلتعامل ن احلالي ن، فهي بوابة العبور للتعام   وسياسة
يف أنكطة البنك ادلختلفة، كما ترجع أعلية اخلدمات ادلصرفية إىل أن اإليرادات الناشئة عنها: 

لبنك إيرادات منخفضة ادلخاطر، ويقدم البنك اإلسالمي كافة اخلدمات ادلصرفية اليت يقدمها ا
التقليدي فيما عدا اخلدمات ادلصرفية اليت تتعارض مع أحلام الكريعة اإلسالمية، واليت تستخدم 

 .أسعار الفائدة يف تنمية تلك اخلدمات
 وتعترب اخلدمات ادلصرفية:

 :وسيلة للدعاية واإلعالن-1
تعتمد اخلدمات ادلصرفية على قاعدة عريضة من العمالء وال شك أن تداول اسم 

صرف ب ن عدد كبري من األفراد سواء كانوا من العمالء أو غري العمالء ػلم إعالنا غري مباشر ادل
عن ادلصرف، وشلا ال شك فيو أن ارتباط اسم ادلصرف خبدمة مصرفية متميزة يتخصص فيها 
 ويؤديها بلفاءة سيًتتب عليو زيادة عدد العمالء الذين يرغبون يف االستفادة من ىذه اخلدمة.

 مة المصرفية تؤدي إلى زيادة موارد البنك: الخد-2
اخلدمات ادلصرفية تؤدي إىل اجتذاب عمالء جدد للبنك األمر الذي يًتتب عليو زيادة 

ودائعو، باإلضافة إىل أن اخلدمات ذبع  العمي  ترتبط أكثر بالبنك، فتجع  البنك ؽلارس لو كافة 
 ائعو بالبنك، وذلك دلواجهة مدفوعاتو.نواحي نكاطو ادلايل، شلا يؤدي بالعمي  إىل زيادة ود



 الخدمات المصرفية تؤدي إلى زيادة توظيف أموال المصرف:-3
فاخلدمة ادلصرفية تعم  على زيادة توظيف أموال ألن ىناك خدمات يقوم هبا البنك 

 . للعمي  تؤدي يف النهاية إىل منح ىذا العمي  ائتمانا
 خصائص الخدمات المصرفية

 ية ذات طابع خاص يستمد خصوصيتو من كوهنا تتصف لـ:اخلدمات ادلصرف
: فادلنتجات ادلصرفية أو اخلدمات ادلصرفية على اختالف أنها منتجات غير ملموسة-1

أنواعها ورغم أهنا مصممة أساسا إلشباع احتياجات ورغبات معينة لدى رلموعة من العمالء، 
خلمس، حيث ال ؽللن دلسها أو رؤيتها، إالّ أهنا غري ملموسة أو غري زلسوسة حبواس اإلنسان ا

فهي زبتلف عن ادلنتج الصناعي ادلادي من حيث أهنا ال تكغ  حجما أو حيزا ماديا، وبالتايل 
فإّن احللم عليها أو تطويرىا أو اإلعالن عنها أو حىت تقدؽلها ػلتاج إىل معاجلة خاصة من 

سية ىي شرح ما ؽللن أن تقدمو وجهة النظر التسويقية، وبالتايل فإن على البنك مهمة أسا
 اخلدمة أو ادلنتج ادلصريف من مزايا ومنافع للعمي .

إن العم  ادلصريف ذو طابع خاص دائم التطور ودائم التحس ن واالرتقاء، ودعائمو تعتمد 
 على:

 السرعة الفائقة يف أداء اخلدمة واليت ال تسمح بوجود أي تأخري.-
 د أي قصور أو خطأ.الدقة اللاملة اليت ال تسمح دبوجو -
 الفاعلية ادلكبعة اليت ال تسمح بوجود أي نقص أو قلق أو توتر يف اإلشباع.-

ومع ىذا فإن للبنك مفهوم عام وخاص يرتبط خبدماتو اليت يقدمها فاخلدمة ادلصرفية يتم 
 بيعها أوال مث إنتاجها ثانيا، مث استهالكها ثالثا يف نفس الوقت ويف ذات اللحظة.

: ادلنتج أو اخلدمة ادلصرفية يف ذااها تتصف بعدم خدمة المصرفية في ذاتهاتكامل ال-2
قابليتها للتجزئة أو التقسيم أو االنفصال، فهي ك  متلام  يف ذاتو ويف أجزاءه وعناصره، أي 



أهنا مزيج متلام  ومندمج حىت ربقق الغرض واذلدف منها، خاصة وأن االىتمام األكرب ىو 
أعلها، منافع ملانية ومنافع زمنية، وىو زلور النكاط التسويقي وركيزتو  ربقيق صبلة من ادلنافع

األساسية بالنسبة للبنك، أي توفري اخلدمات وادلنتجات ادلصرفية يف ادللان ادلناسب ويف الوقت 
 ادلناسب.

: عند اختيار قنوات توزيع اخلدمات اعتمادها على نظام التسويق بدرجة عالية-3
تعتمد البنوك بدرجة كبرية على القنوات التقليدية للتوزيع من خالل عمليات وادلنتجات ادلصرفية 

البيع الكخصي، واليت تقوم على جهود األفراد العامل ن يف البنك وادلوزع ن توزيعا جيدا، من 
خالل شبلة فروع البنك اليت يتم اختيارىا بعناية، حبيث تلون يف أقرب ملان للعمي  وأكثر 

و ويف كثري من العمليات ادلصرفية تقوم العالقات الكخصية القائمة ب ن موظف مناسبة لو، إال أن
البنك وب ن العمالء، ومدى تقاربو مع العمي  بدور ىام يف تسويق اخلدمة ادلصرفية وتنمية 

 معامالت العمالء فيها.
: فعلى الرغم من تقارب وسباث  اخلدمات ادلصرفية الحاجة إلى هوية ومفهوم خاص-4

جات اليت تقدمها ادلصارف، فإّن احلاجة إىل سبييز ىذه اخلدمات وربطها بالبنك تظهر وادلنت
بكل  ملح وأساسي وتلقي بثقلها على رج  التسويق من أج  البحث عن عناصر معينة ؽللن 
من خالذلا سبييز اخلدمات وادلنتجات ادلصرفية اليت يقدمها البنك التابع لو من تلك اخلدمات اليت 

يزة ذلذه اخلدمات ترتبط يف تقدؽلها بالبنك األخرى. وبالتايل البحث عن ىوية شلبنوك تقدمها ال
التابع لو وتصبح بذلك أساس جلذب العمالء للبنك ولتفصي  التعام  معو عن البنوك األخرى 

وعلى سبي  ادلثال ال احلصر نذكر بعض اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية اليت سبّيز هبا البنك 
يطاين الذي عم  على إنكاء إدارة مستقلة لتوسيع نطاق اخلدمات ادلصرفية السعودي الرب 

اإلسالمية وتعزيز وجودىا تسمى "إدارة األمانة للخدمات ادلصرفية اإلسالمية"برنامج األمانة 
لتمليك ادلنازل )فرصة شراء منازل عن طريق اإلغلار مع الوعد بالبيع(، بطاقة األمانة للخدمات 

مية )بطاقة اعتماد تسمح بكراء السلع واخلدمات إىل أج  زلدد وبكروط ادلصرفية اإلسال
 ميسرة(.



خدمات إللًتونية )خدمة سداد فواتري االتصاالت وبطاقات االئتمان )فيزا وما سًتكارد( 
عن طريق خدمة ساب نت باإلضافة إىل ذلك إجراء حواالت مصرفية واحلصول على بيانات 

 .حسابااهم وبطاقات االئتمان(
: يتع ن على البنك تقدمي رلموعة مدى واسع من المنتجات والخدمات المصرفية-5

واسعة من اخلدمات وادلنتجات ادلصرفية دلقاب  االحتياجات ادلتنوعة من الرغبات التمويلية 
واالئتمانية وللخدمات ادلصرفية األخرى من جانب العمالء باختالف أنواعهم واختالف مناطق 

 مات ادلصرفية ربتاج إىل بعضها البعض حىت ذبذب إليها معامالت العمالء.إقامتهم، فاخلد
: يتميز الطلب على اخلدمات ادلصرفية بأنو يتواجد حيث يتواجد االنتشار الجغرافي-6

البنك، ومن مث يرى كبار ادلتخصص ن يف علم البنوك وادلصارف أّن البنوك صانعة ألسواقها 
ّن البنك إذا وجد يف صحراء جرداء استطاع أن ػلوذلا إىل جنة وليست األسواق صانعة للبنوك، وأ

 .خضراء سبتلئ حيوية وفاعلية وحركة ونكاط
 أنواع الخدمات المصرفية اإلسالمية:

إن ادلصرف اإلسالمي يؤدي كافة األعمال ادلصرفية »يقول الدكتور غريب اجلمال: 
صلة بكؤون أنكطتهم... وػلص  ادلصرف اخلدمية مستهدفا خدمة عمالئو، وتيسري ادلعامالت ادلت

اإلسالمي يف مقاب  ىذه األعمال على أجر يطلق عليو يف العرف ادلصريف  بيت التموي  أو
كسب حالل مكروع بوصف أّن اإلجارة ذااها مكروعة وحدد   -يف رأيو–عمولة، وىذا األجر 

 .«الفقهاء قواعدىا وشروطها
دمات ادلصرفية يف ادلصارف اإلسالمية ىي تعم  إن اخل»ويقول الدكتور عابدين سالمة: 

 .«يف إطار إسالمي سوف تظ  كما ىي يف ادلصارف التقليدية
وبتتبع فقو ادلعامالت اخلدمات ادلصرفية يف تراث الصريفة اإلسالمية صلد أن معاجلة ىذا 

دد يف النتائج اجلانب يفتقر إىل وحدة ادلنهج وادلعيار، ولذلك اختلف الذين اجتهدوا يف ىذا الص
اليت توصلوا إليها، وينتقد الدكتور صبال الدين عطية ادلنهج التقليدي يف ىذا السبي ، ويرى أن 



االعتماد على أثواب خزانة الفقو التقليدية أي: على اجتهاد الفقهاء القدامى حول ادلعامالت، 
ة العم  ادلصريف للوصول إىل تلييف شرعي دلعامالت ادلصارف يف عصرنا، لن ؽللن نلر ونظري

 اإلسالمي من صياغة بدي  إسالمي للمصارف التقليدية وأعماذلا.
وذلذا يقًتح لصناعة فقو معامالت الصريفة اإلسالمية منهجا يبدو أكثر سباسلا يف 

النظري، إذ ينطلق من القواعد الفقهية اليت اعتمدىا األولون يف استنباط وصناعة  انسيابو
فتاويهم، وبذلك فتح الباب واسعا أمام التجديد واالجتهاد باجلديد األحلام الفقهية وليس من 

 .من الرأي
أما بالنسبة ألنواع اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة بادلصارف اإلسالمية فهناك من يقسمها 

 إىل:
وىي اليت زبضع لعمليات الدراسة -: خدمات مصرفية تتضمن عمليات ائتمانية-1

 صارف كعمليات استثمارية. االئتمانية، فيتم تنفيذىا بادل
 : وىي اليت ال تتضمن عملياتخدمات مصرفية ال تتضمن عمليات ائتمانية-2

 خدمة مصرفية، يتم أخذ عمولة أجر مقاب  تقدمي اخلدمةائتمانية، فيتم تنفيذىا ك
 وىناك التقسيم التقليدي ألعمال ادلصرفية الذي يصنفها إىل ثالث رلموعات:

: وتكم  ىذه اجملموعات خدمات قبول خدمات المصرفيةمجموعة أعمال ال-1
الودائع وربصي  الكيلات، وعمليات االعتمادات ادلصرفية وخطابات الضمان...اخل، إذا كانت 

 مغطاة باللام .
: التسهيالت ادلصرفية تكم  ما كان من مجموعة أعمال التسهيالت المصرفية-2

 أصال، وللنها غري معطاة غطاء كامال.قبي  اللفاالت والضمانات، وىي خدمات مصرفية 
: ويقصد بو توظيف ادلصرف جلزء من أموالو اخلاصة أو مجموعة أعمال االستثمار-3

 .األموال ادلودعة لديو يف مكاريع تعود بالربح على الطرف ن )ادلصرف وادلودع(



 وؽللن إصبال األعمال اليت تباشرىا ادلصارف اإلسالمية يف اآليت:
قبول الودائع -ٖفتح االعتمادات. -ٕات الودائع النقدية اجلارية. فتح حساب-ٔ

حفظ األمانات يف احليز أمن -ٗاالستثمارية مع أموال البنك وك  ما ذبيزه الكريعة اإلسالمية. 
القيام -ٚتقدمي وقبول التأمينات الكخصية والعينية.-ٙتقدمي خطابات الضمان. -٘اخلاص. 

قبول الصلوك كأسهم الكركات واألوراق -ٜار الكيلات. إصد-ٛ. بعمليات الصرف األجنيب
نتها يف عمليات االكتتاب. و إصدار األسهم حلساب ادلؤسسات والكركات ومعا-ٓٔالتجارية. 

القيام باألعمال التجارية والصناعية والزراعية وغريىا إما مباشرة أو عن طريق شركات -ٔٔ
واخلدمات فيما يتعلق باندماج الكركات أو  تقدمي االستكارات-ٕٔ. يؤسسها أو يكًتك فيها

اإلغلار بكرط -٘ٔتأجري األصول ادلعمرة. -ٗٔادلقايضة واالذبار ادلقاب . -ٖٔشرائها. 
 .إدارة األوقات وتنفيذ الوصايا-ٙٔالتمليك. 

 


