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 اإلىداء                                          

 

بالنصح ، و التوجيو  فكري   يضيء  نرباسا    يف الصغر ، وكانا يل  بالًتبية إىل من تعهداين   
وأمي أطال اهلل يف عمرىا،عليو  اهلل ةيف الكرب، أيب رزت   

 
  
 

، إخويت ، وأخوايت إىل من مشلوين بالعطف ، وأمدوين بالعون ، وحفزوين للتقدم   
 حفظهم اهلل

 
  

 إىل من كان يل سند وحمفز للوصول إىل ىذه ادلرحلة 
بين أزتدزوجيت وا   

 رعاىم اهلل
 
  

العلم ، وادلعرفة بيدي يف سبيل حتصيل   إىل كل من علمين حرفا  ، وأخذ  
 
  
 

 
ىذا العمل ادلتواضع . جهدي ، ونتاج  ذترة   أىدي إليهم رتيعا    
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 تقديـرالشكـر و ال                                          

 

بسم اهلل لرزتن الرحيم ، احلمدهلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف االنبياء وادلرسلني وعلى آلو 
 وأصحابو أرتعني ، وبعد.

بعد …بشكرك، وال يطيب الَّنهار إال بذكرك، وال يطيب العمل إال باإلخالص لكإالىي اليطيب الليل اال     
أن من اهلل تعاىل علي بإدتام ىذه الرسالة ، فإنين ال أنسى أن أقدم الشكر لكل من ساعدين يف إدتام ىذه الرسالة  

 حىت خرجت يف قالبها احلايل .

ىلو، فإنين ألبالفضل  افا  واعًت  )* سمن ال يشكر النا لم )ال يشكراهللصلى اهلل عليو وس كما قال الرسولو     
 يف 2ممثلة  إلسالمية كلية الدراسات العليا،موالنا مالك إبراىيم ابالشكر والعرفان إىل جامعة  ال  أتقدم أو 

الدكتور احلاج موجيا راىرجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مبالنج  ربوفسيسورال -1
. 

،والدكتورأسناوي مدير الدراسات العليامدير  ،حبر الدين ستا  الدكتوراال الدراسات العليا كليةعميد   -2
 . رئيس قسم اإلقتصاد اإلسالمي جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مبالنج

 ، اللذان بصفتو ادلشرف الثاين ،بصفتو ادلشرف األول . والدكتور مصباح ادلنريالدكتور أزتد جالل الدين -3
  .إىل ماىي عليو األنالرسالة حىت وصلت  -وجها الباحث وأرشداه

، لذين اليسع ادلقام لذكرىم رتيعا مني ، واألصدقاء الساتذه يف الدراسات العليا احملًت رتيع األر أشككما  -4

يكون ىذا ، وأن  القبول اهلل وفضلو وأسألعلى منَّو  ا  وأخري  اهلل أوال  دأت أشكر وأعود إىل حيث بىذا 

 آمني . اللهمللعباد والبالد ، نافع ومفيد العمل ادلتواضع
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أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لنيل درجة ادلاجستري يف اإلقتصاد اإلسالمي بكلية الدراسات العليا        

رهتا من إبداع غريي أو حضرهتا وكتبتها بنفسي ومازو الك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مبالنج جبامعة موالنا م

ك ، ولن تكون ادلسؤولية على لتأليف أخر . وإ ا ادعى أحد اهنا ليست من تأليفي فأنا أحتمل ادلسؤولية  

 ادلشرفني وال على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مبالنج .
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 دراسةمستخلص ال

 

متطلبات حتويل ادلصارف التقليدية إىل ادلصارف اإلسالمية يف ليبيا "دراسة ميدانية على مصرف  ، 2012أزتد عبدي ،موسى 

حتت .قسم اإلقتصاد اإلسالمي ة ادلاجستريجلامعة موالنا مالك إبراىيم لنيل درجقدمت الرسالة  اجلمهورية فرع طربق"

 .مصباح ادلنريد.( 2 ،أزتد جالل الديند. (21إشراف

يف ليبيا من خالل  متطلبات عملية حتول ادلصارف التقليدية إىل ادلصارف اإلسالمية ىذه الدراسة إىل بيانىدفت          

ها عملية التحول م الباحث ببيان العقبات اليت توجهكما قالى مصرف اجلمهورية بطربق،ة ادليدانية اليت أجراىا الباحث عالدراس

 .ميةتحول حنو ادلصرفية اإلساللوالدوافع األساسية ل

ادلصارف حتول من خالل وصف وحتليل ظاىرة متطلبات ،إستخدم الباحث ادلنهج الكيفي يف ىذه الدراسة حيث         

إن الدوافع األساسية اليت دفعت مصرف ، نتائجولقد توصل الباحث إىل عدة ،ليبيا التقليدية إىل ادلصارف اإلسالمية يف 

النجاح ،و اجلمهورية بطربق للتحول حنو ادلصرفية اإلسالمية ىي اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ،ومن مث الدوافع القانونية 

 .اإلسالمية خاصة ويف العامل عامة الذي حققتو ادلصارف اإلسالمية بالدول

لتحول حنو ادلصرفية اإلسالمية يف ليبيا ىي ادلتطلبات السياسية من األساسية لتطلبات ادل إن وكانت اىم نتائج الدراسة،        

،ومن مث ادلتطلبات القانونية ادلصرفبضرورة تعيني مراقب شرعي بالشرعية يت ادلتطلبات ومن بعدىا تأمن بالبالد ،توفرياألحيث 

دور اإلعالم و ،ومن مث تأيت ادلتطلبات اإلداريةمن خالل وضع قوانني مستقلة للمصارف اإلسالمية عن ادلصارف التقليدية، 

أن أىم العقبات اليت تقف يف وجو مصرف اجلمهورية فرع طربق ىي ، و  وتدريس ختصص اإلقتصاد اإلسالمي باجلامعات الليبية

،ومن مث العقبات الداخلية العقبات الشرعيةو  يف البالد يةاألمن إستقراراألوضاع عدمادلتمثلة يف لسياسية اخلارجية العقبات ا

القانونية اخلارجية ،ومن مث العقبات اإلدارية الداخلية ،مث عدم إقامة زتالت إعالمية ومؤدترات يف ادلؤسسات التعليمية واحملطات 

 العلوم وادلالية وادلصرفية اإلسالمية يف اجلامعات الليبية .التلفزيونية،وعدم تدريس ختصص 
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This research aims to explain the claim of transitional processes of 

conventional bank into sharia bank in Libya through field study which has done by 

the researcher in state bank in Thubruq and also to explain the obstacle which is faced 

in the transitional processes iand the main motivation in it into sharia bank. 

The researcher uses qualitative method by describing and analyzing the claim 

phenomenon of conventional bank into sharia bank. 

The result of this research shows that the main motivation which supports 

state bank branch Thubruq to transition into sharia bank with the commitment to run 

the law of Islamic sharia, then the law motivation by the success of sharia banks in 

some Islamic nations around the world. The biggest claim to trans into sharia bank in 

Libya has done by the politics to keep the stability of nation’s security. The demands 

of religion is to control the sharia bank after the demands to make the special law for 

sharia bank. The management, media and Islamic economy study also give the same 

demands in some universities in Libya. The obstacle faced by the state bank branch 

Thubruq is the obstacle of foreign politics, internal management, no media activity, 

and muktamar in some educational institutions and television stations, and no study 

of financial and sharia banking in some universities in Libya. 
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ABSTRAK  

 

Mousa Ahmed Abdo Omar. 2016. Tuntutan Peralihan dari Bank Konvesional 

Menjadi Bank Syariah di Libya (Studi Lapangan di Bank Negara Cab. Thubruq). 

Tesis. Jurusan Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing I : Dr. Ahmad Jalaluddin. Pembimbing II : Dr.Mousbah  ul 

Munir .  

Kata Kunci: Tuntutan, Peralihan, Bank Konvensional, Bank Syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tuntutan proses peralihan bank 

konvensional menjadi bank syariah di Libya melalui studi lapangan yang dilakukan 

oleh peneliti di bank negara di Thubruq. Dan juga untuk menjelaskan hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam proses peralihan serta motivasi utama dari 

peralihannya menjadi bank syariah.  

Peneliti menggunakan metode kulitatif dalam penelitiannya dengan cara 

mendeskripsikan, menganalisis fenomena tuntutan peralihan bank konvensional 

menjadi bank syariah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi utama yang mendorong bank 

negara cab. Thubruq untuk beralih menjadi bank syariah adalah komitmen 

menajalnkan hukum-hukum syariat islam, kemudian motivasi undang-undang dan 

termotivasi oleh kesuksesan yang diperoleh oleh bank-bank syariah yang ada di 

beberapa negara islam dan dunia. Adapun tuntutan terbesar dalam hal peralihan 

menjadi bank syariah di Libya adalah tuntutan politik, dimana untuk menjaga 

stabilitas keamanan negara, kemudian tuntutan agama yang menuntut adanya 

pengontrol syariah untuk bank, setelahnya tuntutan undang-undang berupa 

pembuatan undang-undang khusus untuk bank syariah yang berbeda dengan undang-

undang bank konvensional, kemudian tuntutan managemen dan yang terakhir adalah 

peran media dan pembelajaran ekonomi islam di beberapa universitas di Libya. 

Begitujuga dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bank negara cab. 

Thubruq adalah hambatan politik luar negeri berupa ketidak stabilan kondisi 

keamanan negara, hambatan agama yang bersifat internal, hambatan undang-undang 

luar negeri, hambatan-hambatan managemen internal, tidak adanya gerakan media 

dan muktamar di beberapa lembaga pendidikan dan stasiun televise, dan juga tidak 

ada pembelajaran ilmu keuangan dan perbankan syariah pada beberapa universitas di 

Libya. 
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 الفصل األول

 والدراسات السابقةاإلطار العام 

 

 خلفية الدراسة : - أ

عليو أفضل الصبلة اؼبرسلُت ؿبمد أشرؼ األنبياء و  علىلصبلة والسبلـ اغبمد  رب العاؼبُت وا       

 وأزكى التسليم ، أما بعد :

سبلمية بأف أكمل ؽبا دينها وأمت عليها نعمتو بأف شرع ؽبا اإلسبلـ مة اإللقد أنعم ا على األ       

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي  ﴿سبحانو وتعالى :دينًا فقاؿ يف ؿبكم التنزيل 

ْسََلَم ِديًنا ﴾ ]المائدة ، لذا فإف من ضروريات شرعو سبحانو وتعاىل اإللتزاـ  [ 3: َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

: ﴿ثُمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مَِّن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها لقولو تعالى  بأحكامو وتطبيقو وحده الشريك لو ؛

ة ماأنزلت يعة االسبلميبأف الشر ، ومن اؼبعلـو  [18َوََل تَ تَِّبْع َأْىَواء الَِّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن﴾ ]الجاثية : 

الشر تياف باػبَت ؽبم ، ودفع اد يف الدنيا واآلخرة ، وذلك باإلالعب أصبل إال لتحقيق مصاٌف

أو لتحقيق األمرين أمُت اؼبصاٌف ، أولدفع اؼبفاسد ،وأف كل حكم شرعي مانزؿ إال لتوالضررعنهم ،

حكاـ اليت تكفل وأوجد ؽبا األ، رعمعًا ، وأنو مامن مصلحة يف الدنيا واآلخرة إال وقد رعاىا اؼبش

ال وبينها للناس فسدة للناس يف الدنيا واالخرة ، إإهبادىا واغبفاظ عليها ، وأف اؼبشرع مل يًتؾ م
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ليت بينتها ونظمتها الشريعة وصبلة األحكاـ ا 1وأرشدىم إىل اجتناهبا والبعد عنها نها، وحذرىم م،

ليت منحتها الشريعة اإلسبلمية للماؿ ، إذ اعتربتو ية الؤلنباؼبعامبلت اؼبالية ، وذلك اإلسبلمية أحكاـ 

إحدى الضرورات اػبمس اليت التستقيم اغبياة إال هبا ،وعليو فإف من مقتضيات ىذا التشريع إلتزاـ 

عامبلت خبللو معظم اؼبسبرمن اؼبصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية بأحكامو بإعتباره الشرياف األساسي الذي 

بدأت األنظار  2مع قباح فكرة اؼبصارؼ اإلسبلميةعبماعات على حد سواء ،د وااؼبالية بُت األفرا

حيث تطّور كبَت حىت من ِقبل الدوؿ الغربية،تلتفت إليها لتحاط بعد سنوات قليلة باىتماـ دويل  

، 2008االىتماـ الدويل بالصناعة اؼبصرفية اإلسبلمية والتمويل اإلسبلمي بعد األزمة العاؼبية عاـ 

واليت ما زالت توابعها تلقي بظبلؽبا علي األسواؽ الدولية جرّاء الديوف الدولية والتعامل باؼبداينات، 

لى الساحة االقتصادية الدولية، فزاد فأضحى االىتماـ بالتمويل واؼبصارؼ اإلسبلمية واقعا ملموسا ع

· دولة 60مصرؼ يف  500إىل حوايل  2013بذلك عدد اؼبصارؼ اإلسبلمية يف العامل ليصل سنة 

مليار دوالر، إىل جانب ما ال يقّل عن  200ويقّدر رصيد التمويل باؼبصارؼ اإلسبلمية تريليوف و

مليار  300يد التمويل بتلك اؼبصارؼ بنك تقليدي يقّدـ منتجات مصرفية إسبلمية، وبلغ رص 330

 800ويتوقّع مصرفيوف وـبتصّوف اقتصاديوف أف يصل عدد اؼبصارؼ اإلسبلمية يف العامل إىل · دوالر

، ال سّيما بعد أف أطلقت اإلمارات العربية اؼبّتحدة مبادرة )ديب 2015مؤسسة مصرفية حبلوؿ عاـ 

                                                           
 1اللجنة االستشارية العليا الستكماؿ تطبيق الشريعة  ، الديواف األمَتي ، الكويت ، ط"،التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة اإلسَلمية  ،".  ؿبمد الزحيلي1
 . 18،ص 2000،
ؾبلة مستقلة تصدر عن شركة أخبار اليـو للطباعة و ، أخبار اليوم الجزائرية" وعقبات يف اعبزائر، "·· قباح عاؼبي·· . مقالة بعنواف : البنوؾ اإلسبلمية تتحّدى الربا2

 .2014/ أكتوبر 1النشر و التوزيع ،
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ت شركة )أرنست أند يانج( إحدى أىّم الشركات عاصمة عاؼبية لبلقتصاد اإلسبلمي(، ووفق تقديرا

تريليوف  2حوايل  2015اؼبهنية يف العامل من اؼبتوّقع أف تبلغ حجم الصناعة اؼبصرفية اإلسبلمية عاـ 

ىذا، وسبارس اؼبصارؼ · تريليوف دوالر مّت تسجيلها شهر مارس من العاـ اؼباضي 1.5دوالر مقابل 

واالستفادة من التجارب اب اؼبعامبلت يف الفقو اإلسبلمي،بو اإلسبلمية نشاطها باالستفادة من أ

العملية للمصارؼ التجارية دبا ال ىبالف الشريعة اإلسبلمية، مّث باستقراء األحكاـ الفقهية يف اعبوانب 

اؼبستحدثة واعبديدة من اؼبعامبلت اؼبصرفية عن طريق االجتهاد واالستنباط من الفقهاء وعلماء 

اغباضر على ضوء األصوؿ الشرعية اؼبقّررة الثابتة والنصوص الفقهية الواسعة، مع الشريعة يف العصر 

االستفادة من التقنية اغبديثة كإدخاؿ اغباسب اآليل يف اؼبصارؼ اإلسبلمية وأجهزة الصرافة اآللية 

 ·اؼبتطّورة وخدمة البنك الناطق

 من القرف اؼبيبلدى اؼبنصـر ظاىرة وقد واكب ظاىرة انتشار اؼبصارؼ اإلسبلمية يف النصف الثاين     

كانت البداية يف مصر عاـ  البنوؾ التقليدية كبو اؼبصرفية اإلسبلمية. *ظاىرة ربوؿ أخرى وىى

حُت انشأ بنك مصر أوؿ فرع إسبلمي لو يف منطقة األزىر بالقاىرة  وىو ) فرع اغبسُت  ،1980

فرعا كما قامت بنوؾ  29البنك بلغ عددىا للمعامبلت اإلسبلمية( مث تبله افتتاح فروع أخرى لنفس 

 للمعامبلت اإلسبلمية. تقليدية  أخرى دبصر بفتح فروع

وؿ من مصرؼ ربوي إىل مصرؼ يعمل وفق ألحكاـ ، أي ربربويل اؼبصارؼ التقليدية إىل اؼبصارؼ اإلسبلمية اهرت كلمة ربوؿ يف ىذه الدراسة يقصد هبظأينما *.  

 الشريعة اإلسبلمية .
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حيث قاـ البنك األىلي التجاري بإنشاء أوؿ فرع إسبلمي  لو 1990تها السعودية يف عاـ مث تل 

فرعا ىف بداية  161دبدينة جدة ، مث تبله إنشاء وربويل فروع أخرى لنفس البنك وصل عددىا إىل 

، وقد حذا حذونبا أغلب البنوؾ  السعودية ،حىت أصبح العمل اؼبصريف اإلسبلمي  ـ2005عاـ 

كل بنوؾ اعبهاز اؼبصريف السعودي ولكن بدرجات متفاوتة حسب درجة ربوؿ كل بنك كبو يقدـ ىف  

ماليزيا الكويت ،و مثل:  مث انتقلت الظاىرة إىل العديد من دوؿ العامل 3 اؼبصرفية اإلسبلمية.

 .  4،واندونيسا

% موافقوف على 79 تبُت النتائج أف بأف دوافع التحوؿ يف ليبيا5أجريت يف ليبيا دراسة أثبثت و         

% من أفراد العينة لديهم الرغبة يف ربرير 82.3توفر اؼبقومات األساسية للقياـ بعملية التحوؿ، وأف 

% منهم قناعة كبَتة بأف الدافع الرئيسي 91اجملتمع اللييب من التعامل اؼبصريف الربوي، كما أف لدى 

 ل بالربا.للتحوؿ ىو اػبوؼ من ا سبحانو وتعاىل وسخطو من التعام

ة للمصارؼ بعض الدراسات والبحوث السابقعلى وانبثقت مشكلة الدراسة بعد اإلطبلع       

اؼبرحلة الراىنة يف واليت اتضح من خبلؽبا وجود العديد من اؼبشاكل والصعوبات  ،التقليدية يف ليبيا

،وضعف والقروض()الفائدة،إنعداـ الثقة باؼبعامبلت اليت تقدمها اؼبصارؼ التقليدية مثلواؼبتمثلة يف 

 .الشريعة االسبلمية صرفية واؼبالية مع ، إضافة إىل تعارض القوانُت اؼبالطلب عليها
                                                           

 .37" ،من ىذه الدراسة  ص وأوجو التشابو "أىم الفروق الجوىرية بين المصارف التقليدية والمصارف اَلسَلمية . أنظر 3
 . 66-58، من ىذه الدراسة ، ص "" تجارب بعض الدول اإلسَلمية في التحول نحو المصرفية إلسَلمية . أنظر4
دراسة تطبيقية على مصريف اعبمهورية والتجارة  "تحول المصارف التقليدية في ليبيا نحو الصيرفة اإلسَلمية" مصطفى علي أبوضبَتة ونوري ؿبمد اسويسي . :5

 .31والتنمية، ورقة مقدمة ؼبؤسبر اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية الثاين ، ص
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ومن اؼبتوقع أف يدخل قرار اؼبؤسبر الوطٍت اللييب حبظر اؼبعامبلت الربوية بُت الفرد الطبيعي والفرد      

. وجاء القرار بعد نقاشات 6الفًتة اؼبقبلةاؼبعنوي )الشركات واؼبؤسسات( يف اؼبصارؼ حيز التنفيذ يف 

واسعة بُت اللجاف اؼبالية واألوقاؼ والدستورية بالتشاور مع اللجنة اؼبنبثقة عن مصرؼ ليبيا اؼبركزي 

للصَتفة اإلسبلمية. وتركت اللجنة اؼبالية باؼبؤسبر حظر الربا سواء بُت األفراد أو جهات للمصارؼ 

التعامبلت اإلسبلمية. وينطلق القرار اللييب من الدعوات الشعبية، على مدى عامُت إىل حُت انتظاـ 

على حد قوؿ رئيس اللجنة اؼبالية عبد السبلـ نصيو يف مقابلة مع اعبزيرة نت، أشار فيها إىل أف 

 اجملتمع اللييب متدين بطبيعتو وال يرغب يف اؼبعامبلت الربوية. 

وقاـ الباحث بالدراسة اؼبيدانية على مصرؼ اعبمهورية بطربؽ، وذلك ألنو فرع من فروع مصرؼ      

أقدـ وأكرب اؼبصارؼ التقليدية يف  حيث يعترب مصرؼ اعبمهوريةهورية الفرع الرئيسي يف ليبيا و اعبم

 وليبيا، وى لفكرة اؼبصرفية اإلسبلمية يف اً عمدمصرؼ  ثر، وىو أك7ىا أصوال وأرباحار ليبيا وىو أكث

 ،حيث توقفراحبة لؤلمر بشراءباؼبقدًن صيغة التمويل اإلسبلمي ية من حيث تبأوؿ اؼبصارؼ اللي

، وذلك بسبب تردي 2013مصرؼ اعبمهورية بطربؽ عن تقدًن اؼبراجبة اإلسبلمية يف هناية سنة

 األوضاع األمنية بالببلد .

: عن أيب سعيد اػبدري قاؿ : ظبعت رسوؿ ا صلى ا (ملسو هيلع هللا ىلص) من قول النبيوإنطبلقا       

ع فبلسانو،فإن لم يستطع ، فإن لم يستط"من رأى منكم منكرا فليغيره بيدهعليو وسلم يقوؿ : 
                                                           

 .1/2013-15،  موقع ليبيا المستقبل " أراء ليبية بعد حظر الربا باؼبصارؼ " ،منشورة على . مقالة بعنواف :6
 . 19_17(، ص:2014اىل  2008خبلؿ الفًتة )"ورقة حول:تطور أىم بيانات المصارف التجارية في ليبيا"، . مصرؼ ليبيا اؼبركزي، 7
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 يُترفصُت اؼبصاؼبتخت ،وعلىعامةمن الواجب على اؼبسلمُت  ،فإف8وذلك أضعف اإليمان "فبقلبو،

وإهباد من خبلؿ بياف مواطن اػبلل أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،الف ىبالسعي كبو تغيَت كل ما ،خاصة

ودبا أف معظم اؼبصارؼ يف ليبيا التلتـز يف فبارستها ،من اؼبختصُت الشرعيُتالبدائل الشرعية اؼبناسبة 

ربويل   متطلباتفقد جائت ىذه الدراسة لتبُتصرفية بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية،لؤلعماؿ اؼب

ماىي اغبلوؿ ،و   اؼبصرفية اإلسبلميةاىلالتحوؿ  عقباتو ،اإلسبلميةاؼبصارؼ  اؼبصارؼ التقليدية إىل

 .ليبيا فرع طربؽ بمصرؼ اعبمهورية يدانية على اؼبدراسة من خبلؿ الؼبواجهتها، 

 مشكلة الدراسو : -ب 

حيث اتضح بليبيا ،يف اؼبصارؼ العاملو وية ربلكثرة اؼبعامبلت التتمثل مشكلة الدراسة وذلك       

وجود العديد من اؼبشاكل والصعوبات اليت تواجو ىذه اؼبصارؼ يف اؼبرحلة الراىنة واؼبتمثلة يف إنعداـ 

،وضعف الطلب عليها ، والقروض( )الفوائد الثقة باؼبعامبلت اليت تقدمها اؼبصارؼ التقليدية مثل

 إضافة إىل تعارض القوانُت اؼبصرفية واؼبالية مع الشريعة االسبلمية .،

صارؼ اإلسبلمية يف ليبيا ربويل اؼبصارؼ التقليدية اىل اؼب لعدـ وجود دراسو تناولت متطلباتو       

لتحوؿ كبو ات عقباللتغلب على  وؿاغبلي وماى،عملية التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية عقبات و 

 .اؼبصرفية اإلسبلمية 

                                                           
المنهاج شرح صحيح  نهي عن اؼبنكر من االيباف وأف االيباف يزيد .أنطر: ؿبي الدين ، النووي، ، باب بياف كوف ال ، كتاب اإليمان. أخرجو مسلم يف صحيحو  8

 .103"، ترقيم وزبريج ؿبمد فؤاد عبد الباقي ، ربقيق عرفاف حسونة ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتوت ، اجمللد الثاين ، ص  المسلم بن الحجاج
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 أسئلة الدراسو : -ج

 دوافع مصرؼ اعبمهورية بليبيا فرع طربؽ للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ؟ ماىي : 1س

 صرؼ اعبمهوريةدبعملية ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية إىل اؼبصارؼ اإلسبلمية ماىي اؼبتطلبات :  2س 

 ؟ بليبيا فرع طربؽ 

كبو  طربؽ للتحوؿبليبيا فرع ليت يواجهها مصرؼ اعبمهورية ا عملية التحوؿماىي معوقات : 3س

 ؟ على تلك العقبات لتغلبماىي اغبلوؿ الواجب توافرىا لو  اؼبصرفية اإلسبلمية

 أىداف الدراسو : -د

مصارؼ تقدـ  يف ليبيا إىل  التقليديةهتدؼ ىذه الدراسة إىل بياف متطلبات ربوؿ اؼبصارؼ      

 خدماهتا بطريقة تنسجم وتتفق مع قواعد وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية وذلك من خبلؿ:   

 .يف ليبيامعرفة دوافع عملية التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية دبصرؼ اعبمهورية  -1

 الواجب توافرىا لتحوؿ مصرؼ اعبمهورية طربؽ ليبيا كبو اؼبصرفية اإلسبلمية . بياف اؼبتطلبات -2

وسبل  سبلميواإل يةرفاؼبصعند ربولو إىل مصرؼ اعبمهورية طربؽ ليبيا اليت تواجو  ئقالعوا معرفة -3

 . التغلب على ىذه العوائق
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 : أىمية الدراسو -ى    

 : األىمية النظرية  -

تنبع أنبية الدراسة من الدور الذي تلعبو اؼبصارؼ يف اغبياة االقتصادية اغبديثة، فهي    -1

االقتصاد الذي بدوهنا يقف عن الدوراف. وؼبا كانت اؼبصارؼ تعترب قطب الرحى ؽبذا 

كاف البد يف ليبيا، التقليدية تصطدـ وتتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ومقاصدىا

تناولت ولعدـ وجود دراسة  من البحث عن وسيلة يبكن هبا ترشيد عملياهتا الربوية،

، تكمن أنبية ىذا سبلميةرؼ اىل مصاويل اؼبصارؼ التقليدية يف ليبيا إرب تمتطلبا

 .اؼبوضوع

على فرع من فروع مصرؼ اعبمهورية ، ويعترب مصرؼ اعبمهورية ىذه الدراسة جريت إ  -2

من أقدـ اؼبصارؼ التقليدية يف ليبيا وأكثرىا أصوال وأرباحا ومن حيث الودائع واإلئتماف، 

تقدًن اؼبراحبة  وأوؿ مصرؼ تقليدي يف ليبيا ىبوض ذبربة اؼبصرفية اإلسبلمية من حيث

 باألمر بشراء .

 ية :ملاألىمية الع -

 األيت :من خبلؿ تنبع أنبية ىذه الدراسة العلمية            
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، والنمو 9ليت قامت بالتحوؿ كبو اؼبصرفية االسبلمية سبلمية ااح التجارب العربية واإلقبمن  -1

 العمبلء.ؼبنتجات اليت تليب رغبات اوتنوع  ،االقتصادي اؼبلحوظ فيها

تشجع اؼبصارؼ العاملة يف ليبيا للتحوؿ السريع والتخلص من النظاـ سىذه الدراسة إف   -2

 وماىي الوسيلة للتغلب عليها ،بات التحوؿ قاؼبتطلبات وعالربوي وذلك من خبلؿ معرفة 

يف  اوعواقبهة )الربوية (،قليديالتوتتجلى خطورة اؼبصارؼ ،ؼبصرفية اإلسبلميةكبواتحوؿ لل

الَِّذيَن يَأُكُلوَن الرِّبَا ََل يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم ﴿من قولو تعاىل :انطبلقا القرآف الكرًن، 

يطَاُن ِمَن الَمسِّ َذِلَك بِأَن َُّهم قَاُلوا ِإنََّما الَبيُع ِمثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ اهللُ  الَِّذي يَ َتَخبَّطُُو الشَّ

َفَمن َجاَءُه َموِعَظٌة ِمن رَبِِّو فَانتَ َهى فَ َلُو َما َسَلَف َوَأمُرُه ِإلى اهلِل َوَمن  الَبيَع َوَحرََّم الرِّبَا

 [. 275: البقرة] لنَّاِر ُىم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾ َعاَد فَُأولَِئَك َأصَحاُب ا

 حدود الدراسو : -ز

 الحدود الموضوعية للدراسة: .1

دراسة سبلمية التقليدية اىل اؼبصارؼ اإلؼبصارؼ ربويل ا تناولت ىذه الدراسة متطلبات 

 . ليبيا فرع طربؽعلى مصرؼ اعبمهورية ميدانية 

 . الحدود المكانية:2

                                                           
 . 25، من ىذه الدراسة ، صفي التحول نحو المصرفية اَلسَلمية "تجارب بعض الدول اَلسَلمية :" أنظر 9.
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ؽ ليكوف ؿبل ليبيا فرع طرب لدارسة على مصرؼ اعبمهورية بذه ااغبدود اؼبكانية ؽب تقتصر أ   

 للدراسة اؼبيدانيو.

 . الحدود الزمنية:3

 . 2016 -2015سنة أقتصرت مدة ىذه الدراسة على    

 . الحد البشري :4

 العاملُت دبصرؼ اعبمهورية بليبيا فرع طربؽ .  

يقصد دبصطلحات الدراسة التعريفات اليت يعتمد عليها  مصطلحات الدراسو :تحديد  -ح

 الباحث يف دراستو، وىي:

متطلَّبات : صبع ُمَتطلَّب متطلَّبات و : ُمْقَتَضَياتُػَها َوَحاِجَياتُػَها  10ُمَتطَلََّباُت اغْبََياةِ  :ت متطلبا  -1

شيء أساسّي ال غٌت عنو ُمتطّلب َب أمر أو عمل يُطَلب ربقيقو ،اسم مفعوؿ من تطلَّ 

 . جامعّي : ُمَقّرٌر هبب على صبيع طبلب اعبامعة دراستو قبل التخرُّج

                                                           
من  خبلؿ الكتاب األلكًتوين الرابط :  معجم عربي عربي" -"معنى متطلبات في معجم المعاني الجامع . : أنظر : 10

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA./ 
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 ،القانونيةالسياسية و اغباجيات  تلكىي  ىذه الدراسة عرفها الباحث بأنها :في و     

 عملية ربوؿ اؼبصرؼ اؼبراد ربويلو حىت تتمالبشرية ،وتأىيل اؼبوارد  ،واإلدارية والشرعية،

   .ح اجنبالشكل اؼبطلوب و 

ْرَقى الصَّعب من اعبباؿ  11عقبات :    -2
َ
 َعَقبة اعبمع : َعَقَباٌت ِعَقاٌب و الَعَقَبُة : اؼب

 ، وعائٌق ما يعًتض سََت العمل ، أو وبوؿ دوف ربقيق شيء وبلوِغو، 

  و الَعَقَبات : الصَِّعاب ، اْلَمَصاِعب ، اْلَمَوانِع ، الَعَواِئق .

من التحوؿ كبو  اليت يواجهها اؼبصرؼ وسبنعو  : ىي الصعوبات في ىذه الدراسةيقصد بها و      

ات داخلية أوخارجية فهي اليت تقف يف طريق اؼبصرؼ سواء كانت تلك العقباؼبصرفية اإلسبلمية 

 .الذي يرغب يف التحوؿ وسبنعو أوتصعب عملية التحوؿ بنجاح 

يعٍت التنقل من موضع إىل موضع آخر، واالنتقاؿ من حاؿ والتحول في اللغة: التحول :   -3

ُغوَن  ﴿إىل حاؿ، واالسم اغِبوؿ، ومنو قولو تعاىل:  َها ِحَوَلً َخاِلِديَن ِفيَها َل يَ ب ْ  َعن ْ

 أي: ربوالً وتغَتاً وانتقااًل.  ( [108]الكهف: )﴾

، 12فهو االنتقاؿ من وضع فاسد شرعًا إىل وضع صاٌف شرعاً َلصطَلح: ايف أما         

ويكمن الفساد يف الوضع القائم اؼبطلوب التحوؿ عنو يف التعامل بأنواع من اؼبعامبلت 

                                                           
 سابق .. اؼبرجع ال11

ىػ 1412، الكويت، من منشورات مركز اؼبخطوطات والًتاث والوثائق، 1"، طتحول المصرف الربوي إلى مصرف إسَلمي ومقتضياتو. سعود ؿبمد الربيعة، " 10
 .15، ص
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الطليعة منها التعامل بالربا أخذاً وعطاًء، ىو ؿبـر شرعاً اؼبصرفية اؼبخالفة ألحكاـ الشرع، ويف 

ؼبا ينطوي عليو من اإلضرار باجملتمعات اإلسبلمية واستغبلؿ ظروفهم اؼبعاشية وحاجتهم 

 االقتصادية.

ىي العائد الذي ربصل عليو اؼبصارؼ التقليديو عند منح القروض 13 الفائدة المصرفية:  -4

مقابل  ماوبصل عليو اؼبودعوف واؼبدخروف واؼبؤسسات ،وىيالئتمانيو لؤلفراد والتسهيبلت ا

 .مدخراهتم يف تلك اؼبصارؼ

ة مئوية ، سنوية ىو الزيادة اؼبشروطو يف القرض حبسب مبلغو ومدتو واليت ربدد بنسب14: الربا -5

مايعرؼ اليـو بالفائدة اؼبصرفية ، واليت اتفق معظم علماء الشريعة  أو غَت ذلك ، وىو

َوَأَحلَّ اللَُّو حرمو ا سبحانو وتعاىل بقولو ﴿ اإلسبلمية على ربريبها واعتبارىا من الربا الذي

 (.275)البقره : ﴾اْلبَػْيَع َوَحرَّـَ الرِّبَا 

 

 

 

 

                                                           
 .25مرجع سبق ذكره ،ص تحول المصارف التقليديو للعمل وفق لألحكام الشريعة اَلسَلميو". يزف خلف العطيات ،"13
 .25اؼبرجع السابق ، ص. 14
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 الدراسات السابقة : -ل 

ستقصاء الدراسات اليت ؽبا عبلقة هبذه الدراسة ربصل الباحث على من خبلؿ البحث وا      

 :وىي على النحو االيت  وقد قاـ الباحث بًتتيبها من األحدث إىل األقدـ،عدد من الدراسات ،

"تقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف  ( ؛2014) دراسة مريم رستم -1

 15:إسَلمية"

اؼبداخل اؼبتبعة يف ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية كبوالعمل اؼبصريف ىدفت ىذه الدراسة تقييم       

االسبلمي مع اقًتاح مبوذج تطبيقي للتحوؿ يبلئم طبيعة عمل اؼبصارؼ التقليدية يف سورية، 

 وكانت نتائج ىذه الدراسة ،على النحو األيت :

لي أدى إىل وقد توصلت الباحثة إىل العديد من النتائج أنبها أف مدخل التحوؿ الك       

حدوث ربسن جوىري يف صبيع مؤشرات الدراسة )السيولة والرحبية والنشاط ( للمصرؼ ؿبل 

الدراسة، كما توصلت أيضًا إىل أف مدخل التحوؿ الكلي ىو اؼبدخل االفضل من حيث كفاءة 

العمليات التشغيلية حيث حقق اؼبصرؼ أعلى نسبة توظيف ؼبوارده مقارنة باؼبصارؼ االخرى 

دراسة؛ ىذا من جهة ومن جهة أخرى استطاع مدخل التحوؿ الكلي امتصاص اػبسارة ؿبل ال

اليت تكبدىا اؼبصرؼ دوف أف يتعرض ؼبخاطريف السيولة حيث استطاع اؼبصرؼ اافظة عمى 

                                                           
مبوذج مقًتح للتطبيق على اؼبصارؼ السورية ،اطروحة مقدمة لنيل درجة  ""تقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسَلمية.  مرًن سعد رستم ، 15

 .2014الدكتوراه يف العلـو اؼبالية واالسبلمية ،جامعة حلب سوريا ،
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نسبة سيولة ضمن اغبدود اؼبثلى ؽبا، من أجل ذلك أوصت الباحثة بضرورة استفادة اؼبصارؼ 

سواء من خبلؿ افتتاح  –ربولت جزئيًا إىل العمل اؼبصريف اإلسبلمي  واليتاالتقليدية اػبالصة 

من ذبارب اؼبصارؼ اليت ربولت بشكل كلي إىل العمل اؼبصريف  -فروع أو نوافذ إسبلمية

االسبلمي، وذلك ؼبا أثبتتو الدراسة من قباح ىذا اؼبدخل وقدرتو على ربسُت مؤشرات السيولة 

ل الدراسة، كما أوصت بضرورة تعديل القوانُت والتشريعات والرحبية والنشاط لدى اؼبصرؼ ؿب

اؼبصرفية السورية حبيث تستوعب عملية التحوؿ الكلي، وأخَتا أوصت الباحثو اؼبصارؼ التقليدية 

يف سورية بالتدرج يف التحوؿ وذلك ابتداء من النموذج اؼبقًتح لكونو يشكل مبذجة مبسطة 

ل يراعي كافة وصوالً إىل تصميم مبوذج متكاميف االسبلمي،لكيفية التحوؿ الكلي إىل العمل اؼبصر 

 لمصارؼ التقليدية اؼبتحولة.لاالدارية، اؽبيكل التنظيمي (  اعبوانب )القانونية

(؛ " الفروع اإلسَلمية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس 2010دراسة السرحي)  -2

 16وعوامل النجاح":

الفروع اإلسبلمية من حيث نشأهتا وتطورىا وأىم أىدافها ومن تناولت ىذه الدراسة ماىية        

مث قاـ الباحث بعرض الضوابط االساسية البلزمة لتأسيس الفروع اإلسبلمية يف اؼبصارؼ التقليدية 

حيث بُت الباحث وجود عدة ضوابط أنبها الضوابط الشرعية والضوابط اؼبالية و الضوابط 

 لضوابط.ااسبية و اإلدارية وغَتىا من ا

                                                           
 حبث مقدـ إىل مؤسبر"الفروع اإلسَلمية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح"، . لطف ؿبمد السرحي ، 16

 . 2010اؼبصارؼ اإلسبلمية اليمنية الواقع وأفاؽ اؼبستقبل، اعبمهورية اليمنية،
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وقد توصل الباحث إىل أف أىم اؼبعوقات و التحديات اليت تواجو تأسيس الفروع        

اإلسبلمية يف اؼبصارؼ التقليدية ىي معوقات إدارية و معوقات ذات صلة باؼبوارد البشرية و 

معوقات ذات صلة بالنظم والسياسات، من أجل ذلك أوصى الباحث لضماف قباح الفروع 

اؼبصارؼ التقليدية ضرورة تطبيق اؼببادئ الرئيسية التالية: التخطيط العلمي و اإللتزاـ  اإلسبلمية يف

الشرعي و اإلعداد اؼبناسب للكوادر البشرية باإلضافة إىل ضرورة تطوير النظم والسياسات 

 اؼببلئمة.

أثر التحول للمصرفية اإلسَلمية في تطوير آليات " (؛2010العطيات والحكيم ) دراسة -3

 17":وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفها

التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية مفهومو، ودوافعو، ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على معٌت 

 وأشكالو، وأساليبو، وحكمو الفقهي.

و أثر التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية يف تطوير آليات وأدوات استقطاب اؼبوارد اؼبالية وتوظيفها و 

ذبارب عملية ألثر التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية يف تطوير آليات وأدوات استقطاب اؼبوارد استعراض 

اؼبالية وتوظيفها، و مدى إمكانية استفادة القطاع اللييب من التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية يف تطوير 

 آليات وأدوات استقطاب اؼبوارد اؼبالية وتوظيفها ، وتوصل الباحثُت إىل النتائج األتية :

                                                           
ورقة مقدمة استقطاب الموارد المالية وتوظيفها "،" أثر التحول للمصرفية اإلسَلمية في تطوير آليات وأدوات . يزف خلف العطيات ومنَت سليماف اغبكيم ، 17

 .2010ؼبؤسبر اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية الثاين ،
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ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية للمصرفية اإلسبلمية أمر واجب شرعا، وأسلوب التدرج يعترب من  -

 أقبح األساليب اؼبتبعة يف تنفيذ التحوؿ، وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.

ىناؾ رغبة من قبل القائمُت على اؼبصارؼ التقليدية يف االلتزاـ بأحكاـ الشريعة  -

 بة وحدىا ال تؤثر يف التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية.اإلسبلمية، إال أف ىذه الرغ

 يعترب توفر اؼبوارد البشرية اؼبؤىلة من أىم متطلبات التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية. -

إّف تشريع القوانُت واألنظمة اؼبصرفية اليت تسّهل وتنّظم وتضبط وتوّضح عملية التحوؿ  -

 بلمية.ومتطلباهتا، سيؤثر بشكل كبَت يف التحوؿ للمصرفية اإلس

إف ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية للمصرفية اإلسبلمية يساىم بشكل فعاؿ يف تطوير صيغ  -

 وأساليب استقطاب األمواؿ وتشغيلها.

إف إمكانية ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية يف ليبيا للمصرفية اإلسبلمية متاحة بكافة أشكاؽبا  -

 وصورىا اليت تتبلءـ وطبيعة اجملتمع اللييب.

(؛ "تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة 2007دراسة العطيات ) -4

 18":اإلسَلمية 

ىدفت ىذه الدراسة إىل بياف مفهـو التحوؿ ، ودوافعو ، ومصادره ، وأنواعو ، وأىم         

اؼبتطلبات والعقبات اليت تواجو تنفيذه ، باإلضافو إىل بياف اغبكم الشرعي اؼبتعلق دبوضوع التحوؿ 

                                                           
، من منشورات دار النفائس للنشر والتوزيع ، األردف ، 1ط" "تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة األسَلمية . يزف خلف سامل العطيات ، 18

2009 . 
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اؼبسائل الفقهية الناصبة عنو ، كما ىدفت إىل التعرؼ إىل أبرز العوامل ومتغَتات اليت قد ، وأىم 

 توثر يف إمكانية ربوؿ اؼبصارؼ التليدية يف األردف للعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية .

اؼبصادر وقد مت بياف اعبوانب النظرية والعلمية والفقهية ؼبوضوع التحوؿ باالعتماد على         

الثانوية اؼبتمثلة بالرسائل اعبامعية ، واألحباث العلمية ، والكتب ، واؼبقاالت ، والتقارير ، وغَتىا 

، أما اعبانب التطبيقي ، فقد سبت صياغتو اعتمادا على اؼبصادر السابقو باإلضافة إىل القياـ 

ؼ التقليدية يف األردف للعمل بدراسة ميدانية للتعرؼ على العوامل اؼبؤثرة يف إمكانية ربوؿ اؼبصار 

 وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية . ومت التوصل للعديد من النتائج يف ىذه الدراسة أنبها :

الهبب على اؼبصرؼ شرعا أف يتخلص من األمواؿ الربوية اؼبقبوضة الناذبة عن أعمالو  -

 السابقة وقبل ازباذه لقرار التحوؿ .

اؼبصارؼ التقليدية اليت ربولت كليًا للعمل وفق  أثبت الواقع العملي قباح ذبربة صبيع -

 أحكاـ الشريعة اإلسبلمية .

تؤثر معظم اؼبتغَتات اليت احتوهتا فرضيات الدراسة يف إمكانية ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية  -

 يف األردف للعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية .

الشريعة اإلسبلمية يؤثر  إف توفر سوؽ مايل يقدـ األدوات اؼبالية اؼبتوافقو مع أحكاـ -

بشكل ملحوظ يف إمكانية ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية يف األردف للعمل وفق أحكاـ 

 الشريعة اإلسبلمية .
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يعترب قباح اؼبصارؼ اإلسبلمية عمومًا من أكثر متغَتات الدراسة تأثَتًا يف إمكانية ربوؿ  -

 مية.اؼبصارؼ التقليدية يف األردف للعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبل

 –(؛ " تقييم ظاىرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسَلمية 2006دراسة مصطفى ) -5

  19":–دراسة تطبيقية عن تجربة بعض البنوك السعودية 

تناولت ىذه الدراسة نشأت وتطور اؼبصرفية االسبلميو وبياف اػبصائص اؼبميزه ؽبا مث         

ية كبو العمل اؼبصريف اإلسبلمي عربيا وعاؼبيا  بشكل تناولت واقع ظاىرة ربوؿ اؼبصارؼ التقليد

عاـ وتطورىا وانتشارىا يف السعودية بشكل خاص من خبلؿ الًتكيز على أربع ذبارب تفصيلية 

سبثلت يف بنك األىلي التجاري وبنك اعبزيرة وبنك الرياض والبنك السعودي الربيطاين ، حيث 

ؿ كما استعرضت آراء االقتصادين والشرعيُت حوؿ أبرزت أىم الدوافع اليت اعتمدهتا يف التحو 

ظاىرة التحوؿ من مؤيد ومعارض، كما بينت حكم التعامل مع اؼبصارؼ التقليدية اليت تقدـ 

اؼبنتجات اؼبصرفية اإلسبلمية ، وبعد ذلك بينت آثار ظاىرة التحوؿ واؼبعوقات اليت تعًتضها ، 

 وكاف من أىم نتائجها مايلي :

البنوؾ التقليدية كبو العمل اؼبصريف اإلسبلمي آثار عديدة من أنبها كاف لظاىرة ربوؿ  -

إثراء الفكر اؼبصريف اإلسبلمي لدى العاملُت واؼبتعاملُت واجملتمع ، وإثراء فقو اؼبعامبلت 

                                                           
، رسالة ماجستَت، غَتمنشورة ، اعبامعة األمريكية اؼبفتوحة ، قسم اإلقتصاد  تقييم ظاىرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسَلمية"" ؿبمد .مصطفى إبراىيم  19

 . 2006اإلسبلمي ، القاىرة ، 
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وزيادة اجتهادات الفقهاء وحركة الفتوى يف ؾباؿ اؼبصرفية اإلسبلمية ، وإذكاء روح 

 اإلسبلمية يف البنوؾ التقليدية وبُت اؼبصارؼ اإلسبلمية .اؼبنافسة بُت الفروع والوحدات 

ارتباط التوسع يف تقدًن اؼبصارؼ التقليدية للمنتجات اؼبصرفية اإلسبلمية برغبة العمبلء  -

 يف اغبصوؿ على ىذه اؼبنتجات .

 .للمصرفية اإلسبلمية من مصرؼ آلخرتعدد مداخل تقدًن اؼبصارؼ التقليديو  -

 

   الدراسات السابقة :التعليق على 

يف قباح عملية ربوؿ اؼبصارؼ سانبت بشكل كبَت  الدراسات السابقة فبا الشك فيو إف     

 فيما يلي: ن تلك الدراساتتتميزعإال أف ىذه الدراسة ،التقليدية إىل اؼبصارؼ اإلسبلمية 

الكتب  صبيع مت التعرؼ يف ىذه الدراسة إىل متطلبات جديدة مل يتم التعرؼ عليها يف -1

وىي اؼبتطلبات السياسية وأيضا مت التعرؼ إىل العقبات سياسية من والدراسات السابقة،

ناحية توفَت االمن واإلستقرار يف الدولة اليت تريد اف ربوؿ مصارفها التقليدية إىل مصارؼ 

عترب من أىم متطلبات وعقبات عملية التحوؿ وىي تالشريعة اإلسبلمية ، تعمل وفق احكاـ

 للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية.خطوة ببل آمن اليبكن ربقيق اي  انوحيث 
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اؼبتطلبات تناولت  يف ليبيا حيث اليوجد دراسةذه الدراسة ىي األوىل من نوعها ،إف ى -2

ل للتغلب على تلك السب يوماى ،التحوؿ،والعقبات اليت تواجههاالواجب توافرىا يف عملية 

 .العواقب

اف سلبيات وبيالتحوؿ يف بعض الدوؿ اإلسبلمية،قامت ىذه الدراسة بتطرؽ ألىم ذبارب  -3

 . ةرب، وطبيعة التحوؿ لكل ذبيف كل ذبربة، وتوضيح نوع التحوؿ وإهبابيات تلك التجارب

على فرع من فروع مصرؼ اعبمهورية بليبيا وىو مصرؼ اعبمهورية فرع ركزت ىذه الدراسة  -4

كرب يف التحوؿ يكمن يف ربوؿ األحيث اف النجاح ليكوف ؿببل للدراسة اؼبيدانية ، طربؽ

مدة التحوؿ كذلك ألف اؼبخاطر فيو اقل من اؼبركزي و  ركزيالفرع اكثر بكثَت من اؼبصرؼ اؼب

 . ركزياؼبمدة التحوؿ يف اؼبصرؼ فيو أقل من 
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 الفصل الثاني

 للدراسة اإلطار النظري

 

وأىم الفروق اإلسَلمية المصارف التقليدية و البنوك ونشأة  مفهوماألول: المبحث

 :همابين

نعرض فهـو ونشأة اؼبصارؼ اإلسبلمية أف قد يكوف من اؼبناسب قبل أف نستعرض م       

مث نتعرؼ على خصائص هما ،ونشأة كل من، سبلمي ومفهـو اؼبصرؼ اإل ؼبفهـو البنك التقليدى

 عبوىرية بينهما ، وأوجو التشابو .،والفروؽ ااؼبصارؼ اإلسبلمية

 : ة ونشأتها وتطورىا التقليدي كو مفهوم البن - أ

 مفهوم البنوك التقليدية: -1

ة ذبميع األمواؿ من أصحاهبا ىف ي، وظيفتها الرئيس20يعرؼ البنك التقليدي بأنو مؤسسة مالية        

يطلبها بفائدة أكرب، ويربح  شكل ودائع جارية وقروض بفائدة ؿبددة إبتداًء ، مث إعادة إقراضها ؼبن

 البنك الفرؽ بُت الفائدتُت ، كما يقدـ اػبدمات اؼبصرفية اؼبرتبطة بعملييت اإلقًتاض واإلقراض .

                                                           
 . 37، من ىذه الدراسة ،  جدول مقارنة البنوك التقليدية والمصارف اإلسَلمية ". أنظر: " 20
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ىو الوسيط، والنشاط اؼبصريف يفًتض وجود طرفُت  أف اؼبصرؼ التقليدي يرى الباحثو        

)اؼبدخر،واؼبقًتض(، واؽبدؼ ىو تقدًن اػبدمة لكبل الطرفُت وذلك هبدؼ اغبصوؿ على األرباح 

 مقابل الوساطو اؼبالية .

 المراد بتحول المصرف التقليدي: -2

بتحوؿ اؼبصرؼ التقليدي للعمل وفق أحكـا الشريعة اإلسبلمية بأف ينتقل اؼبصرؼ من وضع  يقصد        

اؼبصرفية التقليدية اؼببنية على سعر الفائدة إىل اؼبصرفية اإلسبلمية اؼببنية على مبدأ اؼبشاركة ىف الربح واػبسارة، 

صرفية اؼبخالفة ألحكـا الشريعة فإف عمل اؼبصارؼ التقليدية يكمن يف التعامل بأنواع من اؼبعامبلت اؼب

اإلسبلمية الغراء، وىف طليعتها التعامل بالربا، أما الوضع اؼبطلوب التحوؿ إليو فهو إبداؿ اؼبعامبلت اؼبخالفة 

 اؼبتعاملُت ىف ضوء مقاصد الشريعة مبلت مصرفية ىدفها ربقيق العدؿ بُتللشريعة دبا أحلو ا من معا

على أف األصل الشرعي للتحوؿ مستمد من مبدأ التوبة والرجوع إىل ا، ، وذلك كلو بناء 21االسبلمية

 واإلقبلع عن التعامل بالربا أخذا أو إعطاء.

وىذا التحوؿ حىت يتم ال بد من صدور قرار عن اعبمعية العمومية للمصرؼ التقليدي واغبصوؿ على         

 22لتقليدي وتعديل نظامو األساسي .اؼبوافقات الرظبية من اعبهات اؼبختصة على ربوؿ اؼبصرؼ ا

                                                           
( ربيع اآلخر 23" ، ؾبلة الشريعة والقانوف والدراسات اإلسبلمية ، العدد )تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة. نايف اعبمعاف ،"  21

 . 152ـ ، ص2014ىػ فرباير 1435
ؤسسات اؼبصرفية اإلسبلمية يف االستثمار والتنمية،  ". حبث مقدـ ؼبؤسبر دور اؼبخطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسَلمي. أنظر: حسُت حامد، حساف،"  22

 . 20، كتاب الوقائع ، ص2002كلية الشريعة، جامعة الشارقة، 
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قبلع اؼبصارؼ التقليدية عن أعماؽبا اؼبخالفة  ىو إىو: " بأف التحوؿ  يف ىذه الدراسة ويرى الباحث       

للشريعة اإلسبلمية ، وعدـ العودة إليها ) التوبة ( ، وذلك من خبلؿ القيـا بعدة خطوات وإجراءات من الناحية 

 .وتأىيل اؼبوارد البشرية ،قانونيةوال ،واإلدارية،الشرعية و  ،السياسية

 لتقليدية :انشأة وتطور المصارف   -3

نشأت اؼبصارؼ يف مراحلها االوىل كمحصلة لتطور واتساع النشاط التجاري وتعدد أشكاؿ       

دفعت كبو تطوير ىذه اؼبصارؼ واهباد  ،النقود اؼبتعامل هبا، إال أف التطوارت االقتصادية اؼبتبلحقة

نشأة وتطور  يوضحالتايل واعبدوؿ  ،23القطاعاتنظم مصرفية معاصرة تقدـ خدماهتا ؼبختلف 

 اؼبصارؼ التقليدية:

                                                           
 .أنظر يف :23
، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة النجاح الوطنية،نابلس، المعالجة الضريبية لمعامَلت المصارف اَلسَلمية، 2005ضبداف ؿبمود، وفاضل مرشد،   -

 .13، صفلسطُت
 .246، ص 1994، دار السبلـ، مصر، موقف الشريعة من المصارف اَلسَلميةأنظر :العبادي عبدا ،   -

 ( يبين نشأة المصارف التقليدية في العالم1/1الجدول )

 الدولة اغبدث السنة 

 ايطاليا البندقيةإنشاء أوؿ مصرؼ دبفهومو اغبديث وذلك يف مدينة  1157

والذي ظبي  Riksbankenنشاء أوؿ مصرؼ مركزي واؼبتمثل بػ  1668

مصرؼ السويد اؼبركزي ومن مث مت إنشاء اؼبصرؼ اؼبركزي الربيطاين مث 

 اؼبصرؼ اؼبركزي الفرنسي.

على مستوى 

 دوؿ العامل
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القرف الثامن 

 عشر ومابعده

على مستوى  العاملانتشار اؼبصارؼ يف أوربا وامريكا وبقية دوؿ 

 دوؿ العامل

افتتاح أوؿ مصرؼ تقليدي يف دولة إسبلمية والذي سبثل بػ " مصرؼ  1889

جنيو  500,000االىلي اؼبصري" الذي تأسس برأس ماؿ قدره 

 إسًتليٍت .

 على مستوى

الدوؿ 

 الرأساؼبية

 القرف

 العشرين

تعرضت العديد من اؼبصارؼ التقليدية ػبسائر فادحة وأزمات سيولة 

أدت إىل إفبلس معظمها، فبا أدى إىل وقوع االقتصاد العاؼبي يف العديد 

وأزمة  1929من االزمات واليت من أنبها )أزمة الكساد العظيم يف عاـ 

 ( 1997دوؿ جنوب شرؽ آسيايف عاـ) وأزمة  1980اؼبديونية يف عاـ 

 توىعلى مس

 دوؿ العامل
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 القرف الواحد

 والعشروف

 حىت االف

شهد القرف الواحد والعشروف أيضًا عدة أزمات أنبها أزمة الربؾبيات 

، مث أزمة البورصات اػبليجية 2000-2002واالسهم الصناعية يف عاـ 

واليت تعد  2008إىل أف جاءت األزمة اؼبالية العاؼبية عاـ 2006يف عاـ 

واليت أثبتت للعامل أف النظاـ الرأظبايل اؼبرتكز على االسوء من نوعها 

الفائدة اؼبصرفية نظاـ غَت صاٌف فيو نظاـ أزمات متكررة ومن جهة أخرى 

بينت االزمة متانة االسس اليت تقـو عليها اؼبصارؼ االسبلمية فبا أفسح 

اجملاؿ ؼبمصرفية االسبلمية متمثلة يف اؼبصارؼ االسبلمية، وأصبحت 

سبلمية منافساً قوياً للمصارؼ التقليدية يف العامل بأسره، ويف اؼبصارؼ اال

أوروبا وأمريكا على وجو اػبصوص إذ اذبهت بعض اؼبؤسسات اؼبالية 

العاؼبية على تطويرمنتجات وخدمات ذات طابع إسبلمي مثل بنكي 

مورغن ستامبي وسييت بنك، كما قامت بعض الدوؿ )بريطانيا فرنسا( 

ية وقانونية تتيح ؼبمؤسسات اؼبالية مزاولة أنشطة بإجراء تعديبلت مال

 التمويل االسبلمي .

 على مستوى

 دوؿ العامل

حىت  1850

 األف

ميبلدى اباف اغبكم العثماىن ىف  1850أسس اوؿ مصرؼ ىف ليبيا عاـ

وكاف اوؿ مصرؼ ىو اؼبصرؼ الزراعى ىف مدينة بنغازى مث افتتح لو ،ليبيا 

سنوات مث اقفل نتيجة  5ىف العمل ؼبدة فرعا اخر ىف طرابلس ،استمر 

تدىور الدلوة العثمانية اف ذاؾ ،مث اباف االستعمار االيطاىل افتتح ثاىن 

استمر ، ـ 1911مصرؼ ىف ليبيا وىو بنك روما ىف مدينة طرابلس عاـ 

 لػيػبػيػا
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وبعد ىزيبة ،ىف ىذا العمل اػباص باعبالية واؼبستعمرين االيطالُت اف ذاؾ 

غازى وطرابلس عاـ ا ليبيا وافتتح بنك باركليز ىف بنايطاليا احتلت بريطاني

 ستمر ىف ذلك تقريبا وا 1934

استمر الدولة الليبية ىف ذالك  1951مث ىف عهد االستقبلؿ ليبيا عاـ 

الوقت ىف فتح اؼبصارؼ  انشىء اوؿ مصرؼ وطٌت )النبك الوطٌت الليىب 

لليىب ( عاـ ـ، مث تطور وتغَت اظبع اىل )البنك اؼبركزى ا 1954( عاـ 

ـ، وكانت ىناؾ عدة مصارؼ اخرى مثل اؼبصارؼ االيطالية 1956

واالقبلزية واالمريكية والعربية  مثل فروع اؼبصارؼ اؼبصرية واعبزائرية 

والتونسية فروع صغَتة  مث افتتح مصرؼ القافلة ولكن مل يستمر كثَتا عاـ 

 ـ، مث مصرؼ الصحارى وكاف اوؿ مصرؼ ذبارى يكوف ليىب 1965

،جاء نتيجة تأمُت اؼبصرؼ االمريكى ىف طرابلس  1967% عاـ 100

دخل العمل اؼبصرؼ الصناعى  1965ومصرؼ القافلة اللييب وىف عاـ 

اعبهاز  العقارى وكاف مؤسس من عدة شركات ذبارية وصناعية وعقارية،

 اؼبصريف ووبدد أساليب وأدوات إدارة السياسات النقدية.

اذبهت اعبهود كبو تأميم وتلييب القطاع  ـ 1969بعد الثورة الليبية 

اؼبصريف وربضَته ليمارس دور أكثر فعالية يف التنمية االقتصادية، وربولت 

اؼبصارؼ األجنبية إىل مصارؼ وطنية فبلوكة لليبيُت وولدت العديد من 

اؼبصارؼ منها، مصرؼ األمة، ومصرؼ الصحارى، اؼبصرؼ التجاري 
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"تقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى رستم ، )مرًن سعد  :على لمصدر إعداد الباحث باإلستناد ا 

مبوذج مقًتح للتطبيق على اؼبصارؼ السورية ،اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العلـو  "،إسَلميةمصارف 

 .3،ص 2014اؼبالية واالسبلمية ،جامعة حلب سوريا ،

 

 

مهورية، وما يبيز ىذه اؼبصارؼ أهنا الوطٍت، مصرؼ الوحدة، ومصرؼ اعب

تأسست على  أنقاض اؼبصارؼ األجنبية اؼبؤفبة، باإلضافة إىل أهنا كانت 

 على األغلب فبلوكة للقطاع العاـ.

يف اغبقبة األخَتة توجهت السلطات النقدية كبو توسيع دائرة ملكية 

القطاع اؼبصريف وفتح اجملاؿ للقطاع األىلي واػباص لتملك جزء من 

القطاع اؼبصريف، كما أنو مت فتح اجملاؿ للقطاع األجنيب للمسانبة يف سبلك 

وإدارة جزء من القطاع اؼبصريف اللييب. وسبخضت ىذه اعبهود حديثا يف 

% من مصرؼ الصحارى الئتبلؼ يب إف يب الفرنسية،  19بيع حصة 

% من مصرؼ الوحدة للمصرؼ العريب، 19كما مت بيع حصة بنسبة 

%، كما أنو حبق ؽبما 49ؼبصرفُت زيادة حصتها إىل ووبق ؽبذين ا

االشًتاؾ يف ؾبلس اإلدارة واإلشراؼ على إدارة اؼبصرفُت وفقا غبصتهما 

 اؼبتوقع واؼبسموح ؽبما سبلكها.
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 :مفهوم المصارف اإلسَلمية ونشأتها وتطورىا - ب

 :مفهـو اؼبصارؼ اإلسبلمية -1

 :تعددت رؤى الباحثُت حوؿ مفهـو اؼبصرؼ اإلسبلمى   

 ،عاؼبا من اؼبنظرين األوائل لتجربة اؼبصرفية اإلسبلمية27ضمت آراء  24يف دراسة علمية       

على ضرورة إلتزاـ هت الدراسة إيل إصباع كل اآلراء وكذا عددا من اؼبمارسُت واؼبهتمُت هبا، انت

ىف صبيع اؼبؤسسة اؼبالية اليت ربمل إسم اؼبصرؼ اإلسبلمي بتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

تعامبلهتا اؼبصرفية واإلستثمارية ، باعتبارىا جزءا من النظاـ اإلقتصادى اإلسبلمى ، وسبثل أحد 

أجهزتو اؽبامة ، وعلى أف النظاـ اإلقتصادي اإلسبلمي يعد جزءًا من اؼبنهج اإلسبلمى الشامل 

خبلؽ ىف كل ال األلكل مناحى اغبياة الدينية واإلجتماعية واإلقتصادية ، للعبادات واؼبعامبلت و 

  .يتجزأ

عماؿ اؼبصرفية األعلى أنو: "كل مؤسسة تباشر  المصرف اَلسَلميمن عرؼ  25فمنهم        

جتناب أي عمل ـبالف للشريعة وإالتعامل بالفوائد أخذا أو عطاًء،  لتزامها بإجتنابإمع 

 . اإلسبلمية

                                                           
 .20ص ،مرجع سبق ذكره  " تقييم ظاىرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسَلمية" مصطفى ، إبراىيم ؿبمد --24

 . 4،ص  مرجع سبق ذكره"، ة إلى مصارف إسَلمية، "تقييم مداخل تحول المصارف التقليديمرًن سعد ،رستم  25 .
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على أهنا: "عبارة عن مؤسسات مالية تلتـز يف صبيع معامبلتتها ونشاطها  26وعَّرفها آخروف     

وإدارهتا ألعماؽبا دببادئ الشريعة االسبلمية ومقاصدىا،مع التزامها بإجتناب التعامل  االستثماري

 بالفائدة أخذا أو عطاء ".

عامة كانت أو خاصة  بأف اؼبصارؼ اإلسبلمية : ىي تلك اؼبؤسسات اؼبالية ويرى الباحث      

 والعطاء. ذاً خْ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،والتتعامل بالربا أبأعماؽبا  واليت تلتـز يف

 : وخصائصها اإلسَلمية نشأة  وتطور المصارف  -2

 نشأة  وتطور المصرفية اإلسَلمية : -

تكليبل ؼبسَتة العمل اعباد  إف نشأة اؼبصارؼ االسبلمية مل تكن وليدة الصدفة ،بل جاءت   

على مر العديد من السنوات، والذي يهدؼ إىل بث الفكر االسبلمي يف اؼبعامبلت 

ى القوانُت الوضعية اليت تتناىف علقتصادية اليت تسيطر عليها اؼبصارؼ الربوية ،واليت تعتمد اإل

سبلمية وتطورىا من خبلؿ اإل سبلمية ويبكن تلخيص نشأة اؼبصارؼاإلمع مبادئ الشريعة 

 : التايل النحو ،على27اعبدوؿىذا 

 

 

                                                           
 اؼبرجع السابق ،نفس الصفحة . 26

دراسة مقارنة بُت اؼبصارؼ االسبلمية واؼبصارؼ التقليدية"، ؾبلة جامعة تشرين  مقومات نجاح المصارف ااَلسَلمية في سورية "انظر يف : نادر، هناد، "  27 .
 .87، ص2008(، 3) العدد 30سلسلة العلـو االقتصادية والقانونية اجمللد  -للبحوث والدراسات العلمية
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 سَلميةاإل( نشأة وتطور المصارف 2-1الجدول )

 الدولة اغبدث السنة

إ1940من

 1950ىل

ويعود تاريخ أوؿ ؿباولة للعمل اؼبصريف اإلسبلمي  عندما 

أنشأت ماليزيا صناديق لبلدخار تعمل بدوف فائدة ، و بعد 

التفكَت اؼبنهجي اؼبنظم يظهر يف الباكستاف ماليزيا  بدأ 

 بوضع تقنيات سبويلية تراعي التعاليم اإلسبلمية.

ماليزيا 

 وباكستاف

أوؿ ؿباولة حقيقية إلنشاء مصرؼ إسبلمي وذلك من  1963

خبلؿ إنشاء مصارؼ أطلق عليها اسم مصارؼ االدخار 

 الية واليت أسسها

 .الدكتور أضبد النجار

صبهورية 

 مصرالعربية

يعد السوداف أوؿ دولة عربية وإسبلمية تعمل على أسلمة  1966

قطاعها اؼبصريف بأكملو، وقد جاء ذلك بالتدرج، بعد أف 

قامت الثورة اؼبهدية بتأسيس نظاـ سياسي ومايل وفق 

األحكاـ الشرعية، وبدأت جامعة أـ درماف اإلسبلمية 

يف تلك  ةبتدريس مادة االقتصاد اإلسبلمي كمادة أساسي

الفًتة ، وقامت اعبامعة بتقدًن فكرة إنشاء مصرؼ ال 

صبهورية 

 السوداف 
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 يتعامل بالربا.

إنشاء مصرؼ ناصر االجتماعي والذي يعد أوؿ اؼبصرؼ  1971

لى عدـ التعامل بالفائدة أخذا ينص يف قانوف إنشائو ع

اتسمت معامبلتو بالنشاط االجتماعي وليس عطاء .أو 

 .اؼبصريف

 مصرصبهورية 

 العربية

مية تعمل طبقاً ىتماـ اغبقيقي بإنشاء مصارؼ إسبلبدأ اال 1972

مية من خبلؿ ما جاء يف توصيات سبلالشريعة اإلألحكاـ 

سبر وزراء خارجية الدوؿ االسبلمية، حيث ورد النص على مؤ 

 .سبلميةمصرؼ إسبلمي دويل للدوؿ اإلضرورة إنشاء 

 اؼبملكة العربية

 السعودية

البداية والوالدة اغبقيقية ألوؿ مصرؼ إسبلمي متكامل  1975

 يتعامل طبقا

ألحكاـ الشريعة االسبلمية والذي سبثل بتأسيس مصرؼ 

 .ديب االسبلمي

 ماراتدولة اإل

 العربية اؼبتحدة
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من سنة 

1974 

وحىت سنة 

1973 

إعداد اتفاقية تأسيس البنك اإلسبلمي للتنمية واليت وقعت 

وباشر البنك  1974اإلسبلمية عاـ من وزراء مالية الدوؿ 

دبدينة جده باؼبملكة  1977اإلسبلمي للتنمية نشاطو عاـ 

العربية السعودية، ويتميز ىذا البنك بأنو بنك حكومات ال 

 .يتعامل مع األفراد يف النواحي اؼبصرفية

 اؼبملكة العربية

 السعودية

1980 

 ولغاية

ما قبل 

 االزمة

اؼبالية 

 العاؼبية

اراؼبصارؼ اإلسبلمية نتشياً، حيث بلغت قيمة إعربياً وعاؼب

على الصعيد العاؼبي  2007عاـ  سبلميةطبقاً للشريعة اإل

 ستثماراتاإل

 مليار دوالر 201مليار دوالر بعد أف كانت  450حوايل 

 .2004عاـ 

 على مستوى

 دوؿ العامل

من االزمة 

اؼبالية 

العاؼبية حىت 

 فاأل

سبلمية لقيت اؼبصارؼ اإلؼبالية العاؼبية يف ظل االزمة ا

عاؼبي، فقد بلغ معدؿ صدى واسعاً على اؼبستوى ال

 سبلميةاإل مبوالصَتفة

ليصل سنة %23.46خبلؿ فًتة االزمة اؼبالية العاؼبية 

دولةويقّدر رصيد  60مصرؼ يف  500إىل حوايل  2013

 على مستوى

 دوؿ العامل
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 .إعداد الباحث  المصدر:  

 

 

 

مليار دوالر،  200التمويل باؼبصارؼ اإلسبلمية تريليوف و

بنك تقليدي يقّدـ  330عن  إىل جانب ما ال يقلّ 

منتجات مصرفية إسبلمية، وبلغ رصيد التمويل بتلك 

ويتوقّع مصرفيوف وـبتصّوف · مليار دوالر 300اؼبصارؼ 

اقتصاديوف أف يصل عدد اؼبصارؼ اإلسبلمية يف العامل إىل 

، ال سّيما بعد 2015مؤسسة مصرفية حبلوؿ عاـ  800

بادرة )ديب عاصمة أف أطلقت اإلمارات العربية اؼبّتحدة م

عاؼبية لبلقتصاد اإلسبلمي(، ووفق تقديرات شركة )أرنست 

أند يانج( إحدى أىّم الشركات اؼبهنية يف العامل من اؼبتوّقع 

 2015أف تبلغ حجم الصناعة اؼبصرفية اإلسبلمية عاـ 

تريليوف دوالر مّت  1.5تريليوف دوالر مقابل  2حوايل 

 .يتسجيلها شهر مارس من العاـ اؼباض
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 : خصائص المصارف اإلسَلمية -

الىت تقـو بأعماؿ البنوؾ التقليدية 28إف إضافة كلمة " إسبلمي" إيل اؼبؤسسة اؼبالية        

ليست ؾبرد كلمة وحسب ، حيث يرتكز العمل اؼبصرىف اإلسبلمى على أسس ومبادئ 

وآليات وضوابط مستمدة من أحكاـ الشريعة اإلسبلمية زبتلف عن تلك األسس اليت يقـو 

 عليها النظاـ اؼبصرىف التقليدى.

فاإلسبلـ دين شامل للعقائد والعبادات واؼبعامبلت واألخبلؽ ىف كل واحد ال يتجزأ ، فقد     

طرؽ العبادة دبعناىا ورسم لو  وسخر لو كل ما ىف األرض،خلق ا اإلنساف من أجل عبادتو

 وإعمار األرض. الواسع ، وحدد لو رسالتو ، وىى اإلستخبلؼ

فيجب أف تتسم اؼبؤسسات اؼبالية الىت تتصف باإلسبلمية بسمات وخصائص وعلى ذلك     

          التقليدية.ىا عن غَتىا من اؼبؤسسات اؼباليةسبيز 

 فيما يلي عرض ألىم خصائص المصرف اإلسَلمى :و    

 اإللتزام بتطبيق أحكام الشريعة اإلسَلمية : - 1

يتمثل األساس العاـ الذي تقـو عليو اؼبصارؼ اإلسبلمية يف عدـ الفصل بُت أمور الدنيا     

، فكما هبب مراعاة ما شرعو ا يف العبادات هبب مراعاة ما شرعو يف  29وأمور الدين

اؼبعامبلت ، بإحبلؿ ما أحلو وربرًن ما حرمو ، وإعتماد الشريعة اإلسبلمية أساسا عبميع 

                                                           
 .14كره، صمرجع سبق ذ  " تقييم ظاىرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسَلمية" مصطفى إبراىيم ؿبمد.  28
 . 15. اؼبرجع السابق ، ص 29
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التطبيقات ، وإزباذىا مرجعا يف ذلك ، وسندنا يف ذلك أف الذى أمرنا بالصبلة ىف قولو 

 [،ىو الذي قاؿ103ْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت ِكَتابًا مَّْوُقوتًا ]النساء : تعاىل )ِإفَّ الصَّبلََة َكانَ 

َلى َعَلْيُكْم َغيػْ ﴿ َر ؿبُِلِّي ياَأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَْوُفوْا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكم هَبِيَمُة األَنْػَعاـِ ِإالَّ َما يُػتػْ

اَل تُػْؤتُوْا السَُّفَهاء أَْمَواَلُكُم ﴿ [ ، وقاؿ1]اؼبائدة :  ﴾ُكُم َما يُرِيدُ الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحُرـٌ ِإفَّ الّلَو وبَْ 

 [ . 5]النساء :  ﴾الَّيِت َجَعَل الّلُو َلُكْم ِقَياماً َواْرزُُقوُىْم ِفيَها َواْكُسوُىْم َوُقوُلواْ ؽَبُْم قَػْوالً مَّْعُروفاً 

إف ملكية اإلنساف ؼبا ىف يده من أمواؿ  إف فلسفة العمل اؼبصرىف االسبلمى تعتمد مبدأ "    

ملكية مقيدة دبا حدده اؼبالك اؼبطلق ؽبذا الكوف " ، وتستند إىل اإلستخبلؼ الذي يقـو على 

وأف اإلنساف مستخلف فيو لعمارة األرض ، وىذا ليس  –عز وجل  -أساس أف اؼباؿ ماؿ ا 

ماوي، جاءت بو نصوص صروبة يف إجتهادا فقهيا وال فكريا وإمبا ىو من صميم التشريع الس

القرآف والسنة ، من ذلك قولو تعاىل )وِإىَل شَبُوَد َأَخاُىْم َصاغِبًا قَاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوْا الّلَو َما َلُكم 

رُُه ُىَو أَنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْستَػْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَػْغِفُروُه مُثَّ تُوبُوْا إِلَ  ْيِو ِإفَّ َريبِّ َقرِيٌب مِّْن إِلَػٍو َغيػْ

يٌب( ]ىود :  آِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسولِِو َوأَنِفُقوا فبَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفَُت ِفيِو ﴿ [ ، وقولو تعاىل61ؾبُِّ

 [.7]اغبديد :  ﴾فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوأَنَفُقوا ؽَبُْم َأْجٌر َكِبَتٌ 

ارؼ اإلسبلمية أف تّضمن ىياكلها التنظيمية وجود ىيئة بناء على ما تقدـ هبب على اؼبص     

للرقابة الشرعية ، تتصف باإلستقبلؿ التاـ عن اإلدارات التنفيذية وتقـو بدور اإلفتاء والرقابة ، 

العمل والنماذج الىت  للتأكد من التزاـ أجهزة اؼبصرؼ التنفيذية بالفتاوى واالجراءات وأدلة
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ذلك بإدارة أو وحدة للرقابة والتدقيق الشرعي تكوف حلقة الوصل وؽبا أف تستعُت ىف إعتمدهتا،

 .ُت إدارات وفروع اؼبصرؼ اإلسبلمىبينها وب

وقد صدر عن ىيئة ااسبة واؼبراجعة للبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية بالبحرين        

الذى ينظم كيفية تعيُت ىيئة الرقابة الشرعية وعدد أعضائها وزبصصاهتم  30اؼبعيارالشرعى

ونطاؽ عملهم والتقارير الصادرة عنهم ،وذلك لضماف إلتزاـ اؼبؤسسة اؼبالية اإلسبلمية بأحكاـ 

 الشريعة اإلسبلمية ىف صبيع معامبلهتا . 

 عدم التعامل بالربا : - 2

با الذي حرمو ا ىف كتابو وحرمو رسولو صلى ا أصبع الفقهاء على حرمة التعامل بالر       

 .31عليو وسلم ومن بعده الصحابة والتابعوف ومن بعدىم

بالزيادة والنمو والعلو واإلرتفاع ، يقاؿ ربا الشىء: أى عبل وارتفع مثل  :يعرف الربا لغة     

َها اْلَماء اْىتَػزَّْت َوَرَبْت ٍ( ]اغبجقولو تبارؾ وتعاىل )َوتَػَرى اأْلَْرَض َىاِمَدًة فَِإَذا أَنزَْلَنا  ، [5:  َعَليػْ

)يَبَْحُق الّلُو اْلرِّبَا َويُػْريب الصََّدقَاِت  وتفسَت كلمة "ربت" أي ارتفعت ومثل قولو تبارؾ وتعاىل

 أي يزيدىا وينميها ، والربوة ىي : اؼبكاف اؼبرتفع من األرض. [276(]البقرة : 

يلهم على حرمة الربا على ما جاء ىف القرآف الكرًن ، وقد اعتمد الفقهاء ىف تدل    

 واألحاديث النبوية الشريفة ، وأقواؿ الصحابة رضواف ا عليهم. 

                                                           
 ـ.1997( لعاـ 4اؼبعيارالشرعى رقم )ىيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية اإلسَلمية بالبحرين" . " 30
 . 17مرجع سبق ذكره، ص  " تقييم ظاىرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسَلمية" مصطفى ، إبراىيم ؿبمد. 31
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فقد ورد ربرًن الربا ىف شباىن آيات قرآنية موزعة على أربع سور من سور القرآف الكرًن )       

، وواحدة يف كل من سورة آؿ [279 - 275]اآليات: منها طبس آيات ىف سورة البقرة 

 .( [ 39]اآلية:  والرـو [،161 - 160]اآلية:  والنساء[،134 - 130]اآلية: عمراف 

لزكاة ، كما ورد يف سورة وقد تدرج التحرًن، حيث بدأ باؼبقارنة بُت مضار الربا وفوائد ا      

ْمَواِل النَّاِس َفََل يَ ْربُو ِعنَد اللَِّو َوَما َوَماآتَ ْيُتم مِّن رِّبًا لِّيَ ْربُ َو ِفي أَ ﴿ قال تعالىحيث الرـو ،

،إىل أف أعلن  [ 39:  ]الرـو(﴾ آتَ ْيُتم مِّن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَو اللَِّو فَُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْضِعُفونَ 

ياََأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَو ﴿ ا اغبرب على آكل الربا كما ورد يف سورة البقرة، قػاؿ تعاىل

فَِإن لَّْم تَ ْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن الّلِو َوَرُسولِِو َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن 

  . [ 279-278:  البقرة] ﴾َوِإن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم ََل َتْظِلُموَن َوََل ٌتظلمون

 الفائدة المصرفية تعد من الربا المحرم : -3

مارست البنوؾ التقليدية عملها ىف الدوؿ العربية واإلسبلمية منذ ما يزيد على قرف من       

سعر الفائدة( ومع انتشار الوعى ) الزماف وفقا لذات اآللية اليت تعمل هبا ىف الدوؿ الغربية

، تساءؿ بعض الفقهاء واإلقتصاديوف واؼبمارسوف، ىل أعماؿ ىذه البنوؾ 32اإلسبلمى 

 بوضعها اغباىل وآلياتو حبلؿ أـ حراـ ؟ 

                                                           
 .18اؼبرجع السابق ، ص .32
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والذى حضره طبسة  33وقد تصدى لئلجابة على ىذا السؤاؿ ؾبمع البحوث اإلسبلمية       

ضة إستمرت دولة إسبلمية ىف ذلك الوقت بعد دراسة مستفي 35وشبانوف عاؼبا وفقيها فبثلُت لػ 

 حيث قرر المجمع اآلتي :ثبلثة سنوات ، 

)الفائدة اؼبصرفية على أنواع القروض كلها ربا ؿبـر ، ال فرؽ ىف ذلك بُت ما يسمي     

بالقروض اإلستهبلكية أو ما يسمى بالقروض اإلنتاجية ، ألف نصوص الكتاب والسنة ىف 

وقليلو حراـ ، وإف اإلقراض بالربا ؿبـر ال ؾبموعها قاطعة ىف ربرًن النوعُت ، وإف كثَت الربا 

تبيحو حاجة وال ضرورة ، واإلقًتاض بالربا ؿبـر كذلك وال يرتفع إشبو إال إذا دعت اليو الضرورة 

 ، وكل امرىء مًتوؾ لدينو ىف تقدير ضرورتو (.

وقد أكدت المؤتمرات اإلسَلمية المتتالية على حرمة فوائد البنوك، ومن تلك     

 ت : المؤتمرا

الذي حضره أكثر من ثبلشبائة من علماء  34اؼبؤسبر العاؼبي األوؿ لئلقتصاد اإلسبلمي •

 و فقهاء و خرباء اإلقتصاد والبنوؾ وأكد على حرمة فوائد البنوؾ. 

والذى أكد على أف ما يسمى بالفائدة ىف 35اؼبؤسبر الثاين للمصرؼ اإلسبلمي •

 من الربا اـر شرعا. إصطبلح اإلقتصاديُت الغربيُت ومن تبعهم ىو

                                                           
 ـ . 1965ىػ / 1385"  الذى عقد بالقاىرة ،عاـ مجمع البحوث اإلسَلمية 33."

 ـ 1976ىػ /  1396" ،اؼبنعقد يف مكة اؼبكرمة عاـ  "المؤتمر العالمي األول لإلقتصاد اإلسَلمي.  34
 ـ1983ىػ/ مارس1403صبادى اآلخر  8 - 6،اؼبنعقد ىف الكويت ىف اؼبدة من  " المؤتمر الثاني للمصرف اإلسَلمي ".  35
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والذى نص على  36ؾبمع الفقو اإلسبلمى الدوىل اؼبنبثق عن منظمة اؼبؤسبر اإلسبلمى •

أف " كل زيادة أو فائدة على الدين الذى حل أجلو وعجز اؼبدين على الوفاء بو 

مقابل تأجيلو ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد ، ىاتاف 

با ؿبـر شرعا ، كما قرر اجملمع التأكيد على دعوة اغبكومات اإلسبلمية إىل الصورتاف ر 

تشجيع اؼبصارؼ اإلسبلمية القائمة والتمكُت إلقامتها يف كل بلد إسبلمى لتغطى 

 حاجة اؼبسلمُت كيبل يعيش اؼبسلم ىف تناقض بُت واقعو ومقتضيات عقيدتو. 

الذى أكد ىف على أف كل ما 37سبلميؾبمع الفقو اإلسبلمى التابع لرابطة العامل اإل •

كما دعا اجمللس اؼبسئولُت ىف الببلد وائد الربوية ىو ماؿ حراـ شرعا  جاء عن طريق الف

 اإلسبلمية والقائمُت على اؼبصارؼ الربوية إىل اؼببادرة اعبادة لتطهَتىا من رجس الربا.

ىف البنوؾ أو تنص على:أف إيداع األمواؿ يف ذلك الوقت فتوى فضيلة مفىت مصر   •

 38.إقراضها أو إقًتاضها بأى صورة من الصور مقابل فائدة ؿبددة مقدما حراـ 

يضاؼ إيل كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من اؽبيئات العلمية: كاجملامع الفقهية يف  •

البلداف اإلسبلمية وعباف الفتوى والندوات و اؼبؤسبرات العلمية وفتاوى أىل العلم 

اإلقتصاد وأعماؿ البنوؾ يف العامل اإلسبلمي كلها أكدت على  واؼبختصُت يف شؤوف

                                                           
ىػ / 1406ربيع اآلخر 16-10" ، ىف دورة مؤسبره الثاىن: اؼبنعقد ىف جدة ىف اؼبدة من ." مجمع الفقو اإلسَلمى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسَلمى 36

 ـ.1985ديسمرب 
 ـ1986ىػ / 1406رجب عاـ 19-12اؼبكرمة ، دورتو التاسعة اؼبنعقده ىف الفًتة من ، يف مكة  مجمع الفقو اإلسَلمى التابع لرابطة العالم اإلسَلمي"" 37 .

 ـ.1989ىػ/ فرباير 1409رجب عاـ 14، ىف  م (515/1989)فتوى دار اإلفتاء المصرية رقم . الدكتور ؿبمد سيد ،طنطاوي ،  38
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ىذا اؼبعٌت حبيث تشكل يف ؾبموعها إصباعػػا معاصرا على ربرًن فوائد البنوؾ ال هبوز 

 ـبالفتو .

بناء على ما تقدـ فإف اإلسبلـ ينظر اىل النقود على أهنا وسيط للتبادؿ ومعيار لقيمة       

وليست سلعة تباع وتشًتى ، وإف اؼبصارؼ اإلسبلمية اعتمدت مبدأ األشياء وأداة للوفاء ، 

اؼبشاركة ىف الربح واػبسارة اؼببٌت على عقد اؼبضاربة الشرعية وعلى القاعدة الشرعية الغنم بالغـر 

ىف تشغيل األمواؿ ، إىل جانب صيغ البيوع اؼبعتربة شرعا.كبديل لسعر الفائد اؼبصرفية الثابتة 

 بنوؾ التقليدية كأداة لتسعَت تكلفة األمواؿ .الىت إعتمدهتا ال

 :وأوجو التشابو أىم الفروق بين المصارف التقليدية والمصارف اَلسَلمية  -ج

 : أىم الفروق بين المصارف التقليدية والمصارف اَلسَلمية -1

وجود أوجو وطريقة العمل اؼبتبعة يف كبل النظامُت التقليدي واالسبلمي تفرض  إف طبيعة      

من خبلؿ مقارنة واضحة  39اإلختبلؼ بُت النظامُت إختبلؼ وفروؽ بينهما ،أىم أوجو

      :( 3/ 1 ) رقم ومبسطو تربز أىم أوجو اإلختبلؼ ، وذلك من خبلؿ اعبدوؿ التايل

   

 

        

                                                           
عمل مقدمة للمؤسبر األوؿ للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ،بعنواف " اؼبصارؼ ، ورقة  ، "تقييم تجربة المؤسسات اإلسَلمية " البعلي ،.عبد اغبميد ؿبمود  39

 . 40اإلسبلمية النموذج االمثل "، ص 

 رصيد التمويل بتلك المصارف 

 مليار دوالر 300 
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 والمصارف التقليدية  التقليدية مصارف ال بين أىم الفروقيبين  ( 3/ 1الجدول  رقم ) 

أصل شرعي لتطهَت العمل اؼبصريف من 
 الفوائد الربوية واؼبخالفات الشرعية.

نزعة فردية مادية لبلذبار يف 
 النقود وتعظيم الثروة.

   .1 النشأة

مؤسسة مالية مصرفية تتقبل األمواؿ 
على أساس قاعديت اػبراج بالضماف 
والغـر بالغنم لبلذبار هبا واستثمارىا 

وفق مقاصد الشريعة وأحكامها 
 التفصيلية.

أحد مؤسسات السوؽ 
النقدي اليت تتعامل يف 

االئتماف النقدي وعملو 
األساسي والذي يبارسو عادة 

قبوؿ الودائع الستعماؽبا يف 
عمليات مصرفية كخصم 
األوراؽ التجارية وشرائها 

 وبيعها ومنح القروض وغَت
 ذلك من عمليات االئتماف.

   .2 اؼبفهـو

ال يتسم دوره حبيادية الوسيط بل 
يبارس اؼبهنة اؼبصرفية الوساطة اؼبالية 
بأدوات استثمارية يكوف فيها بائعاً 

 ومشًتياً وشريكاً.

مؤسسات مالية وسيطة بُت 
اؼبدخرين / اؼبودعُت 

 واؼبستثمرين.

طبيعة 
 الدور

3.   

اإلنتاجية يقـو على أساس القاعدة 
 وفقاً ؼببدأ الربح واػبسارة.

يقـو على أساس القاعدة 
 اإلقراضية بسعر فائدة.

أساس 
 التمويل

4.   
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حساب جاري على  صاحب -
واػبراج أساس القرض اغبسن 

 بالضماف.

صاحب حساب استثماري فهو  -
 رب ماؿ.

مؤجر/مستأجر  –مشًتي / بائع  -
 يف صبيع أنواع البيوع اغببلؿ.

 مشارؾ. -

ُمودع وُمدخر فهو مقرض  -
ودائن أو مقًتض ومدين 

 وكبلنبا على أساس الفائدة.

مستأجر لبعض اػبدمات  -
 اؼبصرفية كصناديق األمانات.

صفة 
المتعامل 

 معو

5.   

هبوز لو فبارسة التجارة والصناعة  -
وسبّلك البضائع وشراء العقارات 

والتعامل يف أسهم الشركات التجارية 
 بالضوابط الشرعية.

وبظر عليو فبارسة التجارة  -
 أو الصناعة.

وبظر عليو شراء عقارات  -
غَت اليت وبتاج إليها ؼبمارسة 

 أعمالو.

هبوز لو أف يشًتي غبسابو  -
اػباص أسهم الشركات 
التجارية األخرى يف حدود 
نسبة ؿبددة من أموالو 
اػباصة أو بناء على موافقة 

 مسبقة من البنك اؼبركزي.

اظور 
 واعبائز

6.   
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يستطيع إصدار صكوؾ استثمارية 
 عامة وخاصة دبشروع أو قطاع معُت.

يستطيع إصدار أسهم فبتازة 
. 

اؼبوارد 
اؼبالية 
 الذاتية

7.   

حساب االستثمار على قواعد 
 .أو اؼبقيدة اؼبضاربة اؼبطلقة

والوكاالت يف االستثمار اؼبطلقة أو 
 اؼبقيدة.

الودائع والقروض على أساس 
 الفائدة.

اؼبوارد 
اؼبالية 
 اػبارجية

8.   

اعبزء األكرب من األمواؿ يتم توظيفو 
على أساس صيغ التمويل اإلسبلمية 

من البيوع واؼبشاركات واؼبضاربات 
 وغَتىا.

اعبزء األكرب من األمواؿ 
 يستخدـ يف اإلقراض بفائدة.

استخداما
ت 

 األمواؿ

9.   

مضارب يف مضاربة مطلقة باعتبار 
 اؼبودعُت يف ؾبموعهم رب ماؿ.

كما يكوف ربَّ ماؿ وأصحاب العمل 
)اؼبستثمروف ( ىم اؼبضارب يف فبارستو 

 لنشاطو.

يقـو بصفة أساسية ومعتادة 
بقبوؿ الودائع وتقدًن القروض 

 للغَت على أساس الفائدة.

الوظيفة 
 الرئيسة

10.   

االدخار تأجيل إنفاؽ عاجل إىل آجل 
فهو عملية سلوكية لذلك يبحث 

البنك اإلسبلمي عن األمواؿ لدى 

طبقاً للنظرية الوضعية 
االدخار ىو الفائض من 

الدخل بعد االستهبلؾ لذلك 

االدخار 
وتنمية 
الوعي 

11.   
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صبيع األفراد أغنياء وفقراء ويهتم بتنمية 
الوعي االدخاري لدى اعبميع ربقيقاً 

 لدوافعهم اػباصة.

بنك التقليدي عن يبحث ال
األمواؿ لدى األغنياء على 

حساب تنمية الوعي 
االدخاري لدى األفراد 

 عموماً.

 االدخاري

يعتمد على استثمار األمواؿ واالذبار 
 هبا وفق الصيغ واألدوات الشرعية.

يعتمد على اإلقراض فقط 
وفق سعر الفائدة لتحقيق 

 العائدات.

اؼبتاجرة 
على 
 اؼبلكية

12.   

يتحقق بأسبابو الشرعية من : المال 
وفق  –الضمان  –العمل  –

 المعايير الشرعية.

يتحقق من الفرؽ بُت الفائدة 
الدائنة واؼبدينة يف عمليات 

 البنك.

   .13 الربح

اؿ يف اؼب يتحملها البنك إذا كاف رب
اؼبضاربة وبقدر رأس اؼباؿ دائماً يف 

 اؼبشاركات.

حىت يتحملها اؼبقًتض وحده 
ولو كانت ألسباب ال دخل 

 لو فيها.

   .14 اػبسارة

األنبية النسبية لشخصية اؼبتعامل 
 أكثر.

طبيعة و  بالقدرة اإلنتاجيةاالىتماـ 
أعمالو ونشاطاتو اليت يقـو هبا وآليتها 

 يف اؼبمارسة العملية أكثر.

األنبية النسبية للضمانات 
 أكثر.

االىتماـ برأس اؼباؿ والقدرة 
 اإلنتاجية أقل.

عناصر 
منح 

 االئتماف

15.   
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ثبلثة أنواع من الرقابة : الرقابة الشرعية 
، ومن قبل اعبمعية العمومية ومراقب 

 اغبسابات، والسلطات النقدية .

نوعاف من الرقابة : من قبل 
عبمعية العمومية ومراقب ا

، والسلطات اغبسابات
 النقدية.

   .16 الرقابة

أحد الركائز يف تطبيق اؼبنهج 
اإلسبلمي ولتحقيق االقتصادي 

التكافل االجتماعي فهو أحد اؼبزايا 
 التنافسية القوية.

صندوؽ  ال مكاف لو فيو.
 الزكاة

17.   

من أىم ؿبددات آلية العمل وفبارسة 
 النشاط.

ليس ؽبا مكاف فيو وإف 
حصل بعض التوافق فهو 

 جزئي.

مقاصد 
الشريعة 
 وأولوياهتا

 18 

 

ورقة "تقييم تجربة المؤسسات اإلسَلمية " ،  البعلي ،عبد اغبميد ؿبمود ، على   :المصدر

عمل مقدمة للمؤسبر األوؿ للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ،بعنواف " اؼبصارؼ اإلسبلمية النموذج 

 . 40االمثل "، ص
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 أوجو التشابو بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسَلمية: -2

وجود أوجو للتشابو بُت اؼبصارؼ اإلسبلمية أوجو االختبلؼ السابق ذكرىا ال تنفي  إف    

 يف األوجو التالية: 40التقليدية، ويتمثل ىذا التشابو  واؼبصارؼ

 الربح  .كبلنبا مؤسسة مالية هتدؼ إىل ربقيق .1

 . بُت طرفُت 41كبلنبا وسيط مايل  .2   

 وغَتىا.كبلنبا يقدـ خدمات مصرفية للعمبلء، كالصرافة واغبواالت، واغبساب اعباري، .3

كبلنبا يتبع اؼبعايَت اؼبهنية، واألعراؼ اؼبصرفية، والقوانُت السائدة فيما ال يتعارض مع . 4

 .األسس القائم عليها، مثل االحتفاظ بالسيولة وغَته

 

 

 

 

 
                                                           

 . ؼبزيد من التفصيل يف أوجو التشابو بُت اؼبصارؼ التقليدية واؼبصارؼ اإلسبلمية بشكل عاـ، انظر:40
 وما بعدىا. ٖٗ، ص ٕ٘ٓٓدراسػة مقارنػة"،  التجاري ة واإلس َلمية"،األعمال والخدمات المصرفية في الم صارف ؿبمد حػسن، حنوف، "  -
 وما بعدىا. ٖٛـ، ص ٜٜٛٔ، 1"، بَتوت، ط"المصارف اإلسَلمية"، اتحاد المصارف العربيةيونس إبراىيم، التميمي،   -
 .ٜٜ-ٚٓٔ، ص ٕٙٓٓ، 1، عماف، طالبنوك اإلسَلمية"، جدارا للكتاب العالمي"" ٍ فليح حسن، خلف،  -
لكويت ،موقع اللجنة .عبد اغبميد ؿبمود ، البعلي ، "األخبلؽ اؼبهنية يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية "، اللجنة االستشارية العليا ، الديواف األمَتي ، ا 41
،www.sharea.gov.kw، ومابعدىا . 17ص 
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تجارب بعض الدول اَلسَلمية في عملية التحول نحو المصرفية المبحث الثاني :  

 :وأشكال وأساليب التحول  اإلسَلمية

 اإلسَلمية:التحول نحو المصرفية ية في تجارب بعض الدول اَلسَلم - أ

 فى مصر:   -1

كانت البداية من مصر حيث كاف بنك مصر يف طليعة البنوؾ التقليدية اليت إذبهت إىل       

إنشاء فروع متخصصة تقدـ فقط اؼبنتجات اؼبصرفية اؼبتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، 

ـ بإنشاء أوؿ فرع يقدـ اؼبنتجات اؼبصرفية اإلسبلمية 1980عاـ حيث قاـ بنك مصر يف 

  42.،أطلق عليو اسم " فرع اغبسُت للمعامبلت اإلسبلمية "

تتطور الصَتفة االسبلمية يف مصر بشكل متسارع وتأخذ منحى تصاعديًا يف السوؽ       

اؼبصرية. ونتج ىذا عن زيادة كبَتة يف الطلب على الصَتفة اإلسبلمية يف مصر من جهة، 

وسعي اؼبصارؼ إىل تلبية رغبات شروبة كبَتة من اؼبواطنُت تفضل ىذه النوع من اػبدمات 

ى اؼبصارؼ اإلسبلمية اؼبصرية إىل تقدًن منتجات مصرفية لتلبية اؼبالية من جهة أخرى. وتسع

 احتياجات العمبلء وخاصة يف بعض اعبوانب اليت مل تكن تتعامل فيها من قبل. 

مصارؼ، ىي بنك الربكة،  3يبلغ عدد اؼبصارؼ اإلسبلمية العاملة يف مصر  حيث     

مصرفًا تقليدياً  11فة إىل ومصرؼ أبو ظيب اإلسبلمي، وبنك فيصل اإلسبلمي، ىذا إضا

                                                           
 ومابعدىا . 30، مرجع سابق ذكره، ص اَلسَلمية "تقيم ظاىرة تحول المصارف التقليدية للمصرفية . مصطفى ، إبراىيم ؿبمد ، " 42
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. وذبدر االشارة إىل أف دخوؿ مصرفُت خليجيُت نبا 43تقدـ خدمات ومنتجات إسبلمية

بنك قطر الوطٍت وبنك اإلمارات ديب الوطٍت إىل السوؽ اؼبصرية، سيعزز نشاط الصَتفة 

 طاع.اإلسبلمية واؼبنافسة بشكل ملحوظ ؼبا للمصرفُت اؼبذكورين من ذبربة جيدة يف ىذا الق

مليار جنيو  100وتشَت التقديرات عن حجم الصَتفة اإلسبلمية يف مصر إىل أهنا فاقت      

خبلؿ العاـ % 10، ويُتوقع مبو األصوؿ اؼبالية اإلسبلمية دبا ال يقل عن 2013بنهاية العاـ 

2014. 

وتقدًن وقد بدأت الصَتفة اإلسبلمية يف مصر بالنجاح يف تلبية احتياجات العمبلء        

منتجات مصرفية تتوافق مع الشريعة االسبلمية. فعلى سبيل اؼبثاؿ، قدـ ربالف مصريف )ضم 

أوؿ سبويل إسبلمي مشًتؾ  2013بنك مصر، ثاين أكرب اؼبصارؼ اغبكومية( بنهاية العاـ 

مليوف دوالر لتمويل إنشاء مصنع إلنتاج اغبديد.   245بصيغة االستصناع واإلجارة بقيمة 

مليوف دوالر  41عقد سبويل إسبلمي بقيمة  2014نك مصر يف بداية العاـ كما أبـر ب

 .44بصيغة اؼبشاركة اؼبتناقصة مع شركة كهرباء حكومية

 وتوقع خرباء مصرفيوف يف مصر مبو نشاط اؼبصارؼ اإلسبلمية خبلؿ السنوات اؼبقبلة،       

وربتاج إىل تطوير كبَت. كما أف إال أف البنية التشريعية لعمل تلك اؼبصارؼ ال تزاؿ غَت كافية 

قلة اؼبنتجات اؼبالية االسبلمية اؼبتوفرة ال تزاؿ عائقًا أماـ انتشارىا. يضاؼ إىل ذلك ضعف 

                                                           
 . 2015شهر/ سبتمرب  418إدارة الدراسات والبحوث ، العدد  – مجلة اتحاد المصارف العربية األمانة العامة"." 43
 .اؼبرجع السابق .44
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الكفاءات البشرية اليت تتعامل بالتمويل اإلسبلمي وتضارب الفتاوى الشرعية اػباصة 

ينظم عمل فروع اؼبعامبلت وقد أصدر البنك اؼبركزى اؼبصرى كتابا دوريا بالتعامبلت اؼبالية ،

اإلسبلمية حيث إشًتط على البنك التقليدى الذى يرغب ىف فتح فرع إسبلمى أف يتقيد 

 : 45باآلتى

تشكيل ىيئة للرقابة الشرعية من علماء الشرع وفقهاء القانوف اؼبقارف اؼبؤمنُت بفكرة  -

رة ، وتكوف البنك اإلسبلمي ، تعينهم اعبمعية العمومية بناء على إقًتح ؾبلس اإلدا

مهمتها تقدًن اؼبشورة واؼبراجعة فيما يتعلق بتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، 

 ويكوف ؽبا يف ىذا الصدد ما ؼبراقىب اغبسابات من وسائل وإختصاصات .

إعداد ميزانية للفرع  يف هناية كل سنة مالية مع مراعاة طبيعة الفرع كمصرؼ إسبلمى  -

ااسبية اؼبتبعة ىف إعداد اؼبيزانية وحساب األرباح ، ودبا ال يتناىف مع القواعد 

واػبسائر والبيانات الدورية الىت تقدـ للبنك اؼبركزى من حيث مشوؽبا لكافة وحدات 

 البنك وفقا للتبويب واؼبسميات اؼبعدة دبعرفة البنك اؼبركزى اؼبصرى. 

 نك اإلسبلمي.يشًتط أف يكوف العاملوف ىف البنك من اؼبسلمُت اؼبؤمنُت بفكرة الب -

ورغم أف مصر كانت الدولة األوىل يف اؼبنطقة العربية الىت قدمت بنوكها التقليدية    

اؼبنتجات اؼبصرفية اؼبتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية من خبلؿ فروع متخصصة 

، إال أف ىذا التوجو مل يستمر ىف النمو كما حدث يف دوؿ أخرى مثل السعودية ، 
                                                           

 وف تاريخ.،بدضوابط الموافقة على فتح بنوك أو فروع اسَلميةالبنك اؼبركزى اؼبصرى ،كتاب دورى بعنواف : - 45
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حيث مل تلق التجربة اؼبصرية الدعم الكاىف من األجهزة الرقابية ، وكاف الدافع 

جذب شروبة من العمبلء من أصحاب الفوائض اؼبالية  -ىف الغالب –األساسى ؽبا 

الذين يتحرجوف من التعامل بنظاـ الفائدة اؼبصرفية كما كاف لفتاوى شيخ األزىر 

حبل التعامل بالفائدة اؼبصرفية أثرا سلبيا  46وفتوى ؾبمع البحوث اإلسبلمية األخَتة 

 على إنتشار ومبو ظاىرة ربوؿ البنوؾ التقليدية كبو العمل اؼبصرىف اإلسبلمى ىف مصر.

 :مصرتجربة  سلبياتو يجابيات ا

 اإليجابيات : -

مليار جنيو بنهاية  100وصل حجم الصَتفة اإلسبلمية يف مصر إىل أهنا فاقت االرباح :   -1

%خبلؿ العاـ  10ويُتوقع مبو األصوؿ اؼبالية اإلسبلمية دبا ال يقل عن ، 2013العاـ 

2014. 

وقد بدأت الصَتفة اإلسبلمية يف مصر بالنجاح يف تلبية احتياجات صيغ التمويل :   -2

العمبلء وتقدًن منتجات مصرفية تتوافق مع الشريعة االسبلمية. فعلى سبيل اؼبثاؿ، قدـ 

أوؿ  2013أكرب اؼبصارؼ اغبكومية( بنهاية العاـ  ربالف مصريف )ضم بنك مصر، ثاين

                                                           
ـ  ) الػذين يتعػاملوف 4/2/2002ىػػ      1423رمضػاف 27، اؼبَوقػع مػن شػيخ االزىػر د.ؿبمػد سػيد طنطػاوي يف نص فتوى مجمع البحوث اَلسَلمية باَلزىر.  46

ؽبػم ووبػدد مقػدما ىف مػدد يتفػق مػع اؼبتعػاملُت مع البنوؾ بتقدًن أمواؽبم ومدخراهتم إىل البنػك ليكػوف وكػيبل عػنهم ىف اسػتثمارىا ىف معامبلتػو اؼبشػروعة مقابػل ربػح يصػرؼ 
 يػػتم فيهػػا ربديػػد الػػربح أو العائػػد معػػو عليهػػا  ، ىػػذه اؼبعاملػػة بتلػػك الصػػورة حػػبلؿ وال شػػبهة فيهػػا ، إلنػػو مل يػػرد نػػص ىف كتػػاب ا أو السػػنة النبويػػة يبنػػع ىػػذه اؼبعاملػػة الػػىت

 ىذه اؼبعاملة من قبيل اؼبصاٌف اؼبرسلة وليست من العقائد أو العبادات الىت الهبوزالتغيَت أوالتبديل فيها ( . مقدما ،ماداـ الطرفاف يرتضياف ىذا النوع من اؼبعاملة ، وأف
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مليوف دوالر لتمويل إنشاء  245سبويل إسبلمي مشًتؾ بصيغة االستصناع واإلجارة بقيمة 

 مصنع إلنتاج اغبديد.

مليوف دوالر  41عقد سبويل إسبلمي بقيمة  2014كما أبـر بنك مصر يف بداية العاـ    -3

 رباء حكومية .بصيغة اؼبشاركة اؼبتناقصة مع شركة كه

 السلبيات : -

 أف البنية التشريعية لعمل تلك اؼبصارؼ ال تزاؿ غَت كافية وربتاج إىل تطوير كبَت.  -1

 أف قلة اؼبنتجات اؼبالية االسبلمية اؼبتوفرة ال تزاؿ عائقاً أماـ انتشارىا.  -2

ويضاؼ إىل النقاط السابقة ضعف الكفاءات البشرية اليت تتعامل بالتمويل اإلسبلمي   -3

 وتضارب الفتاوى الشرعية اػباصة بالتعامبلت اؼبالية .

مصارفها التقليدية وتقدًن  أف دولة حبجم مصر وىي أوؿ التجارب من حيث النشأة -4

م الكاىف من األجهزة الرقابية الدع مل تلقى التجربة اؼبصريةاف حيث  للمنتجات االسبلمية ،

 -ىف الغالب -وكاف الدافع األساسى ؽبا  مثل ما حدث يف دوؿ أخرى مثل السعودية ، ،

جذب شروبة من العمبلء من أصحاب الفوائض اؼبالية الذين يتحرجوف من التعامل بنظاـ 

   الفائدة اؼبصرفية.
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 في السودان :  -2

وإسبلمية تعمل على أسلمة قطاعها اؼبصريف بأكملو، وقد جاء يعد السوداف أوؿ دولة عربية      

ذلك بالتدرج، بعد أف قامت الثورة اؼبهدية بتأسيس نظاـ سياسي ومايل وفق األحكاـ الشرعية، 

وبدأت جامعة أـ درماف اإلسبلمية بتدريس مادة االقتصاد اإلسبلمي كمادة أساسية منذ عاـ 

 نشاء مصرؼ ال يتعامل بالربا.ؼ، وقامت اعبامعة بتقدًن فكرة إ1966

ؼ مصرؼ 1975ؼ، مث أنشئ يف عاـ 1973ونشأت ذبربة اؼبصارؼ اإلسبلمية عاـ        

ًا من اؼبواطنُت نظرا ألف ىناؾ قطاعًا كبَت رض إهباد البديل للتعامل الربوي،االدخار السوداين بغ

التقليدية، فقد  ورجاؿ األعماؿ الذين وبجموف عن التعامل مع اؼبصارؼوخاصة يف الريف،

جاءت ىذه التجربة متوافقة مع سياسة االنفتاح االقتصادي اليت انتهجتها الدولة يف منتصف 

ؼ( وجاءت شروط عملها أيضًا مثل الشروط اليت تعمل هبا اؼبصارؼ 1976السبعينات )

داف ( من قانوف مصرؼ السو 42اؼبشًتكة يف الببلد، إال أهنا أعفيت من متطلبات وأحكاـ اؼبادة )

 .(47)اػباصة بالفوائد سبشياً مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

ونظرًا غبداثة ىذه التجربة وتشجيعًا ؽبا منذ البداية فقد مت إنشاء مصرؼ فيصل اإلسبلمي      

ؼ بقانوف خاص مت دبوجبو إعفاء اؼبصرؼ من الضرائب حىت يكفل 1977السوداين عاـ 

                                                           
اعبزء الثالث،  "دور مصرؼ السوداف يف أسلمة  "توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسَلمية"،مصرؼ السوداف اؼبركزي،  47.

 "تحول المصارف التقليدية في ليبيا نحو الصيرفة اإلسَلمية" مصطفى علي أبوضبَتة ونوري ؿبمد اسويسي . نقبل عن :48ؼ، ص2006اعبهاز اؼبصريف"، 
 .5مرجع سبق ذكره، ص 
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، وباشر اؼبصرؼ أعمالو يف (48)اؼبصارؼ التقليدية األخرىللتجربة اغبماية والصمود أماـ منافسة 

ؼ، تبعو بعد ذلك إنشاء عدة مصارؼ إسبلمية )التضامن، اإلسبلمي السوداين( 1978عاـ 

ؼ مت اإلعبلف عن توجيو اؼبصارؼ اؼبتخصصة )الزراعية، 1982ؼ، ويف العاـ 1981عاـ 

ؽبا ؼبواجهة متطلبات التحوؿ كبو الصَتفة الصناعية، العقارية( للتحوؿ عن الربا، ورفعت رؤوس أموا

اإلسبلمية، وربوؿ كبلِّ من: اؼبصرؼ اإلسبلمي لغرب السوداف، ومصرؼ الربكة يف العاـ 

ؼ، عبلوة على تأسيس العديد من الشركات اإلسبلمية العاملة يف ؾباؿ التمويل، 1984

اغبياة يف السوداف كل مناحي ، وكانت الدولة قد أعلنت تطبيق الشريعة اإلسبلمية يف  (49)والتأمُت

ؼ(، 1983ؼ، كما تضمن كل من قانوف اإلجراءات اؼبدنية )1983)سبتمرب(  وذلك يف

ؼ( نصوصًا ربـر التعامل بالربا واعتباره جريبة يعاقب عليها 1984وقانوف اؼبعامبلت اؼبدنية )

 القانوف اعبنائي.

 (CBOS)داف اؼبركزي ؼ أعلن مصرؼ السو 1984ويف شهر الكانوف )ديسمرب(         

أسلمة صبيع اؼبصارؼ القائمة يف السوداف )وطنية وأجنبية(، بعد صدور اؼبرسـو الرئاسي عاـ 

ؼ والذي يطلب فيو من صبيع اؼبصارؼ التقليدية وقف معامبلهتا الربوية فوراً، والتفاوض 1984

شرعاً، يف حُت ظبح  بشأف ربويل الودائع، والسلف القائمة على أساس الفائدة إىل أشكاؿ مقبولة

ؼ مت ربويل 1985اؼبرسـو باستمرار اؼبعامبلت اػبارجية على أساس الفائدة مؤقتاً، ويف العاـ 

                                                           
 .49مرجع سبق ذكره، صتوثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسَلمية ".مصرؼ السوداف اؼبركزي، " 34
 . 7،مرجع سبق ذكره، ص "تحول المصارف التقليدية في ليبيا نحو الصيرفة اإلسَلمية"علي أبوضبَتة ونوري ؿبمد اسويسي .مصطفى 49 
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( مصارؼ 5النظاـ اؼبصريف بالكامل للعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ومشل التحوؿ عدد )

 ( مصرفاً مشًتكاً.11( مصارؼ أجنبية، وعدد )6متخصصة، وعدد )

وسبيزت التجربة اؼبصرفية اإلسبلمية يف السوداف إىل جانب التفرد يف الساحة اؼبصرفية باؼبزايا      

 :،كما يوجد ؽبا سلبيات ،من خبلؿ االيتواإلهبابيات

 :السوداناَليجابيات والسلبيات في تجربة 

 اَليجابيات : -

األسلمة الكاملة للنظاـ تبلقي اإلرادة الشعبية مع اإلرادة الرظبية، لبلنتقاؿ الشامل كبو  .1

 اؼبصريف للببلد.

اعتمدت عملية التوجو كبو األسلمة على وجود قاعدة للعمل اؼبصريف اإلسبلمي، وعلى  .2

 قباح اؼبصارؼ اإلسبلمية، اليت حضيت بقبوؿ شعيب واسع، ودعم من السلطات الرظبية.

أثبتت فيها قدرهتا مرت التجربة السودانية، بفًتة من التعايش مع اؼبصارؼ اإلسبلمية،  .3

على اؼبنافسة، وجذب العديد من فئات اجملتمع فبن مل يسبق ؽبم التعامل مع اؼبصارؼ 

 من قبل.

 تتابع صدور القوانُت لتنظيم االنتقاؿ اؼبتوازف كبو األسلمة الشاملة، ومنها: .4

 ؼ، وذلك وفق النظاـ اإلسبلمي اؼبعلن.1991صدور قانوف تنظيم العمل اؼبصريف عاـ  .أ

 ؼ.1992الئحة اعبزاءات اؼبالية واإلدارية للمخالفات اؼبصرفية عاـ صدور  .ب
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ؼ لتعميق األسلحة وتفعيل صيغ التمويل 1992إنشاء اؽبيئة العليا للرقابة الشرعية عاـ  .ج

( أشخاص 10اإلسبلمية وتعميق مفاىيم االقتصاد اإلسبلمي، وتضم اؽبيئة بعضويتها )

 من: 

 اؼبعامبلت اؼبصرفية. علماء الشريعة مع مراعاة اػبربة يف -

 علماء االقتصاد مع اػبربة واإلؼباـ باالقتصاد اإلسبلمي. -

 خرباء للعمل اؼبصريف.  -

ؼ لتفعيل دور القطاع اؼبصريف 1994إنشاء سوؽ اػبرطـو لؤلوراؽ اؼبالية عاـ  .د

 اإلسبلمي.

 ؼ.1995اؼبصرؼ صندوؽ ضماف الودائع اؼبصرفية عاـ ىػ .          

التجربة السودانية الوحيدة والفريدة كبو أسلمة النظاـ اؼبصريف بالكامل يف وهبذا تظل     

 الوطن العريب.

 السلبيات : -

تركز على البنية القانونية واؼبسميات، لكن مل ينجم عن التجربة ذبربة التحوؿ  إف     

وأسواؽ السودانية ذبربة مصرفية إسبلمية بارزة لعدـ سبكن ىذه اؼبصارؼ من تطوير آليات 

 ومنتجات إسبلمية متطورة.
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 في الكويت:   -3

منذ التسعينيات رغبة أمَتية سامية لتوسعة دائرة اؼبعامبلت اإلسبلمية دولة الكويت شهدت      

من البنك اؼبركزي الكوييت بشأف تنظيم أعماؿ  ـ،2003لسنة  30صدر القانوف رقم إىل اف 

اؼبصارؼ اإلسبلمية وتنظيم عملية ربوؿ البنوؾ التقليدية اىل اؼبصرفية اإلسبلمية، فقد أكد اؼبدير 

على أف األسلوب األمثل ىو تأسيس مصارؼ  50التنفيذي لقطاع الرقابة ىف بنك الكويت اؼبركزي 

يدى الراغب ىف التحوؿ للمصرفية االسبلمية مبدأ التحوؿ إسبلمية جديدة أو أف يتبٌت البنك التقل

الكلى وفق خطة زمنية معلنة ، حيث يرفض البنك اؼبركزى الكويىت فكرة اإلزدواجية ىف التعامل 

داخل البنك الواحد سواء ىف شكل فروع إسبلمية أو نوافذ أو منتجات إسبلمية ، مع إستمرار 

إشًتط القانوف الكوييت على البنوؾ التقليدية الىت ترغب ىف وقد  البنك بالعمل بالنظاـ التقليدى.

تعتمد مبدأ التحوؿ الكامل وليس اعبزئى ، ومن أىم ىذه حوؿ للعمل اؼبصرىف اإلسبلمى أف الت

 الشروط مايلى :

 إعداد دراسة جدوى تفصح عن جدوى التحوؿ يقرىا البنك اؼبركزى.  .1

 إعداد خطة التحوؿ وتشكيل فريق عمل ؽبا. .2

      إعداد ضبلة إعبلمية مدروسة لتهيئة العمبلء ؽبذا التحوؿ. .3

 تعيُت ىيئة مستقلة للرقابة الشرعية.  .4

 تعديل عقد التأسيس والنظاـ األساسي للبنك اوؿ. .5
                                                           

 . 33مصطفى ، إبراىيم ؿبمد ، "تقيم ظاىرة ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية للمصرفية االسبلمية " ،مرجع سبق ذكره، ص  .  50



57 
 

وقد بدأ البنك العقارى الكويىت ىف تنفيذ خطة التحوؿ الكلى للعمل اؼبصرىف اإلسبلمى  

القانوف بشأف تأسيس بنوؾ ؼبركزى الكوييت على دخلو البنك اىف ضوء التعديل الذى أ

 إسبلمية أو التحوؿ الكامل للمصرفية اإلسبلمية

شركة سبويل وإستثمار خاضعة لرقابة البنك اؼبركزى الكويىت مت ربويل  42كما يوجد عدد   

 . منها لتتوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ىف ضوء القانوف اعبديد 13

 .51طٍت الكوييت بطلب إلنشاء فروع إسبلمية وجارى دراسة طلبو كما تقدـ البنك الو    

 : الكويت اَليجابيات والسلبيات في تجربة

 اَليجابيات : -

تبنت دولة الكويت التحوؿ الكلي عبميع اؼبصارؼ التقليدية، بوضع خطة للمصرؼ أو  -1

 اؼبؤسسة الراغبة يف التحوؿ وذلك برجوع للمصرؼ اؼبركزي بالكويت .

 13شركة سبويل وإستثمار خاضعة لرقابة البنك اؼبركزى الكويىت مت ربويل  42يوجد عدد  -2

 منها لتتوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ىف بناء على قانوف اؼبصرؼ اؼبركزي الكوييت .

 السلبيات :  -

تضع القوانُت الكويتية عقبات أماـ إنشاء نوافذ إسبلمية للبنوؾ التقليدية حيث   -

مسانبو البنك التقليدي بإنشاء شركة جديدة مستقلة وتقـو ىذه تشًتط أف يقـو 

 .52الشركة بإنشاء بنك إسبلمي جديد
                                                           

 .31اؼبرجع السابق  ،ص  51. 
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رفض بنك الكويت اؼبركزي طلب البنك التجاري الكوييت ربويلو من بنك تقليدي   -

إىل بنك إسبلمي، مربرا رفضو برغبتو يف حدوث توازف ما بُت البنوؾ اإلسبلمية 

يل. وحبسب مصادر فإف البنك اؼبركزي الكوييت يرى أنو ال والتقليدية يف الوقت اغبا

 53حاجة يف الوقت الراىن إىل زيادة عدد البنوؾ اإلسبلمية. 

 في اإلمارات العربية المتحدة:  -4

أسس العمل اؼبصريف اإلسبلمي يف دولة اإلمارات يف منتصف سبعينات القرف اؼباضي، وكاف      

يعترب أوؿ بنك إسبلمي أنشئ يف منطقة اػبليج العريب  ذلك من خبلؿ بنك ديب اإلسبلمي الذي

ـ، ومع مرور الزمن توسعت ىذه الصناعة يف الدولة؛ حيث مت تأسيس العديد 1975يف مارس 

 مصارؼ إسبلمية، منها: 8من اؼبصارؼ اإلسبلمية؛ لتصل إىل كبو 

يج العريب، مت يعد البنك أوؿ مؤسسة مصرفية إسبلمية يف منطقة اػبل54:بنك ديب اإلسبلمي -1

ـ من قبل اغباج سعيد لوتاه. يقدـ بنك ديب اإلسبلمي العديد من اػبدمات 1975تأسيسو عاـ 

 واؼبنتجات اؼبصرفية اإلسبلمية اليت تعترب بديبلً إسبلمًيا عن اػبدمات اؼبصرفية التقليدية.

اؾ ـ دبوجب مرسـو أمَتي أصدره آنذ1997تأسس البنك عاـ  55:بنك أبوظيب اإلسبلمي -2

على شكل شركة  -حفظو ا  -صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آؿ هنياف رئيس الدولة 

                                                                                                                                                                      
 ( .10، ص)9522، العدد: 08/04/2014اإلسبلمية يستقطب البنك التجاري الكوييت ، صحيفة العرب ، نشر يف  . قباح اؼبصارؼ52
-11-"، رفض طلب البنك التجاري الكوييت بالتحوؿ إىل مصرؼ إسبلمي ، اجمللس العاـ للبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية االسبلمية  "دار اَلمتثال للمالية اإلسَلمية .53
5 /2014. 
 . http://www.alislami.ae/Homeؼبوقع اإللكًتوين لبنك ديب اإلسبلمي . ا 54
 .http://www.adib.ae/ar. اؼبوقع اإللكًتوين لبنك أبوظيب اإلسبلمي 55
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ـ، 1999مسانبة عامة، وبدأ تقدًن خدماتو بعد عاـ من تأسيسو، فيما مت افتتاحو رظبًيا عاـ 

 يقدـ اؼبصرؼ خدمات ،مثل: التمويل واغبسابات اؼبصرفية.

الذي كاف وبمل اسم: بنك الشارقة الوطٍت  تأسس اؼبصرؼ 56:مصرؼ الشارقة اإلسبلمي -3

ـ دبوجب مرسـو أمَتي أصدره آنذاؾ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطاف بن 1975عاـ 

ـ مت ربويلو إىل 2002ؿبمد القاظبي عضو اجمللس األعلى لبلرباد حاكم الشارقة، ويف عاـ 

 مصرؼ إسبلمي.

ؼ اإلسبلمية اليت مت إنشاؤىا يتبع حكومة عجماف، ويعترب من اؼبصار 57:مصرؼ عجماف -4

ـ، برأس ماؿ يقدر دبليار درىم، ومت طرح 2008مؤخرًا؛ حيث بدأ اؼبصرؼ أعمالو بداية عاـ 

 % منها لبلكتتاب العاـ.55

يتبع ؾبموعة اإلمارات ديب الوطٍت اؼبصرفية، تأسس عاـ  58مصرؼ اإلمارات اإلسبلمي: -5

 ة.ـ، ويقدـ خدمات مطابقة للشريعة اإلسبلمي2004

ـ. يقدـ مصرؼ 2002يتبع كربى الشركات العاملة يف ديب، وتأسس عاـ 59مصرؼ ديب:  -6

 ديب أنشطة مصرفية؛ طبًقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ومبادئها.

                                                           
 .http://www.sib.ae/ar. اؼبوقع اإللكًتوين ؼبصرؼ الشارقة اإلسبلمي 56
 .http://www.ajmanbank.ae/ar/Pages/default.aspx. اؼبوقع اإللكًتوين ؼبصرؼ عجماف 57
 /.http://www.emiratesislamicbank.ae. اؼبوقع اإللكًتوين لئلمارات اإلسبلمي 58
 /.https://www.dubaibank.ae. اؼبوقع اإللكًتوين ؼبصرؼ ديب 59
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ألداء القطاع اؼبصريف اإلسبلمي  60(االقتصاد اإلسبلميوأظهر ربليل أجرتو )ؾبلة       

أف اؼبصارؼ اإلسبلمية اإلماراتية أضافت موجودات جديدة بلغت  2014اإلمارايت لعاـ 

مليار درىم إىل  300مليار درىم، فقفز إصبايل اؼبوجودات ـبًتقًا حاجز الػ 30.9قيمتها كبو 

درىم مليار درىم مليار  285.08مليار درىم يف هناية العاـ اؼباضي مقابل  315.93كبو 

%، حيث استحوذت البنوؾ 10.82بنمو سنوي بلغت نسبتو  2013يف هناية عاـ 

% من إصبايل أصوؿ اؼبصارؼ 13.6اإلسبلمية اػبمسة اؼبسانبة العامة على ما نسبتو كبو 

مليار  323مصرفًا والبالغ قيمة أصوؽبا حوايل تريليونُت و 49العاملة بالدولة البالغ عددىا 

 .2014ية عاـ درىم بنها

 اَليجابيات والسلبيات في تجربة اإلمارات :

 اَليجابيات : -

 .بنك الشارقة  أوؿ مصرؼ يف العامل يتحوؿ إىل مصرؼ إسبلمي -1

اف ؽبذه ػبطوة التحوؿ دور اهبايب يف التطور والنمو يف دولة االمارات ، حيث مت ربويل  -2

 اإلسبلمية .القواعد ااسبية ونظم اؼبعلومات للتتفق مع الشريعة 

تكوين ىيئة فتوى من أكفأ العلماء اؼبسلمُت ، واؼبلمُت بالعمليات اؼبصرفية ، وذلك  -3

 لتطوير اؼبنتجات والرقابة الشرعية على العاملُت .

                                                           
 وذبٍت شبار سياساهتا اؼبتوازنةاؼبصارؼ اإلسبلمية اإلماراتية تتجاوز النضج.. ،إلقتصاد اإلسَلمي "ا " مجلة. 60

 . 2015مارس،  9كتب يف: 
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% من إصبايل 13.6استحوذت البنوؾ اإلسبلمية  اؼبسانبة العامة على ما نسبتو كبو  -4

مصرفًا والبالغ قيمة أصوؽبا حوايل  49أصوؿ اؼبصارؼ العاملة بالدولة البالغ عددىا 

 .2014مليار درىم بنهاية عاـ  323تريليونُت و

 السلبيات : -

وقلَّة الكفاءات ُت اؼبنظمة للمعامبلت اإلسبلمية،عدـ توافر التشريعات الرظبية والقوان -1

 واؼبصرفية.البشرية اؼبتخصصة البلزمة إلدارة البنوؾ اإلسبلمية بشروبتيها الفقهية 

عدـ توحيد أو تقريب األسس ااسبية، وتطبيق اؼبعايَت ااسبية اؼبتاحة حالًيا من قبل   -2

وغياب مصرؼ مركزي إسبلمي ، ىيئة اؼبراجعة للمؤسسات اؼبصرفية واؼبالية يف البحرين، 

ىذه  واؼبصرؼ اؼبركزي االسبلمي ،يف عدـ توحيد اؼبعايَت، الباحث نظر وجهة منو 

 ليست يف اإلمارات فقط . الدوؿمشكلة يف صبيع 

 فى السعودية :  -5

بعد مرور اكثر من طبس عشرة سنة على إدخاؿ العمل اؼبصريف اإلسبلمي يف البنػوؾ        

التقليديػة باؼبملكة العربية السعودية ، واليت بدأت بتحويل احد فروع البنك االىلي التجاري عاـ 

اؼبوافقة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، اصبح  ليقتػصرنشاطو على تقدًن اؼبنتجات اؼبصرفية ٜٜٓٔ

بدرجات  اإلسبلمي يقدـ يف كافة البنوؾ التقليدية باؼبملكة وعددىا تسعة بنوؾ  العمػل اؼبػصريف

متفاوتة، وذلك فضبًلعن شركة الراجحي اؼبصرفية لبلستثمار وبنك الببلد الذي يقتصر نػشاطهما 
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ة حسب نظامهما األساسي. يأيت البنك األىلي التجاري علػى تقػدًن اؼبنتجػات اؼبصرفية اإلسبلمي

يف مقدمة البنوؾ اليت خطت خطوات واسعة كبو التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية ، حيث انتهى من 

( لتقدـ ٚٛوقرر ؾبلس ادارتو ربويل باقي فروعو الػ )، ٕٙٓٓ( فرعاً حتػى هنايػة عاـ ٔٙٔربويل )

 .61ٕٙٓٓ الشريعة االسبلمية يف مدة اقصاىا هناية عاـاؼبنتجات اؼبػصرفية اؼبطابقػة ألحكاـ 

وتػم ربويػل   ٜٜٛٔويأيت بنك اعبزيرة يف اؼبرتبة الثانية حيث اعلن عن توجهو اإلسبلمي منذ عاـ 

( فرعًا ليقتصر نشاطها على تقدًن اؼبنتجات اؼبتوافقة مع احكػاـ ٚٔكامل فروعو وعددىا )

ي اؼبنتجات التقليدية يف اعماؿ اػبزينة وسبويل الشركات الػشريعة اإلسبلمية ، وذبري تطوير باق

 .62احكاـ الشريعة اإلسبلمية  لتتوافػق مػع

( ٓٛووبتل بنك الرياض الًتتيب الثالث يف التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية حيث مت ربويل )        

بعػد ذلػك البنػك الػسعودي ( فرعاً. ويػأيت ٖٜٔفرعػًا للمصرفية اإلسبلمية من ؾبموع فروعو البالغة )

 ( فرعًا ، مث ؾبموعة سامبا اؼبالية )البنكٜٙ( فروع من اصبايل )ٛالربيطاين حيث انتهى من ربويل )

 2006 ( فرعًا حىت هناية عػاـ ٘ٙ( فروع من اصبايل )ٖالسعودي االمريكي( اليت انتهت من ربويل )
63. 

 

                                                           
 –، ؾبلة أفاؽ األىلي ، نشرة دورية تصدر عن البنك األىلي التجاري ، جدة "البنوك اإلسَلمية ودورىا في تعزيز القط اع الم صرفي" . عبد الباسط الشييب ، 61

 .41-38،ص 2006اؼبملكة السعودية 
 . 60، ص1996" ، ؾبلػة األمواؿ ، العدد األوؿ،ي مسألة النظام المزدوج في األعمال البنكية"رأي ف. عمر زىَت حافظ ،  ، 62
 ٕ٘ٓٓ" ، نشرة دورية تصدر عن بنك اعبزيرة ، اؼبملكة السعودية، "كيف يمكن أن يتحول بن ك تقلي دي إل ى الم صرفية اإلسَلمية.ؿبمد سعيد الغامدي ، 63

 . 5-4،ص 
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 اَليجابيات والسلبيات في تجربة السعودية :   

 اَليجابيات :  -

ولقد حققت ، اعتمدت ىذه اؼبصارؼ منهج التدرج فػي التحػوؿ كبػو اؼبػصرفية اإلسبلمية -1

و التحوؿ قباح كبَت، البنك األىلي التجاري يف مقدمة البنوؾ اليت خطت خطوات واسعة كب

( فرعًا حتػى هنايػة ٔٙٔوانتهى من ربويل )1990يف التحوؿ  للمصرفية اإلسبلمية ، باشر

 . 2006 عاـ

تعد اؼبملكة العربية السعودية مػن أنشػط الػدوؿ العربيػة يف ربويػل بنوكهػا التقليديػة كبػو اؼبصػرفية  -2

 اإلسبلمية ، حيث تقدـ اؼبصرفية اإلسبلمية ىف كل بنوكها التقليدية التسع بدرجات متفاوتو. 

يث التحوؿ من حذبربة السعودية يف التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية ، تعترب من أفضل مباذج اف  -3

منها ربولت بالكامل،  3بنك 11، حيث أف عدد اؼبصارؼ التقليدية واالسلوب العدد 

 .واالخرى صبيعها تقدـ اؼبنتجات اإلسبلمية

 السلبيات : -

رغم النجاح الكبَت اليت حققتو السعودية يف التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية إال اهنا مل تصل      

،مقارنة بإقتصاد الدولة ومكانتها اإلسبلمية من حيث توافر العلماء بعد إىل اؼبستوى اؼبطلوب 

يكوف التحوؿ فيها كلي وليس جزئي اىل  الشرعُت واؼبختصُت اؼبصرفيُت ، حيث من اؼبفًتض أف

 .ىذه اللحظة 
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 ماليزيا:في  -6

دبجاؿ يؤكد الدكتور عمر ؿبمد إدريس أف ماليزيا تعترب من أكثر الدوؿ اإلسبلمية اىتمامًا      

، وأف الذي ساعدىا على ذلك ىو الرغبة السياسية أو الدعم اغبكومي، إذ 64الصَتفة اإلسبلمية

أف اغبكومة اؼباليزية دعمت النظاـ اؼبايل اإلسبلمي دعماً كامبًل ومن صبيع نواحيو، اؼبالية والسياسية 

اـ اؼبايل اإلسبلمي على والقانونية، مشَتًا إىل أف ماليزيا تعترب أوؿ دولة اعًتفت حكومتها بالنظ

مستوى العامل، بل وغَتت يف قوانينها وأنشأت مؤسسات حكومية تدعم ىذا النظاـ وتدعم تطوره 

 وانتشاره.

بينما يوضح الدكتور عزماف ؿبمد نور أستاذ الفقو واألصوؿ يف اعبامعة اإلسبلمية العاؼبية       

، وألف األيدي العاملة 65ب الدعم اغبكومي أوالً دباليزيا أف ماليزيا قبحت يف الصَتفة اإلسبلمية بسب

يف ؾباؿ الصَتفة اإلسبلمية مستعدة للتغيَت ثانياً، إضافة إىل مسانبة اؼبشايخ والفقهاء والعلماء يف 

 الدوؿ اإلسبلمية األخرى ومساندهتم ودعمهم اؼبستمر لتجربة الصَتفة اإلسبلمية يف ماليزيا.

يونس صواغبي أف الذي يبيز التجربة اؼباليزية ىو الدعم  على صعيد متصل أوضح الدكتور      

الكلي واؼبكثف من طرؼ السلطة اغباكمة خاصة اؼبصرؼ اؼبركزي اؼباليزي، فهو من أكثر اعبهات 

ربمسًا ؽبذا النظاـ اؼبايل اإلسبلمي، وىم يعتربونو نظامًا فعااًل، ويليب حاجات اؼبسلمُت، خاصة 

سنة من اػبربة يف ىذا اجملاؿ وجد اؼباليزيوف أف ىذا النظاـ اليهتم  27بعد أف أثبت جدارتو، فبعد 
                                                           

"، مقالة بعنواف :ىل قبحت ماليزيا وأصبحت رائدة يف ؾباؿ الصَتفة اإلسبلمية موقع اَلقتصاد اَلسَلمييس ،وآخروف ، . يونس صواغبي ،وعمر إدر 64
 .http://www.giem.info/article/details/ID/606#.Ve8ayhGqqko،من خبلؿ الرابط التايل  : 2015،سبتمرب/
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بو اؼبسلموف فقط بل حىت أف غَت اؼبسلمُت أيضا يهتموف بو، فنسبة العمبلء غَت اؼبسلمُت يف عدد 

 من اؼبصارؼ اإلسبلمية فاقت نسبة العمبلء اؼبسلمُت.

ىذا النظاـ اؼبايل اإلسبلمي باعتباره ويضيف الدكتور صواغبي: إف ماليزيا قبحت يف إظهار      

، بقدر ما ىو نظاـ ثاٍف أو مكمل للنظاـ التقليدي ال 66نظامًا ليس خاصًا باؼبسلمُت وحدىم

وبمل أي ايدولوجية معينة وال يهدؼ إىل ربويل غَت اؼبسلمُت إىل اإلسبلـ وليس ىو واجهة أخرى 

قبحت بشكل كبَت يف إظهار النظاـ اؼبايل  ؼبا يسمى بالتطرؼ أو الدولة الدينية، كما أف ماليزيا

اإلسبلمي باعتباره نظامًا ماليًا أخبلقيًا وعاداًل وأنو الوبمل يف طياتو أيّة ايدولوجية أو أجندة 

ألسلمة اجملتمع أو إلجبار غَت اؼبسلمُت على تبٍت نظم إسبلمية معينة، وماليزيا دولة مسلمة ولكنها 

ؼبوجودة فيها، وحىت تنجح ذبربة مثل ىذه فبلبد من إظهار النظاـ سبيل إىل التوازف بُت األعراؽ ا

اؼبايل اإلسبلمي على اعتبار أنو نظاـ وطٍت، الكل يستفيد منو بغض النظر عن ديانتو أو عرقو، 

والوبرص فقط عليو اؼبسلموف، وإف كاف مّت وصعو يف األساس تلبية لرغبة اؼبسلمُت يف ماليزيا لتكوف 

متفقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، فاف اختاره غَت اؼبسلمُت فهذا شئ طيب  معامبلهتم اؼبالية

 وإف مل ىبتاروه فلديهم اؼبصارؼ التقليدية واليت عندىا حصة األسد يف النظاـ اؼبصريف العاـ.

عاماً  28أو  27ويقوؿ الدكتور يونس صواغبي: انتبهت ماليزيا إىل اؼبالية اإلسبلمية منذ        

، وطرحت الفكرة، وذبسدت على شكل أوؿ مصرؼ إسبلمي 67ـ1982وربديدَا يف العاـ تقريبًا 
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ـ وتزامن ذلك مع سن قانوف جديد ىو قانوف اؼبصرفية اإلسبلمية وىو عبارة عن 1983يف عاـ 

قانوف عاـ يرخص للمصارؼ اإلسبلمية، ووبدد بعض الشروط اليت هبب أف تلتـز هبا، وكاف ىدفها 

جات شروبة معينة من اجملتمع اؼباليزي وىم اؼبسلموف ربديدا الذين يريدوف أف الرئيس ىو تلبية حا

تكوف معامبلهتم متفقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية وكاف ىذا ىو اؼبنطلق وكانت الفكرة يف ذلك 

الوقت جريئة وبسيطة يف نفس الوقت... لكن سرعة االستجابة من الشعب اؼباليزي اؼببلوي اؼبسلم 

ؼ اؼبركزي اؼباليزي أف ىذه التجربة هبب إثراؤىا، وهبب تنميتها وتطويرىا، وذبسد ذلك أكد للمصر 

سنوات بعد أف كاف ىناؾ مصرؼ واحد إسبلمي بفروعو العديده مت فتح مصرؼ آخر  10بعد 

إسبلمي وكانت مرحلة ما يسمى تأسيس اؼبصرفية اإلسبلمية، أما اؼبرحلة الثانية فكانت مرحلة فتح 

سبلمية واليت ربوؿ بعض منها إىل مصارؼ إسبلمية خالصة، مث جاءت اؼبرحلة الثالثة النوافذ اإل

وىي مرحلة التوسع حيث أف ماليزيا توسعت يف إنشاء اؼبصارؼ اإلسبلمية، مث جاءت مرحلة 

االنفتاح وفيها فتحت ماليزيا أبواهبا ؼبصارؼ إسبلمية خارجية مثل مصرؼ التمويل الكوييت 

ومصرؼ الراجحي السعودي، وذلك هبدؼ خلق بيئة تنافسية بُت امانة HSBCومصرؼ 

اؼبصارؼ الية واؼبصارؼ اإلسبلمية الدولية أو العاؼبية، ومن مث ربسُت أداء ىذه اؼبصارؼ لتصبح 

 أكثر كفاءة وقدرة على تقدًن اػبدمات والتمويبلت واالستثمارات.

 ٕٓسنة أو  ٘ٔقف توقعاهتا أهنا بعد حددت ماليزيا س ٖٜٛٔوأكد د. صواغبي أنو يف عاـ      

سنة تصبح ما تسمى نسبة اخًتاؽ اؼبالية اإلسبلمية للسوؽ أو نسبة استحواذ اؼبالية اإلسبلمية 
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ٝ، وقد حققت ماليزيا ىذا اؽبدؼ قبل عامُت أو ثبلث سنوات حيث ٕٓللسوؽ اؼباليزية حواىل 

ـ ٕٕٔٓيف العاـ  واؼبصريف العاـ  ٝ من القطاعٕٓأصبح القطاع اؼبصريف اإلسبلمي يستحوذ على 

 .68ٝ من القطاع اؼبصريف العاـ دبعٌت فاؽ واقع اػبطة اددة سابقاً ٖٕصار يستحوذ على 

 ايجابيات وسلبيات تجربة ماليزيا :

 اَليجابيات : -

أف اغبكومة اؼباليزية دعمت النظاـ اؼبايل اإلسبلمي دعمًا كامبًل ومن صبيع نواحيو، اؼبالية  -1

والقانونية، مشَتًا إىل أف ماليزيا تعترب أوؿ دولة اعًتفت حكومتها بالنظاـ اؼبايل والسياسية 

 اإلسبلمي على مستوى العامل.

أف ماليزيا قبحت بشكل كبَت يف إظهار النظاـ اؼبايل اإلسبلمي باعتباره نظامًا مالياً  -2

اجملتمع أو إلجبار أخبلقيًا وعاداًل وأنو الوبمل يف طياتو أيّة ايدولوجية أو أجندة ألسلمة 

غَت اؼبسلمُت على تبٍت نظم إسبلمية معينة حيث أصبحت اؼبنتجات اإلسبلمية اليت 

تقدمها البنوؾ يف ماليزيا ، ىدؼ لغَت اؼبسليمُت أكثر من اؼبسلمُت وىذا دليل على 

 اعًتافهم بنجاح اؼبصارؼ اإلسبلمية .

 السلبيات : -

تلك ىذه من اؼبفًتض على دولة سبو إقتصاديا ، و قوي،و %  60بنسبة إف ماليزيا دولة إسبلمية     

، ومن اؼبفًتض مستقبلية للتحوؿ الكلي للمصارؼ التقليدية العاملة هبا اؼبقومات،أف تضع خطة 
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انات األخرى اؼبوجوده الدياف يكوف عدد اؼبهتمُت اؼبسلمُت بالصَتفة اإلسبلمية أكثر من عدد 

 يف الببلد .

 ندونيسيا :إفي   -7

مبوا ملحوظا. بدأ  2005إىل1992من الفًتة ؤسسة إسبلمية يف إندونيسيا خبلؿ اؼبحققت      

الذي أعطى  1/1992مع تأسيس القانوف رقم  1992تاريخ العمل اؼبصريف اإلسبلمي يف عاـ 

االقتصادية  MUI، عقدت ورشة عمل حوؿ 1992فرصة لفتح بنك تقاسم األرباح. يف عاـ 

-1992ؿ مصرؼ إسبلمي، ونبا بنك معامبلت اندونيسيا يف الفًتة اإلسبلمية تليها إنشاء أو 

البنوؾ الريفية اإلسبلمية. حزب العدالة من  78و  واحد  كاف ىناؾ  بنك إسبلمي 69، 1998

 .(2002واؼبساعدات العينية، والتنمية 

القدًن اندونيسيا، كبديل للقانوف  10/1998، أصدرت اغبكومة القانوف رقم 1998يف عاـ        

البنوؾ  اي افعهد النظاـ اؼبصريف اؼبزدوج  تدخلالذي أكد أف إندونيسيا (، و 7/1992)رقم 

األساس بإعتباره قدمت ىذا القانوف حيث اإلسبلمية تعمل جنبا إىل جنب مع البنوؾ التقليدية. 

بشأف البنك  23/1999القانوين إلنشاء مصرؼ إسبلمي. وعبلوة على ذلك، ذكر القانوف رقم 

السلطة النقدية ، هبب أف توفر التنظيم والتسهيبلت لعمل و اندونيسيا،  يف ؼبركزي أف البنك اؼبركزيا

بشكل تطور شهدت البنوؾ البنوؾ اإلسبلمية. بعد تنفيذ ىذه القوانُت، وتشكيل البنوؾ اإلسبلمية 

                                                           
، قسم ااسبة جامعة سيببلس ماريت،  حبوث إدارة األعماؿ  حظر الفوائد واألداء المالي لللبنوك اإلسَلمية: أدلة اندونيسية". أري ويداقدو كونكارا ، "69

 .3،ص2008الدولية ،
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، ثاين(، كمصرؼ إسبلمي BSMالشرعية مانديري )اؼبعامبلت بنك كما ىو اغباؿ يف ملحوظ.  

تليها بعض البنوؾ التقليدية اليت فتحت الوحدات اؼبصرفية اإلسبلمية. اغبدث  1999افتتح يف عاـ 

. وكاف 70، أصدر بنك اندونيسيا اؼبركزي "ـبطط التنمية اؼبصرفية اإلسبلمية يف إندونيسيا"التايلاؽباـ 

اؼبستقبل. باإلضافة سبلمي يف اؼبصرؼ اإل ربديد التحديات الرئيسية للتنميةاؽبدؼ من ىذه اػبطة 

 إىل ذلك، قدمت ىذه اػبطة أيضا رؤية ورسالة وىدؼ لتطوير بنك إسبلمي، حبيث كاف

البنك اإلسبلمي توجيهات واضحة ؼبزامنة رؤيتهم والطموح )البنك اؼبركزي  takeholdersؿ

اؼبذكورة بوضوح عن حظر  (. وعبلوة على ذلك، أصدر ؾبلس العلماء فتوى2002إندونيسيا، 

 .71ئدة والرباالفا

كما ىو اغباؿ يف كثَت من اجملتمعات اإلسبلمية األخرى، وقد شجعت الدولة اليت أدت إىل مبو       

الصَتفة اإلسبلمية يف إندونيسيا وتطوير اؼبنتجات اؼبالية اإلسبلمية كجزء من اعبهود اليت السلطوي 

ماؿ اليُت، ومع ذلك، لفت على النظاـ اعبديد سوىارتو استمالة اعبماعات اإلسبلمية. رجاؿ األع

مباذج من أي مكاف آخر يف العامل اإلسبلمي لتطوير مؤسسات مالية جديدة إىل اؼبستوى الذي هبرب 

، والدولة الديبقراطية اعبديدة أشرفت 1998الردود تنظيمية أكثر تطورا. منذ سقوط سوىارتو يف عاـ 

                                                           
 .2002، 7-6اكارتا: ج -"، ـبطط التنمية الشريعة اؼبصرفية اندونيسياالبنك المركزي اندونيسيا." 70
 . 2004/1يناير  24، حبظر التعامل بالربا والفائدة ،يف  ." فتوى مجلس علماء اندونيسيا "71
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يف حفظ ما  ةكن كانت اغبكومات اؼبتعاقبة ثابتعلى التوسع الكبَت يف قطاع التمويل اإلسبلمي، ول

 .72قوة ربت السلطة التنظيمية للدولةال( باإلسبلمي  قتصاداإليعرؼ يف اندونيسيا )

دبزاولة نشاطاهتا يف إطار الشريعة جنباً إىل  –حديثة التأسيس  –تقـو اؼبصارؼ اإلسبلمية حيث       

 .جنب مع اؼبصارؼ التقليدية 

الدوؿ اليت عبأت إىل مثل ىذا النظاـ ، اندونيسيا واليت تعترب أكرب بلد إسبلمي، حيث ومن بُت       

لديها مصارؼ إسبلمية إىل جانب اؼبصارؼ التقليدية ، وتقدر قيمة موجودات اؼبصارؼ اإلسبلمية 

% من ؾبموع اؼبوجودات اؼبصرفية 4أي ما يعادؿ  2011مليار دوالر عاـ  14.4اإلندونيسية 

 73ية .اإلندونيس

 . (OJK)إندونيسيا المصدر: ىيئة الخدمات المالية  

                                                           
 .127-107: 34: الدولة الشرعية وتنظيم اػبدمات اؼبصرفية اإلسبلمية يف إندونيسيا سيدين مراجعة قانوف. "بين التقوى والحكمة" . تيم ليندسي،72
 . 2013، 19مقالة بعنواف : اؼبصارؼ اإلسبلمية  نشأة وذبربة : كتب بتاريخ مايو  المودعين"صندوق أموال . "73

 (IDR( يوضح األصول المصرفية اإلسَلمية في إندونيسيا )في ترليون 1/4الجدول )

وحدات اإلسبلميةال   2010  2011  2012  2013  2014  

  272.3  242.3  195.0  145.5  975 البنوؾ التجارية واألعماؿ اإلسبلمية 

  6.6  5.8  4.7  3.5  2.7 البنوؾ الريفية اإلسبلمية 

  278.9  248.1  199.7  149.0  100.3 ؾبموع األصوؿ 
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فإف اغبكومة اإلندونيسية حريصة على ربويل إندونيسيا إىل مركز عاؼبي رئيسي يف الواقع         

د أقل عرضة وبالتايل جعل الببلللصَتفة اإلسبلمية وىذا من شأنو تعميق األسواؽ اؼبالية يف إندونيسيا، 

يف ىذا السياؽ، ىيئة اػبدمات اؼبالية يف اندونيسيا  ضطراب االقتصادي العاؼبيلآلثار السلبية لئل

(OJK وضعت وأطلقت خارطة طريق ؼبدة طبس سنوات يف وقت سابق من ىذا العاـ، واليت )

. 2023يف اؼبئة حبلوؿ عاـ  15هتدؼ إىل ثبلثة أضعاؼ اغبصة السوقية للمصارؼ اإلسبلمية إىل 

ت اؼبصرفية اؼبتوافقة وتشمل ىذه خارطة الطريق اسًتاتيجيات ـبتلفة، مثل اغبد من الرسـو على اؼبنتجا

وتطوير الربامج التعليمية والتدريبية )كما اإلطار اؼبؤسسي واؼبوارد البشرية ربتاج مع الشريعة اإلسبلمية،

التنسيق بُت اغبكومة اؼبركزية والقطاع اػباص فضبل عن  إىل ربسُت(. فإنو ينطوي أيضا على تكثيف

تعزيز الرصد يف الصناعة اؼبصرفية اإلسبلمية وتعزيز اليقُت القانوين. خارطة الطريق كما يدعم توحيد 

اؼبصارؼ اإلسبلمية اؼبملوكة للدولة والتجارية، فبا يؤدي بدوره إىل زيادة حجم رؤوس االمواؿ يف 

لية من حيث التكلفة، والسماح زيادة االكتتاب يف قطاعي الشركات والبنية البنوؾ، وتعزيز الفعا

 التحتية. 

 السلبيات في تجربة اندونيسيا : اإليجابيات و

 اَليجابيات :  -
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ـ 2010أرتفاع حجم األصوؿ يف اؼبصارؼ اليت تقدـ منتجات إسبلمية حيث كاف يف سنة  -1

ـ دليل على قباح 2014يف سنة ترليوف روبية  278.9ترليوف روبيو وأصبح 100.3، 

 اؼبصارؼ اإلسبلمية يف الدولة.

( وأطلقت خارطة طريق ؼبدة طبس OJKوضعت ىيئة اػبدمات اؼبالية يف اندونيسيا ) -2

%  15سنوات ، واليت هتدؼ إىل ثبلثة أضعاؼ اغبصة السوقية للمصارؼ اإلسبلمية إىل 

 .2023حبلوؿ عاـ 

تلفة، مثل اغبد من الرسـو على اؼبنتجات وتشمل ىذه خارطة الطريق اسًتاتيجيات ـب -3

 اؼبصرفية اؼبتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية.

توحيد اؼبصارؼ اإلسبلمية اؼبملوكة  تكثيف التنسيق بُت اغبكومة اؼبركزية والقطاع اػباص، -4

للدولة والتجارية، فبا يؤدي بدوره إىل زيادة حجم رؤوس االمواؿ يف البنوؾ، وتعزيز الفعالية 

   التكلفة، والسماح زيادة االكتتاب يف قطاعي الشركات والبنية التحتية. من حيث

 السلبيات : -

على  ت حاضرةاف األنشطة التنفيذية غائبة إىل حد كبَت يف البنوؾ اإلسبلمية، يف حُت كان -1

 نطاؽ واسع يف البنوؾ التقليدية. 

 .74سبلمية مل يتم ربديدىا اإلاؼبصارؼ أف معدالت العوائد اؼبدفوعة للمودعُت من قبل  -2

                                                           
 . 7، ص2012، "تنظيم العمل المصرفي اإلسَلمي في إندونيسيا ". تيم ليندسي ، 74
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 ( يبين نوع وطبيعة التحول في بعض الدول اإلسَلمية 5\1الجدول رقم )

 طبيعة التحوؿ نوع التحوؿ الدولو

التحوؿ اعبزئي من  مصػػػػػػػػػػػػػر

خبلؿ الفروع  

 والنوافذ.

التحوؿ كاف يف األوؿ بإرادة الشعب يف العاـ 

ـ حيث تأسست بنوؾ ادخار ،  1963

وفق الشريعة اإلسبلمية ، وتعد ىذه تعمل 

التجربة أوؿ ذبربة مسجلة يف العصر اغبديث 

يف ؾباؿ العمل اؼبصريف اإلسبلمي، ونتيجة 

لعدـ تعاملها بالفائدة حظيت ىذه اؼبصارؼ 

جيع من مواطٍت الريف ودعمهم الية بتش

حيث بلغ عدد اؼبودعُت فيها حوايل  ؽبا

 ( مودع خبلؿ ثبلث سنوات من59000)

عملها ، مث حظيت بإىتماـ الدولة حيث 

أصدرت قانوف من خبلؿ الكتاب الدوري 

الذي ينظم عمل الفروع اإلسبلمية وىم 

 شروطو



74 
 

تشكيل ىيئة للرقابة الشرعية من علماء 

الشرع وفقهاء القانوف اؼبقارف اؼبؤمنُت بفكرة 

البنك اإلسبلمي ،و إعداد ميزانية للفرع  يف 

راعاة طبيعة الفرع  هناية كل سنة مالية مع م

كمصرؼ إسبلمى وتقديبها للمصرؼ 

أف يكوف العاملوف ىف البنك من  اؼبركزي ،و

 اؼبسلمُت اؼبؤمنُت بفكرة البنك اإلسبلمي.

ألتقت اإلرادة الشعبية مع االرادة اغبكومة  التحوؿ الكلي السػػػػػػػػػػػػػػوداف

جاء ذلك بالتدرج، بعد أف قامت الثورة 

ظاـ سياسي ومايل وفق اؼبهدية بتأسيس ن

األحكاـ الشرعية، وبدأت جامعة أـ درماف 

اإلسبلمية بتدريس مادة االقتصاد اإلسبلمي  

ؼ، وقامت 1966كمادة أساسية منذ عاـ 

اعبامعة بتقدًن فكرة إنشاء مصرؼ ال يتعامل 

 بالربا.
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كاف التحوؿ يف الكويت بإرادة الدولة  التحوؿ الكلي الكويػػػػػػػػػػػػػػػت

لسنة  30وحيث أصدرت  القانوف رقم 

ـ بوضع خطة للمصرؼ أو اؼبؤسسة 2003

الراغبة يف التحوؿ وذلك برجوع للمصرؼ 

 اؼبركزي بالكويت .

التحوؿ اعبزئي من  اإلمػػػػػػػػػػػػارات

خبلؿ الفروع والنوافذ 

وتقدًن اؼبنتجات 

 اإلسبلمية .

من قبل اغباج سعيد لوتاه. مواطن عادي 

أوؿ مصرؼ إسبلمي يف حيث مت تأسيس 

ـ بنك ديب اإلسبلمي 1975العامل عاـ 

يقدـ العديد من اػبدمات واؼبنتجات 

اؼبصرفية اإلسبلمية اليت تعترب بديبًل إسبلمًيا 

 عن اػبدمات اؼبصرفية التقليدية.

التحوؿ جزئي مث  السعودية

التدرج حىت وصلت 

 للتحوؿ   الكلي

مل هبد الباحث اي مصدر يثبث طبيعة 

اؼبصرفية من ناحية الشعب او اغبكومة 

توضيح ذلك من حيث أوؿ  واقتصر يف
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البنك األىلى  من حيث النشأة وىو مصرؼ

التجارى السعودى وىو يف مقدمة البنوؾ 

التقليدية بالسعودية الىت نشطت ىف تقدًن 

اؼبنتجات اؼبصرفية اإلسبلمية، ففي عاـ 

ـ مت إنشاء أوؿ صندوؽ إستثماري 1987

ًا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية وىو يعمل وفق

صندوؽ األىلى للمتاجرة يف السلع العاؼبية 

وفق صيغة البيع باؼبراحبة ، مث تلى ذلك قياـ 

البنك بإنشاء أوؿ فرع إسبلمي لو يف عاـ 

ـ ، ونظرًا لئلقباؿ اؼبتزايد على ىذا 1990

الفرع قاـ البنك بإنشاء عدة فروع لتقدًن 

ية، حيث ذباوز اػبدمات اؼبصرفية اإلسبلم

فرعاً إسبلمياً ىف منتصف عاـ   200عددىا 

 . ـ موزعة على ـبتلف مدف اؼبملكة2005
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التحوؿ اعبزئي من  مػػػػػػػاليػػػػػزيػػػػا

خبلؿ تقدًن اؼبنتجات 

اإلسبلمية يف البنوؾ 

 التقليدية .

أف ماليزيا قبحت يف الصَتفة اإلسبلمية 

األيدي بسبب الدعم اغبكومي أواًل، وألف 

العاملة يف ؾباؿ اؼبصرفية اإلسبلمية مستعدة 

للتغيَت ثانياً، إضافة إىل مسانبة اؼبشايخ 

والفقهاء والعلماء يف الدوؿ اإلسبلمية 

األخرى ومساندهتم ودعمهم اؼبستمر 

فنسبة  لتجربة الصَتفة اإلسبلمية يف ماليزيا،

العمبلء غَت اؼبسلمُت يف عدد من اؼبصارؼ 

نسبة العمبلء اؼبسلمُت ، اإلسبلمية فاقت 

 فهذا دليل واضح على قباح التجربة .

التحوؿ اعبزئي حيث  ياإنػػػػػػػػػػدونيسػػػ

تعمل البنوؾ التقليدية 

جنب إىل جنب مع 

 اؼبصارؼ اإلسبلمية .

ا كاف يف البداية برغبة إف التحوؿ يف إندونيس

ومن مث قامت الدولة الشعب، من

تأسيس باإلستجابة ؽبذه الرغبة من خبلؿ 

الذي أعطى فرصة  1/1992القانوف رقم 

، 1998لفتح بنك تقاسم األرباح، يف عاـ 

 10/1998أصدرت اغبكومة القانوف رقم 
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 المصدر: من إعداد الباحث .       

 

 

 

 

 

اندونيسيا، كبديل للقانوف القدًن )رقم 

والذي أكد أف إندونيسيا (،7/1992

زدوج اي اف دخلت عهد النظاـ اؼبصريف اؼب

البنوؾ اإلسبلمية تعمل جنبا إىل جنب مع 

 البنوؾ التقليدية.

شهدت البنوؾ تطوربشكل ملحوظ. كما ىو 

اغباؿ يف بنك اؼبعامبلت الشرعية مانديري 

(BSM وكاف لفتوى ؾبلس العلماء، ،)

اندونيسيا  حبظر الفائدة والربا ، دور كبَت يف 

 تطور اؼبصارؼ اإلسبلمية يف اندونيسيا. 
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  أشكال وأساليب التحول : - ب

ويقصد بشكل التحوؿ: الطريقة اليت اختار اؼبصرؼ التقليدي أف يبارس  أشكال التحول: -1       

 من خبلؽبا العمل وفق أحكاـ الشريعة، وفيما يلي أىم أشكاؿ التحوؿ:

اإلسبلمية مكاف    من خبلؿ إحبلؿ األعماؿ اؼبتوافقة مع أحكاـ الشريعة  التحول الكلي -

األعماؿ اؼبخالفة، وبذلك يتحوؿ اؼبصرؼ بالكامل إىل العمل وفق أحكاـ الشريعة 

اإلسبلمية، ويتوقف عن فبارسة أي أعماؿ ـبالفة ألحكاـ الشريعة وعلى رأسها التعامل بالربا، 

ؿ مصداقية يف التحوؿ، إذ إنَّو مبٍت على االبتعاد عن ويعد ىذا الشكل من أكثر األشكا

فبارسة أي أعماؿ ـبالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية وقد نفذت عديد من اؼبصارؼ التقليدية 

ىذا الشكل من التحوؿ، مثل بنك اعبزيرة، ومصرؼ الشارقة، ومصرؼ اإلمارات، وبنك 

 الكويت الدويل.

قليدي لخدمات وصيغ مصرفية تتوافق مع استحداث المصرف الت التحول من خَلل -

، ويقدمها جنبا إىل جنب مع باقي اػبدمات والصيغ اؼبصرفية أحكام الشريعة اإلسَلمية

التقليدية، إذ تقـو اؼبصارؼ التقليدية بتصميم بعض أدوات التمويل اإلسبلمية كاؼبشاركة، 

وقد شاع استخداـ ىذا الشكل  75،، وبيع السلمةواؼبضاربة، واؼبراحبة، واالستصناع، واإلجار 

 مثل ،وخاصة السعودية ،يف دوؿ اػبليج العريب من التحوؿ يف معظم اؼبصارؼ التقليدية

                                                           
 .1/436"، مرجع سابق، "الفروع والنوافذ اإلسَلمية في المصارف التقليدية. سعيد بن سعد ،اؼبرطاف، 75
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واؼببلحظ يف ىذا  76الرياض. بنكالسعودي اؽبولندي، و  بنكالسعودي الربيطاين، وال بنكال

لية عن باقي الشكل أفَّ اؼبصرؼ التقليدي ال يبنح الصيغ واػبدمات اإلسبلمية أيَّ استقبل

الصيغ واػبدمات التقليدية اليت يقدمها، حبيث تشكِّل اػبدمات والصيغ اؼبصرفية اليت يقدمها 

. اؼبصرؼ مزهبا بُت ما  ىو مباح شرعا وآخر ؿبـر

إنشاء المصرف التقليدي لنوافذ متخصصة تقدم خدمات وصيغ التحول من خَلل  -

يعٍت قياـ اؼبصرؼ التقليدي  وىذا، اإلسَلمية مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة

اؼبوافقة اؼبصرفية دبمارسة األعماؿ  اؼبصرؼ التقليدي ىبتص فقطبتخصيص جزء أو حيز يف 

العمل حظ يف ىذا الشكل أف اؼبصرؼ التقليدي يبنح بلواؼب 77.ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

حيث يتم  ،صرؼاؼبتوافق مع أحكاـ الشريعة شيئا من االستقبللية اؼبكانية داخل اؼباؼبصريف 

 بالعمل اؼبصريفمتخصصة تعٌت فقط  ةمن خبلؿ وحد األعماؿ التقليديةفصلو عن باقي 

اؼبتوافق مع أحكاـ الشريعة، إال أهّنا ال تتمتع باالستقبللية اؼبالية واإلدارية البلزمة بل تتبع يف 

باستخداـ ىذا الشكل بنك ومن اؼبصارؼ اليت اشتهرت ذلك إلدارة اؼبصرؼ التقليدي، 

HSBC وؾبموعة ،Citi Group وغَتىا. 

 من خَلل فروع تحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسَلمية -

. ويف ىذا الشكل يقـو اؼبصرؼ التقليدي بإنشاء أو ربويل فروع قائمة إىل لذلكمتخصصة 

                                                           
 .1/436، لمرجع السابق""ا. 76
 .13، ص 2005، اؼبؤسبر العاؼبي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي، جامعة أـ القرى، مكة اؼبكرمة، الفروع اإلسَلمية التابعة للمصارف الربوية". فهد الشريف، "77
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ىذه الفروع إما تابعة إلدارة وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، وعادة ما تكوف  تعملفروع 

 مصر وقد اشتهرت اؼبصارؼ التقليدية يفالفروع باؼبصرؼ التقليدي أو ينشأ ؽبا إدارة خاصة. 

أوؿ مصرؼ تقليدي أنشأ فروعا تعمل وفق أحكاـ  باستخداـ ىذا الشكل ويعترب بنك مصر

األىلي  بنكالالوطٍت اؼبصري، و  صرؼاؼب ، مث تبعوـ1979عاـ وذلك يف  الشريعة اإلسبلمية

األمر الذي  شيوعا، ىذا الشكل من التحوؿ أكثر األشكاؿالتجاري يف السعودية. ويعترب 

قبل بعض السلطات النقدية كما استدعى وضع الشروط والضوابط اليت ربكم عملو من 

نَّو يبتاز عن سابقيو باالستقبللية أ. واؼببلحظ يف ىذا الشكل وقطر وغَتىا 78حدث يف مصر

 فبا يتيح إمكانيةويف بعض اغباالت اإلدارية عن باقي أعماؿ اؼبصرؼ التقليدي،  اؼبكانية،

 نتائج اؼبصرؼ التقليدي.أعماؿ و  ونتائج الفرع عن أعماؿفصل 

تعمل وفق أحكاـ الشريعة  جديدة ؼبصارؼ التحول من خَلل إنشاء المصارف التقليدية -

اإلسبلمية، ويف ىذا الشكل يقـو اؼبصرؼ التقليدي بتقدًن اػبدمات والصيغ اؼبصرفية من 

يلتـز يف صبيع أعمالو بأحكاـ و عن اؼبصرؼ التقليدي،  أعمالوخبلؿ مصرؼ مستقل بإدارتو و 

التقليدي. تعود إىل اؼبصرؼ  أو جزء منها الشريعة اإلسبلمية، إال أف ملكية ىذا اؼبصرؼ

إال أف ىناؾ عدة حاالت سبت  ،شيوعا وانتشارا األشكاؿ السابقة قلأويعترب ىذا الشكل من 

قاـ البنك العريب بإنشاء وتأسيس البنك العريب اإلسبلمي الدويل، ويف  79فعبل، ففي األردف

                                                           
 .1/435"، مرجع سابق، "الفروع والنوافذ اإلسَلمية في المصارف التقليدية. سعيد بن سعد ،اؼبرطاف، 78
 .207، ص 2004"، ارباد اؼبصارؼ العربية، بَتوت، "العمل المصرفي اإلسَلمي، أصولو وصيغو وتحدياتو. سفر، أضبد، 79
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قامت ؾبموعة فرنسبنك مع ؾبموعة من اؼبؤسسات اؼبالية الكويتية بإنشاء مصرؼ  80السوداف

االعتماد  بنك قامت ؾبموعة 81ستثماري إسبلمي ربت اسم "كابيتاؿ بنك"، ويف لبنافا

اإلسبلمي اللبناين، كما قاـ بنك لبناف واؼبهجر بإنشاء مصرؼ  صرؼاللبناين بإنشاء اؼب

 إسبلمي ربت اسم بنك لبناف واؼبهجر للتنمية.

اؼبصرؼ التقليدي يف    ويقصد بأسلوب التحوؿ: الطريقة اليت يتبعها التحول:  باليسأ  -2

تنفيذ عملية التحوؿ للوصوؿ إىل الشكل الذي قرر من خبللو العمل وفق أحكاـ الشريعة 

 ، وفيما يلي أىم أساليب التحول:اإلسبلمية

أو إنشاء فرع جديد  ويعٍت قياـ اؼبصرؼ التقليدي بتحويل فرع من فروعو التحول الجزئي: -

بذلك يكِّوف اؼبصرؼ التقليدي أمبوذجا للعمل ، و اإلسبلمية للعمل وفق أحكاـ الشريعة

ونضوج  ،بعد قباح ذبربة الفرع النموذجيو  اإلسبلمية، اؼبصريف اؼبتوافق مع أحكاـ الشريعة

وفق خطة بتعميم التجربة على باقي فروع اؼبصرؼ خربة القائمُت عليو يبدأ اؼبصرؼ التقليدي 

يف ربوؿ صبيع فروعو، حبيث  تومن خرب  تفيدامس، مث يتبعها بعد ذلك ربوؿ اؼبركز الرئيسي ةمعين

وىذا كلو على  82حكاـ الشريعة اإلسبلمية.أوفق  يعمليصَت اؼبصرؼ التقليدي بالكامل 

افًتاض أف الشكل اؼبرغوب التحوؿ للعمل من خبللو ىو التحوؿ الكلي، أما إذا كاف ىدؼ 

                                                           
 .37، ص 2006، بَتوت، الربع األوؿ، "النشرة المصرفية العربية". ارباد اؼبصارؼ العربية، 80
 .36، ص "المرجع السابق".  81
 .542مرجع سابق، ص: ربوي إلى مصرف إسَلمي "، "تحول المصرف ال. سعود ؿبمد ،الربيعة، 82
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اؼبصرؼ يف التحوؿ العمل من خبلؿ أحد األشكاؿ األخرى، فإف األمر يتم بنفس الطريقة 

 حبيث يبدأ ذبربتو بشكل جزئي، وبعد قباحها يقـو اؼبصرؼ بتعميمها. 

 ومن إيجابيات استخدام ىذا األسلوب ما يلي: 

 فإفسبتعو بدرجة مرتفعة من األماف، وذلك فيما لو تعرضت التجربة ألي خسارة،  .1

، ولن يتأثر اؼبصرؼ الرئيسي وسائر فروعو ؾباؿ تنفيذ التجربةضررىا سيكوف ؿبصورا يف 

ثناء ربوؿ اؼبصرؼ الرئيسي مع أاألخرى هبذه اػبسارة مقارنة بتأثَتىا فيما لو حدثت 

 صبيع فروعو يف آف واحد. 

عدد  إلدارة اؼبصرؼ اكتساب اػبربة البلزمة يف ؾباؿ التحوؿ، والكفيلة بتقليل إتاحتو .2

  83.مستقببل األخطاء واؼبشاكل اليت قد يقع فيها اؼبصرؼ

 ىذا األسلوب فتتلخص فيما يلي:  سليبياتأىم  اأم

صعوبة ربقيق استقبللية الفرع النموذجي عن اؼبصرؼ الربوي إداريا وماليا، وبالتايل فشل  .1

استمراره يف ، بسبب أعمالو مشروعيةو  ربولويف إقناع اجملتمع جبدية  اؼبصرؼ التقليدي

  فبارسة األعماؿ اؼبخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

إف أية خسائر يتعرض ؽبا الفرع النموذجي ستفتح الباب للًتاجع عن فكرة التحوؿ  .2

وانعكاس صورة  84والتخاذؿ عنها، ومن مث سيهدد ذلك استمرارية ىذا الفرع ووجوده.
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يؤدي إىل إحجاـ اؼبصارؼ سلبية عن موضوع التحوؿ بشكل عاـ، األمر الذي قد 

 التقليدية عن التفكَت يف خوض ذبربة التحوؿ.

بإعداد  التقليدي قبل ربولوقياـ اؼبصرؼ بىذا األسلوب ويتمثل  التحول دفعة واحدة: -

، على أساس ربديد  85إىل نظاـ إسبلمي تقليديبرنامج شامل لتحويل النظاـ اؼبصريف ال

، وإحبلؿ النظاـ اؼبصريف اإلسبلمي ةاؼبعموؿ بو دفعة واحدموعد معُت إللغاء النظاـ اؼبصريف 

وكذلك األمر بالنسبة لباقي أشكاؿ التحوؿ األخرى، فإف اؼبصرؼ يقـو بالتحوؿ إىل  ؿبلو،

. الشكل الذي اختاره دفعة واحدة، حيث تعمم الفكرة على صبيع فروع اؼبصرؼ يف آف واحد

نو ينطوي على مغامرة  أرقو يف التحوؿ إال بقصر الزمن الذي يستغ األسلوبورغم سبيز ىذا 

ف التضحيات واػبسائر اليت سيتكبدىا اؼبصرؼ ، وذلك ألجسيمةكبَتة قد تفضي إىل ـباطر 

مالية  قةسيولة أو ضائة زم، وقد يعرض اؼبصرؼ ألةستكوف كبَت  األسلوبنتيجة التحوؿ هبذا 

وقف عدـ تلبية طلبات خانقة تشل حركة بعض أنشطتو التجارية واؼبصرفية، أو يتعرض ؼب

سحب أصحاب الودائع، ومع االستمرار هبذا اغباؿ يعرض نفسو للمسائلة القضائية عن 

حقوؽ اؼبودعُت وكيفية اسًتجاعها، وىذا يفتح على اؼبصرؼ بابا ىو يف غٌت عنو، يشغلو عن 

دارية فرزات التحوؿ الطبيعية أثناء فًتة التحوؿ، مثل اؼبشكبلت القانونية واإلدباالىتماـ 

 والتدريبية والفقهية وغَتىا.
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 :تتمثل فيأخرى  سلبياتكما توجد لهذا األسلوب   

 ارتفاع معدؿ أخطاء العمل. .1

البفاض معدؿ األداء من حيث الكم والكيف، لعدـ تلقي القوى العاملة التدريب البلـز  .2

 عباء مهامهم اعبديدة.أؼبواجهة 

 زيادة نفقات العمل. .3

 ارتفاع حدة اإلشراؼ. .4

 البفاض مستوى الروح اؼبعنوية لدى القوى العاملة يف اؼبصرؼ.  .5

بلغ الضرر، وسيعاين اؼبصرؼ من ىذه األضرار عدة سنوات، أىذا سيضر بتجربة التحوؿ كل و 

ة األخرى حوؿ ذبربة تقليديباإلضافة إىل ما قد يسببو ىذا األسلوب من انطباع لدى اؼبصارؼ ال

 التحوؿ.

خطة متكاملة بإعداد  التقليديالتحوؿ اؼبرحلي) التدرج(: وىو عبارة عن قياـ اؼبصرؼ  -

ربويل النظاـ اؼبصريف اؼبعموؿ بو إىل نظاـ مصريف هبدؼ  وشاملة لكل أقساـ وفروع اؼبصرؼ

على أساس جدولة مراحل التحوؿ زمنيا و خاؿ من أي ؿبظور شرعي طبقا لربنامج مرحلي، 

وفقا ؼبعايَت شرعية وقانونية واقتصادية، ويتوخى اغباجة الزمنية لكل مرحلة من مراحل 

 التحوؿ، الستيفاء متطلباهتا من التعديل والتبديل. 
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وقد يكوف ىذا األسلوب أفضل من األسلوبُت األوؿ والثاين،  وذلك ألنو يتجاوز مساوئ      

وىل، وىو التحوؿ بإقامة فرع يكوف مبوذجا مصغرا ؼبصرؼ إسبلمي وما فيو من األسلوب األ

لو وما  ةغ لو، ويتفادى ـباطر األسلوب الثاين، وىو التحوؿ دفعة واحدو طوؿ يف الزمن ال مس

 . من سلبيات

، وىو التحوؿ اؼبرحلي، يقـو على أساس تنفيذ خطة التحوؿ يف صبيع فاألسلوب الثالث    

وفروعو بشكل متوازف ومتساٍو، وعلى مراحل زمنية ؿبددة، حبيث يتحقق  رؼأقساـ اؼبص

التكامل للنظاـ اؼبصريف القائم على أساس خلو معامبلتو من الربا أو أي ؿبظور شرعي آخر 

 عند تنفيذ آخر مرحلة زمنية من مراحل التحويل. 

ف وجدت فهي إ، و فهذا األسلوب من التحوؿ ال يكاد يلمس فيو أي مساوئ ذات أنبية     

بعدـ التحوؿ، ألف التحوؿ من نظاـ إىل نظاـ آخر ال بد  تقورن ما من مستلزمات التحوؿ إذا

  86أف يكوف فيو خسائر وتضحيات بغض النظر عن األسلوب الذي عوًف بو التحوؿ.
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 :         ومعوقات عملية التحولمتطلبات و  دوافع: المبحث الثالث

 : دوافع عملية التحول -أ

ف يكوف لو سبب، أمن اؼبعلـو أف أي تغيَت أو انتقاؿ من وضع معُت إىل وضع آخر ال بد و      

فإما أف يكوف االنتقاؿ من الوضع اغبايل بسبب مشكلة تواجو القائمُت عليو فبلبد لتجاوزىا من 

لى الوضع تغيَت ىذا الوضع واالنتقاؿ لغَته، أو يكوف سبب االنتقاؿ أو التغيَت ىو اتفاؽ القائمُت ع

ف االنتقاؿ إليو سيجعلهم أحسن حاال من أف الوضع اعبديد وبقق ؽبم اهبابيات أكثر، و أاغبايل ب

إىل  تؤديالتعرؼ على أىم الدوافع اليت  فيما يليفسنحاوؿ  يووبناء عل ،الوضع الذي ىم عليو حاليا

 :   87ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية للعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 . السعي نحو تعظيم األرباح:  1

وىو ربقيق  ،وىذا الدافع ينطلق من اؽبدؼ األساسي الذي هتدؼ اؼبصارؼ التقليدية للوصوؿ إليو    

وحيث أف العمل اؼبصريف اؼبتوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يبثل مصدرا خصبا لتحقيق  ،األرباح

مكاف من ىذا اؼبصدر يدية إىل االستفادة قدر اإلمن الطبيعي أف تلجا اؼبصارؼ التقل وفإن ،األرباح

من خبلؿ توزيع استبيانات على أصحاب القرار يف اؼبصارؼ  88وقد أجريت دراسة ميدانيةاػبصب، 
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التقليدية اليت ربولت للعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، اولة التعرؼ على أىم الدوافع اليت كانت 

 :يلي نتائج ىذه الدراسةوراء ازباذ قرار التحوؿ، وفيما 

 82من اؼبصارؼ %  المحافظة على العمَلء  كاف من أىم الدوافع ؽبا على التحوؿ ىو

تلبية  متوالذين قد يرغبوف بتنويع ؾباالت تعامبلهتم اؼبصرفية، فت الحاليين للمصرف التقليدي

 .سبلميةاؼبنتجات اؼبصرفية اؼبتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإل خبلؿ تقدًن احتياجاهتم من

 47 المنافسة في جذب عمَلء جدد % من اؼبصارؼ كاف من أىم الدوافع ؽبا على التحوؿ ىو

، ويرفضوف العمل اؼبصريف يفضلون العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسَلمية

 ثل بالربا.ماؼبخالف ؽبا واؼبت

 24 عدَلت عائد ارتفاع م% من اؼبصارؼ كاف من أىم الدوافع ؽبا على التحوؿ ىو

د في الصيغ ئاَلستثمارات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة مقارنة بمعدَلت العا

 المصرفية التقليدية.

السعي كبو تعظيم األرباح ؼبصارؼ التقليدية ترتبط بدافع   كما أفَّ ىناؾ دوافع ثانوية لتحوؿ ا

 ارتباطا وثيقا ومل يشر إليها يف الدراسة السابقة وىي:

  واالستفادة دبا ىو مسموح من خدمات وصيغ متوافقة مع أحكاـ توسيع مجال العمل المصرفي

 .وح التعامل هبا يف ظل النظاـ اؼبصريف التقليديموغَت مس ،الشريعة اإلسبلمية
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 واحتماؿ ، ضعف المصارف التقليدية في السوق المصرفي التقليدي وعجزىا عن المنافسة

القريب، فيلجأ إىل إعادة إنعاش اؼبصرؼ من خبلؿ اإلعبلف عن  تعرضها لبلهنيار يف اؼبستقبل

 .التحوؿ للعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 اَللتزام بأحكام الشريعة اإلسَلمية:  .2

 ىوشرعو وااللتزاـ بأوامره ونواىيو،واالستجابة ألمر ا تعاىل بتطبيق  وىذا يعٍت أفَّ الوازع الديٍت        

 الدافع ، وىذا89وراء ربوؿ اؼبصرؼ التقليدي للعمل وفق أحكاـ الشرعية اإلسبلمية الدافع الرئيسي

 مستمد من مبدأ التوبة والتوقف عن فبارسة األعماؿ اؼبخالفة للشريعة اإلسبلمية وخاصة الربا.

 محاكاة النجاح الذي حققتو المصارف اَلسَلمية : .3

والتطور اؼبستمر ؼبعدالت مبوىا خبلؿ العقود  ة االسبلميةيفاؼبصر  اإف النجاحات اليت حققته       

االخَتة، تعد من االسباب االساسية اليت دفعت العديد من اؼبصارؼ التقليدية للتوجو كبو العمل 

 اؼبصريف االسبلمي.

ومن مث أخذ  1972ية االسبلمية يعود إىل عاـ فاالىتماـ اغبقيقي بالتعامبلت اؼبالية واؼبصرف     

سع الكبَت والنمو )زيادة عدد اؼبصارؼ االسبلمية، زيادة حجم االصوؿ، استقطاب ىذا القطاع بالتو 
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فقد استطاع ىذا القطاع من رفع حصتو من إصبايل اؼبوجودات اؼبصرفية من  90( العمبلءالكثَت من 

ىذا القطاع  أرباحكما زاد صايف   2008% حىت عاـ 13.4إىل 2002اية عاـ هن% يف 8.8

% وقد زاد أيضاً إصبايل الودائع 49ليبلغ  2007- 2003دبعدؿ سنوي ىائل خبلؿ الفًتة ما بُت 

 .2006% سنوياً خبلؿ االعواـ الثالثة اؼبنتهية يف العاـ 27بنسبة وصلت إىل 

وقد توقع خرباء يف صناعة التمويل االسبلمي، بأف تصل قيمة االصوؿ اليت تديرىااؼبصارؼ        

تريليونات دوالر  4إىل كبو 2020واؼبؤسسات اؼبالية االسبلمية على مستوى العامل حبلوؿ عاـ 

 .91أمريكي 

إف توزيع األصوؿ اؼبالية ىبتلف يف الدوؿ العربية عنو يف الدوؿ اإلسبلمية،  فنجد إيراف ربتل      

يار دوالر، لتليها اؼبملكة مل 388% من إصبايل األصوؿ اؼبالية وذلك بقيمة  35اؼبرتبة األوىل بنسبة 

باقي الدوؿ فكانت  مليار دوالر، أما 133مليار دوالر،  مث ماليزيا  152العربية السعودية بقيمة 

 وىذا ما يوضحو الشكل التايل : ،مليار دوالر 83القيمة 
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 يوضح حجم اصول المصارف اَلسَلمية في العالم (1/1الشكل )

 
،"مكانة األدوات المالية اإلسَلمية في النظام المصرفي وعدوكة ػبضربن زكورة لعونية  المصدر:

 .مقالو منشورة على موقع االقتصاد االسبلمي العاؼبي الجزائري" 

 

 متطلبات عملية  التحول :ب_ 

لعمل اؼبصريف اإلسبلمي يتطلب منها االلتزاـ بفلسفتو وأسسو لإف ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية       

 على عملية التحوؿ مواجهةطبيعة االختبلؼ اعبوىري بُت كبل النظامُت تفرض  فإفونشاطاتو، لذا 

 العديد من اؼبتطلبات القانونية والشرعية واإلدارية، والعامة.
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 :92وفيمايلي عرض ألىم متطلبات عملية التحوؿ 

 المتطلبات القانونية للتحول:  -1

اليت يتوجب على اؼبصرؼ القياـ هبا لكي تتم يقصد باؼبتطلبات القانونية كافة األمور واإلجراءات     

وتتمثل أىم المتطلبات القانونية  ، ويتجنب بذلك اؼبساءلة.ار القانوينعملية التحوؿ وفق األط

 :فيما يلي

صدور قرار عن اعبمعية العمومية للمصرؼ التقليدي والذي يصدر عن اجتماع يعقد بصفة  -

غَت عادية يتضمن اؼبوافقة على ربوؿ اؼبصرؼ التقليدي للعمل وفق أحكاـ الشريعة 

اإلسبلمية، ويراعى يف اجتماع اعبمعية العمومية للمصرؼ التقليدي كافة اؼبتطلبات القانونية 

صادر عنها الصفة القانونية مثل ضرورة توجيو ؾبلس اإلدارة دعوة برسائل اليت سبنح القرار ال

غبضور اجتماعات اعبمعية  -مهما كاف حجم حصصهم-مسجلة إىل صبيع اؼبسانبُت 

العمومية بصفة غَت عادية، وضرورة ربقيق النصاب الواجب توافره من أعضاء اعبمعية 

، وغَتىا من األمور الفنية اليت وبددىا قانوف العمومية لصحة انعقاد اجتماع اعبمعية العمومية

الشركات التجارية، ويتم يف ىذا االجتماع مناقشة ربوؿ اؼبصرؼ التقليدي للعمل وفق 

                                                           
، مرجع سبق تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية و توظيفها" ،" أثر التحول للمصرفية اَلسَلمية في2010. يزف  العطيات، واغبكيم سليماف ،  92

 ومابعدىا . 11ذكره ،ص 
 ما نصو: هبوز للبنوؾ القائمة يف تاريخ العمل هبذا القانوف، وترغب  من قانون بنك الكويت المركزي 2003لسنة  30المادة الرابعة من القانون رقم . جاء يف

ؽبا حكاـ الشريعة اإلسبلمية، أف تقـو بتعديل أوضاعها وفقا ألحكاـ القانوف اػباص بالبنوؾ اإلسبلمية وطبقا للشروط والقواعد اليت وبددىا يف مزاولة أعماؽبا طبقا أل
 ؾبلس إدارة البنك اؼبركزي يف ىذا الشأف.
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أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ويعمل ؾبلس اإلدارة على تقدًن القناعات الكافية والدالئل 

د ذلك مستلزمات التحوؿ القوية على رشد مشروع التحوؿ وصبلحية تطبيقو، مث يناقش بع

من تعديبلت أو تغيَتات يف عقد تأسيس اؼبصرؼ ونظامو األساسي، ويف حاؿ حصوؿ 

اؼبشروع على أغلبية األصوات البلزمة الزباذ قرار التحوؿ ينبغي على ؾبلس اإلدارة إجراء 

 التعديبلت التالية يف عقد التأسيس ونظامو األساسي:

  ينص صراحة على أف تكوف صبيع أعماؿ اؼبصرؼ موافقة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية وعدـ

التعامل بالربا جبميع أشكالو وصوره، أو بأية معاملة ؿبرمة شرعا يف سائر أنواع التعامل مع 

 اآلخرين. 

 ة تعديل اسم اؼبصرؼ يف عقد التأسيس دبا يدؿ على طبيعة أنشطتو اؼبصرفية اؼبعدلة أو اعبديد

 93وعلى أىدافو وأسلوب تعاملو مع اآلخرين.

اغبصوؿ على اؼبوافقات الرظبية من اعبهات اؼبختصة على ربوؿ اؼبصرؼ التقليدي وتعديل  -

ومعلـو أنو ال يتم اعتماد أي تعديل على النظاـ األساسي للمصرؼ أو  94نظامو األساسي،

ؼبصرؼ اؼبركزي، وقد جاء لة باصوؿ على موافقة اعبهات اؼبختصة متمثعقد تأسيسو دوف اغب

يف قانوف البنك اؼبركزي األردين ما نصو:" ال هبوز للبنك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسو 

                                                           
 .359-358مرجع سابق،ص "، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسَلمي ومقتضياتو.سعود ؿبمد ، الربيعة، 93
 . 158، مرجع سبق ذكره ،ص ، تجربة مصرف الشارقة الوطني" -"خطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسَلمي. حساف، حسُت حامد، 94
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كما أّف   95أو نظامو األساسي إال بعد اغبصوؿ على موافقة خطية مسبقة من البنك اؼبركزي.

ؼبصرؼ اعبهات اؼبختصة فبثلة باؼبصرؼ اؼبركزي قد تضع شروطا ومتطلبات هبب على ا

التقليدي االلتزاـ هبا عند تقدمو بطلب للحصوؿ على اؼبوافقة للتحوؿ للعمل وفق أحكاـ 

 :ما يليالشريعة اإلسبلمية، ومن ىذه الشروط 

 ،حبيث تبُت جدوى  96ضرورة قياـ اؼبصرؼ الراغب بالتحوؿ بإجراء دراسة جدوى لعملية التحوؿ

التحوؿ يف ربقيق أىداؼ اؼبصرؼ متضمنة دراسة السوؽ وتوجهات العميل، والنتائج اؼبتوقعة 

خبلؿ السنوات األوىل من التحوؿ، وتصور الدراسة كذلك أنواع اؼبخاطر وفرص عملية 

  97التحوؿ.

 لتحوؿ.وضع خطة زمنية للتحوؿ متضمنة اإلجراءات اليت سوؼ يتم إتباعها من أجل عملية ا 

 .إعداد عبنة تتكوف من اإلدارات اؼبعنية بعملية التحوؿ ؼبتابعة اإلجراءات واػبطوات 

 .هتيئة العميل لعملية التحوؿ من خبلؿ ضبلة إعبلمية 

                                                           
: النظاـ األساسي وعقد التأسيس، اؼبوقع االلكًتوين للمصرؼ اؼبركزي األردين: 16، اؼبادة رقم وتعديَلتو 2000لعام  28قانون البنوك رقم . 95

www.cbj.gov.jo . 
، قانوف بنك الكويت اؼبركزي، واؼبنشور يف اعبريدة الرظبية غبكومة الكويت، الكويت 2003لسنة  30المادة الرابعة من المذكرة اإليضاحية للقانون رقم . 96

، العدد   .1/6/2003، تاريخ 618اليـو
، اؼبوقع 21، مقاؿ منشور يف ؾبلة اؼبستثمروف، العدد رقم التقليدية إلى إسَلمية""مَلمح شروط بنك الكويت المركزي لتحول البنوك . طارؽ، خالد اؼبسفر،  97

 . www.mosgcc.comاإللكًتوين للمجلة: 
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  وربديد األمور بتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،تعديل عقد التأسيس على أف يتضمن االلتزاـ

سبلمية، وتشكيل ىيئة رقابة شرعية تلتـز بقواعد اليت هبب أف تتفق مع أحكاـ الشريعة اإل

 اؼبصرؼ اؼبركزي، وااللتزاـ باغبد األدىن من رأس اؼباؿ.

  إجراء تعديبلت على اؽبيكل التنظيمي للمصرؼ، وتدريب اؼبوظفُت على طبيعة العمل اعبديد

 وتأىيلهم مع تدعيم الكادر الوظيفي دبا يتناسب مع طبيعة النشاط اعبديد. 

 اؼبتعلقة القانونية النواحي كافة بدراسة التقليدي اؼبصرؼ يف القانونية الشؤوف دارةإ تكليف -

 حيث من عليو اؼبًتتبة القانونية واآلثار اإلسبلمية الشريعة أحكاـ وفق للعمل اؼبصرؼ بتحوؿ

 األخرى، اؼبصارؼ أو العمبلء أو اؼبسانبُت من كل مع اؼبصرؼ والتزامات حقوؽ تسوية

 متابعة إىل باإلضافة التحوؿ، عملية تواجو قد قانونية اعًتاضات أي ؼبواجهة تاـال واالستعداد

 أحكاـ وفق للعمل التحوؿ تنفيذ خبصوص اؼبختصة اعبهات تفرضها أخرى متطلبات أي تنفيذ

 اإلسبلمية. الشريعة

 للتحول: متطلبات الشرعية ال -2

اؼبصرؼ التقليدي القياـ هبا عند تنفيذ ويقصد هبا كافة األمور واإلجراءات اليت يتوجب على     

ه وامر  سبحانو وتعاىل من االلتزاـ بأالتحوؿ، كي يصح ربولو من الناحية الشرعية، ووبقق مراد ا

 تعاىل لتنظيم اؼبعامبلت اؼبالية.نواىي اليت فرضها ا سبحانو و وإجتناب ال
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 :  الشرعية وفيما يلي أىم ىذه المتطلبات

 يستلـز الشرعية التوبة معٌت وربقيق فيو، التعامل إىل الرجوع عدـ على والعـز بالربا، التعامل عن التوبة .1

 يلي: دبا القياـ

 اؼبداومة من سابقا منو صدر ما على والندـ بالربا التعامل يف واؼبتمثل فورا الذنب عن اإلقبلع -

 فعل من اإلكثار خبلؿ من بالذن ىذا عن التكفَت اؼبستطاع قدر وااولة بالربا، التعامل على

"ِإفَّ اغبََْسَناِت  تعاىل: قولو من انطبلقا وذلك واإلحساف الرب وجوه يف األمواؿ وإنفاؽ اػبَتات

 .[114 ىود/ ] "يُْذِىْْبَ السَّػيَِّئاتِ 

 الشريعة ألحكاـ اؼبخالفة العقود من أي أو بالربا، التعامل إىل العودة عدـ على النية عقد  -

 اإلسبلمية.

 اؼبظامل رد التوبة شروط أىم من ألف ألصحاهبا اغبقوؽ رد من تداركو أمكن ما تدارؾ  -

 98ألصحاهبا.

 وؽبم اجملتمع، يف عالية دبصداقية يتمتعوف علماء من تتكوف شرعية ورقابة فتوى ىيئة تعيُت -

 كبو التقليدي اؼبصرؼ ربوؿ تنفيذ يتم حبيث اؼبالية، اؼبعامبلت ؾباؿ يف ومتخصصة طويلة خربة

                                                           
 . 90مرجع سبق ذكره ، ص"تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسَلمي ومقتضياتو"، .سعود ؿبمد الربيعة،  98
 .:اظبها مستمد من طبيعة عملها وىو أساسا العمل علي تطبيق أو مراعاة تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية على أعماؿ ونشاطات  ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية

أهنا يف ا، كما مة ؽبا إذا طلبت منهاؼبؤسسة اؼبالية اؼبعنية، وجوىر الدور الذي تقـو بو ىو " اإلفتاء والرقابة الشرعية " كرقابة سابقة ورقابة الحقة، وأف الفتوى ُمِلز 
عقد تأسيسها ونظامها خصوصية اؼبؤسسات اؼبالية االسبلمية تتوفر ؽبا األسباب اليت ذبعلها ملزمة لتلك اؼبؤسسات باختيارىا لذلك ابتداء وىو ما يوجبو عليها 

 "تقنين أعمال الهيئات الشرعية"لي، عبد اغبميد، األساسي وكذلك طبيعة عملها. ؼبزيد من التفاصيل حوؿ موضوع ىيئات الفتوى والرقابة الشرعية، انظر: البع
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– السابق الوضع من االنتقاؿ يعٍت التحوؿ ألف وإطبلعهم، إشرافهم ربت اإلسبلمية اؼبصرفية

 الشريعة أحكاـ مع اؼبصرؼ أعماؿ توافق يقتضي والذي اعبديد الوضع إىل -التقليدي

 إشراؼ ربت يكوف أف من بد ال االنتقاؿ ىذا تطبيق صحة من وللتأكد اإلسبلمية،

 أثناء التقليدي للمصرؼ الشرعية اؼبسَتة قباح لضماف وذلك سبلميةاإل الشريعة يف متخصصُت

 النحل،] ". " فَاْسأَُلوْا أَْىَل الذِّْكِر ِإف ُكنُتْم اَل تَػْعَلُموفَ  تعاىل: لقولو وامتثاال التحوؿ، وبعد

 [.43 اآلية:

 ىو ؼبا طبقا وبعده، التحوؿ خبلؿ هبم اؼبنوطة باؼبهاـ للقياـ داخليُت شرعيُت مدققُت تعيُت -

 اإلسبلمية، اؼبالية للمؤسسات واؼبراجعة ااسبة ىيئة عن الصادر 3 رقم الضبط معيار يف وارد

 يعرؼ ما أو الداخلية الشرعية الرقابة أىداؼ لتحقيق البلزمة اآلليات أىم يتضمن والذي

 الشريعة وأحكاـ يتوافق دبا اإلجراءات سَت ضماف هبدؼ وذلك 99الشرعي، بالتدقيق

 سبلمية.اإل

 اؼبشتمل وخاصة وأشكالو صوره جبميع اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ اؼبخالف التعامل استبعاد -

  خبلؿ: من ذلك ويتم اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ مع اؼبتوافق التعامل وإحبلؿ الربا، على

  يف: تتمثل واليت اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ اؼبخالفة اؼبالية اؼبوارد تعديل أو إلغاء .أ

                                                                                                                                                                      
، اللجنة االستشارية العليا، الديواف األمَتي، الكويت، موقع اللجنة، "استقَللية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسَلمية"و "الرقابة الشرعية الفعالة"و

www.sharea.gov.kw. 
، "، حبث منشور يف حولية الربكة، ؾبموعة دلة "األسس الفنية للرقابة الشرعية وعَلقتها بالتدقيق الشرعي في المصارف اإلسَلمية. عبد الستار، أبو غدة، 99

 .32الربكة، جدة، العدد الرابع. ، ص 

http://www.sharea.gov.kw/
http://www.sharea.gov.kw/
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 اؼبصريف بالعرؼ يسمى ما بدفع ألصحاهبا التقليدي اؼبصرؼ يتعهد اليت النقدية الودائع -

 التوفَت، وودائع إلشعار، اػباضعة والودائع ألجل، الودائع الودائع، ىذه ومن "فوائد"، التقليدي

 وغَتىا. واإليداع واالستثمار االدخار كشهادات أخرى مسميات من شاهبها وما

 اؼبصرؼ من وإما األخرى، التقليدية اؼبصارؼ من إما التقليدي اؼبصرؼ اىايتلق اليت القروض -

 حسب تتفاوت "فائدة" بنسب مشروطة القروض ىذه وتكوف اؼبؤسسات، من غَته أو اؼبركزي

 100القرض. وحجم مدة

 بسبب101اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ اؼبخالفة األمواؿ استخدامات أساليب تعديل أو إلغاء .ب

 ىذه أمثلة ومن الشرعية، اؼبخالفات من غَتىا أو اعبهالة أو الغْب أو الغرر أو رباال على اشتماؽبا

 والسلف والقروض اػبزانة، وأذوف الطلب، عند لبلستدعاء القابلة القروض االستخدامات

 يف كالتجارة اإلسبلمية الشريعة أحكاـ ـبالفة على القائمة الشركات يف بأشكاؽبا،واؼبسانبة

  من وغَتىا األخبلقي، للفساد ويجالًت  أو اػبمور،

 األخرى التقليدية اؼبصارؼ مع اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ اؼبخالفة التعامل أساليب تعديل أو إلغاء .ج

 االعتماد لعمليات اؼبصرؼ وسبويل تنفيذ التعامل: ىذا على األمثلة أبرز ومن اؼبركزي، اؼبصرؼ أو

                                                           
 . ؼبزيد من التفاصيل حوؿ حكم وأنواع اؼبوارد واالستخدامات اؼبالية للمصرؼ التقليدي، انظر:  100

اللجنة االستشارية العليا الستكماؿ تطبيق الشريعة، "، "تنظيم العَلقة بين المصارف اإلسَلمية والبنوك المركزية والبنوك التقليدية األخرىعبد اغبميد ،البعلي، 
 وما بعدىا. 43الكويت، ص الديواف األمَتي، 

 .251مرجع سابق، ص "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسَلمي ومقتضياتو"،. سعود ؿبمد الربيعة،  101
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 هامع لتعاملا يتم اليت اؼبكشوؼ على السحب عملياتو  ،بفائدة القرض أساس على اؼبستندي

  102وقيمتو. اغبساب انكشاؼ مدة على بناء الفائدة ترصدو  بفائدة، القرض أساس على

 ملتزما ذبعلو اليت األمور كافة تنفيذ التقليدي اؼبصرؼ على يتوجب أنّو يتضح سبق فبا الخَلصة:

 التخلص و ؽبا، اؼبخالفة األمور كافة عن واالبتعاد مقاصدىا، وربقيق اإلسبلمية الشريعة بأحكاـ

 الشرعية. الناحية من ربولو يصح كي وذلك الربا، وأولو اـر التعامل أشكاؿ صبيع من

 المتطلبات اإلدارية للتحول:  -3

وىي عبارة عن اإلجراءات اليت سبس النظاـ اإلداري يف اؼبصرؼ وتتطلبها عملية التحوؿ، نظرا      

اقي اإلجراءات األخرى وامتداد أثرىا لتشمل أغلب إجراءات التحوؿ ألنبيتها بالنسبة لب

ومن اؼبعلـو أف اؼبوارد البشرية تشكل الركن األساسي يف النظاـ اإلداري للمصرؼ  103األخرى،

وذلك ؼبا تؤديو من دور مهم يف االرتقاء دبستوى األداء، لذا فإنو يتوجب على إدارة اؼبصرؼ 

وضعو ير اؼبوارد البشرية للمصرؼ دبا يناسب ـ بإعادة هتيئة وتطو التقليدي عند التحوؿ أف تقو 

   ما يلي:اعبديد وذلك من خبلؿ 

                                                           
 . 321. اؼبرجع السابق، ص  102

 دامات وأعماؿ اؼبصرؼ موضوع تعديل أو إلغاء موارد واستخ " تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسَلمي". وقد تناوؿ الربيعة يف الباب الثاين من دراستو
التحوؿ وزبفف من آثار  التقليدي بالتفصيل، ووضح بعد ذلك الطرؽ البديلة اؼبتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، حبيث تساعد اؼبصرؼ التقليدي على سرعة تنفيذ

 إلغائو. 
 .381. اؼبرجع السابق، ص  103
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وتعرؼ بأهنا عبارة عن صبيع الًتتيبات اليت يتخذىا اؼبصرؼ يف سبيل تعريف  104التهيئة اؼببدئية: .1

العقدية اؼبميزة للعمل القوة العاملة يف اؼبصرؼ، قبيل مرحلة التحوؿ وأثنائها بكل ما يتعلق بالطبيعة 

اؼبصريف اؼبتوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، سواء على اؼبستوى الفكري أو على اؼبستوى العملي 

وكذلك بكل ما يتعلق بعملية تنصيب أو إدخاؿ اؼبوظف اعبديد يف وظيفتو باإلضافة إىل تزويده 

حل ربولو، والوظيفة اؼبعدلة أو بالبيانات البلزمة عن كل ما يتعلق هبدؼ اؼبصرؼ ورسالتو، ومرا

 اعبديدة وسياسات األفراد.

وىو عبارة عن منهج متكامل باعبوانب التخطيطية لوظيفة اؼبوارد البشرية 105زبطيط اؼبوارد البشرية: .2

من أجل توفَت العدد والنوع اؼببلئم من األفراد للقياـ بالواجبات واألعماؿ اؼبطلوبة لتحقيق أىداؼ 

قيق متطلبات األفراد وحاجاهتم من ناحية أخرى. ويقاس التخطيط الناجح اؼبصرؼ من ناحية ورب

للموارد البشرية دبدى ربقيقو االستخداـ األمثل للموارد البشرية اؼبتاحة، فالدراسة اؼبتأنية الواضحة 

ؼبتطلبات التحوؿ من اؼبوارد البشرية قبل الشروع يف عملية التحوؿ تسهل عملية التحوؿ وتنظمها 

ا أكثر فاعلية وتقلل األخطاء وتتبلىف العثرات اؼبتوقعة، وتسد االحتياجات اؼبتوقعة دبا يكفل وذبعله

 تقدـ مسَتة التحوؿ إىل األماـ دوف توقف.

إعادة النظر يف اؼبعايَت اليت يتم من خبلؽبا اعتماد كفاءة وأداء اؼبوظف ودوره يف تقدـ وقباح  .3

صرؼ التقليدي قبل التحوؿ ينظر إىل كفاءة اؼبوظف اؼبصرؼ التقليدي بعد التحوؿ، فإذا كاف اؼب
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التزامو  من خبلؿ قدرتو الفنية وسبيزه يف ؾباؿ عملو فقط دوف النظر إىل طبيعة اعتقاده وإيبانو ومدى

فإف األمر ىبتلف بالنسبة للمصرؼ بعد ربولو إذ إفَّ اعتقاد اؼبوظف ومدى بأحكاـ اغببلؿ واغبراـ،

راـ باإلضافة إلتقانو وسبيزه يف ؾباؿ عملو اؼبصريف أمر ىاـ جدا لنجاح التزامو بأحكاـ اغببلؿ واغب

فكرة التحوؿ، لذا فإنو يتوجب على إدارة اؼبصرؼ إهناء عقود صبيع اؼبوظفُت الذين تشكل عقيدهتم 

أو قناعتهم عائقا أماـ استيعاب فكرة التحوؿ للعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية وىذه الصفة 

بفكرة التحوؿ وإمكانيتو، إذ  -أو غَت اؼبقتنعُت-لمُت واؼبسلمُت الذين ال يؤمنوف تشمل غَت اؼبس

إفَّ وجود غَت اؼبقتنعُت وغَت اؼبؤمنُت بفكرة التحوؿ داخل اؼبصرؼ لو نتائج سلبية ومزدوجة على 

اؼبصرؼ أكرب بكثَت فبن ىم خارجو، ومن ذلك عدـ القدرة على العمل كفريق واحد متجانس، 

 ورة خارجية للمتعاملُت مع اؼبصرؼ تشكك يف مصداقية أو جدوى التحوؿ. وانعكاس ص

التقصي اؼبستمر واؼبتواصل لبلحتياجات التدريبية لكافة اؼبوظفُت، وخاصة منتسيب اإلدارة وذلك  -

بسبب طبيعة العمل اؼبصريف اعبديد والذي يتطلب احتياجات خاصة زبتلف عن العمل اؼبصريف 

يتوجب على إدارة اؼبصرؼ بعد التحوؿ مراعاة حاجة اؼبوظفُت للمعلومات التقليدي، ؽبذا فإنو 

 واػبربات اػباصة بالعمل اؼبصريف اؼبتوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
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 متطلبات عامة للتحول:   -4

ىناؾ العديد من اؼبتطلبات اليت يتوجب على اؼبصرؼ التقليدي القياـ هبا عند تنفيذه لعملية      

التحوؿ وذلك ؼبا ؽبذه اؼبتطلبات من أنبية تنعكس على طبيعة عمل اؼبصرؼ ونشاطو، وتساىم يف 

 إبراز الدور اعبديد الذي سيمارسو اؼبصرؼ بعد التحوؿ، ومن أىم ىذه اؼبتطلبات ما يلي:  

ياـ حبمبلت إعبلمية سبهد لئلعبلف عن ربوؿ اؼبصرؼ التقليدي للعمل وفق أحكاـ الشريعة الق .1

اإلسبلمية، وذلك من خبلؿ عقد الندوات وااضرات عرب وسائل اإلعبلف اؼبتاحة، وتركز ىذه 

الندوات واإلعبلنات على أنبية التحوؿ وإهبابياتو حبيث يًتقب اعبمهور إعبلف قرار التحوؿ بفارغ 

صرب، األمر الذي يساىم يف جذب عمبلء جدد، وربقيق مكاسب مادية ومعنوية تساىم يف ال

 106إقباح التحوؿ منذ البداية واالنطبلؽ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية بقوة وثبات.

تغيَت كافة اؼبعامل واألشكاؿ السابقة اليت تعكس صورة العمل اؼبصريف التقليدي واستبداؽبا دبعامل  .2

العمل اؼبصريف بعد التحوؿ، مثل تعديل اسم اؼبصرؼ وشعاره وإعبلناتو وأشكاؿ تعكس صورة 

ومواده الدعائية وغَتىا من األمور الشكلية حبيث تربز التوجو اعبديد للمصرؼ وتعرب عن ربولو 

 للعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

يث يتم تدارؾ تشكيل عباف متابعة تعمل على تتبع مواطن اػبلل أثناء وبعد تنفيذ التحوؿ حب .3

حدوث أي خلل بسرعة ودقة عالية، ويف نفس الوقت تعمل ىذه اللجاف على تعزيز النواحي 
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االهبابية اليت تظهر تباعا لتنفيذ خطوات التحوؿ، األمر الذي يساىم يف إقباح التحوؿ وإظهاره 

 بشكل يدفع للتفاؤؿ واالستمرار بالعمل لتحقيق األىداؼ اؼبنشودة.

القيود ااسبية ونظم اغباسب اآليل اؼببلئمة ألنشطة اؼبصرؼ بعد التحوؿ، حبيث إعداد اؼبعايَت و  .4

تتفق مع صيغ االستثمار وعقود التمويل الشرعية اؼبستخدمة، ويبكن االستفادة بشكل أساسي دبا 

وضعتو ىيئة ااسبة واؼبراجعة الشرعية بالبحرين من معايَت ؿباسبية خاصة باؼبؤسسات واؼبصارؼ 

 عمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية. اليت ت

تصميم النماذج والعقود والسجبلت اليت يتطلبها العمل اؼبصريف اإلسبلمي، سواًء باقتباس عقود  .5

 107بعض اؼبصارؼ اإلسبلمية، أو تعديل عقود اؼبصرؼ نفسو لتكوف ؿبققة للغرض.
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 عملية التحول :  معوقات -ج

اليت أقدمت على فبارسة العمل اؼبصريف اإلسبلمي العديد من اؼبشكبلت تواجو البنوؾ التقليدية       

، وقد بذلت جهود كبَتة لتذليل ىذه العقبات، 108والعقبات اليت تعوؽ طريق ربوؽبا للمصرفية اإلسبلمية

الى واإلقليمي بل وعلى اؼبستوى الدويل لدعم مسَتة اؼبصرفية  وأنشئت مؤسسات على اؼبستوى

 اإلسبلمية.

 :قسم ىذه المشاكل والمعوقات إلى قسمين ،وىما على النحو األتي وتن

 :109القسم األول: المعوقات الداخلية المتعلقة بالعمل المؤسسي ذاتو

سيما اؼبتعلق ضعف العلم الفقهي الشرعي لدى بعض العاملُت باؼبصارؼ اإلسبلمية، ال  أوَل : 

 .باؼبعامبلت الشرعية

عدـ االلتزاـ خبطوات اإلجراءات التنفيذية الواجب اتباعها، حيث يعّدىا بعض العاملُت يف  :ثانياً 

 اؼبصارؼ اإلسبلمية شكلية.

إقباز اؼبعاملة يف  رغبة بعض العاملُت يف اؼبصارؼ اإلسبلمية وبعض اؼبتعاملُت معها يف سرعة :ثالثاً 

 .أقل وقت فبكن
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مية يسعوف للتعامل معها، ال لتجنب اؼبعامبلت الربوية مع بعض اؼبتعاملُت مع اؼبصارؼ اإلسبل: رابعاً 

 البنوؾ التقليدية، بل ؿبض بُغية اغبصوؿ على السلعة أو النقد بأي وسيلة .

قلة خربة اؼبضاربُت واؼبشاركُت اؼبتعاملُت مع اؼبصارؼ اإلسبلمية يف األعماؿ واألنشطة خامساً: 

 ؼبتعلق باألمانة والسلوؾ القوًن .االستثمارية، فضبًل عن االكبدار األخبلقي ا

: ضعف نظم اؼبراجعة والرقابة الداخلية واؼبالية على معامبلت اؼبصارؼ اإلسبلمية حىت باتت سادساً 

 األخطاء واؼبخالفات جزءاً من إجراءات العمل.

 : ضعف نظم الرقابة الشرعية على معامبلت اؼبصارؼ والتأكد من تطبيق الضوابط الشرعية.سابعاً 

: عدـ استقبللية ىيئة الرقابة الشرعية عن ؾبالس إدارات اؼبصارؼ اإلسبلمية، وتأثرىا بالنظاـ ثامناً  

 اؼبصريف يف الدولة وتوجهات اؼبصرؼ وؾبلس إدارتو.

القسم الثاني: المعوقات الخارجية المتعلقة بالبيئة اإلدارية والقانونية والقضائية التي تعمل فيها 

 :110سَلميةالمصارف والمؤسسات اإل

عدـ وجود البيئة الشرعية اؼبناسبة اليت تشجع على تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف اجملاؿ  :أوَل

 االقتصادي واؼبايل .
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اؼبشكبلت اإلدارية واإلجراءات التنظيمية اؼبعقدة اؼبتعلقة بًتاخيص التشغيل وإنشاء الشركات ثانيا: 

 وفبارسة العمل اؼبصريف اإلسبلمي .

مشكبلت اؼبنظومة القانونية والقضائية، بدءاً من ضعػػف التشريعات االقتصاديػػة، وتأخر الفصل  :ثالثاً 

يف القضايػػا، ال سيما اؼباليػػة منها، وضعف مستوى اؼبعاونُت من اػبرباء اؼبختصُت ببحث اؼبسائل 

 الفنية واغبسابية.

 .ت اؼبالية اإلسبلمية مقارنًة بالبنوؾ التقليديةاألعباء اؼبالية اؼبلقاة على عاتق اؼبصارؼ واؼبؤسسارابعا: 

ـ قانونًا بإلغاء االزدواج الضرييب على 2009تُقر يف غضوف عاـ  مثل إندونيسياوىو ما جعل دولة  

اؼبصارؼ اإلسبلمية الذي كاف عقبة رئيسية أماـ مبو تلك اؼبصارؼ، كما حذا بًتكيا ألف تصدر يف 

جبو إعفاءات ضريبية على صكوؾ اإلجػػارة اليت ُتصدرىا ـ تشريعًا سبنح دبو 2011غضوف عاـ 

 اؼبصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية.

إضافة إىل ما تقدـ، فإف قياـ اؼبصارؼ اإلسبلمية دبزاولة عمليات االستثمار اؼبباشر يف األنشطة 

باالمتيازات التجارية والصناعية والزراعية وغَتىا من األنشطة النوعية؛ يوجب منحها التمتع 

 واإلعفاءات اؼبقررة دبوجب قوانُت االستثمار.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 : سبهيد

 كما يتضمن نات، وكذلك طرؽ صبع البيانات،اوصفًا ؼبنهج الدراسة، ومصارد البي يتناوؿ ىذا الفصل

 . الباحث يف ىذه الدراسة استخدمهاليت أ اساليب صبع البيانات

 

 في الدراسو : المنهج المستخدم - أ

اؼبناىج اليت ذبعل ىدفها ويقصد بو ، نهج الوصفي الكيفي ه الدراسو اؼبأستخدـ الباحث يف ىذ     

الرئيس ىو وصف األشياء اؼبادية أو اؼبعنوية وأي شييء لو آثار ظاىرة من خبلؿ الوصف 

التحليل، كما إال أف يسبقو لوصف العلمي يستند إىل التحليل واليكوف وصفا علميا فا. 111العلمي

عكس الوصف غَت العلمي الذي يتسم االرتباط بالواقع قدر اإلمكاف، أف الوصف العلمي يتطلب

أو ادة يف الدراسات اليت تصف اؼباضي  ويستخدـ اؼبنهج الوصفي عباػبياؿ بقصد وبغَت قصد ،

الواقع اؼبوجود. وقد تستخدـ الدراسات الوصفية األسلوب الكيفي ) النوعي( أو الكمي ) العددي ( 

 .112أو االثنُت معا يف الدراسة الواحدة 

                                                           
 . 98، ص: 2010،شبكة األلوكو ، 2،ط" سية في البحث العلمي "قواعد أسا . سعيد اظباعيل ، صيٍت ،111
 .99. اؼبرجع السابق ، ص: 112



118 
 

 بدراسةلوصف الواقع وربليلو وذلك اؼبنهج الوصفي الكيفي  يف ىذه الدراسة الباحثـ خدستإ    

وذلك من خبلؿ دراسة يف ليبيا" متطلبات ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية إىل اؼبصارؼ اإلسبلمية " ،ظاىرة

 الباحث على مصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ .  اليت أجراىا ميدانية

 :بياناتالمصادر  - ب

ىي ربديد مصادر اؼبادة العلمية بدقة حبيث الىبتلف عليها اثناف .مثل الكتب، والدوريات ،       

. ويراعى 113والربامج اإلذاعية والتلفازية... ) ربديد ؾبتمع الدراسة والعينهة يف الدراسات اؼبيدانية ( 

 التمييز بُت اؼبصادر األساسية أو الثانوية يف ضوء اؼبوضوع ادد .

 نوعين  : ادرالدراسة إلى وتنقسم مص 

،أو االستنتاج اؼببلحظة أو اؼبقابلة وتطلق على اؼبراجع اؼببنية على  :اَلساسيةالمصادر  -1

منهما والنقل يف حالة بقائها على ىيئتها األصلية. فيخرج منها االستشهاد بفكرة أو قوؿ 

النص  ، الرجوع إىل األصل حيث الفكرة أوأورده شخص نقبل عن شخص اخر  فاألوىل

 .114مسجلة ألوؿ مرة أو وضعو يف صيغة اؼبكتوبة بقلمو أو اؼبسجلة بصوتو

وكذلك ن خبلؿ الكتابة مالدراسة سيستخدـ الباحث اؼبقابلة، واؼببلحظة ،ويف ىذه     

،وذلك ن قبلو  أي منو ،على ؿبل الدراسةعن طريق التسجيل الصويت ، اليت مل تستخدـ م
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مية من خبلؿ الدراسة التقليدية إىل اؼبصارؼ اإلسبل للوصوؿ ؼبتطلبات ربويل اؼبصارؼ

 مصرؼ اعبمهورية طربؽ .اؼبيدانية على 

لفائدة ، واغبقائق الثانوية ليست قليلة اأف كوف اؼبصدر ثانويا أمر نسيب الثانوية :المصادر  -2

تكوف مصادر تعليق وشروحات على النصوص األصلية قد  فما يرد فيها من 115.

، (اؼبصادر االساسيةفهم النصوص )تعليقات وشروحات ال غٌت عنها لبإعتبارىا أساسية،

 أو بصفتها اؼبادة اليت تدور حوؽبا الدراسة .

 تعترب مفسرة للمصادر اليت وقد قاـ الباحث يف ىذه الدراسة بإستخداـ اؼبصادر الثانوية      

 والصحف،والدكتوراه اؼباجستَتورسائل كتب،طريق بعض العن  كوذلاالساسية،

التقليدية إىل اليت ؽبا عبلقة دبتطلبات ربويل اؼبصارؼ ، نًتنتوبعض من مواقع اإل،واجملبلت

 .اؼبصارؼ اإلسبلمية

 : جمع البيانات طرق -ج

ىي ؾبموعة الطرؽ واألساليب اليت يصل الباحث من خبلؽبا عبمع البيانات واؼبعلومات عن     

 مشكلة البحث وىي:

و ؾبموعة أشخاص تطرح من خبلؽبا تتم بُت الباحث وشخص أخر أي عملية ىو المقابلة:اوَل:    

 . 116أسئلة ، ويتم تسجيل إجابتهم على تلك األسئلة اؼبطروحة

                                                           
 . اؼبرجع السابق ، نفس الصفحة .115
 .96، ص  2007، عماف ، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع ،1، ط " اساسيات البحث العلمي ". منذر الضامن ، 116
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 : الباحث بإجراء اؼبقابلة يف ىذه الدراسة ، مع كبل من ولقد قاـ  

 . مدير مصرؼ اعبمهورية ليبيا فرع طربؽ 

 . نائب مدير مصرؼ اعبمهورية 

  باؼبصرؼ .رئيس قسم اغبسابات 

   رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية. 

 أنواع المقابلة :  -

 ويبكن تقسيم اؼبقابلة إىل نوعُت رئيسُت نبا:   

 اليت تتم بُت الباحث واؼبفحوص )اؼبستجيب( وتعترب أكثر األنواع شيوعاً 117اؼبقابلة الفردية :

 ألهنا تتم بُت اؼبقاِبل واؼبستجيب.

  الباحث وعدد من األفراد يف مكاف واحد ووقت واحد من : وتتم بُت 118اؼبقابلة اعبماعية

أجل اغبصوؿ على معلومات أوفر يف أقصر وقت وأقل جهد وغالبًا يستخدـ ىذا النوع من 

 اؼبقاببلت إلعطاء اؼبعلومات أكثر فبا يستخدـ عبمعها.

 : 119قسمت اؼبقابلة اىل اوكم

                                                           
 . 140، ص:1997،دار أسامة للنشر والتوزيع ، الرياض ، مفهومو.أدواتو.أساليبو "–" البحث العلمي . ذوقاف عبيدات ، وآخروف ، 117
 .اؼبرجع السابق .118
 .102" ، مرجع سابق ، ص" اساسيات البحث العلمي. منذر الضامن ، 119
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  للمستجيب ربديدا دقيقا.وىنا يبكن اؼبقابلة اؼبركبة : ويتم فيها ربديد األسئلة اؼبوجو

،ومن حسناهتا أف اؼبقابل توجيو نفس األسئلة للجميع اؼبستجيبُت على نفس النسق

الهبد صعوبة يف تسجيل اؼببلحظات أثناء عملية اؼبقابلة، نظرا ألف اإلجابات 

 ؿبددة.وكذلك أراء اؼبستجيب مفيدة .

 : لكبلـ حبرية بأقل مايبكن من توجيو يشجع اؼبقابل اؼبستجيب ا اؼبقابلة غَت اؼبركبة

 وطبيعة األسئلة التكوف مقننة وال مرتبطة. 

لة الفردية ، واؼبقابلة اؼبركبة مع عينة باؼبقا الباحث يف ىذه الدراسة بإستخداـولقد قاـ      

الدراسة ، من خبلؿ طرح أسئلة ؿبددة ومت اغبصوؿ على أجوبة ؿبددة كذلك على تلك 

 الرابع من ىذه الدراسة .األسئلة يف الفصل  

أنسب بأف   الباحث وجد عرؼ الباحثُت اؼببلحظة عدة تعريفات ، ولكن:المَلحظة ثانيا:       

ذبمع بواسطتها طرؽ اليت حيث ربطها بقرينة البحث العلمي كوهنا أحد ،120التعريفات ىذا التعريف

: " فهي تعٍت االنتباه اؼبقصود اؼبعلومات واليت سبكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة البحث مث قاؿ 

واؼبوجو كبو سلوؾ فردي أو صباعي معُت بقصد متابعتو ورصد تغَتاتو ليتمكن الباحث بذلك من وصف 

 سلوؾ فقط أو وصفو وربليلو أو وصفو وتقويبو ".

  أنواع المَلحظة : -

                                                           
 . 366ـ ، ص2010دار الزىراء ، الرياض ،  ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية"،". صاٌف بن ضبد ،العساؼ 120
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 اؼببلحظة وفقا لدور الباحث : -

 أشار إىل ىذا التقسيم معظم كتب مناىج البحث العلمي حيث قسمت إىل قسمُت :      

  بلحظة غَت مشاركة: حيث يلعب فيها الباحث دور اؼبتفرج أو اؼبشاىد بالنسبة للظاىرة اؼب

أو اغبدث ، وال يتضمن سوى النظر واالستماع إىل موقف اجتماعي معُت دوف اؼبشاركة 

 .121الفعلية فيو

 العساؼ بقولو:"وىي اليت تتم من قبل اؼببلحظ دوف أي علم من قبل اؼببلحظُتويعرفها     

"122. 

 : وىي اليت يقـو فيها الباحث بدور العضو اؼبشارؾ يف حياة اعبماعة اؼببلحظة اؼبشاركة "

، فالباحث ىنا يلعب دورين دور العضو اؼبشارؾ والباحث الذي هبمع البيانات عن 123"

 أفرادىا سلوؾ اعبماعة وتصرفات 

وفبا هبدر اإلشارة إليو ما قاـ بو بعض الباحثُت من دخولو مستشفى األمراض       

النفسية مدعيا اؼبرض دوف علم اؼبرضى واألطباء من أجل تسجيل البيانات ، ومن 

 تطبيقاهتا أف يدخل الباحث ضمن اعبماعات والعصابات والقبائل ، دوف أف تعلم ىويتو .

                                                           
 . 34اؼبرجع سابق ، ص . 121
 .369العساؼ ، صاٌف بن ضبد ، مرجع سابق ، ص. 122
 . 35غرايبو ، غدزي وآخروف ، مرجع السابق ، ص. 123
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اؼببلحظة اؼبباشرة من خبلؿ ؽبذه الدراسة بإستخداـ  اعبانب العملي الباحث أثناء وقد قاـ

 قوة اتصاؿ الباحث بالسلوؾ الذي يود دراستو.

 الوثائق : ثالثا:    

الطريقة األساسية الثالثة عبمع اؼبعلومات ىي ربليل الوثائق. تعترب الوثائق التارىبية أو اغبديثة    

تبها فالتقارير اليت يك .خصائص اجملتمع اغبديث التوثيقمصدرًا مهًما للبحث الكيفي . فمن 

والتوجيهات اليت يبدوهنا يف سجبلت اؼبدارس عند زيارهتا، وما يكتبو اؼبشرفوف الًتبويوف كل عاـ،

اؼبعلموف واػبرباء من تقارير وحبوث ومبلحظات، وما يصدر من تقارير وتوجيهات رظبية. بل ما 

اإلنشاء أو يف رسائلهم للمعلمُت. كل ىذه تعترب وثائق مهمة قد يكتبو الطبلب يف دروس 

 .للباحث ويستطيع من خبلؿ دراستها وربليلها التوصل إىل نتائج مهمة ومفيدة

اؼبيدانية مصرؼ  باؼبصرؼ ؿبل الدراسةالوثائق اؼبتعلقة  معجب، الباحث خبلؿ دراستوـ وقد قا    

 .124اعبمهورية بطربؽ 

 البيانات :تحليل أسلوب  -د

ىو ؿباولة وضع فئات تصنيفية ؿبددة االطراؼ لتتم 125اإلسلوب الشائع يف ربليل اتوى       

. وتكوف ىذه الفئات بالعادة بنود رئيسية وأخرى فرعية ناذبة عنها .فإذا كنا عملية التحليل دبوجبها 

                                                           
 من ىذه الدراسة  . 1.أنظر اؼبلحق رقم 124
 . 173، ص : غرايبو ، غدزي وآخروف ، مرجع سبق ذكره. 125
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التدريبية ، بصدد ربليل ؿبتوى أحد الكتب اؼبدرسية لنرى  مدى ربقيق ذلك اتوى لؤلىداؼ العامة 

ات التصنيفية يف ىذه اغبالة تكوف عبارة عن كل األىداؼ اؼبعرفية ، واالىداؼ الوجدانية  ، فإف الفئ

ري ذبزئة البنود الفرعية إىل وبالعادة يتم ذبزئة كل بند من ىذه البنود الرئيسية إىل بنود فرعية ، كما هب

بنود فرعية من مستوى أقل حىت ييسر ذلك عملية التحليل والذي يتاح لو دراسة أي من كتب 

القياس اؼبشهورة سوؼ يبلحظ كيف تتم مثل ىذه العملية ونفس الشيء يقاؿ عند ؿباولة ربديد 

يها ، واليت من شأهنا أف تساعد مستوى مقروئية كتاب ما، فهناؾ عدد من اؼبعايَت اليت مت االتفاؽ علي

 يف ربديد درجة اؼبقروئية ىذه .

 ،أسلوب اؼبنهج الوصفي التحليلي و اؼبناقشة اليت ستكوف بطريقة منطقيةالباحث استخدـ  قدو       

سيتم ربليلها بواسطة التعبَت اللفظي وربليل البيانات والوثائق ، واؼببلحظةعن طريق اؼبقابلة الشخصية 

العملية اليت تتكوف بواسطتها اؼبقابلة و اؼببلحظة الناجحتاف وذلك عن طريق تطبيق خطة حبث وىي 

 حبيث يبكن الوصوؿ منها على نتائج معينة .

 : ومراحل ربليل البيانات ىي 

 مرحلة صبع البيانات . -1

 .عرض البيانات واختصارىا وتقديبها على ىيئة أفكار ؿبورية. مرحلة -2

 ومناقشتها .ربليل البيانات مرحلة  -3

 .  ووضع التوصيات واإلقًتاحات استخبلص النتائج وعرضها والتأكد من تطبيقها -4
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 الباحث يف مراحل ربليل البيانات باأليت : من خبلؿ ىذه الدراسة قاـو 

  الوثائق ، عن طريق  عن طريق اؼبقابلة واؼببلحظة،معها الباحث جبيف مرحلة صبع البيانات ،قاـ

 التسجيل الصويت . طريقالكتابة وعن 

 ووضعها يف أثناء اؼبقابلة  األجوبة من األسئلةالباحث بكتابة  يانات ،قاـأما يف مرحلة عرض الب ،

 أفكار ؿبورية.

 باحث بتحليل البيانات ربليبل دقيق من خبلؿ البيانات اليت ربصل عليها من خبلؿ عرض قاـ ال

 البيانات ومناقشتها .

 يت لة االباحث فيها بإستخبلص نتائج ىذه الدراس البيانات ، قاـ ربليل خَتة يفأما اؼبرحلة األ

طبيقها ومن مث قاـ بوضع التوصيات وت ربصل عليها من خبلؿ عرض وربليل البيانات

 . واإلقًتاحات عن طريق ما ربصل عليو من عرض وربليل البيانات 

 :ىيكل الدراسة -ى  

العاـ للدراسة من خلفية طار اإليوضح  األولالفصل فصوؿ  طبسةمن ىذه الدراسة تكوف ت      

دراسات  من وحدود الدراسة وعدد طبسة،وأنبية ،اؼ أىدو  ،واسئلة الدراسة ،و مشكلة ،الدراسة

مباحث اإلطار النظري للدراسة وفيو ثبلثة  وىو:الفصل الثاني ومن ذه الدراسة ،السابقة اؼبشاهبة ؽب

 :على النحو التاىلوىي 
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من خبلؿ  اإلسبلميةاؼبصارؼ التقليدية واؼبصارؼ نشأة وتطور  مفهـو و يتناوؿ األول : المبحث

، والفروؽ اعبوىرية بُت اؼبصارؼ التقليدية واؼبصارؼ  اؼبصارؼ االسبلمية  وبياف خصائص اعبداوؿ ،

 . ، وكذلك أوجو التشابو بينهما عن طريق جدوؿ توضيحي اإلسبلمية

)ذبربة ، التحوؿ كبو اؼبصرفيةاالسبلميةالدوؿ االسبلمية يفذبارب بعض يتناوؿ  حث الثاني :بالم

وقاـ فيو  (، ، واندونيسيا بلد الدراسة،والكويت ،والسعودية ،وماليزياالسوداف،ومصر،واالمارات

الباحث ببياف االهبابيات والسلبيات لكل ذبربة ،وبياف نوع وطبيعة التحوؿ يف كل دولو،ويف القسم 

 أشكاؿ التحوؿ وأساليبو . الثاين من ىذا اؼببحث قاـ الباحث بعرض

لتزاـ بأحكاـ الشريعة ع عملية التحوؿ وأليت من أنبها اإلدوافتناوؿ ىذا اؼببحث  :المبحث الثالث

بعملية جو اؼبصارؼ التقليدية عند قيامها واؼبعوقات اليت توا،وأىم متطلبات عملية التحوؿمية،اإلسبل

 .التحوؿ

اؼبنهج  الدراسو وىو تناوؿ منهجية ىذه الدراسة ، من اؼبنهج اؼبستخدـ يفالذي  الفصل الثالث :و 

من ، ومصادر البيانات الكيفي من خبلؿ وصف الظاىرة كما ىي عليو يف الواقع ومن مث ربليلها

الدراسة اؼبيدانية على ؿبل الدراسة وتوجيو األسئلة ألصحاب اإلختصاص يف اؼبصادر االوليو من 

،والدوريات اؼباجستَت الدكتوراه واجملبلتل واؼبصادر الثانوية من خبلؿ الكتب ،ورسائ،مشكلة الدراسة

والوثائق ،  ،واؼببلحظة ،ؿ اؼبقابلةمن خبل صبع البيانات ، وطرؽ،وبعض من اؼبواقع االلكًتونية 

، وذلك عن طريق صبع اؼبعلومات خبلؿ اتباع خطوات ربليل البياناتوأسلوب ربليل البيانات من 
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ويف ، اومن مث ربليلهرىا ،عن مشكلة الدراسة ومن مث تصنيفها وتنظيمها ، ومن مث عرضها وأختصا

 بشكلها اؼبطلوب .الدراسة حىت تظهر  النتائجاؼبرحلة األخَتة وضع 

 :مباحث أربعة وفيو  الفصل الرابع : و

من ىذا الفصل قاـ الباحث بذكر البيانات األساسية للمصرؼ اعبمهورية : في المبحث اَلول

 فرع طربؽ ؿبل الدراسة اؼبيدانية .الرئيسي ومصرؼ اعبمهورية 

بدوافع عملية التحوؿ فيما يتعلق وربليلها قاـ الباحث بعرض البيانات  وفي المبحث الثاني :

 باؼبصرؼ ؿبل الدراسة اؼبيدانية.

عن متطلبات عملية التحوؿ اليت وربليلها قاـ الباحث بعرض البيانات  وفي المبحث الثالث :

 ربصل عليها من اؼبقابلة مع العاملُت دبصرؼ اعبمهورية .

لتحوؿ وسبل التغلب عقبات عملية ال وربليلها قاـ الباحث بعرض البيانات  : وفي المبحث الرابع

ووضع جدوؿ بعد ربليل لبيانات  العاملُت دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ عليها واليت ربصل عليها من

 .لكل سؤاؿ من أسئلة الدراسة يبُت ماوصلت لو ىذه الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة

بعد عرضها وربليلها قاـ الباحث دبناقشة البيانات عن دوافع عملية  وفي المبحث الخامس :

التحوؿ ومتطلبات التحوؿ وكذلك عقبات عملية التحوؿ وسبل التغلب عليها ،وقاـ الباحث بوضع 

 جدوؿ يبُت ماوصلت لو ىذه الدراسة والدراسات السابقة. 
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عرض النتائج من  بإستخَلص يف ىذا الفصلمن ىذه الدراسة : قاـ الباحث  وفي الفصل الخامس

باحث كما وضع ال،البيانات وربليلها اليت ربصل عليها من عينة الدراسة اؼبيدانية عن طريق اؼبقابلة 

،وعدد التقليديةتوصيات ؼبصرؼ اعبمهورية وصبيع اؼبصارؼ عدد سبعة و للدولة صيات تو عدد سبعة 

 .للدراسةقًتحات ثبلثة من اؼب
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 الفصل الرابع

 البيانات وتحليلها ومناقشتها عرض

 

 المبحث األول : البيانات األساسية عن مصرف الجمهورية في ليبيا:

من اؼبناسب قبل عرض البيانات وربليلها يف ىذا الفصل  التحدث عن مصرؼ اعبمهورية الرئيسي      

 و فرع طربؽ ؿبل الدراسة بنبذة ـبتصرة، على النحو االيت :

 الرئيسي :مصرف الجمهورية الفرع  -1

ىو أحد اؼبصارؼ العاملة يف ليبيا، تأسس اؼبصرؼ أساسا كفرع لبنك باركليز الربيطاين يف ليبيا،       

ـ حُت صدر قرار بتأميمو بالكامل وصبيع فروعو داخل ليبيا 1970ديسمرب  22ليحمل اظبو اغبايل يف 

 ليحمل اسم مصرؼ اعبمهورية.

 الدمج مع مصرؼ األمة: -

قرر مصرؼ ليبيا اؼبركزي دمج مصريف األمة واعبمهورية يف مصرؼ واحد ربت  2007يف        

مليارات دينار لييب، ليصبح  8اسم مصرؼ اعبمهورية. وصارت ميزانية اؼبصرؼ اعبديد بعد الدمج 

ثاين أكرب اؼبصارؼ الليبية بعد اؼبصرؼ اللييب اػبارجي، وبعدد موظفُت بلغ أثناء الدمج ما يزيد عن 
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فرعا لو. كما أنو استنادا غبجم األصوؿ حل بُت قائمة  146ة وموظف إضافة إىل موظف 5,800

  126البنوؾ العشرة الكربى يف مشاؿ أفريقيا.

 تقوًن ذبربة مصرؼ اعبمهورية: -

% ،ومن حيث الودائع بلغت قيمتها 32.9وبنسبة  30626.1حيث يبلك أصوال بقيمة       

% مليوف  44.9وبنسبة  8643.5بقيمة  % ، وإصبايل اإلئتماف 33.3بنسبة  26055.4

( فرعًا موزعة يف صبيع أكباء ليبيا. وقد سبيز مصرؼ 146، كما يضم اؼبصرؼ عدد ) 127دينار لييب

اعبمهورية بكونو أوؿ مصرؼ لييب تقليدي ىبوض ذبربة تقدًن الصَتفة اإلسبلمية من خبلؿ البدء يف 

 128مسيحي. 2009تقدًن صيغة اؼبراحبة لؤلمر بالشراء مع بداية السنة اؼبالية 

 طبرق ) محل الدراسة الميدانية ( :مصرف الجمهورية فرع  -2

 نبذة ـبتصرة عن مصرؼ اعبمهورية بطربؽ : -

صرؼ اقبليزي واظبو بنك باركليز، ـ ، وكاف وكاف اؼب1951نشأ مصرؼ اعبمهورية بطربؽ سنة       

ـ، حيث كاف والزاؿ 1942. ـ 6. 21عن طريق رومل ،يـو طربؽ من قبل األقبليز  تحيث أحتل

ؼبراحبة إىل أف  بدأ مصرؼ اعبمهورية بطربؽ يف تقدًن اعلى النظاـ التقليدي  ل باؼبصرؼأساس العم

                                                           
 . 2009-مايو 29تاريخ الوصوؿ  -. مصرؼ اعبمهورية يف سطور 126
 . 19_17(، مرجو سابق ، ص:2014اىل  2008خبلؿ الفًتة )"ورقة حول:تطور أىم بيانات المصارف التجارية في ليبيا"، . مصرؼ ليبيا اؼبركزي، 127
،  2010،ورقة مقدمة ؼبؤسبر اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية الثاين، ، "تجربة مصرف الجمهورية في بيع المرابحة لألمر بالشراء"مد . عبدالسبلـ عبدا اؿب 128
 .11ص
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احبة بيع اؼبواد من خبلؿ ثبلثة انواع :مراحبة السيارات ، ومراحبة بيع األثاث ، ومر اإلسبلمية لؤلمر بشراء 

إىل مصرؼ اعبمهورية ،شهر عن كل بند من بنود اؼبراحبة ويتم إرساؿ تقارير يف كل هنايةالكهرو منزلية ،

 .129الفرع الرئيسي بطرابلس 

ـ، بسبب عدـ إستقرار الوضع 9.5/2013توقف مصرؼ اعبمهورية عن اؼبراحبة اإلسبلمية يف        

وكما اف احد أسباب التوقف عن بيع اؼبراحبة اإلسبلمية لؤلمربشراء الشكوؾ من األمٍت يف الببلد، 

رتفاع قيمة ىامش الربح ؼبصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ عن اؼبصارؼ ، وكذلك االناحية الشرعية يف اؼبراحبة

التقليدية العاملة بطربؽ،ومنها اؼبصرؼ التجاري،ومصرؼ الوحدة، الذين قدموا فيما بعد صيغة اؼبراحبة 

 262.000000حوايل  2015كما بلغ رأس ماؿ اؼبصرؼ يف شهر ديسمرب لسنة  لؤلمر بشراء ،

يزانية اؼبصرؼ من صادرات ببياف موسيقـو الباحث  130ينار لييبوستوف مليوف د مئتاف واثناف

 . 131 2015،واألصوؿ واػبصـو  لسنة وواردات

يقع اؼبصرؼ اعبمهورية بليبيا فرع طربؽ يف وسط مدينة طربؽ بشارع  عنوان المصرف : -

 اػبليج .

                                                           
 .7.28/2015. مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ سابقا، بتاريخ  129
 . اؼبرجع السابق . 130
 . 170، ص1.أنظر: اؼبلحق رقم131
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ويبلغ عدد اؼبوظفُت مصرؼ اعبمهورية طربؽ  لمحة عن موظفين المصرف والزبائن: -

 2015(موظف،وكما بلغ عدد الزبائن الذين ؽبم حسابات باؼبصرؼ يف شهرديسمرب 50)

  .132حساب جاري لؤلجانب بدوف ربويبلت خارجية 150حساب من بينها  1500إىل 

 

اؼبصدر: إعداد الباحث بإستناد على مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية دبصرؼ 
 .1.11/2015اعبمهورية بطربؽ، بتاريخ :

                                                           
 .        . 7/2015 - 12. مقابلة اجراىا الباحث مع رئيس قسم اؼبراحبة  دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ ، بتاريخ :  132

 الدراسة( يبين اإلسم و العمر وسنوات الخبرة والمؤىل العلمي لعينة 1/6الجدول رقم )

 اؼبؤىل العلمي اػبربة العمر اؼبهنة اإلسم

عبدالنيب عبد الونيس 

 عبدا 

 ثانوية عامة زبصص علمي 42 64 مدير اؼبصرؼ 

 دبلـو دراسات مالية وإقتصادية  28 52 نائب مدير  ابراىيم سعد موسى

رئيس قسم  إدريس عيسى أبوبكر

 اغبسابات

 دبلـو دراسات مالية  15 46

الباسط اؼبهدي عبد 

 إدريس

رئيس قسم اؼبراحبة 

 اإلسبلمية

 دبلـو دراسات مالية  24 46
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لتقليدية إلى المصارف المصارف اعرض وتحليل البيانات عن دوافع تحول  المبحث الثاني:

 ليبيا مصرف الجمهورية طبرق :في اإلسَلمية 

بعد أف تعرفنا على مصرؼ اعبمهورية بنبذة ـبتصرة ، سنقـو يف ىذه اؼببحث بالتعرؼ على عرض       

البيانات ومن مث ربليلها من خبلؿ الدراسة اؼبيدانية اليت أجراىا الباحث على مصرؼ اعبمهورية فرع 

 طربؽ وذلك على النحو األيت:

 عرض البيانات : - أ

 ؟سَلمية بمصرف الجمهورية فرع طبرقماىي أىم الدوافع للتحول نحو المصرفية اإل -

 وكانت اإلجابة على النحو األيت :    

 : السيد مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

أف مصرؼ اعبمهورية بطربؽ كما ىو معروؼ بأف لو ذبربة اؼبراحبة لؤلمر بشراء  133قاؿ اؼبدير

، ئن حوؿ الناحية الشرعية للمراحبةوكانت ناجحو اىل أف كثرت الشكوؾ كبوىا من الزبا

وارتفاع ىامش الربح على الزبائن، وكذلك اختبلؼ ىامش الربح ؼبصرؼ اعبمهورية فرع 

ما اف مصرؼ اعبمهورية بعد توقف اؼبراحبة باؼبصرؼ يف طربؽ مقارنة باؼبصارؼ األخرى ،ك

ـ، يريد اف يعمل من اعبديد يف تقدًن اؼبصرفية اإلسبلمية ليس باؼبراحبة 9.5/2013

                                                           
 . 1/2016 -11. مقابلة اجراىا الباحث مع مديرمصرؼ اعبمهورية بطربؽ ، بتاريخ:  133
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فحسب امبا باؼبشاركة واؼبضاربة وصيغ أخرى ، والكن كما ىو معلـو بأف الوضع األمٍت يف 

إلسبلمية وىو ايضا ما يبنعنا حىت األف ليبيا ىو من حاؿ دوف اف يستمر اؼبصرؼ يف اؼبراحبة ا

من الفتح يف نظاـ الشبابيك اإلسبلمية ، وكما قاؿ اؼبديرأف أغلب الزبائن يف اؼبصرؼ 

يًتددوف علي اؼبصرؼ بإستمرار وذلك لرغبتهم الكبَتة يف فتح اؼبراحبة لؤلمر بشراء،ومنهم من 

، ومنهم من ىو حباجة لسيارة  يريد التخلص من النظاـ الربوي الذي الزاؿ يعمل بو اؼبصرؼ

أو أثات واليبتلك قيمتها األف ، وكما قاؿ اؼبدير بأننا دولة مسلمة وليس لدينا طوائف 

والديانات، لذلك هبعلنا نرغب التحوؿ يف أقرب وقت فبكن إمتثاال لؤلوامر ا سبحاف 

 وتعاىل وإجتناب نواىيو .

 : السيد نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

بأف أىم دافع للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية يف الوقت اغبايل ، ىو  134ائب اؼبديرقاؿ ن

استقرار الوضع األمٍت يف ليبيا ، حيث اف ماسبر بو ليبيا يف الوقت اغبايل قد يبنعنا حىت من 

العمل بالنظاـ اغبايل الذي ىو تقليدي ، فما بالك بأف نغَت للنظاـ اإلسبلمي الذي وبتاج  

وقت واعبهد واإلمكانيات وقبل كل ذلك ، األمن واألماف كبن نعرؼ بأف نظاـ كثَت من ال

اؼبصرؼ غَت شرعي وفيو شكوؾ كثَتة وكبن لدينا رغبة كبَتة جدا للتحوؿ كبو اؼبصرفية 

ولكننا بعدما  اإلسبلمية خوفا من ا سبحانو وتعاىل وألننا نعرؼ باف الربا ىي أكرب الكبائر،

                                                           
 . 1/2016 -9. مقابلة أجراىا الباحث مع  نائب اؼبدير ، بتاريخ 134
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وجب  بأف لكل مصرؼ يرغب يف التحوؿ يستطيع اف وبوؿ نفسوصدر قرار من الدولة ،

 تظار استقرار الوضع األمٍت أوال.، ولكننا يف إنعلينا التحوؿ النو مل يعد صعبا كما يف السابق

  :رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

يف التحوؿ كبو اؼبصرفية  فبا الشك فيو بأف أىم دافع هبعلنا نرغب 135قاؿ رئيس قسم اؼبراحبة   

اإلسبلمية ، ىو تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية من خبلؿ حضر التعامل بالربا يف صبيع 

اؼبعامبلت اؼبصرفية ، والكن ماسبر بو ليبيا يف الوقت اغبايل من عدـ استقرار يف الوضع االمٍت ، 

د حىت الذىاب لعملو هبعل من الصعب الوصوؿ للتحوؿ الف يف عدـ وجود األمن اليستطيع اح

،ومن اؼبعروؼ بأف مصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ كاف قد قدـ اؼبراحبة اإلسبلمية يف السابق ، ومنذ 

توقف تلك اؼبراحبة اىل وقتنا ىذا والزاؿ معظم الزبائن يتساؤلوف عن مىت سيقـو اؼبصرؼ بتقدًن 

رات ، ومراحبة بيع األثاث ، ومراحبة اؼبراحبة اإلسبلمية مرة أخرى ، بأنواعها الثبلثة : مراحبة السيا

 بيع اؼبواد الكهرو منزلية .

 : السيد رئيس قسم اغبسابات دبصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ 

وقاؿ رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ سابقا بأف مصرؼ اعبمهورية يرغب يف التحوؿ 

وخصوصا عندما أصدرت الدولة قوانُت جبواز التحوؿ لكل مصرؼ يرغب التحوؿ بنفسو 
،ولدى مصرؼ اعبمهورية بطربؽ رغبة جاؿبة يف التحوؿ ، ألف اؼبصرؼ يف السابق كاف 136

                                                           
 .  1.10/2016راىا الباحث مع رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ،بتاريخ: . مقابلة أج135
 . 1/2016 -10. مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ ،بتاريخ 136
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يارات للزبائن، ومنتجات إسبلمية من أثات ومواد كهرو يقدـ اؼبراحبة اإلسبلمية يف تقدًن الس

وقاؿ رئيس قسم اغبسابات  2013صرؼ منذ شهر نوفمرب لسنة منزلية، واؼبراحبة توقفت باؼب

باؼبصرؼ سابقا بأف مصرؼ اعبمهورية يرغب يف التحوؿ وخصوصا عندما أصدرت الدولة 

مصرؼ اعبمهورية بطربؽ  قوانُت جبواز التحوؿ لكل مصرؼ يرغب التحوؿ بنفسو ،ولدى

رغبة جاؿبة يف التحوؿ ، ومن أىم ما هبعلنا نرغب يف التحوؿ األف ىو التوقف عن الربا اليت 

حرمها ا واليت ىي من أكرب الكبائر، ألف اؼبصرؼ يف السابق كاف يقدـ اؼبراحبة اإلسبلمية 

نزلية، واؼبراحبة توقفت يف تقدًن السيارات للزبائن، ومنتجات إسبلمية من أثات ومواد كهرو م

، وتلقينا عدة اتصاالت من الفرع الرئيسي  2013باؼبصرؼ منذ شهر نوفمرب لسنة 

بطرابلس بشأف اإلستمرار، ولكننا رفضنا ذلك  بسبب الوضع األمٍت الذي سبر بو ببلدنا 

 .األف

 

ماىوتأثيرالدول التي حولت مصارفها التقليدية إلى مصارف إسَلمية على رغبة  -

 الجمهورية للتحول؟مصرف 

 وكانت اإلجابة على النحو األيت :         
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 : السيد مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

اف النجاح الذي حققتو اؼبصارؼ اإلسبلمية بالعامل عامة ويف الدوؿ اإلسبلمية  137قاؿ مدير

خاصة ، هبعلنا نرغب يف التحوؿ الننا بفضل ا دولة كثافتها السكانية صغَتة وامكانياهتا  

كبَتة،وليس هبا ديانات والطوائف مقارنة بالدوؿ االخرى اليت حولت مصارفها اىل مصارؼ 

دؿ بأف عملية التحوؿ ليست صعبة ، الكن هبب انتظار استقرار الوضع إسبلمية ، وىذا ماي

 األمٍت باليبيا حىت نبدأ بذلك يف أقرب وقت فبكن .

 : السيد نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

فبا الشك فيو ومن خبلؿ اطبلعنا على أخبار اؼبصارؼ اإلسبلمية  138قاؿ نائب اؼبدير

كبَت وبشكل ملحوظ وخاصة بعد األزمة اإلقتصادية العاؼبية   وتطورىا ، تبُت لنا بأهنا يف تطور

واألرباح اليت حققتها ،إف ىذا التطور يدفعنا للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية  2008يف سنة 

 يف أقرب وقت فبكن وذلك ألف دولة ليبيا التقل شأف عن تلك الدوؿ من صبيع النواحي .

  ؼ اعبمهورية بطربؽ :السيد رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية دبصر 

اف ذبارب الدوؿ اليت حولت مصارفها التقليدية اىل 139 قاؿ رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية

مصارؼ تعمل وفق احكاـ الشريعة اإلسبلمية ،تدفعنا للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ، 

                                                           
 . 1.11/2016. مقابلة أجراىا الباحث مع مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ ،بتاريخ: 137
 . 1/2016 -9اؼبدير ، بتاريخ: .  مقابلة أجراىا الباحث مع نائب 138
 . 1.10/2016. مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ،بتاريخ: 139
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وذلك النجاح الذي حققتو يف السنوات األخَتة ، حىت اهنا كانت حل يف األزمة اإلقتصادية 

 . 2008العاؼبية لسنة 

 : السيد رئيس قسم اغبسابات دبصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ 

بأف ربوؿ أغلب اؼبصارؼ التقليدية يف العامل كبو  140قاؿ رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ

ايدفعنا اليـو للتفكَت للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ليس يف ىذا اؼبصرفية اإلسبلمية ، ىو م

اؼبصرؼ فحسب وامبا صبيع اؼبصارؼ العاملة يف ليبيا ، ألف النجاح والعوائد الذي حققتو 

تلك اؼبصارؼ يعترب كبَت ملفت وىذا ما دفع اغلب الدوؿ األروبية للتحوؿ كبو اؼبصرفية 

يا اليت يف دستور الدولة تنص بأف القرآف شريعة اجملتمع اإلسبلمية فما بالك بدولة مثل ليب

والتحوؿ فيها ال وبتاح اال لئلستقرار الوضع األمٍت ذلك بأف ببلدنا غنية اغبمد  إضافة اىل

 بالببلد فقط .

 تحليل البيانات: ب_    

بعد أف قاـ الباحث يف الفقرة السابقة بعرض البيانات عن دوافع عملية التحوؿ سوؼ يقـو      

 لباحث يف ىذه الفقرة بتحليل تلك البيانات وذلك على النحو األيت :

                                                           
 .1/2016 -10. مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ ،بتاريخ 140
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أف ربّوؿ عدد من البنوؾ التقليدية إىل بنوؾ إسبلمية يف السنوات  141يرى بعض اؼبراقبُت      

من مبدأ التوبة والتوقف عن اػبدمات اؼبالية واؼبصرفية اؼبخالفة ألحكاـ  القليلة اؼباضية مستمد

الشريعة اإلسبلمية، وخباصة الفوائد "الربا يف أدبيات االقتصاد اإلسبلمي"، وزيادة أعداد العمبلء 

 . الذين يروف ُحرمة التعامل بفوائد البنوؾ التقليدية،وربوؽبم إىل البنوؾ اإلسبلمية

ويرى آخروف أف دوافع ىذا التحوؿ ؽبا أبعاد رحبية وذبارية حبتة، نتيجة النجاحات اؼبلحوظة       

للبنوؾ اإلسبلمية، وارتفاع معدالت الرحبية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل 

مار بدال من التقليدي. إضافة ألسباب فنية، منها رغبة البنوؾ التقليدية يف القياـ بعمليات االستث

العمل يف ؾباؿ الوساطة اؼبالية "اإلقراض واالقًتاض"، واغبصوؿ على فائدة ؿبددة أو ما يسمى 

بػ"اؼبتاجرة بالديوف". يف حُت أف العمليات اؼبصرفية للبنوؾ اإلسبلمية سبتد إىل نشاط االستثمار 

 . اؼبباشر لنفسها أو للغَت، جبانب الوساطة اؼبالية، أي أهنا "بنوؾ شاملة

ألغراض شىت، ومل  -صلى ا عليو وسلم-حيث كاف الناس يسلموف على عهد رسوؿ ا        

يكن النيب عليو الصبلة والسبلـ يسأؽبم: أسلمتم  أـ للدنيا؟ وذلك ألف اإلسبلـ يقود صاحبو 

د بإسناد صحيح أف وف -رضي ا عنو –إذا اتبعو إىل إحساف العمل وإخبلص النية، فعن جابر 

اشًتطوا أال صدقة عليها وال جهاد، فقبل منهم  -صلى ا عليو وسلم-ثقيف ؼبا بايعوا النيب 

 ، وقاؿ: "سيتصدقوف وهباىدوف إذا أسلموا". -صلى ا عليو وسلم-النيب 

                                                           
 .2007بعنواف :مقالة عن ربوؿ البنوؾ التقليدية ،" ، مقالة منشورة الموقع العالمي لإلقتصاد اإلسَلمي. أضبد الليثي،" 141
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ألف ىذا صد عن سبيل ا وعن التوبة من الكبائر. وقاعدة الشرع ىي تيسَت طريق التوبة       

: "ومن تدبر أصوؿ الشرع علم أنو يتلطف بالناس يف -رضبو ا-اؿ شيخ اإلسبلـ بكل ما يبكن، ق

التوبة بكل طريق"، فمهما صاحب عملية التحوؿ من ثغرات أو نواقص فمصَتىا إف شاء ا إىل 

 الزواؿ.

 اف ربليل البيانات علىعليو فأنو يتضح لنا يف ىذه الدراسة من خبلؿ اؼبقابلة اليت أجراىا الباحث  -

 األيت :النحو 

أف أىم دافع هبعل من مصرؼ اعبمهورية بطربؽ يرغب يف التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية  -1

وىذا يعٍت أفَّ  اإليباف حبرمة التعامل بالفائدة اؼبصرفية،و ،ىو التخلص من أعمالو الربوية ،

الدافع  واالستجابة ألمر ا تعاىل بتطبيق شرعو وااللتزاـ بأوامره ونواىيو، ىو الوازع الديٍت

 الدافع الرئيسي وراء ربوؿ اؼبصرؼ التقليدي للعمل وفق أحكاـ الشرعية اإلسبلمية، وىذا

 مستمد من مبدأ التوبة والتوقف عن فبارسة األعماؿ اؼبخالفة للشريعة اإلسبلمية وخاصة الربا.

أيت دافع النجاح الذي حققتو اؼبصارؼ اإلسبلمية يف الدوؿ اإلسبلمية خاصة ومن مث ي    -2

تعترب من أىم  2008ويف دوؿ العامل عامة ، حيث أف األزمة اإلقتصادية العاؼبية يف سنة 

الدوافع اليت جعلت اؼبصرفية اإلسبلمية تتطور بشكل كبَت وملحوظ على الصعيد العاؼبي 

مليار  100إىل أهنا فاقت  142فة اإلسبلمية يف مصرحيث وصل حجم الصَت  واإلسبلمي،

                                                           
 .51. أنظر: ذبارب التحوؿ من ىذه الدراسة ، ص142
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 10، ويُتوقع مبو األصوؿ اؼبالية اإلسبلمية دبا ال يقل عن 2013جنيو بنهاية العاـ 

%خبلؿ السنوات القليلة القادمة ، كما استحوذت البنوؾ اإلسبلمية  اؼبسانبة العامة على 

 49بالدولة البالغ عددىا % من إصبايل أصوؿ اؼبصارؼ العاملة 13.6ما نسبتو كبو 

، اف  2014مليار درىم بنهاية عاـ  323مصرفًا والبالغ قيمة أصوؽبا حوايل تريليونُت و

ذبربة السعودية يف التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية ، تعترب السعودية من أفضل مباذج التحوؿ 

 منها 3بنك 11من حيث العدد واسلوب التدرج ، حيث أف عدد اؼبصارؼ التقليدية 

ربولت بالكامل، واالخرى صبيعها تقدـ اؼبنتجات اإلسبلمية، أما يف إندونيسيا إرتفع حجم 

األصوؿ يف اؼبصارؼ اليت تقدـ منتجات إسبلمية حيث كاف يف سنة 

ـ دليل على 2014ترليوف روبية يف سنة  278.9ترليوف روبيو وأصبح 100.3ـ،2010

 قباح اؼبصارؼ اإلسبلمية يف الدولة.

ؾ دافع اليقل أنبية عن الدافع السابق،وىو بأف الدولة الليبية اصدرت قوانُت وايضا ىنا  -3

اجازت فيها لكل مصرؼ يرغب بأف يغَت من نظامو الربوي يستطيع ذلك وذلك برجوع 

للمصرؼ الرئيسي ومن اؼبعروؼ بأف التحوؿ يكوف يف الفرع اسهل وأسرع من الرئيسي الف 

يعترب افضل أنواع التحوؿ كما اثبثت الدراسات  ذلك يعترب من التدرج يف التحوؿ ،وىو

 .143السابقة

                                                           
 . 65. أنظر اىل ذبربة السعودية يف التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ، من ىذه الدراسة ، ص 143
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: عرض وتحليل البيانات لمتطلبات التحول نحو المصرفية اإلسَلمية بليبيا المبحث الثالث

 مصرف الجمهورية بطبرق :

 عرض البيانات : - أ

 ماىي أىم اؼبتطلبات للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية دبصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ ؟          -

                                                                      اإلجابة على النحو األيت :      وكانت

 : مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

يريد توفَت جو آمن وهبب أف يستقر الوضع األمٍت يف الببلد  144اؼبدير باف اؼبصرؼ السيد قاؿ    

، الف ما سبر بو ببلدنا اغببيبة ىذه األياـ يبنع الدولة واؼبصرؼ من التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ، 

ألف اؼبوظفُت باؼبصرؼ إذا مل يتحصلو على جو مبلئم للعمل اليبكنهم اإلستمرار حىت يف عملهم 

ي فما بالك أف يغَتو النظاـ التقليدي إىل إسبلمي،ألنو ومن اؼبعلـو بأف التحوؿ يف النظاـ التقليد

وبتاج اىل ؾبهودات جباره لكي تتم عملية التحوؿ على أكمل وجو، كما أصدرت الدولة قوانُت 

، وعليو كاف هبب علينا عدـ 2012بشأف الغاء الفوائد الربوية بكل اؼبعامبلت اؼبصرفية يف سنة 

فائدة ، وىذا فبا يسهل علينا عملية التحوؿ ،وقاؿ اؼبدير اف اؼبصرؼ يريد أف يكوف لو التعامل بال

مراقب شرعي خاص باؼبعامبلت اؼبصرفية، يقـو دبراقبة اإلجراءات اليت يقـو هبا اؼبصرؼ ، ويقـو 

مة بًتشيد وتوعية اؼبوظفُت باؼبصرؼ باألعماؿ غَت الشرعية ،وقاؿ اؼبدير بأف اؼبصرؼ  يرغب يف اقا
                                                           

 .1.11/2015. مقابلة اجراىا الباحث مع مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ ، بتاريخ : 144
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ضببلت إعبلمية حىت يتم معرفة خطورة اؼبعامبلت الربوية والغائها فورا،ألف رغبة الشعب تؤثر كثَتا 

يف التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ،ولدى اؼبصرؼ لببة جيدة من اؼبوظفُت الذين لديهم الدراية 

ؼبصرؼ يريد وخصوصا بعد ذبربة اؼبراحبة سابقا ، ولكن ا 145اعبيدة بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ،

تكثيف الدورات للموظفُت لكي تكوف ؽبم الدراية الكاملة بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية حىت يسهل 

، وذلك ؼبا فيها من 146ذلك من عملية التحوؿ ،ولدى الزبائن الرغبة يف فتح اؼبراحبة من جديد

بة، واإلجارة تسهيبلت وإستفادة ؽبم ، وايضا تقدًن منتجات اسبلمية أكثر مثل :)اؼبشاركة واؼبضار 

اؼبنتهية بالتمليك (، ولكن الزبائن يريدوف تلك اؼبنتجات بالطريقة الشرعية ، دوف أف يكوف فيها اية 

 شكوؾ كما حدث يف اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ سابقا .

 : السيد نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

ة التحوؿ ىو رجوع األمن بأف أىم ماوبتاجو اؼبصرؼ لكي تتم عملي 147قاؿ نائب اؼبدير      

وإستقراراألوضاع يف ليبيا ،الف ماسبر بو ببلدنا اغببيبة األف ىو وضع صعب جدا، واإلستقرار يف 

ليبيا ردبا وبتاج لوقت طويل حىت يستقر إىل ذلك الوقت يبكننا البدء يف ربويل اؼبصرؼ اىل مصرؼ 

ئي أو كلي وفق ػبطة يعمل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،سواء كاف ذلك التحوؿ جز 

مستقبلية،وأضاؼ نائب اؼبدير بعد ذلك أنو هبب علينا التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية وذلك من 

                                                           
 رجع السابق .. اؼب145
 . اؼبرجع السابق .146
 .  1/2016 -9. مقابلة أجراىا الباحث مع نائب اؼبدير ، بتاريخ: 147
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أجل التخلص من األعماؿ غَت الشرعية وتطبيق شرع ا سبحانو وتعاىل ،وللقياـ بذلك هبب أف 

ماىو شرعي وماىو يكوف ياؼبصرؼ مراقب شرعي يقـو دبراقبة اؼبعامبلت داخل اؼبصرؼ ويبُت 

ـبالف للشريعة ويقـو ايضا بًتشيد اؼبوظفُت حىت يصبح ؽبم وعي باألعماؿ الشرعية واألعماؿ 

اؼبخالفة للشريعة اإلسبلمية ،وكما اف الدولة ومصرؼ لييا اؼبركزي ظبحوا للمصارؼ التجارية يف ليبيا 

رجوع للمصرؼ الرئيسي بالتحوؿ ؼبن يرغب بالتحوؿ بناء على شروط ؿبددة واليت من أنبها ال

بالنسبة للفرع الذي يرغب بالتحوؿ ومن ىنا أصبحت عملية التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية متاحة 

وغَت صعبة حيث أف دعم الدولة للتحوؿ يعترب من أىم اػبطوات للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية 

صارؼ التجارية إال اف تلك لدينا لببة جيدة من اؼبوظفُت الذين يبتلكوف خربة طويلة يف العمل باؼب

اػبربة تعترب ضعيفة يف اؼبصرفية اإلسبلمية ؼبا فيها من فروؽ كبَتة مع اؼبصرفية التقليدية ، حيث أف 

الذين ؽبم دراية بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية اكتسبوا تلك اؼبعرفة من خبلؿ ذبربة اؼبراحبة اليت كاف 

يصبح اؼبصرؼ يقدـ، اؼبضاربة واؼبشاركة  يقدمها اؼبصرؼ يف السابق الكن ذلك اليكفي عندما

 واإلجارة اؼبنتهية بالتمليك .

 : السيد رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ 

أف أىم متطلبات اؼبصرؼ للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية  148قاؿ رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية

ىواإللتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية من حيث التخلص التاـ من اي عمل فيو شكوؾ من 

                                                           
 . 1.10/2016. مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ،بتاريخ: 148



135 
 

الناحية الشريعة يف اؼبعامبلت اليت يقدمها اؼبصرؼ لعمبلئو ، كما قاؿ بأف ذبربة اؼبراحبة لؤلمربشراء 

اح كبَت وجذبت الكثَت من الزبائن للمصرؼ إىل أف دخلت اليت كاف يقدمها اؼبصرؼ حققت قب

،وفبا عقد اؼبوضوع ـ ملكية مصرؼ اعبمهورية للسياراتالشكوؾ من الناحية الشرعية يف عد

اكثرىو عدـ استقرار الوضع األمٍت يف الببلد حيث أف مصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ ىومن رفض 

العودة للعمل أكثر من مرة وذلك للتوفر  العمل مرة أخرى بعدما طلب من اؼبصرؼ الرئيسي

السيولة واؼبيزانية اليت تغطي العمل مرة أخرى باؼبراحبة اإلسبلمية لؤلمر بالشراء،ألف مصرؼ 

اعبمهورية يرى بأنو يف ىذه األياـ صعب جلب سيارات والتأمُت عليها للسوء األوضاع األمنية يف 

اؼبصرؼ قاؿ ايضا بأف معي يف قسم اؼبراحبة الببلد كما اف رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية ب

اإلسبلمية لببة جيدة من اؼبوظفُت الذين يتقنوف العمل باؼبراحبة اإلسبلمية من خبلؿ اػبربة اليت 

اكتسبوىا من ذبربة اؼبراحبة لؤلمر بالشراء،وىذا مايسهل عمل اؼبصرؼ يف عملية التحوؿ للمصرفية 

 اإلسبلمية .

  باؼبصرؼ :السيد رئيس قسم اغبسابات 

أف اىم ماتتطلبو عملية التحوؿ كبو اؼبصرفية  149قاؿ السيد رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ 

اإلسبلمية دبصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ ىو توفر األمن يف ببلدنا ، وكذلك علينا كبن كمسلمُت 

ة يف ليبيا وبكمنا مذىب واحد وىو اؼبذىب اإلماـ مالك أف نسعى للتحوؿ للمصرفية اإلسبلمي

والتخلص من األعماؿ الربوية اليت تقدمها اؼبصارؼ التجارية العاملة يف ليبيا، كما انو لدينا 
                                                           

 .1/2016 -10. مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ ،بتاريخ 149
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اإلمكانيات اليت سبكننا من التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية ةألف اؼبصرؼ سبق لو العمل يف ذبربة 

رؼ اؼبراحبة اإلسبلمية وىذا ماسيسهل علينا العملية التحوؿ وفق ػبطة معدة مسبقا من اؼبص

للتحوؿ يف اؼبستقبل القريب، وكما قاؿ رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ بانو اليعلم كيف تتم 

ااسبة اإلسبلمية ومالفرؽ بينها وبُت ااسبة التقليدية ،وكما قاؿ ايضا اننا كبتاج إىل دورات يف 

لتحوؿ هبب ىذا اجملاؿ حيث مل يسبق لنا اف أخذنا دورة يف الصَتفة اإلسبلمية ، وقاؿ ايضا ل

توعية الشعب عامة وزبائن اؼبصرؼ خاصة من خبلؿ اقامة ضببلت إعبلمية تستهدؼ توعيتهم 

 بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ومدى خطورة الربا يف ديننا اغبنيف .  

 تحليل البيانات :ب_ 

ـباطباً لقد أمر ا تعاىل عباده اؼبؤمنُت، والناس أصبعُت، أف يذكروا نعمو عليهم، فقاؿ تعاىل     

يَا أَيػَُّها ﴿ [. وقاؿ: 11]اؼبائدة/ ﴾يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّو َعَلْيُكمْ  ﴿ اؼبؤمنُت:

[. وإف من أعظم نعم ا اليت هبب أف نذكرىا 3]فاطر/ ﴾النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّو َعَلْيُكْم 

 ونُذكِّر هبا: نعمة األمن.

 نعمة األمن:أنبية  -1

 فبا يدؿ لذلك أمور، منها:       

 أّف نعمة األمن أعظم من نعمة الرزؽ:
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َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػرَاِىيُم َربِّ اْجَعْل َىػََذا بَػَلًدا آِمًنا َواْرُزْؽ أَْىَلُو ِمَن  ﴿ولذلك ُقدمت عليها يف اآلية الكريبة:     

ُهم بِالّلِو َواْليػَ  ْوـِ اآلِخِر قَاَؿ َوَمن َكَفَر فَأَُمتػُِّعُو قَِليبًل مُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمنػْ

 [.126]البقرة/ ﴾اْلَمِصَت

 فبدأ باألمن قبل الرزؽ لسببُت:

ألف استتباب األمن سبب للرزؽ، فإذا شاع األمن واستتبَّ ضرب الناس يف األرض، وىذا فبا  األول:

 هم رزؽ رهبم ويفتح أبوابو، وال يكوف ذلك إذا فُقد األمن.يدر علي

 وألنو ال يطيب طعاـ وال يُنتفع بنعمة رزؽ إذا فقد األمن. الثاني:

فمن من الناس أحاط بو اػبوؼ من كل مكاف، وتبدد األمن من حياتو مث وجد لذة دبشروب أو 

؟!  مطعـو

 سورة قريش؟ولقائل أف يقوؿ: فلماذا قدـ الرزؽ على األمن يف    

فاعبواب: أف ىذه السورة خطاب للمشركُت، وعند ـباطبة ىؤالء وبسن البدء بالقليل قبل الكثَت، 

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين  ﴿قبل العظيم.. ودليل ذلك قوؿ ا تعاىل:   وباليسَت

زؿ من السماء ماء فأخرج بو من قبلكم لعلكم تتقوف* الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأن

خبلقهم قبل خلق [. فبدأ 22-21]البقرة:  ﴾من الثمرات رزقا لكم فبل ذبعلوا  أندادا وأنتم تعلموف 
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ػَبَْلُق السََّماَواِت َواألْرِض َأْكبَػُر ِمْن ﴿وخلقهما أكرب من َخْلِق الناس. قاؿ تعاىل: السماوات واألرض،

 [.57]غافر:  ﴾َخْلِق النَّاِس 

"سئل بعض العلماء: األمن أفضل أـ  قال الرازي رحمو اهلل:ونعمة األمن أعظم من نعمة الصحة.      

الصحة؟ فقاؿ: األمن أفضل، والدليل عليو أف شاة لو انكسرت رجلها فإهنا تصح بعد زماف، مث إهنا 

تقبل على الرعي واألكل. ولو أهنا ربطت يف موضع وربط بالقرب منها ذئب فإهنا سبسك عن العلف وال 

غباصل من اػبوؼ أشد من الضرر اغباصل من أمل تتناولو إىل أف سبوت، وذلك يدؿ على أف الضرر ا

 .150اعَبَسد"

وعليو : فإف من أىم متطلبات التحوؿ ،ىي رجوع األمن واستقرار الوضع يف الدولة ،  -

وبعدىا تصبح عملية التحوؿ سهلة للغاية ، الف االمن قدـ يف القرآف الكرًن عن الرزؽ يف 

 عدة آيات  كما ذكرنا يف السابق.

القانونية ،اليت التعترب متطلب للمصارؼ يف ليبيا عامة ومصرؼ اعبمهورية  مث اؼبتطلبات   -

بليبيا فرع طربؽ خاصة ، ألف كما ذكرنا سابقا باف الدولة الليبية ، أصدرت قوانُت سبنع 

التعامل بربا أخذا وعطاءا ، وأجازت ايضا ألي مصرؼ يرغب بتحوؿ أف وبوؿ نفسو بنفسو 

 .151 بشروط أقرهتا الدولة الليبية

                                                           
 . 107، ص2004، دار الكتب العلمية بَتوت ، سنة النشر التفسير الكبير"إلماـ  فخر الدين الرازي، " . ا 150
 .  19 -12،ص 2012-16.5(، 9( وحىت اؼبادة مائة مكرر)1اؼبادة ماءة مكرر) " أحكام خاصة بالصيرفة اإلسَلمية ". أنظر :اجمللس اإلنتقايل اللييب ،  151
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ومن بعد اؼبتطلبات السابقو تػايت اؼبتطلبات الشرعية ، اليت تعترب أىم اؼبتطلبات للتحوؿ كبو  -

اؼبصرفية اإلسبلمية ، حيث أف الرغبة لدى العملُت دبصرؼ اعبمهورية لتخلص من األعماؿ 

ألف عمل اؼبراقب ىو تحقق ذلك هبب توافر مراقب شرعي الربوية موجودة ، ولكن لي

ؼبعامبلت اليت ربدث باؼبصرؼ ما إذا كانت شرعية أـ ال وىذا يعترب من أىم التحقق من ا

ولكي يكتسب اؼبصرؼ ثقة العاملُت بو لكي ال توجد شكوؾ يف اؼبعامبلت اؼبتطلبات 

والزبائن ايضا ف حيث أف ذبربة اؼبراحبة اليت مر هبا اؼبصرؼ يف السابق اثارت شكوؾ أدت 

 .الزبائن باؼبصرؼ إىل عدـ ثقة

من مث اؼبتطلبات االدارية اليت تعترب جزء ال يتجزء من قباح عملية التحوؿ كبو اؼبصرفية و   -

اإلسبلمية ، حيث أف مصرؼ اعبمهورية لديو موظفُت جيدين وموثوؽ هبم ، اال أف ىذا 

اليكفي حيث  أف اغلب اؼبوظفُت ليس ؽبم دراية دبصارؼ اإلسبلمية، وىذابسبب عدـ 

الفرع الرئيسي للموظفُت العاملُت دبصرؼ اعبمهورية طربؽ ، حيث توفَت دورات تدريبية من 

اف الذين ؽبم دراية بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ، ىم قسم اؼبراحبة اإلسبلمية سابقا ، وسبب 

وىذا اليكفي حيث اف نفس اؼبوظفينليس ؽبم تهم للصيغة اؼبراحبة اإلسبلمية ،درايتهم فبارس

اليكفي يف حالة تقدًن اؼبصرؼ لصيغ أخرى فإنك دراية بصيغ التمويل األخرى وىذا 

ستحتاج ؼبوظفُت أخرين اـ انك ستضطر لغقامة دورات ؽبم ؼبعرفة تلك الصيغ ، بدؿ من 
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ىز اداريا يف حالة ربوؿ ىذا كلو ، هبب إقامة الدورات من األف ، حىت يكوف اؼبصرؼ جا

 .   والتكوف قلة خربة اؼبوظفُت  عائق يطيل عملية التحوؿ اؼبصرؼ 

ومن بعد تلك اؼبتطلبات ايضا  هبب اف يقـو اؼبصرؼ حبمبلت إعبلمية لتوعية الشعب        

خبطورة الربا،يف اؼبدارس والثانويات،وباطات التلفزيونية،ألف معرفة الشعب بذلك يساعد اؼبصرؼ 

 يف التحوؿ من خبلؿ اغبمبلت اإلعبلمية .

كما هبب تدريس التخصصات الشرعية عامة وزبصص اإلقتصاد اإلسبلمي خاصة         

جبامعات الليبية ، حىت تتوافر خربات يف اؼبستقبل وألف ذلك يكوف نتاجو مراقبُت شرعيُت 

وموظفُت ؽبم دراية جيدة وكبَتة بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية من خبلؿ الشهادات اليت حصلو عليها 

قتصاد اإلسبلمي والتخصصات الشرعية ، وىذا فبا يسهل عملية ، من دراستهم لتخصص اإل

التحوؿ وهبعل منها عملية ربوؿ ناجحو لتوافر اػبربات وموارد بشرية مؤىلة للعمل باؼبصرؼ 

 اإلسبلمي .
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:عرض وتحليل البيانات عن عقبات عملية تحول مصرف الجمهورية بليبيا فرع  رابعالمبحث ال

 طبرق وماىي الحلول للتغلب علي ىذه العقبات : 

 عرض البيانات : -أ

ماىي المعوقات الداخلية التي يواجهها مصرف الجمهورية بطبرق وتمنعو من التحول نحو  -1

 المصرفية اإلسَلمية؟

 خَلل عينة الدراسة ،عى النحو  التالي :تمت اإلجابة على ىذا السؤال من 

 : مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

أف اؼبعوقات اليت يواجهها اؼبصرؼ يف الداخل تتمثل يف عدـ وجود  152قاؿ السيد مدير مصرؼ

مراقب شرعي مستقل باؼبصرؼ حيث اف اؼبراقب الشرعي اليتبع اؼبصرؼ نفسو ،اي أنو يتقاضى راتبو 

فًتض اف يكوف اؼبراقب الشرعي من ضمن قوة اؼبصرؼ ومعُت من ىيئة من ىيئة األوقاؼ ومن اؼب

الرقابة الشرعية من مصرؼ ليبيا اؼبركزي وهبب اف يتقاضى راتبو مثل اؼبوظفُت العاملُت باؼبصرؼ، 

وكذلك يعاين اؼبصرؼ داخليا من حيث عدـ دراية أغلب اؼبوظفُت بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية وماالفرؽ 

رؼ التقليدية لعدـ وجود دورات تعليمية بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية، وعدـ وجود نظاـ بينها وبُت اؼبصا

 ؿباسيب مبلئم لنظاـ ااسبة اإلسبلمية يعترب عقبة يف طريق التحو للمصرفية اإلسبلمية  .

 : نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

                                                           
 1.11/2016ع مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ،بتاريخ :. مقابلة أجراىا الباحث م152
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أف من عوائق التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ىو عدـ دراية أغلب  153نائب مدير اؼبصرؼالسيد قاؿ   

اؼبوظفُت بفقو اؼبعامبلت الشرعية واؼبصرفية،وماىواـر وماىو الشرعي يف اؼبعامبلت اليت يقدمو اؼبصرؼ 

للزبائن االيف اؼبراحبة اإلسبلمية وذلك للتجربة اليت مر هبا اؼبصرؼ سابقا،واف عدـ وجود مراقب شرعي 

تقل باؼبصرؼ يعتربعائق كبَت للمصرؼ ألنو يقـو بدورة ببياف اؼبعامبلت الشرعية وغَتالشرعية مس

للموظفُت الذين ليس لديهم دراية بذلك حىت اليقعوا يف اػبطأ وبذلك يكتسبو اؼبعرفة دباىو شرعي وما 

 ىو غَت شرعي يف اؼبعامبلت اليت يقدموىا للزبائن داخل اؼبصرؼ .

   اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ :رئيس قسم 

أف اؼبعوقات اليت تواجو مصرؼ اعبمهورية  154قاؿ السيد رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ 

بطربؽ ىي عدـ معرفة اؼبوظفُت دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية وأحكاـ 

اؼبصرؼ للزبائن وحكم كل منها ، الشريعة اإلسبلمية فيما يتعلق باؼبعامبلت اؼبصرفية اليت يقدمها 

وتابع السيد رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ أنو عدـ وجود مراقب شرعي مستقل باؼبصرؼ 

يعترب من أىم العوائق الداخلية للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية بطربؽ،ؼبا لو من أنبية يف ترشيد 

تها وتوجيههم ؼباىوصحيح من الناحية الشرعية اؼبعامبلت اليت يقدمها اؼبوظفُت داخل اؼبصرؼ ومراقب

حىت يكتسبو اػبربة منو و اليقعوا يف اػبطأ مرة أخرى ، وكذلك عدـ مبلئمة النظاـ ااسيب 

                                                           
 1.9/2016. مقابلة اجراىا الباحث مع نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ، بتاريخ : 153
 .1.10/2016. مقابلة اجراىا الباحث مع رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ، بتاريخ : 154
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للمصرؼ حبيث لنظاـ  اؼباحسبة اإلسبلمية يعترب عائق كبَت وبوؿ دوف التحوؿ كبو اؼبصرفية 

 اإلسبلمية .

 : رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ 

أف من عقبات اليت تقف يف وجو اؼبصرؼ للتحوؿ كبو  155سيد رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼقاؿ ال

اف الغاء النظاـ اغبايل للمصرؼ والذي ىو تقليدي ، هبعل اؼبصرؼ وقاؿ ايضا اؼبصرفية اإلسبلمية ىو 

ينهار ويسبب الفوضى، والتخوؼ من سلبيات التحوؿ وانصراؼ العمبلءعن البنك والف اؼبصرؼ بو 

حساب وىناؾ منهم من مل يسدد قيمة القروض،واؼبراحبة سواء كانت ببيع السيارات أو  1500عدد

عدـ وجود قوانُت،خاصة بتقدًن اؼبنتجات اإٍلسبلمية ، حيث انو عند ،األثات،واؼبواد الكهرو منزلية 

فيو  تقديبها زبضع للقانوف الذي ينظم عمل البنوؾ التقليدية ، وىذا ماهبعل من عملها غَت مرغوب

بشكل كبَت، ؼبا يثره من شكوؾ من حيث أف اؼبصارؼ اإلسبلمية زبضع لنفس قانوف اؼبصارؼ 

التقليدية،واضاؼ قائبل مع علمي بأف النظاـ الذي نعمل بو ـبالف للشريعة اإلسبلمية اال انو ليست 

ن اؼبوظفُت يل دراية بااسبة اإلسبلمية لعدـ حصويل على دورات يف ىذا اجملاؿ انا وال أي أحد م

الذي يعملوف يف قسم اغبسابات باؼبصرؼ ،كما أف عدـ وجود مراقب شرعي باؼبصرؼ ىو عائق  

كبَت باؼبصرؼ النو يساعد كثَتا يف معرفة ماىو مباح شرعا وماىوـبالف بالنسبة لؤلنظمو ااسبية 

                                                           
 .1.10/2016اغبسابات دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ، بتاريخ :  . مقابلة اجراىا الباحث مع رئيس قسم155
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حكاـ الشريعة اؼبصرؼ خاصة وباؼبعامبلت اؼبصرفية كلها داخل اؼبصرؼ ؼبا لو من دراية وخربة بأ

 اإلسبلمية وفقو اؼبعامبلت اؼبصرفية .

 ؟ماىي المعوقات الخارجية التي يواجهها مصرف الجمهورية بطبرق -2

 : السيد مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

أف أىم اؼبعوقات اػبارجية اليت تقف يف طريق اؼبصرؼ  156قاؿ السيد مدير مصرؼ اعبمهورية    

وسبنعو من التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ىوعدـ اإلستقراراألمٍت الذي سبر بو ليبيا ىذه األياـ من 

حروب داخلية يف أغلب مدهنا دبا فيها العاصمة،يبنع اؼبصرؼ اؼبركزي من ازباذ قرارات للتحوؿ،ويبنعنا 

قرار كهذا ؼبافيو من خطورة بسبب عدـ توفر األمن ؼبا ربتاجو عملية التحوؿ من كبن ايضا من ازباذ 

امكانيات وجلب سيارات ومواد منزلية وكهرومنزلية، وكذلك وبتاج عبو أمن ووضع مستقر ، وايضا 

عدـ الوعي الديٍت ألغلبية الشعب وخاصة فيما يتعلق بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ،وكذلك عدـ وجود 

ل وبكم اؼبعامبلت اؼبصرفية اإلسبلمية دوف التقليدية حيث أف اؼبصارؼ اإلسبلمية مازالت قانوف مستق

تسَت عملها وفق لقانوف اؼبصارؼ التقليدية ،عدـ توحيد ىامش الربح يف ذبربة اؼبراحبة اإلسبلمية بُت 

حبة اإلسبلمية اؼبصارؼ التجارية العاملة بليبيا أدى إىل انعداـ الثقة وىو من أحد اسباب توقف اؼبرا

،حيث اف ىامش الربح دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ كاف أكثر من أي 2013لؤلمر بشراء باؼبصرؼ يف 

مصرؼ أخر وىذا ماأثار شكوؾ كبَتة أدت اىل انعداـ الثقة باؼبصرؼ ، كما قاؿ اؼبدير بأف إختبلؼ 

                                                           
 1.11/2016. مقابلة أجراىا الباحث مع مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ،بتاريخ :156
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داخل الببلد وكذلك من الفقهاء حوؿ بعض الفتاوى اؼبتعلقة باؼبراحبة اإلسبلمية لؤلمر بالشراء من 

خارجها من علماء السعودية ربدث ضجة ادت اىل عدـ رغبة العديد من الزبائن يف التعامل مع ىذه 

 اؼبصارؼ واليت من ضمنها مصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ .

 : نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

أىم اؼبعوقات اػبارجية باؼبصرؼ واليت تقف  157قاؿ السيد نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ    

عقبة للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ىي عدـ اإلستقرار يف الببلد وعدـ توفر األمن الذي سبر بو 

ببلدنا األف يبنعنا احيانا من الذىاب لعملنا اغبايل فما بالك بأف نقـو بالتحوؿ والذي ىو عملية 

عبهد ووقت كبَت،كما اف اؼبصرؼ وبتاج اىل القياـ بدورات توعوية بطبيعة األمر ربتاج لؤلمن أوال مث ا

للزبائن والقياـ حبمبلت اعبلمية لتوعية الشعب بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية وذلك ألف عدـ معرفة 

الشعب بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية يصعب من عملية التحوؿ ، وهبب اصدار قوانُت خاصة 

ل اؼبصارؼ التقليدية ،حىت الىبتلط اغببلؿ باغبراـ وحىت باؼبصارؼ اإلسبلمية تفصل عملها عن عم

 ال تثار الشكوؾ من الناحية الشرعية اذباه اؼبصرؼ .

  : رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ 

أف اؼبعوقات اػبارجية باؼبصرؼ ىي  158قاؿ السيد رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ    

وضع الببلد األمٍت األف وؼباسبر بو ببلدنا ىذه األياـ من حروب وازمات سياسة وإقتصادية يبنع 

                                                           
 1.9/2016.  مقابلة اجراىا الباحث مع نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ، بتاريخ : 157
 .1.10/2016ية دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ، بتاريخ : . مقابلة اجراىا الباحث مع رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلم 158
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اؼبصرؼ يف الوقت اغبايل من التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية بأي شكل من األشكاؿ ، النو 

عملية التحوؿ ، كما انا عدـ دراية وبدوف ربقيق األمن اليبكننا ازباد أي خطوة جديدة اذباه 

اغلب الزبائن بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ىو بذاتو عائق ؼبا يواجهو اؼبوظفُت من تساؤوالت 

وتوجيو التهم والشكوؾ  ؽبم من قبل من ليس ؽبم دراية كما حدث يف ذبربة اؼبراحبة يف السابق ، 

بلهتا داخل اؼبصرؼ ويفصلها عن والف اؼبصرفية اإلسبلمية ليس ؽبا قانوف مستقل ينظم معام

عمل اؼبصار فالتقليدية كما ىو قائم األف يعترب من أكرب العوائق اليت تواجههها اؼبصارؼ 

 األسبلمية وكذلك ؽبا ثاثَت كبَت على مصرؼ اعبمهورية بطربؽ يف حالة البدء يف عملية التحوؿ .

  رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ 

اف االوضاع اليت سبر هبا ليبيا األف سياسيا  159باؼبصرؼ قاؿ السيد رئيس قسم اغبسابات  

وإقتصاديا ىو من أكرب اؼبعوقات اليت يواجهها مصرؼ اعبمهورية وربوؿ دوف التفكَت يف التحوؿ 

كبواؼبصرفية اإلسبلمية يف الوقت اغبايل ، ألننا بدوف أمن لن نستطيع حىت القياـ بعملنا اغبايل 

ة التحوؿ الذي وبتاج اىل الكثَت والكثَت بعد األمن ،واضاؼ ايضا فمابالك بإزباذ قرار مثل عملي

عدـ وجود قانوف يفصل عملنا عن عمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ىو عائق كبَت يف عملية التحوؿ ، 

وؼبا مر بو اؼبصرؼ يف السابق خبلؿ تقديبو لتجربة اؼبراحبة اإلسبلمية من عدـ دراية من الزبائن 

من شرح كيفيتها اكثر من مرة واهنا ربتاج للتتبع خطوات بالًتتيب لكي بكيفية اؼبراحبة بالرغم 

تكوف بالطريقة الشرعية إالاهنم يصروف على عدـ الدراية واإلستعجاؿ يف تلك اػبطوات لكي تتم 
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اؼبراحبة سريعا لتحقيق رغباهتم الشخصية ونسياف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف ذلك ، اي ف عدـ 

ق التحوؿ كبو اؼبصرفية صارؼ اإلسبلمية يعتربعقبة  تقف يف طريوعي الشعب بعمل اؼب

 .اإلسبلمية

 ؟ كيف يتم التغلب على المعوقات التي يواجهها مصرف الجمهورية فرع طبرق -3

بعدما مت يف اؼبباحث السابقة عرض بيانات دوافع ومتطلبات وعقبات عملية التحوؿ ،سنقـو يف ىذه 

التغلب على اؼبعوقات اليت يواجهها مصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ،على كيف يتم  الفقرة بعرض بيانات

 النحو األيت :

 : مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

هبب أف يستقر للتغلب على عقبات التحوؿ  160السيد مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ يقوؿ       

اليبكن القياـ بالعمل بدوف آمن فما وكما ذكرنا يف السابق وضع الببلد أوال من الناحية األمنية ، ألنو 

بالك بإزباذ التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية الذي يعد أمر يتطلب العديد من اإلجراءات واإلمكانيات، 

وكثَت من الوقت ، فيجب أف يكوف على أساس صحيح من األوؿ ، وأضاؼ اؼبدير انو هبب عقد 

والعلـو اؼبصرفية اإلسبلمية ، وهبب توفَت ىيئة  دورات مكثفة للعاملُت باؼبصرؼ ، يف العلـو الشرعية

شرعية مستقلة بالببلد ، وهبب زبصيص مراقب شرعي دبصرؼ اعبمهورية طربؽ،حىت يقـو دبراقبة صبيع 

اؼبعامبلت باؼبصرؼ، وتصحيح ما كاف بو خطػأ من الناحية الشرعية ، ولكي يعلم من مل تكن لو دراية 
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مية من اؼبوظفُت باؼبصرؼ دبا ىو ؿبـر وماىو الشرعي اؼبباح، اي أنو جيدة باؼبعامبلت اؼبصرفية اإلسبل

وعن طريق اؼبراقب يتم توعية اؼبوظفُت الذين ليس ؽبم دراية كافية باؼبعامبلت اؼبصرفية من الناحية 

الشرعية ،ويقوؿ نائب اؼبدير هبب بعد ذلك توعية اجملتمع بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية وخطورة الربا،وكيف 

التغلب عليها والتحوؿ من اؼبصرفية التقليدية القائمة على الربا إىل اؼبصرفية االسبلمية القائمة على يبكن 

أحكاـ الشريعة اإلسبلمية بإتباع ماأمر بو ا وإجتناب ما هنى عنو ، وقاؿ اؼبدير البد من تدريس العلـو 

ية اجملتمع ويساعده كذلك يف معرفة الشرعية اإلسبلمية يف الثانويات واعبامعات،الف ذلك يساعد يف توع

خطورة الربا وكيف يبكن التغلب عليو أو التخلص منها، وقاؿ اؼبدير ايضا البد من ؿبو الشكوؾ 

الشرعية من ذىن الزبائن ، كما حدث يف السابق يف ذبربة اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ ، فإف الشكوؾ 

فبا زاد يف ايضا ،ة باؼبصرؼ من قبل الزبائن، وقاؿ اؼبدير من الناحية الشرعية ىي اليت أدت إىل اعداـ الثق

الشكوؾ ىو أف ىامش الربح لدى مصرؼ اعبمهورية طربؽ،كاف أعلى من ىامش الربح يف اؼبصارؼ 

 األخرى ومنها اؼبصرؼ التجاري بطربؽ، وىذا ما ادى اىل انعداـ الثقة باؼبصرؼ .

 : نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽ 

اف اىم اغبلوؿ للتغلب على عوائق عملية  161يد نائب مدير مصرؼ اعبمهورية بطربؽقاؿ الس      

التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ىو رجوع األمن واألماف بالببلد لكي نتمكن من البدء يف التحوؿ 

مباشرة اي أف توفر األمن يبكننا من التحوؿ الف مصرؼ ليبيا اؼبركزي موافق على التحوؿ الي مصرؼ 
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اف وبوؿ نفسو بنفسو ، واضاؼ ايضا أف إعطاء دورات تدريبية يف عمل اؼبصارؼ اإلسبلمية يريد 

دراية بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ىو من أبرزاغبلوؿ للتغلب على  ؽبم للموظفُت باؼبصرؼ لكي تصبح

عوائق عملية التحوؿ، وكذلك وجود مراقب شرعي مستقل دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ ووجود قانوف ينظم 

ل اؼبصارؼ اإلسبلمية ويفصل بينها وبُت اؼبصارؼ التقليدية من أىم اغبلوؿ للتغلب على العوائق اليت عم

 سبنع عملية التحوؿ بنجاح .

 : رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ 

أف أىم اغبلوؿ للتغلب على عقبات عملية  162قاؿ السيد رئيس قسم اؼبراحبة اإلسبلمية باؼبصرؼ     

استقرار األوضاع األمنية بليبيا ورجوع األمن للببلد كلها النو بدوف أمن اليبكن اف تقـو التحوؿ ىو 

قائمة الي مشروع جديد وخاصة فيما يتعلق بتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية يف مصرؼ اعبمهورية 

و بطربؽ،وكذلك هبب تعيُت مراقب شرعي باؼبصرؼ لكي يقـو بًتشيد العمليات اؼبصرفية اإلسبلمية كب

اإلذباه الصحيح والشرعي وتوجيو العاملُت باؼبصرؼ كبو العمل الشرعي ومعرفة ماىو ؿبـر يف اؼبعامبلت 

اؼبصرفية ، وهبب ايضا تدريب العاملُت من خبلؿ دورات تدريبية بالداخل وباػبارج ؼبعرفة األعماؿ 

لية التحوؿ بالشكل اؼبصرفية اإلسبلمية وتأىيلهم التأىيل البلـز قبل عملية التحوؿ لكي تتم عم

الصحيح واؼبطلوب وىذا مايبكننا من التغلب على عوائق اليت تواجهها عملية التحوؿ كبو  اؼبصرفية 

اإلسبلمية دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ،كما انو هبب توعية الشعب والذي منو زبائن اؼبصرؼ من خبلؿ 

رؼ اإلسبلمية والفرؽ بينو وبُت عمل اإلعبلـ واطات التلفزيونية خبطورة الربا وتعريفهم بعمل اؼبصا
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اؼبصارؼ التقليدية وكذلك عمل ندوات ومؤسبرات باعبامعات تتحدث عن كيفية عمل اؼبصارؼ 

 اإلسبلمية .

 : رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ 

أنو لكي يبكننا التغلب على عوائق عملية التحوؿ كبو  163قاؿ السيد رئيس قسم اغبسابات باؼبصرؼ

ية دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ ىو توفَت جو من األمن وإستقرار الوضع األمٍت بالببلد اؼبصرفية اإلسبلم

ليت ذبعلنا نتحوؿ يف ورجوع ىيبة الببلد اليت ضاعت بسبب اغبروب الداخلية بليبيا ىذه اىم اغبلوؿ ا

ومن بعدىا هبب علينا تأىيل العاملُت دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ بإقامة دورات تدريبة أقرب فبكن 

تعريفهم بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية وايضا وضع نظاـ ؿباسيب باؼبصرؼ مبلئم لنظاـ ااسيب و 

اإلسبلمي باؼبصرؼ ، وتعيُت مراقب شرعي يعمل باؼبصرؼ ويكوف مستقل اي يتبع موظفُت اؼبصرؼ 

 يعُت من مصرؼ ليبيا اؼبركزي عن طريق ىيئة الرقابة الشرعية للمصارؼ بليبيا،وهبب وضع قانوف ينظم

 عمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ويفصل بينها وبُت عمل اؼبصارؼ التقليدية كما وبدث األف .
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 تحليل البيانات : ب_

 عقبات عملية التحول بمصرف الجمهورية بطبرق :  -1

وسنقـو يف ىذه الفقرة  بتحليل البيانات للعوائق الداخلية واػبارجية اليت يواجهها مصرؼ اعبمهورية     

 بطربؽ،على النحو األيت :

 مصرف الجمهورية بطبرق للتحول نحو المصرفية اإلسَلمية : االعقبات الداخلية التي يواجهه 

بصيغة واحدة وىي اؼبراحبة  العقبات اإلدارية :عدـ دراية اغلب اؼبوظفُت اؼبصرؼ اال -

اإلسبلمية،يعتربعقبة وذلك ألف التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية اليرتكز على صيغة واحدة 

وكذلك التحوؿ اعبزئي هبب اف تتوافر فيو اكثر من صيغة من صيغ التمويل اإلسبلمي ، 

ية بديلة حيث اف تنوع الصيغ  يوفر رغبة صبيع الزبائن باؼبصرؼ،عدـ توافرمنتجات إسبلم

لكل اؼبنتجات التقليدية مثل أعماؿ اػبزينة،حيث اف عدـ مبلئمة النظاـ ااسيب للمصارؼ 

التقليدية باؼبصارؼ اإلسبلمية يعترب ايضا عقبة يف عملية التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ، 

 والتخوؼ من سلبيات التحوؿ وانصراؼ العمبلء عن البنك.

والرقابة ـ توافر مراقب شرعي لدى اؼبصرؼ،للمصرؼ ىو عد العقبات الشرعية : ومن أنبها -

ىي اليت سبارس اؼبهنة اؼبصرفية وفق فنوهنا وأساليبها اؼبصرفية ونظمها 164الشرعية باؼبصارؼ 
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ونعرفها بأهنا: مؤسسة مالية مصرفية تتقبل األمواؿ وفقاً ة وتتقبل الودائع من الناس،الشرعي

لقاعديت "اػبراج بالضماف" و"الغـر بالغنم"وتوظيفها يف وجوه التجارة واالستثمار طبقاً 

 ؼبقاصد الشريعة اإلسبلمية وأحكامها التفصيلية. 

ة عدـ وجود مراقب شرعي مستقل بذاتو باؼبصرؼ يعترب عائق من عوائق عملي ولذلك    

وقد صدر عن ىيئة ااسبة واؼبراجعة للبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية بالبحرين التحوؿ ،

الذى ينظم كيفية تعيُت ىيئة الرقابة الشرعية وعدد أعضائها وزبصصاهتم ( 4)اؼبعيارالشرعى رقم

بأحكاـ ونطاؽ عملهم والتقارير الصادرة عنهم ،وذلك لضماف إلتزاـ اؼبؤسسة اؼبالية اإلسبلمية 

وحيث اف عمل اؼبراقب هبب اف يكوف مستقل عن عمل الشريعة اإلسبلمية ىف صبيع معامبلهتا . 

شرعيُت هبب اال يتقاضو اجورىم من اؼبصرؼ نفسو ألف ذلك هبعل ىناؾ لاؼبصرؼ اي اؼبراقبُت ا

ة ات تؤدي اىل الوساطيؤدي اىل قياـ عبلق م وبُت العاملُت باؼبصرؼ ألف ذلك قدارتباط بينه

دوف قباح تتحوؿ ختبلؼ الفتاوى فيما يتعلق بعملية التحوؿ يعترب ايضا عقبة ربوؿ فيما بعد،وا

 عملية التحوؿ وىذا مايعانيو اغلب اؼبصارؼ واليت منها مصرؼ اعبمهورية بطربؽ .

 : العقبات الخارجية التي يواجهها مصرف الجمهورية للتحول نحو المصرفية اإلسَلمية 

اليت سبر هبا ببلدنا  اغببيبة ىذه األياـ من عدـ استقرار باألوضاع األمنية  العقبات السياسية: -

لكل دولة سبر حبرب ربتاج اىل وقت لكي  ووماتواجهو يف اؼبرحلة اإلنتقالية ومن اؼبعلـو بأن
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تستعيد امنها وقوهتا واقتصادىا ،وىذا مايبنع اؼبصرؼ يف التحوؿ يف الوقت اغبايل، حىت 

د وتستعيد ليبيا امنها واستقرارىا ، اىل ذلك الوقت فاف اؼبصرؼ يستقر الوضع بالببل

 اليستطيع التحوؿ .

وىي تتمثل يف عدـ وجود قانوف مستقل للمصارؼ اإلسبلمية حيث أف ت القانونية :العقبا -

اؼبصارؼ اإلسبلمية الزالت حىت األف زبضع لقوانُت اؼبصارؼ التقليدية،وىذه تعترب من اكرب 

اجو صبيع اؼبصارؼ اإلسبلمية،مع انو توجد مساعي كثَتة لوضع قانوف يسَت العقبات اليت تو 

عمل اؼبصارؼ اإلسبلمية وفصل تبعيتها لقانوف اؼبصارؼ التقليدية ، اال اف ذلك القانوف مل 

 يتم اصداره حىت األف .

ضعف الوعي الديٍت ألغلبية الشعب وخاصة فيما يتعلق بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية، وعدـ  -

 توعية اؼبعامبلت اؼبصرفية ، وعدـدرايتهم بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية واألحكاـ الشرعية يف 

الشعب من خبلؿ اغبمبلت اإلعبلمية من طرؼ الدولة يف اؼبؤسسات التعليمية واطات 

 . التلفزيونية بالدولة

 سبل التغلب على عقبات عملية التحول نحو المصرفية اإلسَلمية  :_ 2

يف اقرب وقت فبكن حىت يتمكن اؼبصرؼ من البدء يف  هبب اف يستقر الوضع األمٍت بليبيا -

عملية التحوؿ، الف اؼبصرؼ بدوف امن اليستطيع حىت القياـ بأعمالو التقليدية ، فما بالك 

 بالدرجة األوىل مث الوقت وجهد كبَت.بالتحوؿ الذي وبتاج لؤلمن 
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(  الصادر عن ىيئة ااسبة واؼبراجعة اؼبالية الذى ينظم كيفية 4تطبيق اؼبعيار الشرعي رقم ) -

تعيُت ىيئة الرقابة الشرعية وعدد أعضائها وزبصصاهتم ونطاؽ عملهم والتقارير الصادرة 

مهورية فرع طربؽ بأحكاـ عنهم ،وذلك لضماف إلتزاـ اؼبصارؼ بليبيا عامة ومصرؼ اعب

تعيُت مراقب شرعي مستقل يف مصرؼ اعبمهورية الشريعة اإلسبلمية ىف صبيع معامبلهتا 

بطربؽ حيت يتمكن من تصحيح اؼبعامبلت ومراقبتها والتدقيق الشرعي فيها حىت ال يقع 

 اضور، ويتمكن من توعية اؼبوظفُت العاملُت باؼبصرؼ دباىو مباح وماىو ؿبـر شرعا.

هبب اإلسراع يف وضع قوانُت خاصة باؼبصارؼ اإلسبلمية ، وعدـ اخضاع اعماؿ اؼبصرؼ  -

اإلسبلمي للقوانُت اؼبصرؼ التقليدي كما وبدث األف، ىذه اؼبشكلة اليعاين منها مصرؼ 

 اعبمهورية بطربؽ فقط وامبا يعاين منها صبيع اؼبصارؼ اإلسبلمية بالعامل .

ؼبعرفة عمل اؼبصارؼ اإلسبلمية،ومعرفة صبيع صيغ هبب عقد دورات للعاملُت باؼبصرؼ  -

التمويل اإلسبلمي،حيث أف مصرؼ اعبمهورية بليبيا يعترب أكرب اؼبصارؼ يف ليبيا يف األصوؿ 

واألرباح ،ىذا اليبنعو من ازباذ قرارات بإعطاء دورات يف الداخل واػبارج للموظفُت العاملُت 

وأفكارىم دبعرفة عمل اؼبصارؼ اإلسبلمية  دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ ، حىت ينمي قدراهتم

 لتصبح عملية التحوؿ بالشكل اؼبطلوب .

هبب تدريس التخصصات الشرعية وخاصة اإلقتصاد اإلسبلمي  باعبامعات الليبية إلستخراج   -

 كفاءات من شأهنا تغَتاؼبصارؼ التقليدية اىل اؼبصارؼ اإلسبلمية يف ليبيا .
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بيا اؼبركزي عبميع اؼبصارؼ العاملة بليبيا،حىت ربديد ىامش الربح من قبل مصرؼ لي -

اليتسبب ذلك يف انعداـ الثقة يف اؼبصارؼ كما حدث يف السابق يف اختبلؼ ىامش الربح 

 بُت مصرؼ اعبمهورية واؼبصرؼ التجاري بطربؽ .

 

 للباحث األتي:تبين ومن خَلل المَلحظة داخل المصرف محل الدراسة  -

 البنية التحتية للمصرؼ غَت جيدة حيث أف ىذا االمرغريب ألف مصرؼ اعبمهورية بليبيا كما       

ة وارباح مقارنة باؼبصارؼ ذكرنا يف السابق يعترب اكرب مصرؼ تقليدي يف ليبيا ويبتلك اكرب ميزاني

ليصبح اؼبصرؼ بالصيانة من الداخل واػبارج، عليو دعم مصرؼ اعبمهورية بطربؽ،، فلهذا هبب األخرى

يف مظهر جيد،فبا يؤدي اىل راحة اؼبوظفُت والزبائن،وىذا اؼبطلب يضاؼ إىل اؼبتطلبات اإلدارية للتحوؿ 

 كبو اؼبصرفية اإلسبلمية دبصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ .
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 مناقشة البيانات : المبحث الخامس :

 تمهيد :  

البيانات ؽبذه الدراسة سنقـو يف ىذا اؼببحث دبناقشة بعد ما قمنا يف اؼبباحث السابقة بعرض وربليل 

تلك البيانات من خبلؿ بياف اىم النقاط  اؼبوجودة فيها ، ومن مث وضعاه يف جدوؿ لبياف أىم 

 ماتوصلت لو الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة يف ظاىرة التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية .

 مهورية بليبيا فرع طبرق :مناقشة بيانات دوافع التحول لمصرف الج - أ

حيث سبيزت ىذه الدراسة عن غَتىا من الدراسات السابقة يف موضوع التحوؿ كبو      

اؼبصرفية منة حيث الدوافع ،من خبلؿ  ىذه الدراسة تبُت وجود دوافع قانونية من حيث 

اسات حيث يف الدر تشجيع وموافقة الدولة ألي مصرؼ يريد التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ،

السابقة صبيعها كاف أىم دافع ؽبا تعظيم األرباح ، ومن مث اإللتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، 

ولكن يف ىذه الدراسة ،تبُت للباحث بأف أىم دافع للتحوؿ اؼبصارؼ التقليدية إىل اؼبصارؼ 

الدوؿ اليت اإلسبلمية ىو اإللتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، والدوافع القانونية ،مث ذبارب 

ها التقليدية إىل مصارؼ إسبلمية ،واعبدوؿ التايل يبُت ماوصلت لو الدراسة حولت مصارف

 مقارنة بالدراسات السابقة  على النحو األيت :
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 اسات السابقة ودوافع ىذه الدراسة( يبين دوافع التحول في الدر 1/7الجدول رقم )

 الدوافع األساسية اسم الباحث  عنواف الدراسة

"تقييم مداخل ربوؿ 

اؼبصارؼ التقليدية إىل 

 مصارؼ إسبلمية"

 .2008األزمة اؼبالية العاؼبية لسنة  (2014)مرًن رستم

"الفروع اإلسبلمية يف البنوؾ 

التقليدية ضوابط التأسيس 

 وعوامل النجاح"

رغبة البنوؾ التقليدية يف منافسة  - (2010السرحي )

اؼبصارؼ اإلسبلمية بعد 

حققتاه يف النجاحات اليت 

جذب اؼبوارد واستخداماهتا 

 وربقيق األرباح.

اافظة على عمبلء البنك  -

التقليدي من جذب اؼبصارؼ 

اإلسبلمية ؽبم وؿباولة اسًتجاع 

 من فقدهتم.

 

 السعي كبو تعظيم األرباح. -العطيات واغبكيم     "أثر التحوؿ للمصرفية 
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اإلسبلمية يف تطوير آليات 

وأدوات استقطاب اؼبوارد 

 اؼبالية وتوظيفها"

 االلتزاـ بأحكاـ  - (2010)

 الشريعة اإلسبلمية.

"ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية 

للعمل وفق أحكاـ الشريعة 

 اإلسبلمية"

 السعي كبو تعظيم األرباح. (2007العطيات )

اإللتزاـ بأحكاـ الشريعة  -

 اإلسبلمية.

 

"تقييم ظاىرة ربوؿ البنوؾ 

التقليدية للمصرفية اإلسبلمية 

" 

 السعي كبو تعظيم األرباح . - (2006مصطفى )

االلتزاـ بأحكاـ الشريعة  -

 .اإلسبلمية

ؿباكاة النجاح الذي حققتو  -

 اؼبصارؼ اإلسبلمية.

"متطلبات ربويل اؼبصارؼ 

التقليدية إىل اؼبصارؼ 

 اإلسبلمية يف ليبيا"

اإللتزاـ بأحكاـ الشريعة  - (2016موسى )

 اإلسبلمية.

الدوافع القانونية :من حيث  -

دعم الدولة وإصدارىا قوانُت 
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للمصارؼ التقليدية يف ليبيا  

اليت ترغب يف ربويل نفسها 

بنفسها من خبلؿ شروط 

وضعتها ؽبا للتحوؿ إىل 

مصارؼ تعمل وفق أحكاـ 

 الشريعة اإلسبلمية .

قباح ذبارب الدوؿ اليت حولت  -

بنوكها التقليدية إىل اؼبصارؼ 

 اإلسبلمية.

 المصدر إعداد :الباحث .       

 

 مناقشة بيانات متطلبات التحول لمصرف الجمهورية بليبيا فرع طبرق :  -ب

وسبيزت ىذه الدراسة عن غَتىا من الدراسات السابقة فيما يتعلق دبتطلبات ربوؿ       

اؼبصارؼ التقليدية إىل اؼبصارؼ اإلسبلمية ، يف ىذه الدراسة سبكن الباحث من إكتشاؼ 

متطلبات جديدة مل يتم التعرؼ عليو يف الدراسات السابقة وىي )اؼبتطلبات السياسية ( وىي 

ار يف الببلد لكي يتمكن اؼبصرؼ من التحوؿ واليت من غَتىا اليبكن توفَت األمن واإلستقر 
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الشروع يف عملية التحوؿ  وال إزباذ اي خطوة للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية بإضافة إىل البنية 

التحتية للمصرؼ هبب توفَت بنية ربتية جيدة للمصرؼ الف بنيتو سيئة ، حيث انو يف صبيع 

م متطلباهتا للتحوؿ ، ) متطلبات قانونية ، وشرعية، وإدارية ، الدراسات السابقة كاف أى

ومتطلبات عامة للتحوؿ واليت منها ،تدريس زبصص اإلقتصاد اإلسبلمي يف اعبامعات، وإقامة 

ضببلت إعبلمية عن التحوؿ ( ،واعبدوؿ التايل يبُت ماوصلت اليو الدراسة مقارنة بالدراسات 

 النحو األيت :السابقة يف متطلبات التحوؿ، على 

 والدراسات السابقة( يبين أىم متطلبات التحول في ىذه الدراسة 1/8الجدول رقم )

 أىم اؼبتطلبات اسم الباحث  عنواف الدراسة

"تقييم مداخل ربوؿ اؼبصارؼ 

 التقليدية إىل مصارؼ إسبلمية"

مرًن رستم 

(2014) 

 اؼبتطلبات القانونية للتحوؿ. -1

 اؼبتطلبات الشرعية للتحوؿ -2

 اؼبتطلبات اإلدارية للتحوؿ. -3

"الفروع اإلسبلمية يف البنوؾ 

التقليدية ضوابط التأسيس 

 وعوامل النجاح"

السرحي 

(2010) 

 التخطيط العلمي. -1

 اإللتزاـ الشرعي . -2

 اإلعداد اؼبناسب للكوادرالبشرية. -3

 تطوير النظم والسياسات  -4
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"أثر التحوؿ للمصرفية 

اإلسبلمية يف تطوير آليات 

استقطاب اؼبوارد اؼبالية وأدوات 

 وتوظيفها"

العطيات 

واغبكيم     

(2010) 

 متطلبات قانونية . -1

 متطلبات شرعية . -2

 متطلبات إدارية . -3

 متطلبات عامة للتحوؿ . -4

"ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية 

للعمل وفق أحكاـ الشريعة 

 اإلسبلمية"

العطيات 

(2007) 

 متطلبات قانونية. -1

 متطلبات شرعية . -2

 إدارية.ومتطلبات  -3

ومتطلبات عامة للتحوؿ )القيبلـ  -4

وتدريس زبصص –حبمبلت إعبلمية 

تغيَت –اإلقتصاد اإلسبلمي باعبامعات 

النظم ااسبية لنظم مبلئمة للمحاسبة 

وتغَت مسمى اؼبصرؼ  -اإلسبلمية

 ؼبسمى يدؿ بأنو يعمل بنظاـ اإلسبلمي.

 

"متطلبات ربويل اؼبصارؼ 

التقليدية إىل اؼبصارؼ 

 موسى

(2016) 

 اؼبتطلبات السياسية . -1

 اؼبتطلبات الشرعية . -2
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 اؼبتطلبات اإلدارية . -3 مية يف ليبيا"اإلسبل

مبلئمة النظاـ ااسيب باؼبصرؼ بنظاـ  -4

ااسبة اإلسبلمية والقياـ حبمبلت 

إعبلمية وتدريس التخصصات الشرعية 

دبافيها اإلقتصاد اإلسبلمي والعلـو اؼبالية 

 واؼبصرفية اإلسبلمية .

إعادة إعمار اؼبصرؼ من خبلؿ إعداد  -5

ساعد على البنية التحتية اؼبناسبة جىت ت

 .راحة اؼبوظفُت والزبائن

 المصدر:من إعداد الباحث .    

 

 مناقشة بيانات عقبات التحول لمصرف الجمهورية بليبيا وسبل التغلب عليها : -ج

سبيزت عن غَتىا من الدراسات  من خبلؿ عرض وربليل البيانات التضح بأف ىذه الدراسة    

واليت تعترب  ،السابقة يف التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ، بوجود )عقبات خارجية سياسية (

أكرب عقبة يف وجو التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ، وذلك ألنو بدوف إستقرار األوضاع األمنية 

فة للعقبات الشرعية ،واإلدارية، يف الببلد اليبكن التقدـ خطوة واحدة كبو عملية التحوؿ،إضا
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والقانونية،وحيث انو يف الدراسات السابقة مت التعرؼ على)عقبات شرعية،وإدارية،وقانونية(، 

واعبدوؿ التايل يبُت ماوصلت لو الدراسة يف عقبات التحوؿ مقارنة بالدراسات السابقة ف على 

 النحو األيت :

 الدراسة والعقبات في الدراسات السابقة( يبين العقبات في ىذه 1/9الجدول رقم )

 العقبات اسم الباحث  عنواف الدراسة

"تقييم مداخل ربوؿ 

اؼبصارؼ التقليدية إىل 

 مصارؼ إسبلمية"

مرًن رستم 

(2014) 

عقبات خاصة بالتحوؿ بشكل عاـ )كلي  -1

 أوجزئي(.

 عقبات خاصة بالتحوؿ الكلي . -2

 عقبات خاصة بالتحوؿ اعبزئي . -3

اإلسبلمية يف الفروع 

البنوؾ التقليدية ضوابط 

 التأسيس وعوامل النجاح

السرحي)

2010) 

 معوقات إدارية. -1

 معوقات ذات صلة باؼبوارد البشرية. -2

 معوقات ذات صلة بالنظم والسياسات. -3

أثر التحوؿ للمصرفية 

اإلسبلمية يف تطوير 

آليات وأدوات استقطاب 

 اؼبوارد اؼبالية وتوظيفها

العطيات 

  واغبكيم   

(2010) 

 اؼبتطلبات القانونية للتحوؿ. -1

 اؼبتطلبات الشرعية للتحوؿ. -2

 اؼبتطلبات اإلدارية للتحوؿ. -3

 متطلبات عامة للتحوؿ. -4
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ربوؿ اؼبصارؼ التقليدية 

للعمل وفق أحكاـ 

 الشريعة اإلسبلمية

العطيات 

(2007) 

 عقبات قانونية . -1

 عقبات شرعية . -2

 عقبات إدارية . -3

تنفيذ متطلبات عقبات عامة للتحوؿ )تزامن  -4

التحوؿ قد يؤدي اىل وجود اعباء على 

اؼبوظفُت ولذا هبب توزيع اؼبهاـ لكي 

صعوبة التكيف السريع مع  –الوبدث ذلك 

اليات ومتطلبات التحوؿ وذلك غبداثة 

التعرض إلنتقادات من قبل  –التجربة 

التأثر باؽبجمة  –اؼبعارضُت لظاىرة التحوؿ 

ية وإهتامها الشرسة على اجملتمعات اإلسبلم

 بتصدير اإلرىاب .

تقييم ظاىرة ربوؿ البنوؾ 

التقليدية للمصرفية 

 اإلسبلمية

مصطفى 

(2006) 

 معوقات إدارية . -1

 معوقات ذات صلة باؼبوارد البشرية. -2

 معوقات ذات صلة بالنظم والساسيات. -3

معوقات ذات صلة بتطوير اؼبنتجات  -4
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الفراغ التشريعى لنظم الرقابة .اؼبصرفية 

 .اؼبصرفية

متطلبات ربويل اؼبصارؼ 

التقليدية إىل اؼبصارؼ 

 اإلسبلمية يف ليبيا

موسى 

 (2016أضبد)

 العقبات اػبارجية السياسية . -1

 العقبات الداخلية الشرعية . -2

 العقبات اػبارجية القانونية . -3

 العقبات الداخلية اإلدارية . -4

عدـ توعية الشعب من الدولة من خبلؿ  -5

يف  إقامة ضببلت إعبلمية ومؤسبرات

اؼبؤسسات التعليمية واطات التلفزيونية ، 

وعدـ تدريس لتخصصات الشرعية دبا فيها 

زبصص العلـو واؼبالية واؼبصرفية اإلسبلمية يف 

 اعبامعات الليبية .

 المصدر إعداد :الباحث .  
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات والمقترحات

  

 نتائج الدراسة : - أ

يف الفصل الرابع من ىذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج  ومناقشتها وربليلهامن عرض البيانات    

 على النحو اآليت :

مصرؼ اعبمهورية بطربؽ للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ىي  دفع ذيال األساسي الدوافعإف  -1

اؼبصرؼ،وذلك والتوقف عن األعماؿ الربوية اليت يقـو هبا لتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية،اإل

الدوافع القانونية من خبلؿ ومن مث  بأمتثاؿ ألوامره سبحانو وتعاىل وإجتناب ماهنى عنو ،

يف   2012اليت أصدرهتا  الدولة يف سنةاػباصة باؼبصارؼ اإلسبلمية لقوانُت التعديبلت ل

و اغبق يف ربويل نفسو بنفسو ودبا فيها أف ألي مصرؼ لاإلسبلمية ،تنظيم عمل اؼبصارؼ 

لكن بشروط ، وىذا الدافع ىو من يشجع اؼبصارؼ يف ليبيا للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية و 

حيث أنو من أىم خطوات التحوؿ ىو موافقة الدولة على عملية التحوؿ لكي تتم بالشكل 
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مث النجاح الذي حققتو اؼبصارؼ اإلسبلمية بالدوؿ اإلسبلمية خاصة الصحيح وبدوف عوائق، 

 . عامة ويف العامل

ىم متطلبات التحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية يف ليبيا ىي اؼبتطلبات السياسية من حيث إف أ      -2

ربقيق اآلمن بالدولة اليت تريد أف ربوؿ مصارفها اىل مصارؼ إسبلمية ، حيث أف ىذا اؼبطلب 

يت اؼبتطلبات ورية بليبيا فرع طربؽ ، ومن بعدىا تأىو من أىم اؼبتطلبات لتحويل مصرؼ اعبمه

الشرعية ، بضرورة تعيُت مراقب شرعي دبصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ ، ومن مث اؼبتطلبات 

القانونية من خبلؿ وضع قوانُت مستقلة للمصارؼ اإلسبلمية عن اؼبصارؼ التقليدية، حيث 

يوجد قانوف بالعامل ينظم عمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ، ومن مث تأيت اؼبتطلبات الأنو اىل األف 

مل اؼبصارؼ اإلدارية من حيث عدـ دراية أغلب اؼبوظفُت العاملُت دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ بع

،ويبكن االستفادة بشكل أساسي  نظاـ ؿباسيب ينظم عمل ؼبصارؼ اإلسبلميةاإلسبلمية، وتوفَت 

دبا وضعتو ىيئة ااسبة واؼبراجعة الشرعية بالبحرين من معايَت ؿباسبية خاصة باؼبؤسسات 

،مث دور اإلعبلـ وتدريس زبصص  مل وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلميةارؼ اليت تعواؼبص

، وبإضافة إىل اعداد بنية ربتية جيدة للمصرؼ حىت صاد اإلسبلمي باعبامعات الليبيةاإلقت

 .يصبح اؼبصرؼ بالشكل اؼبطلوب واؼبريح للموظفُت والزبائن 

ىم العقبات اليت تقف يف وجو مصرؼ اعبمهورية فرع طربؽ ىي العقبات السياسية أف أ -3

اػبارجية واليت من خبلؽبا اليبكن للمصرؼ اف يفكر حىت ؾبرد التفكَتيف التحوؿ بسبب 
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اػبوؼ وعدـ األمن الذي يشعر بو اؼبوظفُت الزبائن على حد سواء، مث يأيت من بعدىا العقبات 

تتمثل يف عدـ وجود مراقب شرعي مستقل دبصرؼ اعبمهورية  الشرعية الداخلية واليت

بطربؽ،ومن مث العقبات القانونية اػبارجية واليت تتمثل يف عدـ وجود قانوف خاص باؼبصارؼ 

اإلسبلمية يفصل بُت عملها وعمل اؼبصارؼ التقليدية واليت يعاين منها صبيع اؼبصارؼ 

الداخلية من خبلؿ عدـ معرفة أغلب اؼبوظفُت  اإلسبلمية يف العامل،ومن مث العقبات اإلدارية

دبصرؼ اعبمهورية بطربؽ بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية وماىي األحكاـ الشرعية يف عمل 

اؼبصارؼ اإلسبلمية ،مث عدـ توعية الشعب من الدولة من خبلؿ إقامة ضببلت إعبلمية 

لتخصصات الشرعية دبا ،وعدـ تدريس التعليمية واطات التلفزيونيةومؤسبرات يف اؼبؤسسات ا

 اؼبالية واؼبصرفية .فيها زبصص العلـو 

 توصيات الدراسة :ب_ 

 توصيات للدولة : -

توفَت األمن للمصارؼ العاملة بليبيا ،للقياـ بعملها على أكمل وجو ، دبا يف ذلك اإلسراع يف  -1

اؼبصرفية رب وقت فبكن،وذلك للتخلص من األعماؿ قالتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية يف أ

 غَت الشرعية  اليت تقـو هبا اؼبصارؼ العاملة بليبيا .

وضع خطة إسًتاتيجية للتحوؿ كبو اؼبصرفية اإلسبلمية ،وذلك بإختيار اإلسلوب األمثل  -2

 للتحوؿ وىو التدرج وأسلمة صبيع اؼبؤسسات اؼبالية  دبا فيها اؼبصارؼ العاملة بليبيا .
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ف ذلك وبقق الرضا للزبائن يف اؼبصارؼ العاملة يف ليبيا تنويع يف تقدًن اؼبنتجات اإلسبلمية أل -3

واإلستصناع، وبيع السلم ،واإلستثمار،  ، واليت من أنبها بعد اؼبراحبة ) اؼبشاركة واؼبضاربة،

واإلجارة اؼبنتهية بالتمليك ( حسب رغبة الزبائن،وذلك لكسب الزبائن وتعظيم األرباح 

 للمصرؼ .

ودبزايا وأنبية اؼبصارؼ اإلسبلمية وحثو على ضرورة التحوؿ كبو توعية اعبمهورخبطورة الربا  -4

 العمل اؼبصريف اإلسبلمي من خبلؿ كافة السبل اؼبتاحة.

االستفادة من ذبارب التحوؿ للمصرفية اإلسبلمية واختيار األنسب منها واألكثر مبلئمة  -5

 للمجتمع اللييب.

 اإلسبلمية يف كافة اعبامعات الليبية.اـ بتدريس زبصص االقتصاد اإلسبلمي والصَتفة القي -6

اإلعبلـ و إقامة اؼبؤسبرات والندوات للتعريف بعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية ومعرفة الًتكيز على  -7

 التحوؿ واسًتاتيجياتو.

وىي  اؼبعايَتوالظوابط اليت تقدمها اؼبؤسسات الداعمة للمصرفية اإلسبلميةاإلستفادة وتطبيق  -8

واجمللس العاـ للبنوؾ  ،AAOIFI ؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ىيئة ااسبة واؼبراجعة للم

  .اإلسبلمية دباليزيا اؼباليةؾبلس اػبدمات و  واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية
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 : عامة التقليدية والمصارف خاصةً  قالجمهورية بطبر  لمصرفتوصيات  -

يقبل إال طيباً، هبب ذبنب اؼبعامبلت اغبراـ مهما كانت اؼبتغَتات اؼبادية، فا طيب ال  -1

فقد استؤمنتم على أمواؿ اؼبسلمُت لتشغلوىا يف اغببلؿ الطيب، وحىت تتحقق الربكة من ا 

ودرعاً حاميًا للمصارؼ اإلسبلمية يل تطبيق شرع ا يف اؼبعامبلت،عز وجل ،وكونوا دعاة إ

ذلك قولو وذلك باغبكمة واؼبوعظة اغبسنة.. فهذه ضرورة شرعية اختارىا ا لكم، وأساس 

تبارؾ وتعاىل : )كنتم خَت أمة أخرجت للناس تأمروف باؼبعروؼ وتنهوف عن اؼبنكر( آؿ 

 .110عمراف: 

اإليباف الصادؽ بأف العمل يف مثل ىذه اؼبؤسسات ليس وظيفة تقليدية، وإمبا عبادة   -2

 وتضحية من أجل تطبيق الشرعية اإلسلمية.

واؼبثل العليا والسلوكيات اؼبستقيمة يف التعامل مع اؼبثابرة على االلتزاـ بالقيم األخبلقية  -3

الناس صبيعًا ألف العاملُت بالبنوؾ اإلسلمية يبثلوف مباذج ػبلق اؼبسلم يف ؾباؿ اؼبعامبلت، 

 فهم دعاء لئلسبلـ وسفراء للمصارؼ اإلسلمية قبل أف يكونوا موظفُت.

أف هتيئ اؼبناخ اؼبناسب على ؾبالس اإلدارات واإلدارات العليا يف اؼبصارؼ اإلسبلمية  -4

للعاملُت باؼبصرؼ من حيث اغبرية واألماف واحًتاـ الذات وعدـ خبس اغبقوؽ وتوفَت 

اغباجات األصلية حىت ينطلق العاملوف كبو إتقاف العمل وربسُت اعبودة وربقيق اػبَت 

 ألنفسهم وللمصرؼ للمجتمع وللناس أيضاً.
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يات اؼبادية، فا طيب ال يقبل إال طيباً، فقد هبب ذبنب اؼبعامبلت اغبراـ مهما كانت اؼبغر  -5

استؤمنتم على أمواؿ اؼبسلمُت لتشغلوىا يف اغببلؿ الطيب، وحىت تتحقق الربكة من ا عز 

 وجل.

اؼبدوامة على تنمية الكفاءة الفنية وإتقاف العمل والقياـ باػبدمات اؼبصرفية وغَتىا على  -6

فقد قاؿ رسوؿ ا صلى ت من البنوؾ التقليدية،والتحديا الوجة األحسن ؼبواجهة اؼبنافسة

  ا عليو وسلم: "إف ا وبب إذا عمل أحدكم عمل أف يتقنو"

كونوا دعاة إيل تطبيق شرع ا يف اؼبعامبلت، ودرعًا حاميًا للمصارؼ اإلسبلمية وذلك  -7

لو تبارؾ باغبكمة واؼبوعظة اغبسنة.. فهذه ضرورة شرعية اختارىا ا لكم، وأساس ذلك قو 

وتعاىل : )كنتم خَت أمة أخرجت للناس تأمروف باؼبعروؼ وتنهوف عن اؼبنكر( سورة آؿ 

 .110عمراف: 

 إقتراحات الدراسة : -ج

 تقيم ذبربة اؼبراحبة اإلسبلمية لؤلمر بشراء يف ليبيا "دراسة تطبيقية على مصرؼ اعبمهورية ". -1

على  اغبالة ندونيسيا "دراسةإليدية إىل اؼبصارؼ اإلسبلمية يف تقيم ظاىرة ربوؿ اؼبصارؼ التق -2

 يف أندونيسيا " .لعاملة اؼبصارؼ ا

 مع اؼبصارؼ التقليدية.جنب جبنب اغبكم الشرعي يف اؼبصارؼ اإلسبلمية اليت تعمل  -3

 



172 
 

و المراجع المصادر  

 

ووافقو  األلباين ، أنظر : ابن ماجو يف سنتو ، كتاب التجارات ، باب تغليظ الربا . وصححو اغباكم 

. 5األلباين ، ؿبمد ناصر الدين، "صحيح الًتغيب والًتىيب " . مكتبة اؼبعارؼ .الرياض .ط 

 .2/180)ب.ت(،

.إصدار شركة التوفيق دلة الربكة، حبوث يف تحويل البنك إلى مصرف إسَلميابو غدة، عبد الستار.

لثالث .دار عكاظ للطباعة والنشر. جدة. اؼبعامبلت واألساليب اؼبصرفية اإلسبلمية، اعبزء ا

 ـ .2002

"اَلسس الفنية للرقابة الشرعية وعَلقتها بالتدقيق الشرعي فيا المصارف ابو غدة، عبد الستار،   

 .2002حبث منشور يف حولية الربكة. ؾبموعة دلة الربكة.جدة.العدد الرابع. اَلسَلمية ". 

تحول المصارف التقليدية في ليبيا نحو الصيرفة ،"  ابوضبَتة، مصطفى علي واسويسي، نوري ؿبمد،

. دراسة تطبيقية على مصريف اعبمهورية والتجارة والتنمية ورقة مقدمة ؼبؤسبر اػبدمات اَلسَلمية"

 .2010اؼبالية االسبلمية الثاين . طرابلس. ليبيا. 

سبلمية، اؼبعايَت اصدارات ىيئة اؼبعايَت اإلسبلمية للمحاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإل

 ـ.2002الشرعية،.البحرين . 
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، ورقة  ، "تجربة مصرف الجمهورية في بيع المرابحة لألمر بالشراء"اؿبمد ،عبدالسبلـ عبدا 

 .2010مقدمة ؼبؤسبر اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية الثاين، 

صبادى اآلخر  8 - 6.اؼبنعقد ىف الكويت ىف اؼبدة من " المؤتمر الثاني للمصرف اإلسَلمي " اوراؽ 

 ـ.1983ىػ/ مارس1403

. ىف دورة مؤسبره " مجمع الفقو اإلسَلمى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسَلمى" اوراؽ  

 ـ.1985ىػ / ديسمرب 1406ربيع اآلخر 16-10الثاىن: اؼبنعقد ىف جدة ىف اؼبدة من 

 ـ . 1965ىػ / 1385الذى عقد بالقاىرة عاـ "مجمع البحوث اإلسَلمية"   اوراؽ

. يف مكة اؼبكرمة. دورتو التاسعة  مجمع الفقو اإلسَلمى التابع لرابطة العالم اإلسَلمي"اوراؽ "

 ـ.1986ىػ / 1406رجب عاـ 19-12اؼبنعقده ىف الفًتة من 

ىػ /  1396.اؼبنعقد يف مكة اؼبكرمة عاـ  "المؤتمر العالمي األول لإلقتصاد اإلسَلمي "اوراؽ 

 ـ. 1976

، باب من ال يشكر الناس ، مذيل بأحكاـ األلباين ، وقاؿ  ، األدب المفردالبخاري ؿبمد بن إظباعيل 

عنو األلباين: صحيح يف ذيل الكتاب ، ربقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي ، دار البشائر اإلسبلمية ، 

 .ـ 1989 -ىػ 1409 , بَتوت ، الطبعة الثالثة
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الحظوظ  -ول البنوك التقليدية الربوية( للمصرفية اَلسَلمية)تحبريش، عبد القادر و ضبو، ؿبمد،  

. حبث مقدـ إىل اؼبلتقى الدويل حوؿ : أزمة النظاـ اؼبايل واؼبصريف الدويل و -وامكانيات النجاح

 .2009بديل البنوؾ االسبلمية، جامعة االمَت عبد القادر للعلـو اإلسبلمية.اعبزائر. 

. ورقة عمل مقدمة للمؤسبر األوؿ قييم تجربة المؤسسات اإلسَلمية "،"تالبعلي ، عبد اغبميد ؿبمود   

 .2001للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية .بعنواف " اؼبصارؼ اإلسبلمية النموذج االمثل ".

. اللجنة "األخَلق المهنية في المؤسسات المالية اإلسَلمية"البعلي ،عبد اغبميد ؿبمود ، 

 ،www.sharea.gov.kwي .الكويت.موقع اللجنة ،االستشارية العليا .الديواف األمَت 

 ومابعدىا . 17ص

. اللجنة االستشارية " نحو إلغاء الفائدة من النظام اَلقتصادي والقانوني"عبد اغبميد ؿبمود،  البعلي،

 العليا الستكماؿ تطبيق الشريعة اإلسبلمية. الديواف االمَتي. الكويت.

 ..دار اؼبعرفة .بَتوت لبنافبشرح صحيح البخاري "ي البارفتح ْبُن حجر، اغبافظ العسقبلين ،" 

 . 4ىػ .ج1373

 ـ.30/80/2004. الرقابة على البنوؾ، يف بيان بفروع المعامَلت اإلسَلميةالبنك اؼبركزي اؼبصري. 

 .2002. 7-6جاكارتا:  -البنك اؼبركزي اندونيسيا، ـبطط التنمية الشريعة اؼبصرفية اندونيسيا
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حققتها خَلل السنوات القليلة  البنوك والنوافذ اَلسَلمية ودرجةإنجازات التيتقرير عن أداء 

 .2008 عماف. االردف. الماضي.

 ـ .ٜٜٛٔ، 1. ارباد اؼبصارؼ العربية". بَتوت.ط"المصارف اإلسَلمية"التميمي ،يونس إبراىيم، ،  

اإلسَلمية على األعمال تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة جستينية، درويش صديق وآخروف." 

جده،. مركز النشر العريب. جامعة اؼبلك عبد .بالتطبيق على النظاـ اؼبصريف الباكستاين": المصرفية

 ـ .1998العزيز. 

. ؾبلػة  رأي في مسألة النظام المزدوج في األعمال البنكية"( ، " ٜٜٙٔحافظ ، عمر زىَت ، )

 األمواؿ . العدد األوؿ.

تجربة مصرف الشارقة  -خطة تحول البنك التقميدي إلى بنك اسَلمي" حساف، حسُت حامد، 

حبث مقدـ اؼبؤسبر " دور اؼبؤسسات اؼبصرفية االسبلمية يف االستثمار والتنمية. كلية  الوطني".

 .2002الشريعة. جامعة الشارقة. دولة االمارات العربية اؼبتحدة.

رسالة ماجستَت ت المصارف اَلسَلمية". المعالجة الضريبية لمعامَلضبداف ؿبمود، فاضل مرشد،"

 .2005غَت منشورة،.جامعة النجاح الوطنية. نابلس.فلسطُت. 

"األعمال والخدمات المصرفية في الم صارف التجاري ة واإلس َلمية، دراس ة حنوف، ؿبمد حػسن، 

 .ٕ٘ٓٓ.1ط مقارن ة".
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، اجمللة 2010، المصرفية اَلسَلمية"توازن النظام المالي العالمي مرىون بمتنامي أعمال خرباء: 

، مقاؿ منشورعلى اؼبوقع : 6193االقتصادية، العدد 

http://www.aleqt.com/2010/09/25/article_446308.html. 

ندوة اؼبخاطر يف  لصيرفة اإلسَلمية".لمخاطر والتحديات والرؤيا المستقبلية ل"اخوجة، عز الدين،

 ـ.2004مارس  25-24اػبدمات اؼبصرفية اإلسبلمية  اؼبعهد اؼبصريف. الرياض.

 .2004. دار الكتب العلمية بَتوت .سنة النشر التفسير الكبير"الرازي، فخر الدين ، " 

ن منشورات . الكويت.م1.طالمصرف الربوي إلى مصرف إسَلمي ومقتضياتو الربيعة، سعود ؿبمد.

 ىػ.1412مركز اؼبخطوطات والًتاث والوثائق. 

.رسالة دكتوراه "تقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسَلمية"رستم ، مرًن سعد ، 

  .2014منشورة . مبوذج مقًتح للتطبيق على اؼبصارؼ السورية . جامعة حلب سوريا .

اللجنة االستشارية العليا ".التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة اإلسَلمية " الزحيلي ، ؿبمد 

 .2000. 1الستكماؿ تطبيق الشريعة . الديواف األمَتي . الكويت .ط

دار قانون المصارف اإلسَلمية ضرورة شرعية ورؤية مستقبلية ".ؿبمد وفيق ،"  زين العابدين ،

 .2014. 1السبلـ للطباعة والنشر.مصر .ط

http://www.aleqt.com/2010/09/25/article_446308.html
http://www.aleqt.com/2010/09/25/article_446308.html
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".القاىرة . مطبوعات اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي. نحو نظام نقدي عادلشربا، ؿبمد عمر." 

 ـ.1990

":اؼبؤسبر العاؼبي الثالث لبلقتصاد الفروع اإلسَلمية التابعة للمصارف الربويةالشريف، فهد الشريف." 

 ـ.2/6/2005 -5/ 30اإلسبلمي.جامعة أـ القرى. مكة اؼبكرمة. 

. نشر يف 9522العرب ،قباح اؼبصارؼ اإلسبلمية يستقطب البنك التجاري الكوييت. العدد: صحيفة 

08/04/2014. 

 من خبلؿ الرابط التايل: ."موقع اَلقتصاد اَلسَلمي"صواغبي،يونس ، وإدريس ، وآخروف، 

http://www.giem.info/article/details/ID/606#.Ve8ayhGqqko . 

 .2010،شبكة األلوكو ، 2،ط" "قواعد أساسية في البحث العلمي سعيد اظباعيل ،  صيٍت ،

 .  2007.عماف . دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع.1. ط" اساسيات البحث العلمي "الضامن ، منذر، 

رجب عاـ 14. ىف  م (515/1989)فتوى دار اإلفتاء المصرية رقم طنطاوي ، ؿبمد سيد ، 

 ـ.1989ىػ/ فرباير 1409

 .1994. دار السبلـ. مصر. موقف الشريعة من المصارف اإلسَلمية، العبادي، عبدا

دار أسامة للنشر والتوزيع مفهومو.أدواتو.أساليبو ". -" البحث العلمي عبيدات ، ذوقاف وآخروف ، 

 .1997.الرياض . 
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دار الزىراء. الرياض.  .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية"،"العساؼ، صاٌف بن ضبد 

 ـ.2010

. "تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة األسَلمية "العطيات ، يزف خلف سامل ،

 . 2009. من منشورات دار النفائس للنشر والتوزيع . األردف . 1ط

" أثر التحول للمصرفية اَلسَلمية في تطويرآليات العطيات، يزف خلف واغبكيم ، منَت سليماف، 

، ورقة مقدمة ؼبؤسبر اػبدمات اؼبالية االسبلمية الثاين، مالية و توظيفها"وأدوات استقطاب الموارد ال

 .2010طرابلس، ليبيا . 

   ذبربة بنك اعبزيرة، جده.مصرفية التقليدية إلى المصرفية اإلسَلمية:  الغامدى، ؿبمد سعيد.

".نشرة دورية الغامدي ، ؿبمد سعيد، "كيف يبكن أف يتحوؿ بنػك تقليػدي إلػى اؼبػصرفية اإلسبلمية

 .ٕ٘ٓٓتصدر عن بنك اعبزيرة . اؼبملكة السعودية. 

.اعبامعة األردنية ،"أساليب البحث العلمي في العلوم اَلجتماعية واإلنسانية"غرايبو ،غدزي وآخروف 

 ـ .1977. األردف . 

 .2004يناير  24. حبظر التعامل بالربا والفائدة .يف  فتوى مجلس علماء اندونيسيا

 . ٕٙٓٓ.1جدارا للكتاب العاؼبي". عماف. ط ."ٍ  البنوك اإلسَلمية"فليح حسن، خلف، 
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: النظاـ األساسي وعقد التأسيس. 16. اؼبادة رقم وتعديَلتو 2000لعام  28قانون البنوك رقم  

 .www.cbj.gov.joاؼبوقع االلكًتوين للمصرؼ اؼبركزي األردين: 

 القرآف الكرًن 

 .. بدوف تاريخضوابط الموافقة على فتح بنوك أو فروع إسَلميةكتاب دوري، 

"مكانة األدوات المالية اإلسَلمية في النظام المصرفي لعونية، بن زكورة، و ػبضر،عدوكة ،

 :مقالو منشورة على موقع االقتصاد االسبلمي العاؼبي على ىذا الرابط الجزائري". 

http://www.giem.info/article/details/ID/581#.VhfwyxGqqko. 

الدولة الشرعية وتنظيم اػبدمات اؼبصرفية اإلسبلمية يف "بين التقوى والحكمة": ليندسي، تيم،

 .127-107: 34إندونيسيا سيدين مراجعة قانوف. 

. قانون بنك الكويت المركزي، 2003لسنة  30اؼبادة الرابعة من اؼبذكرة اإليضاحية للقانوف رقم   

 .1/6/2003.تاريخ 618.العدد  الكويت اليـوواؼبنشور يف اعبريدة الرظبية غبكومة الكويت. 

وعقبات ·· نجاح عالمي·· البنوك اإلسَلمية تتحّدى الربا،مقالة بعنواف : ؾبلة أخبار اليـو اعبزائرية

،من 2014/أكتوبر1مستقلة تصدر عن شركة أخبار اليـو للطباعة و النشر و التوزيع .في الجزائر. 

 ar/200235/117227http://akhbarelyoum.dz/-2014-خبلؿ الرابط التايل :

225224-01-10. 

http://www.cbj.gov.jo/
http://www.giem.info/article/details/ID/581#.VhfwyxGqqko
http://akhbarelyoum.dz/ar/200235/117227-2014-10-01-225224
http://akhbarelyoum.dz/ar/200235/117227-2014-10-01-225224
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 .2000.البنك األىلي التجاري. إصدار يونيو مجلد الفتاوى الشرعية 

( وحىت اؼبادة مائة 1اؼبادة ماءة مكرر) " أحكام خاصة بالصيرفة اإلسَلمية "،  اجمللس اإلنتقايل اللييب

 2012-16.5(، 9مكرر)

النوافذ اإلسبلمية  التطبيقية لَلقتصاد اإلسَلمي:تقويم المؤسسات اؼبرطاف، سعيد بن سعد، "

للمصارؼ التقليدية. اؼبؤسبر العاؼبي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي.مكة اؼبكرمة،. جامعة أـ القرى 

 ـ.2/6/2005 -30/5

: ندوة اؼبخاطر يف اػبدمات اؼبصرفية الصيرفة اإلسَلمية رؤيا مستقبليةاؼبرطاف، سعيد بن سعد، 

 ـ.2004مارس  25-24عهد اؼبصريف. الرياض. اإلسبلمية ) اؼب

:ذبربة البنك األىلي التجاري. الفروع والنوافذ اإلسَلمية في البنوك التقليديةاؼبرطاف، سعيد بن سعد، 

 ـ.1998مايو 8-5ندوة التطبيقات االقتصادية اإلسبلمية اؼبعاصرة. اؼبغرب. الدار البيضاء. 

كويت المركزي لتحول البنوك التقليدية إلى "مَلمح شروط بنك الاؼبسفر، طارؽ خالد، 

.مقاؿ منشور يف ؾبلة اؼبستثمروف. العدد رقم . اؼبوقع اإللكًتوين للمجلة: إسَلمية"

www.mosgcc.com . 

 . باب بياف كوف النهي عن اؼبنكرمن االيباف وأف االيباف يزيد . كتاب اإليمانمسلم يف صحيحو ، 
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رسالة "تقييم ظاىرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسَلمية". مصطفى ،إبراىيم ؿبمد . 

 . 2006ماجستَتغَتمنشورة . اعبامعة األمريكية اؼبفتوحة . قسم اإلقتصاد اإلسبلمي. القاىرة . 

. من خبلؿ الكتاب األلكًتوين الرابط : معجم عربي عربي" -معجم المعاني الجامع 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%

D8%AA./ 

-15،  موقع ليبيا المستقبل قالة بعنواف : " أراء ليبية بعد حظر الربا باؼبصارؼ " ،منشورة علىم

1/2013. 

. ومن  منتدى التمويل اإلسَلمي :منتدى المؤسسات المالية اإلسَلمية :المصارف اإلسَلمية

 .   topic-forum.net/t579-http://islamfin.goخبلؿ ىذا الرابط :

: من مطبوعات االرباد الدويل للبنوؾ اإلسبلمية الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسَلمية 

 ـ.1982بالقاىرة. اعبزء األوؿ. 

 27نص فتوى ؾبمع البحوث االسبلمية باالزىر، اؼبَوقع من شيخ االزىر د.ؿبمد سيد طنطاوي يف 

 ـ  4/2/2002ىػ . 1423رمضاف

http://islamfin.go-forum.net/t579-topic
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مقومات نجاح المصارف اَلسَلمية في سورية " دراسة مقارنة بين المصارف هناد، نادر، "

سلسلة العلـو  -لعلمية. ؾبلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات ااَلسَلمية والمصارف التقليدية"

 .2008(.3(. العدد) 30االقتصادية والقانونية اجمللد )

". ترقيم وزبريج ؿبمد فؤاد عبد  المنهاج شرح صحيح المسلم بن الحجاج النووي ، ؿبي الدين ، 

 .الباقي . ربقيق عرفاف حسونة . دار إحياء الًتاث العريب . بَتوت. اجمللد الثاين

 .1982؟. االرباد الدويل للبنوؾ اإلسبلمية. القاىرة.معنى بنك إسَلمي مااؽبواري،سيد ؿبمود، 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

 : 2015خصوم بمصرف الجمهورية لسنة اَلصول وال : (1الملحق رقم )
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 2015اإليرادات والمصروفات بمصرف الجمهورية بطبرق لسنة -
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 :ملخص مقترح لخطة تحول فرع تقليدي إلى فرع إسَلمي: (2الملحق رقم ) 

 )الفًتة الزمنية للتحوؿ مدة سنة واحدة(

 األنشطة والمهام الكود

المدة 

 باأليام

تاريخ 

بداية 

 التحول

تاريخ 

 اَلنتهاء

المسئول 

عن 

 التنفيذ

التكاليف 

 اؼبتوقعة

مرحل        ة اإلع        داد والتحض        ير )قب        ل  01  

 التحول(:

90 1/1 31/3   

 اغبصوؿ على موافقة السلطات النقدية 1/01

 )الًتخيص بتحوؿ الفرع(      

60 1/1 29/2   

   10/3 1/3 10 اختيار فريق التحويل 2/01

   31/3 11/3 20 االجتماع بالفريق وربديد اؼبهاـ  3/01

المرحلة األولى: تحلي ل وتقي يم الوض ع  1

 الحالي للفرع

90 1/4 30/6   
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جم         ع البيان          ات ع          ن الف          رع  -1 1/1

 المطلوب تحويلو:

30 1/4 30/4   

1/1/

1 

   4/ 10 1/4 10 زيارة موقع الفرع

2/1/

1 

          اؽبيكل التنظيمي للفرع

3/1/

1 

      القوى العاملة اغبالية والوصف الوظيفي

4/1/

1 

متوسػػػط حجػػػم العمليػػػات اليوميػػػة) لسػػػنة 

 سابقة(

     

5/1/

1 

   

      شرائح العمبلء )حجم وعدد(

      اغبسابات اعبارية    

      حسابات التوفَت    
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      الودائع ألجل       

6/1/

1 

القػػػػػػػػػػػػػػروض ) ذباريػػػػػػػػػػػػػػة، شخصػػػػػػػػػػػػػػػية،     

 موظفُت(

     

7/1/

1 

التسػػهيبلت االئتمانيػػػة )مباشػػرة وغػػػَت     

 مباشرة(

     

8/1/

1 

      اغبسابات اؼبكشوفة    

9/1/

1 

      صناديق االستثمار

10/1

/1 

      اآلالت واؼبعدات واألثاث اؼبتوافر بالفرع 

11/1

/1 

تقػػارير جػػػودة اػبدمػػة ) تقػػػارير األخطػػػاء، 

 اعبودة، اإلنتاجية(

10 20/4 30/4   

   30/4 30/4 1تصػػػػػػػوير الفػػػػػػػػرع فوتوغرافيػػػػػػػا)من الػػػػػػػػداخل 12/1



188 
 

 واػبارج( 1/

 األنشطة والمهام الكود

المدة 

 باأليام

تاريخ 

بداية 

 التحول

تاريخ 

 اَلنتهاء

المسئول 

عن 

 التنفيذ

التكاليف 

 اؼبتوقعة

تحلي                ل البيان                ات وعم                ل  -2 2/1

 التوصيات:

30 1/5 30/5   

1/2/

1 

   10/5 1/5 10   ربديد التغَتات اؼبطلوبة

2/2/

1 

        التعرؼ على قاعدة عمبلء الفرع

3/2/

1 

ربديػػػػػػػػد اؼبنتجػػػػػػػػػات التقليديػػػػػػػػػة اؼبطلػػػػػػػػػوب 

 استبعادىا أو ربويلها

     

4/2/

1 

     10 ربديد االحتياجات من الكوادر البشرية
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5/2/

1 

     10 ربديد االحتياجات من األجهزة واألثاث

6/2/

1 

      إعداد جدوؿ تقييم اؼبهارات اغبالية

7/2/

1 

      تقييم أدلة نظاـ اؼبعلومات اإلدارية

   30/6 1/6 30 تخطيط التطبيق: -3 3/1

1/3/

1 

      ربديد إطار التطبيق 

2/3/

1 

      ربديد وترتيب أنشطة ومهاـ التحويل

3/3/

1 

ربديػػػػػػد الفػػػػػػًتة الزمنيػػػػػػة للتحويػػػػػػل وربديػػػػػػد 

 اؼبوارد

     

   30/9 1/7 90 المرحلة الثانية: تنفيذ خطة التحول: 2
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اإلع     َلن ع     ن التوج     و اإلس     َلمي  -1 1/2

 للفرع:

30 1/7 30/7   

1/1/

2 

إعػػػػبلف قػػػػرار التحػػػػوؿ للمجتمػػػػع وإخطػػػػار 

 العمبلء كتابيا بالتحوؿ

     

2/1/

2 

      توزيع اؼبطويات داخل الفرع

3/1/

2 

      تغيَت اليافطة اػبارجية للفرع 

4/1/

2 

      تغيَت الرسالة اؽباتفية بسنًتاؿ الفرع

5/1/

2 

      االتصاؿ بعمبلء الفرع اوؿ

   30/9 1/7 90 تدريب وتطوير العاملين -2 2/2

     مراجعػػػػػة نتػػػػػائج جػػػػػدوؿ تقيػػػػػيم اؼبهػػػػػارات /1/2
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 اغبالية 2

2/2/

2 

      ربديد االحتياجات التدريبية

3/2/

2 

إعػػػػػػػػػػػػػػداد خطػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػدريب يف ضػػػػػػػػػػػػػػوء 

 االحتياجات

     

4/2/

2 

      تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية

إج  راءات تع  ديل أنظم  ة الحاس  ب  -3 3/2

 اآللي:

30 1/7 30/7   

1/3/

2 

لتتبػػػع إدارة اػبػػػدمات تعػػػديل شػػػارة الفػػػرع 

 اإلسبلمية

     

2/3/

2 

تغيػػػَت رمػػػوز اغبسػػػابات حسػػػب اؼبنتجػػػات 

 اإلسبلمية

     

      طباعة تقارير اؼبرجعة بعد التحويل/3/3
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2 

4/3/

2 

 طباعة ميزاف مراجعة الفرع

 

     

 األنشطة والمهام الكود

المدة 

 باأليام

تاريخ 

بداية 

 التحول

تاريخ 

 اَلنتهاء

المسئول 

عن 

 التنفيذ

التكاليف 

 اؼبتوقعة

إج      راءات تع      ديل نظ      م الرقاب      ة  -4 4/2

 والمحاسبة:

30 1/7 30/7   

1/4/

2 

ربويػػػػػل اغبسػػػػػابات غػػػػػَت اؼبتوافقػػػػػة شػػػػػرعيا 

 ألحد الفروع التقليدية

     

2/4/

2 

فػػػتح حسػػػابات جديػػػدة للعمػػػبلء متوافقػػػة 

 شرعيا

     

3/4/

2 

إعػػػػداد قيػػػػود اإلقفػػػػاؿ لتصػػػػفية اغبسػػػػابات 

 اؼبتوافقة مع الشريعةغَت 
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4/4/

2 

إيقػػػػػػػػػػػػاؼ التعامػػػػػػػػػػػػل يف ذبػػػػػػػػػػػػارة اؼبعػػػػػػػػػػػػػادف 

واالسػػػػػػػػتثمار والعمػػػػػػػػبلت غػػػػػػػػَت اؼبطابقػػػػػػػػة 

 ؼبتطلبات الشريعة

     

5/4/

2 

التأكػػػػد مػػػػن تطػػػػابق ميػػػػزاف اؼبراجعػػػػة بعػػػػد 

 التحويل

     

   30/7 1/7 30 صيانة وتجهيز الفرع -5 5/2

1/5/

2 

عمػػػػل اإلصػػػػبلحات الداخليػػػػة واػبارجيػػػػة 

 بالفرع اوؿ

     

2/5/

2 

توفَت وتركيب األجهػزة واؼبعػدات واألثػاث 

 اؼبطلوب

     

3/5/

2 

تزويػػػػػػػػد الفػػػػػػػػرع باؼبطبوعػػػػػػػػات واؼبطويػػػػػػػػات 

والفتاوى وأدلة العمل اؼبتوافقة مع أحكػاـ 

 الشريعة

     

   30/12 1/10 90المرحل  ة الثالث  ة: المتابع  ة والتقي  يم )م  ا   3
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 بعد التحول( 

التقػػػػػػػارير الػػػػػػواردة مػػػػػػػن اعبهػػػػػػػات مراجعػػػػػػة  1/3

 اؼبختلفة بالبنك

     

االتصػػػػػاؿ دبػػػػػدير الفػػػػػرع وعمػػػػػل الزيػػػػػارات  2/3

 الدورية

     

      رفع التقارير بنتائج الزيارات 3/3

        عمل زيارات بعد مدة كافية من التحوؿ 4/3

فريق  30/12 1/1 360 اإلجمالي 

 التحول

 

، رسالة ماجستَت،  "تقييم ظاىرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسَلمية" مصطفى إبراىيم ؿبمد  المصدر :

.170،ص 2006غَتمنشورة ، اعبامعة األمريكية اؼبفتوحة ، قسم اإلقتصاد اإلسبلمي ، القاىرة ، 
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 للباحث السيرة الذاتية

 

 البيانات الشخصية :

  .1986ديسمرب/1،ليبيا: مدينة سرت  مكان وتاريخ الميَلد موسى أضبد عبدي عمر:    اإلسم 

 1+:  متزوج    الحالة اإلجتماعية :  لييبالجنسية 

 :  سرت              المدينة    .561: سرت ليبيا شارع اإلرباد اإلفريقي    العنوان

 00218923350215:  فتهاال مرق

 

 sert39@yahoo.com:      البريد األلكتروني

 

  العلمية : مؤىَلتال

 

، (مدرسة عقبة بن نافع ، سرت ليبيا ، زبصص العلـو اإلقتصادية)ـ ٕ٘ٓٓ: شهادة الثانوية    
 .جيد : التقدير 

من أكادمية الشرطة ، طرابلس ليبيا ، ليسانس العلـو ) ـ ٜٕٓٓ: شهادة البكالوريوس 
 .جيد : ، التقدير (األمنية والقانونية

من جامعة موالنا مالك إبراىيم اغبكومية ، مالنج إندونيسيا ) ـ ٕٙٔٓ: شهادة اؼباجستَت  
 .فبتاز : ،اإلقتصاد اإلسبلمي ، التقدير 
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 شهادات أخرى :

ـ،مؤسسة صناع القرار الدولية للتنمية البشرية كندا ، 2015دبلـو العبلقات الدولية والدبلوماسية،  -

 أقيمت بأندونيسيا مدينة مالنج .

ـ، مؤسسة صناع القرار الدولية للتنمية البشرية كندا ، أقيمت بأندونيسيا 2015دبلـو القانوف الدويل ،  -

 مدينة مالنج .

، بعنواف "اإلسًتاتيجية يف الًتبية اإلسبلمية الوسطية باؼبؤسسات الًتبوية الرظبية  ،ـ2015دولية، ندوة  -

 أقيمت جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دبالنج اندونيسيا .

ـ،بعنواف "تقوية الكفاءة اللغوية " أقيمت جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 2015ندوة دولية، -

 اغبكومية دبالنج اندونيسيا .

ـ،بعنواف " اإلقتصاد األخضر من أجل التنمية اؼبستدامة ، أقيمت جبامعة موالنا 2015ندوة علمية ، -

  مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دبالنج اندونيسيا .

 الهوايات :

 اإلنًتنت . –الرياضة 


