
 

 
 
 
 

 
 

 
: الممخص

عرؼ العالـ انتشارا كاسعا لمصيرفة االسبلمية، كلـ يقتصر األمر عمى تأسيس مصارؼ تتبنى العمؿ ككفؽ 
أحكاـ الشريعة االسبلمية بؿ تعدل األمر إلى تحكؿ العديد مف المصارؼ التقميدية إلى العمؿ المصرفي 
االسبلمي تحكال كميا، أك مف خبلؿ فتح عمى األقؿ شبابيؾ أك فركع إسبلمية، كقد انتشرت ظاىرة التحكؿ 
المصرفي عمى مستكل الدكؿ االسبلمية كالغير إسبلمية، كىذا يدؿ عمى الدكر الميـ الذم تمعبو الصيرفة 

. اإلسبلمية مف خبلؿ صيغيا التمكيمية في تحقيؽ العديد مف األىداؼ التي تسعى البنكؾ إلى تحقيقيا
كتحتاج عممية التحكؿ المصرفي إلى شركط كمتطمبات عديدة ككنيا عممية معقدة كصعبة نظرا لمتغيير 

الجذرم الذم يطرأ عمى البنؾ التقميدم، كىنا يظير الدكر الميـ الذم يمكف أف تمعبو البنكؾ المركزية في 
مرافقة كدعـ ىذه العممية سكاء مف خبلؿ اصدار التنظيمات كالتشريعات الداعمة ليذا التحكؿ أك تبني 

سياسة نقدية مكاتية لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي، كبالتالي تجسيد فكرة التحكؿ لمعمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية كممارستو كفؽ الضكابط المشركعة، كسنحاكؿ في ىذه الكرقة تحميؿ آليات مرافقة البنؾ المركزم 

لممصارؼ التقميدية في عممية التحكؿ نحك الصيرفة اإلسبلمية مف خبلؿ تسميط الضكء عمى التجربة 
 .السعكدية

.  البنكؾ التقميدية، البنؾ المركزم، التحكؿ المصرفي، آليات دعـ التحكؿ المصرفي:الكممات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Summary: 
    The world has seen a wide spread of Islamic finance and things have not 
been limited to the establishment of banks adopting the provisions of the 
Sharia but squarely to the total transformation of several traditional banks to 
Islamic banking or at least to the  opening of Islamic counters  and the 
phenomenon of banking transformation is wide spread in the Islamic and non-
Islamic countries and this demonstrates the important role played by Islamic 
finance through its financing formulas in the realization of several of the 
objectives that the Banks are seeking to achieve. 
The operation of banking transformation requires several conditions and 
requirements being a complex process given the radical change that occurs on 
the traditional bank and here appears the important role that can be played by 
the central banks in accompanying and supporting this bank whether through 
the enactment of legislation and legislation to support such change or the 
adoption of a monetary policy that is conducive to the work of Islamic banking 
and thereby to achieve the principle of islamic Shariah and practice it in 
accordance with the legitimate rules 
We will try in this article the analysis of the support mechanisms of the central 
bank for traditional banks In the process of transformation towards Islamic 
finance by highlighting the Saudi experience. 
Key words: traditional banks,central bank,banking transformation,mechanisms 
for banking transformation. 

 
 
 
 
 

:  المقدمة



 

 شيدت الساحة المصرفية تنامي في عدد المعامبلت اإلسبلمية كزيادة إقباؿ العمبلء عمى المنتجات    
اإلسبلمية، كخصكصا بعد تراجع أداء المصارؼ التقميدية بسبب األزمات التي عصفت بيا مف جية  

. كتغمغؿ عمميا بالممارسات الكضعية كتعامميا بالربا المحرمة شرعا مف جية أخرل
كفي ظؿ تزايد أىمية البنكؾ اإلسبلمية كظيكرىا كبديؿ لممصارؼ التقميدية في تفادم الكقكع في األزمات، 
عمدت بعض البنكؾ التقميدية لتبني العمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كىك ما يعرؼ بظاىرة التحكؿ 

، يتـ مف خبلليا تقديـ خدمات ...المصرفي، كالتي تتـ بأساليب متعددة كفتح فركع أك نكافذ إسبلمية
. تتماشى مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مختمفة تماما عف ما كانت تقدمو البنكؾ التقميدية

كقد تكاجو عممية تحكؿ البنكؾ التقميدية نحك الصيرفة اإلسبلمية عدة عراقيؿ تمنعيا مف تنفيذ خطة التحكؿ 
مف جية  كقد تتصادـ مع قكانيف كتشريعات معارضة مف طرؼ البنؾ المركزم مف جية أخرل، كيمكف 

ليذا األخير أف يساند رغبة البنكؾ التقميدية في تحكيؿ أعماليا كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، نظرا لتمتعو 
. بكامؿ السمطة النقدية كقدرتو عمى تكفير كؿ المتطمبات التي تحتاجيا عممية التحكؿ المصرفي

:   مف خبلؿ ما سبؽ تيدؼ دراستنا إلى اإلجابة عمى اإلشكالية التالية:إشكالية الدراسة
كيف يمكن أن تساهم البنوك المركزية في تفعيل العمل المصرفي اإلسالمي في البنوك التقميدية؟ 

. العمل المصرفي اإلسالمي في البنوك التقميدية: المحور األول
    لقد اتجيت بعض البنكؾ التقميدية إلى تغيير طريقة عمميا كتقديـ خدمات مصرفية إسبلمية،  كىك ما 

يعرؼ بالتحكؿ المصرفي الذم ظير نتيجة تنامي اإلقباؿ عمى المنتجات اإلسبلمية كتكرر األزمات 
. العاصفة بالنظاـ المصرفي التقميدم

. البنوك اإلسالمية والبنوك التقميدية: أوال
تختمؼ طبيعة عمؿ البنكؾ اإلسبلمية عف نظيرتيا التقميدية سكاء مف حيث األسس كالمبادئ أك مف     

حيث تعامبلت ىذه البنكؾ، كيعتبر التعامؿ بالفائدة كالتماشي مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية اإلختبلؼ 
. الرئيسي بينيما

: البنوك اإلسالمية- 1
    عرؼ العالـ انتشارا كاسعا لمبنكؾ اإلسبلمية في ظؿ تنامي دكرىا الفعاؿ في تجنب األزمات التي يعكد 

. سببيا لمتعامؿ بالفائدة، باإلضافة لدكرىا الميـ في تحقيؽ التنمية بشيقيا االقتصادم كاإلجتماعي
:  ىناؾ عدة تعاريؼ لمبنكؾ اإلسبلمية مف بينيا:تعريفها- أ

مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األمكاؿ كتكظيفيا في نطاؽ الشريعة اإلسبلمية : "البنكؾ اإلسبلمية ىي- 
بما يخدـ المجتمع اإلسبلمي، كتحقيؽ عدالة التكزيع، ككضع الماؿ في المسار الصحيح، في ظؿ إدارة 
اقتصادية سميمة، باجتناب التعامؿ بالفائدة أخذا كعطاءا بكصفو تعامبل محرما كباجتناب أم عمؿ آخر 

 1؛"مخالؼ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية



 

مؤسسات ال تتعامؿ بالربا المحرمة شرعا، كىي تستند إلى الشريعة اإلسبلمية : "البنكؾ اإلسبلمية ىي- 
في القياـ بمختمؼ عمميات اإلستثمار كالتمكيؿ، كتسعى إلى تمبية احتياجات العمبلء التمكيمية في ظؿ ما 

تنص عميو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كما أنيا مؤسسات تتجنب المعامبلت القائمة عمى الفائدة 
 2".كالممارسات الغير أخبلقية، كبالتالي ليا دكر فعاؿ في تحقيؽ أىداؼ كغايات اإلقتصاد اإلسبلمي

كيمكف القكؿ أف البنؾ اإلسبلمي ىك مؤسسة مصرفية ال تتعامؿ بالفائدة أخذا كعطاءا، تقـك عمى مبدأ 
التكافؿ اإلجتماعي كتحقيؽ المصمحة العامة ألفراد المجتمع، كما تقـك بتقديـ خدمات مصرفية تتماشى مع 

. أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
 3:تتميز المصارؼ اإلسبلمية بالعديد مف الخصائص مف أىميا مايمي: خصائصها- ب
- االحتكار- الغش-الغرر- الربا:اإللتزاـ بتطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كتجنب النكاىي مثؿ- 

؛ ...اإلسراؼ كالتبذير-اإلكتناز
المصرؼ اإلسبلمي مؤسسة مالية تقـك بالكساطة المالية بيف المدخريف كالمستثمريف في إطار صيغة -

المضاربة الشرعية؛ 
يقـك المصرؼ اإلسبلمي بتقديـ الخدمات المصرفية كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية؛ - 
المساىمة في إحداث التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية، فالبنؾ يقـك بجذب المدخرات مف األفراد كبالتالي - 

يساىـ في التربية اإلدخارية، كما أف البنؾ يقـك باستثمار األمكاؿ بنفسو أك بالمشاركة مع الغير، كىك بذلؾ 
نما يساىـ بصكرة مباشرة أ غير مباشرة في إحداث التنمية اإلقتصادية  ال يقرض كال يقترض، كا 

كاإلجتماعية؛ 
فالغنـ يعني الكسب كالغـر يعني " الغنـ بالغـر"المشاركة في األرباح كالخسائر تطبيقا لمقاعدة الشرعية - 

الخسارة، فعبلقة المصرؼ مع المكدعيف تؤسس عمى أساس عقد المضاربة الشرعي، حيث يتـ تكظيؼ 
األمكاؿ إما مباشرة في مشركعات تممكيا المصارؼ اإلسبلمية، أك مشاركة الغير في مشركعات صناعية 

. أك زراعية أك تجارية، كيتـ اقتساـ العائد بيف المكدعيف كالمستثمريف كالمصرؼ
: البنوك التقميدية- 2

تعتبر المصارؼ التقميدية مؤسسات ذات طبيعة تجارية، تسعى إلى تحقيؽ األرباح كغيرىا مف     
المؤسسات، ليا خصائص تميزىا عف نظيرتيا مف البنكؾ اإلسبلمية كخصكصا ما يتعمؽ بتعامميا بالفائدة 

. أخذا كعطاءا
: لبنؾ التقميدم منياؿكردت عدة تعاريؼ : تعريفها- أ

مجمكعة مف الكسطاء المالييف الذيف يقكمكف بقبكؿ الكدائع تدفع عند الطمب، أك آلجاؿ محددة : " أنو-
كتزاكؿ عمميات التمكيؿ الداخمي كالخارجي كخدمتو بما يحقؽ أىداؼ خطة التنمية كسياسة الدكلة كدعـ 
اإلقتصاد القكمي، كتباشر عمميات تنمية اإلدخار كاالستثمار المالي في الداخؿ كالخارج بما في ذلؾ 



 

المساىمة في إنشاء المشركعات، كمايتطمب مف عمميات مصرفية كتجارية كمالية كفقا لؤلكضاع التي 
 4؛"يقررىا البنؾ المركزم 

مؤسسة ائتمانية غير متخصصة تضطمع أساسا بتمقي كدائع األفراد القابمة لمسحب : "أك ىك عبارة عف- 
 5".عند الطمب، أك بعد أجؿ قصير، كتتعامؿ بصفة أساسية في اإلئتماف قصير األجؿ

    كيمكف القكؿ أف البنؾ التقميدم ىك مؤسسة مالية تقـك بدكر الكساطة بيف أصحاب الفائض المالي 
 الكدائع كمنح القركض كؿتقـك بتقديـ مجمكعة مف الخدمات البنكية مف قبككأصحاب العجز المالي، 
. كعمميات التمكيؿ المختمفة

لمبنكؾ خصائص ك سمات تميزىا عف غيرىا مف مؤسسات األعماؿ، كترجع أىمية تمؾ  :خصائصها-ب
السمات إلى تأثيرىا المممكس عمى تشكيؿ السياسات الخاصة باألنشطة الرئيسية التي تمارسيا ىذه البنكؾ، 

 6:كتتمثؿ ىذه الخصائص في
 إف ىدؼ تحقيؽ الربح كتعظيمو ىك أكؿ ما تيتـ بو البنكؾ التقميدية كلكي يحقؽ البنؾ ىذه :الربحية - 1

األرباح يتكجب عميو تكظيؼ األمكاؿ التي يحصؿ عمييا مف المصادر المختمفة كاف يخفض نفقاتو 
كتكاليفو ألف األرباح ىي الفرؽ بيف اإليرادات اإلجمالية كالنفقات الكمية، حيث تتككف اإليرادات اإلجمالية 
لمبنؾ بشكؿ رئيسي مف نتائج عمميات اإلقراض كاالستثمار التي يقـك بيا البنؾ، باإلضافة إلى األرباح 

 .الرأسمالية التي تنتج عف ارتفاع القيمة السكقية لبعض أصكلو
السيكلة تعني قابمية األصؿ لمتحكيؿ إلى نقدية بسرعة كبدكف خسارة لمكاجية االلتزامات : السيولة- 2

المستحقة الدفع حاليا أك خبلؿ فترة قصيرة، كالسيكلة أكؿ ما تيتـ بو البنكؾ مف الناحية التشغيمية ألف 
. تكفرىا مرتبط بكجكد البنؾ ككيانو، كتثبت مدل قدرتو عمى الكفاء بالتزاماتو

يتسـ رأس ماؿ البنؾ التجارم بالصغر، إذ ال تزيد نسبتو إلى صافي الخصـك : األمان أو الضمان -3
٪ ك ىذا يعني صغر حافة األماف بالنسبة لممكدعيف الذيف يعتمد البنؾ عمى أمكاليـ كمصدر 10عف 

لبلستثمار، فالبنؾ ال يستطيع أف يستكعب خسائر تزيد عف قيمة رأس الماؿ فإذا زادت الخسائر عف ذلؾ 
فقد تمتيـ جزء مف أمكاؿ المدينيف ك النتيجة ىي إعبلف إفبلس البنؾ، لذلؾ يسعى البنؾ دائما لكسب ثقة 
المدينيف ك ىك يحرص كامؿ الحرص عمى أمكاليـ بما يمميو المنطؽ ك القانكف، أم أخد مطالب بإعادة 

 .الحؽ إلى أىمو حيث يعبر عف ىذا الحرص، بضمانات يطمبيا عف إقراضو لآلخريف
: تقديم البنوك التقميدية لممصرفية اإلسالمية- 3

 اإلقباؿ بسبب المصرفية السكؽ فى حصتيا كتنامى اإلسبلمية المصارؼ حققتو الذل النجاح أثر     عمى
 مف كاف معو، لمتعامؿ العمبلء مف كبيرا جانبا حرؾ الذم الديني بالكازع مدعكمة منتجاتيا، عمى الكبير

 مف حصتيا تراجع حساب عمى ينمك الذل النجاح ىذا -كعالميا عربيا -التقميدية البنكؾ تمحظ أف الطبيعي



 

 كالحصكؿ الحالييف عمبلئيا عمى حفاظا الميداف ىذا تدخؿ أف األفضؿ مف كجدت لذا المصرفي، السكؽ
 .المتنامى السكؽ ىذا مف شريحة عمى
 يككف مختمفة، فقد دكافع إلى يرجع إسبلمية فركع فتح عمى التقميدية التجارية البنكؾ غالبية إقباؿ إف

 الرضا كعدـ كالتقميد المنافسة بمقاييس التحرؾ ذلؾ كراء يككف اإلسبلمية، كقد لمبنكؾ المستقبؿ بأف اإليماف
 مف يتحقؽ عما األعمى العائد تحقيؽ الدافع يككف قد كما الجديد، الميداف ىذا عف البنؾ إسـ بغياب
. التجارية لمبنكؾ التقميدم باألسمكب التعامؿ

 الفكائد أخذ دكف البنكؾ في أمكاليـ إيداع في الراغبيف العمبلء مف كمتنامية كبيرة سكقية شريحة كجكد إف
 نظرا ىائمة بأرباح الكاعدة السكقية الفرصة ىذه إلستغبلؿ التقميدية البنكؾ شيية فتح قد عمييا المصرفية
 ممارسة عمى البنكؾ ىذه أقدمت ثـ كمف. كمفتيا كانخفاض األسكاؽ ىذه في المتاحة األمكاؿ لضخامة
  7.مختمفة بأشكاؿ اإلسبلمي المصرفي العمؿ

 8:كيمكف لممصارؼ التقميدية تقديـ خدمات مكافقة لمشريعة اإلسبلمية بإتباع الخيارات التالية
بتحكيؿ فرع تقميدم إلى فرع إسبلمي بالكامؿ؛ - 
أك إنشاء فركع خدمات مصرفية إسبلمية مستقمة جديدة؛ - 
كقد يتـ بإنشاء إدارات خدمات مصرفية إسبلمية مستقمة باإلدارة العامة؛ - 
أك تقديـ المنتجات اإلسبلمية مف خبلؿ فركع البنؾ التقميدية؛ - 
أك إصدار منتجات مصرفية إسبلمية في صكرة صناديؽ إستثمار إسبلمية أك منتجات تمكيمية إسبلمية؛ - 
. أك بإنشاء أقساـ لمعمؿ المصرفي داخؿ الفركع التقميدية، كأقساـ مستقمة- 
. كقد يتـ عبر عمميات استحكاذ جديدة عمى مصارؼ في المنطقة- 

. تحول البنوك التقميدية لمعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية: ثانيا
   لقد انتشرت في اآلكنة األخيرة ظاىرة تبني البنكؾ التقميدية لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي بطرؽ مختمفة، 
كيرجع سبب ىذه الظاىرة إلدارؾ مدل أىمية المصارؼ اإلسبلمية كطبيعة عمميا خصكصا مف ناحية 

. األساليب التمكيمية التي تقـك بيا
: مفهوم التحول- 1

التحكؿ  كنقطة حاؿ، إلى حاؿ مف كاالنتقاؿ آخر، مكضع إلى مكضع مف التنقؿ :يعني المغة في التحكؿ
﴿ َخاِلِديَف : مف األكؿ، كمنو قكلو تعالى حاال أحسف منيما الثاني األمر يككف أمريف بيف الفاصؿ الحد ىي

 ﴾  9.، أم تحكال كتغيرا كانتقاال(108اآلية : سكرة الكيؼ)ِفيَيا اَل َيْبُغكَف َعْنَيا ِحْكالن
إلى كضع صالح شرعا، كيكمف الفساد في   االنتقاؿ مف كضع فاسد شرعا:فيكالتحكؿ اصطبلحا أما 

الكضع القائـ المطمكب التحكؿ عنو في التعامؿ بأنكاع مف المعامبلت المصرفية المخالفة ألحكاـ الشرع، 



 

كفي الطميعة منيا التعامؿ بالربا أخذا كعطاء، ىك محـر شرعا لما ينطكم عميو مف اإلضرار بالمجتمعات 
 10.اإلسبلمية كاستغبلؿ ظركفيـ المعاشية كحاجتيـ االقتصادية

انتقاؿ المصارؼ التقميدية مف التعامؿ المحظكر شرعا إلى التعامؿ : "عرؼ بالتحكؿ المصرفي بأنومك
المباح كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، بحيث يتـ إحبلؿ العمؿ المصرفي المطابؽ ألحكاـ الشريعة 

اإلسبلمية محؿ العمؿ المصرفي المخالؼ ليا، حتى تصبح جميع أعماؿ المصرؼ كأنشطتو خاضعة 
 11".لقكاعد كأسس الشريعة اإلسبلمية

: دوافع تحول البنوك التقميدية لمعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية- 2
    مف المعمـك أف أم تغيير أك إنتقاؿ مف كضع معيف إؿ كضع آخر البد كأف يككف لو سبب، فإما أف 
يككف االنتقاؿ مف الكضع الحالي بسبب مشكمة تكاجو القائميف عميو فبلبد لتجاكزىا مف تغيير ىذا الكضع 

كاإلنتقاؿ لغيره، أك يككف سبب االنتقاؿ أك التغيير ىك اتفاؽ القائميف عمى الكضع الحالي بأف الكضع 
الجديد يحقؽ ليـ إيجابيات أكثر، أف اإلنتقاؿ إليو سيجعميـ أحسف حاال مف الكضع الذم ىـ عميو حاليا، 

كعميو فإف أىـ الدكافع التي تؤدم إلى تحكؿ المصارؼ التقميدية لمعمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
 12:ىي

 كىذا الدافع ينطمؽ مف اليدؼ األساسي الذم تيدؼ إليو المصارؼ :السعي نحو تعظيم األرباح- أ
التقميدية إليو، كىك تحقيؽ األرباح، كحيث أف العمؿ المصرفي المتكافؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يمثؿ 
مصدرا خصبا لتحقيؽ األرباح، فإتو مف الطبيعي أف تمجأ المصارؼ التقميدية إلى اإلستفادة قدر اإلمكاف 

. مف ىذا المصدر الخصب
 كىذا يعني أف الكازع الديني كاإلستجابة ألمر ا تعالى بتطبيؽ :اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية- ب

شرعو كاإللتزاـ بأكامره كنكاىيو، كىذا الدافع الرئيسي كراء تحكؿ المصرؼ التقميدم لمعمؿ كفؽ أحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية، كىذا الدافع مستمد مف مبدأ التكبة كالتكقؼ عف ممارسة األعماؿ المخالفة لمشريعة 

. اإلسبلمية كخاصة الربا
    كما اف ىناؾ دكافع ثانكية لتحكؿ المصارؼ اإلسبلمية التقميدية ترتبط بدافع السعي نحك تعظيـ 

: األرباح ارتباطا كثيقا كىي
تكسيع مجاؿ العمؿ المصرفي كاالستفادة بما ىك مسمكح مف خدمات كصيغ متكافقة مع أحكاـ الشريعة - 

. اإلسبلمية، كغير مسمكح التعامؿ بيا في ظؿ النظاـ المصرفي التقميدم
ضعؼ المصارؼ التقميدية في السكؽ المصرفي التقميدم كعجزىا عف المنافسة، كاحتماؿ تعرضيا - 

لبلنييار في المستقبؿ القريب، فيمجأ إلى إعادة إنعاش المصرؼ مف خبلؿ اإلعبلف عف التحكؿ لمعمؿ 
. كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 :  التحولباليسأ- 3



 

 13:    أىـ أساليب تحكؿ المصارؼ التقميدية لمعمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ىي
أك إنشاء فرع جديد لمعمؿ كفؽ   كيعني قياـ المصرؼ التقميدم بتحكيؿ فرع مف فركعو:التحول الجزئي- أ

، كبذلؾ يككف المصرؼ التقميدم أنمكذجا لمعمؿ المصرفي المتكافؽ مع أحكاـ  اإلسبلميةأحكاـ الشريعة
 كنضكج خبرة القائميف عميو يبدأ المصرؼ التقميدم ،بعد نجاح تجربة الفرع النمكذجيك  اإلسبلمية،الشريعة

، ثـ يتبعيا بعد ذلؾ تحكؿ المركز الرئيسي ةكفؽ خطة معيفبتعميـ التجربة عمى باقي فركع المصرؼ 
حكاـ أ كفؽ يعمؿ في تحكؿ جميع فركعو، بحيث يصير المصرؼ التقميدم بالكامؿ تو مف خبرمستفيدا

 .الشريعة اإلسبلمية
 بإعداد برنامج شامؿ التقميدم قبؿ تحكلوقياـ المصرؼ بىذا األسمكب كيتمثؿ  :التحول دفعة واحدة- ب

 إلى نظاـ إسبلمي، عمى أساس تحديد مكعد معيف إللغاء النظاـ تقميدملتحكيؿ النظاـ المصرفي اؿ
حبلؿ النظاـ المصرفي اإلسبلمي محمو،ةالمصرفي المعمكؿ بو دفعة كاحد  ككذلؾ األمر بالنسبة لباقي ، كا 

أشكاؿ التحكؿ األخرل، فإف المصرؼ يقـك بالتحكؿ إلى الشكؿ الذم اختاره دفعة كاحدة، حيث تعمـ الفكرة 
 بقصر الزمف الذم يستغرقو في التحكؿ األسمكبكرغـ تميز ىذا . عمى جميع فركع المصرؼ في آف كاحد

، كذلؾ ألف التضحيات كالخسائر التي جسيمةنو ينطكم عمى مغامرة كبيرة قد تفضي إلى مخاطر أإال 
سيكلة أك ة ، كقد يعرض المصرؼ ألـزة ستككف كبيراألسمكبسيتكبدىا المصرؼ نتيجة التحكؿ بيذا 

 مالية خانقة تشؿ حركة بعض أنشطتو التجارية كالمصرفية، أك يتعرض لمكقؼ عدـ تمبية طمبات قةضائ
سحب أصحاب الكدائع، كمع االستمرار بيذا الحاؿ يعرض نفسو لممسائمة القضائية عف حقكؽ المكدعيف 

مفرزات التحكؿ بككيفية استرجاعيا، كىذا يفتح عمى المصرؼ بابا ىك في غنى عنو، يشغمو عف االىتماـ 
 .الطبيعية أثناء فترة التحكؿ، مثؿ المشكبلت القانكنية كاإلدارية كالتدريبية كالفقيية كغيرىا

 بإعداد خطة متكاممة كشاممة لكؿ التقميدمكىك عبارة عف قياـ المصرؼ : (التدرج )التحول المرحمي- ج
تحكيؿ النظاـ المصرفي المعمكؿ بو إلى نظاـ مصرفي خاؿ مف أم  بيدؼ أقساـ كفركع المصرؼ

عمى أساس جدكلة مراحؿ التحكؿ زمنيا كفقا لمعايير شرعية كمحظكر شرعي طبقا لبرنامج مرحمي، 
كقانكنية كاقتصادية، كيتكخى الحاجة الزمنية لكؿ مرحمة مف مراحؿ التحكؿ، الستيفاء متطمباتيا مف 

.  التعديؿ كالتبديؿ
كفركعو بشكؿ متكازف  فالتحكؿ المرحمي يقـك عمى أساس تنفيذ خطة التحكؿ في جميع أقساـ المصرؼ

كمتساك، كعمى مراحؿ زمنية محددة، بحيث يتحقؽ التكامؿ لمنظاـ المصرفي القائـ عمى أساس خمك 
.  معامبلتو مف الربا أك أم محظكر شرعي آخر عند تنفيذ آخر مرحمة زمنية مف مراحؿ التحكيؿ

ف كجدت فيي مف مستمزمات إفيذا األسمكب مف التحكؿ ال يكاد يممس فيو أم مساكئ ذات أىمية، ك
 بعدـ التحكؿ، ألف التحكؿ مف نظاـ إلى نظاـ آخر ال بد أف يككف فيو خسائر ت قكرف ماالتحكؿ إذا

. كتضحيات بغض النظر عف األسمكب الذم عكلج بو التحكؿ



 

. متطمبات عممية تحول المصارف التقميدية لمعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية: ثالثا
: حتى تتحكؿ البنكؾ التقميدية لمعمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يجب أف تتكفر عدة متطمبات منيا    
: المتطمبات القانونية- 1

كيقصد بالمتطمبات القانكنية كافة األمكر كاإلجراءات التي يتكجب عمى المصرؼ القياـ بيا لكي تتـ عممية 
 14:التحكؿ كفؽ األطر القانكنية، كيتجنب بذلؾ المسألة، كتتمثؿ أىـ المتطمبات القانكنية فيما يمي

صدكر قرار عف الجمعية العمكمية لممصرؼ التقميدم بعد اجتماع يعقد بصفة غير عادية يتضمف - أ
المكافقة عمى تحكؿ المصرؼ لمعمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كما يجب مراعاة كافة المتطمبات 

. القانكنية في االجتماع التي تمنح القرار الصفة القانكنية
كيتـ في ىذا االجتماع مناقشة تحكؿ المصرؼ لمعمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كتقديـ القناعات - ب

الكافية كالدالئؿ الشرعية عمى كجكب التحكؿ كصبلحية تطبيقو، ثـ يناقش بعد ذلؾ مستمزمات التحكؿ مف 
تعديبلت أك تغيػرات في عقد تأسيس المصرؼ كنظامو األساسي، كفي حاؿ حصكؿ المشركع عمى أغمبية 
األصكات البلزمة التخاذ قرار التحكؿ ينبغي عمى مجمس اإلدارة القياـ بالتعديبلت التالية في عقد التأسيس 

. كنظامو األساسي
:  المتطمبات الشرعية- 2

كيقصد بيا كافة األمكر كاإلجراءات التي يتكجب عمى المصرؼ التقميدم القياـ بيا عند تنفيذ التحكؿ، كي 
 15:يصح تحكلو مف الناحية الشرعية، كفيما يمي أىـ ىذه المتطمبات

كقؼ التعامؿ بالفائدة؛ - أ
تعييف ىيئة رقابة شرعية؛ - ب
تعييف مدققيف شرعييف داخمييف لمقياـ بالمياـ المنكطة بيـ خبلؿ التحكؿ كبعده؛ - ج
 .استبعاد المعامبلت المخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية بجميع صكرىا كأشكاليا- د
كيمـز , ىي عبارة عف اإلجراءات التي تتعمؽ بالنظاـ اإلدارم في المصرؼ: المتطمبات اإلدارية- 3

المصرؼ تنفيذ العديد مف المتطمبات اإلدارية التي تستدعييا عممية التحكؿ، كاالستعداد لمكاجية العقبات 
 .اإلدارية الناشئة عنيا، كتشكؿ المكارد البشرية الركف األساسي في النظاـ اإلدارم لممصرؼ

لذا فإنو يتكجب عمى إدارة المصرؼ عند التحكؿ أف تقـك بإعادة تييئة كتطكير المكارد البشرية بما يتناسب 
 16:ككضعو الجديد، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي

 كىي جميع الترتيبات التي يتخذىا المصرؼ في سبيؿ تعريؼ كتكعية القكل العاممة :التهيئة المبدئية- أ
في المصرؼ، قبؿ مرحمة التحكؿ كأثنائيا بكؿ ما يتعمؽ بالطبيعة العقدية المميزة لمعمؿ المصرفي 

.  اإلسبلمي، سكاء عمى المستكل الفكرم أك عمى المستكل العممي



 

 كىك منيج متكامؿ يشمؿ الجكانب التخطيطية لكظيفة المكارد :تخطيط وتنمية الموارد البشرية- ب
البشرية مف أجؿ تكفير العدد كالنكع البلـز كالمبلئـ مف األفراد لمقياـ بالكاجبات كاألعماؿ المطمكبة، كتحقيؽ 

أىداؼ المصرؼ مف ناحية كتحقيؽ متطمبات العامميف كحاجاتيـ مف ناحية أخرل، كيقاس التخطيط 
الناجح لممكارد كالطاقات البشرية بمدل تحقيقو االستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية المتاحة، فالدراسة المتأنية 
كالكاضحة لمتطمبات التحكؿ مف المكارد البشرية قبؿ الشركع في عممية التحكؿ تسيؿ مف عممية التحكؿ 

كتنظميا كتجعميا أكثر فاعمية كتساعد عمى تبلفى العثرات المتكقعة، كتسد االحتياجات المتكقعة بما يكفؿ 
. تقدـ مسيرة التحكؿ دكف تكقؼ

 فإذا كاف المصرؼ قبؿ التحكؿ ينظر إلى كفاءة :إعادة النظر في معايير تقويم كفاءة وأداء الموظف- ج
المكظؼ مف خبلؿ قدرتو الفنية كتميزه في مجاؿ عممو فقط، فإف األمر يختمؼ بالنسبة لممصرؼ بعد 
يمانو كمدل التزامو بأحكاـ الحبلؿ كالحراـ باإلضافة إلتقانو كتميزه في  تحكلو، إذ أف اعتقاد المكظؼ كا 

مجاؿ عممو المصرفي أمر ميـ جدا لنجاح فكرة التحكؿ، لذا فإنو يتكجب عمى إدارة المصرؼ إنياء عقكد 
جميع المكظفيف الذيف تشكؿ عقيدتيـ أك قناعتيـ عائقا أماـ استيعاب فكرة التحكؿ لمعمؿ طبقان ألحكاـ 

. الشريعة اإلسبلمية
كخاصة أف طبيعة العمؿ المصرفي الجديد تتطمب : توفير احتياجات التدريب الالزمة لكافة الموظفين- د

احتياجات خاصة تختمؼ عف العمؿ المصرفي التقميدم، كليذا فإنو يتكجب عمى إدارة المصرؼ بعد 
التحكؿ مراعاة حاجة المكظفيف لممعمكمات كالخبرات الخاصة بالعمؿ المصرفي اإلسبلمي تكضيح نظـ 

. عمؿ الخدمات المصرفية اإلسبلمية سكاء كانت مرتبطة بمراحؿ اتخاذ القرارات أك أداء العمؿ
 عند بيا القياـ التقميدم المصرؼ عمى يتكجب التي المتطمبات مف العديد ىناؾ: متطمبات عامة- 4

 كنشاطو، المصرؼ عمؿ طبيعة عمى تنعكس أىمية مف المتطمبات ليذه كذلؾ لما التحكؿ لعممية تنفيذه
 17:يمي ما المتطمبات ىذه أىـ كمف التحكؿ، بعد المصرؼ سيمارسو الذم الجديد الدكر إبراز في كتساىـ

 الشريعة أحكاـ كفؽ لمعمؿ التقميدم المصرؼ تحكؿ عف لئلعبلف تميد إعبلمية بحمبلت القياـ -أ
 الندكات ىذه كتركز المتاحة، اإلعبلف كسائؿ عبر كالمحاضرات الندكات عقد خبلؿ مف كذلؾ اإلسبلمية،
ايجابياتو التحكؿ أىمية عمى كاإلعبلنات  األمر الصبر، بفارغ التحكؿ قرار إعبلف الجميكر يترقب بحيث ك 

 البداية منذ التحكؿ إنجاح في تساىـ كمعنكية مادية مكاسب كتحقيؽ جدد، عمبلء جذب في يساىـ الذم
 كثبات؛ بقكة اإلسبلمية المصرفية نحك كاالنطبلؽ

 بمعالـ كاستبداليا التقميدم المصرفي العمؿ صكرة تعكس التي السابقة كاألشكاؿ المعالـ كافة تغيير- ب
اعبلناتو المصرؼ اسـ تعديؿ مثؿ التحكؿ، بعد المصرفي العمؿ صكرة تعكس كأشكاؿ  كمكاده كشعاره ك 
 كفؽ لمعمؿ تحكلو عف كتعبر لممصرؼ الجديد التكجو تبرز بحيث الشكمية األمكر مف كغيرىا الدعائية
 اإلسبلمية؛ الشريعة أحكاـ



 

 حدكث تدارؾ يتـ بحيث التحكؿ تنفيذ كبعد أثناء الخمؿ مكاطف تتبع عمى تعمؿ متابعة لجاف تشكيؿ -ج
 تظير التي االيجابية النكاحي تعزيز عمى المجاف ىذه تعمؿ الكقت نفس كفي عالية، كدقة بسرعة خمؿ أم

اظياره التحكؿ إنجاح في يساىـ الذم األمر التحكؿ، خطكات لتنفيذ تباعا  كاالستمرار لمتفاؤؿ يدفع بشكؿ ك 
 المنشكدة؛ األىداؼ لتحقيؽ بالعمؿ

 بحيث التحكؿ، بعد المصرؼ ألنشطة المبلئمة اآللي الحاسب كنظـ المحاسبية كالقيكد المعايير إعداد- د
 كضعتو بما أساسي بشكؿ االستفادة كيمكف المستخدمة، الشرعية التمكيؿ كعقكد االستثمار صيغ مع تتفؽ
 التي كالمصارؼ بالمؤسسات خاصة محاسبية معايير مف بالبحريف الشرعية كالمراجعة المحاسبة ىيئة
 اإلسبلمية؛ الشريعة أحكاـ كفؽ تعمؿ

 عقكد باقتباس سكاء اإلسبلمي، المصرفي العمؿ يتطمبيا التي كالسجبلت كالعقكد النماذج تصميـ- ق
 .لمغرض محققة لتككف نفسو المصرؼ عقكد تعديؿ أك اإلسبلمية، المصارؼ بعض

. مساندة البنوك المركزية لمعمل المصرفي اإلسالمي في البنوك التقميدية: المحور الثاني
إف ممارسة البنؾ المركزم لمرقابة عمى البنكؾ العاممة تحت إشرافو تستدعي إستخدامو عدة أدكات،     

ىذه األدكات تككف مناسبة لبعض البنكؾ كغير مناسبة لمبنكؾ األخرل، خصكصا إذا كاف البنؾ المركزم 
. ينتيج سياسة نقدية تقميدية

.  البنوك المركزية:   أوال
تختمؼ البنكؾ المركزية عف غيرىا مف البنكؾ األخرل سكاء كاف إسبلمية أك تقميدية، مف حيث      

.  كظائفيا كأىدافيا كاألدكات التي تستعمميا لمسيطرة عمى مختمؼ تمؾ البنكؾ
: تعريف البنوك المركزية- 1

مؤسسة تقـك بالنيابة عف الحككمة بممارسة الرقابة النيائية عمى سياسة البنكؾ : "البنؾ المركزم ىك
؛ "التجارية كغيرىا مف المؤسسات المالية، كيعني بشكؿ خاص بإدارة النظاـ النقدم طبقا لسياسة الحككمة

المصرؼ الذم كظيفتو أف يراعي تدفؽ النقكد كاإلئتماف، بحيث يساعد عمى النمك : "كيعرؼ أيضا بأنو
 18؛"اإلقتصادم المنتظـ، كعمى استقرار الكحدة النقدية، كعمى التكازف الطكيؿ األجؿ في المدفكعات الدكلية

شخصية اعتبارية عامة مستقمة، حيث يتكلى تنظيـ السياسة النقدية كاإلئتمانية : "كما يعرؼ بأنو
كالمصرفية كاإلشراؼ عمى تنفيذىا كفقا لمخطة العامة لمدكلة، كلو حؽ اإلطبلع في أم كقت عمى دفاتر 

 19".كسجبلت البنكؾ، بما يكفؿ الحصكؿ عمى كافة المعمكمات التي تساعد في تحقيؽ أغراضو
:  ك المركزيةووظائف البن- 2

 20:تتمثؿ في    
البنؾ المركزم ىك بنؾ الحككمة كمستشارىا القانكني، فيي تكدع حساباتيا لديو كتقترض منو ما تحتاج - أ

إليو مف نقكد لتمكيؿ مختمؼ نفقاتيا، كما أف انفراده بإصدار األكراؽ النقدية كقدرتو عمى التأثير في الحجـ 



 

الكمي لمنقكد، جعمو يتحمؿ مسؤكلية تحقيؽ سياسة نقدية تنسجـ مع السياسة االقتصادية لمدكلة، كما يتحمؿ 
مسؤكلية المساىمة في تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف النمك االقتصادم كاستقرار قيمة العممة كبالتالي مكافحة 

كبالتالي فكظيفة البنؾ المركزم ىي اقتراح السياسة النقدية المناسبة عمى الحككمة، . التقمبات االقتصادية
ثـ تنفيذىا بعد المصادقة عمييا؛ 

البنؾ المركزم ىك بنؾ البنكؾ، فيك المؤسسة الرئيسية في النظاـ المصرفي، حيث يمارس الرقابة - ب
عمى مختمؼ المؤسسات النقدية في الدكلة، كما أنيا تمجأ إليو في حالة األزمات المختمفة التي قد تكاجييا، 
كتتـ عمى مستكاه عمميات المقاصة بيف مختمؼ البنكؾ األخرل التي تكدع جزءا مف أرصدتيا لديو، كتتمثؿ 
عممية المقاصة في تصفية فركؽ الحسابات التي تنشأ عف تعامبلتيا بيف بعضيا البعض، كباحتبللو ىذه 

المكانة فإنو يستطيع التحكـ في حجـ المعامبلت المالية كفي تكجيو السياسة النقدية لمدكلة؛ 
 .ميزه عف البنكؾ التجاريةمكىي أىـ كظائفو، كما أنيا أىـ ما : البنؾ المركزم ىك بنؾ اإلصدار- ج
:  (السياسة النقدية)أدوات البنك المركزي - 3

 أدكات مباشرة ك أخرل غير مباشرة أك يصنفيا البعض إلى أدكات كمية ك     يستخدـ البنؾ المركزم
. أخرل كيفية عمى التكالي

 ىي مجمكعة اإلجراءات التي تيدؼ بشكؿ غير :سة النقديةالمسي (الغير مباشرة)األدوات الكمية - أ
مباشر لمتأثير عمى مستكل اإلئتماف في إطار إقتصاد ما بيدؼ التأثير عمى تكمفة الحصكؿ عمى األمكاؿ 

: عمى مستكل السيكلة البنكية، كتتمثؿ ىذه األدكات في
 يقصد بيا الفائدة التي يخصـ بيا البنؾ المركزم األكراؽ التجارية التي :سياسة معدل إعادة الخصم- 

تقـك بخصميا البنكؾ التجارية لديو عمى احتياطات نقدية جديدة تستخدميا ألغراض االئتماف كمنح 
القركض لممتعامميف مف األفراد كالمؤسسات، كيرتبط ىذا المعدؿ بظركؼ سكؽ القركض، فإذا أرادت 

السمطات النقدية التكسع أك تقييد حجـ االئتماف فإنيا تمجأ إلى خفض أك رفع معدؿ الخصـ، فعندما يرفع 
البنؾ المركزم ىذا السعر فإنو ييدؼ إلى تقييد حجـ اإلئتماف أما عندما يمجأ إلى التخفيض مف ىذا 

 21.السعر فإنو يرغب في زيادة حجـ اإلئتماف
 يمـز البنؾ المركزم البنكؾ التجارية باإلحتفاظ بنسبة مف إجماؿ الكدائع :سياسة االحتياطي القانوني- 

م قانكني إجبارم، كيحدد القانكف الحد األدنى ليذه النسبة التي تشكؿ احتياطيا طالمتكفرة لدييا كاحتيا
يحتفظ بو البنؾ المركزم، الذم لو سمطة كبيرة في تغير ىذه النسبة بما يتناسب مع األكضاع االقتصادية 
السائدة، فميجأ مثبل في حالة التضخـ كالتكسع النقدم إلى رفع ىذه النسبة مما يؤدم إلى زيادة األرصدة 

النقدية لمبنكؾ التجارية لدل البنؾ المركزم بصكرة تقمؿ مف قدرة البنكؾ عمى التكسع الكبير في منح 
اإلئتماف، كما يقـك بخفض ىذه النسبة في حاالت الرككد كالكساد مما يشجع البنكؾ التجارية عمى زيادة 

 22.حجـ االقتراض كاالئتماف الممنكح بشكؿ يحدث انتعاشا اقتصاديا



 

  المالية كالتجارية، سراء األكراؽ أك ببيع المركزم البنؾ قياـ أنيا تعرؼ عمى :سياسة السوق المفتوحة- 
 الدكلة كحجـ في المتداكلة النقكد كمية عمى التأثير بيدؼ النقدية السكؽ في الحككمية السندات خاصةك

 .النقدية سياستو إطار في المراد تحقيقو لميدؼ كتبعا السائدة، االقتصادية الظركؼ حسب االئتماف،
 كجو عمى التجارية البنكؾ كسيكلة عامة بصفة النقدية السكؽ سيكلة زيادة المركزم البنؾ يستيدؼ فعندما

 في حيف كالتجارية، المالية لؤلكراؽ مشتريا السكؽ يدخؿ التكسعية، النقدية السياسة طريؽ عف الخصكص
 23.التقميدية النقدية السياسة إطار في العكس استيدافو عند ليا بائعا يككف

ىي األدكات التي تسعى إلى التأثير عمى االئتماف مف : لمسياسة النقدية (المباشرة)األدوات الكيفية - ب
 24:حيث نكعية ك مجاالت استخدامو، ك تتمثؿ في

 يقـك البنؾ المركزم بيذه السياسة بيدؼ منح االئتماف حسب القطاعات ذات األكلكية، :تأطير القروض- 
ففي أكقات التضخـ مثبل يقيد اإلئتماف بالقطاعات التي ىي سبب في ذلؾ كالعكس عمى القطاعات 

األخرل، كما يمكف أف تتعمؽ بمعيار أجؿ القرض، أما في حاالت التضخـ الجامح تكف سياسات تأطير 
القركض إجبارية، فيقـك البنؾ المركزم بتحديد الحد األقصى لمقركض الممنكحة أك تحديد معدؿ نمك 

. القركض
 تيدؼ ىذه اإلجراءات اإلنتقائية إلى تسييؿ الحصكؿ عمى أنكاع خاصة :السياسة االنتقائية لمقروض- 

مف القركض أك مراقبة تكزيعيا أحيانا أخرل، كعادة ما تككف ىذه القركض في شكؿ سقكؼ مخصصة 
ألىداؼ معينة كاليدؼ مف ىذه اإلجراءات ىك التأثير عمى اتجاه القركض نحك المجاالت المراد النيكض 

بيا أك تحفيزىا أك لتسييؿ نقؿ المكارد المالية مف قطاع آخر، كالتي تتماشى مع أىداؼ السياسة 
: االقتصادية لمدكلة، كمف محددات ىذه السياسة مايمي

 فإذا أراد البنؾ المركزم أف يشجع بعض األنشطة يقـك : إعادة خصـ األكراؽ فكؽ مستكل السقؼ
بإعادة خصـ الكمبياالت الخاصة بيذه القركض كقركض الصادرات حتى بعد تجاكز السقؼ المحدد مع 

 استعماؿ معدؿ إعادة الخصـ العادم؛
 كالغرض مف ذلؾ ىك كبح الطمب عمى البضائع، كيستخدـ : كضع قيكد عمى االئتماف االستيبلكي

 لمتقميؿ مف التضخـ؛
 حيث تقـك السمطات : التمييز بأسعار الفائدة عمى القركض الممنكحة لقطاعات اقتصادية مختمفة

النقدية بتخفيض أسعار الفائدة عمى التمكيبلت المقدمة في المجاالت التي تريد الدكلة تشجيعيا بيدؼ 
 تخفيض تكاليؼ إنتاج ما؛

  ىكامش الضماف المطمكبة كيككف ذلؾ بإحداث تغيير في ىكامش الضماف المطمكبة عمى القرض
. الممنكحة مف أجؿ المضاربة سكاءا بالزيادة أك بالنقصاف

 25:كتتمثؿ في: أدوات مباشرة أخرى- 



 

 كفيو يقـك البنؾ المركزم بنشر بيانات صحيحة عف حالة االقتصاد القكمي كما يناسبو :أسموب العالنية- 
 الجميكر، كذلؾ بيدؼ كسب ثقة الرأم العاـ كالبنكؾ ـمف سياسة معينة لبلئتماف المصرفي ككضعيا أما

التجارية مف أجؿ إقناعيـ في مساندة كدعـ السياسة النقدية التي يقرىا البنؾ المركزم في التكجيو كالرقابة 
. عمى االئتماف

 كيتمثؿ في التكجييات كالتصريحات كالنصائح التي يكجييا البنؾ المركزم :أسموب اإلقناع األدبي- 
لمبنكؾ التجارية مف خبلؿ عقد المقاءات مع مسؤكلي ىذه البنكؾ لتكضيح ىدؼ البنؾ المركزم الذم يرمي 

. تحقيقو في شؤكف النقد كاإلئتماف
 كفيو يصدر البنؾ المركزم األكامر كالتعميمات المباشرة لمبنكؾ :أسموب األوامر والتعميمات الممزمة- 

ال تعرضت لمعقكبات مف قبؿ البنؾ المركزم . التجارية كالتي تصبح ممزمة بتنفيذىا كا 
. عالقة البنك المركزي مع البنوك اإلسالمية ودوره في تفعيل العمل المصرفي اإلسالمي :ثانيا
يمكف لمبنؾ المركزم المساىمة في تفعيؿ العمؿ المصرفي اإلسبلمي في البنكؾ التقميدية مف خبلؿ     

. تكفير آليات عديدة إضافة تقديمو الدعـ المناسب لنجاح ىذه العممية
: عالقة البنك المركزي مع البنوك اإلسالمية- 1

     تختمؼ عبلقة بنكؾ اإلسبلمية بالبنكؾ المركزية بحسب الببلد التي نشأت فييا كتنشط في ساحتيا 
كتبعا الختبلؼ نظرة كؿ بنؾ مركزم لمنشاط المصرفي اإلسبلمي كاألىمية التي يكلييا إلييا، كتبعا لذلؾ 

 26:يمكف التمييز بيف ثبلثة نماذج أك اشكاؿ لعبلقة بنكؾ المشاركة بالبنكؾ المركزية كالمتمثمة في
 كيقصد بيا تمؾ البنكؾ التي تنشط في كؿ مف :بنوك إسالمية تنشط في إطار نظام مصرفي إسالمي- أ

باكستاف إيراف كالسكداف، ىذه الدكؿ التي عممت عمى أسممة أنظمتيا المصرفية كجعمتيا متكافقة مع مبادئ 
. الشريعة اإلسبلمية كخاضعة لضكابط المعامبلت المالية في االقتصاد اإلسبلمي

كيمكف اعتبار ىذه البنكؾ تعمؿ في البيئة المصرفية المناسبة ليا، حيث أف النظاـ مستمد مف أسس نظاـ 
المشاركة كالبنؾ المركزم يتعامؿ كفؽ معايير كضكابط متكافقة مع الشريعة اإلسبلمية كىك ما يجعؿ 

. البنكؾ اإلسبلمية ال تكاجو مشاكؿ يمكف أف تعرقؿ مسيرتيا أك نشاطيا
 كيقصد بيا تمؾ البنكؾ التي تنشط في :بنوك إسالمية تنشط في إطار النظام المصرفي المزدوج- ب

سبلمي، حيث تنشط بنكؾ المشاركة الى جانب  الدكؿ التي تعترؼ بكجكد نظاميف مصرفيف تقميدم كا 
البنكؾ التقميدية ككفؽ قكانيف خاصة منظمة لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي تراعي إلى حد بعيد طبيعة عمميا 
كالمبادئ التي تحكميا مما جعميا تتميز بمجمكعة مف االمتيازات كاإلعفاءات بالمقارنة مع البنكؾ التقميدية 

. كمف بيف ىذه الدكؿ تكجد ماليزيا، تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، اليمف، سكرية، كلبناف
 كيقصد بيا تمؾ البنكؾ التي تعمؿ كتنشط :بنوك مشاركة تنشط في إطار النظام المصرفي التقميدي- ج

في دكؿ تعتمد النظاـ المصرفي التقميدم، بيد أنو يمكف التمييز في ىذا النمكذج اختبلؼ كتفاكت بيف 



 

بمداف في درجة التفيـ لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي حيث يعمؿ عدد مف بنكؾ إسبلمية كفؽ مبادئ العمؿ 
بالدانمارؾ ك " المصرؼ اإلسبلمي الدكلي" المصرفي التقميدم دكف أم تمييز أك تحييد كمثاؿ ىذه الحالة 

. بسكيسرا" دار الماؿ اإلسبلمي"
إف اإلختبلؼ كالتميز في طبيعة عمؿ البنكؾ اإلسبلمية يفرض عمى البنؾ المركزم في أم دكلة أف     ك

يتعامؿ بطريقة خاصة كمتميزة أيضا مع ىذه البنكؾ دكف أف يعاني ذلؾ خركجيا عف دائرة رقابتو، بؿ 
المطمكب ىك استخداـ أدكات كأساليب خاصة ليذه الرقابة تتبلءـ كطبيعة عمميا، كأىـ الجكانب التي يجب 

: أف تشمميا ىذه الرقابة المتميزة ىي
نسبة اإلحتياطي القانكني، عمى أساس قدرة البنكؾ اإلسبلمية المحدكدة عمى أساس إنشاء النقكد؛ - 
نسبة السيكلة كالعناصر المككنة ليا، عمى أساس اإلختبلؼ في طبيعة األصكؿ؛ - 
مساىمة البنكؾ اإلسبلمية في رؤكس أمكاؿ الشركات، عمى أساس زيادة حجـ الكدائع اإلستثمارية عف - 

الكدائع الجارية لدييا، كتمقي األكلى عمى أساس المضاربة؛ 
. لياتيا التمكيميةـتممؾ البنكؾ اإلسبلمية لمعقار كالمنقكؿ في إطار ع- 

كباإلضافة إلى الجكانب الرقابية السابقة، يتطمب األمر مف البنؾ المركزم القياـ بكظيفة الممجأ األخير 
لئلقراض بطريقة تتبلئـ كطبيعة عمؿ البنكؾ اإلسبلمية، عمى أساس عدـ تعامؿ ىذه البنكؾ بالفائدة أخذا 

  27.كعطاءا
: آليات مساندة البنك المركزي لمعمل المصرفي اإلسالمي في البنوك التقميدية- 2

     يمكف إقتراح مجمكعة مف اآلليات التي يمكف لمبنؾ المركزم تبنييا مف أجؿ مساندة العمؿ المصرفي 
: اإلسبلمي في البنكؾ التقميدية

 حيث يمكف لمبنؾ المركزم تفعيؿ العمؿ المصرفي اإلسبلمي في البنكؾ التقميدية :منح التراخيص- أ
الراغبة في التحكؿ أك فتح نكافذ أك فركع إسبلمية مف خبلؿ منح التراخيص ليا كتسييؿ مختمؼ 

. اإلجراءات كالمتطمبات البلزمة لممارسة ىذا العمؿ
فيما يخص إحبلؿ أدكات مالية إسبلمية بدؿ التقميدية إلعادة تمكيؿ : تغيير سياسة البنك المركزي- ب

الفركع اإلسبلمية لمبنكؾ التقميدية كخصكصا في بيئة عمؿ مصرفية تسيطر عمييا الصيرفة التقميدية كذات 
ذا اراد البنؾ المركزم تشجيع البنكؾ التقميدية عمى التحكؿ نحك الصيرفة اإلسبلمية،  سياسة نقدية بحتة، كا 
فيجب عميو تبني كاالعتماد عمى أدكات السياسية النقدية اإلسبلمية المناسبة كسف قكانيف كسياسات مكاتية 
ليا، بغض النظر عف كجكد سياسة نقدية تقميدية، يطبقيا البنؾ المركزم عمى البنكؾ التقميدية الناشطة، 

كيعني ذلؾ أف التعامؿ يككف كفؽ طبيعة عمؿ كؿ بنؾ أك فرع، أم سياسة تقميدية نقدية مع البنكؾ 
ؾ التقميدية التي تبنت العمؿ كالتقميدية كسياسة نقدية إسبلمية مع البنكؾ اإلسبلمية كمثيمتيا مف البف

. المصرفي اإلسبلمي



 

 التي يمكنيا مراقبة عمؿ ىذه البنكؾ كالحرص عمى تطبيقيا :إقامة هيئة شرعية في البنوك المركزية- ج
. ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كعدـ مخالفتيا

تككيف مختمؼ العامميف في مجاؿ التمكيؿ اإلسبلمي، في ظؿ اختبلؼ  :إقامة ورشات دورات تدريبية- د
. أسس كطبيعة عمؿ التمكيؿ التقميدم عف اإلسبلمي

. التحول المصرفي في السعودية: المحور الثالث
لناشطة في السعكدية، رغـ القد مست ظاىرة التحكؿ المصرفي عددا معينا مف البنكؾ التقميدية     

. التحديات التي يمكف أف تكاجو ىذه العممية
 . تجارب بعض البنوك التقميدية السعودية في التحول لمصيرفة اإلسالمية:أوال
 . اقتصرت دراستنا عمى ثبلث تجارب لبنكؾ سعكدية تحكلت لمعمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية    
: البنك األهمي التجاري- 1

    البنؾ األىمي التجارم ىك أعرؽ البنكؾ السعكدية، كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة كيعتبر 
 ق 1373 ربيع الثاني 20أكؿ بنؾ سعدم النشأة، حيث بدأ البنؾ نشاطو بمكجب األمر السامي في 

 دخمت الحككمة السعكدية ممثمة في صندكؽ االستثمارات 1999، في عاـ 1953 ديسمبر 26: لالمكافؽ 
٪  مف أسيـ شركة 90.71كيمتمؾ البنؾ األىمي . العامة التابعة لكزارة المالية مساىمة بأغمبية ممكية البنؾ

٪ في بنؾ تركيا 67.03األىمي المالية الشركة الرائدة في المصرفية األستثمارية، كما يمتمؾ البنؾ األىمي 
 28.فاينانس كاتيميـ بانكاسي البنؾ الرائد في قطاع المصرفية اإلسبلمية

ف ىتماـ نظر محؿ كانت التجارم األىمي البنؾ اإلسبلمي في المصرفى العمؿ إدخاؿ فكرة كا   مبلؾ كا 
 عمبلء مف العريض القطاع لرغبات كتحقيقا بمشركعيتو منيـ سنة، إيمانا عشريف مف أكثر منذ البنؾ
 لمبنكؾ التطبيقية التجارب يتابعكف البنؾ مبلؾ ظؿ حيث اإلسبلمي، المصرفي العمؿ نحك لمتكجو البنؾ

إدخاؿ  كعالميا، كبات عربيا اإلسبلمية بالمصرفية الخاصة كالمؤتمرات الندكات فى كيشارككف اإلسبلمية
  .العميا اإلدارة أىداؼ التجارم مف األىمى البنؾ داخؿ اإلسبلمي المصرفى العمؿ كتطكير

 بتأسيس بدأ حيث اإلسبلمية، المصرفية نحك التحكؿ فى التدرج منيج التجارم األىمي البنؾ إعتمد كقد ىذا
دارة  عاـ إسبلميا فرعا أنشأ ، ثـ1987 عاـ اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع متكافؽ إستثمارم صندكؽ كا 

 فرعا 200 عمى ما يزيد تحكيؿ تـ كقد ،1992 عاـ اإلسبلمية المصرفية لمخدمات إدارة ثـ ،1990
 مالتجار االىمي البنؾ فى التدريجي التحكؿ تجربة مرت ، كقد2005 منتصؼ حتى اإلسبلمية لممصرفية
 29:التالية بالخطكات

 في إسبلمية مصرفية منتجات لتقديـ دراسة عمؿ تـ الماضي الميبلدم القرف مف الثمانينات في بداية- أ
 التطبيؽ؛ عند صدل الدراسة ىذه األمكاؿ، كلـ تمؽ كتشغيؿ جذب مجالي



 

 المصرفي العمؿ إلدخاؿ مبكرة محاكالت ىناؾ كانت الماضي القرف مف الثمانينات بمنتصؼ- ب
 تصميـ تـ كقد الغرض، ليذ عربي كممارس أجنبي بخبير اإلستعانة كتـ البنؾ، أنشطة ضمف اإلسبلمي

 حيز تدخؿ كلـ العميا، اإلدارة مف القناعة المقدمة المجيكدات تمؽ كلـ العمؿ، كأدلة النماذج مف عدد
 تجارب معمؿ ليككف المممكة بنكؾ كؿ فيو تساىـ إسبلمي لبنؾ فرع انشاء إقتراح تـ كما التطبيؽ،
 آنذاؾ؛ البنكؾ مف ترحيبا الفكرة تبلؽ كلـ ..اإلسبلمية لممصرفية

 األىمي صندكؽ كىك المرابحة بنظاـ يعمؿ إسبلمي إستثمار صندكؽ أكؿ إنشاء تـ 1987 عاـ -ج
 الدكلية؛ السمع تجارة فى المرابحة صيغة عمى السمع، الذىي يعتمد في العالمية لممتاجرة

المدير العاـ  مف شخصي بقرض (بجدة حائؿ شارع فرع)إسبلمي  فرع أكؿ إنشاء تـ 1990في عاـ - د
 ليا يسند مستقمة إدارة إنشاء بضركرة البنؾ إدارة لدل قناعة الفرع حققو الذل النجاح أدل لمبنؾ آنذاؾ، كقد

 .اإلسبلمي المصرفي العمؿ كتطكير تنمية
 كتحكيؿ إنشاء عمى بدكرىا لتشرؼ اإلسبلمية المصرفية الخدمات إدارة إنشاء تـ 1992في عاـ - ق

 اإلستقبلؿ منحيا أكلى، كتـ كمرحمة فرعا 26 تحكيؿ الييا كأسند اإلسبلمي، المصرفي العمؿ الى الفركع
البنؾ؛  كفركع إدارات بقية عف كاإلدارم المالي

 كاإلقتصاد الشريعة فقياء مف عمماء ثبلثة تضـ الشرعية لمرقابة ىيئة تعييف تـ 1996في عاـ - ك
 اإلسبلمي؛

 كعمى اإلسبلمية المصرفية الخدمات ادارة أداء عمى يشرؼ شرعي مراقب تعييف  تـ1999في عاـ - ز
 كحدة تككيف الشرعية، كتـ الييئة بقرارات التزاميا مف لمتأكد اإلسبلمية لممصرفية تحكيميا تـ التى الفركع
 تأدية عمى الشرعية الييئة لتعاكف الشرعي المراقب إشراؼ تحت لتعمؿ الشرعى كالتدقيؽ الشرعية لمرقابة

 ليا كأسند البنؾ، داخؿ التنفيذية كاألجيزة كاإلدارات الشرعية الييئة بيف الكصؿ حمقة كلتككف كظيفتيا،
 الشرعي كلمييئة؛ لممراقب تقاريرىا كرفع الشرعية الييئة بقرارت المحكلة الفركع التزاـ مف التحقؽ ميمة

 القصيـ مناطؽ فركع كؿ بتحكيؿ كذلؾ فرعا 72 الى المحكلة الفركع عدد  كصؿ2002 بداية مع - ح
 المنتجات بتقديـ التقميدية لمفركع السماح تـ كما اإلسبلمي، المصرفي لمعمؿ المنكرة كالمدينة المكرمة كمكة

 اإلسبلمية المصرفية المنتجات تقديـ عمى الشرعية الييئة مكافقة عمى الحصكؿ بعد المصرفية اإلسبلمية
 اإلسبلمي؛ المصرفي لمعمؿ الفركع كؿ لتحكيؿ تمييدية كمرحمة البنؾ فركع بكؿ
 الفركع عدد مف فرعا 111 اإلسبلمية المصرفية الى المحكلة الفركع عدد  كصؿ2004 في بداية- ط

 العميا اإلدارة مف المصرفي اإلسبلمي لمعمؿ لجنة تشكيؿ تـ كقد فرعا، 248 الى كصمت التى اإلجمالية
التحكؿ؛  خطط كتقييـ كتتابع لتشرؼ بالبنؾ

 عمى بالمممكة البنؾ فركع جميع نشاط يقتصر بأف قرارا البنؾ إدارة مجمس  إتخذ15/05/2005في - م
 غايتو المجمس مكعد كحدد اإلسبلمية، الشرعة أحكاـ مع المتكافقة المصرفية المنتجات ك الخدمات تقديـ



 

 الخدمات إدارة مع لؤلفراد المصرفية الخدمات إدارة دمج تـ كقد القرار، ىذا لتطبيؽ 2005 عاـ نياية 
 عدد بمغ كقد " لؤلفراد اإلسبلمية المصرفية الخدمات ادارة " إسـ تحت كاحدة إدارة فى اإلسبلمية المصرفية

 . البنؾ فركع إجمالي مف ٪65 بنسبة فرعا 161 التاريخ ىذا فى اإلسبلمية لممصرفية المحكلة الفركع
 30. تقدـ خدمات مصرفية إسبلمية2015 فرعا بنياية عاـ 352كبمغ إجمالي فرع البنؾ بالمممكة 

: بنك الجزيرة السعودي- 2
     تأسس بنؾ الجزيرة كشركة مساىمة سعكدية مسجمة في المممكة العربية السعكدية بمكجب المرسـك 

، كقد بدأ البنؾ أعمالو (1975 يكنيك 21) ىػ 1395 جمادل الثانية 12ـ الصادر بتاريخ /46الممكي رقـ 
بعد أف استحكذ عمى فركع بنؾ باكستاف الكطني في  (1976 أكتكبر 9)ىػ 1396 شكاؿ 16بتاريخ 

مجمكعة "المممكة العربية السعكدية، يعتبر بنؾ الجزيرة مف المؤسسات المالية القيادية السريعة النمك، كىك 
مالية سعكدية تضع العميؿ في مركز اىتماميا، كتعمؿ دكما عمى تطكير خدمات كمنتجات مبتكرة متكافقة 
مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كتمبي احتياجات جميع العمبلء مف أفراد كشركات كىيئات يقدميا مكظفكف 

، كذلؾ عند إتخاذ مجمس إدارة البنؾ لقرار استراتيجي في "أكفاء كمتخصصكف يتفانكف في خدمة العميؿ
.  ، بتحكيمو مف بنؾ تقميدم إلى بنؾ تتكافؽ جميع أعمالو مع أحكاـ الشريعة1998عاـ 

كلضماف ذلؾ، قاـ البنؾ بتأسيس إدارة شرعية ضمف ىيكمو التنظيمي مع تأسيس ىيئة شرعية تتألؼ مف 
عدد مف الشيكخ كالعمماء المتخصصيف في المصرفية اإلسبلمية لمراقبة أعماؿ البنؾ كاعتمادىا حاؿ التأكد 

.  مف تكافقيا مع أحكاـ الشريعة
 نجح البنؾ في تحكيؿ جميع فركعو لمعمؿ بمقتضى أحكاـ الشريعة، كبدأ في قطؼ نتاج 2002في عاـ 

ىذا الجيد الكبير كالتحكؿ االستراتيجي كالتميز الخدماتي محققا نمكا مطردا عزز كجكده كصكرتو في 
. السكؽ المصرفي

 نجح البنؾ في تحكيؿ جميع عممياتو كأنشطتو بالكامؿ مع ما يتكافؽ كأحكاـ الشريعة، كفي 2007في عاـ 
ذات العاـ شيد البنؾ زيادة رأسمالو المدفكع ليصبح ثبلثة مميارات لاير سعكدم جاءت جميعيا مف األرباح 

. المحققة
كبنؾ الجزيرة ىك البنؾ األكؿ في المممكة العربية السعكدية الذم بادر بإطبلؽ برنامج تكافؿ تعاكني عاـ 

كمنذ ذاؾ الحيف .  كبديؿ متكامؿ متكافؽ مع أحكاـ الشريعة عف برامج التأميف عمى الحياة التقميدية2002
كالتكافؿ التعاكني أثبت كجكده كقائد لسكؽ التكافؿ التعاكني ككاف األسرع في تمبية متطمبات العمبلء في 

  31.إطار التحسينات المطردة التي طرأت عميو سكاء مف حيث البنية التحتية أك المنتجات أك المكارد
:  البنك السعودي الفرنسي- 3

ـ الصادر /23   تأسس البنؾ السعكدم الفرنسي كشركة مساىمة سعكدية، بمكجب المرسـك الممكي رقـ 
، كيرتبط البنؾ السعكدم بشراكة استراتيجية مع كريدم أجريككؿ بنؾ التمكيؿ 1977 جكاف 4بتاريخ 



 

٪ مف رأس ماؿ البنؾ كيعتبر أحد أعضاء البارزيف في مجمكعة كريدم 31.1كاالستثمار، الذم يمتمؾ 
أجرككؿ، الذم كاف أكؿ بنؾ يؤسس في فرنسا، كيعد كاحدا مف أكبر عالمية في منطقة اليكرك، كييدؼ 

ىذا البنؾ إلى تقديـ كافة أنكاع الخدمات المصرفية لمعمبلء المحمييف كالدكلييف، كيسعى إلى تككيف 
عبلقات عمؿ كثيقة كطكيمة المدل مع كافة العمبلء كاكتساب كالئيـ مف خبلؿ تقديـ الخبرات المصرفية 

 32.المتميزة كالحمكؿ المالية المبتكرة
 كالخدمات المنتجات تقديـ خبلؿ مف اإٍلسبلمي المصرفي لمعمؿ بالتحكؿ الفرنسي السعكدم المصرؼ بدأ

مشاركة كمرابحة  عمميات بتمكيؿ قياـ طريؽ عف التقميدية كذلؾ كالخدمات المنتجات جانب إلى اإلسبلمية
إشراؼ  كذلؾ تحت األفراد قطاع عمبلء كخاصة المصرؼ عمبلء لكافة التكرؽ منتج تقديـ ككذلؾ لعمبلئو

 ذلؾ عمى كمثاؿ األطراؼ متعددة إسبلمية تمكيؿ صفقات بعقد قيامو إلى باإلضافة شرعية، رقابة بيئة
 اتحاد لشركة بقيمة مميارات لاير األطراؼ متعدد إسبلمي تمكيؿ اتفاقية بعقد 2004 عاـ منتصؼ في قيامو

. اإلماراتية اتصاالت
 المصارؼ بيف الكبير كالتنافس اإلسبلمية الصيرفة قطاع شيده الذم النمك بعد ك2005كفي عاـ 
 مجاؿ نشاطو في استراتيجية لتكسيع خطة بإعداد الفرنسي السعكدم المصرؼ بدأ كالتقميدية، اإلسبلمية
 اإلجراءات باستكماؿ بدأ ذلؾ أجؿ مف اإلسبلمية الفركع مدخؿ تبني خبلؿ مف كذلؾ اإلسبلمية الصيرفة
 باإلضافة إسبلمية فركع إلى فركعو التقميدية بعض بتحكيؿ قرارا  اتخذ حيث المدخؿ، ىذا لتبني البلزمة

 .جديدة إسبلمية فركع افتتاح إلى
 فرع إلى تقميدم فرع مف مكة فرع تحكيؿ في الفرنسي السعكدم المصرؼ  نجح2006عاـ  كفي

 3 بافتتاح المصرؼ قياـ إلى باإلضافة اإلسبلمية المصرفية كالمنتجات الخدمات لتكفير فقط متخصص
 .الحماـ أـ كفرع األندلس، كفرع الخميج، إسبلمية في فرع فركع
 التابع المصرفي المعيد قبؿ مف تدريبية لدكرة اإلسبلمية الفركع مكظفي بإخضاع المصرؼ إدارة قامت كما

 .كالخدمات المنتجات مف النكع ىذا مع التعامؿ في إمكاناتيـ لتعزيز السعكدم العربي النقد لمؤسسة
كافة  امتثاؿ ضماف ميمتيـ أعضاء ثبلثة مف مككنة شرعية رقابة بيئة بإنشاء المصرؼ قاـ كما

 33.اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ المعامبلت

 
دور مؤسسة النقد السعودي في دعم ظاهرة تحول البنوك التقميدية لمعمل وفق أحكام الشريعة : ثانيا

. اإلسالمية
يمكف لمبنكؾ المركزية أف تساىـ في تفعيؿ الصيرفة اإلسبلمية في البنكؾ التقميدية مف خبلؿ مكقفيا      
. يجابي، كمدل مساندتيا مف خبلؿ تكفير مختمؼ التسييبلت البلزمة ليذا التحكؿاإل
 :مؤسسة النقد السعودي- 1



 

 أنشئت مؤسسة النقد العربي السعكدم في عيد جبللة الممؾ عبد العزيز طيب ا ثراه بمكجب     
 30/4/1/1046 األكؿ برقـ 20/4/1952: ل ىػ المكافؽ 25/7/1371مرسكميف ممكييف صدرا بتاريخ 

كقضى بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعكدم كأف تككف مدينة جدة مقرا ليا كتفتح ليا فركعا في المدف 
 باعتماد كثيقة النظاـ األساسي لمؤسسة 30/4/1/1047كاألماكف التي تدعك إلييا الحاجة، كالثاني برقـ 

كبدأت مؤسسة النقد العربي . النقد العربي السعكدم الممحقة بالمرسـك كاألمر بكضعيا مكضع التنفيذ
 (.4/10/1952المكافؽ ) ىػ 14/1/1372السعكدم مزاكلة عمميا في مدينة جدة بتاريخ 

صدر مرسـك ممكي باعتماد جنيو الذىب السعكدم  (16/10/1952: لالمكافؽ )ق 26/1/1372  في 
ق 3/2/1372عممة رسمية لممممكة، كصدرت أكؿ عممة ذىبية سعكدية باسـ الممؾ عبد العزيز في 

(. 22/10/1952: لالمكافؽ )
ىػ عدؿ نظاـ 1377- ىػ 1375   نتيجة لبلزمة النقدية كالمالية التي كاجيتيا المممكة خبلؿ الفترة 
المكافؽ ) ىػ 23/5/1377 كتاريخ 23مؤسسة النقد العربي السعكدم حيث صدر المرسـك الممكي رقـ 

الذم أكد عمى استقبللية المؤسسة كأككؿ إدارتيا لمجمس إدارة يشرؼ عمى عمميا كأناط  (15/11/1957:ل
بو مسؤكلية حسف سير اإلدارة ككفاية المؤسسة كمنحو كافة الصبلحيات البلزمة كالمبلئمة لتحقيؽ ىذا 

 34.الغرض
: موقف مؤسسة النقد السعودي من ظاهرة التحول- 2

    أدركت المممكة العربية السعكدية أىمية المنتجات كالخدمات المصرفية المتكافقة مع الشريعة 
اإلسبلمية، كتشجع  مؤسسة النقد العربي السعكدم البنكؾ العاممة في المممكة عمى تمبية متطمبات السكؽ 

كفي الكقت الحالي، تقدـ البنكؾ العاممة في المممكة خدمات مصرفية تتفؽ مع . كتقديـ تمؾ الخدمات
كيختمؼ حجمو مف مصرؼ آلخر حيث تقدـ بعض . الشريعة اإلسبلمية كينمك ىذا النشاط بشكؿ متسارع

المصارؼ خدماتيا كمنتجاتيا جميعيا كفؽ منيج المصرفية المتكافقة مع الشريعة اإلسبلمية، كالبعض 
اآلخر يقدميا مف خبلؿ فركع أك كحدات محددة، كتمارس مؤسسة النقد العربي السعكدم ميمة الرقابة 
كاإلشراؼ كالتنظيـ عمى األنشطة المصرفية المتكافقة مع الشريعة اإلسبلمية باألسس نفسيا التي تطبؽ 

ككذلؾ، تطبؽ عمييا معايير كفاية رأس الماؿ كالسيكلة . عمى األعماؿ المصرفية التجارية التقميدية
كقد قامت المؤسسة، بالتعاكف مع المصارؼ كالمؤسسات . كالمتطمبات الرقابية كاإلشرافية األخرل جميعيا

 36: كبالتالي35المالية السعكدية،
 العمؿ تقدـ التي البنكؾ عمؿ ينظـ السعكدم العربي النقد مؤسسة عف خاص قانكف يصدر كلـ- 

 المصرفي العمؿ بمزاكلة رسمية تراخيص النقد مؤسسة تمنح لـ ثـ كمف اآلف، حتى اإلسبلمي المصرفي
 التقميدم؛ البنؾ داخؿ اإلسبلمي



 

 النقد مؤسسة أف إال اإلسبلمي المصرفي العمؿ بمزكلة السعكدية لمبنكؾ رسمية تراخيص منح عدـ رغـ -
 كالتعميمات بالقكاعد التزاميا بشرط اإلسبلمي المصرفي العمؿ تقديـ عمى أقدمت التي البنكؾ تعارض لـ

 تقميدم؛ لبنؾ إسبلمية إدارة أك فرع أم إغبلؽ عمى تقدـ كلـ التقميدم، لمعمؿ المنظمة
 بعدة اإلسبلمية المصرفية تمارس التي التقميدية لمبنكؾ الدعـ السعكدم العربي النقد مؤسسة  تقدـ -

 :منيا كسائؿ
دارة بتأسيس ليا الترخيص -  .اإلسبلمية االستثمار صناديؽ كا 
 .2000 عاـ منذ النقد لمؤسسة التابع المصرفي بالمعيد اإلسبلمي المصرفي لمتدريب كحدة إنشاء -
 .اإلسبلمي المصرفي العمؿ تطبيؽ مشكبلت ببحث المتعمقة كالندكات المؤتمرات تنظيـ- 
 لبحثؿ التقميدية البنكؾ في اإلسبلمية المصرفية عف كالمسؤكليف المؤسسة بيف شيرية اجتماعات تنظيـ- 
يجاد العمؿ مشاكؿفي   .الحمكؿ كا 

: الخاتمة
اف تكجو البنكؾ التقميدية لمعمؿ كفؽ احكاـ الشريعة االسبلمية، يحمؿ في طياتو الكثير مف االىداؼ     

مف بينيا جذب المزيد مف العمبلء كالسعي نحك تعظيـ االرباح، كالرغبة في تغيير طريقة عمؿ ىذه البنكؾ 
. ك البحث عف خدمات مصرفية بديمة تمكنيا مف المنافسة في السكؽ المصرفية

اف تغيير البنكؾ التقميدية لمسار عمميا يتطمب تنفيذ احكاـ الشريعة االسبلمية عدـ التعامؿ بالفائدة 
. المحرمة شرعا كعدـ الخمط بيف المعامبلت التقميدية ك االسبلمية

: النتائج
: مف خبلؿ استعراضنا تـ التكصؿ الى النتائج التالية    
التحكؿ المصرفي ىك تغيير جذرم اك نسبي في االعماؿ البنكؾ التقميدية كانتقاليا لمعمؿ بإحكاـ الشريعة - 

. االسبلمية
. لتفعيؿ التمكيؿ االسبلمي في البنكؾ التقميدية يجب تكفير عدة متطمبات قانكنية كشرعية  إدارية- 
 لمعمؿ كفؽ بأكمموتتخذ عممية التحكؿ المصرفي عدة اساليب فقد تتـ بالتحكؿ كمي أم انتقاؿ البنؾ - 

. أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أك قد تتـ بالتحكؿ الجزئي أك التدرج
. انتياجو نحك الصيرفة اإلسبلمية يعتبر التدرج أىـ أسمكب يمكف لمبنكؾ التقميدية- 
. جميع السمطات النقديةجيكد ر ؼعممية التحكؿ المصرفي عممية صعبة كمعقدة تتطمب تظا- 
دارم يحتكم عمى عدد -  يدعـ البنؾ المركزم عممية التحكؿ المصرفي، مف خبلؿ تكفير إطار قانكني كا 

. معيف مف اإلجراءات التي بإمكانيا تسييؿ عممية التحكؿ
بالرغـ مف تطبيؽ مؤسسة النقد السعكدم لمسياسة نقدية تقميدية عمى البنكؾ اإلسبلمية، إال أنيا لـ - 

. تعارض عممية تحكؿ البنكؾ التقميدية لمعمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية



 

:  التوصيات
 :في ضكء النتائج السابقة نقدـ التكصيات التالية    
. العمؿ عمى تشجيع البنكؾ التقميدية الراغبة في التحكؿ لمعمؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية- 
ضركرة إقامة ىيئة شرعية عمى مستكل البنؾ المركزم لتسييؿ عممية تحؿ البنكؾ التقميدية، تمعب دكر - 

. المراقب الشرعي لعمؿ ىذه البنكؾ
إقامة كرشات تدريبية كتككينية حكؿ الصيرفة اإلسبلمية لئلطارات العاممة في البنكؾ التقميدية كالتي - 

. قامت بعممية التحكؿ المصرفي
. محاكلة اإلستفادة مف التجربة السعكدية في مجاؿ التحكؿ المصرفي في الجزائر- 
ضركرة تييئة المناخ القانكني كالتشريعي لنجاح عممية التحكؿ لمعمؿ المصرفي كفؽ أحكاـ الشريعة - 

. اإلسبلمية
إعادة النظر في طبيعة العبلقة بيف البنؾ المركزم كالبنكؾ التقميدية التي قامت بعممية التحكؿ المصرفي - 

. كخصكصا إذا نشطت ىذه البنكؾ في بيئة مصرفية تقميدية
. ضركرة ترسيخ فكرة التحكؿ المصرفي لدل البنكؾ التقميدية الجزائرية- 
ضركرة التعاكف بيف البنكؾ اإلسبلمية كالبنكؾ التقميدية الراغبة في التحكؿ لئلستفادة مف الخبرة المينية - 

. لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية
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