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  مـتقدي

  

لقد قطعت البنوك اإلسالمية، منذ بدء ظهورها يف العقد السابع مـن القـرن        
  ا من الزمن، استطاعت خالله حتقيـق الكـثري مـن اإلجنـازات             املاضي، شوطا كبري

اسـتطاعت  كما . االقتصادية واالجتماعية املتميزة للبلدان اإلسالمية اليت تعمل داخلها    
بفضل من اهللا إعادة النور إىل التعامل القائم على أحكام الشريعة اإلسالمية بني الناس،              

  . بعد أن كاد يقرب من التالشي

إال أن هذه املسرية املباركة تواجه حاليا الكثري من التحديات سـواء علـى              
فضال عن  املستوى احمللي أو العاملي يف شكل محالت تشكيك ودعاية سلبية، كما أا             

ذلك قد تواجه يف املستقبل القريب قوى تنافسية ضخمة وغري متكافئة نتيجة التـدفق              
املرتقب للوحدات املصرفية األجنبية اليت ينتظر ولوجها تباعا إىل البلدان اإلسالمية على            

  .ثر انتشار تطبيق سياسات العوملة والتحرر االقتصاديإ

غوطا كبرية على تلك البنوك يف      والشك أن هذه األمور يف جمموعها تشكل ض        
الوقت احلايل، وحتثها على الترقب واحلذر، وضرورة مراجعـة سياسـاا اإلداريـة             
واإلنتاجية وتصميم خطط استراتيجية طويلة األجل، واضحة املعامل واألهداف، متكنها          
من تنمية مواردها املالية، وزيادة الكفاءة يف استخدام هذه املوارد من خالل حتـسني              
مستوى اخلدمات املصرفية واالجتماعية اليت توفرها لعمالئها ودعم هـذه اخلـدمات            
بكافة األساليب التكنولوجية احلديثة، ورسم السياسات التسويقية املناسبة هلـا، مـع            

هذا فضال عن توفري املستوى املالئم      . ضغط املصروفات، وزيادة كفاءة املوارد البشرية     
  .ية على كافة العمليات اليت تقوم امن الرقابة احملاسبية والشرع

كل هذه األبعاد، وغريها من األمور األخرى املهمة الـيت يتطلبـها التطـور              
االستراتيجي للنظم والسياسات اإلدارية يف البنوك اإلسـالمية، والعمـل املـصريف            
اإلسالمي بصفة عامة، يتناوهلا هذا البحث اجلديد الذي يتشرف املعهـد اإلسـالمي             

 والتدريب، العضو مبجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، بتقدميه إىل القارئ من           للبحوث
  . خالل برناجمه السنوي لألحباث اخلارجية
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وإذ يفخر املعهد خبدمة قرائه األعزاء يف كل عام بتقدمي جمموعة من األحبـاث               
الذكر، العلمية يف جمايل البنوك اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي من خالل برناجمه سالف            
البارزين فإنه حيرص دائما أن تكون هذه األحباث حمررة بواسطة خنبة خمتارة من العلماء              

يف هذين االني، مبا خيدم قضية البحث العلمي، ويثري املكتبة اإلسـالمية، ويـساند              
  .  طلبة العلم والباحثني املهتمني بشؤون املعامالت اإلسالمية يف أداء رسالتهم النبيلة

 الكرمي، وأن ينفع به اإلسـالم       ه أسأل أن جيعل عملنا كله خالصا لوجه       واَهللا 
  .واملسلمني يف كل مكان

  

  

  بشري علي خالط.أ

    مدير املعهد باإلنابة                                                                     
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  مقدمـة الكتـاب

إن احلمد هللا ، حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شـرور              
 يأنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فهو املهتد ومن يضلل فال هادي له ، ونـصل                

 اتيب ، حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن           ونسلم علي احلبيب املصطفي والنيب    
  . هالاو

  وبعــد
فقد ظهرت البنوك اإلسالمية أول ما ظهرت يف عقد الستينيات كفكرة لنبـذ             
التعامل بالفائدة وااللتزام باملنهج اإلسالمي ىف املعامالت وذلك بوصـفها منظمـات            

  . واإلداري ىف اإلسالماالقتصاديأعمال تتبع منهج الفكر 

لرفض والتشجيع والنقـد    ودارت بتلك البنوك دورات عديدة ما بني التأييد وا        
ح والذم خالل تلك الفترة القليلة ، أربعة عقود زمنية ، ومع أا ما زالـت ىف                 دىوامل

مرحلة التقدمي من حياة املنظمات إال أا عانت األمرين حىت تستمر يف تلك املرحلة ،               
 ،  ولقد زاد تعدادها علي املائة بنك ىف خمتلف بلدان العامل اإلسالمي وغري اإلسـالمي             
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املتقدم والنامي ، ومع ما قد يثار حوهلا من انتقادات صادقة أو كاذبة ، إال أن األمـل                  
حيدونا مجيعاً يف أن تقوي وتنمو وتستمر وتنتشر ، فهى البنوك الىت ترسـم وتـصيغ                

 واملصرفية اإلسالمية الىت تتفق وما أمر به ديننا وما ترضى عنه عقيدتنا             ةاملالياملعامالت  
  .  واجتاهاتناويساير قيمنا

لقد كتب ىف البنوك اإلسالمية وعنها الكثريون ، منـهم املتحمـسون هلـا              
واملدافعون عنها ، يشيدون ا ويدعموا بفكرهم ويقيلون عثراا ويعاجلون سلبياا ،            

  .جزاهم اهللا خرياً

م عندما فكرت   1978ولقد عايشت فكرة وتطبيق البنوك اإلسالمية منذ عام         
ملاجستري عن اإلدارة ىف املنظمات الىت تنتهج الفكر اإلسـالمي ،           ع ا ىف تسجيل موضو  

 ويومها مل يكن مبصر غري       ، وأشار على أحد أساتذيت األجالء مبراجعة البنوك اإلسالمية       
 احمللية الىت اسـتبعدت     االدخار الذى مت إنشاؤه بعد جتربة بنوك        االجتماعيبنك ناصر   

ـ      فكرة الفائدة واهتمت بتنمية البيئة ا      المي مبركـزة   ـحمللية ، وكان بنك فيصل اإلس
يس واإلعـداد واملـصرف اإلسـالمي       ـالرئيسي بكورنيش النيل ما زال حتت التأس      

 وقابلـت   االجتمـاعي لالستثمار والتنمية مل يظهر بعد للوجود ، وذهبت لبنك ناصر           
الغريب ناصر واألستاذ حممد نويتو واحلاج فؤاد رضوان، مث ذهبت          . أخي وصديقي د  

 – رمحـه اهللا     –قر االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية وقابلت الدكتور أمحد النجـار           مل
والدكتور حممود األنصاري وجمموعة كبرية كان مهها العمل بإخالص لدعم الفكـرة            

  . والسعي لنجاحها

وسجلت موضوع املاجستري يف تسويق خدمات البنوك اإلسـالمية بـالتطبيق        
ـ   .  ناقشت املوضوع  1981 عام    ، وىف  االجتماعيعلي بنك ناصر     ي واسـتمراراً عل

 يف إدارة األعمال حـول دراسـة املـسئولية          الدرب فقد سجلت موضوع الدكتوراة    
ة للبنوك اإلسالمية حينذاك كان بنك فيصل اإلسالمي املصري ميارس دوره           االجتماعي

 ويثبت وجوده على ساحة التعامل املصريف يف مصر ، وكان املصرف اإلسالمي الدويل            
ات ، وقابلت الـدكتور مسـري       يلالستثمار والتنمية ما زال وليداً يف بداية عقد الثمانين        

الشيخ باملصرف اإلسالمي وتزودت بالدعم املعنوي والعلمي الذي كان لـه األثـر             
 جانبهم عشرات اجلنود الباسلة     إىلاإلجيايب ، كذلك األخ الدكتور فياض عبد املنعم و        
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لبيانات واملعلومات حىت ناقشت موضوع الـدكتوراه ىف        الىت مل تتوان عن إمدادي با     
  . م1990

 ، توليـت رئاسـة اللجنـة        1991 ، وبالتحديد ىف عـام       ةالتاليوىف الفترة   
ة لتقييم أداء املصارف اإلسالمية باملركز العاملى للفكر اإلسالمي ، ىف إطـار             االجتماعي

 وانتهينا بعـد اجتماعـات      ة واإلدارية واحملاسبية ،   االقتصاديعدة جلان هى الشرعية و    
استمرت قرابة العامني من التوصل لتقرير عن تقييم أداء البنوك اإلسالمية ىف خمتلـف              

  . ااالت

وخالل تلك الفترة شاركت ىف برامج تسويق العمل اخلريي واملناهج املتكاملة           
ي فروع بيت التمويل الكوييت بالكويـت وذلـك يف اـاالت            مديرلتدريب وتنمية   

  . ارية والتسويقيةاإلد

 سافرت للعمل باململكة العربية السعودية جبامعة اإلمام حممد         1993وىف عام   
بن سعود اإلسالمية باجلنوب بقسم العلوم اإلدارية ، وأسند إىل تـدريس مـادة إدارة            

ـ البنوك اإلسالمية فسعدت بذلك أميا سعادة ، وكان على مدى أربع سنوات متت             ة الي
عبـد  . متعددة للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة ، قابلت خالهلا د        قمت خالهلا بزيارات    

دراسـة  : رت عن حبث إدارة املعامالت الدولية للبنوك اإلسالمية         مث ، أ  إىلاحلميد الغز 
  . تطبيقية عن البنك اإلسالمي للتنمية جبدة

لت ، ىف برامج التدريب     عي سروري أيضاً أن شاركت ، وما ز       وكان من دوا  
ي فروع شركة الراجحـي املـصرفية       مديرثل املنهج املتكامل لتدريب     والتنمية اليت مت  

  ". مبيك"لالستثمار واليت يتحمل مسئوليتها مركز اخلربات املهنية لإلدارة 

تراتيجي واإلداري بعيـداً عـن النـواحي        ـويلتزم هذا الكتاب باملنهج االس    
األجالء الذين يستحق   ا مراجعها املتخصصة وكتاا     لقانونية ، والشرعية البحتة ، فله     ا

. ولقد رجعت إىل كثري من هذه املراجع وهى مدونة ىف اية الكتاب           . مإليهأن يرجع   
 من  االستفادةهم ىف كيفية    ـومرة أخرى فالكتاب يعىن بااالت اإلدارية تلك الىت تس        

 واملعنوية أفضل استفادة ممكنة تعمـل علـى حتقيـق           ةاملاليرية و ـاملوارد املتاحة البش  
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ىف إطار من املبادئ واألسـس      للبنوك اإلسالمية   هداف الفردية والتنظيمية واتمعية     األ
  . اإلسالمية

فصالً ، يعرض الباب    ستة عشر   تمل على   ـويتناول الكتاب مخسة أبواب تش    
األول املنهج اإلسالمي ىف إدارة املنظمات املصرفية ىف عصر العوملة ، ىف حني يتنـاول               

 واملصرفية ىف البنوك اإلسالمية ، وىف الباب الثالـث          ةاملاليعامالت  الباب الثاين إدارة امل   
ة والتنظيمية ىف البنوك    ـ والعمليات اإلداري  االستراتيجيةنتطرق تفصيالً ملفهوم اإلدارة     

اإلسالمية ، أما الباب الرابع فيعرض لبعض النماذج اخلاصة بإدارة عالقـات البنـك              
 وأخرياً حيتوى الباب اخلامس على بعض النماذج        المي بأطراف البيئة اخلارجية ،    ـاإلس

  .  ىف البنك اإلسالمياالستراتيجية اإلدارة عاليةالعملية والتطبيقات اإلدارية لقياس ف

آمل أن أكون قد وفقت ىف عرض موضوعات هذا الكتاب وأسأل اهللا سبحانه             
قد مشلنـا ،     التوفيق والسداد ، فإذا كنت على الدرب الصحيح فهو توفيق اهللا             تعاىلو

وإذا كان هناك من خطأ أو نقص فال ننفى عن أنفسنا مسئولية ذلك ، ولكن حـسبنا                 
أننا قد بذلنا جهداً متواضعاً ندعو اهللا أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي وجيعله ىف ميـزان          

  . حسناتنا يوم القيامة
  واهللا وىل التوفيق

  
  دكتـور

  عبـد احلميـد املغربـي
  مجهورية مصر العربية

  2001 إبريل 25 الزرقا –دمياط 
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  البــاب األول
                  

                  

                  

    

  

  

  
  

  
  المي يفــو منهج إسـحن

  املنظمات املصرفية  إدارة
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א א

  إدارة منظمات األعمال من منظور إسالمي
  

  

  : ي ـت علارئ قد تعرفـون عزيزي القـبنهاية هذا الفصل تك
  

  . مفهوم منظمات األعمال اإلسالمية وأهدافها الرئيسية •

 . مكونات النظام اإلداري للمنظمة اإلسالمية •

 . مرتكزات وأسس اإلدارة ىف الفكر اإلسالمي •

 . املقومات األخالقية والسلوكية للعاملني باملنظمة اإلسالمية •

 . عناصر العملية اإلدارية يف املنظمة اإلسالمية •
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علـى  عد الفكر اإلداري اإلسالمي من األسس والقواعد واملرتكزات الىت يلزم           ي

ج الشريعة اإلسالمية التعرف عليها واإلملام مببادئها وطرقها ،         همنظمات األعمال الىت تنت   
 اليـوم و. حىت ميكنها تطبيقها ومن مث حتقيق أهدافها وغاياا الىت من أجلـها أنـشئت             

ات والنماذج مما يفرض على مفكري اإلدارة املـسلمني         تعددت السبل والطرق والنظري   
صه ومبا يفيض به    ختصحسب  ضرورة السعي الستنباط النظرية اإلدارية يف اإلسالم كل         

ستعانة بذوي االختصاص من أهل الفقه والشريعة ، وال ضـري مـن             علمه ، ويفضل اال   
ض مع مقتضيات   مزج هذه النظريات مبا استحدث ىف العصر احلديث من مناذج ال تتعار           

  . الشرع اإلسالمي

ىف هذا الفصل نتناول مفهوم منظمات األعمال اإلسالمية وأهدافها الرئيسية الىت           
 حتقيقها ، كما نتعرض لعناصر النظام اإلداري للمنظمـة اإلسـالمية ، هـذا               إىلتصبو  

كما نعـرض بإجيـاز     .  بيان مرتكزات وأسس اإلدارة يف الفكر اإلسالمي       إىلباإلضافة  
نوضح عناصـر العمليـة     وقومات األخالقية والسلوكية للعاملني باملنظمة اإلسالمية       للم

كل ذلك على أساس جوهري وهو أن البنك اإلسالمي ما          . اإلدارية يف املنظمة اإلسالمية   
هو إال منظمة إسالمية تعتنق الفكر اإلسالمي وتسعى إىل تطبيقه وممارسـته ىف ميـدان               

  . األعمال

  : مال اإلسالمية وأهدافها الرئيسية مفهوم منظمات األع
متثل املنظمة اإلسالمية التجمع البشرى موعة من األفـراد ـدف حتقيـق             

املوارد املتاحة ، ينظم أعماهلم جمموعـة        أغراض معينة ، من خالل مزيج متكامل من         
  . م والقيم الىت تفرضها الشريعة اإلسالميةتعالياملبادئ وال

عة مرتكزات رئيسية لقيام املنظمة الـىت تعمـل وفـق           وذا جند أن هناك أرب    
  :  )1( تتمثل فيما يلي .مقتضيات الشريعة اإلسالمية
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جمموعة األفراد الذين جيتمعون مبكان معني أو بطريقة ما وتنشأ بينهم جمموعـة              - 1
 . من العالقات املتشابكة

 هدف أو جمموعة من األهداف تعمل املنظمة على حتقيقها وتتمثل أساسـاً يف             - 2
 وحتقيق مـصاحل    تعاىلعمار األرض وحتريك النعم لتحقيق رضاء اهللا سبحانه و        إ

 . هذه املنظمة وما يتأثر ا من منظمات وأفراد آخرين
 . مزيج من املوارد املادية والبشرية واملعنوية املتاحة - 3
م تعـالي منهج تلتزم به اموعة لتحقيق أهدافها ، أال وهو جمموعة املبـادئ وال             - 4

ليت تقتضيها الشريعة اإلسالمية ، وتستقى من مصادر التشريع اإلسالمي          والقيم ا 
 .املعروفة

   : هيوبناء على ما سبق ميكن القول أن منظمة األعمال اإلسالمية     

 االجتماعي و االقتصادي حتقيق العائد    إىلالتجمع البشرى الذي يهدف        •
 حيقق منفعـة    باستغالل جمموعة من املوارد ، من خالل تقدمي منتج معني         

لألفراد تشبع نوعا ما من احتياجام ىف ظل قواعد ومبـادئ املنـهج             
  ".اإلسالمي يف املعامالت

،  وظائفها ىف خدمة اتمـع       يولذا فمنظمة األعمال اإلسالمية ، عندما تؤد      
ختالف أنواعها على أا مبثابة هبات من عند اهللا ، جعلها أمانة            اتنظر إىل املوارد على     

 لتحقيق األهداف الىت نص اهللا عليها إلقامـة         عالية لتستخدم بالطريقة األكثر ف    ىف يدها 
  . الرخاء ىف الدار الدنيا وفوز القائمني عليها ىف الدار اآلخرة

وتبعاً هلذا جند أن منظمة األعمال اإلسالمية اليت تؤدى عملها بإتقان ال تدفعها             
إن . وعة األفراد الذين يقومون عليها وا     مصاحل ذاتية فقط ، وإمنا تبغي أداء األمانة م        

مبدأ األمانة يف االقتصاد اإلسالمي يتعارض جذرياً مع مبدأ حتقيق املـصلحة اخلاصـة              
الذي يعترب حجر الزاوية يف اقتصاديات السوق احلر يف اتمعات غري اإلسالمية ممـا               

  . عظم فقطيدل بوضوح أن هدف املنظمة اإلسالمية لن يتمثل ىف حتقيق الربح األ
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مه بغية إسعاد   تعاليكذلك فإن عمل الصاحلات وااللتزام مبنهج اخلالق لتحقيق         
البشرية والفوز برضاء اهللا سيمثل املنهج الرئيسي الذي سـتلتزم منظمـة األعمـال              

  .  )2( اإلسالمية العمل مبقتضاه

 غايته سعادة ،   ئ اإلسالمي، مبا يتضمنه من قواعد ومباد      االقتصاديإن النظام   
ويكفـى أنـه    . البشرية واختيار أفرادها ، وذلك بتدبري احتياجام وعالج مشكالم        

 بوصفهم آمنوا باهللا ، ما ى خلق فسوي وقدر فهدي ، واملسلمون     مرتل من عند اهللا الذ    
عليهم إال تطبيقه يف معامالم ومنظمام حيت ميكنهم تـدبري احتياجـام وعـالج              

  . مشكالم

نظمة تبغي حتقيق قدر مقبول من الـربح ، إذ يـساعدها   وجدير بالذكر أن امل 
" تعـاىل العمل الصاحل الذي يرضي اهللا تبارك و      "ذلك، على حتقيق اهلدف األمسي وهو       

علَـي   رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت      "  : تعاىلألن املسلم يؤمن بقوله     
 وإِنـي  إليكذُريتي إِني تبت   صالحا ترضاه وأَصلح لي في وأَنْ أَعملَلدىوعلَى وا 

نيملسالْم ن15: األحقاف (  "م(   

وذا فإن منظمة األعمال ال تتحري تعظيم األرباح فقط ، مستهدفة تكديس            
ـ   : " الثروة ، إلميان مؤسسيها والعاملني ا أن         ونَ زِيننالْبالُ وا     الْمينالـد ـاةيةُ الْح

اتحالالص اتياقالْبو  ندع ريالًخأَم ريخا وابثَو كب46: الكهف (  "ر(   

وهكذا دف املنظمة اإلسالمية إىل أداء األعمال الصاحلة من واقـع إميـان             
من يـسر    وسريهم علي منهاجه تاركني نتائج تلك األعمال يقدرها          تعاىلأفرادها باهللا   

 هـم    خوف علَيهِم والَ   اللَّه ثُم استقَاموا فَالَ     إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا    "  ، هلم هذه املوارد  
   )13: األحقاف (  "يحزنونَ

  : المية ـمكونات النظام اإلداري للمنظمة اإلس
ـ   ـام إداري له صبغته اخلاص    ـالمية بنظ ـتلتزم املنظمة اإلس   ك مبـا   ة ، وذل

وميثل الشكل  . عه نصب عينيها يف مجيع أعماهلا     هم يف حتقيق اهلدف األمسي الذي تض      يس
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وميكن إلقاء الضوء على    . ة اإلسالمية ـام اإلداري للمنظم  ـعناصر النظ ) 1/1(رقم  
  : ) 3(المية يف ما يلي ـام اإلداري يف املنظمة اإلسـمكونات النظ

  :  املدخالت   : ًأوال 

   : اآلتىصر املدخالت يف وتتمثل أهم عنا

ة اإلسالمية والعاملني   االقتصادي يتمثل اهلدف األمسي ملالك املنظمة       :األهداف    - أ
قْـت  خلَ وما"  : تعاىلا يف عبادة اهللا فيما يؤدونه من أعمال تطبيقا لقوله           

*  أُرِيد أَن يطْعمون   وما  ما أُرِيد منهم من رزقٍ     * ليعبدون   الْجِن والْإِنس إِالَّ  
نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه 58- 56: الذاريات (  "إِنَّ اللَّه (.  

  : ومن املتطلبات األساسية لتحقيق هذا اهلدف 

 ، مما يتطلب االلتزام باملنهج القرآين       تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية    -1
 : تعاىلويدل على ذلك قوله     والسري على نور السنة النبوية الشريفة ،        

حتى يحكِّموك فيما شجر بيـنهم ثُـم الَ          فَالَ وربك الَ يؤمنونَ   " 
  "ليماـلِّمواْ تـس  ـم حرجا مما قَضيت ويـس     ـِفي أَنفُسِ  يجِدواْ

 فَأُولَــئك هـم     زلَ اللّـه  ـبِما أَن  ومن لَّم يحكُم  " ،  ) 65: النساء  (
 .)44: املائدة (  "الْكَافرونَ

 ، والسعي    عاتق بين اإلنسان    األرض ومحل األمانة امللقاة على     تعمري - 2
هـو  "  : تعـاىل يف الطريق املستقيم وبذل اجلهود املخلصة ، فيقول         

 إِنَّ  إليـه واْ  واستعمركُم فيها فَاستغفروه ثُم توب     أَنشأَكُم من اَألرضِ  
جِيبم ي قَرِيبب61: هود (" ر(  
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  )1/1(شكل رقم 

  عناصر النظام اإلداري للمنظمة اإلسالمية
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

فاملنظمة متثل لبنة ىف بناء اتمـع املتـرابط          : حتقيق اتمع املترابط   - 3
 تطبيـق   إىلوة   دورها بتقدمي املنتجات والدع    أداءواملتعاون من خالل    

منهج اهللا الذى فرضه مبا ميكنها من حتقيق مصلحة اتمع ، فيقـول             
علَـى اِإلثْـمِ     وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعـاونواْ      "  : تعاىل
الْعـو     ش إِنَّ اللّه قُواْ اللّهاتو انوـ  ـد       ، )2: املائـدة   ( "ابِـديد الْعقَ

  )92: األنبياء (  "أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون ذهـ هإِنَّ" 

العمليات اإلدارية
والفنية

 املخرجــــات 

  رقابة- توجيه – تنظيم –ختطيط 

 املدخــالت

رضا األفراد 
 ـداف األهــ وإشباع حاجام 

 األفــــراد

 جمتمع قوي األمـــوال

 مجاعات متماسكة

   أفراد- متويل – تسويق –إنتاج 

 القـوة

االنتمـاء األمانــة 
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 : األفـراد    - ب 
 عقائدي ، وعندما يشغل الفرد فيـه عمـال           جمتمع إن اتمع اإلسالمي  

  : بإحدى املنظمات اإلسالمية يعمل ونصب عينيه واجبات ومسئوليات ثالث 

  : تعاىل امتثاال لقوله لشريعة اإلسالميةاملسامهة ىف تنفيذ أحكام ا - 1
"      وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ منكَرِ    كُنتنِ الْمنَ عوهنتو

 ونَ بِاللّهنمؤتويقتضيه ذلك الوالء هللا قبل األشخاص       )110: آل عمران   (" و 
صالح وإبـداء اآلراء والنـصح       واملبادرة ىف اإل   احلاكمني أو التنفيذيني  

واإلرشاد والتنبيه إىل مكامن القصور واخلطأ وبذل اجلهود ىف التعاون مع           
املسئولني عن املنظمة لتنفيذ األعمال وعالج املواقف مبـا يرضـى اهللا            

  . ورسوله

 مستشعراً مسئوليته أمام اهللا قبل      أداء العمل باإلخالص والتفاين واألمانة     - 2
وأَوفُـواْ  " :تعـاىل يقول  . فوظيفته أمانة وعهد  ،  ه  مسئوليته أمام رؤسائ  

 كما يقـول الرسـول   )34: اإلسراء (  "ؤوالًـْمس بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ  
ـ    ـإن اهللا حيب إذا عم    : "صلى اهللا عليه وسلم    ال أن  ـل أحـدكم عم

 ".يتقنه
ياة  ، فطاعة ويل األمر مسألة ضرورية لتنظيم احل        طاعة الرؤساء باملعروف   - 3

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ     " :  ىف كتابه الكرمي     تعاىلوسريها ، وقد قال     
 ، وأويل األمـر     )59: النساء  (  "اَألمرِ منكُم  اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي   

لفظة عامة تشمل مجيع املسئولني حكاماً أو أوليـاء أمـور أو رؤسـاء              
 . أو مراقبني وغريهمإدارات أو مشرفني 

 : األمــوال   -ج 

األصل أن املال مال اهللا يبسطه ملن يشاء ويقبضه عمن يشاء ، وألمهيتـه              
البالغة يف حياة اإلنسان فقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي ستا ومثانني مرة ، مفردا               

وآتوهم مـن   "  : تعاىلفيقول اهللا   .  ومنقطعا عن اإلضافة   ةومجعا ، ومعرفا ونكر   
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م     اكُمي آتالَّذ 33: النور(" الِ اللَّه(   ،  "     أَكْثَر اكُملْنعجو نِنيبالٍ وواكُم بِأَمنددأَمو
نسارِع لَهم في   * نمدهم بِه من مالٍ وبنِني       أَيحسبونَ أَنما " )6: اإلسـراء   (  "نفريا

اتري56 – 55: املؤمنون ( "الْخ(.   

ومل جيعل اهللا املسئولية عن املال شائعة ، وإمنا كانت املسئولية عن املـال              
 فاملال ىف   .الذى سخره اهللا للبشر وأودعه بني أيديهم ىف أن يستخدمونه كما أراد           

اإلسالم وديعة ىف يد البشر استخلفهم اهللا فيه ، وعلى هـذا فلـيس للبـشر أن                 
 فيحافظوا عليه من العبـث والتبـذير        ذا املال ـيتخلفوا عن تنفيذ أمر اهللا ىف ه      

 وعليهم أن يقوموا علي خالفته عن مالكه الذى جعـل هلـم حـق                ، والضياع
 مقيدا مبا شرع من أحكام أريد ا حفظه وبقاءه وتوجيهـه للغـرض               االنتفاع

  . السامي الذي خلق ألجله وهو إصالح اتمع وسعادته

      ا ، تراعى ىف املال الذي      واملنظمة اإلسالمية ، وهى بصدد ممارسة عمليا  
  : ستعتمد عليه 

أن يكون من مصدر حالل ال شبهة فيه حىت يبارك اهللا ىف أعماهلا وينمى               •
  . دخلها ويرزقها الفضل الكرمي

أن يستثمر ىف جماالت تفيد اتمع اإلسالمي وتعمل علي رفعته مبا تتيحه             •
 . هلم من منتجات

ل وىف ناجتها مـن صـدقات       أن يراعى حق اهللا عند تشغيل تلك األموا        •
 . وزكوات

أن يراعى حق العباد سواء كانوا عاملني باملنظمة ىف أجورهم وحوافزهم            •
 . أو ألفراد اتمع احمليط باملنظمة

  :  العمليات اإلدارية والفنية   : ًثانيا 

يتم استخدام املدخالت السابقة ىف إجراء العمليات اإلدارية والفنية لتوفري مـا            
منتجات ، وتعتمد املنظمة ىف سبيل ذلك علي األسلوب العلمي ىف ختطـيط             تبغيه من   

عملياا وتنظيمها والقيادة والتوجيه وإجراء الرقابة ىف إطار إسالمي ، كـذلك إمتـام              



 28

وظائف املنظمة اخلاصة باإلنتاج والتسويق والتمويل واألفراد مبراعاة مقتضيات املنـهج        
  . اإلسالمي

  : إمتام العمليات اإلدارية والفنية يلزمها وحىت تتمكن املنظمة من 

وذلك بـاملؤهالت    : )عنصر القوة ( املادية   تتوفري القوى البشرية واإلمكانا     -أ 
أما بالنسبة لإلمكانات املادية مـن مبـاين        . واملهارات املطلوبة بالنسبة لألفراد   

وآالت ومعدات ، فيجب التأكد من مناسبتها وكفاءا إلجراء العمليات اليت           
 . طط هلا املنظمةخت

) العـاملني / املـسئولني   / املسامهني   (االلتزام العقائدي والسلوكي لألفراد     -ب 
، ومن مث سيكون االنطالق لتنفيذ العمليات من لوائح وقوانني          ) عنصر األمانة (

 . واضحة تتفق مع مبادئ الشريعة يتبعها التزام املسئولني والعاملني
ويبىن ذلك علـى    ) : عنصر االنتماء والوالء  ( القيادة الفعالة والطاعة الرشيدة     -ج 

 املـسئولني   لـدى التقوى لدى املسامهني وسداد الرأي واملشورة واختاذ القرار         
ـ  العاملني مبا يضمن توافر مبدأ املسئولية        لدىوالعمل اجلاد    ة جتـاه   االجتماعي

 . األطراف األخرى
من أحـدكم  ال يؤ : "وأساس هذا الركن قول رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم           

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ      " : تعاىل، وقوله   " حيت حيب ألخيه كما حيب لنفسه       
فما دامت أهداف املنظمة وسياستها واضـحة وال        . " علَى اِإلثْمِ والْعدوان     تعاونواْ

) عمـالء / لنيعام/مسئولني(تتعارض مع مبادئ الشريعة وال تصطدم مع آمال األفراد          
  . فإن اتمع سيعمل جاهداً على حتقيق جناح املنظمة

  : املخرجـات :  ًثالثا 

من خالل عمليات التشغيل السابقة ستحقق ناجتان على قدر كبري من األمهية            
  .يتعلق أحدمها باملستوى الفردي ، يف حني يهتم اآلخر باملستوي اجلماعي
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 : الناتج علي املستوي الفردي   -  أ
كل فرد اشترك ىف عمل من أعمال املنظمة بسالمة موقفه إزاء اهللا            شعور  

 ألنه مل يتوان عن تطبيق شريعته يف األرض من خـالل عملـه ىف               تعاىلسبحانه و 
املنظمة ، هذا إىل جانب حتقيق الرضا النفسي واملادي لكل من العامل واملـساهم          

 وسيشعر كل مستفيد    أمر ربه ،  حتقيق  ألنه استقام ىف عمله وقدم خري ماله ينوي         
من منتجات تلك املنظمة باألمان يف التعامل وعدم الوقوع يف الغش أو اإلحساس             

إِنَّ : " تعاىليقول  . يقبل علي منتجاا وهو آمن مطمئن     ـبالظلم والغنب ، ولذا س    
: األحقاف  ( "حزنونَ هم ي   خوف علَيهِم وال   الَاللَّه ثُم استقَاموا فَ    الَّذين قَالُوا ربنا  

13 (  ، " نِ الَّ   إِنَّ اللَّهع عافدالَ    ي وا إِنَّ اللَّهنآم ينكَفُـورٍ     ذ انوكُلَّ خ بحي  " 
  . )38: احلج (

 : على املستوى اجلماعي    -  ب
تكون املنظمة كجماعة مؤمنة تؤدي رسالتها يف عمل الصاحلات وإشاعة روح           

فَمن يعملْ مـن     : " تعاىليقول  . خرةآلب خريي الدنيا وا   العدالة واألمان ، وستكس   
فَالَ   الص نمؤم وهو اتحانَ الونَ       كُفْربكَـات ا لَـهإِنو يِهعس94: األنبيـاء    ". (ل ( ،

وسيكون اتمع ذا التكافل والتعاون واألمان يف رخاء وتقدم وازدهار ، وحسبه أن             
  .  اهللا يف أرضهيقوم بتنفيذ أوامر

. فاتمع ما هو إال جمموعة من املنظمات يعمل ا مجاعـات مـن األفـراد              
المة نيام وإخالصهم يظهـر يف منتجـات وأعمـال          ـفصالحية هؤالء األفراد وس   

منظمام ، وهم قبل ذلك وبعده املسامهون ىف إنشاء تلك املنظمات واملستفيدون من             
مع الذي يعيشون فيه والذي ميثل رقعة مـن رقـاع           منتجاا ، وجمموعهم يشكل ات    
  .أرض اهللا الذي خلقهم وسواهم

  : مرتكزات وأسس اإلدارة يف الفكر اإلسالمي 
. إن نظام اإلدارة ليس غاية يف حد ذاته ، وإمنا هو وسيلة لتحقيق أهداف معينة              
ف هذه الوسيلة جيب تطويعها وتنظيمها بالشكل الذي ميكن معه حتقيق هذه األهـدا            

  . علي أحسن وجه ىف ظل الظروف البيئية املختلفة
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مة هلا  وهلذا فإن أسس ومبادئ اإلدارة يف الفكر اإلسالمي تعد مبثابة قواعد عا           
 خمتلفة مبا تقتضيه خمتلف ظروف      أساليبا بالتطبيق يف صور و    صفة املرونة اليت تسمح هل    

ـ عليه وسلمصلي اهللا  ـ  ختذه الرسولايدلنا علي هذا ما . لزمان واملكانا  واخللفـاء   
، ومل يلتزموا بنظـام     إليهمن بعده من النظم اإلدارية حسب ما كانت الدولة يف حاجة            

 طاملا أن هذه الـنظم ال       إليهته الشريعة اإلسالمية ودعت     فلواحد جامد ، وهذا ما ك     
  . تصطدم مع أصل من أصول هذه الشريعة

إلسالم وكلها مستمدة من    تتعدد األسس واملبادئ املميزة للفكر اإلداري يف ا       
 ومن بني تلك األسـس واملبـادئ مـا          .الكتاب والسنة وتطبيقات اخللفاء الراشدين    

   : )4( ، وفيما يلى نبذة عن كل أساس منها) 1/2(يوضحه الشكل رقم 
  )1/2(الشكل رقم 

  مرتكزات وأسس اإلدارة يف اإلسالم
  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

)1(  
 مشروعية 
التخطيط 
) 3( وموضوعيته

االهتمام 
بالعنصر 
  البشري

)7(  
 األداء   إتقان

وإحسان 
 زاإلنجا

)5 (  
التوآيل 

والمسئولية 
لبناء 
 امااللتز

)6(  
  التوظيف
  الفعال

)8(  
  التحفيز
  وإثارة
  الهمم

)4(  
  الشورى

  لتفعيل اتخاذ
  القرارات

)2(  
  الواقعية
  عند اتخاذ
  القرارات
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  : يته  مشروعية التخطيط وموضوع  :   ًأوال 

تزرعونَ سبع سنِني دأَبا فَما حصدتم       قَالَ"  يف سورة يوسف     تعاىليقول اهللا   
ما   ثُم يأْتي من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن        *قَليالً مما تأْكُلُونَ     فَذَروه في سنبله إِالَّ   
عام فيه يغاثُ الناس وفيه      ثُم يأْتي من بعد ذَلك     *مما تحصنونَ   قَدمتم لَهن إِالَّ قَليالً     

   )49 : 47: يوسف (  ".يعصرونَ

والتخطيط . وتدل هذه اآليات علي أن يوسف قد رسم خطة للسنوات املقبلة          
مني اختلفوا يف واحلقيقة أن املسل. ال يناىف كمال اإلميان، فهو من باب األخذ باألسباب      

فمنهم من يري أنه ال رأي يف التخطيط ، وأن ما يف            : مشروعية التخطيط علي قولني     
وقول آخر أنه ال بد من التخطيط وأنه مـن          . الكتاب والسنة يكفي لتوجيه كل شئ     

  . األخذ باألسباب لتحقيق األهداف املشروعة

أوضـح  والصحيح أن التخطيط مشروع ، فالتخطيط يعطي اإلنسان صـورة     
.  جعل مجيع أعماله تنصب لتحقيق األهداف املرسـومة        إىلوأمشل للمستقبل مما يدفعه     

أما إذا مل يكن هناك ختطيط ، فقد يعمل املرء أعماالً يراها جيدة ولكنها يف الواقـع ال                  
ة تطَعتم من قُـو   ـوأَعدواْ لَهم ما اس   "  : تعاىلختدم اهلدف النهائي مصداقا لقول اهللا       

  وهذا عام يف األمور كلها يف احلرب والـسلم     )60: األنفـال   (  ... "ومن رباط الْخيلِ  
فاإلعداد والتخطيط واجب إسالمي علي كل إداري مسلم كل         . ويف واملكره واملنشط  

ومما جيدر باملسلم قوله عند التخطيط ألي أمر قول إن شاء           . ىف جمال ختصصه واهتمامه   
اء اللَّـه   ـ أَن يـش   إالَّ*إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا       تقُولَن لشيءٍ  والَ" : عاىلتاهللا لقول اهللا    
كباذْكُر رقُلْ  وو ِسيتي ألإِذَا نبنِ ريدهى أَن يسعه نم باـقْردشالكهف  (" ذَا ر :

23 : 24 (  

ق يف املستقبل يعلم اإلنسان     وهذا أمر مهم ىف احلياة العملية ، فإن الفعل إذا حتق          
 حتقق بفضل اهللا وإذا مل يتحقق فإنه يوقن أن حكمة اهللا شاءت عدم حـصول                 إمنا أنه

  . الفعل فال يغضب وال ييأس
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  : الواقعية عند اختاذ القرارات   :   ًثانيا

يعد اختاذ القرارات عامالً أساسياً يف جناح العملية اإلدارية ، والبد الختـاذ أي     
  . جح أن تكون هناك معلومات وافية يبىن عليها القرارنا قرار

ولذلك عاتب اهللا نبيه داود عليه السالم ألنه حكم بـني رجلـني ، فـسمع                
وكان األويل أن مينح اآلخر فرصة لإلدالء بقولة وحجته ،          . ألحدمها ومل يسمع لآلخر   

د اهلدد وتوعده   قفتاكذلك نيب اهللا سليمان عندما      . فقد يتغري وجه املسألة كله أو بعضه      
 : تعـاىل يقـول اهللا    .  أين ذهب اهلدهد   إىلبعذاب شديد ولكنه استثىن ، ألنه ال يعلم         

"      يا لفَقَالَ م رالطَّي فَقَّدتالو     نكَانَ م أَم دهدى الْهأَر    بِنيائا    ُأل * الْغـذَابع ـهنذِّبع
 ا أَويددألََشهنحذْب يأْتلَي أَولْطَاني بِسبِنيٍ ن21 :20النمل (.  "م(.  

  :  االهتمام بالعنصر البشري ومراعاة طاقاته املتاحة   :  ًثالثا

 الَ يكَلِّف "  : تعاىلقال  . عند اختاذ أي قرار ال بد من مالحظة الطاقة البشرية         
فية التعامل مع الـنفس      ، كذلك ال بد من معرفة كي       )286البقرة  ( "اللّه نفْسا إِالَّ وسعها   

أوالً اختالف النفـوس    :  أمرين   إىلوهذا األمر غاية ىف التعقيد ويرجع ذلك        . البشرية
البشرية فيجب أن يتعامل اإلنسان املسلم مع كل فرد يف اتمع بطريقة معينة تـتالءم               

فمـن  .  وقـت  إىلمع تلك النفس ، واألمر الثاىن أن النفس البشرية ختتلف من وقت             
عامل معه يف املاضى بطريقة جتد نفسك مضطراً للتعامل معه بطريقة أخـرى             كنت تت 
كما يأمر اإلسالم باألخذ بالظاهر ، فإذا كان ظاهر اإلنسان أنه صاحل، فإنه جيب              . اآلن

الَّـذين آمنـواْ إِذَا      يا أَيها :" تعاىليقول اهللا   . علي املسلمني أن يعاملوه علي أنه صاحل      
 كُم السالَم لَست مؤمنا تبتغونَ    يإللمن أَلْقَى    سبِيلِ اللّه فَتبينواْ والَ تقُولُواْ    ضربتم في   

  .)94: النساء (" عرض الْحياة الدنيا فَعند اللّه مغانِم كَثريةٌ

 وهذا يفرض علي  . إن األصل يف اإلنسان أنه صاحل ، إال إذا تبني عكس ذلك           
 التعامل مع مرؤوسيه علي أم صاحلون حيبون العمل ، وذا نعطـى العـاملني               ديرامل

وقد روى عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضـي اهللا           . الفرصة ليثبتوا أم صاحلون   
إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي ىف عهد رسول اهللا عليه وسلم ، وإن الوحي "عنه قوله 

فمن أظهر لنا خـريا أمنـاه       . ن مبا ظهر لنا من أعمالكم     قطع ، وإمنا نأخذكم اآل    نقد ا 
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مل نأمنـه    حياسبه ىف سريرته ، ومن أظهر سوًء         وقربناه وليس لنا من سريرته شئ ، اهللا       
  ". ن قال إن سريرته حسنةإومل نصدقه و

 الَّذين آمنوا اجتنِبـوا     أَيهايا  ": تعاىلكذلك ال بد من إحسان الظن لقول اهللا         
كَث      ضعإِنَّ ب الظَّن نا مريالظَّن ألن إساءة الظن قد تدفع اإلنسان       )12: احلجـرات   ( " إِثْم 
  .  ممارسات خاطئة تضر باملنظمة وأنشطتها املختلفةإىل

  :  الشورى لتفعيل اختاذ القرار  :  ًرابعا

اللّه  حمة من فَبِما ر " : تعاىلقال اهللا   . يأمر اإلسالم باملشاورة الختاذ القرارات    
         كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتل     رفغـتاسو مهنع ففَاع

 ، ولذلك كان رسول اهللا صلي اهللا عليـه          )159: آل عمران   ( "لَهم وشاوِرهم في اَألمرِ   
ا لقلوم ولتحفيزهم فيما يفعلونه ، فقد       وسلم يشاور أصحابه يف األمر إذا حدث تطيب       

 العري وشاورهم أيضاً أين يكون املرتل يف غزوة بدر ،           إىلشاورهم يوم بدر يف الذهاب      
وشاروهم يف غزوة أحد يف اخلروج وشاورهم يوم اخلندق يف مصاحلة األحزاب بثلث             

 شـك أن    وال. فكان صلي اهللا عليه وسلم يشاورهم يف احلروب وحنوها        . ةاملدينمثار  
للمشاورة دورا عظيماً ىف حتفيز األفراد ، ألا تشعر الفرد أنه شارك يف اختاذ القرار مما                

 تعـاىل وقد وصف اهللا سـبحانه و     .  بذل اجلهد لتحقيق األهداف املنشودة     إىليدفعه  
ـ   " : تعاىلقال  . املؤمنني بأم يتشاورون إذا حزم أمر      ش مهرأَمـ و  مهـنيى بور" 

 كذلك فإن موسى عليه السالم سأل اهللا أن يرسل معه أخاه هارون لكي              )38: ورى  الش(
 *اشدد بِه أَزرِي    *أَخي    هارونَ *واجعل لِّي وزِيرا من أَهلي    " : تعاىليتشاور معه قال    
   )32 : 29طه ( " وأَشرِكْه في أَمرِي

 أَفْتونِي في أَمـرِي     ُألا املَ ـ يا أَيه  قَالَت" : تعاىلويف قصة ملكة سبأ يقول اهللا       
 وأُولُوا بأْسٍ شـديد     قَالُوا نحن أُولُوا قُوة   * هدون  ـتش ةً أَمرا حتى  ـَما كُنت قَاطع  

  ). 33- 32: النمل  (" رِي ماذَا تأْمرِينـفَانظُ كيإلمر َألوا
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  : ناء االلتزام والدعم النفسي واجلماعي  التوكيل واملسئولية لب :ًخامسا 

بعض املهمات أمر مهم يف اإلدارة احلديثـة إذا كانـت           ) توكيل(إن تفويض   
يقـول  . الزمة إلجناز املهمات  ـاء الصالحيات ال  ـاملنظمة كبرية ، إذ ال بد من إعط       

 فقـد   )56:يوسف  ( " يشاء مكَّنا ليوسف في اَألرضِ يتبوأُ منها حيثُ       وكَذَلك:" تعاىل
 التايلأعطى امللك ليوسف عليه السالم كامل الصالحيات ليتصرف كيف يشاء، هو ب           

 مسئول  كمكلكم راع وكل  : "يقول النيب صلي اهللا عليه وسلم       . مسئول عما ويل عليه   
عن رعيته ، فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع وهو مسئول عن رعيته ،                

مسئول عن رعيته ، والرجل     هو  ية وهى مسئولة عن رعيتها ، واخلادم راع و        واملرأة راع 
ويوضـح  . حديث صـحيح  "  راع يف مال أبيه وهو مسئول عن رعيته        – أي الولد    –

إطار املسئولية يف خمتلف املستويات كما أوضحه الفكر اإلسالمي         ) 1/3(الشكل رقم   
  . اعتمادا علي حديث النيب صلي اهللا عليه وسلم

  : التوظيف الفعال   :  ًسادسا

ال شك أن عملية التوظيف عملية مهمة يف أي منظمة أو منـشأة ، إذ أن أداء               
يا   قَالَت إِحداهما  " تعاىليقول    . املنظمة وجناحها هو نتيجة حلسن أداء العاملني فيها       

  تأَبهأْجِرتنِ  اسم ريا إِنَّ خ الْقَوِي ترأْجتأل اسنيويف هـذا دليـل   )26: القصص (. "م 
 إليهأن يكون قويا علي حفظ ما أوكل        العمل   إليهعلي أن من صفات اإلنسان املوكل       

فقـد يكـون اإلنـسان      .  االختيار واألمانة أمر مهم عند   . ون أميناً وإصالحه وأن يك  
 فـشل املنظمـة ،      إىلصاحب علم ومقدرة علي أداء العمل ولكنه خائن ، مما يؤدى            

ولذلك جند أن اإلسالم حض علي األمانـة وأمـر          .  الواقع املعاصر كثرية   واألمثلة من 
اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمـتم    إِنَّ" تعاىلبأدائها يقول اهللا    

نيكُم  بحاسِ أَن تلِـالندمـن  إىلمانـة  أد األ" ، ويف احلديث )58: النـساء  ( "واْ بِالْع 
  ) رواه أمحد وأبو داود" (ائتمنك ، وال ختن من خانك
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  )1/3(الشكل رقم 
  إطار املسئولية يف خمتلف املستويات كما أوضح الفكر اإلسالمي
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ولية أهل الكتاب يف مجيع األحوال واألعمال ، ألن منـهم           تولذلك فال ينبغي    
 "ود والنصارى أَوليـاء   إليها أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ        ي " تعاىليقول اهللا   . اخلونة

ومن . مإليهود والنصاري والتقرب    إليه ويف هذا ي للمؤمنني عن مواالة        )51: املائـدة   (
يقـول   . الصفات اليت ينبغي األخذ ا عند اختيار شخص ما لوظيفة أن يكون ذا علم             

قَالُواْ أَنى يكُـونُ لَـه       هم نبِيهم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا        لَ وقَالَ" : تعاىل
    لْكبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم          طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللّهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم 

ي الْعطَةً فسب هادزو كُملَيمِعالْجِس247: البقرة (" لْمِ و( .  

من : "وبصفة عامة فإنه جيب اختيار األصلح لقول النيب صلي اهللا عليه وسلم             
وىل رجالً وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه فقد خان           فن أمر املسلمني شيئاً     موىل  

  . اهللا ورسوله

ـ               ا ويف قصة يوسف مع امللك نرى كيف أن امللك أراد مقابلة يوسـف فلم
خاطبه امللك وعرفه رأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق كرمي جعلـه مـن                 

 فلمـا   ي لنفس وقال امللك ائتوين به أستخلصه     : "تعاىليقول  . خاصته وأهل مشورته  
 مقابلة الشخص إىل  وىف هذا إرشاد)54: يوسف  ("نا مكني أمني  لدي اليومكلمه قال إنك    

 خزائن األرض إين حفـيظ      ىقال اجعلين عل   "تعاىلل  مث يقو . املراد توظيفه قبل تعيينه   
" حفيظ"وقد مدح نفسه ، وجيوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة ، وذكر              . "عليم

ذو علم وبصرية مبا يتواله ، وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ،            " عليم"أي خازن أمني    
رض ليتصرف هلم علي    منا سأله أن جيعله علي خزائن األ      إوملا فيه من املصاحل للناس ، و      

واألصل أن اإلنسان املسلم ال يرشـح نفـسه وال        . الوجه األحوط واألصلح واألرشد   
إنا واهللا ال   :"يزكيها وذلك إذا كان هناك جمتمع مسلم لقول النيب صلي اهللا عليه وسلم              

ـ  " تعاىلمتفق عليه وقول اهللا     "  حرص عليه  اًأله أو أحد  ـنويل هذا العمل أحداً س     ال  فَ
يا عبد الرمحن بن مسرة     : "لم  ـ ولقوله صلي اهللا عليه وس     )32: النجم  ( "وا أَنفُسكُم تزكُّ

ألة أعنت عليها وإن أعطيتـها عـن        ـأل إمارة فإنك إن أعطيتها من غري مس       ـال تس 
وقد بسط الشهيد سيد قطب القول يف هذه املسألة يف تفسريه           "ا  إليهألة وكلت   ـمس

 ال بأس يف الوقت احلاضر من أن يرشـح الكـفء   ويري البعض أنه. يف ظالل القرآن 
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نفسه من قبيل الداللة علي اخلبري ومن قبيل إرشاد األمة وإعانتـها علـي انتخـاب                
  . األصلح

  : از ـان اإلجنـداء وإحسألان اـ إتق  : ًسابعا

إن إجناز األعمال يف اإلسالم ال يعين فقط إجنازها وإكماهلا وتأديتها بل أيـضاً          
 وقَدر في السرد    سابِغات اعملْأَن  ":  خماطبا داوود وأهله     تعاىلل اهللا   ويقو. إحساا

إن : " وقوله صلي اهللا عليه وسـلم        )11:سبأ  ( "بصري واعملُوا صالحا إِني بِما تعملُونَ    
  ).رواه البيهقي" (اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه

ـ        وإلجناز املهمات فانه ي    ا مهمـة   ـستحسن أن ال جيعل يف تصور العاملني أ
صعبة ، بل علي العكس من ذلك فإن اإلنسان عندما يري األمر سهالً فانـه يكـون                 

:  يف ذكر غزوة بـدر       تعاىليقول اهللا   . أس عنه إلىأكثر قدرة علي إاء العمل وإبعاد       
في أَعينِهِم ليقْضي اللّه أَمـرا       يالً ويقَلِّلُكُم يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَل      وإِذْ"

إِلَى اللّهوالً وفْعكَانَ م وراألم عجر44:األنفال ( "ت(.  

  :  التحفيز وإثارة اهلمم  : ًثامنا 

وقد قص اهللا يف القرآن     . يلعب التحفيز دورا مهما يف أداء األعمال وإحساا       
وسي وكيف أن فرعون وعد السحرة باألجر وأن جيعلهم مـن           الكرمي قصة فرعون وم   

يقول . خاصته إذا انتصروا علي موسي زيادة يف اإلغراء وتشجيعا علي بذل غاية اجلهد            
جرا إِن كُنا نحن الْغالبِني قَـالَ       ألرعونَ أَئن لَنا    قَالُوا لف  فَلَما جاء السحرةُ  " تعاىلاهللا  
معإِ نو   بِنيقَرالْم نإِذًا لَّم كُمولكن ملا اتضح للسحرة احلق آمنـوا        )42- 41: الشعراء  ( "ن 
 ويف هذا دليل علي أن املال وغريه من متاع الدنيا ال جيدي يف التحفيز إذا كـان                  هللابا

 إذا كان إميانه قويا ـذه       ةالفعل املطلوب خمالفاً للعقيدة اليت يعتقدها اإلنسان وخباص       
وهلذا القول شواهد أخري ، فإن العبد الصاحل ذي القرنني عندما عرض عليه             . عقيدةال

قَالُوا يـا  :" تعاىل رفض املال وطمع ميا عند اهللا سبحانه و        مايلأن يقيم سدا مقابل أجر      
    وجأْجمو وجأْجنِ إِنَّ ييني ا   ذَا الْقَرونَ ففِْسدا    ألمجرخ لُ لَكعجلْ نضِ فَهلَى أَن   رع 
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قَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُـوة أَجعـلْ         } 94 {سدا بيننا وبينهم  تجعلَ
كُمنيا بمدر مهنيب95- 94: الكهف (. " و(.  

 العظيم  باألجردليل علي أن املسلم صاحب العقيدة الراسخة إمنا حيفز          ويف هذا   
 ، ولذلك فإن الرسول صلي اله عليه وسلم ملا سأله رجل يوم أحد تعاىلاهللا تبارك ومن 

فألقي الرجل  " يف اجلنة : " فأخربه الرسول أنه     تعاىلعن مكانه إن هو قتل يف سبيل اهللا         
  . مترات كن يف يده مث قاتل حيت قتل

 يف  تعاىليقول  . وجيب أن تبىن عملية التحفيز علي أساس من العدل واإلنصاف         
فَيعذِّبـه عـذَابا     قَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربه         ": قصة ذي القرنني    

الْحسنى وسنقُولُ لَه من أَمرِنـا       وأَما من آمن وعملَ صالحا فَلَه جزاء      } 87{نكْرا  
   ).88 : 87: الكهف ( "يسرا

  : املقومات األخالقية والسلوكية للعاملني باملنظمة اإلسالمية 
ه، متعاليإن أداء املنظمة اإلسالمية ملختلف أعماهلا يبىن علي اإلميان باهللا وتنفيذ            

وبذلك فااللتزام الصادر عن املنظمة يعين الطاعة حلكم اهللا فإرساء قواعـد التـرابط              
تمع اإلسالمي لتوطيد الصالت بني أفراده      والتكافل والتضامن والتراحم واإلخاء يف ا     

 قيامها بالعمليات اإلدارية والفنية     إىلمن خالل األعمال الصاحلة بينهم ، هذا باإلضافة         
بأرشد السبل وأفضل التقنيات واالعتماد علي املداخل العلمية والعصرية اليت تتفق مع            

  . مبادئ الشريعة وال تتعارض معها

 املقومات األخالقية واإلدارية والتقنية حيت تؤدى املنظمة        وهلذا فال بد من توافر    
وفيما يلي بعض املقومات األخالقية والسلوكية      . اإلسالمية دورها علي الوجه األكمل    

  . اليت جيب أن يتحلى ا املسئولون والعاملون باملنظمات يف الفكر اإلداري اإلسالمي

  التقوى )1(

 تعـاىل  وه املنظمة ألوامـر اهللا سـبحان   امتثال القائمني علي أعمال إىلوتشري  
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى    " : تعاىلواحلفاظ عليها وإصالح العمل يف مجيع مراحله ، فيقول          

كَاترهِم بلَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونضِ آماَألراء ومالس ن96: األعراف ( "م(   
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  :ويقول سبحانه 

لَكُم أَعمالَكُم   يصلح} 70{ سديدا   الًن آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَو     يا أَيها الَّذي  " -
  وبذُن لَكُم رفغيـو    سرو اللَّه عطن يمو ـكُمـ     ولَه  "وزا عظيمـا  ـفَقَد فَـاز فَ

  ) 71 ، 70: األحزاب (

رسول اهللا مـن أكـرم      قيل يا   : ي سيدنا أبو هريرة رضي اهللا عنه قال         ووير
فيوسف نيب اهللا ابن نيب اهللا      "، فقالوا ليس عن هذا نسألك ، قال         " أتقاهم: "الناس؟ قال 

ففي معادن العـرب    : "، قالوا ليس عن هذا نسألك ، قال         " ابن نيب اهللا ابن خليل اهللا     
 علموا أحكام : فقهوا  ". (ياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا       ختسألوين؟  

  . متفق عليه). الشرع وعملوا ا

كل كبري حبيث   شوبنظرة فاحصة جند أن التقوى يف القرآن قد تكرر ذكرها ب          
إظهار إىل جانب   . ارتباط التقوى باإلميان واإلحسان واإلصالح والصرب     : تبني اآليات   

للفرد يق اخلري   ققيمة التقوى يف املراجعة املستمرة ألعمال املسلم وتقييمها وأمهيتها يف حت          
  . واجلماعة وجعلها سببا يف إغراق الربكات عليهم من السماء واألرض

ويلزم كل ذلك املنظمة اإلسالمية أن تنقى اهللا يف أمواهلـا عنـد توظيفهـا               
واستثمارها واالئتمان عليها وأن تتقي اهللا يف العاملني ا ، فتؤمن حيام وتوفر هلم ما               

 جمتمعها ، فترعي مصاحله ومتطلبات أفـراده        ىف  يقويهم ويرفع معنويام وأن تتقي اهللا     
  . وقضاياهم ومشكالم

 : إخالص النية  )2(

تشمل النية مجيع األعمال والعمليات واألنشطة اليت يتويل األفراد واجلماعات          
: مرئ ما نوي    اإمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل       : "القيام ا ، فيقول صلي اهللا وسلم        

ومن كانت هجرته لدنيا    .  اهللا ورسوله  إىل ورسوله فهجرته     اهللا إىلفمن كانت هجرته    
كما يقول صـلي اهللا     . متفق عليه " إليهمرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر       يصيبها أو ا  

 صوركم ،   إىل أجسامكم وال    إىلإن اهللا ال ينظر     : "عليه وسلم يف حديث رواه مسلم       
  ".  قلوبكمإىلولكن ينظر 
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  :  تعاىلويقول اهللا سبحانه و

 )5: البينـة   ( " حنفَاء الدينلَه    ليعبدوا اللَّه مخلصني   وما أُمروا إِالَّ  " -

  :كما يقول سبحانه

أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حيـاةً        من عملَ صالحا من ذَكَرٍ    " -
مهنزِيجلَنةً وبا كَا طَينِ مسم بِأَحهرلُونَأَجمعواْ ي97: النحل ( "ن(. 

وهكذا يتبني قدر النية والصد من ورائها يف اجلزاء العادل  فمهما كان العمل              
صاحلاً فالبد أن تكون نية القيام به وإمتامه خالصة لوجه اهللا ، وبناء علي ذلك فاألدوار                

النية اخلالصة  اً  ـاملختلفة للمنظمة اإلسالمية يف خمتلف ااالت جيب أن حيكمها أساس         
يف أداء األعمال ابتغاء مرضاة اهللا ، وال يكون اهلدف منها حتقيق األغراض الدنيويـة               

  . فقط

 : إحسان أداء األعمال  )3(

واإلحسان درجة رفيعة من درجات التقرب وااللتزام باملنهج اإلهلى يف مجيـع            
أن تعبد اهللا   : "وقد بني معناه الرسول صلي اهللا عليه وسلم  فقال           . أحوال العبد املسلم  

 ".كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك
: النحـل    ("إِنَّ اللّه مع الَّذين اتقَواْ والَّذين هم محـِسنونَ        " : تعاىلويقول  

  : ويقول ).128

"        لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُواْ بِأَيالَ تو بِيلِ اللّهي سقُواْ فأَنفو ِسنأَحو   اْ إِنَّ اللّهو
ِسنِنيحالْم بح195: البقرة (" ي(  

وهذا يلزم املنظمة اإلسالمية إحسان عملها حيت يترتب عليه األجر واجلـزاء            
وإحسان العمل يكون جتاه مجيع األطـراف الـيت         . تعاىلاحلسن من عند اهللا تبارك و     

ـ       ـا عالق ـتربطه ـا وخدمامجيـع األوقـات    ا ويف   ـة باملنظمة ويف مجيع عمليا
  .واألماكن
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  : العمل علي حتقيق الرتابط والتكافل يف مجيع عالقات املنظمة  )4(

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ     ":  آمرا بضرورة التعاون والترابط      تعاىليقول  
 ويقـول  )2: املائـدة  ( "د الْعقَابِعلَى اِإلثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدي        تعاونواْ

   ).251: البقرة " (بِبعضٍ لَّفَسدت اَألرض ولَوالَ دفْع اللّه الناس بعضهم"سبحانه 

مثل املؤمنني ىف تـوادهم وتـرامحهم       : "لم  يه وس ويقول الرسول صلي اهللا عل    
سائر األعضاء بالـسهر    وتعاطفهم، مثل اجلسد الواحد إذا إشتكي منه عضو تداعي له           

فضل زاد فليعد به علي من ال زاد له ومن كان له            له  من كان   : "وقال أيضاً   "واحلمي  
فضل ظهر فليعد به علي من ال ظهر له إىل أن عدد من أصناف املال ما عدد حيت رأينا                   

  . رواه مسلم". حد منا ىف فضلألأنه ال حق 

 ، حيـث    العاليةسالمي هلا مكانتها    ومتثل املنظمة اإلسالمية لبنة يف اتمع اإل      
ة املـؤثرة يف حيـاة      االجتماعي والتجارية و  ةاملاليتباشر العديد من ااالت واألنشطة      

يد من حتقيق الترابط بني األفراد سواء العاملني        زاألفراد باتمع ، فتستطيع مبكانتها أن ت      
ثر من ذلك عليها أن متثـل       ا أو املتعاملني معها وأن حتقق التكافل فيما بينهم ، وأك          
تكامل سـويا يف خدمـة      تالترابط فيما بينهم وبني املنظمات األخرى باتمع حبيث         

  . اتمع

  : االلتزام حبسن اخللق  )5(
. من املقومات الضرورية لنجاح املنظمة اإلسالمية التحلي مبكـارم األخـالق     

 ودراسة جماالا ، كـذلك      فهي تعد من املبادئ اليت يلتزم ا األفراد عند التخطيط هلا          
قَولٌ معروف ومغفرةٌ خيـر مـن       " : تعاىل لعند التطبيق والوفاء بتلك ااالت ويقو     

  )263: البقرة ( "أَذًى واللّه غَنِي حليم صدقَة يتبعهآ

 يف  ولقد حتلي النيب صلي اهللا عليه وسلم مبكارم األخالق عند ممارسة مجيع أنشطته            
  ).4:القلم ( "وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ" : تعاىلمجيع أمور حياته ، فيقول 

  



 42

روي الترمذي عـن  . وحسن اخللق إتباع حماسن األفعال وترك رذائل األعمال       
هو طالقة الوجه وبذل    :  يف تفسري اخللق احلسن قال       تعاىلعبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا       
  . املعروف ، وكف األذي

ذا يتضح أن املنظمة اإلسالمية حيت تفي بدورها وتؤدي وظائفها ، فعلـي             و
 فال تتعامل   تعاىلإدارا أن تلتزم باألخالقيات احلسنة يف تصرفاا حيال ربنا سبحانه و          

يف احملرمات ، وأن حتسن أخالقيات العاملني ا وتدعم فيهم الـصفات احلميـدة يف               
جهدها باملال والرأي لرفعة اتمع الذي تعيش فيه        تعاملهم مع عمالء املنظمة ، وتبذل       

وكف األذي عن أفراده سواء بالقول أو بالفعل ، فال تسبب أنشطتها وخـدماا أو               
  . العاملني ا أذي يلحق اتمع

كما جيب أن تتحري إدارة املنظمة اإلسالمية األمانة يف تعامالا مع خمتلـف             
الَ  يا أَيها الَّـذين آمنـواْ     : " تعاىليقول  . والعملاألطراف املستفيدة وذلك يف القول      

 ، كما يقـول     )27: األنفال  ( " تخونواْ اللّه والرسولَ وتخونواْ أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ      
 ضـرورة   ىلإباإلضافة  . )8:املؤمنـون   ( "ماناتهِم وعهدهم راعونَ  أل والَّذين هم ": أيضاً  

إفشاء العدالة يف التعامل تلك اليت متثل عمود اإلدارة اإلسـالمية وإحـدي دعاماـا               
 واْ كُونواْ قَوامني بِالْقسط شهداء للّـه      ـيا أَيها الَّذين آمن   " : تعاىلاجلوهرية ، يقول    

 أَوِ الْو لَى أَنفُِسكُمع لَوالدينوإِن ي بِنياَألقْرا وغَنِي ا فَـالَ   كُنلَى بِهِمأَو ا فَاللّهفَقَري أَو
 "تلْوواْ أَو تعرِضواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ بِما تعملُـونَ خـبِريا           تتبِعواْ الْهوى أَن تعدلُواْ وإِن    

  ).135: النساء (

  : عناصر العملية اإلدارية يف املنظمة اإلسالمية 
تلـف عنـها ىف املنظمـات       دارية يف املنظمة اإلسالمية ال خت     إن الوظائف اإل  

ـ          التقليدية ـ  ـ، إال أن األويل حتظي بطابع مميز يرتكز علي املب د الـيت   ـادئ والقواع
املة  تعمل علي حتقيـق      ـتها الشريعة اإلسالمية ، وهي وظائف متكاملة وش       ـفرض

ـ   ـرة ، وميكننا تناول هذه الوظائف باختص      ـا واآلخ ـخري يف الدني   و ـار علي النح
   : )5( التايل
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  :  التخطيط اإلداري   :  ًأوال
يعد التخطيط أحد الوظائف اإلدارية املهمة الىت تعمل علي توقع ما سـيكون             
عليه املستقبل واالستعداد هلذا املستقبل من خالل وضع وتقرير األهـداف وإجـراء             

 إىلجراءات ، باإلضافة    م وصياغة السياسات وإعداد القواعد واإل     سالتنبؤات الالزمة ور  
كل نوع علي أساس من املراحل اليت تتكامل حيت يتم العمـل أو             لوضع برامج العمل    

النشاط يف النهاية وتقرير اإلجراءات اليت ينبغي أن يلتزم ا املنفذون وترمجة كل مـا               
  . سبق يف صورة موازنات تقديرية تبني األرقام واحلسابات الالزمة لتحقيق األهداف

ي  يف اإلسالم بوظيفة التخطيط ، وميكـن مالحظـة           دارد اهتم الفكر اإل   ولق
   : ةالتاليذلك من خالل األبعاد 

 ، حيث يقول رب العزة جل وعـال علـي           االهتمام بالتخطيط اإلستراتيجي   - 1
تزرعونَ سبع سنِني دأَبا فَما حصدتم فَذَروه        قَالَ": لسان يوسف عليه السالم     

ما   ثُم يأْتي من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن        *قَليالً مما تأْكُلُونَ     بله إِالَّ في سن 
عام فيه يغـاثُ      ثُم يأْتي من بعد ذَلك     *قَدمتم لَهن إِالَّ قَليالً مما تحصنونَ       

 ، ومن اآليات يتضح ضرورة التخطيط       )49-47: يوسف  (" الناس وفيه يعصرونَ  
س عشرة سنة مستقبالً تبني ما جيب       مخ البعيد ، فهذه اخلطة قوامها       دىعلي امل 

  . أن يتبع حيت متر البالد من أزمتها

 املرحلة اليت تليها،    إىل، حبيث تؤدي كل مرحلة ختطيطية       التدرج يف التخطيط   - 2
هللا يوسف عليـه الـسالم ،       وواضح ذلك من اآليات السابقة علي لسان نيب ا        

، وتلـك   السنوات السبع الثانيةإىلفالسنوات السبع األوىل مهمة جداً للوصول     
 .  السنة اخلتامية يف تلك اخلطةإىلبدورها مهمة حيت تصل األمور 

 يف ، وذلك حيت تستقيم األمور وتتوحد اجلهود         وضع األهداف بدقة ووضوح    - 3
وأَنَّ هــذَا صـراطي     " : تعـاىل  تلك األهداف ، فيقول      إىلسبيل الوصول   

فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِـه         مستقيما فَاتبِعوه والَ تتبِعواْ السبلَ    
لَّكُمقُونَ لَعت153: األنعام (" ت.(  
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:  تعـاىل  ، فيقـول      من اإلمكانات واملوارد املتاحة بأفضل الـسبل       االستفادة - 4
ترهبونَ بِـه عـدو اللّـه     وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ    "

   ونِهِمن دم رِينآخو كُمودعي          وٍء فين شقُواْ منفا تمو مهلَمعي اللّه مهونلَمعالَ ت
 . )60: األنفال ( " م الَ تظْلَمونَكُم وأَنتيإلاللّه يوف  سبِيلِ

والبعد عن التخمني واخليال    عتماد علي احلقائق واملعلومات والبيانات الدقيقة       اال - 5
والتقديرات العشوائية ، إذ ال يقوم التخطيط علي الظن ، فلقد حذرنا اهللا سبحانه              

ومـا  ":  من االعتماد على الظن يف بناء القرارات ، حيث يقول سبحانه             تعاىلو
  )36: يونس ( "يتبِع أَكْثَرهم إِالَّ ظَنا إَنَّ الظَّن الَ يغنِي من الْحق شيئًا

 ويتضح لنا هذا من خطة نشر الـدعوة         :مراعاة البدء باألولويات عند التخطيط       -6
 ، إذ كانت حمددة املنهج واضحة املعامل ىف تدرجها كانت علـي النحـو               ةاإلسالمي
  :التايل
       . البدء بالدعوة سرا     -أ

  البدء باألهل والعشرية   -ب

    .  اجلهر بالدعوة يف الوقت املناسب  -ج

  . االعتماد علي اإلقناع واملوعظة احلسنة    -د

  .رد االعتداء باالعتداء ، وعدم البدء بالعدوان -هـ

 ىف بداية   كذلك كان التركيز  .  تنظيم احلياة املدنية بعد استقرار األوضاع         -و
الدعوة علي تثبيت العقيدة واإلميان ومراعاة العبادات ، مث كان بعـدها            

  . التركيز علي املعامالت

   "اللّه نفْسا إِالَّ وسعها     يكَلِّف الَ" : تعاىليقول   : تقدير املوارد واإلمكانات املتاحة    - 7
مما يفرض  . )233البقرة  ( " وسعها الَ تكَلَّف نفْس إِالَّ   ": ، ويقول أيضاً    ) 286: البقرة  (

ضرورة مراعاة القدرات املتاحة عند توزيع األعباء واملسئوليات علي األفراد للقيام           
 .ا وحتقيق النتائج املرجوة
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 ، واإلحسان عند إعداد اخلطط وتنفيـذها ،         موازنة دور املنظمة ونتائج أعماهلا      - 8
نصيبك مـن الـدنيا       تنس خرةَ وال آله الدار ا  وابتغِ فيما آتاك اللَّ   " : تعاىليقول  

   اللَّه نسا أَحِسن كَمأَحيإلومما يلزم املنظمة اإلسالمية مبراعـاة  ) 77: القصص ( "ك ،
ويقول على بـن أىب     . نتائج أعماهلا دنيوية وأخروية ، واإلحسان يف إعداد خططها        

 كاعمل ألخرتك كأن  وكأنك تعيش أبداً ،     اعمل لدنياك   ." طالب كرم اهللا وجهه   
 . متوت غداً

 ىف حـدود املتـاح      املوضوعية والواقعية عند وضع األهداف واخلطط والربامج       - 9
ومراعاة ظروف التطبيق والبعد عن األماين والتمين والطموحات الرباقة ،فالتخطيط          

 ذرهـم   : "تعـاىل ليس درباً من اخليال واألحالم الغارقة يف التفاؤل التام ، فيقول            
 ويقول الرسول صلي اهللا عليـه       ".ألمل فسوف يعلمون  ايأكلوا ويتمتعوا ويلههم    

  ".اإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل: "وسلم 

  :  التنظيم اإلداري    : ًثانيا

يهتم التنظيم اإلداري كوظيفة إدارية ببيان العالقات بني مجاعة العمل ، وذلـك             
 اجلمـاعي   لفالتنظيم إذا يرتبط بالعم   .  واملسئوليات لتحدي االختصاصات والسلطات  

ويقصد منه ترتيب األشياء يف أوضاع معينة تسري حتقيق أهداف اجلماعة بأقل اجلهـود              
ولقد اهتم الفكر اإلداري اإلسالمي بالتنظيم اهتمامـا        . التكاليفوأقصر الوقت وأدين    

حتض علـي   اليت   القرآن الكرمي    وميكننا استقراء العديد من التوجيهات اإلهلية يف      . بالغاً
ن يطبق التنظيم يف    أالتنظيم يف جمتمعات النمل والنحل والطري ، أو ليس اإلنسان بأويل ب           

 ومن بني األبعاد التنظيمية الىت جيب       .أعماله وأنشطته من تلك اتمعات غري اإلنسانية      
  : مراعاا يف الفكر اإلداري اإلسالمي ما يلي 

 : تعـاىل  اهللا ورضوانه ، فيقول       علي هدي من تقوى    يميتأسيس البنيان التنظ   -1
"  هانينب سأَس نأَفَم          هانينب سأَس نأَم م ريخ انورِضو اللّه نى مقْولَى تع  لَىع

: التوبة  ( "نيالْقَوم الظَّالم  شفَا جرف هارٍ فَانهار بِه في نارِ جهنم واللّه الَ يهدي          

 ، وهذا يفرض علي املنظمة أن حتدد هيكلها التنظيمي وتؤسسه يف إطـار              )109
متكامل وواضح وعادل ، وذلك يف كافة وحداا اإلدارية ويف خمتلف الوظائف            
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 تكاتف اجلميع لتحقيق األهداف     إىلواملهام اليت تطلبها طبيعة أعماهلا مبا يؤدي        
  . املنشودة

وهـو  " : تعاىل ، فيقول    رمي والتسلسل اإلداري التنظيمي   مراعاة التدرج اهل   - 2
 لَكُمعي جالَّذ        كُملُوبلِّي اتجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعرضِ واَألر فالَئي  خف

        يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتكمـا    )165: األنعـام   ( "م ، 
  : ول أيضا يق

"   اةيي الْحف مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن    قفَـو مهـضعا بنفَعرا وينالد
فلكـل فـرد    ). 32: الزخرف  (" بعضا سخرِيا  بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم   

تعداداته مكانته وموضعه الذى جييد العمل فيه من خالل مؤهالته ومعلوماته واس          
  . وإبداعاته

 : تعـاىل  ، فيقـول     مساندة بعضه الـبعض   و هتوحد البنيان التنظيمي وتكامل     -3
"  مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمـنِ        ونَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاء بيلأَو

ورسـولَه أُولَــئك     ويطيعونَ اللّـه  ويقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ    الْمنكَرِ
     يمكح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريويقول الرسول صلي اهللا عليه       )71: التوبة  ( "س ، 

مثل املؤمنني ىف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحـد إذا           : "وسلم  
 . متفق عليه" حلمياشتكي منه عضو تداعي له سائر األعضاء بالسهر وا

 ومراعاة الثقة عند تفويضها علي      حتديد السلطات وتوزيعها بالشكل املوضوعي      -4
آمنواْ الَ تتخذُواْ بِطَانةً من دونِكُـم الَ         يا أَيها الَّذين  " : تعاىلن ، يقول    األخرى

 غضاء مـن أَفْـواههِم ومـا تخفـي        ودواْ ما عنِتم قَد بدت الْب      يأْلُونكُم خباالً 
 ، ممـا    )118: آل عمـران    ( "صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم اآليات إِن كُنتم تعقلُونَ        

نه ال ينبغي تفويض السلطات واالختصاصات إال ملن يكون حمل ثقـة            يشري إىل أ  
 . وأهالً لألمانة الىت حتملها

 ، حيت تنتظم األعمال ويتم تنفيـذها        مر والتوجيه واإلشراف  مراعاة وحدة األ    -5
ـ         ة ـبعد ذلك بيسر وسهولة مبا ال يدع جمـاال للتـضارب واالزدواج يف ممارس

 .األنشطة واألعمال
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يف توزيع السلطات واملسئوليات مبا يؤدي إلمتام       االهتمام باملركزية والالمركزية      -7
د دلت التطبيقـات اإلسـالمية يف       فق. األعمال بسالسة ودون تعقيد أو توقف     

 اهتمام الفكر اإلسـالمي     إىلة  االجتماعية و االقتصاديخمتلف النواحي السياسية و   
 . باملركزية وقت ضرورة تطبيقها ، وتطبيق الالمركزية يف الظروف املناسبة هلا

 ، مما يتفق مع وجود      تطبيق مبدأ الشوري قبل إصدار األوامر واختاذ القرارات        -7
 االستشارية اليت تعمل على تدبر األمر من خمتلف زواياه والوقوف علي            السلطات

  . آراء واجتاهات خمتلف األفراد حمل االهتمام مبوضوع القرار

  :  التوجيه اإلداري  :  ًثالثا

قيادة وحتفيز   قدرته علي    إىل، ويشري   مديرمن األنشطة اإلنسانية لل   يعد التوجيه   
 إشاعة روح الود واحلـب والرضـا والتفـاين           وهدايتهم وتوجيههم ، مع    مرؤوسيه

  . واالنتماء للعمل حيت تتحقق األهداف املرجوة

 كبريا ، ففي القرآن     اًولقد اهتم الفكر اإلداري اإلسالمي ذه الوظيفة اهتمام       
نة النبوية العديد من التوجيهات املرشدة ألبعاد التوجيه اإلداري نـذكر           ـالكرمي والس 

  : منها 

ادع إِلى  " : تعاىل ، فيقول     التوجيه علي احلكمة واملوعظة احلسنة     االعتماد يف    - 1
  ةكْمبِالْح كببِيلِ رس         ـكبإِنَّ ر نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو 

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع و125 :النحل ( "ه( 
اللّه  فَبِما رحمة من  " : تعاىل ، يقول    اللني والرمحة ومراعاة ظروف املرؤوسني       - 2

          ـكلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتل     مهـنع ففَـاع
      تمزرِ فَإِذَا عي اَألمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو وفَت      بحي إِنَّ اللّه لَى اللّهكَّلْ ع

نيكِّلوت159: آل عمران ( "الْم.( 
 ، وعدم التحيز للـون أو جـنس أو   العدالة عند توجيه املرؤوسني وإرشادهم       - 3

شـهداء   يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامني للّـه        ": تعاىلطبقة معينة ، يقول     
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 و طسلَى    بِالْقمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجى        الَ يقْـولتل بأَقْر ولُواْ هدلُواْ اعدعأَالَّ ت
 ).8: املائدة ( "اللّه خبِري بِما تعملُونَ واتقُواْ اللّه إِنَّ

 حيـدث  ، فيجب أن يكون هناك قائد واحد لكل مرؤوس حىت ال             وحدة األمر   - 4
 التوجيهات ، فيقول الرسول الكرمي صـلي اهللا عليـه            يف التضارب أو التناقض  

، " ال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحـدهم           : "وسلم  
بني واجبات كـل فـرد ومـصدر        يوهذا يسهم يف حتديد املسئولية ونطاقها و      

 . توجيهه
صـلي  ل الرسول   ويقلية عن أحواهلم من قبل القائد ،         واملسئو رعاية املرؤوسني    - 5

 ". كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: " عليه وسلم اهللا
 ، يقـول    ائهمـني ألوامر وتعليمات رؤس   ـالسمع والطاعة من قبل املرؤوس      - 6

اَألمرِ مـنكُم    يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي        " : تعاىل
   ي شف متعازنفَإِن ت      مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدٍء فَري   و ونَ بِاللّهنمؤاليومت 

 ، ويقول الرسول صلي اهللا عليه       )59: النـساء   ( "اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً    
علي املرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إال أن يؤمر مبعصية فـال              : "وسلم

 ". مسع وال طاعة
 اهلـدف   إىل للوصـول    ط وتضافر اجلهود  ـحث القائد علي التعاون والتراب       - 7

وأَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتـذْهب        " : تعاىلاملشترك ، يقول    
كُمرِحي ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللّهبِراص46: األنفال ( "و(  

  أن يكون مثاال طيبـاً ليقتـدي بـه         ديرحيث جيب على امل    القدوة الصاحلة ،     - 8
وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ     أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر   ": تعاىلوسيه ، يقول    مرؤ

 أن يبدأ بنفسه قبـل      دير وحيتم ذلك علي امل     ، )44: البقرة  ( "الْكتاب أَفَالَ تعقلُونَ  
 .  ينهى عن رذيلةأن يأمر بفضيلة أو

 ، حيث جيـب أن يتحلـى الـرئيس          حسن اخللق والتعامل باليت هي أحسن        - 9
 . واملرؤوس حبسن اخللق يف املعاملة وااللتزام باألمانة والصدق والعدالة وااللتزام
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 ، وسهولة اتصال املرؤوسني برئيسهم عنـد        املهارة واخلربة يف معاجلة األمور      -10
عمالء باملسئولني يف املنظمة عنـدما تقتـضي        احلاجة ، وكلك سهولة اتصال ال     

 . الظروف ذلك
 ، ومراعاة احلـوافز     التحفيز اإلجيايب أساس عملية احلفز والدفع للعمل بإتقان         -11

املعنوية بالشكر والتقدير ، مع عدم إمهال احلـوافز الـسلبية وتطبيقهـا عنـد               
 . الضرورة

  : المية ـ الرقابة يف اإلدارة اإلس  : ًرابعا

ت التنفيذية تسري وفق ما خطط هلا من        يارقابة اإلدارية التأكد من أن العمل     تعين ال 
والرقابة عملية مستمرة قبل وأثناء وبعد التنفيذ وليس فقط بعـد إمتـام األعمـال               . قبل

. رك األخطاء وسرعة اختاذ اإلجـراءات التـصحيحية       اكن تد  وذلك حيت مي    ، واألنشطة
وـا تعطـي    كن مل تزد عليها ل    إاقي الوظائف   والرقابة ضرورية يف املنظمات كضرورة ب     

 ضرورة التدخل لتفادي األخطـاء أو       إىلارة االطمئنان لسري العمليات أو تلفت النظر        شإ
  . إصالح ما وقع منها

  ولقد اهتم الفكر اإلداري اإلسالمي بتلك الوظيفة من عدة وجوه ، وميكننا أن             
  : نذكر منها 

 ويدعم إتقـان    ول مبا حيسن من أداء األعمال     اإلميان بضرورة الرقابة أوال بأ       -1
ورسولُه والْمؤمنـونَ    وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم     ": تعاىلاألداء ، يقول    

ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرتسلُونَ ومعت ما كُنتئُكُم بِمبن105: التوبة ( "فَي .( 

ما "  :تعاىل ، فيقول     الرقابة الذاتية أهم أنواع الرقابة يف الفكر اإلسالمي        تعد   - 2
فَمـن يعمـلْ    ":  ، ويقول أيضاً   )18: ق  ( " رقيب عتيد  لديهيلْفظُ من قَولٍ إِلَّا     

 والرقابة  ).8-7 :الزلزلة  ("  ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره      *يره   مثْقَالَ ذَرة خيرا  
 رقابة الفرد علي نفسه من داخله ، فهو يراجع نفسه وحياسـبها             إىلالذاتية تشري   

علي تصرفاته وسلوكه وأعماله وأفعاله قبل أن يتدخل غريه ، ويف ذلك يقـول              
، " الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املـوت        : "والسالم   الرسول عليه الصالة  
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حاسبوا أنفـسكم قبـل أن حتاسـبوا        : عنه  ويقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا       
منا خيفف احلساب يوم القيامة علي من حاسب نفـسه          إوتزينوا للعرض األكرب ،     

 ".يف الدنيا
 ين واملشرفني علـي أعمـال مرؤوسـيهم       ديرمتثل الرقابة الداخلية رقابة امل       - 3

والغاية منها التأكد من حسن سري العمليـات وتنفيـذها          . وسلوكهم يف العمل  
 أهدافها املشتركة بأيـسر الـسبل ،        إىل اتفق عليه مسبقاً لتصل املنظمة       حسبما

 . فالكل يسعي لتحقيق أهداف واحدة
 اليت يطلق عليها البعض الرقابة املانعـة ، أي املانعـة            االهتمام بالرقابة السابقة     - 4

ـ       ، وهي مبثابة الوقاية  . لوقوع األخطاء واالحنرافات   ين دير مما يفرض علـي امل
ملرؤوسيهم عند التنفيذ وبيـان كيفيـة جتنـب         لسليم والنصح السديد    التوجيه ا 

مثل القائم علي : "الكرمي صلي اهللا عليه وسلم   الوقوع ىف األخطاء يقول الرسول      
حدود اهللا والواقع فيها مثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالهـا             

ي من فوقهم، فقالوا  أسفلها ، فكان الذين ىف أسفلها إذا استقوا مروا علموبعضه
ن تركوهم هلكـوا وهلكـوا      إلو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ف          
 ) صحيح البخاري(مجيعاً، وإن أخذوا علي أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً 

فمـن  . االعتماد علي وضع املعايري واملقاييس لتكون أساسـاً للمحاسـبة            - 5
م أن تكون هناك أسس ومعـايري       الضروري حيت تتم الرقابة علي حنو علمي سلي       

: اإلسـراء   ( "رسوالً وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ    " : تعاىليتم الرقابة عليها، يقول     

الْحق ليظْهِره علَى    هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ     ":  ، ويقول أيضاً   )15
 وكان عمر بن اخلطاب رضـي اهللا        )28: الفتح  ( "هِيدا كُلِّه وكَفَى بِاللَّه ش    الدين

مث أمرته بالعدل   علم  أأرأيتم إن استعملت عليكم خري من       : "عنه يقول ألصحابه    
     ال ، حيت أنظر ىف عمله أعمل مبـا         : قال  : نعم  : ؟ قالوا   أكنت قضيت ما علي

 ". أمرته أم ال
جلهات اخلارجيـة علـى      ، وهى متثل رقابة ا     ضرورة وجود الرقابة اخلارجية      - 6

. وقد تكون رقابة سابقة كما قد تكون رقابة الحقـة         ،  أعمال وأنشطة املنظمة    
فالرقابة السابقة تتم عن طريق التعليمات واألوامر والبيانـات الـىت تـصدرها             
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األجهزة املختصة والواجب إتباعها والسري على هداها ، أما الرقابة الالحقة فتتم            
 املختصة للتأكد من حسن سري العمليات والوقـوف         من قبل اجلهات اخلارجية   

 . علي نتائج األعمال
 اإلسالمي علي وجـود      اإلداري  ، إذ يركز الفكر    اإلميان بوجود الرقابة اتمعية    - 7

ع ىف احنرافات تـسبب     وذلك النوع من الرقابة حلماية اتمع بوجه عام من الوق         
ر أُمة أُخرِجت للنـاسِ تـأْمرونَ       كُنتم خي " : تعاىلاألضرار لفئات منه ، فيقول      

وفرعبِالْم       نآم لَوو ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتـابِ لَكَـانَ      وتلُ الْكأَه
: ، ويقول أيضاً    )110: آل عمران    ("وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ  خيرا لَّهم منهم الْمؤمنونَ   

"و     وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم نكُمكُن منكَـرِ   لْتنِ الْمنَ عوهنيو
  ).104: آل عمران (" وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ

 واالعتراف بـدورها يف     وجوب االهتمام بدور رقابة املستويات اإلدارية األدين       - 8
 أن يشجع العاملني علي تقدمي آرائهم واقتراحام        ديري امل تقومي األداء ، فيجب عل    

م حنرافات اليت تواجهها املنظمة لكـو الاليت تسهم يف حل املشكالت وتصحيح ا 
 بتفاصيل ومعلومات قد تغيب عـن الـرئيس          عمليات التنفيذ وأدرى   إىلأقرب  
 . األعلي
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אא
  ة البنـوكمدخــل لدراسـ

  

  : از ـ بإجيةالتاليعرض النقاط إىل يهدف هذا الفصل 

  . ودور البنوك ىف تشغيلهاملايلالنظام  •

  .تعريف سوق املال وأهم ركائزه •

  . شائعة االنتشار للبنوك ومسات كل منها ألنواع ا •
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ة االجتماعي و ةاالقتصادي ىف تيسري دفة احلياة      ةاملاليتعد البنوك من أهم األدوات      

 ، فاألنشطة التجارية والصناعية والزراعية واخلدمية ال ميكن ممارستها          اليومىف جمتمعات   
 دون وجود هذه املؤسسات الىت ألقى على عاتقها استقبال األمـوال            اليومىف عصرنا   

ا ، وبث األمن والطمأنينة لـدى       إليهوحفظها وتنميتها واستثمارها ومتويل من حيتاج       
  : م فيها وراحتهم للتعامل معها األفراد واملنظمات لثقته

ولقد تعددت أنواع البنوك وأشكاهلا ، حبسب ما تتخصص ىف ممارسته مـن             
أنشطة وما تؤديه من أعمال ، وما حيكمها من قوانني ونطاق جغرايف ، وما يتاح هلـا                 

  . ة سواء كانت ذاتية أو خارجيةاليمن موارد م

إىل جانب  ودور البنوك ىف تشغيله      املايلالنظام  ونتناول ىف هذا الفصل حملة عن       
باإلضافة إىل عرض ألهم أنواع البنوك شائعة االنتشار        مفهوم سوق املال وأهم ركائزه      

  . وخصائص ومسات كل منها

  :  ودور البنوك فى تشغيله املايلالنظام 
 إىل كافة العناصر املكونة لدورة األموال وتداوهلا فيما بني خمتلف           املايليشري النظام   

كل طرف جمموعة من األهداف الىت يسعى لتحقيقهـا،         لطراف ، وذلك مبا حيقق      األ
  . وذلك مبراعاة العوامل واملتغريات والظروف احمليطة

غيل النظـام   ـ ىف تش  ةاملاليآت  ـدور البنوك واملنش  ) 2/2(ويوضح الشكل رقم    
ك واملنشآت   تتمثل ىف البنو   املايلومن الشكل يتضح أن عناصر النظام       .  ىف اتمع  املايل
وفما يلي نبذة عن كل عنـصر       . ددةـ األخرى واملنظمات ومصادر الدخل املتع     ةاملالي

  : منها 
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  )2/2(شكل رقم 
  املايل فى تشغيل النظام ةاملاليدور البنوك واملنشآت 

  

   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  األخرى ةاملاليالبنوك واملنشآت     :  ًأوال

ل ىف جمتمع ما من خالل احلصول على األموال مـن      ومتثل املؤسسات اليت تعم   
منظمات وأفراد اتمع ، وتشغيل هذه األموال ىف خمتلف جماالت االستخدام لتحقيـق             

 عادة من البنوك مبختلـف      ةاملاليالنمو لذاا وتمعاا وتتكون هذه البنوك واملنشآت        
 وشركات التأمني ،    أنواعها وشركات التمويل واإلقراض ، وشركات توظيف األموال       

  . وغريها... والبورصات 
  

  :ومن أهم وظائف البنوك ما يلى 

  البنوك واملنشآت
 ة األخرىاملالي

 خمرجات 

   مدخالت

 مدخالت

 األجور واملرتبات والدخول األخرى

صة 
ح

خار
الد
ا

مار
ستث
اال
 و

 

ت 
ارا
تثم
اس
ل و
متوي

  
ت
ودائع واستثمارا

ت
تمويل واستثمارا

 

  األفــراد
 املنظمات

ومصادر الدخل 
االستهالكـحصاملتعددة ة
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العمل على تدفق رؤوس األموال بني املودعني وطاليب التمويـل مـن خـالل               - 1
اإلقـراض  (عمليات اإلبداع واحلصول على األموال من ناحيـة والتوظيـف           

  .من ناحية أخرى) االستثمارو

واملنظمات املختلفة وذلك حـسب إجـراءات       تقدمي االئتمان املطلوب لألفراد      - 2
وشروط ومعايري معينة ويقوم ذلك على عناصر الدراسـة العمليـة والعلميـة             

  .الحتياجات العمالء إىل جانب عناصر الثقة والضمان

ختفيض حجم املخاطرة الىت يتعرض هلا األفراد إذ يتحمل البنك نيابة عن األفراد              - 3
  . بأمواهلماالستثمار هلا إذ قاموا هم بواملنظمات املخاطر الىت قد يتعرضون

عداد الكبرية مـن    ألالتواجد املستمر وتقدمي السيولة فالبنوك تعتمد على قانون ا         - 4
التعامالت ىف القيام بنشاطها فإذا قابلت البنوك عمليات سحب كبرية فإن هناك            

 .غالباً عمليات إبداع ستقابلها

  : املنظمات ومصادر الدخل املتعددة  : ًثانيا 

متثل املنظمات العاملة ىف اتمع أو خارجه ، احلكومية للقطاع العام أو تلـك              
اململوكة لألفراد والقطاع اخلاص ، املنظمات الـصناعية أو اخلدميـة أو التجاريـة ،               
املنظمات الصغرية أو املنظمات الكبرية وبصفة عامة مجيـع مؤسـسات ومنـشآت             

  .وشركات اتمع

  :األفراد : ًثالثا 

حيـصلون علـى    الذين   مجيع الذين يكونون جمتمعاً معيناً وخباصة        وهم
 وتسعى البنوك على كسب ثقتهم لإلقبال على        االدخاردخول قابلة لالستهالك و   

 مما تقدمه من    االستفادة ، و  االستثمارالتعامل معها سواء باإليداع أو التمويل أو        
  .  خدمات مصرفية متعددة

  

 التزامات عليها ، مث تقـوم       لاألموال يف شك   حتصل علي    تومتثل البنوك منشآ  
ة تزيد عما تدفعه للمصادر اليت حـصلت        الي مبا حيقق عوائد م    .باستخدام هذه األموال  
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منها علي األموال وتعمل هذه البنوك علي إدارة املال لتحقيق األرباح اعتمـادا علـي         
  . معايري إدارية وفنية متعارف عليها

  : وأهم ركائزه سوق املال مفهوم 

 ىف اتمع سواء كانـت آلجـال     ةاملالييشري سوق املال إىل جمموع التدفقات       
 األجل بني أفراده ومنظماته وقطاعاته املتعددة وبينهم وبني         ةقصرية أو متوسطة أو طويل    

   : )6(  ويقوم سوق املال على ثالث ركائز أساسية هي.اتمعات األخرى

  .  ىف السوقةاملالياملنظمات  - 1

 . وقأدوات الس - 2
 . السياسات الىت حتكم السوق - 3

  : وفيما يلى عرض موجز لكل ركيزة منها 

  :  فى السوق ةاملالياملنظمات  :  ًأوال 

ـ متثل املؤسسات والشركات والبنوك واملكاتب اليت تتخذ األعمـال          و  ةاملالي
واملصرفية عملها الرئيسي دف تيسري معامالت األفراد واملنظمات داخـل الدولـة            

  .أنواع منظمات سوق املال) 2/2( ويوضح الشكل رقم .وخارجها
  

  :  أدوات سوق املال  : ًثانيا 

  وهى متثل تلك الوسائل الىت تتم عن طريقها املعامالت ، وتتعـدد حـسب              
 ومن أهم األدوات املـستخدمة ىف       .قطاعات السوق وطبيعة التعامل واختالف آجاله     

   : ىسوق املال ما يل
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  )2/2(الشكل رقم 
  ع منظمات سوق املالأنوا

  

   
  
  
  

  

                                                                    - ب

سوق املالمنظمات

 املعامالت قصرية األجل 

سوق رأس املال  سوق النقد

املعامالت متوسطة وطويلة األجل

سوق 
املنظمات 
  املالية

سوق 
األوراق 
  املالية

البنك 
 ركزيامل

بنوك
 االستثمار

البنوك
 التجارية

اخلزانة
 العامة

املنظمات
 املصرفية

املنظمات غري
 املصرفية

  السوق
   األساسي 

سوق (
)اإلصدار

  السوق
   الثانوي 

 )سوق التداول(

 تجاريةالبنوك ال −

 البنوك الصناعية −

  البنوك الزراعية  −

  البنوك العقارية  −

  بنوك التنمية المحلية −

  االستثماربنوك  −

 شركات التأمين −

  شركات توظيف األموال −

  شركات التمويل التأجيري −

  هيئات التأمين −

 الصناديق الخاصة للتأمين −

 هيئة سوق المال  −

بنوك وشـركات    −

 االستثمار

  البورصات  −

وسطاء سـوق    −

   الماليةاألوراق 

  السماسرة −
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 ) : املعامالت قصرية األجل(األدوات املستخدمة ىف سوق النقد      -أ
  . ةاملاليأذونات اخلزانة الىت تصدرها وزارة  •

 . رية الىت تفتحها البنوك التجاريةاحلسابات اجلا •
 . الودائع قصرية األجل لدى البنوك •
 ). ذنيةإلالكمبياالت والسندات ا(األوراق التجارية  •
 . القروض قصرية األجل الىت تقدمها البنوك •

  

 ) : األجل املعامالت متوسطة وطويلة(األدوات املستخدمة ىف سوق رأس املال   - ب
  . األسهم •

 . السندات •
 .ألجللة االقروض طوي •
 . شهادات اإليداع •

  :  السياسات الىت حتكم السوق   : ًثالثا

يعمل السوق ىف ظل جمموعة من السياسات الىت تطبق مبا ميكـن مـن إمتـام                
ا الدولـة ومـن بـني هـذه         إليهاملعامالت ىف السوق وحتقيق األهداف الىت تسعى        

  : السياسات 

 النوعيـة والكميـة     وتشمل السياسات  : السياسات النقدية واالئتمانية   •
للسيطرة على حجم االئتمان وما تضعه الدولة مـن ضـوابط للبنـوك             

  . وغريها

 .....وتتعلق باإلجراءات الضريبية واجلمركية  : ةاملاليالسياسات  •
وتتعلق بدخول وخروج النقد األجنيب من الدولة        : سياسات الصرف األجنيب   •

 ...ا، والتحويالت ، وميزان املدفوعات إليهو
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  ــواع البنــوك أنـ

تتعدد أنواع البنوك وأمناطها تبعا لعدة مقاييس ، منها ما يتعلق بـرأس ماهلـا               
طها وأنواع املتعاملني معها والعملة اليت تتعامل ا واحليز اجلغرايف الذي متـارس             شاون

وميكن القـول أن    . تبعه وغريها من املعايري   تنشاطها من خالله والنظام السياسي الذي       
  ). 2/3(ع البنوك السائدة تتمثل فيما يوضحه الشكل رقم أهم أنوا

  

  )2/3(الشكل رقم 
  أنواع البنوك شائعة االنتشار

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  نتـشار تتمثـل    الأن أهـم أنـواع البنـوك شـائعة ا         ) 2/3(يتضح من الشكل رقم     
  : فيما يلي 

  

 البنوك املركزية

البنوك
 املتخصصة

البنوك
 التجارية

 االستثماربنوك 
 واألعمال

البنوك
 اإلسالمية

البنوك 
 الزراعية 

البنوك 
 الصناعية 

البنوك 
 العقارية 

بنوك 
 ةالتجار
 اخلارجية
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  :  البنوك املركزية    : ًأوال

     ح وإمنـا تـدعيم النظـام       ـقيق الرب  حت إىلدف  ـوهي منشآت مصرفية ال
ة بالكامل ، وتتمثـل أهـم       ـة للدول ـ يف الدولة ، وهي مملوك     االقتصاديالنقدي و 

  : وظائفها فيما يلي 

  . خدمة أنشطة احلكومة يف خمتلف جماالا   - 1

 .  األجنيباالستثمارتنشيط    - 2
 . رفالسياسة النقدية وأسعار الصإصدار أوراق النقد والعمل علي استقرار    - 3
 . حتديد أسعار اخلصم والفائدة والرقابة علي النقد   - 4
 . اإلشراف علي وحدات اجلهاز املصريف   - 5
 . ة يف الدولةاالقتصاديتدعيم القطاعات    - 6

  
  

  :  البنوك التجارية   : ًثانيا

وهي تلك البنوك اليت تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع عند الطلب أو آلجـال              
ويل الداخلي واخلارجي ، كما تـزاول عمليـات تنميـة           حمددة وتزاول عمليات التم   

 إىل هـذا    . يف الداخل أو اخلارج واملسامهة يف إنشاء املشروعات          االستثمار و االدخار
 مبـا يـسهم يف تيـسري        األخرىجانب القيام بالعمليات واخلدمات املصرفية املتعددة       

  . املعامالت ألفراد ومؤسسات اتمع

ريب ، كنمـوذج مفتـرض للبنـك        ـاد الع ـحتال ا ة لبنك ـوفيما يلي ميزاني  
  : التجاري 

  

  

  

  يـاد العربــك االحتـبن
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  )املبالغ باأللف دوالر (

  )املصادر(اخلصوم   )االستخدامات(األصول 
  رأس املال  10000  نقدية باخلزينة  20000
  االحتياطيات  3000   البنك املركزيلدىأرصدة   50000
  املخصصات  2000  األخرى البنوك لدىأرصدة   10000
  ودائع جارية  40000  قروض وسلفيات  80000
  قروض طويلة األجل  45000  ة واستثماراتماليأوراق   20000
  قروض قصرية األجل   20000  أصول ثابتة  20000
   اخلصومإمجايل 200000   األصولإمجايل 200000

  

  :  متثل فيما يلي أهم مسات وخصائص البنوك التجاريةومما سبق يتضح أن 

 يف البنوك التجارية أحد مصادر األموال ، ولكنها ال متثل           حقوق امللكية متثل   •
و % 7نسبة كبرية ، إذا أن رأس ماهلا واحتياطاا وخمصصاا تتراوح ما بني             

  .  خصومهاإمجايلمن % 10

وقد تكون الودائع   . الديه بأشكاهلا املتعددة أهم مصادر التمويل       الودائعمتثل   •
.  البنك أو آلجال حمددة    لدىجل أو ودائع ثابتة     ألتوسطة ا جل أو م  ألقصرية ا 

مـن  % 70و  % 60والودائع يف البنوك التجارية غالباً ما تتراوح نـسبها          
 البنوك جيب   لدى الزمين ملكوث الودائع     دىوعلي قدر امل  . املصادر املتاحة هلا  

تخداماا ، حبيـث تراعـي      ـأن ينعكس الوضع علي توظيفات األموال واس      
 جيـب أن تكـون      األجـل ناسب اآلجال ، فالودائع اجلارية وقصرية       ت قاعدة

جل ، أما الودائع اآلجلة والثابتة فيجـب أن       ألاستخداماا يف جماالت قصرية ا    
توظف يف جماالت متوسطة وطويلة حيت تدر العائد املناسب وحتقق األهداف           

  . املطلوبة

 املـصادر الـيت      كجزء من  القروض والسندات تعتمد البنوك التجارية علي      •
نصر متويـل   عوتتعدد أشكال هذا النوع من املصادر ، فقد ميثل          . تعتمد عليها 

طويل األجل كالسندات والقروض طويلة األجل ، وقد ميثل عنـصر متويـل             
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جـل مـن    ألاألجل ملواجهة بعض الظروف الطارئة كالقروض قصرية ا        قصري
  . البنك املركزي أو من البنوك الزميلة

بالـسيولة   جماالت متعددة تبـدأ      يف باستخدام أمواهلا لتجارية  تقوم البنوك ا   •
 البنـك   يفكعنصر أساسي تتعدد تقسيماته بني النقدية يف اخلزينة واألرصدة          

 . األخرىاملركزي واألرصدة املودعة يف البنوك 
 اليت ختتلف آجـال اسـتحقاقاا       القروض والسلفيات متنح البنوك التجارية     •

 . ا والضمانات املطلوبة للحصول عليهاواألغراض املقدمة ملنحه
ا لـديه  جزء من املصادر املتاحة هلا مبا يشكل         باستثمارتقوم البنوك التجارية     •

 متكاملة حتتوى علي السندات وأذون اخلزانـة وأسـهم          حمفظة استثمارات 
 . وسندات الشركات املسامهة وبعض املسامهات املباشرة

باالستخدام قصري  لي وجه العموم    تتسم أعمال ونشاطات البنوك التجارية ع      •
 .  البعيددى ، وتقل إىل حد كبري النشاطات ذات املومتوسط األجل

 الـيت   اخلدمات املصرفية تعمل البنوك التجارية علي تقدمي جمموعة كبرية من          •
تغطى العديد من جماالت نشاط األفراد والشركات واملنظمات يف اتمع من           

موال وشراء النقد األجنيب وإدارة أعمـال       صرف الشيكات وحتويل األ   : بينها  
 .ة وغريهااالقتصاديالعمالء وإعداد دراسات اجلدوى الفنية و

من العائد املتحقق من عمليـات توظيفهـا        ا  ـأرباحهحتقق البنوك التجارية     •
 لمـودعني لتبعاد ما تتحمله من أعباء وفوائـد تـدفعها          ـة بعد اس  فاملختل

 . واملقرضني
 ، وهي متارس عملياـا      األكثر شيوعا وانتشارا   البنوك   تعد البنوك التجارية   •

 الداخلي واخلارجي ولـيس     االقتصاديوأنشطتها يف خمتلف جماالت النشاط      
مسها ، بل ختدم أيضاً اـاالت الـصناعية         ااألنشطة التجارية فقط كما يدل      

 . واخلدمية والتجارية واخلارجية وغريها
  
  

  : البنوك املتخصصة   :  ًثالثا 
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هى بنوك تعمل علي متويل املشروعات يف جمال ختصص معني ، ومـن بـني          و
أنواعها البنوك الزراعية والبنوك الصناعية والبنوك العقارية ، وبنوك التجارة اخلارجيـة            

  : وفيما يلي نبذة خمتصرة عن كل نوع . والصادرات وبنوك التنمية
  

 : البنوك الزراعية   - أ 
 الزراعي لتحقيق التنمية الزراعيـة أفقيـاً        تعمل هذه البنوك علي متويل النشاط     

  : ورأسياً ، ومن بني األنشطة اليت متارسها هذه البنوك 

  ....) اآلالت،البذور، واألمسدة، واملبيدات (توفري مستلزمات اإلنتاج الزراعي  
 . اإليهوما ...  الدواجن واملناحل عتنمية الثروة احليوانية والسمكية واالهتمام مبزار 
 . ئتمانية وتقدمي السلفالبالعمليات االقيام  
 . القيام بالعمليات املصرفية املختلفة 
تقدمي الدراسات واالستشارات والبحوث يف ااالت الزراعية املختلفة وإعداد          

 دراسات اجلدوي يف هذا الصدد 

 : البنوك الصناعية   - ب 
سهيالت تقوم هذه البنوك بتمويل األنشطة الصناعية املتعددة من خالل منح الت          

لشراء املواد واخلامات واملنتجات نصف املصنعة وغريها ، كذلك تعمل علي متويـل             
شراء اآلالت واملعدات اليت تساعد يف عمليات التصنيع ومتويـل عمليـات التوسـع              

ة للمشروعات ،   االقتصادي جانب القيام بدراسات اجلدوي الفنية و      إىلواإلحالل ، هذا    
  . قدمها من سنة وحيت عشرين سنةوتتراوح مدة التسهيالت اليت ت

 : البنوك العقارية   -ج 
، ء العقارات وبنائها والتوسع فيها    وتقوم هذه البنوك بتقدمي التمويل الالزم لشرا      

وهى تعتمد على رؤوس    . وكذلك االهتمام باملدن اجلديدة سواء السكنية أو الصناعية       
سم توظيفات هـذه    وتت. جل وما تصدره من سندات    ألأمواهلا جبانب القروض طويلة ا    
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هذا وتوجد يف الدول بنوك أخري تسهم يف هذا اـال أيـضاً             . البنوك بطول األجل  
  . وتعمل حتت اسم بنوك اإلسكان أو بنوك التعمري

 

 : بنوك التجارة اخلارجية   -د 
 تنميـة   إىلوهي تتخصص يف التجارة اخلارجية واملعامالت الدولية ، ودف          

ض ا يف جماالت التصدير واالسترياد املختلفة، كذلك        وتطوير التجارة اخلارجية والنهو   
فإا متنح التسهيالت االئتمانية واملصرفية املتعلقة بالنقد األجنيب وفـتح االعتمـادات            

  . وإصدار خطابات الضمان وغريها

  :  واألعمال االستثماربنوك  :  ًرابعا 

ت  تعمـل     واألعمال شركات لتوظيف األموال ومؤسسا     االستثمارمتثل بنوك   
بغرض حتقيق األربـاح مـن       زمين متوسط وطويل األجل      دىعلي استثمار األموال مل   

وفيمـا يلـي    . ة ومتويل مشروعات التنمية يف اتمع     االقتصاديإحداث التنمية   خالل  
  :  واألعمال االستثمارمنوذج مليزانية أحد بنوك 

  

  ياالستثماربنك الوحدة 
  )املبالغ باأللف دوالر (

  )املصادر(اخلصوم   )ستخداماتاال(األصول 
  رأس املال  200.000  باخلزينة  50000
  الودائع  50000   البنك املركزيلدىنقدية   50000
  سندات  250.000  األخرى البنوك لدىأرصدة   50000

  ودائع جارية  40000  استثمارات  300.000
  قروض طويلة األجل  20.000  ة ماليأوراق   100.000
      قروض صناعية  100.000
      أصول ثابتة  50000

700.000    700.000    
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 تتمثـل    واألعمال االستثمارأهم مسات وخصائص بنوك     يتضح مما سبق أن     
  : فيما يلي 

ميثل رأس املال البنك مصدرا رئيسيا من مصادر متويل نـشاطات البنـك ،               ∗
  .  يف البنوك التجاريةهوتزيد أمهيته كعنصر متويل عن مثيل

يلة من بني مصادر التمويل املتاحة وال يعتمـد عليهـا           متثل الودائع نسبة ضئ    ∗
 . ي واملصريفاالستثمارالبنك اعتماداً كبريا ىف نشاطه 

يتمثل املصدر الرئيسي لتمويل نشاطات البنك يف القروض طويلة األجل وما            ∗
 جانب اشتراك البنك مع غريه من البنوك املثيلة         إىل هذا   .يصدره من سندات  
 . شطة الضخمةيف متويل عمليات األن

 استخدامات البنك ، إذا أن الودائع الـيت         إمجايلمتثل السيولة نسبة قليلة من       ∗
 البنك متثل جزءاً يسرياً وال يتطلب االحتفاظ مبقابـل كـبري ملواجهـة              لدى

 . اتاالستثمار جانب اهتمام البنك مبتطلبات القروض وإىلالسحب، هذا 
ـ شرة وحمفظة األوراق    ابتتم أغلب استثمارات البنك يف املسامهات امل       ∗  ،  ةاملالي

 جانب القروض املختلفة لتمويل خمتلف جماالت النـشاط متوسـط           إىلهذا  
 . وطويل األجل

 وإجراء الدراسات املتعلقـة     االستثمارية بدراسة فرص    االستثمارتقوم البنوك    ∗
 جانب الترويج للمشروعات اجلديدة ومتابعة      إىل،  ةاملالية و االقتصاديجبداوهلا  
 . ت اإلنشاء والتأسيسعمليا

ية بدور فعال ىف تنشيط الصرف األجنيب حيث تعمـل          االستثمارتقوم البنوك    ∗
 . علي توفري النقد األجنيب بكميات مناسبة لعمالئها إلمتام أنشطتهم

 مقابل احلـصول علـي      ةاملاليية ببيع وشراء األوراق     االستثمارتقوم البنوك    ∗
 يف هذا الصدد كإجراء     ةاملاليفية و عموالت معينة ، مع تقدمي اخلدمات املصر      

 . ةاملاليالبحوث والبيع والشراء وإدارة حمفظة األوراق 
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  : المية ـ البنوك اإلس  : ًخامسا 

 تيسري تـداول األمـوال      إىلتعد البنوك اإلسالمية منظمات اقتصادية دف       
نـوك  ومييزها عن غريهـا مـن الب      . واستثمارها يف ظل املبادئ واملقتضيات اإلسالمية     

 استبعاد التعامل بالفائدة أخذا أو عطاءاً ، وتوجيه اجلهود حنو خدمة            ةاملاليواملؤسسات  
وتعد البنوك اإلسالمية مـن     . االجتماعياتمع ، إىل جانب التزامها بتحقيق التكافل        

البنوك متعددة األغراض ،إذ تعمل علي تقدمي خدماا يف كافة ااالت ما دامت تدور              
 جانب  إىلويتكون جانب املوارد يف ميزانية هذه البنوك من رأس املال           . الليف دائرة احل  

، أما جانب االستخدام فيشمل العديد      االستثمارالودائع اجلارية والودائع مع التفويض ب     
 يف جوانب املضاربة واملـشاركة واملراحبـة        االستثماربمن ااالت من بينها التمويل      
  . قروض فهي حسنة تقدم بال فوائدواملتاجرة ، وإن كان هناك من 

  : وفيما يلى منوذج مبسط مليزانية أحد البنوك اإلسالمية 
  بنك النصر اإلسالمي

  )املبالغ باأللف دوالر (

  )املصادر(اخلصوم   )االستخدامات(األصول 

  رأس املال  150.000  نقدية باخلزينة  200.000
احلـساب  (رية  ودائع جا   50.000   البنك املركزيلدىأرصدة   500.000

  )اجلاري
ــع مــع تفــويض  8100.000  األخرى البنوك لدىأرصدة   400.000 ودائ

  االستثمار
مشاركات ومراحبات جتارية    7200.000

  وإنتاجية
  ودائع أخرى  200.000

      أصول ثابتة  200.000
8500.000   8500.000   
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 ر حملية  ادخا بنوك ولقد ظهرت البنوك اإلسالمية عند نشأا األويل يف صورة        
وم علي نبـذ التعامـل      ق ميت غمر ، وت     الدقهلية مبركز   يف مصر مبحافظة   1963عام  

بالفائدة ، واستوحت فكرا من بنوك التوفري الشعبية األملانيـة ، وذلـك لتوظيـف               
وفورات القطاع ذوى الدخل املنخفض واملتوسط ، واستمر ذلك النموذج الذي تبناه            

 مبصر قرابة السنوات الثالث ، ومتخضت تلك التجربة         )رمحة اهللا  (الدكتور أمحد النجار  
 كبنك ال يعمل بنظام الفائدة أخـذا أو         1971 عام   االجتماعيعن ظهور بنك ناصر     

 ومنـذ   .1975 ، مث بنك ديب اإلسالمي عام        االجتماعيعطاءاً ويتحمل عبء الدور     
 عن املـراقبني    ذلك التاريخ أخذت البنوك اإلسالمية يف منو أذهل القائمني عليها فضال          

وهلذا زاد وعى األمة اإلسـالمية      .  التقليدية ةاملاليني واملؤسسات   االقتصاديواملفكرين  
 ممـا أدي النتـشار       علمائها وسعي رجال أعماهلا خالل العقدين املاضيني       ةبفضل غري 

.  اإلسالمية حىت بني األقليات اإلسالمية خارج الـوطن اإلسـالمي          ةاملالياملؤسسات  
 اإلسالمية علي املنـاطق     ةاملاليتوزيع البنوك واملؤسسات    ) 1-2( رقم   ويوضح اجلدول 
  . اجلغرافية املختلفة

  )1-2(اجلدول رقم 
  .ة اإلسالمية علي املناطق اجلغرافيةاملاليتوزيع البنوك واملؤسسات 
  عدد البنوك  املنطقة

  80  دولة قارة آسيا
  35  دولة قارة أفريقيا

  43  يبدول الشرق األوسط واخلليج العر
  8  دولة أوربا وأمريكا

  166  مجايلاإل
  

  .1997االحتاد الدوىل للبنوك اإلسالمية ،  : املصدر

ـ وإذا ما نظرنا على التوزيع اجلغرايف للبنوك واملؤسـسات            اإلسـالمية   ةاملالي
ا لـديه ا  اليلوجدنا أن املنظمة اليت تشمل أوروبا وأمريكا واستر       ) 1-2(باجلدول رقم   

مية ، ولكنها ال تسمى نفسها إسالمية ألسباب تنظيمية وقانونية ، أما            مثانية بنوك إسال  
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مصر ، تركيا ، األردن، لبنان ،       ( ففي منطقة الشرق األوسط      األخرىيف سائر املناطق    
السعودية ، الكويت ، اإلمـارات ، قطـر ،          (ودول جملس التعاون اخلليجي     ) فلسطني

زيا ،  اليأندونيسيا ، وم  (شرق آسيا    مؤسسة ، أما دول جنوب       43،  ) عمان ، البحرين  
بنكـا ومؤسـسة    80ا  لديهف) باكستان وبنجالديش (، ودول جنوب آسيا     ) وبروناي

  . ة إسالميةالي مؤسسة م35ة إسالمية ، أما دول أفريقيا فبها اليم

 اإلسالمية تأثريا كبريا    ةاملاليويؤثر التنظيم واهليكل القانوين للبنوك واملؤسسات       
ة ، ولذا جنـد أن هنـاك جمموعـة مـن البنـوك              االجتماعية و تصادياالقالنواحي  ىف  

 اإلسالمية متلكها احلكومات اإلسالمية ، كمـا أن هنـاك بنوكـاً             ةاملالي واملؤسسات
ة إسالمية تقع حتت امللكية اخلاصة ألفراد مسلمني ، أما األغلب األعم            اليومؤسسات م 

  . فتعد شركات مسامهة عامة متاحة جلماهري املسلمني
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א א
  منــوذج البنــك اإلسالمـــي

  

   :ةالتاليت باملوضوعات مبعد قراءتك هلذا الفصل تكون قد أمل
   

تعريف البنك التقليدي وأهدافه واألسس احلاكمة ملعامالته واألعمـال الـيت            •
  . يؤديها

عمـال الـيت    تعريف البنك اإلسالمي وأهدافه واألسس احلاكمة ملعامالته واأل        •
 . يؤديها

  . الفروق اجلوهرية بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية •
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ة علي استقطاب الودائع واملدخرات من املصادر       يلاتعمل البنوك كمؤسسات م   

د حجم  ااملختلفة وبآجال متباينة وتستخدمها يف التوظيف مبختلف ااالت ، وكلما ز          
 قدرا علي التوظيـف والتمويـل ملختلـف         ت، زاد الودائع واملدخالت يف البنوك     

ومع أن البنوك ال تعد من األنشطة اإلنتاجية بصورة مباشرة ، إال أـا              . اتـالقطاع
تعمل على زيادة اإلنتاج ىف اتمع وحتقيق رفاهيته من خالل توظيفها يف القطاعـات              

  . املختلفة

 وإن كانـت هنـاك      – ةلياملا أثبتت البنوك التقليدية دورها يف الوساطة        دولق
 ومرت عليها السنون واكتـسبت اخلـربات        –خذ وسلبيات يف البناء األصلي هلا       آم

الكثرية من جراء التجارب واملمارسات العملية اليت مرت ا ، وهـا هـى البنـوك                
ـ    و خطواا األ  ـالمية ختط ـاإلس ـ  ـويل ، وتنشر رس الم فيمـا يتعلـق     ـالة اإلس
ية ، فاجتهت الكتابات واآلراء وامتدت أيـدي البـاحثني           واملصرف ةاملاليالت  ـباملعام
ة والـشرعية   ـ والتجاري ةـاملاليالت  ـل تلك املراجع والكتب اليت تتناول املعام      ولتنا

اير التـشريع اإلسـالمي ويتمـشي مـع     ـ منهج مصريف يسإىلحيت ميكن الوصول    
  . مقتضياته

 الفروق اجلوهرية بني    ونتناول يف هذا الفصل منوذج البنك التقليدية ، مث نوضح         
   . البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية
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   البنك التقليديتعريف
  واألسس احلاكمة ملعامالته واألعمال التي يؤديها

  

  : تعريف البنك التقليدي   :   ًأوال

 ذهب وفضة ، وزادت حاجة البعض       ةمع تطور البشرية عرفت النقود يف صور      
 بعض األفراد املـشهود هلـم       لدى إبداعه   إىلل مما دعاهم    م من املا  لديه حفظ ما    إىل

كان ذلك يف أواخر القرن السادس عـشر        . باألمانة املعروفني بالرتاهة والسمعة احلسنة    
امليالدي تقريباً ، وتطور األمر فازدهر عمل تلك الفئة من الناس وعرفت بالـصيارفة              

 يف إقراض ما حيفظونه مـن        التفكري إىلا حدا م    ممحيث كثر عدد من يلجون بام       
  . ا نظري فائدة معينةإليه من حيتاج إىلأموال 

وبناء علي ما   . وهكذا كانت اللبنات األويل يف صرح املصارف الذي نراه اآلن         
  : سبق وعلي الكتابات العلمية يف هذا اال جند أن 

  . ناآلخريهناك صراف ، وهو املتصرف واملؤمتن علي أموال  ∗

 الصراف ، أو مقترض أموال مـن        لدىهو إما مودع أمواله     هناك مستفيد ، و    ∗
  .)غري املودعنيمن خدمات البنك من ومستفيدين آخرين . (الصراف

وجود شرط الختاذ شخص معني لإليداع طرفه وهو األمانة والسمعة احلـسنة             ∗
 .  يف قدراته على حفظ املال ورده عند الطلبالعاليةوالثقة 

  .قتراضالإليداع أو اهناك خدمة تؤدى ، وهي إما ا ∗
  .وجود فائدة علي اإليداع واالقتراض ∗

ومع التطور اهلائل يف األنشطة وااالت املصرفية جند أن هناك اختالفا واسعا            
ـ  يف الدول املختلفة ، حيت بني الدول الرأمس        ةاملاليبني مؤسسات الوساطة     . ة ذاـا  الي

 وطرق معامالا أيـضاً     ساليبأوباعتبار البنوك إحدي هذه املؤسسات فإن أنظمتها و       
 تباين الظـروف احملليـة      إىلويرجع اختالف النظام املصريف     . ختتلف من دولة ألخرى   
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وطرق التعامل ومعدالت الفائدة السارية وطرف الرقابة علي البنك املركزي والبنـوك            
لـك  ومع ذ . التجارية ، وكذلك أشكال الودائع وأنواع القروض والتسهيالت املقدمة        

، إذ ميثل البنك تلك املؤسسة اليت تتخذ من اإلجتار يف           هر النشاط املصريف واحد   فإن جو 
  . النقود حرفة هلا

ة غرضـها الرئيـسي جتميـع       اليمنشأة م  ")7(وهلذا يعرف البعض البنك بأنه    
املدخرات وتوظيفها أو اقتراض األموال مبعدل فائدة معني إلقراضها هي ورأمساهلـا            

معدل االقتراض كما يقوم البنك بعدة خدمات تتعلـق  واستثمارها مبعدل أعلي من     
  ". بالنقود أو ما مياثلها

ومع تطور البنوك وقيامها بأداء اخلدمات املصرفية املتعددة ، إال أا ال ختـرج              
 اليت تشمل قبول الودائـع      ةاملالية تتمثل أنشطتها يف املعامالت      اليعن كوا مؤسسة م   

  *. ن إعادة الودائع ألصحاا عند الطلبوتقدمي القروض والتسهيالت مع ضما

وبذلك فإن منوذج البنك التقليدي يقوم علي أساس اعتبار البنك تاجرا سلعته            
ويعترب نظام الفائـدة    . النقود مستعينا بعنصرين جوهريني مها الزمن ، واألصول املادية        

  : لبنك التقليدي ، إذ أنه ا يف يلب النموذج التمويل

يف إطار عالقـة مؤداهـا      ) حمددة مقدما (الغري نظري فائدة    حيصل علي املال من      ∗
  . ونية البنكمديدائنية العميل و

يقدم البنك املال للغري كقروض وسلف مقابل فائدة حمددة مقدما كنسبة مئوية             ∗
من قيمة القروض عن مدة القرض وذلك بعد احلصول علي الضمانات للجوء            

 فإنه يعتمـد بدرجـة      التايل ، وب  ا يف حالة عدم قدرة العميل علي السداد       إليه
أساسية علي الفرق بني الفائدة اليت حيصل عليها من املقترضني والفائدة الـيت             

 . يدفعها للمودعني يف حتقيق أرباحه
  :  أهداف البنك التقليدي   : ًثانيا 

 ، فلقد أصبحت    ةاملاليال ميكن ألحد أن يتجاهل دور البنوك يف املعامالت          
وعالقته متشعبة وواسعة االنتشار ، فـال ميكـن للحكومـة           أنشطتها ووظائفها   

  . يةاليومومؤسساا أو األفراد ومنظمتهم جتاهل دور البنوك يف تسيري أنشطتهم 
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 سواء كانت يف الدول املتقدمة أو النامية ، ذات          –ة  االقتصاديفاألنشطة  
. البنوك ال ميكن أن حتقق دون مساعدة        –ة احلرة أو املخططة     االقتصادياألنظمة  

ة وكافة األنشطة اإلنسانية    االجتماعيكذلك تؤثر البنوك يف األنشطة السياسية و      
فالبنوك مؤسسات كربي لتجميـع إبـداعات ومـدخرات األفـراد           . األخرى

واملنظمات وتقدمي القروض ومنح االئتمان والعمل علي تقدمي اخلدمات املصرفية          
  . املتعددة

ه علي منح االئتمان ، وخلق النقـود        وتتمثل قوة النظام املصريف يف قدرت     
وتنفرد البنوك بـني مؤسـسات      . ومنح القوة الشرائية لألفراد اجلديرين بالثقة     

  .  بدورها االئتماين الذي تستطيع من خالله خلق النقود االئتمانيةةاملاليالوساطة 

والبنوك التقليدية عندما تعمل علي حتقيق أهدافها تأخـذ يف اعتبارهـا            
. رص البيئية ، ومتطلبات الفئات املختلفة املؤثرة يف نـشاط البنـك           القيود والف 

  : وتتمثل أهم أهداف البنوك التقليدية فيما يلى 
  

تعظيم قيمة البنك من خالل االهتمام بسمعة البنك ومكانته في سوق الوساطة             -1
 .  والعمل علي تنمية المواردةالمالي

ل العمل علي تحقيق معدالت     تعظيم الربحية في األجل الطويل وذلك من خال         -2
  . معينة للربحية والسيولة واألمان

  :  األسس احلاكمة ملعامالت البنك التقليدي   : ًثالثا

اط أهمهـا   ـدة نق ـدي في ع  ـك التقلي ـس الحاكمة لمعامالت البن   ـتمثل األس ت
   : )8( ما يلي

  

 : سلعية النقود  - 1
نقود سلعة يتم االجتار فيها     يقوم التعامل املصريف التقليدي علي أساس اعتبار ال       

 إنتاج وتقدمي جمموعة مـن      إىلال ا، حيث دف البنوك التقليدية كل حسب نوعها          
  . ثل لإلنتاج من وجهة نظرهاج األمالسلع واخلدمات اليت حيتاجها العمالء من املزي
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 اليت يفـضلها    ةاملاليصوم  وتعتمد البنوك التقليدية على إصدار جمموعة من اخل       
موال يف أصول يفضلها  بأسعار منخفضة وتقوم بتوظيف هذه األ Lendersن املقرضو
  .  عند عائد توظيف أعلى من سعر الفائدة املدفوع للمودعنيBorrowersن املقترضو

  : نيةويد قاعدة الدائنية واملإىلجتميع الودائع واملدخرات استنادا    - 2
لودائع مبختلف أنواعها ،    إن الوظيفة الرئيسية للبنوك تكمن يف قيامها بتجميع ا        

حيث متثل عملية اقتراض البنك أو حصوله علي ودائع ومدخرات اخلاصـية اهلامـة              
 كفايتـها   مدىويعتمد البنك علي قوة هذه الودائع و      . واملستمرة خالل تاريخ البنوك   

 ،  املـايل عند ممارسة عملياته املصرفية ، وعليه أن حيسن استخدامها حيت يوطد مركزه             
  .يتمكن من احلصول على ثقة األفراد وودائعهم التايلوب

توظيف املوارد اعتماداً على منح القروض والتسهيالت االئتمانيـة بـصفة            - 3
 : مستمرة 

 بعد استبعاد   –تقوم البنوك بتوظيف املوارد املتاحة وتقدمي التسهيالت املصرفية         
  . لألفراد واملنظمات طاليب التمويل–احتياجات السيولة النقدية 

 كانت الودائع هي املصدر الرئيسي لألموال يف البنوك التقليديـة ، فـإن              وإذا
فتمثل خدمـة اإلقـراض اخلدمـة       . تلك البنوك ىف  القروض هي االستخدام الرئيسي     

  .  كوا املصدر األول للرحبيةإىلالرئيسية اليت تقدمها البنوك باإلضافة 

  : الفائدة - 4
 الفرق بني أسعار الفائـدة الدائنـة        يتمثل العائد الرئيسي للبنوك التقليدية يف     

  : ة املدينو

فالبنك حيصل علي فائدة علي القروض اليت مينحها لعمالئه يساوي قيمـة                -أ 
القرض الذي جيب أن يسدده املقترض ناقصاً أصل القرض املمنـوح مـن             

  . البنك
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يدفع البنك يف املقابل فائدة علي اإليداعات الثابتة يساوي قيمة املبلغ الذي              -ب 
 . رده العميل املودع ناقصاً أصل الوديعةيست

 . ةاملدينوذا يتمثل عائد البنك يف الفروق بني الفوائد الدائنة و   -ج 

وال خيضع حتديـد سـعر      . وقد حتتسب الفائدة علي أساس بسيط أو مركب       
الفائدة دائماً لقرارات بنك مبفرده ، فهناك حدود قصوي ودنيا تفرضـها الـسلطات              

وقد يكون معدل الفائدة املطبق ثابتاً طوال املدة وقـد          .  االئتمانية املسئولة عن السياسة  
  .على اإليداع أم اإلقراضسواء يتغري بتغري الظروف حسب االتفاق 

 للضرر وفقا لتقلبـات   املدينويالحظ أن سعر الفائدة الثابت يعرض الدائن أو         
% 12إىل مث ارتفعـت األسـعار   % 10فإذا مت القرض بـ. أسعار الفائدة يف السوق 

  . أصيب املقرض بغنب ، والعكس عند اخنفاض األسعار حيث يضار املقترض

  : املايلالتنويع   - 5
تقوم البنوك التقليدية باحلصول علي األموال من مصادر متنوعة وبآجال خمتلفة           

 توظيفات قصرية ومتوسطة    إىلبإعادة توزيع آجال الودائع وحتويلها      وتقوم  من املودعني   
  . لمقترضني من العمالءوطويلة األجل ل

 ، وذل   االستثماروتجري البنوك هذا التنويع بقصد مواجهة مخاطر اإلقراض و        
ويطلق علي هذه العمليـة     . بتمويل العديد من األصول التي تتميز بتنوع العائد والخطر        

 ، مما يساعد علي توزيع احتمال وقوع الخطر ، والعائد علي أكثر مـن               الماليالتنويع  
  . العائد المتوقعأصل لتعظيم 

  :  األعمال التي يؤديها البنك التقليدي   :ًرابعا 

 يمكن القول   ايعد االتجار في النقود هو الوظيفة الرئيسية للبنوك التقليدية ، ولذ          
األموال المتاحة للبنـك    ) 3/1(ويوضح الشكل رقم    . أنها متاجر أقسام خاصة باألموال    

  . التقليدي ومجاالت توظيفها
  



 79

  )3/1 (الشكل رقم
  األموال املتاحة للبنك التقليدي وجماالت توظيفها

  )تقليدي(األموال املتاحة للتوظيف يف بنك جتاري 

ودائع  ودائع جارية 
  توفري

  ودائع ألجل
  وبإخطار سابق

ودائع أخري وأموال 
  مقترضة 

  رأس
   املال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  السندات   القروض   ةاملاليحمفظة األوراق 

جتارية 
 صناعية 

 أخري استهالكية عقارية زراعية 

  
  
  
  

أذون 
 خزانة 

سندات 
 حكومية

سندات 
 حمليات

سندات 
 أخري

أسهم 
 ممتازة 

م هأس
 عادية

  جماالت التوظيف املتاحة لبنك جتاري

  

وك التقليدية تتمثل   ـها البن ـطة اليت متارس  ـال واألنش ـوميكن القول أن األعم   
  : يف 

  ). ن وجتميع وحفظ األموالتكوي(احلصول على األموال  ∗

 ). استخدام وتوظيف األموال(تشغيل األموال  ∗
 . تقدمي اخلدمات املصرفية ∗
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 ) : تكوين وجتميع وحفظ األموال(احلصول على األموال    - 1
 تكوين رأس املال الالزم لبدء نشاطها مث ينصب اهتمامها          إىلتعمد البنوك أوال    

ات األفراد ومدخرام ، فمنها ما تركز        جتميع أكرب قدر ممكن من إيداع      إىلعقب ذلك   
وهلـذا فـإن    . علي حفظة وصيانته فقط ومنها ما توظفه يف جماالت وبآجال متنوعة          

  :مصادر األموال يف البنوك التقليدية تشمل 

. وتضم رأس املال ، واالحتياطيات ، واألربـاح املرحلـة          : حقوق امللكية   -أ 
 موارد البنك ، ولكنه مجايللنسبة إلوغالبا ما ميثل رأس املال نسبة قليلة جدا با      

ميثل عنصر الضمان األول بالنسبة للمودعني مما يبعث علي الثقة واالطمئنان           
  . يف التعامل

ودائـع  : وتنقسم الودائع غالبا إىل     . تعد الودائع قوام حياة البنك     : الودائع  -ب 
وعادة ال تعطي البنوك فوائـد علـي        . جارية، ودائع ألجل ، وودائع توفري     

ودائع اجلارية ، وال ميكن توظيفها إال بدراسة طبيعتها وسلوك مودعيها فيما            ال
يتعلق بعمليات السحب واإليداع ، أما بالنسبة للودائع اآلجلة فإـا غالبـا             

 . تتمتع بفائدة تتزايد وفقا آلجال استحقاقها
األخرى على قروض   حتصل البنوك من البنك املركزي أو البنوك         : االقتراض  -ج 

ا البنك إال يف    إليه ال تشكل إال نسبة ضئيلة من موارد البنك ، وال يلجأ             غالباً
 . حاالت الضرورة القصوي مثل نقص السيولة أو حاالت السحب املفاجئ

 ) : استخدام وتوظيف األموال(تشغيل األموال  - 2
وقد يأخذ أحـد    . يرتبط تشغيل األموال يف البنك التقليدي مبصادر هذه األموال        

   : ةليالتااألشكال 

 البنك  لدىحتفاظ جبزء نقدي    إذ يتم اال   : االحتفاظ من األموال جبزء نقدي      -أ 
املركزي لتكوين االحتياطي القانوين ، هذا جبانب ما يكـون للبنـك مـن              

 ما خبزينة البنك مـن نقديـة   إىل ، باإلضافة  األخرى البنوك   لدىمستحقات  
  . وذلك ملقابلة طلبات السحب علي الودائع



 81

عادة ما يوظف البنك التقليدي جزءا كبريا من موارده          : اضيقرالتوظيف اإل   -ب 
يف اإلقراض بفائدة حمددة مسبقاً وذلك بعد احلصول على الضمانات الكافية           

وبعد اإلقراض مـن  . ا يف حالة عدم سداد العميل لقيمة ما عليه       إليهاليت يلجأ   
مـوال  أهم سبل البنك التقليدي يف احلصول علي إيراداته نظرا لكرب حجم األ           

 الفرق الواضح بني سعر الفائدة اليت مينحها البنك         إىلاملوظفة يف هذا اال ، و     
لعمالئه عن ودائعهم وبني سعر الفائدة اليت حيصل عليها البنك من عمالئـه             

 . املقترضني
ي بـصورة مباشـرة أو      االستثمار يكون التوظيف    :ي  االستثمارالتوظيف    -ج 

 . بصورة غري مباشرة
وميثل قيام البنك بتوظيف جزء مـن        : ي املباشر تثماراالسالتوظيف     ∗

وخيتلـف  موارده يف تكوين شركات مملوكة له بالكامل أو جزء منها           
، مما   واملصرىف املعمول به ىف كل دولة        املايلتطبيق ذلك حبسب النظام     

ات التحليلية للمشروعات املتاحـة     ـيتطلب من البنك إجراء الدراس    
للدولة وفحص مـا يعـرض عليـه مـن          ية  االستثمارعلي اخلريطة   
  . مشروعات

ومتثـل األوراق    :  احلكومية ةاملاليي يف األوراق    االستثمارالتوظيف     ∗
اليت تصدرها الدولة وتطرحها لالكتتاب العام ومنـها أذون اخلزانـة           
والسندات احلكومية وأسهم الشركات اليت تقيمها الدولة والـسندات         

 اهتمامـا   االستثماروك ذا النوع من     وتم البن . اليت تطرحها احملليات  
 إمجـايل من  % 85ات  االستثماركبريا ، ففي مصر بلغت نسبة هذه        

استثمارات البنوك التقليدية ، ويف الواليات املتحدة استحوذت علي ما          
 .  املصريفاالستثماريزيد عن نصف حمفظة 

 اخلاصة بأسـهم الـشركات      ةاملاليي يف األوراق    االستثمارالتوظيف     ∗
ملسامهة املتنوعة مبراعاة عدم التركيز علي نوع مـن هـذه األسـهم             ا

 .  واملرتفعة املخاطراًاليواالبتعاد عن الشركات الضعيفة م
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 : تقدمي اخلدمات والتسهيالت املصرفية    - 3
تقوم البنوك التقليدية مبساعدة عمالئها يف تيسري عمليام من خـالل تقـدمي             

تلفة وذلك لتحقيق هدفها الرئيسي وهو حتقيق أكرب        اخلدمات والتسهيالت املصرفية املخ   
ومن أهم هذه اخلدمات والتـسهيالت حتـصيل الـشيكات،    . قدر ممكن من األرباح   

  .خلإ... وحتصيل وخصم الكمبياالت ، وإصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 
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  المي ـالبنك اإلستعريف 
   التي يؤديهاواألسس احلاكمة ملعامالته واألعمال

  

  

  :  نشأة البنك اإلسالمي وتعريفه    : ًأوال

يبين النظام املصريف اإلسالمي علي العقيدة اإلسالمية ويستمد منـها كيانـه            
ومقوماته ، فهو يعتمد يف وضع أسسه التشريعية واألخالقية علي منـهج االقتـصاد              

زن بني املصلحة الفردية    اإلسالمي الذي ميثل جزءا من التشريع الشامل بغية حتقيق التوا         
  )9(.ومصلحة اتمع

جيب أن يتجه النظام املصريف اإلسالمي ، وهو يقدم علي هذا العمل الـضخم              
 دراسة أرباحه ليس بلغة األرقام املادية فحسب ، بل يأخذ ىف            إىليف عامل يزخر بالربا ،      

األرض ،   إىلحسبانه املكاسب العظيمة اليت حيققها بعمله بأشرف رساالت الـسماء           
وجيب أن يعي مجيع أطراف هذا النظام خاصة املسامهني والعاملني والعمـالء أعبـاء              

بعض األرباح يف األجل القصري ، وعلي البنوك اإلسالمية االجتهاد          بالتجربة والتضحية   
 لرفع احلرج عن املـسلمني ،       ةاملالي املعامالت املصرفية و   ةلبحث البديل اإلسالمي لكاف   

 العـاملني   لـدى  يت القيم العقائدية واخللق احلسن والسلوك السو      والعمل علي تثبي  
  . واملتعاملني معها لتطهري هذا النشاط من الفساد

 واقع عملي مع    إىلبدأت أول حماولة لتنفيذ فكرة البنوك اإلسالمية ، وحتويلها          
 احملليـة الـيت     االدخـار م متمثلة يف بنوك     1963بداية الستينيات مبصر ، وذلك عام       

 بناء علي نبذ التعامل بالفائدة ، وأعقبها حماوالت مماثلة يف باكستان مث ثانية يف               أسست
مث البنك اإلسالمي للتنمية بالـسعودية عـام        ) 1971 (االجتماعيبنك ناصر   (مصر  

 ، فبنك فيـصل الـسعودي ، وبيـت          1975مث بنك ديب اإلسالمي عام      ) 1974(
 ، والبنـك اإلسـالمي      1977ام  التمويل الكوييت وبنك فيصل اإلسالمي املصري ع      

 إنشاء هذه البنوك يف الـدول       إىلمث تو ... م  1978 عام   االستثماراألردين للتمويل و  
هذا خبالف الكثري من املصارف اإلسالمية حديثة النشأة        .  اإلسالمية والغربية بعد ذلك   
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رغـب يف كـسب شـرحية       ت واليت   ةوكذلك الفروع التابعة للمصارف غري اإلسالمي     
  .  املصارف اإلسالمية اجلديدةإىل واحلفاظ علي عمالئها من االنتقال تسويقية

ـ وميكن القول أن هناك تقدما كبرياً يف عامل املـصارف واملؤسـسات               ةاملالي
  :  عدد من العوامل أمهها إىلاإلسالمية ، يرجع 

 اإلسالمية وتفهمها   ةاملالينضوج فكرة تكوين وإنشاء املصارف واملؤسسات         - 1
  .  العريب واإلسالميعلي املستوي

  .نيحرية الكلمة وجرأة التفكري بعد التخلص من استعمار احلكام املسيطر  - 2
ة على مستوي العامل اإلسـالمي      االقتصاديية والسياسية و  الدينكثرة املؤمترات     - 3

 .  ذا االةوقيام االحتادات الدولية اخلاص
 . اإلسالميتبىن هذا األمر رجال هلم قدرهم ومكانتهم يف اتمع   - 4
 . تعدد املراجع واألحباث يف هذا اال مقدمة كل جديد يف عامل املصارف  - 5
 .البنوك اإلسالميةمن تجارب كثري لالنجاحات العملية   - 6

تعرض العديد من الكتاب بالتعريف للبنك اإلسالمي من وجهـات نظـر            
قد حنـا   ) ميىف كتابه ما معىن بنك إسال     ( فهذا أستاذنا الدكتور سيد اهلواري       .متعددة

يف تعريفه ملعين البنك اإلسالمي منحي يعتمد علي بيان األيدلوجية اليت يبين عليها بيان              
   : )10(  واليت تتمثل يف–الصفات العقيدية للبنك اإلسالمي 

  . ن بهالذي يسري عليه البنك اإلسالمي ويؤم هو النظام االقتصاديأن النظام   -أ 

م تعـالي مي عام وعليه أن يلتـزم ب      أن البنك اإلسالمي جزء من تنظيم إسال        -ب 
 . اإلسالم ومن مث جتسيد املبادئ اإلسالمية يف الواقع العملي

 . أن الصفة العقيدية للبنك اإلسالمي صفة مشولية بالضرورة  -ج 
 . أن البنك اإلسالمي ملتزم باملوقف الواضح لإلسالم من الربا  -د 
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ىف  (ك اإلسـالمية  رائد فكرة البنـو – رمحه اهللا -ويري الدكتور أمحد النجار 
البنوك اإلسـالمية هـي    : ")11(  أن)بنوك بال فوائد: كتابه منهج الصحوة اإلسالمية    

ة تستهدف التنمية وتعمل ىف إطار الشريعة اإلسالمية وتلتزم بكـل القـيم             اليأجهزة م 
 تصحيح وظيفة رأس املـال يف       إىلاألخالقية اليت جاءت ا الشرائع السماوية وتسعي        

 ، حيث أا تقوم مبا تقوم به البنوك مـن           ةاليأجهزة تنموية اجتماعية م   هي  اتمع ، و  
أا تضع نفـسها يف خدمـة اتمـع ،          كما  وظائف يف تيسري املعامالت التنموية ،       

 ، وتقوم بتوظيف أمواهلا بأرشد السبل مبا حيقـق النفـع            هوتستهدف حتقيق التنمية في   
ا تقصد يف عملها وممارسـتها      إن حيث    م جتماعيةاو كل شئ ،     لللمجتمع أوالً وقب  

 ومعاونتهم يف تنمية أمواهلم     االدخارتدريب األفراد علي ترشيد اإلنفاق وتدريبهم علي        
مبا يعود عليهم وعلي اتمع بالنفع واملصلحة ، هذا فضال عن اإلسـهام يف حتقيـق                

يف مـصارفها    أداء الزكاة ومجعهـا وإنفاقهـا        إىلالتكافل بني أفراد اتمع بالدعوة      
  ". الشرعية

أن البنـك   ) ىف كتابه البنوك اإلسالمية   (ويري الدكتور شوقي إمساعيل شحاته      
ة تعمل يف إطار إسالمي ، وتستهدف حتقيق الربح بإدارة املال           اليمنشأة م : "اإلسالمي  

  . )12( "احلالل ، وبأسلوب فعال يف ظل إدارة اقتصادية سليمة

أن البنـك   ) ابـه البنـوك اإلسـالمية     ىف كت (كما يري الدكتور اخلـضري      
ة تعمل علي جذب املوارد النقدية من أفراد اتمع         اليمؤسسة نقدية م   : ")13(اإلسالمي

وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل تعظيمها ومنوها يف إطار القواعـد املـستقرة للـشريعة              
  . اإلسالمية ومبا خيدم شعوب األمة ويعمل علي تنمية اقتصادياا

تلـك  :"البنوك اإلسالمية هي    : ء التنظيم يف البنوك اإلسالمية أن       ويري خربا 
 املصرفية اليت ختتص بتجميع األمـوال وتوظيفهـا يف نطـاق الـشريعة              ةاملالياملنظمة  
  )14 (."وضع املال يف املسار اإلسالميب مبا خيدم جمتمع التكافل اإلسالمي ةاإلسالمي

: لبنـك اإلسـالمي هـو       ويف تعريف آخر يري الدكتور حسني شحاته أن ا        
ة تقوم باملعامالت املصرفية وغريها يف ضوء أحكام الـشريعة اإلسـالمية            اليمنظمة م "

دف احملافظة علي القيم واألخالق اإلسالمية واملسامهة علي حتقيـق أقـصي عائـد              
  )15( ".اقتصادي اجتماعي لتحقيق احلياة الطيبة الكرمية لألمة اإلسالمية
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راءاتنا يف البنوك اإلسالمية ومراعاة التعريفات السابقة       ومن خالل معايشتنا وق   
  : ميكننا القول أن البنك اإلسالمي هو 

 جذب املوارد من    إىل ، تسعي    ةة ومصرفية ، اقتصادية واجتماعي    اليمنظمة م "
األفراد واملؤسسات وتعمل علي اسـتخدامها االسـتخدام األفـضل ، مـع أداء         

ل علي حتقيق العائد املناسب ألصحاب رأس املال        اخلدمات املصرفية املتعددة ، وتعم    
 يف اتمع وتلتـزم مببـادئ ومقتـضيات         االجتماعيكما تسهم يف حتقيق التكافل      

، ة  االجتماعية و االقتصاديالشريعة اإلسالمية وذلك دف حتقيق التنمية اإلجيابية ،         
  .  لألفراد واملؤسسات مع مراعاة ظروف اتمع

   : ةالتاليميكن استخالص العناصر ومن التعريف السابق 

 وبذلك فهو منظمة تعمـل يف       ة ومصرفية اليمنظمة م أن البنك اإلسالمي ميثل        - 1
حقل املال أخذا وعطاء ، إيداعاً وتوظيفا ، متويال واسـتثمارا ، هـذا جبانـب                

وهي . التزامها بأداء كافة اخلدمات املصرفية املتعددة واملعروفة يف جمال املصارف         
  . تيسري األعمال التجارية ألفراد ومنظمات اتمعمرتبطة ب

 ، ومن مث ال حتكمه القواعـد        منظمة اقتصادية واجتماعية  أن البنك اإلسالمي       - 2
ـ املادية يف املعامالت فقط وإمنا يعمل أيضاً علي ترسـيخ القواعـد        ة االجتماعي

          ن جناحها  واملعنوية والنفسية ، فهو منظمة اقتصادية تعمل يف إطار اجتماعي وير
 .  اهتمامها ذا اجلانب أيضاًدىمب

 من األفراد خالل نظام اإليـداع املتعـدد   جذب املوارد إىلتسعي البنوك اإلسالمية     -3
ي االدخـار  ، كذلك ما بني اجلاري والثابت ، و        هاألنواع ما بني قصري األجل وطويل     

ـ        . ياالستثمارو ا يف جمـاالت    ويكتمل دور هذه البنوك باستخدام األموال املتاحة هل
 . اخل...االستخدام املعروفة سواء يف السيولة أو التمويل باملضاربة واملراحبة واملشاركة 

 علي استثماراا املختلفة حيت     حتقيق العائد املناسب  تعمل البنوك اإلسالمية علي        - 4
 تلك البنوك   لدىيتحقق الربح ألصحاب رؤوس األموال واملودعني واملستثمرين        

 مالكهـا   لـدى  البنوك من حتقيق النمو املستمر والصورة الطيبة         مبا ميكن هذه  
 . الديهواملودعني 
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 من بني القضايا اليت تشغل ذهن واهتمـام إدارة          االجتماعيالتكافل  تعد قضية      - 5
 مثـل   االجتماعيلتكافل  االبنك اإلسالمي ، مم يلي علي عاتقه االهتمام جبانب          

 اليت تم جبوانب الزكاة والقـروض       تكوين حمفظة للخدمات التكافلية املتعددة    
 . األخرىة االجتماعياحلسنة واخلدمات 

مببادئ ومقتضيات  تلتزم البنوك اإلسالمية بالعمل يف مجيع أنشطتها وممارستها            - 6
ا املميز الرئيـسي    إ وال جيب أن حتيد عنها إذ        وتوجيهات الشريعة اإلسالمية  
 . ملعامالا دون سواها من البنوك

 يف  املسامهة يف تنمية جمتمعاا تنميـة شـاملة إجيابيـة          إىلبنوك اإلسالمية   دف ال    -7
.  للمجتمع بصفة عامـة    التايلة لألفراد واملؤسسات وب   االجتماعية و االقتصاديالنواحي  

لنقود ولكنـه    ل وبذلك فإن منوذج البنك اإلسالمي يقوم علي أساس أنه ليس تاجرا            
اين وتشغيل املوارد والطيبـات     ـهد اإلنس يلة التبادل من أجل حتريك اجل     ـيعترب وس 

اليت من اهللا سبحانه ا علي األفراد، ويعتمد علي املشاركة وال يعتمد علي الفائدة ،               
 : ومن مث فإنه

يف إطار املضاربة الشرعية أو غريهـا      ( النقود من الغري مشاركة      ىحيصل عل  ∗
  ). من أشكال املشاركة

 اإلسالمي  االستثمارار صيغ التمويل و   يف إط (يقدم هذه النقود للغري مشاركة       ∗
وهكذا لن يكون هناك مثن للنقود رد مرور الزمن وإمنـا بعـد             ). املتعددة

ف بني ألي والتاالقتصادي ا أداة لتحريك نواحي النشاط االنتفاعاستخدامها و
 . األخرىعوامل اإلنتاج املختلفة وتقليب الطيبات 

   : أهداف البنك اإلسالمي   :  ًثانيا

إن البنوك اإلسالمية ليست بنوكا ال تتعامل بالربا ، ومتتنع عن متويل السلع             
واخلدمات احملرمة فحسب ، وإمنا هي منظمات تبين علي العقيدة اإلسالمية تستمد            

ة باسـتخدام   االقتـصادي منها كل مقوماا وهلذا فإن عليها دورا رئيسياً يف التنمية           
نتاجية ، وهكذا فإن هدها ليس فقـط تعظـيم   الثروات بكفاءة وزيادة الطاقات اإل   
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الربح وإمنا حتقيق القيم الروحية املرتبطة بوظيفة اإلنسان يف عمـارة األرض وأداء             
  . رسالته عليها

وهلذا فإن البنوك اإلسالمية دف أساساً إىل حتقيق املنهج اإلسـالمي يف            
 ـا واملتعـاملني     املعامالت راغبة من وراء ذلك الفوز للمسامهني فيها والعاملني        

منـوا واتقـوا    آ ولو أن أهل القرى    ": تعاىلفيقول اهللا   . معها يف الدنيا واآلخرة   
 :  أيـضاً تعاىلبحانه وـويقول س،  ) لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض     

 *م مؤمنِني    ما بقي من الربا إِن كُنت      وذَرواْ واْ اللّه ـواْ اتقُ ـُيا أَيها الَّذين آمن   "
  بِحربٍ من اللّه ورسوله وإِن تبـتم فَلَكُـم رؤوس          واْـفَأْذَن فَإِن لَّم تفْعلُواْ  

 :ل شأنه   كما يقول ج  ،  )279-  278: البقرة  ( "أَموالكُم الَ تظْلمونَ والَ تظْلَمونَ    
"حمـيق  بالْر قَ  ـاللّهدبِي الصريـيمٍ        ـا وكُلَّ كَفَّـارٍ أَث بحالَ ي اللّهو ات"  
  ).276: البقرة (

ـ   ـك اإلس ـداف البن ـأه) 3/2(ويوضح الشكل رقم     ل ـالمي واليت تتمث
  : فيما يلي 

حيث دف هذه    :  واملصرفية ةاملاليإحياء املنهج اإلسالمي يف املعامالت         - 1
ـ    حتقيق منهج اهللا علي أرضه فيما خيتص         إىلوك  ـالبن ام مـن   ـجبانـب ه

" ابـتالء "و  " عمـة ن"ال وطاملا أن هذا املال ميثـل        ـجوانب احلياة وهو امل   
، فيجب أن يكون اهلدف ذيب سلوك األفراد ووجـود          " زينة"و" وفتنه"

ذه األمـوال عنـد     ـ من ه  تفادةـاالساعد علي حسن    ـاملنظمة اليت تس  
مية لتحقيق ذلـك    ا ، وتعمل البنوك اإلسال    إليهزيادا وتوافرها أو احلاجة     

 : علي 
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  )3/2(الشكل رقم 
  الميــأهداف البنك اإلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                         

  )16(: املصدر               
  

  .  واملصرفيةةاملالي االلتزام بالقواعد واملبادئ اإلسالمية يف املعامالت     -أ

 . ة للمال يف اإلسالماالجتماعيوة االقتصاديتطبيق الوظيفة استيعاب و   -ب
 سبيل اهللا من خالل التزامها هي أوالً مث النصح واإلرشـاد ألفـراد              إىلالدعوة     -ج

 . تباع السلوك اإلسالمي يف استثمار وتوظيف أمواهلمااتمع ب
  

  أهـــداف 
 البـنك اإلسالمي

ملنهجإحياء ا
اإلسالمي يف 

 املصرفية املعامالت

حتقيق آمال 
وطموحات 
 أصحاب البنك

رعاية 
متطلبات 
 ومصاحل
 اتمع

إشباع
حاجات 
 املتعاملني

حفظ 
أموال 

املتعاملني 
 وتنميتها 

متويل احتياجات
املتعاملني وتوفري 
تيسري معامالت متطلبام

املتعاملني وتدعيم 
راحتهم عند 
 التعامل

حتقيق التكافل 
االجتماعى بني 
 أفراد اتمع

املسامهة ىف دراسة 
تمع مشكالت ا

واملشاركة ىف وضع 
 احللول هلا

منح تيسريات 
 تللمنظما

واألجهزة الىت ختدم 
 لصاحل البيئة

تنمية الكفايات 
واملهارات اإلدارية 

  للعاملني 
  بالبنك

تعزيز املواقف ىف 
 السوق املصرفية

حتقيق األرباح 
 للمسامهني

ام باملبادئااللتز
اإلسالمية ىف 
 املعامالت
 املصرفية

 استيعاب
 وتطبيق وظيفة 
املال ىف اإلسالم 

 اقتصادياً
 واجتماعياً

 الدعوة
   إىل سبيل
  اهللا
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ن قـد   فاملـسامهو  : حتقيق آمال وطموحات أصحاب البنك والعاملني بـه          - 2
 يقومون بأعمـال ال     ناألسلوب الشرعي الصحيح ، والعاملو    ستثمروا أمواهلم ب  ا

و ميكن أن حتقق البنوك اإلسالمية ذلك       , ينتظر اجلميع عائداً طيبا     و, شبهة فيها   
  :إىلإذا هي متكنت من الوصول 

  .قدر مناسب من األرباح للمسامهني      -أ 

ـ   ,موقف معزز يف السوق املصرفية           -ب  ة عـن البنـك     وتكوين مسعة طيب
وحتقيق االنتشار اجلغرايف لوحداته والعمل علي زيادة عدد املتعـاملني          

  . معه

ي وموظفي البنك حيت يتمكن     ديرتنمية الكفايات واملهارات إلدارية مل        -ج 
 . من االستمرار يف تقدمي خدماته وتطويرها

يهتم البنـك اإلسـالمي باألنـشطة       :  ةاملاليراد  ـات األف ـباع حاج ـإش   - 3
 واخلدمات املصرفية مـن     االستثمارة يف ميدان التمويل و    االجتماعية و صادياالقت

 : خالل 
تطوير وسائل اجتذاب األموال واملدخرات وتوجيها حنو املشاركة يف           -أ 

  .  باألسلوب املصريف اإلسالمياالستثمار

توفري التمويل الالزم للقطاعات املختلفة يف جماالت اإلنتاج ومراعـاة            -ب 
 . القواعد اإلسالمية

 القطاع املصريف عن طريق تقدمي اخلـدمات        عتوسيع نطاق التعامل م     -ج 
املصرفية غري الربوية مع االهتمام بإدخال اخلدمات اهلادفة إلحياء صور          

 . التعامل اإلسالمي
يعمل البنك اإلسالمي علي توفري املناخ الطيب        : رعاية متطلبات ومصاحل اتمع    - 4

ة ، نتيجـة الـصدق ،       االجتماعية و القتصادياملعامالت األفراد ، فتنشيط احلياة      
وتعمل . والطهارة يف املعامالت وحتقيق العائد العادل والتعاون بني خمتلف الفئات         

 : البنوك اإلسالمية علي حتقيق ذلك من خالل 
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ـ  بني األفراد من خالل األنشطة       االجتماعيحتقيق التكافل     -أ  ة االجتماعي
  . املختلفة

تمع واملشاركة يف وضع وتنفيذ احللول      املسامهة يف دراسة مشكالت ا      -ب 
 . ة وبشرية وفنيةالياملناسبة هلا مبا متلكه من إمكانات م

منح التيسريات للمنظمات واألجهزة اليت ختدم مصاحل البيئة وترعـي            -ج 
 . مصاحل األقليات وتقدم ضروريات السلع واخلدمات

  :  األسس احلاكمة ملعامالت البنك اإلسالمي  : ًثالثا 

 : هج اإلسالمي هو أساس التعامل املن - 1
جيب أن يلتزم البنك اإلسالمي بأحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع العمليـات            
اليت يؤديها ، وهذا يعين تكييف عمليات البنوك حبيث يتالءم مع أحكـام الـشريعة               

مما يتطلب حبث الصيغ الشرعية جلميع معامالت البنوك سـواء          . اإلسالمية وقواعدها 
ظ أموال ومدخرات األفراد وتشغيلها أو توظيف العائد احملقق من توظيفها ،            فاختص حب 

  . )17( واالمتناع عن األنشطة احملرمة واليت تسبب الضرر للغري

تستعني البنوك اإلسالمية يئة الرقابة الشرعية اليت تقـوم بإيـضاح احلكـم             
لـك البنـوك ،     ة ومصرفية خاصة بتعامل ت    اليالشرعي فيما يعرض عليها من مسائل م      

رعية وجودها من اجلمعية العمومية للبنك وال يعينها جملـس          شوتستمد هيئة الرقابة ال   
  . العام لضمان استقالها وحريتها يف أداء واجبااديراإلدارة أو امل

 شرعية  إىلنشطة واخلدمات   وال جيب علي هيئة الرقابة الشرعية أن تصنف األ        
بدائل الشرعية لتلك األنشطة واخلدمات املنافيـة  وغري شرعية فقط بل عليها أن تقدم ال       

ي صيغا ووسائل تثري    لللشرع ، وكذلك عليها أن تستبق األمور فتضع يف امليدان العم          
نشاط البنك اإلسالمي ، فضال عن قيامها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والسعي             

  . ة وخربةفمله من معرإىل إزالته مبا حت
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 الرقابة الشرعية بالبنك اإلسالمي يسهم يف تـصحيح         وهكذا فإن وجود هيئة   
ة مبـا يوافـق     االجتماعيمسار البنوك اإلسالمية وتقدمي األنشطة واخلدمات املصرفية و       

  . مقتضيات الشريعة اإلسالمية

 : النقود وسيلة للتعامل والعمل ضرورة لتحقيق التنمية    - 2
 يعمل البنك اإلسالمي    تعد النقود وسيلة وأداة التعامل علي أساسها ، ومن مث         

 واملصرفية والتجارية املتعددة اليت تـساعد علـي         ةاملاليعلي تصميم وإصدار اخلدمات     
 وأصحاب األعمال دف تيسري أعماهلم وإقامـة املـشروعات          لألفرادتوفري األموال   

اً ألحكام الشريعة اإلسـالمية     قة ، علي أن يتم هذا التمويل طب       االجتماعية و االقتصادي
  . ة لآلخذ واملعطيبالنسب

تعمل البنوك اإلسالمية علي تصحيح وظيفة رأس املال يف اتمـع كوسـيلة             
ـ   لتحقيق مصاحله ال ككيان مستقل ينمو يف معزل عن اتمع وعن توفري             ا متطلباته، مم

يصحب معه االعتماد علي العمل كمصدر للكسب عند مزاوجته مع رأس املال، ولن             
ير مبدأ املشاركة يف الغنم والغرم وذلك باالعتمـاد علـي           يتحقق هذا بالطبع إال بتقر    

وهلذا، يقوم النموذج التمـويلي     . املشاركات واملضاربات اإلسالمية مبختلف صورها    
  : للبنك اإلسالمي علي أساس أن 

جر يف النقود ولكن يعتربها وسيلة لتوجيـه وتعبئـة          البنك اإلسالمي ال يتا    ♦
  . معالطاقات البشرية واملادية يف ات

 . حتصل النقود علي نصيبها من الربح إذا مزجت مع عناصر اإلنتاج البشرية ♦
املشاركة هي الصيغة املناسبة ملزج عنصري النقود والعمل كبـديل شـرعي             ♦

 . لالعتماد علي نظام الفائدة الثابتة عند قبول األموال وند تشغيلها

 :  حمور نشاط البنك اإلسالمي االستثمار  - 3
ور نشاط البنك اإلسالمي ، إذ أنه املصدر الرئيسي لتوليـد            حم االستثماريعد  

 االستثمارإيراداته ، كما أنه األداة اليت تعكس مسامهته يف اجلهد اإلمنائي للمجتمع ، و             
المي يعد استثمارا حقيقياً ألن حمل التعامـل أصـول وموجـودات حقيقيـة              ـاإلس
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Tangibll Assets ة يبثها البنك اإلسالمي يإلمفكل وحدة . ةيإل ، وليس جمرد أصول م
 االسـتثمار يف اتمع يقابلها سلع وخدمات تتحرك حمققة قيمة مـضافة حقيقـة، ف            

  . اإلسالمي يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة النشاط أو األصل املمول

 من مسامهة دائمة أو متناقصة أو مضاربات        االستثماريتضح هذا يف مجيع صيغ      
 االستثماروبالطبع فإن   . راك مع الغري أو متويل باملراحبة     ومشاركات أو متاجرة أو باالشت    

اإلسالمي حتكمه الضوابط واملبادئ اإلسالمية اليت تدور يف إطار القواعد اإلسـالمية            
  . احلالل واحلرام ، الغنم بالغرم ، وال ضرر وال ضرار

  : االجتماعيحتقيق التكافل   - 4
 بني أفراد اتمع مبختلـف      عياالجتماتم البنوك اإلسالمية بتحقيق التكافل      

السبل وخاصة من خالل صناديق الزكاة اليت متول عن طريق املوارد املتعـددة والـيت               
رعا علي رأس مال البنك وأرباحـه ، كـذلك          ـيتمثل أمهها يف الزكاة املفروضة ش     

 إخراجهـا مـن     يف الذين يفوضون البنـك      االستثمارابات  ـزكوات أصحاب حس  
ات واهلبات اليت يتلقاها من األفراد      ـالتربعوذا جبانب الصدقات    أرصدم نيابة عنهم ه   

  . واملنظمات

 مصارفها الشرعية يف صورة نقدية      إىلتوجه البنوك اإلسالمية هذه املوارد      
أو عينية ملختلف اجلهات واألفراد املستحقني كـالفقراء واملـساكني والطـالب            

ام إدارة البنـوك اإلسـالمية      فضال عن اهتم  . اخل... واملساجد واجلمعيات اخلريية  
ـ بالقروض احلسنة اإلنتاجية و    ة ، العينيـة والنقديـة ، واملـسامهة يف          االجتماعي

  .  الربحإىلة اليت ال دف االجتماعياملشروعات 

ة اليت ينفرد البك اإلسالمي بأدائها تساعد علـي         االجتماعيإن هذه األنشطة    
  . ة احمليطة بهاالجتماعيدعيم البنية  بني أفراد اتمع وتاالجتماعيحتقيق التكافل 

  : األعمال التي يؤديها البنك اإلسالمي   :  ًرابعا

ة االقتصادي و ةاملاليميارس البنك اإلسالمي العديد من العمليات واألنشطة        
األموال املتاحة للبنك اإلسالمي وجمـال      ) 3/3(والتجارية ويوضح الشكل رقم     
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البنوك اإلسالمية متثل يف احلصول علـي       ويتضح من الشكل أن أعمال      . توظيفها
األموال مث العمل علي تشغيلها مع مراعاة القواعد املـصرفية اإلسـالمية لكافـة            

ا ال يتعارض مبالعمليات واملعامالت ، باإلضافة إىل أداء اخلدمات املصرفية املتعددة        
  . وأحكام الشريعة اإلسالمية

انب ودائع ومدخرات األفراد    وتشمل حقوق امللكية جب    : احلصول علي األموال   - 1
  : التايلعلي النحو 

وتتمثل يف رأس مال البنك وما جينبه من احتياطيات وما          : حقوق امللكية     - أ
  . حيتجزه من أرباح

 : وتتكون من : أنظمة الودائع اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية   - ب
  ). احلسابات اجلارية( الودائع حتت الطلب  ♦

  .لعادية ايةاالدخارالودائع  ♦
 . ية العامةاالستثمارالودائع  ♦
 . ية اخلاصةاالستثمارالودائع  ♦

ية عن الودائع اجلارية حيت تتمكن البنوك       االستثماروجيب أن تزيد نسبة الودائع      
  .  والتمويلاالستثماراإلسالمية من إجراء توظيفاا املختلفة نظرا لطبيعتها املتميزة يف 

 : استخدامات األموال وتشغيلها   - 2
غيلها يف البنوك اإلسالمية يف     ـتخدامات األموال وتش  ـتتمثل أهم جماالت اس   

  : ما يلي 

تكوين االحتياطي النقدي ملتطلبات السيولة الالزمة ملقابلة طلبات السحب             - أ
  . علي الودائع من قبل أصحاب الودائع اجلارية
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  )3/3(الشكل رقم 
  هااألموال املتاحة للبنك اإلسالمي وجماالت توظيف

  
  )تقليدي(األموال املتاحة للتوظيف يف بنك جتاري 

ودائع  ودائع جارية 
  توفري

  أرصدة 
  أخري

  رأس  ودائع استثمار
   املال

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التمويل 
  باملشاركة

االجتار   املراحبات املضاربات
  املباشر

أسهم 
شركات 
  أخري

إنشاء 
مشروعات 
تابعة أو 
  مستقلة

إنشاء 
مشروعات 

شاركة بامل
  مع الغري

 أخـــري

  جماالت التوظيف املتاحة لبنك إسالمي 

  

 : )18( أو بعضا منهاةالتاليتوظيف األموال الذي قد يأخذ إحدي الصور املتعددة  - ب
  .  املباشراالستثمار ♦

 . املشاركة املنتهية بالتمليك ♦
 . املشاركة قصرية األجل ♦
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 . املضاربة لصفقات معينة ♦
 . البيع باملراحبة ♦
 . التأجرييالبيع  ♦
 . الخ....  ♦

 :  املتعددة ةاملاليأداء اخلدمات املصرفية و - 3
 يف إطار القواعد األساسية اليت حتكـم        ةاملاليميكن القيام بأداء اخلدمات املصرفية و     

  )19(. أداء البنك اإلسالمي ألنشطته واليت ال يعتريها شبهة الربا أو األنشطة احملرمة

 : ة االجتماعيالقيام باألنشطة  - 4
 بني أفراد اتمع وذلك من      االجتماعيعمل البنك اإلسالمي علي حتقيق التكافل       ي

ـ ة فيما يتعلق بالزكاة والقروض      االجتماعيخالل أدائه األنشطة     ة احلـسنة   االجتماعي
  . واملشاركة يف املشروعات غري اهلادفة للربح

  :الفروق اجلوهرية بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية 
ك اإلسالمية ختتلف اختالفاً جوهرياً عن البنوك التقليدية ىف العديـد مـن      إن البنو 

  )20( :النواحى أمهها 

  :  النشأة وطبيعة التعامل :ًأوال 

موال وحتقيـق   كانت نشأة البنوك التقليدية وظهورها نزعة فردية حنو االجتاه باأل         
حتقيق الربح من خـالل     الثراء من خالهلا ، حيث اعتربت النقود سلعة يتم االجتار فيها و           

وكانت نشأة البنوك اإلسالمية كبديل إسالمي للتعامل       . ةاملدينرق بني الفائدة الدائنة و    فال
ة يف الفكر اإلسالمي وهي تبين      االقتصادياملصريف القائم علي نظام الفائدة ولتطبيق املبادئ        

 ، ولذا تعد النقـود      علي أساس عقائدي مؤداه أن املال مال اهللا جيب تداوله فيما أحله اهللا            
 ، ومن مث يتحقق الربح بالـشكل        وسيلة ومقياس للقيم، ومن مث يتم االجتار ا وليس فيها         
  .الصحيح نتيجة عوامل التشغيل وليس عن طريق الربا
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  : األموال املتاحة للتشغيل : ًثانيا 

 جانـب   إىلتتكون األموال املتاحة لالستخدام والتشغيل من حقوق امللكيـة          
  :  ومدخرات األفراد وذلك كما يلي ودائع

إن حجم رأس املال يف البنوك اإلسالمية ، جيب أن يكون أكرب             : حقوق امللكية  - 1
  : ةالتاليمنه يف البنوك التقليدية وذلك لألسباب 

اعتماد البنك اإلسالمي علي رأس ماله يف بداية نشاطه نظرا لقلـة ودائـع               ♦
  . لألجاألفراد وميلها ألن تكون قصرية ا

مرة يف إنشاء املشرعات باملقارنة مع      ثزيادة نسبة أموال البنك اإلسالمي املست      ♦
 . البنوك التقليدية

 ، خاصة املباشر ، الـذي       االستثماريغطي رأس مال البنك اإلسالمي خماطر        ♦
يقضي قيام البنك بإنشاء مشروعات تابعة للبنك حتتاج هيكل متويلي طويـل            

 . األجل
يف البنك اإلسالمي فيجب أن تقتطـع مـن         وفيما خيتص باالحتياطيات    

نصيب املسامهني من األرباح وليس من صايف الربح الذي حيققه البنك يف ايـة              
ن عالقة املودعني بالبنك عالقة حمدودة زمنيا وال جيوز اقتطـاع           إالفترة ، حيث    

  . جزء من نصيبهم من الربح لتكوين االحتياطيات

 : ا يف عالقة املودعني مع البنك ختتلف الودائع يف نوعيته : الودائع - 2
ية عن الودائع حتـت     االستثمارمن املتوقع زادة نسبة الودائع      : نوعية الودائع    ♦

 االستثمارالطلب يف البنك اإلسالمي باملقارنة مع البنك التقليدي نظرا لطبيعة           
  . العامة للبنك اإلسالمي

ونية ، أما يف    مدىنة و العالقة بني البنك واملودين يف البنك التقليدي عالقة دائ         ♦
ية وعالقة  االستثمارالبنك اإلسالمي فإا عالقة عقد مضاربة بالنسبة للودائع         

 . اإلجارة والوكالة لودائع اجلارية
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من املصادر املتاحة للبنك اإلسالمي دون البنك التقليدي أمـوال           :أموال الزكاة    - 3
  . صادرها املختلفةالزكاة والصدقات اليت يقوم بتجميعها واحلصول عليها من م

ومن املصادر املتاحة للبنك التقليدي دون البنك اإلسالمي االقتراض مـن              
 وهذا ال يتوافر للبنوك اإلسالمية نظرا لطبيعتـها         األخرىالبنك املركزي والبنوك    

  . الشرعية

  : جماالت تشغيل األموال وتقديم اخلدمات املصرفية  : ًثالثا

توظيف األموال لبنك التقليدي ، إال أنه يـتم         بالرغم من كثرة بنود ونواحي      
 مـع قليـل مـن االهتمـام         ةاملاليالتركيز علي جمال اإلقراض وجمال حمفظة األوراق        

 جتارية وصناعية وزراعية وعقاريـة      إىلات طويلة األجل ، فتنقسم القروض       االستثمارب
.  غـريه  واستهالكية ، وكل منها يشمل أنواعا أخري منها املضمون بضمان عيين أو           

...  علي األسهم والسندات فتشمل أذون الزانة احلكومية         ةاملاليوحتتوي حمفظة األوراق    
  . وغريها جبانب األسهم سواء العادية أو املمتازة

أما جانب جماالت تشغيل األموال املتاحة أمام البنوك اإلسـالمية ، فتتعـدد             
ربات اإلسـالمية ، واجتـار       املباشر ، والتمويل باملشاركة ، واملضا      االستثمارلتشمل  

  . خإ...املباشر واملراحبات ، وشراء أسهم شركات ومنظمات إسالمية أخري 

  :  اإلسالمية  حتقيق التكافل االجتماعي وحتمل مسئوليته الدعوة : ًرابعا

ينشأ عن أعمال البنوك اإلسالمية وضع أمر اهللا بتحرمي الربا موضع التنفيذ ومـا              
ف يف املعامالت  وإبراز عنصر العمل البشري يف األنـشطة           حيققه ذلك من عدل وإنصا    

املصرفية بوصفه مصدرا للدخل مما يؤدي لسيادة معيار العمل واإلنتاج ، والعمل علـي              
ويساعد االهتمام بركن الزكاة يف إشارة روح احملبة        . توفري فرص العمل وتفجري الطاقات    

  . مي العالج لكثري من مشكالت اتمعونزع األثرة واحلقد من اتمع مما يساعد علي تقد

في ف. اوتقوم البنوك اإلسالمية بذلك على اختالف جماالت أعماهلا وأماكن تواجده         
 يقوم بنك فيصل اإلسالمي املصري بالعديد من األنـشطة التكافليـة    على سبيل املثال  مصر
توقـف ذلـك    ة، كذلك املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية ، وال ي         االجتماعيو
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أو املصرف اإلسالمي ، بل امتد ليشمل كافة البنوك اإلسالمية ، فقد خطت معظم              عليهما  
البنوك اإلسالمية خطوات كبرية يف جمال إحياء فريضة الزكاة من خالل أنشطتها املتعـددة              

. وغريها... تغطي العديد من ااالت كاملساجد واجلامعات واملؤسسات الصحية والتعليمية          
 نصيبا وافرا علي عدة أصعدة علي االجتماعيبيت التمويل الكوييت كان لنشاط التكافل   ففي  

   : التايلالنحو 

م اجلمعيات واللجـان    ع د إىلعمد بيت التمويل الكوييت      : علي الصعيد احمللي     -1
اخلريية يف عدة جماالت من بينها ، دعم جلان التكافل بعد التحرير ، ومـساعدة               

عم مسابقات الزكاة والعمل علي     دإلسالمية العاملية يف أنشطتها ، و     اهليئة اخلريية ا  
نشر رسالتها ، وترمجة بعض الكتيبات اخلاصة بالتعامالت الشرعية بالتعاون مع           
جلنة مسلمي أفريقيا ، كذلك دعم اجلمعيات التعاونية ومساعدة الطالب الفقراء           

ملساعدة يف رحـالت احلـج      واملسامهة يف املؤمترات العلمية واألسواق اخلريية وا      
 دعم املستشفيات واملراكز الـصحية وكـذلك        إىلوالعمرة اجلماعية، باإلضافة    

وقد وجه بيت التمويـل     . جتميل بعض املرافق العامة ودعم مجعيات النفع العام       
 وجوه اخلري واملساعدة عن طريق صندوق الزكاة        إىلجزءا من أمواله واهتماماته     

  .والصدقات
مويل الكوييت بالعديد من األنشطة اإلعالمية من بينها إنتاج         ويقوم بيت الت  

سلسلة تليفزيونية موجهة للطفل واألسرة ، وحلقات متثيلية مسموعة عن أنـواع            
البيوع يف اإلسالم، وطباعة وتوزيع سلسة كتب تتنـاول مفـاهيم االقتـصاد             

الفكريـة  يـة و الدين جانب عقد الندوات   إىلاإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة ، هذا      
  .ةاالقتصاديو

ساهم بيت التمويل يف بعض ااالت من بينـها التـربع            : علي الصعيد العريب    -2
 املخيمات يف لبنان ، ودعم ومساعدة جلان الزكاة والـصدقات داخـل             إىلأله

 . فلسطني ، واملسامهة يف بناء إحدي القري بالسودان
ريية اليت قام ا بيت التمويل الكوييت       كان من بني األعمال اخل     : علي الصعيد الدويل     -3

تغطيته لنفقات تعليم بعض الطالب يف اجلامعات اإلسالمية واملـسامهة يف صـندوق             



 100

الطلبة األفارقة املسلمني باألزهر الشريف بالقاهرة ، وبناء املستوصفات اخلريية وغريها           
 . من ااالت

سالمية وترمجة الفكـر    وتسهم البنوك اإلسالمية يف حتمل مسئولية الدعوة اإل       
 إبراز أن اإلسالم دين ودولة ، عبادات ومعامالت مما          إىل واقع ، ساعية     إىل االقتصادي

  . ينعكس أثره علي املعامالت وعلي اتمع ككل

 االقتـصادي وتعطي البنوك اإلسالمية عناية خاصة لدعم وإثراء ونشر الفكر          
ؤمترات العلميـة داخـل اتمـع       اإلسالمي من خالل املشاركة وإعداد اللقاءات وامل      

اإلسالمي كذلك إصدار ونش البحوث والكتب اليت تتنـاول التـراث اإلسـالمي             
 جانب تقدمي البنوك اإلسالمية للمنح الدراسـية        إىلواالقتصاد والبنوك اإلسالمية هذا     

للطالب املسلمني من الدول اإلسالمية واألقليات املسلمة يف الـدول غـري املـسلمة              
كذلك تنظم بعض البنوك اإلسالمية رحـالت للحـج         . يف األزهر الشريف  للدراسة  
 مناسبة ، فضال عما يقدمه من جوائز لألفراد املتعـاملني وإسـهامه             بتكاليفوالعمرة  
  . احلج تشجيعا هلم علي التعامل وتنمية الوعي املصريف اإلسالميبتكاليف

ات مـن األفـراد      اخلريية والتربع  االستثمارويقبل البنك اإلسالمي حسابات     
 مـن األغـراض     ترطوا ختصيص عوائد هبام لغرض معني     ـئات الذين قد يش   ـواهلي

   :اآلتية 

  . إجراء مسابقات لتحفيظ القرآن الكرمي      -أ

 .  داعية إسالمي ملراكز جتمعات األقليات اإلسالمية باخلارجهإرسال    -ب
 . وب آسيا للدراسةمعاونة وتشجيع أبناء املسلمني يف أفريقيا وجن     -ج
 . رعاية األطفال األيتام      -د

 . باجلامعات والكليات واملدارس املختلفةرعاية الطالب احملتاجني    -هـ
 . العالج واألجهزة التعويضية للطالب الفقراء      -و
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  :  حتديد العائد وتوزيع األرباح   : ُ خامسا

 ، لذا فإن عائد البنك يتمثـل يف         يتحدد سعر الفائدة يف البنوك التقليدية مقدما      
 اخلسارة سواء كـان     هذا ويتحمل املقترض وحده   . ةاملدينالفرق بني الفائدة الدائنة و    

  . سببا فيها أم ال

أما يف البنوك اإلسالمية فيتحقق الـربح مـن خـالل نـشاط حقيقـي يف                
عميل ات اإلسالمية املتعددة وإذا حدثت خسارة ألسباب خارجة عن إرادة ال          االستثمار

وخيتلف . يتحملها البنك ويكفي خسارة العميل لوقته وجهده وعمله باعتباره مضارباً         
 من بنك آلخر ومن زمن آلخر تبعـا لنتـائج           االستثمارالعائد املوزع علي حسابات     

  . ية اليت شارك فيها البنكاالستثمارالعمليات 
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  .9 ، ص 1979وىل للبنوك اإلسالمية العدد اخلامس ، مارس يصدرها االحتاد الد
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شتان مـا بـني مـصرف       : افتراءات على البنوك اإلسالمية     "حسني حسني شحاتة ،     . د )15(
 ، يصدرها بنك ديب االسالمى العدد       جملة االقتصاد االسالمى  ،  " اسالمى ومصرف ربوى  

  .23، ص ) 1981(الثالث ، ديسمرب 
المية ىف مجهورية مـصر     ـة للبنوك اإلس  االجتماعيغريب ، تقييم املسئولية     عبد احلميد عبد الفتاح امل     )16(

  .1990 ، كلية التجارة جامعة املنصورة ، رسالة دكتوراه غري منشورةالعربية ، 
   متويـل املـشروعات ىف ظـل اإلسـالم        على سـعد عبـد الوهـاب مكـي ،           . د )17(

  .191، ) 1979دار الفكر العريب ، : القاهرة (
  : وصيغ تشغيل األموال ىف البنوك اإلسالمية ميكن الرجوع إىل أساليبة للتوسع ىف معرف )18(

صيغ اإليداع والتوظيف ىف املصارف اإلسالمية وعالقتـها        "حامت القرنشاوى ،    . د -
 ، مركز    اإلسالمية االستثماربرنامج صيغ   ،  " بنوعية مودعي األموال ومستخدميها   

ستثمار والتنمية ، القاهرة ، بدن      االقتصاد االسالمى، املصرف االسالمى الدوىل لال     
  .94تاريخ نشر، ص 

برنـامج  ،  "  وتشغيل األموال ىف الفكر االسالمى     االستثمارصيغ  "الغريب ناصر ،     -
، مركز االقتصاد االسالمى ، املصرف االسالمى الدوىل          اإلسالمية االستثمارصيغ  

  .108لالستثمار والتنمية ، القاهرة ، بدون تاريخ نشر ، ص 
غري مبني بيانـات النـشر،       (إدارة البنوك ىف النظرية والتطبيق    د سويلم ،    حمم. د -

  .250، ص )1983
  :يرجى الرجوع إىل  )19(

مصادر واستخدامات أموال املصارف اإلسـالمية      "عبد العزيز حممود رجب ،      . د -
 ، كلية التجارة جامعة عـني       الة العلمية لالقتصاد والتجارة   ،  " والبنوك الربوية 

  .381 – 371، ص  1985مشس ،  
 – 41، ص    مرجع سبق ذكره  ،  " خصائص املصارف اإلسالمية  "الغريب ناصر ،     -

42.  
تقييم أداء املصارف اإلسـالمية ىف مـصر مبـدلول          "حممد حممد على سويلم ،      . د -

 جامعـة   – ، كلية التجـارة      الة املصرية للدراسات التجارية   ،  " ةاملاليالوساطة  
 ،  330 – 319، ص   )1985 ،   2 -العدد الثـاىن  الد التاسع ،    (املنصورة ،   

365 – 373.  
  : ميكن الرجوع تفصيالً إىل  )20 (

  .8، ص ) 1978دار الشروق ، : بريوت  (تفسري آيات الربا: سيد قطب  -
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التنظـيم ىف البنـوك   ، ) اجلزء الثالث(املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية   -
  .118 – 87، مرجع سبق ذكره ، ص  اإلسالمية

حنو منهج للدعوة إىل مفاهيم املـصارف اإلسـالمية         "حسني حسني شحاتة ،     . د -
 ، ص   1983 ، الكويت،    املؤمتر الثاىن للمصارف اإلسالمية   ،  " وتسويق خدماا 

53 – 58. 
دار الـشروق ،    : جدة   (املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية   غريب اجلمال ،    . د -

 .73 – 58، ص ) 1978
: جـدة   ( ،   ة ىف املنهج االسالمى   االقتصادياملدخل إىل النظرية    ،  أمحد النجار   . د -

 .163، ص ) 1973دار الفكر ، 
جملـة  ،  "خصائصها ، أمهيتها ، مقومات جناحها     : البنوك اإلسالمية   "مسري الشيخ ،     -

 .56- 46، ص ) 1986 ، ديسمرب ، 51العدد (،  البنوك اإلسالمية
، حبـوث   " خصائصه ومـشكالته  : المى  النظام املصريف االس  "رفيق املصري ،    . د -

 ثاملركـز العـاملي ألحبـا   خمتارة من املؤمتر الدوىل الثاىن لالقتصاد االسـالمى ،         
 .232 – 213 ، ص 1985 ، جدة ، االقتصاد االسالمى

  . 372 – 358 ، مرجع سبق ذكرهعبد العزيز حممود رجب ، . د -
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  البــاب الثاني  
  

  

  

  

  

  

  

  

   واملصرفية ةلياملاإدارة املعامالت 
يف البنوك اإلسالمية
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א א א

  ي البنك اإلسالم يفةاملاليإدارة املوارد 
  

  : التعرف على حتليل وإدارة يفيساعدك هذا الفصل 

  .ي البنك اإلسالماملوارد الذاتية يف  •

  .ي البنك اإلسالماملوارد اخلارجية يف  •

  .يلبنك اإلسالم اعوامل تنمية الودائع يف  •

  .ي البنك اإلسالممعدالت قياس الودائع يف  •

  .ي البنك اإلسالم يفاالستثمارع عوائد يتوز  •
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 واملصرفية ، ويتطلب ذلـك      ةاملالي جمال املعامالت    تعمل البنوك اإلسالمية يف   

ة واملضاربة واملشاركة وذلـك     حب عن طريق املتاجرة واملرا    االستثمارقيامها بالتمويل و  
 وحىت ميكن هلذه البنوك ممارسة      . اتمع  يف ي والتنمو يمنائإلكنها حتقيق دورها ا   حىت مي 

 تساعدها علـى ذلـك ،       اليت ةاملاليا املوارد   لديه جيب أن تتوفر     عاليةدورها بكفاءة وف  
 رأس   يف  املتمثلـة  بالكم والنوع املناسب ، ومن مث جيب أن تكون هلا مواردها الذاتية           

 ذلك  إىل قد حتتجزها ملواجهة خماطر معينة ، إضافة         خصصات اليت ماهلا واحتياطياا وامل  
جتميعها وزيادة أرصدا وأنواعها عن طريق نظم        إىل يسعى البنك    املوارد اخلارجية اليت  

  .استثمارالودائع املتعددة جارية أو إدخارية أو توفري أو 

ة للبنـك   عرض كيفية إدارة وحتليل املوارد املتاح  إىلونسعى من خالل الفصل     
 ، كما   ي ولذا نتعرض لدراسة إدارة املوارد الذاتية واخلارجية للبنك اإلسالم         .ياإلسالم

 وأخرياً نبني   ي البنك اإلسالم  نعرض لعوامل تنمية الودائع ، ومعدالت قياس الودائع يف        
  .ي البنك االسالم يفاالستثمار كيفية توزيع عوائد آراء الكتاب والباحثني يف

  .يالبنك اإلسالم يف) حقوق امللكية(لذاتية إدارة املوارد ا

  : مفهوم حقوق امللكية   : ًأوال

 هيكل التمويل بامليزانية    ستثمار يف  املتاحة لال  ةاملاليلكية املوارد   يقصد حبقوق امل  
مث  ىف بدء حياته ،      ي يعتمد عليها البنك اإلسالم     ميتلكها البنك ، وهى املصادر اليت      واليت

 ما  إليه أنشطته وعملياته ، وتبدأ برأس مال البنك ، مث يضاف            اتساعمع  يستمر دورها   
 ما قد يتفق    ىلإ باإلضافةحتياطيات بأنواعها املختلفة ،     احيتجز من أرباح وما حيدد من       

  .عليه من خمصصات

 فمن  .حتساب التكلفة والعائد  اند  إن وجود حقوق امللكية يعد عامالً مهما ع       
 اخنفاض نسبة اإلفـالس أو اإلعـسار        إىلال يؤدى   املعروف أن توفر قدراً من رأس امل      
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 ما يتيحه رأس املال املناسـب مـن         إىلهذا إضافة   .  اتمع  العاملة يف  ةاملاليللوحدات  
 طويل األجل الىت قد يصعب متويلها عن طريـق مـصادر            االستثمارفرص أفضل ىف    

   .التمويل اخلارجية خاصة ىف بداية ممارسة البنك ألنشطة

ة إىل أن الوزن النسيب حلقوق امللكية يف البنوك اإلسالمية مقارنة           وجتدر اإلشار 
، وبطبيعة احلال يقترب هذا الـرقم مـن         % 7 إىل حو إىل املوارد ا قد وصل      إمجايلب

 املوارد  إمجايل إىلاملتوسط السائد يف البنوك التقليدية حيث وصلت نسبة حقوق امللكية           
يف أكـرب   % 6.5وحنو  % 7.9 إىل   1988 يف أكرب مائة بنك عريب وفقا ألرقام عام       

  . ألف بنك علي مستوي العامل يف نفس التاريخ

  : عناصر حقوق امللكية  : ًثانيا 

   :التايلتتكون حقوق امللكية من عدة عناصر ميكن تناوهلا على النحو 

  :رأس املال     )1

 مشروع ، فمن خالله تبدأ حيـاة        ييعد رأس املال حمور اإلرتكاز بالنسبة أل      
 ذلك أن رأس املال هو ما ميلكه أصحاب املشروع ويبدأ به متويـل              .شروع احلقيقية امل

 ي أو شركة ، ويعد رأس املال بالنسبة للبنك اإلسالم         ياً فرد اًعملياته سواء كان مشروع   
 لألمـوال الالزمـة لبـدء       يمبثابة مشاركة وتأمني وغطاء ، فهو ميثل املصدر األساس        

ن نسبة رأس املـال     إ ، حيث    للمودعنيمان والثقة بالنسبة     وميثل احلماية واأل   االستثمار
حملها البنك كما أنه ميثل غطاء       الودائع تؤثر على مقدار املخاطرة الىت ميكن أن يت         إىل
ة على رأس ماهلـا     متصاص اخلسائر املتوقعة وتعتمد البنوك اإلسالمية بصورة أساسي       ال

 االقتصاديعات اإلنتاجية وذات العائد     ستثماراً مباشراً ىف املشرو   استثماره  االذى تقوم ب  
  . الكبري وطويل األجلاالجتماعيو

 إذ  ، على توفر رأس املال بصورة كافية ىف البنـك         ابتالعديد من الكُ  ويؤكد  
 فقد توصلت الدراسات    .يعد ذلك أمراً ضرورياً ملباشرة عمليات التوظيف بشكل آمن        

ستخدامه ىف تعظيم العائد ا ميكن   ياساىل أن حجم حقوق امللكية ىف البنك هو متغري أس         
حتفاظ برأس مال مناسب يوطد مركز البنك ىف األسـواق      ، كما أن اال   االستثمارعلى  
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ن املزايا الىت جينبها البنك من توظيف الودائـع         إ، وجنبه الكثري من املخاطر ، إذ         ةاملالي
 يحتياطسب اال ات النقدية ىف الدولة مثل ن     عادة ما تصطدم باحلدود الىت تضعها السلط      

  .نيةائتمقوف االس والسيولة والالقانوين

 مبجموعـة متعـددة مـن       ي للبنك اإلسالم  حجم رأس املال املطلوب   ويتأثر  
 جانـب   إىلالعوامل من بينها ما تضعه اجلهات الرقابية واملصرفية ىف الدولـة ، هـذا               

طموحام ة السائدة والقدرات التمويلية للمؤسسني و     االجتماعية و االقتصاديالظروف  
وغايتهم املستقبلية مما يفرض على حتديد رأس مال البنك دراسة احلـاالت والبنـوك              

  . من نتائج ممارساا السابقةاالستفادةو املشاة ةاملاليواملؤسسات 

 ىف محايـة أمـوال      أهم الوظائف املنتظر أن يؤديها رأس مال البنك       وتتمثل  
قات بدء نشاط البنك وتأسيسه ومواجهة      م ، ومواجهة نف   لديهاملودعني وبث الطمأنينة    

  .الطلب غري املتوقع على السيولة ومواجهة اخلسائر الناجتة عن خيانة األمانة

ي الذى  ا عند دراسة رأس مال البنك اإلسالم      اومن بني األبعاد الواجب مراع    
  : ما يلى يطرح رأس ماله للمسامهة

وقيمة كل سـهم مبـا       حيدد عدد األسهم      حبيث كتتاب فيها تطرح األسهم لال   - 1
 واهليئات  ييغطى على األقل احلد األدىن لرأس املال احملدد من قبل البنك املركز           

  .املصرفية العليا التشريعية والرقابية ىف الدولة

كتتاب العـام   م لال  األسه ييكتتب املؤسسون ىف رأس مال البنك مث تطرح باق         - 2
  .ه املؤسسون إجراءات هذا الطرح وشروطدوحيد

 ميكن إصداره ىف شكل أسهم عادية وأسـهم         يال ىف الفكر التقليد   أن رأس امل   - 3
 والنوع األول هو صك ملكية حبيث يشارك ىف الربح أو اخلسارة أمـا              .ممتازة

فمع أنه صك ملكية ىف األصـل إال أنـه قـد            ) األسهم املمتازة ( النوع الثاىن   
ني السندات  يا أخرجته عن طبيعته األصلية وقربت بينه وب       امنافع ومز به  ختلطت  ا
، ومـن مث يكـون النـوع اجلـائز          ) ثابتةونية بفائدة   مدىالىت هى صكوك    (

اإلستخدام ىف البنوك اإلسالمية هو األسهم العادية أما األسهم املمتـازة فغـري             
  .ستخدام ىف البنوك اإلسالمية االةجائز
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كور  مضارباً بأموال املودعني فإن رأس املال املذ       يسالمعتبار البنك اإل  ار  ىف إطا  - 4
أى (ولكنه مال خيـص املـضارب       ) يباملعىن الفقه (يعد رأس مال املضاربة      ال

 فإن شروط عقد املضاربة يقتضى أن        عليه وبناء) البنك ككيان ممثل للمسامهني   
ىف خلط مال املضارب برأس مال املـضاربة        ) املودعون(يستأذن أرباب األموال    

)  التمويل باملضاربة  طالب(وكذلك ىف حاالت إدخال مضاربة مع مضارب ثان         
، إذ أن هذه األعمال من      ) طالب متويل باملشاركة    (أو مشاركة مع شريك آخر      

الشروط الىت تتطلب اإلذن الصريح من رب املال ، وهذا يتطلـب أن يـذكر               
  .االستثمار فتح حساب  عقدبوضوح ىف

الف  لرأس املال يتعلق بتلك اخلسائر الىت تتعلق باملسامهني خب         يإن الدور احلمائ   - 5
 إذ ال حمل لتطببيقهـا ىف       ةاملالي فيه الروافع    ق الذى تطب  يالوضع ىف البنك التقليد   

على ) سواء من املودعني أو البنك    ( بل تقف كل املوارد املوظفة       يالبنك اإلسالم 
 . والغرمقدم املساواة ىف الغنم 

ي من  إن الدور التمويلي لرأس املال جيب أن يزداد نظرا ملا يناط بالبنك اإلسالم             - 6
 وإنشاء املشروعات وغريها مما يتطلب موارد       االستثمارأهداف تتعلق بالتنمية و   

متويلية ذات أعمار أطول للقيام بالنشاط الذى حيقق تلك األهـداف ويـؤدي             
 أمهية زيادة الوزن النسيب لرأس املال عـن مثيلـه ىف البنـك              إىلبطبيعة احلال   

 . التقليدي
الـذي لـه    (ك لغري صاحب السهم املسجل      أسهم البنك إمسية وال يعترف البن      - 7

بأي شخص آخر حيتفظ بسهم أو أكثـر كأمانـة أو           ) مطلق احلق يف التصرف   
 ، وىف هذا األمر خالف بني العلماء ، كذلك ىف تطبيقات البنـوك              لديهوديعة  

 . األسالمية
، وىف أحيان أخري متتد لتشمل غـري        األسهم تقف علي الوطنيني أحياناً    ملكية   - 8

من عقد التأسيس والنظام    ) 9(ففي بيت التمويل الكوييت تشري املادة       . الوطنيني
مسية وال جيـوز لغـري      ا) بيت التمويل الكوييت  "أسهم الشركة   (ألساسي إىل أن    
من املرسوم األمريي وعقـد التأسـيس       ) 8(، كذلك املادة    " الكويتني متلكها   

 غري اإلماراتيني والنظام األساسي لبنك ديب اإلسالمي ال تسمح بتملك األسهم ل         
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من عقد التأسيس لـشركة     ) 9(إال مبوافقة اجلهات الرمسية ، كذلك فإن املادة         
 نفس املعين وذلك بعدم جواز متلك       إىلالراجحي املصرفية لالستثمار قد أشارت      

 أشخاص  إىلغري السعوديني لألسهم أو حيت عند تداوهلا فال جيوز نقل ملكيتها            
 اإلسالمي السوداين فقد مسح لغري الـسودانيني        أما بنك التضامن  . غري سعوديني 

من رأس مال البنك، كذلك بنـك فيـصل اإلسـالمي           % 30باالكتتاب يف   
املصري الذي مسح لغري املصريني بتملك حصة رأس مال البنك مبا ال يزيد عـن       

49.% 
كتتابات األفراد ، كما ميكن     فق املؤسسون علي حتديد حد أقصي ال      ميكن أن يت   - 9

ألقصي للتملك يف حصة رأس املال يف أي وقت من األوقات ما مل             حتديد احلد ا  
 . يكن عن طريق املرياث أو الوصية

كل سهم خيول لصاحبه احلق يف معاملة عادلة مع حصة غريه بال متييز يف ملكية                -10
 . موجودات البنك ويف األرباح املوزعة

ددت  قيمتها   ال جيوز زيادة رأس مال البنك إال إذا كانت األسهم األصلية قد س             -11
مسية ، وإذا صدرت ألسهم اجلديدة بأقل من قيمتها االبالكامل وال جيوز إصدار ا   

حتياطي القانوين بعد وفـاء مـصروفات        اال إىلبأكثر من ذلك أضيف الفرق      
 . اإلصدار

  : حتياطيات  اال  )2(

حتياطيات مبالغ تقتطع من صايف أرباح البنك اإلسالمي لتدعيم املركز          متثل اال 
وتنظم التشريعات  .  للبنك ، ومن مث فهي حق من حقوق امللكية ، مثل رأس املال             يلاملا

املصرفية هذا املصدر وتضع له احلدود املناسبة وطرق التصرف واملعاجلة ، وهو يتـسم              
  .  واخلصم منهإليهباملرونة والقابلية للتعديل حيث ميكن للبنوك اإلسالمية اإلضافة 

 املـايل ين اإلحتياطيات الالزمة لـدعم املركـز        تقوم البنوك اإلسالمية بتكو   
حتيـاطي  ة علي ثبات قيمة الودائع وتكوين ا      واحملافظة علي سالمة رأس املال واحملافظ     

حتياطيـات  وعلي ذلك فإن اال   .  غري ذلك مما تتطلبه طبيعة عملياا      إىلملوازنة األرباح   
 البنك ، ولـذلك     ستقطاعه من أرباح البنك بغرض تدعيم رأس املال يف        هي جزء يتم ا   
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حتياطيات يلزم القانون البنوك واملؤسسات املختلفة بـضرورة        فإن هناك أنواعاً من اال    
  . مراعاا قبل توزيع األرباح

قتطاعها ممـا آل     من حقوق املسامهني ومن مث جيب ا       حتياطيات حقاً وتعد اال 
ليت مت توظيفها   للمسامهني من صايف الربح وليس من صايف األرباح املتولدة من املوارد ا           

ككل واليت يدخل ا أموال املودعني ، وهذا يعين أن يراعي نظام التوزيع يف البنـوك                
اإلسالمية القيام أوال بالفصل بني اإليرادات املتولدة اليت ختص املسامهني وتلـك الـيت              
ختص املودعني مث يقوم البنك بتحميل إيرادات املسامهني مبا جيـب أن تتحمـل مـن                

ني وهو الوعاء اليت تقتطـع       صايف الربح الذي خيص املسامه     إىلة للوصول   ف عام اليتك
  . حتياطياتمنه اال

حتياطيات سرية حتت أشكال خمتلفة ،       بتكوين ا  - أحياناً –وتقوم بعض البنوك    
وم ـإال أن هذه املبالغ ال تدرج ىف االحتياطيات ، وإمنا قد تـدرج يف بنـد اخلـص                 

وميكن أن يتم ذلك    .  تظهر يف امليزانية علي اإلطالق      أو قد ال   األخرىواألرصدة الدائنة   
  : عن طريق 

  .  تقييم األصول بأقل من قيمتها احلقيقية    -أ

 . املبالغة يف حساب اإلهالكات واملخصصات   - ب
 . إظهار بعض عناصر اخلصوم بأكثر من قيمتها   -ج 

   األرباح احملتجزة   )3(

ـ      متثل األرباح احملتجزة تلك األرباح الف      راء عمليـة   ـائضة أو املتبقية بعد إج
ي ختص املسامهني ومن مث فـال جيـب         التوزيع ، وهي أيضاً حقا من حقوق امللكية أ        

حيث تلجأ اإلدارة يف البنك اإلسـالمي أحيانـاً إىل          . قتطاعها إال مما خيص املسامهني    ا
لـة أو   احتجاز جزء من أرباحها وترحيلها إىل أعوام قادمة يطلق عليها األرباح املرح           

سـتخدامها بعـد    حتجازها داخليا إلعادة ا   ااألرباح غري املوزعة ، وهذه األرباح يتم        
 البند األرباح اليت تقرر توزيعها ومل يطالب أصـحاا وإمنـا            اوال يدرج يف هذ   . ذلك

  . األخرىيظهر ذلك ضمن األرصدة الدائنة 
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  :  املخصصات   )4(

اجهة خطر حمتمل احلـدوث     تعد املخصصات مبالغ جتنب من جممل الربح ملو       
 املقبلة ، لكنه ال يكون معلوم املقدار أو وقت احلدوث بدقة ، ولذا              ةاملاليخالل الفترة   

يقول البعض أن املخصصات هي حتميل علي األرباح مثل املصروفات واخلسائر ، وال             
 تعد املخصصات حقا من حقوق امللكية ألا متثل تكلفة أو إنفاقا مل يصرف بعد ، فإذا               

 نصيب  إىل فإن األرباح اليت قد تتولد عنها ال تضاف          إليهما أتيح توظيفه حلني احلاجة      
املسامهني وحدهم ولكنها تضاف إىل وعاء التوزيع الكلي الذي يوزع بني املـسامهني             

  . واملودعني

يقوم البنك اإلسالمي أحياناً بتكوين خمصصات ملواجهة املـشكالت متعلقـة           
أو اخلسائر املترتبة علي عدم السداد أو خيانة األمانة أو إعسار           ببعض األضرار واألعباء    

 البنك أو خسارته يف بيع بعـض        لدىلتزاماته  بعض الشركاء وعدم كفاية ضمانته وا     
ويعد خمصص  .  ذلك من أعباء وخماطر قد تواجه البنك       إىل وما   ةاملالياألصول واألوراق   

  . البنوك اإلسالمية أهم أنواع املخصصات يف االستثمارخماطر عمليات 

  : مؤشرات قياس حقوق امللكية  : ًثالثا 

 كفـاءة اسـتخدام     مدىستعانة ا لقياس    هناك بعض املؤشرات اليت ميكن اال     
  : حقوق امللكية يف البنك اإلسالمي ، من أهم هذه املؤشرات ما يلي 

 :  املوارد إمجايلنسبة حقوق امللكية إىل     )1(
 املوارد بقسمة أرصدة رأس املـال       إمجايلإىل  يتم حساب نسبة حقوق امللكية      

  .  املواردإمجايلاملدفوع واالحتياطيات واألرباح املرحلة علي 
  

  =                                  املوارد إمجايل/ نسبة حقوق امللكية         
             

                                        =  

  إجمالي حقوق الملكية 

إجمالي الموارد المتاحة للبنك 

  + .....طيات االحتيا+ رأس المال المدفوع 

  إجمالي الموارد المتاحة للبنك 
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مرتفعة يف بداية حياة البنك وحداثـة عملياتـه         وعادة ما تكون هذه النسبة      
وأنشطته مما يعظم من موارده علي املوارد اخلارجية ، يف حـني يالحـظ أن النـسبة                 

ويتيح . تنخفض بالنسبة للبنوك اإلسالمية اليت مضي علي نشأا ونشاطها  مدة أطول           
 للتوظيـف  رتفاع النسبة للبنك اإلسالمي القدرة علي توجيه جانب أكرب من املـورد         ا

 ،  بسبب إتاحة مصدر متويلي أطول أجـلٍ      طويل األجل واملسامهة يف إنشاء الشركات       
 طويـل   االسـتثمار يف حني أن اخنفاض النسبة حيد من مقدرة البنك اإلسالمي علي            

  . األجل

 :  األصول إمجايل إىلنسبة حقوق امللكية     )2(
  

           = األصول إمجايل/ نسبة حقوق امللكية          
  

 كفاية حقوق امللكية يف مواجهة خماطر احتمـاالت         مدىوتقيس هذه النسبة    
هبوط قيمة أصول البنك ألي سبب من األسباب ، نظرا ألن حقوق امللكية تعد خط               

 واقع ودائع العمالء أو احلسابات      إىلالدفاع األول ملواجهة هذه اخلسائر دون التطرق        
  . املستحقة للبنوك

 كلما كان ذلك مطمئنـا ألصـحاب الودائـع          رتفعت هذه النسبة  اوكلما  
واملستثمرين ودل ذلك علي متانة البنك ، ولكن جيب أال تكون النسبة مبالغا فيها مما               

 االستثمار ضعف قدرة البنك يف جذب املوارد اخلارجية وتشغيلها يف جماالت            إىليشري  
  . املختلفة

 : ي االستثمار التوظيف إمجايل إىلنسبة حقوق امللكية    )3(
  
  = ي االستثمار التوظيف إمجايل إىلنسبة حقوق امللكية   
  

  إجمالي حقوق الملكية 

 إجمالي األصول 

  إجمالي حقوق الملكية 

إجمالي التوظيف االستثماري 



 119

 االسـتثمار  كفاية حقوق امللكية يف مواجهة خماطر        مدىوتقيس هذه النسبة    
طمئنان أصحاب   ، وكلما ارتفعت هذه النسبة زاد ا       ويطلق عليها البعض هامش األمان    

  . اتاالستثمار

  ) : الودائع(وارد اخلارجية ـإدارة امل
ـا  هم أنشطة البنوك اإلسالمية ، إذ إ      ة قبول الودائع واملدخرات أ    متثل أنشط 

املصدر الرئيسي الذي تستمد منه تلك البنوك قدرا علي إجراء عمليـات التمويـل              
ويف هذا الصدد فإن البنوك اإلسالمية تقبل العديد من صور اإليـداعات            . االستثمارو

  : واملدخرات من أمهها 

  : الطلب  الودائع حتت   :  ًأوال

ومتثل قبول البنك اإلسالمي لودائع األفراد اليت يرغبون يف إيداعها رد حفظها  
ويطلق عليها البعض احلسابات اجلارية ، إذ يقوم العميـل          . وتيسري معامالم اجلارية  

بإيداع مبلغا من املال طرف البنك ويصبح للعميل بعد ذلك احلق يف سحب املبلغ كله               
لب بإٍستخدام الشيكات وأوامر الصرف وذلك مقابـل عمولـة          أو بعضه مبجرد الط   

  .بسيطة ىف كل البنوك اإلسالمية للبنك نظري إدارته لذلك احلساب

تفقت آراء الباحثني واملفكرين علي أن التكييف الـشرعي للحـسابات           وقد ا 
اجلارية ال خيرج عن كونه قرضا ، ومن مث فإنه جيب أن خيضع لكافة الشروط               ) الودائع(
تفق القانون الوضعي مع هذا التكييـف حيـث         هذا وقد ا  . تعلقة بالقرض ألحكام امل وا

 ا ويف هـذا     االنتفاعأشار إىل أن الوديعة النقدية تنقلب قرضا ألا لك باستعماهلا و          
  : الصدد يقول القانون املدين املصري 

مال ،  ستعوديعة مبلغا من النقود ، أو أي شىء آخر مما يهلك باال           إذا كانت ال  "
  " عترب العقد قرضااوكان املودع عنده  مأذونا له ىف استعماله 

وبذلك خيضع هذا النوع من احلسابات ألحكام القرض الواردة عند الفقهـاء            
  )1(: واليت ميكن تلخيصها ىف ما يلي 
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أنه ميت متت عملية اإليداع يف احلساب صار املبلغ ملكا للبنك وأصـح يف                - أ 
  ). املقرض(ذمته كدين لصاحب احلساب 

بالوفاء باملبلغ ويضمن رده يف موعده أو       ) البنك اإلسالمي هنا  (يلتزم املقترض     -ب 
 . يف أي وقت ، فيده علي املال يد ضامن وليست يد أمان

حيرم أي نفع جيره القرض لصاحب احلساب سواء كان بزيادة يف القرض أو               -ج 
 أما إذا   .بأي نفع خرج من القرض ، إن كان ذلك بشرط وتواطؤ أو مبعلومية            

إن خري الناس أحسنهم    " كان جمرد إحسان من املقترض فيجوز ذلك للحديث       
 ". قضاء

ستخدام أرصدة هذه احلسابات فيتحمـل تبعتـها        اإذا حدثت اخلسارة عند       -د 
البنك ، ويف حالة الربح حيصل عليه البنك بالكامل وذلك تطبيقـاً للقاعـدة              

 ". اخلراج بالضمان"الفقهية اليت تقول أن 

ري العرف يف املعامالت املصرفية أال حيظى هذا النوع من الودائـع            وقد ج 
بأية فوائد ، كما تفرض البنوك عليها عمولة زهيدة مقابـل العمليـات الدفتريـة               
ومصاريف الربيد ، ويقوم البنك اإلسالمي بأداء هذا النشاط لعمالئه علي نفـس              

قطتني حمـوريتني يف معاملتـه      الوجه املعمول به ىف البنوك التقليدية إال أنه يتميز بن         
  : وإدارته هلذا النوع من الودائع ومها 

متثل هذه الودائع يف البنوك التقليدية الوعاء األساسي لتمويل عمليات هـذه              - أ
 فهي تضطر لتمويل العمليات قصرية األجل متشيا مع طبيعة          التايلالبنوك ، وب  

مي ال يـدير هـذه      ا ، إال إن البنك اإلسـال      لديهاحلسابات اجلارية املتاحة    
 منها يف تيـسري     االستفادة إىلقيق األرباح بقدر ما يسعي      احلسابات دف حت  

 . عمليات التمويل قصري األجل وتيسري التبادل لعمالئه
وقد أوضحت نتائج التطبيق يف البنوك اإلسالمية أن وزن املوارد اليت                          

% 10خذ حكمه يف حدود     تتدفق من خالل هذا النوع من احلسابات وما يأ        
 موارد البنوك اإلسالمية وهو وزن يعد حمدود نسبياً إذا          إمجايليف املتوسط من    
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% 70 بنوعيها العام واخلاص اليت تتجاوز       االستثمارما قورن بوزن حسابات     
  . تقريباً

حتتسب املصاريف والعموالت علي هذا احلساب يف البنوك اإلسالمية علـي             - ب
 . وال يقصد البنك من ورائها حتقيق أية أرباح الفعلية التكاليفأساس 

  ) : االستثمارودائع مع التفويض ب (يةاالدخار الودائع  : ًثانيا

 مبوجب دفتر التـوفري     –وهي ودائع صغرية املقدار غالبا ، ويكون لصاحبها         
 احلق ىف سحب بعض أو كل هذه الوديعة ، وتدفع البنـوك             –الذي مينحه البنك إياه     

  . ائع عوائد حبسب الوديعة واملدة اليت مكثتها بالبنكعلي هذه الود

والبنك اإلسالمي خيري صاحب هذه الوديعة بـني أن يودعهـا يف البنـك ىف               
 االستثمار باملشاركة يف األرباح ، أو أن يودع جزء منها يف حساب             االستثمارحساب  
ه الوديعة بدون حتياجاته ، وبني أن يودع هذ جلزء اآلخر ملقابلة السحب وفقا ال     ويترك ا 

  ؟) جارية(أرباح مع ضمان أصلها فتصبح وديعة حتت الطلب 

ما هو الدافع مـن وراء      : وقد يثار يف هذا الصدد بعض التساؤالت من بينها          
مثل هذه الودائع ما دامت ال تنتج رحبا ، والرد علي ذلك أن حجم الوديعة غالباً مـا                  

موال ومـن مث فـإن دافعـه إىل         يكون صغرياً ، وصاحبها ليس من كبار أصحاب األ        
حتفاظ جبزء من   ل علي الربح وإمنا هو اإليداع لال      اإليداع يف الغالب األعم ليس احلصو     

 ووضعه يف مكان أمني ومضمون يستطيع بعد فترة مـن           هدخله وإبعاده عن متناول يد    
ه لتزام يقدر حدوث  اا بشراء سلعة ما أو مقابلة       إليهالزمن أن حيقق به رغبة معينة يسعي        

 الصغار والشباب حيت يتكون     لدىي  االدخار ، وقد يكون جمرد تعميق الوعي        مستقبال
ي بعد ذلك ، وقد أكـدت املمارسـات   االستثماردخارياً ميهد للسلوك ا سلوكا  لديه

ي نتيجة حسن   االدخارون لإليداع   السابقة للبنوك اإلسالمية أن هؤالء املدخرين ينجذب      
 الثقـة والراحـة النفـسية        يقدمها البنك هذا إضافة إىل      اليت املعاملة والعالقات الطيبة  

  . لشرعية املعامالت مع البنك اإلسالمي
  



 122

ية جزءا مـن    االستثماروبطبيعة احلال ميكن للبنك اإلسالمي أن يدخل يف عملياته          
 وال حيول ذلك دون إلتزام البنـك باالسـتجابة     – وبإذن من أصحاا     –هذه الودائع   

. لديهلودائع يف أي وقت ، وذلك من األموال السائلة الىت           لطلبات السحب من هذه ا    
 يستحق رحبا علي وديعته مبقدار اجلزء الـذي مت          يةاالدخاروذا فإن صاحب الوديعة     
  ) 2(. تشغيله وتبقي لنهاية العام

  ) : االستثمارحسابات (ية االستثمار الودائع  :ًثالثا 

تضاه بإيداع مبلغ من املال ملـدة       تفاق يقوم العميل مبق   اهذه الودائع متثل عقد     
 احلالل البعيدة   االستثمارطرف البنك اإلسالمي إلستثماره يف أوجه       ) سنة مثال (معينة  

صاحب (وهناك تأكيد علي بيان نصيب كل من املودع         . عن الربا نظري جزء من الربح     
ويـشترط لـصحتها    )  املضارب بالعمل ىف هذه احلالة    (والبنك اإلسالمي   ) رأس املال 

  )3(: بعض األمور من أمهها 

  . أن يكون رأس املال من النقود دون العرض  -أ 

أن يتم حتديد نصيب كل من صاحب املال والعمل كنسب شائعة مئويـة أو                -ب 
 . كسرية

أن تقع اخلسارة علي رب املال ، أما املضارب فيكفي أنه قد خسر عملـه ،                  -ج 
 . إال أن يتعمد املضارب بالعمل اخلسارة ويثبت عليه التقصري

جيوز للبنك اإلسالمي تيسريا لتشغيل األموال يف ااالت املختلفة خلط أموال             -د 
 . املودعني

تفاق ل دون التدخل من رب املال حسب اال        خيتص املضارب بالعمل يف املا     -هـ  
بينهما، إال إذا كانت متابعة حلسن سري املضاربة ، ومبا ال يؤثر علي تنفيـذ               

  . عملية املضاربة

نفقات املضاربة املعتادة يف ممارسة مثل هذا العمل علي أن يـنص             جيوز خصم    -و
 . علي ذلك صراحة يف العقد
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ومتثل هذه الودائع واحلسابات الوعاء الرئيسي الذي تتدفق من خالله األموال           
ستثمارها ، وبذلك تكون    لبنك اإلسالمي بغرض قيام البنك با      ا إىلمن أرباب األموال    

ستمدة من عقد املضاربة ، مما دعا الـبعض لتـسميتها           شروط وقواعد هذا احلساب م    
  . حسابات املضاربة ، ومساها البعض اآلخر حبسابات املشاركة

 ، يطلق على النوع األول حـسابات        االستثمارويوجد نوعان من حسابات     
وتؤسس .  اخلاص االستثمار العام ، يف حني يطلق علي النوع الثاين حسابات           االستثمار
 يف ضوء قواعد املضاربة املطلقة ، وتشارك األمـوال الـيت             العام اراالستثمحسابات  

يقدمها املودعون ىف صايف النتائج الكلية للتوظيف ، دون ربطها مبشروع أو برنـامج              
 فتؤسس يف ضوء قواعد املضاربة       اخلاص االستثمارابات  ـحسإستثماري معني ، أما     

فعلية للمـشروعات الـيت خصـصت       املقيدة ، وفيها ترتبط عوائد األموال بالنتائج ال       
لتمويلها أو اليت وظفت فيها وكذلك يرتبط توزيع العوائد بـالنص الفعلـي لتلـك               

لنوع من احلسابات تتمثل فيمـا      ومن مث ميكن القول أن خصائص هذا ا       . املشروعات
  : يلي

سيشارك يف الربح املتحقق الـذي خيـص جممـوع          ) املودع(أن رب املال      -أ 
  .  مبلغة واملدة اليت استمر فيها يف البنك بنسبةاالستثمارحسابات 

 إىلسوف حيصل علي نصيب من الـربح الـذي آل           ) املضارب(أن البنك     -ب 
 ، وذلك مقابل عمله وإدارته لتلك األموال حبصة معينـة           االستثمارحسابات  

 . من الربح حتدد مسبقا عند فتح احلساب
ن هـذه   دعوك ، يتحمل البنك واملو    إذا حدثت خسارة يف جممل نشاط البن        -ج 

اخلسائر بنسبة األموال املوظفة يف كل منهما ، أى أن البنك ال يضمن أصل              
 . لديهاملبالغ املودعة 

  :  الودائع املشروطة  : ًرابعا
استحدث هذا النظام بعض البنوك اإلسالمية اليت متارس نشاطها دون  إعفائها            

 املتاحة أمامها سواء من     اراالستثممن القوانني املصرفية السارية ، واليت تضيق جماالت         
  . رأس ماهلا أو من أموال املودعني ا
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وتعاجل هذه الصيغة بأن تقبل البنوك اإلسالمية الوديعة كحساب جار مقيـد            
 املخصص إذا وجد البنك الفرصة لذلك ووجد املشروع الذي حيقق           االستثماربشرط  

هذه الـشروط حتولـت   شروط املودع من حيث األمان والرحبية واملدة ، فإذا حتققت           
 املشروع حلساب املودع مباشرة ، حبيث خترج مـن          إىلالوديعة من احلساب اجلاري     

  .  الذي ينفذ تعليمات العميلاالستثماردفاتر البنك ويستمر دوره فيها دور أمني 

 جتيز اشـتراط مثـل هـذه        األوىل فتوى " الربكة  "دوة  ـوقد صدرت عن ن   
)  ميكن حتقق ذلك يف غري صيغيت املراحبة والتأجري        ال( كحد أدىن من الرحبية     : الشروط  

  )4(. وغريها من الشروط...  مع رحبهاةوضمان شخص ثالث لرد الوديع

  : عوامل تنمية الودائع يف البنوك اإلسالمية 
 زيادة ودائعها ومنيتها حيت     إىلجيب أن تسعي البنوك اإلسالمية بصورة مستمرة        

تمويلية خري قيام ، ويعيطهـا املرونـة األكـرب يف           ميكنها ذلك من القيام بوظيفتها ال     
ية اليت تنشأ يف اتمع وتقـدمي خـدماا         االستثمار من الفرص    االستفادةالتصرف، و 

وهناك عدة عوامل جيب مراعاا والعمل علي       . ألكرب عدد ممكن من األفراد واملنظمات     
  . سالميةإبرازها لألفراد واملنظمات مبا يؤدي لتنمية ودائع البنوك اإل

تقدم البنوك اإلسالمية خدماا وأفكارها املختلفة       : التعامل وفق أسس شرعية    )1(
بناء علي أسس وقواعد الشريعة اإلسالمية ، وهذا من شأنه التأكيد علي قواعد             
احلالل واحلرام والبعد عن الشبهات يف املعامالت مما حيفز األفـراد املتعـاملني             

خلدمات اليت يأملون من خالهلا الفوز بالعوائد        من تلك ا   االستفادةلإلقبال علي   
ومع أن نسبة العائـد املـوزع علـي         . يف الدنيا ، وعدم ختريب عوائد اآلخرة      

 قـورن بغـريه يف      ا إذ االخنفاض إىلاملودعني يف بعض البنوك اإلسالمية قد مييل        
 ، إال أن تعامل هذه البنوك وفق مقتضيات الشريعة اإلسـالمية            األخرىالبنوك  
ومن مث يعد هذا العامل من بني أهم العوامل الواجب أن تركـز             . ر هلا ذلك  يغف

  . عليها البنوك اإلسالمية لتنمية ودائعها

ظهرت البنوك اإلسالمية ومحلت معها العديد       : تقدمي خدمات مصرفية متميزة    )2(
 احلديثة علي ساحة املعامالت املـصرفية ، فبـدا          االستثمارمن صور التمويل و   
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ات واملضاربات واملشاركات يسطع ، وعاجلت الكثري من البنوك          املراحب تجنم
اإلسالمية معامالا احمللية والدولية لتوافق مقتضيات الشريعة اإلسالمية ، وتفي          

إن تقدمي البنك اإلسـالمي     . يف نفس الوقت باحتياجات املتعاملني ومتطلبام     
يادة إقبـال األفـراد     خلدمات متويلية ومصرفية متميزة يسهم يف تنمية ودائعه لز        

ستفادة من هذه اخلدمات ، وغالباً ما يكـون         املنظمات للتعامل مع البنك لال    و
 . لديهالعميل املستفيد من خدمات البنك املودع 

 أفراد اتمع عامال    لدىيعد الوعي املصريف     : نتشار الوعي املصريف اإلسالمي   ا )3(
وك اإلسالمية العديد مـن     ء البن ولقد صاحب إنشا  . مهما يف تنمية ودائع البنوك    

ماهية تلك البنوك؟ وما هي الفروق اجلوهرية       : ستفسارات والتساؤالت عن    اال
بينها وبني غريها من البنوك ؟ وما هي اخلدمات اليت تقدمها ؟ وما هي أوجـه                

إن اإلجابة عـن هـذه    . ؟األخرىالتميز بني هذه اخلدمات ومثيالا يف البنوك        
 األفراد الوعي واإلدراك ، وجيـب أال حيـصل          ىلدالتساؤالت وغريها تشكل    

عليها األفراد من مصادر معادية أو منافسة ، وإمنا جيـب أن تبـذل البنـوك                
اإلسالمية جهدها الوفري لتعميق الوعي املصريف اإلسالمي بالسبل الـصحيحة ،           

 املـصريف   ومن مث ميكننا القول أنه كلما زاد وعي األفراد وإدراكهـم للـدور            
 .  ذلك لتنمية الودائع وزيادا اتمع أدىاإلسالمي يف

 للبنك اإلسالمي ما هـو      املايلإن املركز    :  للبنك اإلسالمي  املايلمتانة املركز    )4(
جتماعية ، ولكنها   قام به البنك من أنشطة وممارسات اقتصادية وا       إال حمصلة ملا    

رة ة تربز مصادر األموال بشيت بنودها يف صـو        اليقد ترمجت ي صورة رقمية م     
والبنك . خصوم ، وتبني إستخدامات األموال بأبعادها املختلفة يف صورة أصول         

 إال بعد إعداده للحسابات اخلتامية الـسابقة        املايلال يقوم بإعداد قائمة املركز      
وكلما كانت هذه القـوائم معـربة        .كقائمة الدخل وقائمة األرباح واخلسائر    

اجتماعية مثل ذلك    ومنافع   ماليةائد  بوضوح ومبينة ملا قام البنك بتحقيقه من عو       
 .  البنكلدى األفراد واملنظمات لزيادة ودائعهم ومدخرام حافزا لدى

نتـشار  ميثـل اال   : نتشار اجلغرايف ملراكز تقدمي خدمات البنك اإلسالمي      اال )5(
اجلغرايف ملراكز تقدمي خدمات البنوك اإلسالمية عامال مهما يف تنمية ودائع تلك            
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ا والتعامـل معهـا ، ممـا    إليهر على األفراد واملنظمات الوصول      البنوك مبا ييس  
 فروعها يف خمتلف األمـاكن مبـا   ريوجب علي البنوك اإلسالمية أن تسعي لنش  

 .  شرائح متعددة من العمالء واملستفيدينإىلميكنها من الوصول 
من بني أسـس ومعـايري       :  يف اتمعات احمللية   االستثمارأولوية التوظيف و   )6(

 يف البنوك اإلسالمية معيار خدمة البيئة احمللية    االستثماريف ومتويل عمليات    التوظ
 اليت يوظـف    لية احمليطة ، هي االهتمام األوىل     احمليطة ، مبعين أن تكون البيئة احمل      

إن مراعاة البنك هلذا املعيار يعد حـافزا ألفـراد اتمـع            . فيها البنك أمواله  
ك اإلسالمي إذ يشعرهم بالراحة واالطمئنان       البن لدىومنظماته لتنمية ودائعهم    

ا يدعم عناصـر    ممعلي أن أمواهلم موظفة يف مشروعات ختدمهم وقريبة منهم          
 . الثقة بينهم وبني البنك اإلسالمي

إن حتمل البنك اإلسـالمي      : ة والثقافية والتربوية  االجتماعيتسويق األفكار    )7(
ليه إعداد بعض الربامج الـيت      ة جتاه جمتمعه وبيئته يوجب ع     االجتماعيملسئوليته  

ة والثقافية والتربوية مث يعمل البنك علي      االجتماعيتنهض ذا اتمع يف النواحي      
تسويق هذه األفكار والربامج ، ومن مث يربز وجـود البنـك علـي الـساحة         

وهذا بدوره يؤكد علي    . املايل و االقتصادية جبانب تواجده يف اال      االجتماعي
ولـذا ميكننـا   .  يعمل علي تنمية ودائعهالتايلبه من األفراد وب  مركز البنك ويقر  

ة والثقافية  االجتماعيالقول أنه كلما زاد دور البنك يف تسويق األفكار والربامج           
 . لديهوالتربوية زادت احتماالت رغبة األفراد ىف إيداع مدخرام 

لبنك اإلسالمي  نفراد ا ايعد   : ةاالجتماعينفراد بتقدمي اخلدمات التكافلية و    اال )8(
ة عامال مساعدا يف تنمية ودائـع البنـك         االجتماعيبتقدمي اخلدمات التكافلية و   

فالبنك اإلسالمي ميارس أنشطة الزكاة والقرض احلسن وما يتعلق ما          . وزيادا
من خدمات وأفكار ختص جتميعها وإنفاقها يف مصارفها الـشرعية والبحـث            

 األفـراد   كل ذلك يزرع يف نفـوس     . الدقيق عن املستفيدين منها ومستحقيها    
 يتجه  التايلجتاه حنو تدعيم مثل هذه املؤسسة ومساعدا وحتقيق ضتها ، وب          اال
 . دخار والتوفري فيهالال
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بزيادة العائد الذي حيققه البنك اإلسـالمي        : االقتصاديتعظيم أمهية العائد     )9(
ائع طويلة األجـل ،     ية والود االستثمار ، خاصة الودائع     لديهتزداد ودائع األفراد    

قتصاديا من خالل املنشآت واملنظمات اليت       باإلضافة إىل أن تواجد البنك ا      هذا
 فيها يدعم ثقة املودعني وجيذم لزيادة تعاملهم مع         االستثمارساهم يف متويلها و   

 . البنك
تقـوم معظـم     : تيسري معامالت األفراد اجلارية وأداء اخلدمات نيابة عنهم        )10(

ة بتقدمي جمموعة من اخلدمات الىت تيسر على العمالء ممارسـة           البنوك اإلسالمي 
مة ، مثل دفع اإلجيارات ورسوم الكهرباء واملياه وأقـساط          احيام اخلاصة والع  

ض أعمـاهلم ومتابعتـها ، وتقـدمي         إدارة بع  إىلالسلع االستهالكية باإلضافة    
غريها تسهم   هلم كل هذه اخلدمات و     ةاملالية و االقتصاديارات الفنية و  ـستشاال

ىف إقبال األفراد للتعامل مع البنك اإلسالمي مما ميهد لزيـادة ودائـع البنـك               
 .وتنميتها

  :معدالت قياس الودائع يف البنوك اإلسالمية 
عتماد عليها يف حساب األمهيـة النـسبية        دد املعايري واألسس اليت ميكن اال     تتع

ل منوها ودورها بني املوارد     لودائع البنوك اإلسالمية وذلك للوقوف علي تطورها ومعد       
ء علـى بعـض   وفيما يلى نلقى الـضو . يةاالستثمارىف قيام البنك بعملياته التمويلية و   
  .ليها ىف احلكم على ودائع البنك اإلسالمياملعدالت الىت ميكن االستناد إ

 حقـوق امللكيـة     إىلحتتسب نسبة الودائع     : حقول امللكية / نسبة الودائع     ) 1(
املـوارد   الودائع مبختلف أنوعها على حقوق امللكية الىت متثـل           إمجايلبقسمة  

   :ةالتاليحتساب هذه النسبة من خالل املعادلة الذاتية ىف البنك وميكن ا
  

                    =  
  

عتماد البنك على املـوارد اخلارجيـة       اوتم هذه النسبة بقياس مدى           
لك على زيادة األمهيـة النـسبية       وبطبيعة احلال كلما ارتفعت دل ذ     ). الودائع(

 )ستثماريةا+ دخارية  ا+جارية (الودائع 

       حقوق الملكية
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لودائع البنك وبرهنت على جمهوده يف تعبئة املوارد ، فإذا فرضنا أن ودائع أحد              
 كانـت   لديـه  مليون جنيه وحقوق امللكية      750البنوك اإلسالمية قد بلغت     

 فكل جنيه من    1 : 7.5 أي   100 / 7.50 مليون جنيه فتكون النسبة      100
  .ه من ودائع األفراد واملنظمات جني7.5حقوق امللكية يقابله 

 املوارد  إمجايل إىلحتساب نسبة الودائع    اميكن   :  املوارد إمجايل/ نسبة الودائع      )2(
 املوارد ، واليت يعرب عنـها مبجمـوع         إمجايلبقسمة الودائع املتاحة للبنك علي      

  : ة التاليجانب اخلصوم يف ميزانية البنك ، وحتتسب هذه النسبة املعادلة 
  

=               
  

 – كأحد عناصر املـوارد      –وتقيس هذه النسبة األمهية النسبية للودائع       
االقتراض مـن البنـك     + الودائع  + حقوق امللكية   ( املوارد الكلية    إمجايلبني  

فـإذا فرضـنا أن     ). األخرىاملوارد  + مستحقات وأرصدة البنوك    + املركزي  
 مليون جنيـه ، يف      750المية كان   ـد البنوك اإلس  ـحأع يف   ـ الودائ إمجايل

 مليون جنيه ، تكون النـسبة       1250وارد املتاحة للبنك    ـ امل إمجايلحني كان   
 املوارد  إمجايل ، وذا يتضح وزن الودائع بني        1 : 0.6 ، أي    1250 / 750

  . عتماد عليها االمدىمبا يسهم يف بيان إمكانية توظيفها وحتديد 

 قيـاس وزن    إىلدف هذه النسبة     : دائع الو إمجايل إىلنسبة الودائع اجلارية      ) 3(
حتساا بقـسمة   ا ودائع اإلسالمي ، وميكن      إمجايلبني  ) حتت(الودائع اجلارية   
، وذلك  )يةاالستثمار و يةاالدخاراجلارية و ( على جمموع الودائع     الوداع اجلارية 

  :ة التاليمن خالل املعادلة 
  
  
  
  

 )ستثماريةا+ دخارية  ا+جارية (الودائع 

  إجمالي الموارد

  )تحت الطلب (الودائع الجارية

 إجمالي الودائع  
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حتتسب هذه النسبة    :  الودائع إمجايل ىلإ يةاالدخارية و االستثمارنسبة الودائع     ) 4(
 الودائع وميكـن احلـصول      إمجايلية على   االستثمار و يةاالدخاربقسمة الودائع   
   :التايلعليها بالشكل 

  
  

  
ودف هذه النسبة إىل قياس وزن الودائع املشاركة يف ناتج النـشاط               
لفاعـل مـن    ي للبنك اإلسالمي ، ومبعىن أدق حتديد نسبة العنصر ا         االستثمار

.  بأنواعها املختلفـة   يةاالدخارية و االستثمارالودائع والذي يأخذ شكل الودائع      
 الودائع ساعد ذلك يف قيام      إمجايل إىلية  االستثماروكلما ارتفع نصيب الودائع     

، نه من إجراء التوظيف متوسط األجل   ية بنجاح ، ومك   االستثمارالبنك بأنشطته   
  . ية منخفضةاالستثماردائع وعكس ذلك صحيح إذا كانت نسبة الو

 طويـل   االستثمار التمويل و  إمجايل إىل يةاالدخارية و االستثمارنسبة الودائع      ) 5(
 إمجايل إىل يةاالدخارية و االستثمارحتتسب هذه النسبة بقسمة الودائع       : األجل

 طويل األجل يف البنك اإلسالمي ، وذلك من خالل املعادلة           االستثمارالتمويل و 
   : ةالتالي

  
                     =  

  
  

 يـة االدخارية واالسـتثمار  الوقوف علي أمهية الودائع      إىلودف هذه النسبة    
ية للبنـك اإلسـالمي كاملـضاربات       االسـتثمار ومدى كفايتها ىف متويل األنشطة      

  . واملشاركات واملراحبات متوسطة وطويلة األجل
  
  
  

 االستثمارية واالدخاريةجمموع الودائع
  الودائع  إمجايل

   االستثمارية واالدخارية الودائعإمجايل
   طويل األجل االستثمار التمويل وإمجايل

 )املضاربات واملشاركات واملراحبات طويلة األجل(



 130

   :  يف البنوك اإلسالميةاالستثمارتوزيع عوائد 
ات يف البنوك اإلسالمية حسب امتـزاج املبـالغ        االستثمارجيري توزيع عوائد    

املودعة بالبنك وحسب جماالت استثمارها ، والزمن الذي تظل فيه هذه املوال مستثمر             
ويكون التوزيع العادل حلصص املستثمرين فيما بينـهم علـي أسـاس            . طرف البنك 

وحواصـل  . االستثماريت مكثت خالهلا يف     حواصل ضرب املبالغ املستثمرة يف املدة ال      
  ". النمر"الضرب هذه معروفة يف املعامالت املصرفية باسم 

أو تاريخ بدء   ) كالشهر مثالً أو مضاعفاته   (ويكون حتديد وحدة املدة أو الزمن       
 وفقاً ملا تقرره اللوائح املعتمده للبنك وتكون معلنـة          االستثماراحتساب اإليداعات ىف    

  .للمستثمرين

ىف حاالت تغيري مبلغ املستثمر الواحد ىف السنة من خالل عمليات السحب            و
واإليداع يكون حساب النمر ، مع مراعاة اللوائح التنظيمية ، على أسـاس أرصـدة               

  . عقب كل تعديلاالستثمار

 ىف البنوك اإلسالمية تتمثل     االستثماروميكن القول أن مراحل توزيع عوائد       
  )5(: يف ما يلى 

 لكل من رأس ما البنك وإيداعات األفـراد مبختلـف           االستثمارد  حصر عوائ   -1
  بنودها

 .االستثمارحتياطي ملواجهة خماطر احجز   -2
المي من األرباح نظري قيامـه بـاإلدارة باعتبـاره          ـحجز حصة البنك اإلس     -3

 .مضارباً
بة ـحتديد الوزن النسيب لكل فئة من فئات املستثمرين حسب املـدة والنـس              -4

الت املـصرية   ـارية ىف جمال املعام   ـمار حسب القوانني الس   تثـساملتاحة لال 
 .املتفق عليها

 حسب طريقة النمـر والقواسـم       االستثمارحتديد نصيب كل فئة من عوائد         -5
 .واألوزان
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 عـن   االستثمارحساب النسبة املئوية لكل فئة من فئات املستثمرين من عوائد             -6
 : طريق املعادلة اآلتية 

  
 ×100  

  
  .االستثمارل مستثمر من كل فئة من عوائد حتديد نصيب ك  - 7

  
  .ية الىت توضح ذلكـفتراضات االـفيما يلى بعض التطبيق

  :التطبيق األول 

 جنيه ثلثيها من أموال     ماليني 3إذا فرضنا أن أحد البنوك اإلسالمية قد استثمر         
ح  ، والثلث الباقي من أموال البنك اخلاصة ، وأن األربـا           االستثماراملودعيني بغرض   

 جنيه وأن البنك حيتجز من األربـاح        600.000 ، قد بلغت     االستثماراملتولدة عن   
من األربـاح   % 15ى   ،وحيصل عل  االستثمارحتياطي خماطر   التكوين  % 10احملققة  

  .ستثمارنظري إدارته لال

   ىف هذه احلالة ؟االستثماركيف ميكن معاجلة عوائد  -

  :احلـل 

   :التايل ىف هذه احلالة على النحو ستثماراالميكننا باختصار بيان توزيع عوائد 
  

حصة   حصة البنك  البيان
  املستثمرين

  مجايلاإل

  اتاالستثماراألرباح احملققة من   600000  400000  200000

        :مطروحاً منها 

  60000  40000  20000  االستثمارمن األرباح خمصص % 10 •

  60000  60000    من األرباح أتعاب إدارة البنك % 15 •

  480000  300000  180000  مجايلاإل

  

  االستثمارنصيب الفئة من عوائد
= لفئةالستثمارية لاجمموع احلسابات 
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  : كما يلى االستثمارتوزيع عوائد /وىف هذه احلالة يكون حساب 
  االستثمارتوزيع عوائد /حـ 

ـــد /من حـ  600000  االستثمارإحتياطى خماطر /إىل حـ  60000   عواـئ

    املتجمعاالستثمار    حصة املضاربة-العام للبنك× .أ/إىل حـ  60000

      )للتوزيع( املستثمرين ايلإمج/إىل حـ  300000

      )حصة أموال البنك(خ العامل للبنك .أ/إىل حـ  180000

  مجايلاإل  600000  مجايلاإل 600000

وتعليقاً على نتائج التطبيق السابق ، فقد يثار موضوع مدى أحقية املستثمرين            
 قبـل   ماراالستث باعتبار أنه استقطاع من األرباح اخلاصة ب       االستثمار خماطر   إمجايليف  

توزيعها ، وأن املستثمرين ليسوا عمالء دائمني ، واملتوقع أن ينهى البعض إيداعه وحيل              
 ،فيد ىف حاالت مل تشارك يف تكوينه      حتياطي قد ي  ريهم وهو أمر طبيعى ومؤداه أن اال      غ

حتياطي الـذى    بنصيبه من اال   االستثمارفهل يطالب كل من أى مشاركته يف نشاط         
   وقت تواجده؟ستثماراالاستقطع من أرباح 

 أو أنه   ،طي قد شارك ىف تكوينه املستثمرون     حتياويرد البعض على ذلك بأن اال     
حتياطي كان  ار أن ما يتم استقطاعه لتكوين اال      لحماية والوقاية مبوافقتهم باعتب   أنشىء ل 

كما يقترح  .  ، كما كان شرطاً تضمنه عقد اإليداع       االستثمارمعلناً قبل اشتراكهم ىف     
بلة جهوده وما قد يـرى      ن تكون النسبة الىت يتقاضاها البنك نسبة شاملة ملقا        البعض أ 

 االسـتثمار حتياطيات ، ففي املثال السابق يكون اإلعالن املسبق لعمليات          تكوينه من ا  
وعندئـذ  % 15من األرباح بـدالً مـن       % 25على أن حق البنك ىف نسبة قدرها        

ويقوم %) 25 ×400000 ( جنيه 100000يستقطع البنك من نصيب املستثمرين      
  .حتياطيق ما يراه بني أتعاب اإلدارة واالالبنك بعد ذلك بتقسيم هذه القيمة وف

  :التطبيق الثاىن 
إذا فرضنا أنه ىف التطبيق األول ، كان عدد العمالء املستثمرين مع البنك مخسة              

   :التايلية على النحو االستثمارعمالء ، وكانت ودائعهم 
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800.000   ، 600.000   ، 200.000   ، 300.000   ، 100.000 
 شهور على التواىل ، فما هـو        6،  8 ،   9،  11 ، 12 ، وذلك لعدد     إىلجنيه على التو  

  التوزيع املناسب لألرباح احملققة على العمالء املستثمرين ؟

  :احلـل 
 جنيه ، وجيب توزيع     300000من التطبيق األول يتضح أن نصيب املستثمرين        

رين اخلمسة بصورة عادلة ومبراعاة املدة الىت مت تشغيل األموال          هذا العائد على املستثم   
  .خالهلا

  : لبيان نصيب كل مستثمر التايلوهلذا جيب إعداد اجلدول 
  توزيع العائد املتحقق على املستثمرين حبسب نصيب كل منهم

  العميل
  املستثمر

 الوديعة املستثمرة
  )باجلنيه(

  االستثمارمدة 
  )بالشهر(

  *النمر 
  )املدة×غاملبل(

  نصيب املستثمر
  ) **باجلنيه(

  137143  9600000  12  800000  األول
  94286  6600000  11  600000  الثاىن
  25714  1800000  9  200000  الثالث
  34286  2400000  8  300000  الرابع
  8571  600000  6  100000  اخلامس

  300000  21000000  -  2000000  اموع
   االستثمارمدة × ثمرة قيمة الوديعة املست= النمر * 
        × نصيب املستثمرين من الربح = نصيب كل مستثمر ** 

  
  :ة التاليفالعميل األول مثالً يتم حساب نصيبه من العائد باملعادلة             

   جنيه 137143 =        × 300000= 
  

  .قوهكذا يتم حساب أنصبة بقية العمالء املستثمرين من العائد املتحق            
  
  

  

  النمر اخلاصة باملستثمر

 جمموع النمر

9600000  
21000000  
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  :التطبيق الثالث 

فيما يلى بعض البيانات املتاحة عن األموال ألحد البنوك اإلسالمية عن إحـدى             
  :الفترات والعوائد الىت حتققت خالهلا 

) حتياطيـات اال+األربـاح   + رأس املـال    (ستثمر  أموال البنك اإلسالمي امل    •
1000000 

 1000000%) 40النسبة املتاحة لالستثمار (ي االستثمارحسابات التوفري  •
 1500000%) 30ستثمار النسبة املتاحة لال(ابات اجلارية احلس •
 :ية االستثمارالودائع  •

  ستثمارالنسبة املتاحة لال  القيمة  
  %40  100000   شهور3ودائع ملدة 
  %50  200000   شهور6ودائع ملدة 
  %70  200000   شهور9ودائع ملدة 

  %80  500000  ودائع ملدة سنة
    1000000  مجايلاإل

 

ات االستثمار عن الفترة كما اتضح من حساب عوائد         االستثماربلغت عوائد    •
مبـا   االسـتثمار حتياطى ملخاطر    جنيه ، وحيتجز البنك ا     1000000مع  ا 

مقابل % 10من األرباح القابلة للتوزيع ، وحيصل البنك على         % 10يعادل  
  ).عتباره مضارباًبا( العمل حصة

  

  .كل فئة ونصيبها من هذا العائدبيان العائد ل : واملطلوب
  :احلــل 

إعداد جدول يوضح حساب النمر لكل فئة مبا يـسهم ىف حـساب نـسبة            )1(
وذلك على النحـو    ) البنك واملودعني (ونصيب كل فئة من فئات املستثمرين       

  :التايل
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فئة احلساب 
  )أ( ياالستثمار

  النسبة املتاحة
  )ب(

 األموال إمجايل
  )جـ(املستثمرة 

 الوزن النسيب
  )د(

  املدة
  )هـ(

  النمر
  )و(

100000  1000000  %100 أموال البنك املستثمرة
0  

12  1200000
0  

 1350000  3 450000  1500000  %30  احلسابات اجلارية

 1200000  3 400000  1000000  %40  ياالستثمارالتوفري 

  120000  3  40000  100000  %40   شهور3الودائع ملدة 

  600000  6 100000  2000000  %50   شهور6الودائع ملدة 

 1260000  9 140000  2000000  %70   شهور9الودائع ملدة 

 4800000  12 400000  5000000  %80  الودائع ملدة سنة

2133000      -    مجايلاإل
0  

  

  :ويالحظ أن األعمدة املبينة باجلدول السابق تعرب عما يلى 
سهم ىف حتقيق العائـد     ا مبا ي  ـتثمار أمواهل ـساالفئات الىت أتيح هلا     ) : أ(العمود   -

  بعد ذلك 
 .ستثمارالنسبة املتاحة لال) : ب(العمود  -
 . األموال املستثمرة وهى تظهر ىف التمرينإمجايل) : ج(العمود  -
 ).ج(العمود × ) ب(الوزن النسىب وهو عبارة عن العمود  :  )د(العمود  -
ل ب مدة تشغيل أموا   ـدة وهى مبينة ىف أصل التمرين حس      ـامل) :هـ(العمود   -

 .كل فئة
 ).هـ(العمود × ) د(النمر وهى عبارة عن العمود  :   )و(العمود  -

 ات االستثمارحساب نصيب كفئة من فئات املستثمرين من عوائد  )2(
 = نصيب كل فئة من فئات املستثمرين 

  النمر اخلاصة بكل فئة   
  إمجال النمر

 العائد الصايف بعد اخلصم
× املخصص وحصة البنك
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  :ومبا أن 
  من األرباح القابلة للتوزيع % 10 = االستثمارحتياطى خماطر ا

  100000% = 10 × 1000000= أى 
اسـتبعاد  مـن األربـاح بعـد       % 10= حصة البنك املضارب من األرباح      

  حتياطي اال
  ستبعاده من العائدا جنيه وما جيب 90000 % = 10 × 900000= أى 
   جنيه 190000 = 100000+90000= 

  حتياطي وحصة البنك املضارب استبعاد االويصبح العائد الصايف بعد 
  يه جن810000 = 190000 – 1000000= 

   :التايل على النحو االستثماروميكن احلصول على نسبة كل فئة من عوائد 
  
  
  

د الذى حصلت عليه كل فئة علـى        ـوتظهر حصص املستثمرين ونسبة العائ    
   :التايلو املبني باجلدول ـالنح

  

  نسبة العائد لكل فئة  نصيب فئة من املستثمرين  بيان

  %45.6  455695  حصة أموال املصرف

  %3.4  51266  بات اجلارية حصة احلسا

  %4.6  45570  حصة أموال التوفري

  %4.6  4558   شهور3ودائع ملدة 

  %11.0  22784   شهور6ودائع ملدة 

  %23.9  47849   شهور9ودائع ملدة 

  100×نصيب كل فئة من العائد 
  استثمارات كل فئةإمجايل
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  %36.5  182278  ودائع ملدة سنة
  
  

 بنـاء  االستثمار يظهر حساب توزيع عوائد       :االستثمارحساب توزيع عوائد       )3(
  :التايليانات على النحو على الب

  االستثمارتوزيع عوائد / حـ

  االستثمارحتياطى خماطر ا/  إىل حـ100000

  )حصة املضاربة(خ العام للبنك .أ/ إىل ح 90000

   املستثمرينإمجايل/  إىل ح 3543305

  )حصة أموال البنك(خ العام للبنك .أ/  ح إىل 455695

  

  

   امعاالستثمارعوائد / من حـ1000000

1000000  1000000  
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א א

  يف البنك اإلسالمية املاليستخدامات االإدارة 
  

  : الفصل ىف التعرف علي أصول وأسس يساعدك هذا 

  . إدارة السيولة ىف البنك اإلسالمي •

 . ات يف البنك اإلسالمياالستثمارإدارة  •
 .  ىف البنك اإلسالمياالستثمارمعايري متويل عمليات  •
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 ىف البنوك االسالمية العنصر اجلـوهري الـذى         ةاملاليتعد إدارة االستخدامات    
تها فمن خالل ابعادها املتعددة تبدو نقاط التميـز ىف          يعكس فلسفة تلك البنوك ورسال    

  .تلك البنوك

 جيـب   وانني املصرفية على نسب حمددة      نصت الق ،  فنظرا المهية السيولة ىف البنوك      
ودها املختلفة النقدية وشـبه     ـ ولذا يتم حتليل عناصر االصول وتصنيفها اىل بن        االلتزام ا،   

  .ىل بنود االصول األقل سيولةوهكذا حىت يتم االنتقال ا, النقدية 

ي فانه جيد اهتماما بالغا ىف البنوك االسـالمية إلشـباع           االستثمارأما النشاط   
وهلذا تم البنوك االسالمية    , متطلبات العمالء مبا يساير مقتضيات الشريعة االسالمية        

  .ملشاركة  واملتاجرة املباشرين اىل جانب نظم التمويل باملراحبة واملضاربة وااالستثمارب

ونتناول ىف هذا الفصل ما يتعلق بالعمليـات اإلداريـة للـسيولة ىف البنـك               
وأخريا نتعرض لبيان معايري    , ات مبختلف أنواعها    االستثمارمث نتناول إدارة    , االسالمى  

  .  ىف البنوك االسالميةاالستثمارمتويل عمليات 
  

  : إدارة السيولة يف البنك اإلسالمي 
  :  السيولة وأهميتها مفهوم  :    ًأوال

 قدرة البنك اإلسالمي علي مواجهة طلبات العمالء للسحب         إىلتشري السيولة   
 إمتام  إىلمن الودائع ، وسداد املستحقات الدورية وغري الدورية علي البنك ، باإلضافة             

ون مث فإن فظ السيولة يعين      .  الواجب علي البنك ممارستها    االستثمارعمليات التمويل و  
 نقديـة بـشرط تـوار       إىل احلاضرة وشبه احلاضرة أي تلك اليت ميكن حتويلها          النقدية

عنصري السرعة وعدم اخلسارة ، ولذا تبدو أمهية السيولة من خالل قدرة البنك علي              
مواجهة التزاماته قصرية األجل بشكل مناسب ، فإن زيادة السيولة يف أي بنك تعـين               

إىل جانب ضعف مـسامهته يف حتقيـق        ضعف قدرته علي حتقيق األرباح املنشودة ،        
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 يف املـشروعات    لديـه ة لعدم تشغيله لألموال املتاحـة       االجتماعية و االقتصاديالتنمية  
 البنك عن احلد املناسب يعـرض       لدىوعلى الوجه اآلخر فإن نقص السيولة       . املختلفة

 أيـضاً ، ولـذا    البنك للحرج أمام عمالئه املودعني بصورة أساسية ، وطاليب التمويل           
 السيولة الذي ميكنه من تعظيم األرباح ، ويف نفس الوقـت            يبحث البنك عن مستوى   

  . حيافظ علي احلد األدىن املناسب من السيولة

ونظرا ألمهية السيولة يف البنوك فقد نصت القوانني املصرفية علي نـسب حمـددة              
زينة البنـك ،     نقدية خب  إىلناصر األصول وتصنيفها    عوهلذا يتم حتليل    . للسيولة تلتزم ا  

 العمالء ،   لدى البنك املركزي والبنوك األخرى ، وأسهم ، ومستحقات لدى         ونقدية  
ات االسـتثمار ات متويل خمتلفة كاملضاربة واملراحبة واملتـاجرة واملـشاركة و       ـوعملي

  )6(.  األصول الثابتةإىلوهكذا حيت نصل ... املباشرة 

يف ذلك شأن   شأا  وحيتاج جانب السيولة يف البنوك اإلسالمية إىل قياس وضبط ،           
فـإذا  .  ، مع بعض االختالفات البسيطة أحياناً واجلوهرية أحياناً أخري         األخرىالبنوك  
 لدى ، والنقدية    )7(  ميزانية البنك اإلسالمي جند أن أصوله تتكون من النقدية         إىلنظرنا  

 وهى ودائع ال تتقاضي عنها فوائد ، وودائع استثمارية          األخرىالبنك املركزي والبنوك    
 العمالء متثـل حـصيلة      لدى ، وأسهم ، ومستحقات      األخرى البنوك اإلسالمية    لدى

املراحبات اآلجلة ، واإلجيارات وغريها ، سواء منها ما هو بضمان بنوك أو ضـمانات               
. يف الربح واخلـسارة   أخري أو بدون ضمانات ، مث أصول يف استثمارات باملشاركة           

تلك الـيت ال    .  البنك ملركزي والبنوك التقليدية    لدىوهلذا جيب أن تكون الودائع اليت       
فإذا طبقنـا علـي البنـوك       . يتقاضى عنها البنك اإلسالمي فوائد ، عند حدها األدىن        

. اإلسالمية حالة السيولة املطبقة علي البنوك التقليدية لوجدنا أن السيولة ا ادين بكثري            
وبطبيعة احلال فال يسوغ هذا إعفاء البنوك اإلسالمية من نسب السيولة أو التـساهل              
معها ىف هذا الصدد ، بل جيب حتويل أكرب قدر ممكن من أصول البنك اإلسـالمي إىل                 

للتسييل ىف حالة ارتفاع الودائع اجلارية ، وال يـتم ذلـك إال بإصـدار               عناصر قابلة   
 القابلة هلذا الوضع ، وإجياد سوق ثانوي لتـداول          كنللتداول متثل أصول الب   شهادات  

مالئمـة مـن    اً من أصول البنك علي درجـة         هام اًًهذه الشهادات حبيث يصبح جزء    
  . السيولة
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 البنك اإلسالمي بـضم     يفإذا حتقق الوضع السابق ميكن حينئذ قياس السيولة         
لودائـع  ا ونسبة من     ، األخرى البنك املركزي والبنوك اإلسالمية      لدىالنقدية والودائع   

ية ألقل من ثالثة شهور ، ونسبة من األسهم ، ونسبة من املستحقات الـيت               االستثمار
مثال من جممـوع    % 30ن  فإذا بلغ اموع أكثر م    .  العمالء بضمانات مصرفية   لدى

  . عتربنا حالة السيولة مرضيةأصول البنك ا

  :  عناصر السيولة يف البنك اإلسالمي   : ًثانيا

عناصر السيولة يف البنك يف كافة األصول النقدية وشبه النقدية ، كمـا             تتمثل  
سبق بيانه ، مبا يسهم يف سداد االلتزامات قصرية األجل بـسرعة وبـدون أو أقـل                 

 غالبية الكتاب والباحثني يف جمموعتني جوهريتني لدىوتنقسم عناصر السيولة . اخلسائر
  : مها 

  : ة  السيولة النقدي  : اجملموعة األويل

اليت تتميز بـسيطرة    وتتكون هذه اموعة من األصول السائلة بشكل كامل         
وتـشتمل علـي    . التحكم فيها بصورة مباشرة   من  بنك اإلسالمي عليها وإمكانيته     لا

زينة البنك سواء كانت بالعملة احمللية أو العمالت األجنبية ، والودائع الـيت             النقدية خب 
ويضيف البعض إىل ذلك    .  البنوك اإلسالمية  لدىيت   ، والودائع ال   األخرى البنوك   لدى

  . الشيكات حتت التحصيل

  : السيولة شبه النقدية : اجملموعة الثانية 

 جمموعة األصول اليت ميكـن للبنـك اإلسـالمي          وتتكون هذه اموعة من   
 سيولة كاملة دون أو بأقل اخلسائر ، وبطبيعة احلال فـإن            إىلالتصرف فيها وحتويلها    

وتـشتمل هـذه    . بنك عليها ال تصل سيطرته علي مكونات اموعة األويل        سيطرة ال 
 العمالء خـالل ثالثـة شـهور،        لدىاموعة علي األسهم واملستحقات املضمونة      

واألوراق احلكومية وغريها   . والشهادات القابلة للتداول اليت يصدرها البنك اإلسالمي      
  .مما يقبله البنك املركزي

  : اإلدارة الفعالة للسيولة  متطلبات  :  ًثالثا 
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ـ    عاليةيولة بف ـهم يف إدارة الس   ـد عدة متطلبات تس   ـتوج المي ـ يف البنك اإلس
  : من بينها 

إن أمـوال    : لواضح ملصادر األموال يف البنك اإلسـالمي      االتحديد الدقيق و   - 1
روفة مـن رأس    حقوق املسامهني مبشتمالا املع   : البنك اإلسالمي تشتمل علي     

حتياطيات ، إىل جانب الودائع بأشكاهلا املختلفة اجلارية        تجزة وا مال وأرباح حم  
لتزامات أخري جتاه البنوك     أية ا  إىلية ، هذا باإلضافة     االستثمار و يةاالدخارمنها و 

  . أو البنك املركزي

تتمثـل جوانـب     : ة من البنـك اإلسـالمي     املاليستخدامات  حتديد جماالت اال   -2
 البنـوك   لـدى  النقدية خبزينة البنك ، والنقدية       ستخدامات يف البنك اإلسالمي يف    اال

ات املباشرة للبنك ، وما     االستثمار البنك املركزي ، كذلك      لدى ، والنقدية    األخرى
ميارسه البنك من عمليات متويل خمتلفة يف جماالت املـضاربة واملـشاركة واملراحبـة              

 . واملتاجرة ، إىل جانب إحتياجات البنك من األصول الثابتة
جيب العمل علي تصنيف وحتليل      :  التدفقات النقدية يف البنك اإلسالمي     ختطيط - 3

التدفقات النقدية وحتقيق درجة مناسبة من التناغم فيما بينها حيت يتمكن البنك            
 : ة التاليحتياجات نة من السيولة ، وذلك ملقابلة االمن توفري درجة معي

 . الطلبات العادية واجلارية ألصحاب الودائع اجلارية •
 . يةاالدخاردية والفجائية ألصحاب الودائع الطلبات العا •
ية إذا كان من    االستثمارالطلبات العادية والفجائية ألصحاب الودائع       •

 . املمكن سحبها قبل موعدها
 . املصروفات العادية للبنك •
 . طلبات التمويل املختلفة للمشاركة واملراحبة واملضاربة •
 .  أمام البنكية املتاحةاالستثمارانتهاز الفرص  •
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من املعروف أن االحتفاظ     : التعرف علي مواطن التعارض بني السيولة والرحبية       -4
 تشغيل هذه إىلبقدر يزيد عن الالزم يفقد البنك أرباحا كان ميكنه حتقيقها إذ عمد 

السيولة يف جماالت تدر أرباحاً ، ومن مث تبدو قضية التعارض بني الرحبية كهـدف               
السيولة كوسيلة متثل عائقاً أمام حتقيق هذا اهلدف ، فالرحبيـة            ه البنك ، و   إلييصبو  

املطلوبة جيب أن تكون مناسبة مستقرة لتحقق اإلشباع املالئم حلاجات العمالء من            
ناحية ، ومالك البنك من ناحية أخري ، وتعمل علي استقرار البنـك ومنـوه يف                

اك هذه احلقيقة والعمل علي     هلذا جيب علي إدارة البنك إدر     . اتمع من ناحية ثالثة   
حتقيق االنسجام بني أهداف البنك املختلفة والوسائل اليت ميكنه االسـتعانة ـا             

 . لتحقيق تلك األهداف
تقوم بعض البنـوك     : تطبيق قاعدة تناسب اآلجال كمدخل إلدارة السيولة       - 5

خبلط مجيع موارد البنك معاً يف وعاء واحد مث تعمل علي توزيعها علي كافـة               
وال نعتقد أن   . االت االستخدام دون حبث مواعيد استحقاقها وآجاهلا املتباينة       جم

ذلك ميثل األسلوب املناسب إلدارة املوارد املتاحة ملا ميثله من عبء كبري علـي              
إدارة السيولة يف البنك وإمكانية تعرضه للحرج أمام عمالئه ، بل وأمام اجلهات             

ىف  يقترحه أستاذنا الدكتور سيد اهلـواري         ما إىلوهلذا منيل   . الرمسية واملصرفية 
 يعتمد علي ختصيص املصادر     كمدخل إلدارة السيولة والذي   كتابه إدارة البنوك    

  : التايلستخدامات حبسب آجاهلا بنسب معينة وذلك علي النحو علي اال
 البنوك والتمويل قـصري     لدىالودائع اجلارية ختصص للنقدية واألرصدة       •

  . تاجرة املباشرة واملراحبةاألجل مثل جماالت امل

ية ختصص نسبة منها للنقدية والتمويل قصري األجـل         االستثمارالودائع   •
ويل األجل مثـل جمـاالت املـشاركة       أيضاً، هذا فضال عن التمويل ط     

 . ستثمار املباشر واملضاربةواال
 البنوك والتمويل قـصري     لدىودائع التوفري وختصص للنقدية واألرصدة       •

 . ات طويلة األجلراالستثمااألجل و
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األموال اململوكة للبنك ، وختـصص لألصـول الثابتـة يف البنـوك ،             •
 . ات طويلة األجلاالستثمارو

  :  التحديات املفروضة علي البنوك اإلسالمية يف إدارة السيولة  : ً رابعا

رغم وجود العديد من الضغوط والتحديات الواقعة علي البنـوك اإلسـالمية            
 إدارة أدوات السيولة من     التايلويل ، يعد موضوع إدارة السيولة وب      خاصة يف مراحلها ال   

املوضوعات ذات األمهية البالغة اليت جيب العمل املستمر والسريع للحصول علي احلل            
وقد اكتسبت مسألة إنشاء سوق نشطة للتعامل املصريف أمهية فائقة عنـد            . املناسب هلا 

ن السيولة اليت يتعني علي البنوك اإلسالمية       ا يف نطاق املستوي غري العادي م      إليهالنظر  
  : االحتفاظ به لعدة أسباب من بينها 

علي الرغم من أن مفهوم األعمال املصرفية اإلسالمية قد لقـي جناحـا علـي                - 1
مستوي الواقع العملي من خالل التجارب األويل ملباشر أعماهلا ، إال أا مـا              

ته وتثبيت  اليات جدوي النظام وفع   زالت حباجة إىل اكتساب اخلربة الطويلة إلثب      
 فإن أي تطور معاكس مهما كان حمدودا ميكن أن يضعف من            التايلقواعده ، وب  

ة من العمالء قد تؤدي اليـار       اليالثقة فيها ويترتب عليه احتمال مسحوبات ع      
 1989حدث لبنك فيصل اإلسالمي املصري عام       ما  وخري مثال لذلك    . البنك

 املـايل ، رغم متانة مركز البنـك       ة لسحب الودائع    اليحني تعرض ملوجات متت   
 ة سـنة   عشر يتثنيع األطراف املتعاملة معه يف اال     واستمرار منوه وكسب ثقة مج    

بني جمموعة  نشطة  عتماداً علي وجود سوق مصرفية      االسابقة ، واستطاع البنك     
ة بنوك الفيصل ، ودار املال اإلسالمي مواجهة هذه احملنة واخلروج منها أكثر قو            

  . وصالبة

قتراض البنك اإلسالمي من السوق التقليدية مقابـل الفائـدة          إن عدم إمكانية ا    - 2
جيعل البنوك اإلسالمية يف وضع سيئ من حيث ضعف قدرا يف احلصول على             
األموال من سوق املعامالت ما بني البنوك التقليدية ، أو حـيت مـن البنـوك                

 هـذه األخـرية     إىلاللجـوء   املركزية، حبيث يسلب ذلك من البنوك إمكانية        
  . باعتبارها املقرض األخري
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ة متطورة تتبع النظم اإلسالمية يفرض املزيـد مـن          اليإن عدم وجود أسواق م     - 3
ل الطلباا من خ  ت عجز البنوك اإلسالمية عن ختفيف أعباء م       إىلالضغوط تضاف   

 . موجودات قابلة للتحويل بسهولة والعكس
 إبعاد البنوك   إىلة إدارة السيولة تؤدي     إن هذه التحديات وغريها بسبب مشكل     

ية طويلة األجل ، إذ يتحتم توظيف جزء كبري         االستثماراإلسالمية عن ممارسة األنشطة     
.  سـائلة  هجل سواء كانت سائلة أو شب     من ودائعها يف استثمارات وجماالت قصرية األ      

من خالل  ن الغرض الرئيسي لالستثمارات اإلسالمية هو خلق مزيد من الثروة           إوحيث  
ات االسـتثمار ة احلقيقية اليت يتم احلصول عليها بشكل رئيسي من          االقتصادياألنشطة  

طويلة األجل فإن البنوك اإلسالمية تواجه ضغوطا هائلة إلجيـاد الـسبل والوسـائل              
  . لالستثمار طويل األجل

 البعض أنه ملواجهة تلك الضغوط والتحديات جيب علـي البنـك            وقد يرى 
ية يرتبط ا وال حييـد      االستثماردد آجاال معينة الستحقاق الودائع      المي أن حي  ـاإلس

)  احملددة االستثمارصناديق  ( جانب تطويره وتنميته للمشروعات املخصصة       إىلعنها ،   
اليت ترتبط مسحوباا بتحقيق العوائد يف تواريخ استحقاق معينة أو تـرتبط بالوقـت              

ة ، إال أنه يالحظ أن السوق املصرفية تتصف         الذي يتم فيه حتقيق السيولة النقدية الفعلي      
لذا فإن هذا الوضع من شأنه تقييد إمكانية االختيار بدرجـة           . العاليةباملرونة واملنافسة   

د من قدرة نظام التعامل املصريف اإلسالمي علي حتقيـق األهـداف             حي التايلكبرية وب 
ات وتطـوير الـسلوك      جلذب املدخر  ستثمارية املختلفة االاملرجوة من تقدمي األدوات     

 توظيفها يف املشروعات اليت تـسهم يف        التايل األفراد وب  لدىي  االستثماري و االدخار
  . تنمية وتطوير اتمع

  : مؤشرات ونسب السيولة :  ًخامسا 

تقيس نسب السيولة بصفة عامة قدرة البنوك علي مقابلة مسحوبات العمـالء            
وكلما كانت نـسبة    . املدد القصرية خاصة أصحاب احلسابات اجلارية والودائع ذات       

يد نسبة السيولة ، وعكـس      كبرية ، جيب أن تز    ) ئع حتت الطلب  الودا(الودائع اجلارية   
  . ية طويلة األجلاالستثمارذلك صحيح إذا تزايدت الودائع 
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خاصة يف حالة تزايد أمهيـة الودائـع        (خنفاض مستويات نسب السيولة     إن ا 
سالمي علي توظيف األموال واملوارد املتاحة يف أوجه        يعين قدرة البنك اإل   ) يةاالستثمار

ة تدر عائداً مناسبا مبا يسهم يف ارتفاع معدالت الرحبية سواء بالنـسبة             ياستخدام حقيق 
  . مودعني أو املسامهنيلل

ومؤشرات حساب السيولة الىت ميكن للبنك اإلسالمي االعتماد عليها للتعرف          
  :  هذه املؤشرات ومن بنيمتعددة علي مستوي السيولة به 

 :  الودائع إمجايل/ نسبة النقدية  - 1
 الودائع بقسمة النقديـة املتواحـدة       إمجايل إىلوميكن استخراج نسبة النقدية     

النقديـة  : تشتمل النقدية   و.  الودائع املتاحة للبنك   إمجايل علي   األخرىبالبنك والبنوك   
ك املركزي ، أمـا الودائـع        والنقدية بالبن  األخرى البنوك   لدىخبزينة البنك والنقدية    
  .  صورها بامليزانية يف تاريخ حساب النسبةعفتتمثل يف الودائع جبمي

وتقيس هذه النسبة إمكانية البنك اإلسالمي يف رد الودائع من خالل النقديـة             
وميكن حساب هذه النسبة كما     .  واليت ميكنه السيطرة عليها بصورة مباشرة      لديهاملتاحة  
   : )8( يلي

  =    الودائع إمجايل/ نقدية نسبة ال

  

 :  الودائع إمجايل/ نسبة األصول السائلة  - 2
 الودائع بقسمة جممـوع     إمجايل إىلول السائلة   صوميكن احلصول علي نسبة األ    

 ، وتتمثل األصـول     لديه الودائع   إمجايلاألصول السائلة مبيزانية البنك اإلسالمي علي       
 لدى البنك املركزي واألرصدة     لدىألرصدة   البنك يف النقدية باخلزينة وا     لدىالسائلة  
ـ يولة بصورة سريعة    ـ س إىله  ـ ما ميكن حتويل   إىل ، إضافة    األخرىالبنوك   أو دون  ب

  .  بأقل اخلسائر

  

  )بالبنك املركزى+نوك األخرى بالب+ خبزينة البنك( النقديةإمجايل
 )ودائع استثمارية+ ودائع ادخارية + ودائع جارية (  الودائع إمجايل
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 إمكانية البنك علي رد الودائع سريعة الطلب من قبل          مدىوتقيس هذه النسبة    
   : التايلالعمالء، وميكن حساا علي النحو 

  =  الودائع إمجايل إىللة نسبة األصول السائ

   

  

 :  األصول إمجايل/ نسبة األصول السائلة  - 3
 األصول بقسمة األصول    إمجايل إىلوميكن احلصول علي نسبة األصول السائلة       

 األصول بامليزانية بشكل كلي سواء كانت يف شـكل          إمجايل البنك علي    لدىالسائلة  
يلها يف صورة سائلة بـسهولة ،       نقدي ، أو شبه نقدي ، أو كانت أصوالً ال ميكن حتو           

  . أو أصول ثابتة

وتفيد هذه النسبة يف الوقوف علي األمهية النسبية لألصول السائلة بني جمموعة            
ف السيولة بالنـسبة    قأول علي مو  فاألصول الكلية للبنك ، مبا يسهم يف التعرف أوالً          

  . لبقية استخدامات البنك املختلفة

   : التايل األصول علي النحو مجايلإ/ وتقاس نسبة األصول السائلة 

   

  

  : االستثمارأرصدة التمويل و/ نسبة األصول السائلة  - 4
 عن  االستثمارأرصدة التمويل و  / وميكن احلصول على نسبة األصول السائلة       

 أرصدة التوظيف مبختلف أبعادها التمويليـة       إمجايلطريق قسمة األصول السائلة علي      
 املباشر واملتاجرة املباشـرة واملراحبـة واملـشاركة         تثماراالسية يف جماالت    االستثمارو

  . واملضاربة اليت ميارسها البنك اإلسالمي

  

  )شبه النقدية+النقدية ( األصول السائلة إمجايل
 )يةاالستثمار+ اجلارية ( الودائع إمجايل

  )شبه النقدية+النقدية(األصول السائلة
 )ستثماراالالتمويل و+ السيولة ( األصول إمجايل
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وتوضح هذه النسبة األمهية النسبية لألصول السائلة مقارنة بأرصدة التمويـل           
 مناسبة جماالت   مدى يف البنك اإلسالمي ، مبا ميكن البنك من الوقوف علي            االستثمارو

جال التوظيف ، يعكس أمام البنك      مبفمجال السيولة مقارنة    .  ميارسها االستخدام اليت 
بق وأوضحنا جيب أن يعمل البنك      ـفكما س . لديهموقفه بالنسبة لنوعيات الودائع اليت      

تثمارية متوسـطة وطويلـة     ـية واس ـعلي توظيف اجلزء األكرب منها يف صورة متويل       
 علي النحو   االستثماردة التمويل و   أرص إىلوميكن قياس نسبة األصول السائلة      . األجل
   : التايل

  

   

 :  االلتزامات إمجايل/ نسبة األصول السائلة  - 5
 االلتزامات مـن خـالل      إمجايل إىلميكن احلصول علي نسبة األصول السائلة       

 إمجايل االلتزامات اليت متثل يف      إمجايل البنك اإلسالمي علي     لدىقسمة األصول السائلة    
  . د املوارد الذاتيةامليزانية بعد استبعا

وتقيس هذه النسبة قدرة البنك علي سداد التزاماته املختلفة قبـل األطـراف             
. املتعددة خارج البنك سواء كانت هذه االلتزامات ودائع أو غريها مـن االلتزامـات             

   : التايلوتقاس هذه النسبة علي النحو 

  =  االلتزامات إمجايل/ نسبة األصول السائلة 

   

  

  : ات يف البنك اإلسالمي ستثماراالإدارة 

ي يف البنك اإلسالمي مبثابة البديل الشرعي للتعامل الربوي يف          االستثماريعد النشاط   
وجيد هذا النشاط اهتماماً كبرياً من قبل اإلدارة ختطيطـاً          . جمال التمويل يف البنوك التقليدية    

إلسـالمية ، وجيـاري     ة ا عوتنفيذاً ومتابعة ، حبيث يتماشي مع مقتضيات ومبادئ الـشري         

  )شبه النقدية+النقدية( األصول السائلةإمجايل

 ) املباشراالستثماراملضاربة واملشاركة واملراحبة واملتاجرة و (االستثمار أرصدة التمويل وإمجايل

  )شبه النقدية+ النقدية (األصول السائلة
 )االلتزامات األخرى+ الودائع ( االلتزامات إمجايل
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وفيما يلي نعرض االت    . احتياجات العمالء ومتطلبام ، ويساير سياسات الدولة التنموية       
تلفة اليت متارسها البنوك اإلسالمية سواء كانت استثماراً مباشـراً أو           خ امل االستثمارالتمويل و 

، وذلك علي النحـو     شاركة  ـرة ، أو مراحبة ، أو مضاربة ، أو م         ـمتويالً باملتاجرة املباش  
   : التايل

  :  املباشرة ة املباشر واملتاجراالستثمار

وم البنك اإلسالمي بتشغيل أمواله بنفسه مباشرة   ف املباشر أن ي   االستثماريقصد ب 
 أو اخلدمية أو غريها من املـشروعات        ةيف املشروعات الصناعية أو التجارية أو الزراعي      

 ومن املستحـسن أن     مل املخاطر املرتبطة بذلك    وحت يهوذلك بغية حتقيق األرباح ملسامه    
يكون نشاط البنك كمضارب بنفسه حمدوداً ىف حاالت خاصة ختفيفاً للعبء الواقـع             

  . )9(عليه ومتكيناً له من القيام بوظائفه املختلفة على نطاق واسع وبكفاءة 

 ات القيام باستثمار  االستثمارويستطيع البنك اإلسالمي يف إطار هذا النوع من         
قدر من رأس ماله يف أي نوع يراه مناسباً من املشروعات املتاحة يف البيئـة احمليطـة ،          

ه ملكية كاملة ، ويقوم البنك بنفسه بإدارة هذه املـشروعات           لوتكون األموال مملوكة    
 من خربات ومهارات وعمال ، أو يقوم باستئجار من يعاونـه يف هـذا               لديهمبا يتوفر   

ـ       ال أو ـ من العم  تثمارـاالس لوب الـذي يـراه     ـ الفنيني أو اخلرباء ، وذلك باألس
  . مالئماً

ية ذات الطبيعـة    االسـتثمار وميكن االعتماد علي هذا األسلوب يف ااالت        
ات علـي التـراكم   االسـتثمار ويتوقف جناح البنك يف مثل هذا النوع من        . اإلنتاجية
  . يةاراالستثم من اخلربات واملمارسات اإلدارية والفنية ولديهالسابق 

 املباشرة قيام البنك اإلسالمي بالشراء والبيع حلسابه مباشـرة ،           ةملتاجرومتثل ا 
سواء قام البنك بنفسه أو متت هذه العملية لصاحله ، وذلك ـدف تقليـب املـال                 

الل من خالل الفرق بـني تكلفـة        تجارة للحصول علي ربح ح    وحتريكه يف عملية ال   
ع لأفراد اتمع بتوفري احتياجـام مـن الـس        الشراء وسعر البيع ، ولتحقيق مصلحة       

  . املختلفة
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وأحـل   : "تعاىلوقد شرع البيع والشراء بالكتاب والسنة واإلمجاع فقد قال          
، كما روي عن الرسول صـلي اهللا عليـه     ) 275: البقرة  " (ع وحرم الربا  ـاهللا البي 

ع الفقهـاء  وقد أمج" أفضل الكسب عمل الرجل بيده ، وكل بيع مربور          : وسلم قوله   
 يومنـا  إىلـ صلي اهللا عليه وسلم  ـ على جواز البيع والتعامل به من عهد الرسول  

  . هذا

وجيب علي البنك اإلسالمي مراعاة بعض األمور عند قيامه باملتاجرة املباشرة ،            
  : ومن بني هذه األمور 

، فتراعـي   فيهـا أولويات السلعة اليت جيب عليه القيام باملتاجرة املباشـرة             •
 مـصاحل   عحسينيات ، حبيث يتجاوب البنك م     تالضروريات ، فاحلاجيات فال   
  . األفراد باتمع واحتياجام

اقتصاديات العمليات اليت يقوم البنك اإلسالمي باملتاجرة فيها ، من حيـث              •
الرحبية ، ومعدالت دوران املبيعات ، وفرص التسويق املتاحة للسلع اليت يتم            

 . اإلجتار فيها
ويف هـذا   . جـل أللسداد لباقي الثمن إذا كانت بعض العمليات تتم با        فترة ا   •

 مسايرة السياسات البيعية الـيت ينتـهجها مـع          مدىالصدد يراعي البنك    
 . السياسات السائدة يف السوق

 علعمـالء والـسل   ا مسايرا مع طبيعـة      مدىجيب مراعاة ضوابط السداد و      •
وق اليت ميارس فيهـا البنـك       واألسواق وغريها من املتغريات السائدة يف الس      

 . نشاطه
  : التمويل باملراحبة 

  : تعريف البيع باملراحبة      : ًأوال

 البيع برأس املال وربـح معلـوم ،         إىلن بيع املراحبة يشري     إ :يقول ابن قدامة  
 مبائة زيادة ربح    أو هو علي  ...  فيه   مايلرأس  : ويشترط علمها رأس املال فيقول البائع       

ع واملشتري ، وهلذا جيب أن تدخل املنتجات حيازة البائع قبـل أن يقـوم               معلوم للبائ 
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 للمشتري مع اشـتراط     اً املشتري ، كما جيب أن يكون الثمن األول معلوم         إىلببيعها  
  . )10( ربح معني حمدد املقدار ، فال تصح املراحبة مع جهالة مقدار الربح أو نسبته

 عديدة لالستثمار   أساليبتقدمي صيغ و  ولقد قام الفقهاء والباحثون املعاصرون ب     
 االسـتثمار يف البنوك اإلسالمية متشيا مع قواعد الشريعة اإلسالمية وكبدائل لـصيغ            

الربوية املعروفة يف البنوك التقليدية وذلك تأسيساً علي قواد املعـامالت يف الـشريعة              
يف طلب أحـد    من أهم هذه الصيغ بيع املراحبة لآلمر بالشراء الذي يتمثل           . اإلسالمية

العمالء من البنك شراء منتجات له حيددها العميل ويبني مواصفاا علـي أن يقـوم               
تفاق عليها بـني    ن إما نقداً أو علي أقساط يتم اال       بشرائها من البنك مراحبة ويدفع الثم     

  . البنك والعميل

  :  شروط البيع باملراحبة   :ًثانيا 

يها جالء امتزاج األساس العقائـدي      تعد ملراحبة من عمليات البيع اليت يتضح ف       
ة والتربوية والسلوكية ، وال تدخل يف صور الوساطة         االجتماعية و االقتصاديبالنواحي  

ـ     . اليت يقوم فيها البنك اإلسالمي بأعمال االئتمان التجاري         عومن أهم شـروط البي
  : باملراحبة ما يلي 

1 -         ا شرعا املعرفـة التامـة      تتطلب املراحبة كأحد أنواع البيوع التجارية املسموح
بأحوال السوق وظروفه وأنواع املنتجات حمل التعامل وأماكن توزيع املنتجـات           

  . وأخالقيات التجارة

لوك للبائع ، أي له عليه حق امللكية الذي يترتـب           أن تكون املراحبة علي شئ مم      - 2
 ". مبجرد انعقاد العقد صحيحاً حيت ولو مل يتم قبض أو حيازة املبيع وتسلمه

 التكـاليف  من كافة    إليه دفعه البائع وما يضاف      الذىرورة التعريف بالثمن    ض - 3
 عليه العرف التجاري حيت يكون كـل ذلـك           للمنتجات وما جرى   الضرورية

 . معلوما للمشتري عند التعاقد
ضرورة التعريف بالربح سواء كان مبلغاً حمدداً أو نسبة حيت يعلمه املـشتري              - 4

 استحقاق الربح يف املنهج اإلسالمي ثالثـة        ومن املعروف أن أسباب   . ويقبله



 154

والبائع مراحبة كمالك للسلعة يضمنها ومن هنا       . وهي املال والعمل والضمان   
فهو يستحق الربح هلذه األسباب الثالثة جمتمعة ، وذلك لعمله بالبيع والشراء            

ومن أهم مؤشرات حتديد الربح الواجب مراعاـا      . يف مال مملوك له ويضمنه    
 :  اإلسالمي يف السوق

  . التعاون والتكامل ال الصراع واملنافسة غري احلرة    -أ 

 . عدم التناجش أو املناجشة  -ب 
 . عدم تلقي الركبان   -ج 
 . عدم االحتكار    -د 

 . مراعاة سلم األولويات اإلسالمية -هـ 
  حيت يقف علي كافـة  وضوح البيانات املتعلقة باملراحبة وفهمها من قبل املشتري        - 5

 . كون هناك جهالة أو غررخصائصها فال ت
 البيع باملراحبة تفسدها ويرتب ذلـك للمـشتري         ةكل كذب أو خيانة يف عملي      - 6

 . اخليار يف املضي يف العقد أو عدمه
فه صعوبات  تنجتوز املراحبة يف عروض التجارة والزروع والثمار ، أما العقار فتك           - 7

 . تعلقة بانتقال امللكية القواعد والقوانني املليهاإدارية وإجرائية مت
جتوز املراحبة يف السلع احلاضرة يف التجارة الداخلية ويف السلع الغائبة علي الصفة              - 8

 . يف التجارة اخلارجية بعد دخوهلا واستقرارها يف ملكية البائع مراحبة وحيازته هلا
 جيوز للبائع مراحبة أن يشترط علي املشتري عدم الرجوع عليه بضمان العيوب             - 9

فية يف املبيع ، واألفضل أال يتم هذا الشرط حرصا من البائع علـي حـسن                اخل
 . السمعة والثقة

مؤجال أو علـي    ) الربح+ مثن املنتجات   (جيوز أداء الثمن أو الوفاء بدين املراحبة         -10
ط ، يكون البيع صحيحاً وال مانع شرعا من الزيادة يف الثمن إذا كان الدفع               اأقس

 . ن ذلك مقابل عوض السلعة املبيعةمقسطا أو مؤجالً باعتبار أ
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  : خطوات التعامل باملراحبة مع البنك اإلسالمي     : ًثالثا

تتم عملية التمويل باملراحبة يف البنك اإلسالمي وفق عدة خطوات ميكن بياا             
  ). 5/1(علي النحو املوضح بالشكل رقم 

يل ـابقة بشيء من التفـص    ـوات الس ـاء الضوء علي اخلط   ـنا إلق ـوميكن
  : كما يلي 

طلـب  ب البنك اإلسـالمي     إىل يتقدم العميل    :طلب العميل للتمويل باملراحبة      )1(
ا ، حمـددا    إليهيتضمن رغبته يف قيام البنك بشراء مواد أو آالت أو سلع أو ما              

وقد يقدم مبـوردي    . مواصفاا والكمية املطلوبة منها واملوعد املناسب لتوفريها      
 توفري املطلوب ، ويراعي أن األصل هو وجود         هذه املنتجات ليساعد البنك يف    

 البنك وقدرته علي توفريها يف احلال ، ولكن ال غرو إذا كانـت           لدىاملنتجات  
ها ومتلكها مث إعادة بيعها للعميل وفق        البنك فيمكنه شراء   لدى اًاليغري متاحة ح  

 . ما يتفق عليه بينهما
راحبات بدراسـة عمليـة     تقوم إدارة أو قسم امل     : دراسة وحتليل طلب العميل    )2(

ـ    ـرعيتها وع ـاملراحبة والتأكد من ش    ـ  ـدم وجود موانع ش ة ـرعية أو قانوني
د طلب العميل   ـتندات تؤي ـوقد يطلب البنك عدة مس    . اـحتول دون إمتامه  

 : من بينها 
  . صورة من نظام العمل األساسي للعميل  -أ 

 . صورة من السجل التجاري للعميل  -ب 
بطاقة االسترياد إذا كانت املنتجـات      صورة من البطاقة الضريبية ، و       -ج 

 . سترد من اخلارج
 . صورة من احلسابات اخلتامية للعميل لعدة سنوات يقدرها البنك  -د 

 الـيت   األخرىبيان بالعمليات التمويلية السابقة مع البنك أو البنوك          -هـ
  . ها العميلعتعامل م
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  )5/1(شكل رقم 
   اإلسالميكخطوات التمويل باملراحبة يف البن

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)          5(  
                  
                  

)          6(  
  
  
  

)          7(  

 طلـب العميـل 

 وحتليل طلب العميل دراسة
 وفحص املستندات املقدمة

 االستعالم عن العميل

ف العملية إلىحساب تك
 وأرباحها وأقساطها

قبول عملية املراحبة من 
 البنك والعميل

 تنفيذ عملية املراحبة

 املتابعة والتقومي 

) 1(   

)2(  

)3(  

)4(  
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ويتضمن قيام اإلدارات املختصة يف البنـك بدراسـة          : االستعالم عن العميل   )3(

وحتليل املستندات املقدمة وفحصها وإجراء عملية اإلستعالم عن العميل للوقوف          
له وممتلكاته ، وبناء علي ذلك تعـد        علي مسعته ونشاطه التجاري وحجم أعما     

 عن اقتصاديات العملية وطبيعة املنتجات ومـصادر توريـدها          ةدراسة خمتصر 
وتسويقها مما يسهم يف اختاذ القرار بتنفيذ العملية من عدمه ويسهل من وضـع              

 ، لضمان جدية العميل يف       أوىل ميه كدفعة دشروطها وقيمة ما سيقوم العميل بتق     
احبة، كما ييسر ذلك يف حتديد نسبة الربح ، وفترة السداد ،            طلب التمويل باملر  

إذا كان السداد سيتم علي أقساط كل فترة زمنية معينة ، وحتديد الـضمانات              
 . املطلوبة

بعد أن تـتم     : ف عملية التمويل باملراحبة وأرباحها وأقساطها     اليتك حساب )4(
ضاعة وفقـا ملـا     عملية التحليل والفحص السابقة ، يقوم البنك حساب مثن الب         

تسفر عنه دراسات البنك لعروض البيع املقدمة من املوردين سواء من الداخل أو          
اخلارج ، ومن مث ميكنه حتديد ربح البنك من هذه العملية وذلك بإضافة كافـة               

 التكـاليف  اليت يتحملها املتعلقة بالنقل والتخزين والتفريغ والشحن و        التكاليف
ن األصلي وبعد ذلك يستطيع البنك أن حيـدد مـا            الثم إىلا  إليهاإلدارية وما   

  : ةالتاليتفق عليه مع العميل عن طريق املعادلة ايتقاضاه من أرباح حسبما 
  نسبة الربح املتفق عليها× مثن شراء املنتجات وتكلفتها = ربح عملية املراحبة        

جديـة  ولضمان  . وتتحدد قيمة املنتجات علي أساس شرائها واألرباح املضافة       
العميل وعدم تراجعه عن إمتام العملية يقوم البنك باستيفاء دفعة مقدمة منه لتكون مبثابة              

% 30 -% 15جدية التعاقد من قبله وتتراوح هذه النسبة يف البنوك اإلسالمية بـني             
ويتوقف حتديدها علي طبيعة العملية وطبيعة العالقة القائمة بني البنك والعميل وظروف         

داد قيمة العمليـة ،  ـكما يتحدد يف هذه اخلطوة طريقة س    . ةـالعمليتطبيقها وحجم   
فقد يكون السداد فورياً كما قد يكون مؤجال لفترة معينة ، وأخرياً قد يـتم علـي                 

  . أقساط
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بعد إجراء احلسابات السابقة لعمليـة       : قبول عملية املراحبة من البنك والعميل      )5(
 لتوفري املنتجات والدفعـة املقدمـة        واألرباح واملوعد احملدد   التكاليفمن حيث   

تفاق عليها من قبل العميل والبنك ، ميكن اعتمـاد عمليـة            االوطريقة السداد و  
 أن  إىلوهنا ميكننا اإلشـارة     . دخول يف مرحلة تنفيذها   للالتمويل باملراحبة متهيدا    

االعتماد يتوقف علي حجم التمويل املطلوب ، فقد يدخل يف حدود السلطات            
 إىلئيس القسم أو اإلدارة أو الفرع وقد يتوقف ذلك علي رفع األمـر          املخولة لر 

 . السلطات العليا بالبنك العتمادها واملوافقة عليها
م العميل بتوريد املبلـغ     وبعد اعتماد العملية يق    : تنفيذ عملية التمويل باملراحبة    )6(

  إلثبات جدية التعاقد ، ويبـدأ البنـك اإلسـالمي يف           عليه كدفعة أوىل  املتفق  
إجراءات توفري املنتجات املتفق عليها سواء من الداخل أو من اخلـارج وذلـك         

وميثل سند ملكية املنتجات املـستوردة صـدور        . بالبدء يف إجراءات االسترياد   
 املنتجات احلاضرة بالسوق احمللي فيتعني حيازا       ابوليصة الشحن باسم البنك، أم    

ن املنتجات جاهزة   طر البنك العميل بأ   لعميل املرابح ، وخي   لملكا للبنك قبل بيعها     
 . تفاق ، ويتم توقيع عقد املراحبة ويتسلم العميل املنتجاتللتسليم حسب اال

إذا مت تنفيذ عملية املراحبة وتسلم العميل املنتجات املتفق عليها           : والتقومي املتابعة )7(
ـ                ةسواء كانت دفعة واحدة أو عدة دفعات ، فيجب علي البنك أن يقوم مبتابع

الم بـشكل دوري وإجـراء    سـتع ل ، دون إزعاج ، وذلك من خالل اال        العمي
ات امليدانية للوقوف علي كافة التطورات وإبداء النصح واملشورة إذا لـزم            الزيار

 . األمر حيت ال يتعثر العميل املرابح ويؤدي إىل توقفه عن السداد

  : التمويل باملضاربة 
  :  مفهوم التمويل باملضاربة    : ًأوال

 وهو السري   – وهي لغة العراق     –املضاربة لغة مأخوذة من الضرب يف األرض        
في اَألرضِ فَلَيس علَيكُم جنـاح أَن        وإِذَا ضربتم ": تعاىل مطلقاً ، كقوله     رفيها للسف 

    مفْتإِنْ خ الَةالص نواْ مرقْصواْ إِنَّ الْكَا      تكَفَر ينالَّذ كُمنفْتا    أَن يودع واْ لَكُمكَان رِينف
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وآخرونَ ": تعاىلبتغاء الرزق كقوله    ا ، أو للسفر بغرض التجارة و      )101: النساء  ( "مبِينا
قـراض  ل، واملضاربة مرادفة ل   )20: املزمل( " رضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه    أليضرِبونَ في ا  

  .ردان علي معين واحدبكسر القاف ، وهو لغة أهل احلجاز ، حيث ي

ويبذل ) صاحب املال (يبذل أحدمها فيه املال        بني طرفني  اًتفاقا: املضاربةمتثل  و
، علي أن يكون ربـح      ) املضارب(اآلخر جهده ونشاطه يف االجتار والعمل ذا املال         

 تربح الشركة مل يكن لصاحب املـال        هما علي حسب ما يشترطان ، وإذا مل       ذلك بين 
وضاع علي املضارب جهده وكده ، وذلك ألن الشركة بينـهما يف            غري رأس ماله ،     

مـل  حأما إذا خسرت الشركة فإا تكونت علي صاحب املال وحده وال يت           ،  الربح  
وعمله ، إذ ليس من العدل أن يضيع عليـه           املضارب شيئا منها مقابل ضياع جهده       

دام أن ذلـك مل     اركة صاحب املال فيما ضاع من ماله ما         شجهده وعمله مث يطالب مب    
  . )11( يكن عن تقصري أو إمهال

نوع من املشاركة بني صاحب األمـوال       : "كما يعرف البعض املضاربة بأا      
وصاحب اخلربات ، يقدم فيها األول ماله والثاين خرباته ، ويقتسمان نتائج املـشروع              

ديـة يف   بنسب يتفق عليها ، وهو الوسيلة اإلسالمية املشروعة إلدخال املوجودات النق          
 عنصر إنتاج عن طريق عمل مشترك يقوم به صاحب          إىل وحتويلها   االقتصاديالنشاط  

  . املال ورب العمل معاً

 قبل البعثة ، مبال السيدة ـ صلي اهللا عليه وسلم  ـ ولقد ضارب رسول اهللا  
قبل أن يتزوجها بسنة وشهرين تقريباً وبعثت معه عبدها ـ رضي اهللا عنها  ـ خدجية  

ـ صلي اهللا عليه وسـلم   ـ ولعل وجه االستدالل بذلك أنه  . قبل النبوةميسرة ذلك 
  . اهحكاه مقررا له بعد

رضِ يبتغونَ مـن    ألوآخرونَ يضرِبونَ في ا   " : تعاىلويف القرآن الكرمي يقول     
 لِ اللَّهدلة علي مـشروعية     ولقد أورد العلماء والفقهاء الكثري من األ       )20: املزمل  ( "فَض

قتصادي ميكن للبنوك اإلسالمية أن تعتمد عليه يف إمتـام أنـشطتها            ضاربة كنشاط ا  امل
أن املضاربة مشروعة للحاجـة     : فكما يقول صاحب اهلداية     . يةاالستثمارالتمويلية و 

ا ، فإن الناس بني غين باملال غين عن التصرف فيه ، وبني مهتد يف التصرف صفر                 إليه



 160

 هذا النوع من التصرف لتنظيم مـصلحة الفقـري           شرع إىلد عنه ، فمست احلاجة      الي
  ؟ "والغين

 يفواملضاربة مبعناها الشرعي السابق ختتلف عن املقـصود مـن املـضاربة             
 واملتعلق بأعمال وأنـشطة     ىلاالبورصة ، فإن لفظ املضاربة املتداول يف عصرنا احل        

قلبـات  حتمل املخاطرات بالبيع والشراء بناء علي التنبـؤات بت        : "البورصة يعين   
 إىلاألسعار ، بغية احلصول علي فارق األسعار ، وقد يؤدي هذا التنبؤ إذا أخطأ               

  ". دفع فروق األسعار ، بدال عن قبضها

  : شروط التمويل باملضاربة  :  ًثانيا 

ال ختتلف املضاربة عن غريها من العقود يف الشروط العامة النعقاد العقد وهـي              
أمـا  . ل ، والصيغة ، فهي من هذه الناحية كشروط الوكالة         املتعلقة بأهلية العاقدين ، واحمل    

الشروط اخلاصة بصحتها ، فهي اليت تتعلق برأس املال ، وتوزيع األربـاح ، وإجـراءات              
  . التنفيذ

 : الشروط املتعلقة برأس املال   - أ 
فيجب أن يكون رأس املال من النقود ألا هي          : أن يكون رأس املال نقدا      - 1

 ثابتة القيمة وال يعتريها تغري األسواق الـذي يعتـري           أصول األمثان ، وهي   
العروض والسلع، لذا فهي ال جتوز بالعروض والعقار عند مجهور الفقهـاء،            

وي قيمة ما ، ويرده وهو يساوي       ألن ذلك غرر إذ يقبض العرض وهو يسا       
 غريها ، فيكون رأس املال والربح جمهولني ، ويف ذلك من الضرر ما ال               قيمة

ع ذلك فقد أجاز البعض املضاربة بالعروض وذلك علي أساس أن           خيفي ، وم  
  . جيعل مثن العرض بعد بيعه مبثابة رأس مال املضاربة

جيب أن   : أن يكون رأس املال معلوم املقدار واجلنس والصفة عند التعاقد           - 2
يكون رأس املال املضاربة معلوم املقدار والصفة عند التعاقـد ألن جهالتـه             

ومعروف أن معلومية الـربح     .  املنازعة إىلالربح مما يؤدي    تؤدي إىل جهالة    
 . يعد شرطا لصحة املضاربة) كنسبة(
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جيب أن يكـون رأس      : أن يكون رأس املال عينا ال دينا يف ذمة املضارب           - 3
فلو قـال أحـد     . مال املضاربة عينا ، أي حاضر، ال دينا يف ذمة املضارب          

ضاربة بالنصف ، فإن ذلـك       الذي بذمتك م   بالديناعمل  : خر  الطرفني لآل 
 . يفسد املضاربة

أما إذا أمره بقبض دين له علي طرف ثالث ويعمل فيه مـضاربة ،              
له علي القبض ،    نه وكَّ إ:  واحلنفية والشافعية ، وقالوا      فقد أجاز ذلك احلنابلة   

نه جعل القبض شرطا يف املضاربة ، ومنعه مالك وأصحابه علي أساس أن             ال أ 
ا يفسد العقد ، والـرأي األول        يف املضاربة وهو م    هادذلك اشتراط منفعة ز   

  . تباع لتنشيط املعامالت وحتقيق التنمية املنشودةال باأوىل

 املـضارب ،    إىلجيب تسليم رأس املـال       :  املضارب إىلتسليم رأس املال      - 4
وذلك لتمكينه من حتريك املال وتثمريه ، فال تصح املضاربة لو ظلـت يـد               

ن املضاربة انعقدت علي رأس مال من أحد اجلانبني  إيث  املالك علي املال ، ح    
وعلي عمل من اجلانب اآلخر ، وال يتحقق العمل إال بعد خروج املال من يد               

 . ربه ، فتسليم رأس املال إذا شرط لصحتها

 : الشروط املتعلقة بتوزيع األرباح   - ب 
جيب أن يكون    : حتديد نصيب كل من صاحب املال واملضارب من الربح          - 1

ار الربح معلوما بنسبة معينة لكل من املضارب وصـاحب املـال ، ألن              مقد
فإذا اتفـق  . الربح هو املعقود عليه ، وجهالة املعقود عليه توجب فساد العقد          

علي أن الربع أو النصف مثال للمضارب ، كان ذلك كافيا ألن الباقي أصبح              
ذ هـذه   خ: قال أحد الطرفني لآلخر   معلوما أنه نصيب صاحب املال ، ولو        

األلف مثال فاعمل فيها مضاربة علي أننا شركاء يف الربح جاز ذلك أيـضاً              
: ل له   اويصبح الربح بينهما مناصفة ، ألن الشركة تقتضي املساواة ، أما لو ق            

 ، فإنـه ال جيـوز       هخذ هذا املال واعمل فيه مضاربة ، ولك نصيب يف رحب          
  . جلهالة نصيبه من الربح ، وجهالة الربح تفسد العقد
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ولو اقتصر مجيـع     : أن يكون الربح مشتركا بني صاحب املال واملضارب        - 2
ـ  عقد ، كذلك ال يصح ألحد املتعاقدين أن       لالربح ألحدمها لفسد ا    شترط  ي

 . لنفسه مبالغ معلومة من الربح
أال يكون نصيب كل من صاحب املال أو املضارب مقدارا حمـددا مـن                - 3

 ملالف جنيه مثال ، فإن ذلك وإن        عني كعشرة آ  مال جيوز حتديد مبلغ     : الربح
 جهالة الربح ،    إىلنه يفسد املضاربة ، ألنه يفضي       خيالف مقتضي العقد إال أ    

 قطع الشركة يف الربح إذا مل يربح املضارب إال هذا املبلغ احملدد ،              إىلويؤدي  
تحقق الشركة وال يكون التـصرف      تويكون هذا ألحدمها دون اآلخر ، فال        

 . مضاربة
النسبة املشروطة لكل من صاحب املال واملضارب حصة شائعة         أن تكون     - 4

إذا حتدد الربح كمقدار من رأس املال أو منـه          : من الربح ال من رأس املال     
ومن الربح فسدت املضاربة ، وذلك ألن املضاربة شركة يف الربح وحـده ،              

 . والربح هو املعقود عليه يف املضاربة بني طرفيها
ب املال ما مل يكن هناك تقـصري مـن جانـب            تكون اخلسارة علي صاح     - 5

يتحمل صاحب املال اخلسارة ما مل يثبت أن املضارب قد قـصر             : املضارب
أما يف حالة تقصريه فـإن اخلـسارة       . ه جتاه عملية املضاربة   ـيف القيام بواجب  

در ـدار التقصري بق  ـتكون عليه فيما نقص من رأس املال ، حبيث يقاس مق          
ـ      ا أمث ما كان ميكن أن يفعله     روف ويف نفـس    ـله من التجار يف نفس الظ

 . السوق

 : الشروط املتعلقة بالتنفيذ   -ج 
تفق عليه من رأس مال املضاربة لتمكينـه مـن   اأن يقدم صاحب املال ما      - 1

جيب علي صاحب املال أن يقدم املال املتفق عليه من جانبه ولـيس              : العمل
علي صاحب املال   جيب  . عليه العمل ، ويبقي العمل من اختصاص املضارب       

إفساح اال أمام املضارب لتحريك املال واستثماره أو االجتار فيه مبا حيقـق             
  . أهداف املضاربة
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جيوز لصاحب املال أن يشترط علي املضارب العمل         : طبيعة نطاق املضاربة   - 2
يف بلد معني ، أو أن ميارس نشاطه يف منتجات معينة ، أو غريها من الشروط                

 . صلحة الطرفنياليت يكون فيها م
ـ         : اط املضارب ـطبيعة نش   - 3 رهن ،  جيوز للمضارب أن ميـارس أعمـال ال

و اإلجيار ، واالستئجار ، وتأخري الثمن ألجل متعارف عليه ، بل إذا              ،واالران
ميكنـه أن   " مضاربة مطلقة غري مشروطة   " قال له صاحب املال اعمل برأيك فيه      

 . ضاربة مباله أو مبال غريه امل غريه وأن خيلط مالإىليدفع املال مضاربة 
ال حيق للمضارب القيام ببعض األعمال مثل قـرض مـال            : حدود املضاربة  - 4

وذلك ألن املضارب أمني يف عمل املضاربة وأمني        ... املضاربة ، والعتق ، واهلبة    
 ، فقد قبض ماهلا وهو وكيل بالتصرف يعمل بـإذن           لديه ععلي ماهلا ألنه مود   

 . صاحب املال
يعتـرب املـضارب     : ف الشروط املتفق عليها للتنفيذ    لضارب إذا خا  جزاء امل  - 5

غاضباً إن خالف ما قيده به صاحب املال ، ويصبح ضامنا حينئذ ال أمينـا ، إذ                 
ن علي املضارب إال إذا أمهل أو قصر يف حفظ املال أو ظهرت خيانته              اأنه ال ضم  
 . يف العمل

   :  خطوات املضاربة يف البنك اإلسالمي : ًثالثا 

متر عملية التمويل باملضارب يف البنوك اإلسالمية بعدة خطوات ميكن بياـا            
   : التايلبشكل خمتصر علي النحو 

 البنك اإلسالمي طالبا منه متويل عمليـة        إىليذهب العميل    : طلب التمويل   .1
ن بالبنك بعض املناقشات والتـساؤالت      ضاربة معينة ، وجيري معه املسئولو     م

املضاربة وخصائصها واملبالغ املطلوبة لتمويلها واملدة الـيت      حول طبيعة عملية    
تستغرقها واملكان الذي ستمارس فيه واملنتجات حمل املـضاربة واألربـاح           

وغريها من املوضوعات اليت متكـن مـن        ... املتوقعة يف مثل هذه األنشطة      
  . تكوين وجهة نظر مبدئية عن عملية املضاربة
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طالع علـي طلـب     رة أو القسم املختص باال    قوم اإلدا ت : البحث والدراسة  .2
ملعلومات والبيانات املقدمة من قبل العميـل مبـا         االتمويل وتعمل علي حتليل     

ميكن من تقييم حالة العميل مع دراسة إمكاناته املادية والبشرية واملعنويـة ،             
من مث تقوم ومسعته وخرباته وممارساته يف النشاط الذي يبغي متويله مضاربة ، و    

 اإلدارة أو رئـيس     مـدير  عن العملية ليطلع عليه      ارة بإعداد تقرير شامل   اإلد
 . القسم

يرفع التقرير السابق أو املذكرة املعدة للسلطة املفوضة حسب          : اختاذ القرار   .3
طبيعة عملية املضاربة ، ومبلغ التمويل املطلوب ، واملدة اليت تغطيها عمليـة             

رفض املسبب أو التعديل يف بعـض       ل ا املضاربة ، ويتم البت فيها باملوافقة أو      
بنودها حسب ما تراه اجلهة متخذة القرار يف هذا الصدد مبا فيـه مـصلحة               

 . الطرفني
إذا متت املوافقة علي طلب التمويل خيطـر العميـل إلعـداد             : تنفيذ القرار  .4

العميل ، واملسئول عن    (املستندات املطلوبة وجتهيز العقد للتوقيع من الطرفني        
، وإذا كانت عملية املضاربة استرياد من اخلارج يتم إخطار          ) سالميالبنك اإل 

القسم املختص لفتح االعتماد املستندي املطلوب ، وتبدأ عملية التنفيـذ يف             
 . ضوء ما سبق من شروط وقواعد

ختاذ اتبدأ عملية املتابعة والتقومي بعد املوافقة و       : متابعة وتقومي عملية املضاربة     .5
ذية للتأكد من حسن سري العمليات ، وقد تكـون املتابعـة            اإلجراءات التنفي 

ميدانية ، عن طريق الزيارات امليدانية ملواقـع العمـل وإجـراء املقـابالت              
الشخصية مع العمالء ، كما قد تكون املتابعة مكتبية ، عن طريـق طلـب               

 أوال  املـايل تقارير دورية من العميل عن موقف عملية املضاربة ومركزهـا           
 . أولف

يف اية مدة املضاربة املتفق عليها يتم إعـداد          : اس النتائج وتوزيع العوائد   قي .6
 إلجراء توزيع األرباح أو مراعاة اخلـسائر،        ةاملالياحلسابات اخلتامية واملراكز    

حيث يوزع الربح بالنسبة املئوية املتفق عليها ، للمضارب نسبة نظري خربتـه             
ظري متويله للعملية ، وإذا كانـت       وعمله وإدارته ، وللبنك اإلسالمي نسبة ن      
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 وجود خسائر فيتم البحث عن أسباا هل ترجع لظـروف           إىلالنتائج تشري   
ة السائدة ، أم أن املضارب قد أمهل        االجتماعية و االقتصاديالسوق واألحوال   

أو قصر أو خان األمانة ، وتطبق يف هذه احلالة الشروط السابق االتفاق عليها              
 . ألرباح وحتمل اخلسائرفيما يتعلق بتوزيع ا

  :  أنواع التمويل باملضاربة   : ًرابعا 

ا من عدة وجـوه علـي       إليه  النظر   تتعدد أنواع التمويل باملضاربة ، وميكن     
  : التايلالنحو 

 :املضاربة املقيدة      )1(
تشري املضاربة املقيدة إىل عملية التمويل اليت يقيد فيها صاحب املال املضارب            

 يف مكان معني ، أو زمن حمدد ،         لعمل ، أو أن يلزمه مبمارسة النشاط      بنوع معني من ا   
ـ يربطه بالتعامل يف منتجات بذاا ، كأن يـشترط عل         و ه أال يـشتري إال األدوات      ي

  .الكهربائية ، أو ينهاه عن شراء املنتجات الغذائية

كان العباس بن عبد املطلـب إذا رفـع مالـه           : روي عن ابن عباس أنه قال       
شترط علي صاحبه أال يسلك به حبرا وال يرتل به واديا وال يشتري به دابـه                مضاربة ا 

فأجاز ـ صلي اهللا عليه وسلم  ـ  شرطه رسول اهللا  غكبد رطبة ، فإن فعل ضمن ، فبل
ـ : "ـ صلي اهللا عليه وسلم  ـ وعن حكيم بن حزام صاحب رسول اهللا  . شرطه  هأن

يضرب له به أن ال جتعـل       ) ربةمضا(كان يشترط علي الرجل إذا أعطاه ماال مقارضة         
 يف كبد رطبة وأال تشتري به حيواناً ألنه عرضة للهالك ، وال حتمله يف حبـر وال                  مايل

  ". مايلترتل به بطن مسيل ، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت 

 : املضاربة املطلقة    )2(
المضاربة المطلقة ما خلت من تقييد المضارب العمل بزمان أو مكان أو نوع             

 هو رأس مال المضاربة اعمـل فيـه         هذا: ين ، كان يقول البنك اإلسالمي لعميله        مع
فله في هذه الحال أن يبيـع       .  شئت ، وما رزق اهللا به من ربح هو بينا مناصفة           مايفك
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 الربح الذي هـو موضـع   ل علىتري بما هو معرف في السوق ، طلبا للحصو      ـويش
  .العقد

 ، أو يبيع باألجل ، وله السفر باملال برا    وللمضارب يف هذه احلالة أن يبيع نقداً      
وحبرا ، كما ميلك املضارب حرية اإليداع والرهن واالران واإلجيـار واالسـتئجار             

ستدانة لعمل املضاربة ، فإن فعل ذلك بأمر صاحب املال ،           ك املضارب اال  ولكن ال ميل  
شـتريا ويف   ا  شركة وجوه ويف هذه احلالة يكون الربح مناصفة فيمـا          إىلفإا تتحول   

ن ، مع استمرار موجب املضارب علي ما شرطا ، وذلك عند احلنفية ، وأضـافوا                لديا
  . ن يف ذمة املضارب لوحده دون صاحب املاللديأن ا

 : املضاربة الفردية  )3(
املعروف أن املضاربة الشرعية كانت متارس غالباً علي أسـاس فـردي بـني              

  . ب املال الذي يقدم املال للمضاربشخص يعمل يف املال وهو املضارب ، وبني صاح

 : املضاربة اجلماعية  )4(
جيوز أن تكون املضاربة بني صاحب مال واحد ، وعدة مضاربني بالعمـل ،              

 يفخاص فيصري عامال مـشتركاً      شكما جيوز أن يضارب واحد بأموال متعددة لعدة أ        
  . املضاربة

بل اإلسـالم ،    ويري الدكتور الضرير أن املضاربة يف األساس كانت مجاعية ق         
فقد كان املضارب يأخذ أموال عدة أشخاص يتاجر ا يف رحليت الشتاء والـصيف،              
وهذا ما تقوم به البنوك اإلسالمية اآلن ، حيث يقوم البنك بتمويل األفراد من خالل ما            

  .  من أموال البنك واملودعني مضاربة هو باملال والعميل مضارب بالعمللديه

ميكن املضاربة من خالهلا ، وإن كان أغلـب عبـارات           وتتعدد ااالت اليت    
الفقهاء علي أن العمل يف املال يكون عن طريق التجارة ، والتجارة هي التـصرف يف                

 إىلاملال بالبيع والشراء ، والغالب التوسع يف أنشطة املضارب حبيث تشمل باإلضـافة              
كن أن يتناوهلا العمل يف     النشاط التجاري البحت كل وسيلة الستثمار املال وإمنائه ، مي         

املضاربة وتفي بالغرض املطلوب من التجارة سواء كانت يف جمال الصناعة أو الزراعة             
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فحصر عمل املضاربة يف ميدان التجارة يغل يد املضارب وحيول بينه وبـني      . أو غريمها 
وميكن يف التطبيقات املـصرفية     . مصاحل ال يوجد مربر حلرمانه هو وصاحب املال منها        

عاصرة خلط أموال املضاربة بأموال املضارب نفسه أو مال غريه يف املضاربة املطلقة ،              امل
: ما دام هناك تفويض وإذن من صاحب املال ، كأن يقول صاحب املال للمـضارب                

  . اعمل برأيك فيه

  : التمويل باملشاركة 

  :  مفهوم التمويل باملشاركة    :ًأوال 

لية القدمية ، ولكنها مـستحدثة مـصرفيا ،    التمويساليبتعد املشاركة من األ 
وتقوم علي أساس تقدمي البنك اإلسالمي للتمويل الذي يطلبه املتعامل معه واملـشارك             
بنسبة يف هذا التمويل جبانب عمله وخربته وأمانته ، وذلك دون تقاضي فائدة ثابتـة ،         

سالمي يف النتائج   كما هو احلال يف التمويل املصريف التقليدي ، وإمنا يشارك البنك اإل           
احملتملة ، سواء كانت رحبا أو خسارة ، يف ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بني       

ملشارك بعمله بنـسبة    االبنك وطالب التمويل قبل بدء التعامل ، يتم فيها حتديد عمل            
  . )12( وتستمد هذه األسس من ضوابط بعض العقود الشرعية. حمددة من ربح جمهول

ثنني أو أكثر علي أن يكون األصل       اعقد بني   : " املشاركة بأا    وميكن تعريف 
  ".  والربح أو اخلسارة مشتركا بينهم حسب ما يتفقون عليه- رأس املال-

لتزاما اوعبارة األصل هنا تشري إىل أن رأس املال قد يكون ماال عينيا أو عمال و              
ملال العيين ، والعمـل أو       ، وا  املال النقدي : يف الذمة ، حيث يتسع معين املال ليشمل         

  .وكان رأس املال يستعمل يف شركة األموال فحسب. لتزام مبا يف الذمةاال

رآن يقول  ـدة أوجه ففي الق   ـركة من ع  اشاملتدل علي مشروعية    ـساولقد  
      :تعاىل

لْنِيها وعزنِي في   ولي نعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْف     إِنَّ هذَا أَخي لَه تسع وتسعونَ نعجةً      " 
 لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلَى نِعاجِه وإِنَّ كَثريا من الْخلَطَاء لَيبغي            قَالَ  *الْخطَابِ

  )23،24: ص("..ما هم   الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌالَّبعضهم علَى بعضٍ إِ
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صلي اهللا عليه وسـلم  ـ سنة الشريفة عن أيب هريرة ، قول رسول اهللا  ومن ال
أنا ثالث الشريكني ما مل خيـن       : "  يقول يف حديثه القدسي      تعاىلأن اهللا سبحانه و   ـ  

  . و داود وصححه احلاكمبرواه أ" أحدمها صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما 

حيت يومنـا  ـ ليه وسلم  صلي اهللا عـ ولقد تعامل املسلمون منذ عهد النيب  
هذا باملشاركة دون أن ينكرها أحد ، متشيا مع عرف اجلماعـة وإعمـاال ملـصلحة                

ولقد أعادت البنوك اإلسالمية استخدام هذه الصيغة التمويلية علي نطـاق           . املسلمني
  . ا ملكا مشاعاً لكل املسلمنيه فقهتواسع وجعل

ستثمار يف البنـوك    ملشروعة لال ويلية ا  التم ساليبوهلذا تعترب املشاركة أحد األ    
ويتمثل الفرق بينها وبني املضاربة أن املضاربة يكون فيها املـال مـن             اإلسالمية ،   

جانب والعمل من اجلانب اآلخر ، أما يف املشاركة فرأس املال والعمل مـشتركان              
 ، وهى مبنية علي األمانة والوكالة ، فكل شريك أمني علي مال شـريكه               من اجلانبني 
 عنه فيما يباشر من تصرف يف رأس مال الشركة يف حدود ما تضمنه العقد من                ووكيل

 أسـاليب شروط ، ومن هنا يتأكد علي البنوك اإلسالمية أن تأخذ ذا األسلوب من              
ن يف خمتلف ااالت لتحصل علي عائد من الـربح يقـوي            اآلخري فتشارك   االستثمار
  . تعامل يف ما حرمه اهللاتمصرفية ال  ويعمق ثقة عمالئها ا كمنشأة املايلمركزها 

  :  أنواع الشركات يف التشريع اإلسالمي   : ًثانيا

وهي الشركة اليت يكون األصل فيها ماال مـشتركا          : شركات األموال  )1(
تفـاق  ابني طريف العقد علي أن يعملوا فيها بأبدام ، وهي صـحيحة ب        

فظ الشركة  وعند إطالق ل  . مجيع الفقهاء ، بل هي األصل يف الشركات       
وتنعقد شركة األموال علي صفتني مها شـركة        . يراد ا شركة األموال   

  . املفاوضة والعنان

اواة التامة بني الشركاء يف كل وتقوم شركة املفاوضة علي أساس املس     
 وبصفة خاصة يف رأس املال ويف الربح ويف اإلدارة ، ومن مث يكـون               شىء

وهلذا كان   ،إليهدون الرجوع   كل شريك مفوضا عن اآلخر يف العمل برأيه         
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لنص يف العقـد علـي      اطبيعيا أن يكون كل منهما كفيالً لآلخر مما يلزم          
 . املفاوضة أو تعدد مجيع شروطه

. أما شركة العنان فتقوم إذا مل تتوفر شروط شـركة املفاوضـة           
   : ةالتاليوبصفة عامة فهي تؤسس بناء علي النقاط 

  . عدم تساوي حصص رأس مال الشركاء   •

 . يوزع الربح بني الشركاء بناء علي الشروط اليت يضعوا   •
ن حيت تتـاح لـه      اآلخريجيب أن حيصل كل شريك علي إذن من            •

 . حرية التصرف
مل ما  ثنان أو أكثر يف ع    اوهي عقد يشترط مبوجبه      : ألعمالا شركات )2(

وغريها علي أن ما قسم اهللا به       ... ستشارات  كالتجارة أو اهلندسة أو اال    
وتسمي أيضاً شركة األبدان ، وشركة الـصنائع ،         . جر فهو بينهم  من أ 

وأجازها بعض الفقهاء بني أصحاب احلرفة أو املهنة الواحدة ، ومنـهم            
وهي صحيحة عند مجهور    . من أجازها بني أصحاب املهن املختلفة أيضاً      

 . الفقهاء
وهى عقد يشترك مبوجبه إثنان أو أكثر ، علـي أن            : الوجوه شركات )3(

 ، علـي    بالدينجل أي   ا بوجاهتهم ومسعتهم وثقة الناس فيهم باأل      يشترو
. أن ما قسم اله من ربح بعد تصريفهم ملا اشتروا يكون مشتركا بينـهم             

واختلف الفقهاء يف هذا النوع من الشركات ، إال أنه يـرجح جـواز              
املشاركة ما دامت دف إىل الكسب احلالل ، فليس املال إال مثرة العمل    

جاهة إال مثرة لذلك العمل وليس يف األصول الشرعية الـيت           وليست الو 
 . تبيح املشاركة والتعاون علي اخلري ما يقيد أو مييز الكسب عن بعضه

  : شروط التمويل باملشاركة     : ًثالثا 

رأس مال املشاركة من النقود احملددة واملعروفة ومن العمـالت          أن يكون     - 1
ء عينية فيجب تقييمها بدقة مراعاة      كاوإذا كانت حصة بعض الشر    . املتداولة
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 سـتتخذ كأسـاس لتوزيـع       ذاء ، إ  كللعدل يف تقدير وتقييم حصص الشر     
  .األرباح واخلسائر بعد ذلك

 ك ، وكل شـري    جيوز عدم تساوي حصة الشركاء يف رأس مال املشاركة          - 2
 . غري جمرب علي إدخال مجيع أمواله ونقوده يف رأس املال

 والثقة  - الشهرة والصورة الذهنية الطيبة      - اريةجيوز أن تكون السمعة التج      - 3
 .  ، مثل شركات الوجوه والصنائعالفنية حصة يف الشركة

،  مبقدار معني من املـال     اًأن يكون الربح نسبة شائعة ومعلومة وليس حمدد         - 4
 . د املشاركةيف الربح أو قطع الشركة فيه يفس اجلهالة إىلوكل ما يؤدي 

 ، أي أن حتمـل  ة كل شريك أو رأس املـال أن تكون اخلسارة بقدر حص     - 5
اخلسارة يكون علي أساس حصة كل شريك يف رأس املال يف مجيع األحوال             

 . وليس علي ما شرطوه
 ، مبعين أن يكـون متمتعـا        لون كل شريك أهالً للتوكيل والتوك     أن يك   - 6

ة اليت ميكنه من أن يكون أصيالً يف عمله للشركة ووكـيال يف آن              ـباألهلي
عتبار أنه يعمل يف ماله ، ووكيل باعتبار أنه ال يعمل يف            اهو أصيل ب  واحد ، ف  

 . غريهال ماله فحسب بل خملوطا مب
ريك يف كل ما خيتص بأعمال وأموال الشركة يـد          ـأن تكون يد كل ش      - 7

 ، فال يضمن ما أتلف إال حيث قصر أو جتاوز حدود األمانـة ، وإن مل    أمانة
ي أحدهم من ضمان يف أثناء أداء عمل        يكن مثة تقصري أو جتاوز فما يقع عل       

 . الشركة يلزم به كل الشركاء
 ، فلكل شريك أن يفسخ العقـد        أن عقد الشركة غري الزم يف حق الطرفني        - 8

وإن مل  . األخرىميت شاء بشرط أن يكون ذلك حبضور الطرف أو األطراف           
وجواز الفسخ هنـا    . يتم ذلك احلضور فال يتحقق الفسخ وال تصبح له أمهية         

يد مبا إذا مل يترتب عليه ضرر ، فإن ترتب عليه ضرر منع من الفسخ حيت                مق
 . يزول املانع

  



 171

  : ركة يف البنك اإلسالمي اإجراءات عملية التمويل باملش   :   ًرابعا

لتمويل باملشاركة يف البنوك اإلسـالمية حـسب عـدة          اميكن إجراء عملية    
   : التايلخطوات ميكن تناوهلا علي النحو 

 البنـك اإلسـالمي   إىلتثمر ـيتقدم العميل املـس    : مويل باملشاركة طلب الت  - 1
وجيب أال ينتظـر    . مبشروعه ، مقترحا الصيغة اليت يريد أن يتعامل ا مع البنك          

بنك اإلسالمي حيت يأتيه العمالء ، بل جيب عليه أن يكون هو املبادر ببحث              لا
اسات والتحلـيالت   ية املتاحة يف البيئة وذلك من خالل الدر       االستثمارالفرص  

وأمـام  .  العمالء إذا لزم األمر    إىلامليدانية واملكتبية اليت يقوم ا ، والذهاب ا         
ية االسـتثمار كنه أن يستقي من خالهلا األفكار       البنك العديد من املصادر اليت مي     

سواء من الداخل أو من اخلارج ، من البيانات اإلحصائية املنشورة عن خطـة              
وغريهـا ، أو مـن      . ..اساته للسوق والعمالء واملنافـسني    الدولة ، أو من در    

قوم ا إدارات البحوث والتطوير وإعداد دراسات اجلـدوي         الدراسات اليت ت  
 البنك أفكـار العمـالء وجيـذم         ا موغريها من املصادر اليت ميكن أن يدع      

 . ستثمارلال
نـك  يقـوم الب   :  املشاركات املطروحـة   إعداد الدراسات املبدئية جلدوى    - 2

اإلسالمي من خالل اإلدارات واألقسام املتخصصة يف ااالت املقترحة بدراسة          
ية ، من خمتلـف اجلوانـب       االستثماراملشاركات املطروحة ، أي املشروعات      

 املشاركات علي النقاط    أن تشتمل الدراسات املبدئية جلدوى    ب  وجي. واألبعاد
  : ةالتالي

 موضوع مشروعه ، وكفاءته     معلومات عن العميل ومسعته ، وخرباته يف        -أ 
  . وحسن إدارته ، لضمان كونه شريكا مأموناً

ة والفنيـة لـضمان الرحبيـة       االقتصادي املشاركات من النواحي     جدوى  -ب 
 . املناسبة

لقومية لضمان أمهيتها علي    ة وا االجتماعي املشاركات من النواحي     جدوى  -ج 
 ؟ ! العاماالجتماعي املستوى
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جتـاز املـشروع    اإذا   : لتمويل باملشاركة تفاق علي األسلوب املناسب ل    اال - 3
تفاق واضـح   ا إىلالدراسات املبدئية بنجاح ، جيب أن يصل البنك مع عمليه           

حول األسلوب األفضل للتمويل باملشاركة من وجهة نظر كل مـن البنـك             
ة أو مادية   الي ظروف وقدرات كل منهما سواء كانت م       فوالعميل مبراعاة خمتل  

ميل املشاركة املستمرة يف حني يد البنك اإلسالمي أنه         إذ قد يفضل الع   . أو فنية 
تفـاق علـي    شاركة املنتهية ، ولذا وجب اال     من املناسب له إتباع أسلوب امل     

 .  قرار بشأن ذلكإىلاألسلوب املناسب لكل منهما والوصول 
جيب العمل علي استكمال البيانات      : ستكمال البيانات واملستندات والوثائق   ا - 4

ـ ة والفنية و  االقتصاديميل من خمتلف النواحي     الناقصة عن الع   ة واملوقـف   املالي
السوقي والقانوين وغريها من البيانات املدعمة باملستندات املوثقة، إذا مل تكـن            

وميكن للبنك القيام ببعض الزيارات امليدانية الـيت  . قد قدمت يف املراحل األويل 
 . ي الطبيعةتؤيد ذلك لوقوف علي حقيقة ظروف وإمكانات العمالء عل

يف ضوء البيانات واملعلومات السابق احلـصول عليهـا،          : حتليل حالة العميل   - 5
 حلالة العميـل    املايلوعلي هدي من نتائج الزيارات امليدانية يتم إجراء التحليل          

للوقوف علي أبعاد عملية املشاركة من حيث املخاطر املتعلقة ـا ، ومقـدار              
كة والتقـديرات اخلاصـة باألربـاح       املشاركة من كل طرف ، ومدة املشار      

 . واخلسائر وغريها
بعد إمتام الدراسات السابقة والتأكـد مـن سـالمة           : ختاذ القرار بالتمويل  ا - 6

ختاذ القرار مبوافقة البنك ، ما دامـت        ااإلجراءات السابق يف كافة ااالت يتم       
ـ             ع مجيع اإلجراءات سليمة ونتائج التحليل مطمئنة ، وإبالغ العميل بـذلك م

 . حتديد نصيب كل من طريف املشاركة يف رأس املال
 العرف علي أن يعمل كل شـريك يف         جرى : إدارة مشروع املشاركة   حتديد - 7

ولذلك كان الرأي الفقهي أن يقتسم الـشركاء        . إدارة وتنفيذ ما اشتركوا فيه    
. عتبار املقاصة بالعمل املتساوي    حصة الواحد منهم يف رأس املال با       الربح بقدر 

ن غريه ، فإذا عمل أحـدهم        أحياناً يكون أحد الشركاء أمهر وأحذق م       نولك
 . أكثر من غريه أو كانت له خربة أفضل ، فله أن يشترط نسبة زائدة يف الربح
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ويف املشاركات اليت تتم بني البنك اإلسالمي وعمالئه ، غالباً ما يؤدي            
نـك اإلسـالمي    العميل اجلزء األكرب من العمل كإدارة املشروع ، وحيتفظ الب         

لنفسه حبق اإلشراف وترتفع النسبة املخصصة لإلدارة وتنقص حبسب حجـم           
وغالباً ما تتراوح هذه    . العمل املطلوب ، واملدة اليت تستغرقها عملية املشاركة       

، وما تبقي يقتسم بني البنك والشريك بنـسبة         % 45 إىل% 15النسبة بني   
  . حصصها يف رأس املال

يتم توقيع عقد التمويل باملشاركة بني البنك والعميـل،          : توقيع عقد املشاركة   - 8
وليس من الضروري أن يكون رأس املال حاضرا عند توقيع العقد ، بينما يشترط     

 . أن يكون حاضرا عند البدء يف تنفيذ عملية املشاركة للتأكد من خلط املوال
ـ          : تنفيذ عملية املشاركة   - 9 شاركة بعد توقيع عقد املشاركة يتم تنفيذ عمليـة امل

وتدفع قيمة رأس املال املتفق عليها أو حتضر السلع ، وجتهز اآلالت واملعدات ،              
وتعد األماكن املتفق عليها ملمارسة املشروع ، وتنشط عمليات اإلنتاج أو البيع            

ولذا جيب فتح حسابات عمليـة املـشاركة        . والشراء، ويتم الدفع والتحصيل   
 أول فا نتائج األعمال واألنشطة أوالًلتسجل . 

جيوز أن تكون هناك بعض الضمانات الضرورية ،         : ضمانات عملية املشاركة   -10
وذلك ضمانا جلدية العمل واستمرارية املشروع ، وحتسبا لعمليات التعـدي أو            

 . التقصري واإلمهال وخيانة األمانة
بعد أن جتري العمليات ويتم دوران العمل وتتم دورة          : توزيع عوائد املشاركة   -11

ج ، يتم توزيع العوائد بصورة دورية حسب اتفـاق الطـرفني ، فتقـسم               اإلنتا
األرباح وفقاً ملا اتفق عليه بنسب معينة ، كأن تكون النصف أو الربع، أو حتدد               

أو غري ذلك من الـصورة الـشائعة        % 25أو  % 50بنسب مئوية كأن تكون     
 . للنسبة

اركة من قبل الشركاء    جيب متابعة عمليات تنفيذ املش     : متابعة وتقومي املشاركة   -12
عمل علي سرعة تالفيها   لحنرافات واألخطاء ، مث ا    اكتشاف اال أول حيت يتم    فأوالً  

فيجـب أال ينتظـر أحـد       . مبا ال يؤدي لتفاقمها وزيادة األعباء علي الشركاء       
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ن وهو يعلم، بل إن واجبه      اآلخريالشركاء حيت يتم اإلمهال أو التقصري من قبل         
 ما قد حدث من مشكالت وعقبات تعتـرض جنـاح           حيتم عليه التدخل لعالج   

 . املشاركة
 عادة مدة تقريبية لتصفية املشاركة ، وإذا عجـز          دحتد : تصفية عملية املشاركة   -13

دارة املشروع وفشل يف تصفيته يف الوقت املتفق عليه، يف غيـاب            إالشريك عن   
 ويقوم   للبنك أن يتويل إدارة املشروع يف مقابل نسبة من الربح          ،أي عذر مقبول  

 وكثريا . وللمشاركني أن يتفقوا علي تصفية املشاركة قبل الوقت احملدد. بالتصفية
وغالبا ما يـتم ذلـك يف       ما يطلب العميل شراء نصيب البنك من املشاركة ،          

سترياد اليت قد ينص يف عقدها ابتداء أنه ميت رغب البنك يف بيـع              مشاركات اال 
 ركني بصفة عامة أن يغريوا من شروطانصيبه أن يعطي الشريك األولوية، وللمش

 . ف شاءوا ما مل يكن هناك حمظور شرعييعقد املشاركة ك

  :  التمويل باملشاركة أساليب:  ًخامسا 

ن ميارسها ، وهلـذا     أ التمويل باملشاركة اليت ميكن للبنك اإلسالمي        أساليبتتعدد  
، وذلك علـي النحـو   يقسمها الباحثون والكتاب عدة تقسيمات باختالف معيار التقسيم      

  : التايل

 كاهلا الشرعية والقانونيـة   ـأشتنقسم عمليات التمويل باملشاركة من حيث       
متويل مشاركات يف شركات األموال بنوعيها يف شركات العنان واملفاوضـة ،             : إىل

  . ومتويل مشاركات يف شركات األشخاص ، ومتويل أفراد

 الـذي  االقتصاديالنشاط من حيث كما تنقسم عمليات التمويل باملشاركة     
متويل األنشطة الصناعية ، ومتويل األنشطة الزراعيـة ،          : إىلتعمل علي متويله وتنميته     

ومتويل األنشطة التجارية ، ومتويل األنشطة اخلدمية ، ومتويل األنشطة العقارية ومتويل            
  . أنشطة التجارة اخلارجية

 : يعة األصول املمولةحسب طبوقد يكون تقسيم عمليات التمويل باملشاركة      
ـ فنجد التمويل باملشاركة لألصول اجلارية ، والتمويل باملشاركة لألصول الرأمس          ة ،  الي
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اركة يف حاالت اإلحالل والتجديد ، والتمويل باملشاركة يف حـاالت           شوالتمويل بامل 
  . التوسعات

ومن أكثر التقسيمات شيوعا يف البنوك اإلسالمية ، ذلك التقسيم الذي يعتمد            
. سـترداد األمـوال   استمرار ملكية العميل وأجل املشاركة وطريقـة        ا مدىعلي  

   : للتمويل باملشاركةأساليبوحسب هذا التقسيم جند عدة 
  

 ) : املشاركات املستمرة(املشاركة الثابتة   )1(
تعد املشاركة الثابتة نوعاً من املشاركات يقوم علي أساس مـسامهة البنـك             

س مال مشروع معني ، مما يترتب عليه أن يكون البنك           اإلسالمي يف متويل جزء من رأ     
 يف إدارة املـشروع واإلشـراف       شريكاً يف ملكية هذا املشروع ، ومن مث فهو يشارك         

 مشاركته الفنية يف عمليات املشروع ، وله من األرباح بقدر النسبة            إىل، باإلضافة   عليه
لثابتة يف املـشروع    اليت يشارك فيها ، وهكذا تبقي لكل طرف من األطراف حصصه ا           

نتهاء مدة املشروع أو الشركة املؤسسة ملمارسة النشاط املتفق عليه ، وهـي             ا حني   إىل
تسمي باملشاركة الثابتة ألا مرتبطة باملشروع الذي مت متويله ، فهي ثابتـة مـا دام                

  . نتهائها ، تبقي ببقائه وتنتهي باًاملشروع مستمر

 ) : نتهية بالتمليكاملشاركات امل(املشاركة املتناقصة  )2(
 مشاركة بني اثنني من الشركاء تنتهي بالتمليـك         إىلتشري املشاركة املتناقصة    

ألحدمها ، وفيها غالبا ما حيق للشريك أن حيل حمل البنك اإلسالمي يف ملكية املشروع               
يـة ،   علي دفعات ، حسب ما تقتضيه الشروط املتفق عليها ، وحسب كبيعـة العمل             

زء من الدخل املتحصل عليـه كقـسط        ستبعاد ج ب منظم ال  وذلك علي أساس ترتي   
ومن مث ميكـن تعريـف املـشاركة        . سترياد قيمة احلصة ، وكأنه قسط إهالك اآللة       ال

مشاركة البنـك   : "املتناقصة كما حددا هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل كما يلي           
اد آالت ومعدات   ستريالعمالئه لفترة حمدودة يف إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو          

وخامات ومستلزمات التشغيل الالزمة ملشروعات قائمة ، وذلك علي أن تقدم للبنك            
ة للمشروعات أو لعمليات التشغيل ، وأن يتم التأكد مـن           االقتصادي وىجلدادراسات  
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مـن   أو   إليهوميكن لشريك أن يسدد تدرجييا من العائد الذي يؤول          . كفاية الضمانات 
 من مسامهة البنك يف هذه املشروعات ، وذلك خالل           أجزاء خرىأية موارد خارجية أ   

داد خيـرج البنـك مـن       ـنتهاء عملية الس  افترة مناسبة يتفق عليها الطرفان ، وعند        
  ." املشروع ، وميتلك هذا الشريك املشروع موضوع املشاركة

وتأخذ عملية بيع نصيب أحد الطرفني يف املشاركة املناقصة عدة صور ، ميكن             
   : التايل علي النحو ذكرها

يتفق البنك اإلسالمي مـع      : بيع حصة البنك للعميل أو لغريه بعقد جديد          -أ 
العميل املشارك علي حتديد حصة كل طرف يف رأس املال والشروط املرتبطة            

ك بعقـد مـستقل ،      ل العميل بعد ذ   إىلبذلك ، مث يكون بيع حصص البنك        
  . ل الشريك أو لغريهحبيث يكون للبنك احلق الكامل يف بيعها للعمي

يتفق البنك اإلسالمي مع العميـل       :  العميل إىلالبيع التدرجيي حلصة البنك        -ب 
علي املشاركة يف التمويل الكلي أو اجلزئي ملشروع ذي دخل متوقع ، وذلك             
علي أساس إتفاق البنك مع العميل علي أن حيصل األول علي مبلغ حمدد كل              

ويل املشاركة ، جبانب نـصيبه مـن        فترة دورية كتسديد حلصة البنك يف مت      
ويعترض البعض علي هذا الشكل من املـشاركات        . األرباح املستحقة فعالً  

علي أساس أن دخول البنك اإلسالمي أول األمر يف هذه املشاركة يرتبط بأن             
 ما دفعه من مال كامال ، ويأخذ فوق ذلك نـسبة مـن الـربح                إليهيرجع  
 . املتحقق

حيدد نصيب كل من البنك اإلسالمي شريكه يف        :  البيع عن طريق األسهم      -ج 
صورة أسهم متثل جمموع قيم املشروع املتفق عليه ، وحيـصل كـل مـن               
الشريكني علي نصيبه من اإليراد املتحقق ، وللشريك إذا شاء أن يقتين مـن              

ا معينا كل سنة حبيـث تكـون األسـهم          دلبنك عد لهذه األسهم اململوكة    
ألسـهم  ا أن يتم متليك شريك البنـك    إىلناقصة  املوجودة يف حيازة البنك مت    

 . بكاملها فتصبح له امللكية املنفردة للمشروع حينئذ
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 : املسامهات املتناقصة   )3(
 التمويل اإلسالمي ، وتناسب متويل املـشروعات طويلـة          أساليبمتثل أحد   

ومتوسطة األجل ، وهي تشابه أسلوب التمويل باملشاركة املناقـصة يف الكـثري مـن     
ها وضوابطها، عدا ما يرتبط بطبيعة التمويل طويل ومتوسط األجل للمشروعات           أسس

وجماالت التمويل ، وهلذا فهي تعين تواجد البنك اإلسالمي لفترة أكثر دواما منـه يف               
حالة املشاركة املتناقصة، وهي متثل البديل الذي تطرحه البنوك اإلسـالمية للتمويـل             

  .ية متويال متوسطا وطويالًاالستثماروعات التقليدي بالقروض عند متويل املشر

  : معايري متويل العمليات يف البنوك اإلسالمية 
هناك العديد من املعايري والضوابط اإلسالمية اليت حتكـم متويـل عمليـات             

 االسـتثمار  يف البنوك اإلسالمية تلزم إدارة البنك مبراعاا عند إمتام عمليات            االستثمار
 ، أو املراحبة أو املضاربة ، أو املشاركة اليت ميارسها البنـك مـع               املباشر ، أو املتاجرة   

عمالئه ، وذلك حفاظا علي أموال البنك ، وأموال املودعني ، ورعاية ملصاحل اتمـع               
  :  )13(الذي يعيش فيه البنك ، ومن أهم تلك املعايري ما يلي 

 : املعايري الشرعية   - أ 
تضيات الشريعة اإلسالمية ، واليت ترتبط      ومتثل القواعد واملبادئ املستقاه من مق     

. راجع فقه املعـامالت   مارتباطا وثيق بتشغيل وإدارة واستثمار األموال كما وردت يف          
وهي متثل البناء التأسيسي للبنك اإلسالمي ، وهلذا ختضع هلا معامالت البنك وأنشطته             

 ما يقدمه البنك    إىلسواء عند استقبال األموال أو عند تشغيلها واستثمارها ، باإلضافة           
 يف  االجتمـاعي اإلسالمي من خدمات مصرفية متعددة ، وأخرياً عند ممارساته لدوره           

  .اتمع

تدور املعايري اإلسالمية حول القاعدة اإلسالمية األصلية املتعلقة مبراعاة احلالل          
ائد واحلرام يف املعامالت ، ومن مث تراعي األوامر والنواهي واحلقوق والواجبات والعو           

 واألعباء الشرعية املفروضة علي اإلنـسان يف أداء رسـالته علـي             التكاليفواملنافع و 
  .األرض
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فاألوامر اليت جيب أن يلتزم ا من يف حوزته مال تفرض علـي أداء الزكـاة                
والصدقات ، واإلنفاق يف سبيل اهللا ، واستثمار املال وتشغيله يف األوجه احلالل املفيدة              

والنواهي تلـزم الفـرد بالبعـد عـن         . تمعه ، فال ضرر وال ضرار     له ولسائر أفراد جم   
 ر،املعامالت احملرمة ومن ذلك الربا ، واالحتكار ، واالستغالل ، والغـش ، والغـر              

 كل  ةوالغش يف الكيل وامليزان ، وخبس حقوق الناس عند التعامل معهم ، وبصفة عام             
جيب البعد عـن التعامـل يف        ذلك ،    إىلإضافة  . ما يتعلق بأكل أموال الناس بالباطل     

املنتجات احملرمة كتجارة وصناعة اخلمور ومشتقاا ، وما يأخذ حكمهـا ، وجتـارة              
ـ وما  ... وتربية اخلنازير ، وإدارة وتشغيل دور اللهو واملراقص ودور القمار          إن . اإليه

  : املعايري الشرعية تفرض علي البنوك اإلسالمية مراعاة عدة نقاط من بينها 

 ،  تعـاىل ل املتاح بني أيدي الناس ما هو يف األصل إال مال اهللا سبحانه و             أن املا  - 1
، وعلي اإلنسان أن يستثمر هذا املـال        ملالك األصلي لكل النعم والطيبات    فهو ا 

فدور اإلنسان هنا هو دور الوكيل مما يفرض عليه         . تبعا ملا أراد صاحبه ومالكه    
آمنوا بِاللَّه  "  : تعاىليقول  . ملالااللتزام مبا رمسه له موكله ومستخلفه يف هذا ا        

مستخلَفني فيه فَالَّذين آمنوا منكُم وأَنفَقُوا لَهم        ورسوله وأَنفقُوا مما جعلَكُم   
 كَبِري ري       " :  أيضاً   تعاىل ، ويقول    )7:احلديد  (" أَجالَّـذ الِ اللَّـهن مم موهآتو
اكُم33: النور  (" ... آت.(  

ضرورة استثمار املال وعدم اكتنازه ، مبا يؤدي لزيادته ومنائه ومن مث يعم النفع               - 2
ته وهذا يتطلب استثماره يف األوجه احلالل اليت بينتها الشريعة وحث         . علي الناس 
 . لتزام اعلي اال

مة ،  متناع عن متويل األنشطة واملنتجات احملرمة بذاا أو اليت حتمل شبهة احلر           اال - 3
 .  تشجيع ممارسة احلرامإىلولكنها تؤدي 

 .  العمل واإلدارة املتفقة مع مقتضيات الشريعة اإلسالميةأساليبتصميم نظم و - 4
مراعاة مصاحل اتمع وإنشاء املشروعات اليت تساعد علي تنمية ورفع معيـشة             - 5

 تنمية دخوهلم ورفع مـستواهم      التايلأفراده ، وتطوير معارفهم ومهارام ، وب      
 .االقتصادي
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مراعاة قاعدة األولويات اإلسالمية ، وذلك بتقدمي الضروريات أوال نظرا حلاجة            - 6
، مث العمل علي توفري املشروعات اليت تيـسر لألفـراد احلاجيـات             اإليهالعامة  

والتحسينات ، مما يؤدي لتنشيط وإعمال املقاصد األساسية للشريعة يف كـل            
 . ية والتمويليةاالستثمارالقرارات 

 األفراد املتعاملني مع لدىنمية وتدعيم روح احملاسبة الذاتية والرقابة علي النفس        ت - 7
 . البنك يف مجيع األنشطة وااالت

 : معيار الرحبية املناسبة   - ب 
جيب أن تعمل البنوك اإلسالمية علي متويل العمليات اليت حتقق أرباحا مناسبة،            

وليست الرحبية املقصودة . سب من الربحفيتم اختيار املشروعات اليت حتقق املستوي املنا
هنا الرحبية التجارية البحتة اليت تم فقط بتحقيق أعلي فارق بني اإليرادات املتحققـة              

  .  ، ولكن تراعي الرحبية من وجهة نظر اتمع أيضاًالتكاليفو

وعند مراعاة هذا املعيار من معايري تقييم املشروعات يف البنوك اإلسالمية جيب            
   :ةالتالية النقاط مراعا

ناصر اإلنتاج أربعة ، وهي األرض ، والعمل ، ورأس املال ، والتنظيم،             عأن    - 1
، االقتصاديولكل عنصر منها عائد أو دخل نظري اشتراكه الفعلي يف النشاط            

الفائدة (فدخل األرض الريع ، ودخل العمل األجر ، ودخل رأس املال العائد             
م الربح ، ومن مث فالبنك اإلسالمي يعمـل         ، ودخل التنظي  ) يف الفكر الغريب  

حصول علي  ل من رأس مال وعمل وتنظيم ل      لديهعلي استغالل املوارد املتاحة     
  . األرباح املناسبة

 ،  االسـتثمار يتحمل رأس املال واملنظم شرعياً قدراً من املخاطر املتعلقـة ب            - 2
 . االتفاقوعندما يتحقق الربح بعد سالمة رأس املال فإنه يقسم بينهما حبسب 

 جناحا املشروعات اجلديدة واملفاضلة     مدىيعد الربح عامال حامسا يف حتديد         - 3
ة يف  االجتماعية و االقتصاديفيما بينها ، وهذا بدوره يؤدي لنجاح السياسات         

اتمع ككل ، مما ينعكس علي االقتصاد القومي بصفة عامة ، األمر الـذي              
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م رأس املـال يف ظـل النظـام          مزيد من حتري الكفاءة يف استخدا      إىليدعو  
 اإلسالمي ، ويتطلب ذلك بذل عناية أكرب عند تقومي املشروعات           االقتصادي

 . حبيث تستبعد املشروعات ذات اجلدوي املنخفضة
جيب أن يعمل علي حتقيق العدالة بني صاحب املال وصاحب العمـل عنـد               - 4

، وإمنا  توزيع األرباح فال حيصل أي منهما علي عائد ثابت ومضمون مسبقا            
يشارك يف املخاطرة ويتحمل النتيجة رحبا كانت أم خسارة ، حبسب االتفاق            

 .  سوق رأس املالوفقا لقوىالذي يتحدد بينهما 
 إىل ةإن البحث عن الربح وحتريه يعترب هدفا تشغيليا تسعي البنوك اإلسـالمي            - 5

حتقيقه، وهلذا اهتمت الشريعة بتحرمي االكتناز وحماربته عمليا عـن طريـق            
الزكاة اليت جتعل األرصدة العاطلة تتآكل خالل الزمن ، وبتحرمي الربا والغرر            

 منع تثمري األموال وتنميتها من خالل أبشع صور أكل أموال النـاس             التايلوب
بالباطل ، وبتحرمي االحتكار وحماربة كافة املمارسات اخلاطئـة يف النـشاط            

 . نتجاإلنتاجي بوسائل عملية ، وبتأكيد قيمة العمل امل
 تقدمي  إىل حتقيقه دعت الشريعة اإلسالمية      إىلإن أمهية الربح وضرورة السعي       - 6

ي كاملـشاركة بكافـة صـورها ،        االسـتثمار  التمويل   أساليبالعديد من   
 هـذا  . املباشـر   االستثمارواملضاربة ، والبيع مبختلف أنواعه ، واملتاجرة ، و        

لشريعة اإلسالمية كالتمويل    احلديثة اليت تتفق مع أحكام ا      ساليب األ إىلإضافة  
ات االسـتثمار التأجريي والبيع التأجريي ، واألسهم وصكوك التمويـل أو          

اإلسالمية املختلفة القيم واآلجال ودرجات املخاطرة مبا يتمـشي ورغبـات           
 . املتعاملني

 رأس املال ، مما يوضح      إىلن الربح وقاية لرأس املال ، وأن اخلسارة مصروفة          إ - 7
 . ح الذي يعترب مبثابة مناء للمالأمهية وجود الرب

 يف مشروع خاسر أو متوقع اخلـسارة،        االستثمارنه من غري املقبول إسالميا      إ - 8
م اإلسالم ، ألن تنمية املال تعد مـن املعـايري األساسـية             تعاليفهذا خمالف ل  
ومن مث ال ميكن للبنك اإلسالمي أن يشارك أو يـضارب أو            . الستثمار املال 
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مشروعات أو عمليات يتوقع من ورائها اخلسارة أو يتـرك          يرابح بأمواله يف    
 ، مما قد يعرض البنـك       همشروعاً أكثر رحبية يف سبيل اختيار مشروع أقل من        

 .  - كما ذكرنا - رأس املال إىلخلسارة رأس ماله ، ألن اخلسارة مصروفة 
 حتقيق الربح الذي حيقق له األهـداف        إىلالمي  ـجيب أن يسعي البنك اإلس      - 9

  : ةليالتا
  . تغطية املصروفات الفعلية •

 . وقاية رأس املال من النقصان بسبب الزكاة الواجبة •
 . حتقيق العائد املناسب للبنك وملن شارك أو ضارب أو رابح فيه •
ياطيات حتقيـق النمـاء     مواجهة خماطر املستقبل احملتملة بتكوين االحت      •

ويـل   لنمو املال وزيادته مما يزيد معـه حجـم التم          وتكوين مصدر 
 . وتنشط العملياتاالستثمارو

 إىلأن الربح ما هو إال أحد املعايري وليس املعيار الوحيد للتقومي ، مما يطمئن                  -10
استخدامه ضمن معايري املفاضلة ، إذ أنه جيب االختيار من بـني العمليـات              

 الستثمار األموال   األخرىواملشروعات املتوقع رحبيتها تلك اليت تلتزم باملعايري        
 . يق احتياجات البيئة احمللية وهكذاوحتق

 : معيار خدمة البيئة احمللية احمليطة   -ج 
 اليت يوظف   ة االهتمام األوىل  ويقصد ذا املعيار أن تكون البيئة احمللية هي دائر        

ويتطلب تطبيـق هـذا   . نة أو قريةمديفيها البنك أمواله سواء كان ذلك يف حمافظة أو          
   : ةالتالياملعيار من البنك مراعاة النقاط 

جيب علي البنك القيام بدراسة وحتليل املنطقة احمليطة والتعرف علي الفـرص              - 1
ة املتاحة ا والعمالء املرتقبني ا ونوعية املشكالت اليت         يية والتمويل االستثمار

تتطلب حالً عاجال وينقصها التمويل ، مث يضع البنك األولويـات املناسـبة             
  . ويقدم التمويل الالزم هلا
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 يف املنطقة احمليطة    االجتماعين مراعاة البيئة احمللية تعمل علي حتقيق التكافل         إ  - 2
بالبنك اإلسالمي وتنمي إحساسا بأن البنك اإلسالمي هو بنك تلك البيئة مما            

 .  أفراد اتمع جتاه ذلك البنكلدى ةيعمق اآلثار اإلجيابي
 : علي  يف البيئة احمليطة يساعد البنك االستثمارإن التمويل و  - 3

القدرة علي دراسة وحتليل العمليات والتعرف علي العمـالء ومجـع            •
  . املعلومات املتعلقة بعملية التمويل بشكل متكامل

 . نهايية والتمويلية وتبياالستثمارالقدرة علي اكتشاف الفرص  •
 . سهولة متابعة العمليات والرقابة عليها •
ـ االة و االقتصاديخدمة البيئة احمللية حبل مشاكلها       • تـشغيل  وة  جتماعي

 . العمالة وفتح األسواق اجلديدة
ات خيلق  االستثمارإن مراعاة البنك للبيئة احمليطة عند متويل العمليات وإجراء            - 4

 املودعني إحساساً بالراحة ألن أمواهلم موظفة يف مشروعات ختـدمهم           لدى
ـ  إىلوقريبة منهم ، مما يدعم جو الثقة يف البنك ويدفع هؤالء املودعني              اد  إجي

 . نوع من الرقابة غري املباشرة علي املشروعات اليت موهلا البنك
 األخـرى جيب علي البنك اإلسالمي التعاون مع كافة املنظمات واهليئـات             - 5

 .احلكومية واخلاصة للحفاظ علي البيئة احمللية
 يف البحوث   األخرىضرورة التنسيق بني البنك اإلسالمي وخمتلف املنظمات          - 6

 . البيئة ورعاية مصاحلها املختلفةاملتعلقة حبماية 
االمتناع عن أي عمل أو نشاط قد يلحق بالبيئة الضرر أو بسكان اتمـع                - 7

ـ  من قول رسـول اهللا   إذ يستمد هذا اجلانب أساسه الفكريبصفة عامة 
 ". ال ضرر وال ضرار": ـصلي اهللا عليه وسلم 

، بأي صـورة    تلوثلااالمتناع عن إنتاج السلع واخلدمات اليت يترتب عليها           - 8
، أو تقليـل    هلواء أو األرض أو إحداث الضوضاء      كتلوث املاء أو ا    همن صور 
، حيث حذر رسول اهللا     نبه أقل حد ممكن إذا كان من الصعب جت        إىلالضرر  



 183

واهللا ال يؤمن ، واهللا ال يؤمن ، : "من ذلك فقال ـ صلي اهللا عليه وسلم  ـ 
 ". الذي ال يأمن جاره بوائقه: ل ل من يا رسول اهللا ، قايواهللا ال يؤمن ، ق

 : ة للمجتمع االقتصاديمعيار التوافق مع األولويات   -د 
يـات  و وعملياته التمويلية تلك األول    هجيب علي البنك أن يراعي يف استثمارات      

ة للدولة فال يتعارض معها ، بل جيب أن يـساندها           االقتصادياليت حددا خطة التنمية     
  : وهلذا يراعي البنك عند تطبيق هذا املعيار . األخرىايري ويدعمها مع مراعاة باقي املع

 عن تقومي املشروعات بإجراء الدراسات املختلفة والتحلـيالت         قيام املسئولني  - 1
  . يةاالستثمارالكاملة خلطة التنمية يف الدولة من كافة النواحي التمويلية و

الدولـة خـالل    اإلملام بالقطاعات واملشروعات اليت تركز عليها خطة التنمية ب         - 2
 . الفترات القادمة وحتديد أهداف وجماالت كل منها

حتديد الدور الذي ميكن أن يلعبه البنك اإلسالمي من خالل انتقاء املشروع اليت              - 3
 . تتوافق مع إمكاناته املادية والبشرية والتمويلية

إن وجود املشروعات أو العمليات اليت ميكن للبنك متويلها ضـمن أولويـات              - 4
 . مية يعين توفر الفرص التسويقية أمام تلك املشروعاتخطة التن

ميكن أن تستفيد املشروعات الواردة خبط التنمية بالدولـة مـن التـسهيالت              - 5
واإلعفاءات واملزايا اليت تقدمها الدولة هلذه املشروعات ، أو تنقل عن كاهلها            

فر  مـن تـو    االسـتفادة ملتعلقة بعمليات اإلنشاء ، و    ا واألعباء   التكاليفبعض  
 . اخلدمات واملرافق األساسية لقيامها

 : معيار مراعاة األولويات اإلسالمية  -هـ 
م اإلسالم  تعالي واإلمام الشاطيب ، بعد استقراء       إىلتوصل اإلمام أبو حامد الغز    
 ترتيب األولويات اإلسالمية اليت جيب مراعاا       ىلمن القرآن والسنة النبوية الشريفة ، إ      

 حاجات األفراد ، حيث مت ترتيبها يف ثالثة أقسام علي النحـو             والتحقق منها إلشباع  
  . الضروريات ، احلاجيات ، التحسينات : التايل
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ن والـدنيا ، وإذا     لدي ، متثل األمور اليت ال بد منها لقيام مصاحل ا          فالضروريات
واألمـور  . فقدت اختل نظام حياة الناس ومل تستقم مصاحلهم وعمـت الفوضـي           

ن ،  لـدي ا:  حفظ مخسة أشياء هـي       إىلاء  ـي غالب أقوال الفقه    ترجع عل  ةالضروري
ا النـاس   إليه هي األمور اليت حيتاج      واحلاجيات. والنفس ، واملال ، والنسل ، والعقل      

 وأعباء احلياة ، وعند عدم مراعاا يتعـرض النـاس        التكاليفلليسر والسعة واحتمال    
 متثل  والتحسينات. لضرورياتللتعب واملشقة ، ولكن مبا ال يصل لدرجة عدم توفر ا          

وفقـداا ال   . األمور واألشياء اليت يقتضيها جتميل احلياة وتزيينها بال إسراف أو تبذير          
  . خيل بأمر ضروري أو حاجي

ن األولويات اإلسالمية تفرض علي البنوك اإلسالمية ضرورة مراعاا عند إجراء           إ
البنك جيب أن تلتزم ـذا التـدرج        ن تصرفات   إية ، حيث    االستثمارعملياا التمويلية و  

حتسينياً  اهلرمي للضروريات مث احلاجيات وبعد ذلك التحسينات ، فال يراعي البنك أمراً             
ويؤدي االلتزام بـسلم األولويـات      . إذا كان يف مراعاته إخالل بأمر ضروري أو حاجي        

ة لألفـراد ،     إشباع احلاجات احلقيقي   إىلاإلسالمية عند ختصيص البنك لعملياته وموارده       
  .  أيضاًاألخرىوجيب أن يتم ذلك مبراعاة املعايري واألسس 

 : معيار شخصية املتعامل وخرباته    -ه 
هو  ، سواء كان البنك      هيقوم البنك اإلسالمي بتحليل شخصية املتعامل وخربات      

 البنك  إىل العمليات معه أو أن العميل هو الذي تقدم          الذي اختاره وعينه إلمتام إحدى    
فيجب أن تـضمن عمليـة      . يةاالستثمار ساليب األ  بإحدى االستثمارلتمويل و طالبا ا 

ـ ة والتسويقية والعوائد املنتظرة ومـا       االقتصاديالتقومي ، جبانب النواحي الفنية و      ا إليه
احلكم علي الشريك أو طالب التمويل املنتظر الذي سوف يدير أو يشرف أو يعمـل               

حة املشتركة مـن خـالل إجنـاح العمليـة          يف جمال املشروع املقترح مبا حيقق املصل      
ويف هذا الصدد يقوم البنك اإلسالمي مبراعاة النقاط        . ية علي الوجه األفضل   االستثمار

   : ةالتالي

الوقوف علي أخالقيات املتعامل ومسعته وأمانته من سابق خرباته يف املاضي            - 1
  . ناألخري أو مراعاة سلوكه السابق ومؤشرات تعامله مع كمع البن



 185

أكد من جدية العميل إلمتام املشروع حمل التعاقد مع البنك ، والتزامـه             الت - 2
 . باحلفاظ علي املال الذي سيكون بني يديه وسعيه حنو حتقيق أهدافه

.  التزامه مبسئولياته جتاه الغري واحلرص علي القيـام ـا    مدىالتعرف علي    - 3
سواء لتزامات وديون الغري    اكن معرفة ذلك من خالل موقفه من سداد         ومي

 مـدى كانت للبنك نفسه أو ألطراف أخري سبق وأن تعامل معهـا ، و            
 . حرصه علي مسك سجالت منتظمة وواضحة

الوقوف علي مكانته يف اتمع وخربته وإملامه مبجال املشروع أو النـشاط             - 4
وميكن االستدالل علي اخلربة من خالل األنـشطة        . حمل التعامل مع البنك   

وميكـن  .  السابقة اليت مارسها وشـغلها     واألعمال والوظائف واملناصب  
للمسئولني يف البنك اإلسالمي احلصول علي البيانات اليت توضح ذلك من           

 : خالل 
عامل يتم فيها مناقـشته بـصفة   خصية مع املت  ـإجراء املقابالت الش   •

، مع التركيز علي العمليات اليت يريد متويلها أو مشاركة البنك           عامة
 . فيها

  .  ومؤهالت املتعامل اليت حصل عليهاطالع علي شهاداتاال •

طالع علي بيان بالسرية الذاتية للمتعامل يبني سابق خرباته وجيب          اال •
 . أن يكون هذا البيان موثقاً ومعتمداً من اجلهات املسئولة

 . االستعالم اخلارجي عن األعمال واملناصب اليت شغلها وملاذا تركها •
 .  والتوريد السابقةطالع علي صور العقود وأوامر التشغيلاال •
 .أي بيانات أخري تراها إدارة البنك ضرورية من خمتلف املصادر •

 : ة املاليمعيار السالمة   - و 
يعتمد البنك اإلسالمي يف استرداد أمواله ، بعد متويل العمليات ، علي مقدرة             

ية  ، مما يتطلب التعرف بدقة علي التدفقات النقد        املايل متانة مركزه    مدى و ةاملاليالعميل  
هلذا تقوم  . ية اليت أجراها مع البنك    االستثماراليت حيصل عليها العميل كنتائج لعملياته       
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 تناسـبها مـع تـواريخ       مـدى إدارة البنك بالتعرف علي موقف التدفقات النقدية و       
 وتطلع علي حسابات النتيجة واحلسابات اخلتاميـة        املايلاالستحقاق ، وتدرس املركز     
 للعميـل ،    املايل اليت تساعدها  يف الوقوف علي املركز         لتلتمس من خالهلا الدالالت   

  : ومن مث جيب أن تدرس إدارة البنك العديد من النقاط من أمهها 

حتليل امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية للعميل لعدة فترات زمنية تتوقـف            - 1
 استمرارية تعامل العميل مع البنك      مدىجم املشروع و  حعلي مقدار التمويل و   

  . ترات سابقة ومدد زمنية متقاربة أو حديثةلف

طالع علي عقود امللكيـة والـشهادات        العميل واال  تالتعرف علي بيان ممتلكا    - 2
 . املتعلقة بعدم وجود تصرفات عليها

ـ طالع علي املركز الضرييب للعميل ومركزه من قبل التأمينـات           اال - 3 ة االجتماعي
 . ة املقاولني واملتعهدينوتعامالته مع املنظمات واهليئات احلكومية ، خاص

ة قبل مورديه أو البنـوك واملؤسـسات        املالياالستفسار من العميل عن التزاماته       - 4
 . ة اليت يتعامل معهااملالي

طالع علي البيان امع للقروض اليت حصل عليها من البنوك واملؤسـسات            اال - 5
 . نخرياآل وكذلك التزاماته قبل املوردين األخرىالتمويلية 

 : ضمانات املناسب معيار ال  -ز 
 طلب الضمانات إال للتغلب علي ضـعف        إىلجيب أال يلجأ البنك اإلسالمي      

ويالحظ أن الضمان قد يكون عيين كالعقارات واملعـدات         . أحد املعايري السابق بياا   
واآلالت واملنتجات واألوراق التجارية وغريها ، وقد يكون شخصياً كاالعتماد علي           

 ويف هذه   ياً هذا الشخص ملئ    أو الزوجة حيت إذا مل يكن      الوالدشخص ملئ أو ضمان     
احلال يكون الغرض من الضمان هو الضغط األديب علي الشريك لاللتـزام بـشروط              

  . التمويل

 أن الشريك أو املـضارب      حالة التمويل باملشاركة أو املضاربة     يفإن األصل   
ويقاس التقـصري   . يهغري ضامن إال إذا قصر ، أما يف حالة عدم التقصري فال ضمان عل             
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باإلخالل بشرط من الشروط املتفق عليها ، مع عدم اإلذن يف ذلك ، أو باإلمهـال يف                 
وهلذا يؤخذ الـضمان يف التمويـل باملـشاركة أو          . أداء الواجب جتاه عملية التمويل    

لتزام الشريك بشروط العمليات ، ومن مث فإنه يف حالة فـشل            ا إىلاملضاربة لالطمئنان   
 تعثرها وقتيا ألسباب خارجة عن إرادة الشريك أو املضارب ال حيق للبنـك              العملية أو 

اإلسالمي احلصول علي مستحقاته أو متويله من الضمانات اليت حتت يده ، ألن العميل              
  . مل يكن هو السبب يف التعثر ، ولذا فهو غري خمل بشروط التمويل

القـة البنـك بطالـب       ، فإن ع   يف حالة التمويل باملراحبة أو البيع بالتقسيط      
 من ناحية األصل أن يطلب ما يـراه      هن ، ومن مث فإن ل     يدالتمويل هي عالقة الدائن بامل    

ات جيب أن تولد من طبيعة      مناسبا من ضمانات لسداد دائنيته ، ومع ذلك فإن الضمان         
 إىل، وكلما استطاع البنك اإلسـالمي أن يـضبط العمليـات دون اللجـوء               العملية

كان ذلك مناسبا ، ألن تركيـز البنـوك علـي           ) الثقيلة العبء (ة  الضمانات العقاري 
ن علي تقدمي مثل    يالضمانات املادية سوف جيعلها تربط متويلها فقط بفئة األغنياء القادر         

هذه الضمانات املادية مما ميتلكونه من أصول ، وهي شرحية حمدودة إذا مـا قورنـت                
  . األخرىبالشرائح 
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א א

  إدارة اخلدمات املصرفية والتكافلية
  يف البنوك اإلسالمية

  

  

  : بقراءتك هلذا الفصل ميكنك التعرف علي 

  . إدارة اخلدمات املصرفية يف البنك اإلسالمي •

 . ة يف البنك اإلسالمياالجتماعيوإدارة اخلدمات التكافلية  •
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بنوك اإلسالمية بتقدمي العديد من اخلدمات املصرفية لعمالئها ، مما ييسر           تقوم ال 

عليهم إمتام أنشطتهم ومعاملتهم التجارية والصناعية واخلدمية ويسهل عليهم ، إجـراء            
 ل من أعماهلم ومهامهم علي وجه سريع ودقيق ومنها علـي سـبي            االنتهاءحتويالم و 

 ومنح الكفاالت املصرفية وعمليات الصرف      املثال حتصيل الشيكات وفتح االعتمادات    
كـذلك  . وغريها من اخلدمات  ... األجنيب والقيام بالكثري من األعباء نيابة عن العمالء       

تعمل البنوك اإلسالمية ، ميزة يف ذلك عن غريها من البنوك ، علي تقدمي مزيج مـن                 
 وتدعيم  سنة ، ة حتقيقاً وصرف الزكاة ومنح القروض احل      االجتماعياخلدمات التكافلية و  

ع وصرف الزكاة ومنح القروض احلسنة ، وتدعيم النـواحي          النواحي اليت تسهم يف مج    
احملتاج ومـساعدة املـريض     علق بإعانة   تة من خالل ما تقدمه من خدمات ت       االجتماعي
  . وغريها من اخلدمات... املكروب  جبانبوالوقوف 

 خلدماته املصرفية    عرض كيفية إدارة البنك اإلسالمي     إىلويهدف هذا الفصل    
  . ة والتكافليةاالجتماعيو

  :مفهوم اخلدمات املصرفية يف البنك اإلسالمي وأهميتها 
تقوم البنوك اإلسالمية بتقدمي جمموعة متعددة من اخلدمات املصرفية مبا يسهم           
يف تيسري معامالت األفراد املتعاملني معها ، وحتقيق معدالت من العائـد ملـسامهيها،              

  . ةاالقتصادي وةاملاليلمعامالت لا ميثله ذلك من تنمية  مإىلإضافة 

 : القاعدة الفقهية اليت تقـول     ىلإوتسند البنوك اإلسالمية يف معامالا املصرفية       
   : تعاىليقول . اتدن األصل يف املعامالت اإلباحة ، وذلك خالفا للعباإ

ميعا منه إِنَّ في ذَلـك      رضِ ج ألا وسخر لَكُم ما في السماوات وما في      "  -
 . )13: اجلاثية (  "يات لَّقَومٍ يتفَكَّرونَآل
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-  "  قُل الَّ أَجِد     يحا أُوي مكُونَ  إىلفإِالَّ أَن ي همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرحـةً    متيم
        أَو سرِج هرتِيرٍ فَإِنخ ملَح ا أَوفُوحسا ممد أَو ـنِ       ففَم بِه رِ اللّهيغلَّ لقًا أُهس

  ).145: األنعام ( "ربك غَفُور رحيم اضطُر غَير باغٍ والَ عاد فَإِنَّ
لَكُـم مـا حـرم       وما لَكُم أَالَّ تأْكُلُواْ مما ذُكر اسم اللّه علَيه وقَد فَصلَ          " -

   ا اضإِالَّ م كُملَيع  متلُّونَ   إليهطُرِرضا لَّيريإِنَّ كَثو       كبلْمٍ إِنَّ ررِ عيهِم بِغائوبِأَه
يندتعبِالْم لَمأَع و119: األنعام (  "ه .( 

يبين لَهم ما يتقُونَ إِنَّ اللّـه        وما كَانَ اللّه ليضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى        " -
  ).115:التوبة ( "كُلِّ شيٍء عليمبِ

  : ويف احلديث الشريف 
أخرج البزار واحلاكم وصححه من حديث أيب الدرداء عن رسول اهللا صـلي              •

ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل ، وما حرم فهو حـرام ،              : "اهللا عليه وسلم    
لينـسي  ته ، فإن اهللا مل يكـن        وما سكت عنه هو العفو ، فاقبلوا من اهللا عافي         

  ". وما كان ربك نسيا" ، وتالشيئا

ي وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال ، سئل رسول اهللا صلي            أخرج الترمذ  •
احلالل ما أحله اهللا يف كتابـه       : "اهللا عليه وسلم عن بعض املطعومات ، فقال         

 ". واحلرام ما حرمه اهللا ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
ة ما أن نبحث عـن سـندها        ـلكي نبيح معامل  مما سبق يتضح أننا لسنا حباجة       

الشرعي ، فاألصل هو اإلباحة وليس احلرمة ، وأن ما وردت به النصوص يف الكتاب               
والسنة من عقود ملعامالت ليس علي سبيل احلصر حبيـث يلـزم عـدم اسـتحداث            
معامالت أخري غري واردة ما ، وأن القيد الوحيد علي هذه القاعـدة هـو عـدم                 

  . رم من الكتاب والسنةمصادمة نص حم

قيام البنك اإلسـالمي     "إىلإن مفهوم اخلدمة املصرفية يف البنك اإلسالمي يشري         
 واالستشارية لعمالئه مبا يليب حاجام وحيقق رغبام ، ويعمـل           ةاملاليبتقدمي املنافع   
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 ة يف اتمع ، وذلك مقابل عمولة أو أجر ،         االقتصادي و ةاملاليعلي تيسري املعامالت    
  . )14( "مبراعاة أال يشتمل ذلك علي خمالفة شرعية أو شبه ربا

  :خصائص اخلدمات املصرفية التي تقدمها البنوك اإلسالمية 
ك اإلسـالمية ،    و اخلصائص املميزة للخدمات املصرفية اليت تقدمها البن       دتتعد

  : ومن بني هذه اخلصائص ما يلي 

 الذي يبين علـي اإلخـاء       ميرتباط اخلدمات املصرفية بروح التشريع اإلسال     ا - 1
إن مصطلح البنـك    . والتعاون والتكامل واملساعدة وتوثيق الصالت بني األفراد      

لتزام إدارة البنك يف مجيع مستوياا ويف كافة معامالا بالشريعة          اإلسالمي يعين ا  
اإلسالمية ، حبيث ال تقدم اإلدارة أي خدمة مصرفية حمرمة وهي عاملة حبرمتـها              

ا ، وحجز الزاوية يف ذلك أن يتجنب البنك يف مجيع خدماته أكل             وفسادها شرع 
الربا وتأكيله وكتابته والشهادة عليه ، ويتجنب كذلك املعامالت اليت فيها غـرر             
حمرم أو تغرير أو تدليس أو غش أو غري ذلك مما فيه أكل ألموال الناس بالباطل ،                 

أصحاب التمويـل مـن     قيق مصلحة    ، مث حت   تعاىلقاصدا بذلك اتقاء غضب اهللا      
  . عني واملسامهني يف البنك ، ومصلحة اتمع كله قدر اإلمكاناملود

فاخلدمات املصرفية اليت تقدمها     : تعد اخلدمات املصرفية خدمات غري ملموسة      - 2
البنوك اإلسالمية تعترب خدمات غري ملموسة ، شأا شأن كافة اخلدمات ، ممـا              

 أمهيتها ومنفعتها بالنسبة للعمالء ، إذ غالباً ال         يلقي علي البنك عبئاً أكرب يف إظهار      
اخلدمة إال بعد االتصال املباشـر بالبنـك        بيتضح للعميل كافة اجلوانب املتعلقة      

 . االستفادةوحتقق 
 من اخلدمات املصرفية    االستفادةحيت تتم    : االتصال املباشر بني البنك وعمالئه     - 3

ود عالقـة مباشـرة بـني البنـك         اليت تقدمها البنوك اإلسالمية ، ال بد من وج        
 . اإلسالمي مؤدي اخلدمة والعميل املستفيد منها

إن العميل املستفيد مـن اخلدمـة        : مشاركة العميل يف إنتاج اخلدمة املصرفية      - 4
املصرفية يسهم يف إنتاجها ، وذلك من خالل تقدمي البيانات واملعلومات ن نوع             
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ها البنك مبا حيقق املنفعـة الـيت        اخلدمة ومواصفاا واحلاجات اليت جيب أن يشبع      
 . ينتظرها

رة تطلب من البنك اإلسـالمي ضـرو      يوهذا   : ال ميكن ختزين اخلدمة املصرفية     - 5
ا فرصة تقـدمي    هتصال الدائم م مبا ال يفوت علي      البحث املستمر عن العمالء واال    

 .  من نتائج ذلكاالستفادةخدماا و
فغالبا ما يتم إنتاج     : يف وقت واحد  إن إنتاج اخلدمة املصرفية وتسويقها يتمان        - 6

اخلدمة املصرفية وتسويقها يف نفس الوقت ، اللهم بعض األنشطة التسويقية الـيت             
قد تسبق إنتاج اخلدمة ، كإجراء حبوث تسويقية أو اإلعالن عن اخلدمات الـيت              

أمـا  . يقدمها البنك أو بعض أنشطة العالقات العامة واألنشط التروجيية البسيطة         
املنتجات وحتديد خصائصها ، وتسعريها وتوزيعها ، فمعظم هذه األنشطة          تصميم  

 . التسويقية تتم يف حالة إنتاج اخلدمة املصرفية
إن : ال ميكن التنبؤ بالطلب علي اخلدمات املصرفية مستقبالً علي وجه الدقـة              - 7

 مـن اخلـدمات     االستفادةالعميل هو الذي ميسك بزمام املبادرة يف اإلقدام علي          
تساع والعمق   كبري وتتميز باال   لملا كانت هذه اخلدمات متعددة بشك     و. رفيةاملص

. الكبري ، فيصبح من الصعب التنبؤ بالطلب علي تلك اخلدمات علي وجه دقيـق             
فمن هذه اخلدمات ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي ، منها ما يتعلق بقبـول                

ذلك منها ما يتعلق بتقـدمي   ، كاالستثمارالودائع ومنها ما يتعلق بتقدمي التمويل و 
ة واإلدارية والتنظيمية ، ومنها ما يتعلق بـالنواحي         االقتصادي و ةاملاليستشارات  اال

 . وهكذا... ة االجتماعي
يتباين تقدمي وعرض اخلدمـة املـصرفية        : تباين تقدمي وعرض اخلدمة املصرفية     - 8

ك اإلسالمي  وحيت يف البن  . بنفس خصائصها ومواصفاا ما بني البنوك اإلسالمية      
الواحد فنري أن اخلدمة املصرفية الواحدة تتباين من عميل آلخر وحـيت لـنفس              

 أخري ، ويرجع ذلك لعدة أسباب من بينها طلب العميل ذاته            إىلالعميل من مرة    
ذين لختالف الزمان واملكان ال   يت حيددها للخدمة من وجهة نظره وا      واملواصفات ال 

دمة من قبل العاملني يف البنـك وإخـتالف         تقدم فيهما اخلدمة وتباين عرض اخل     
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ستعدادات املخصصة لتقـدمي تلـك   اال التجهيزات املادية ومدىأماكن الفروع و  
 . اخلدمات من قبل البنك اإلسالمي

  : أنواع اخلدمات املصرفية يف البنوك اإلسالمية 
ميكن تصنيف اخلدمات املصرفية يف عدة جمموعات علـي النحـو املوضـح             

  ) : 6/1(بالشكل رقم 

  : اخلدمات املصرفية الداخلية : اموعة األويل 

تشتمل هذه اموعة علي مزيج من اخلدمات املصرفية اليت تقـدمها البنـوك             
يا ، ومـن بـني هـذه        ـ داخل ةاملالياإلسالمية لعمالئها لتنشيط العمليات املصرفية و     

  : اخلدمات 

 الشخصية واخلـدمات    وما يتعلق ا من إصدار الشيكات      : احلسابات اجلارية  - 1
 ، وبيان أرصدة    اآللية املتعلقة ا مبا يف ذلك صناديق السحب واإليداع          األخرى

احلسابات ، وتنفيذ تعليمات املتعاملني الدائمة واملؤقتة ، وبيان حركة احلساب ،            
  . وغريها.... وإيقاف صرف الشيكات ، وتعديل العمليات والعناوين 

حيث تقوم البنوك اإلسالمية بفـتح       : التوفري  وحسابات يةاالدخاراحلسابات   - 2
ي االدخارحسابات للتوفري بغية زيادة الوعي املصريف اإلسالمي وتدعيم السلوك          

 .  األفراد وذلك لألشخاص الراغبني إما بذام أو بواسطة من ميثلوملدى
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  )6/1(الشكل 
  أنواع اخلدمات املصرفية يف البنوك اإلسالمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ية  االستثماراخلدمات خلارجية اخلدمات املصرفية ااخلدمات املصرفية الداخلية 

احلسابات اجلارية

 والتوفرياالدخاريةاحلسابات 

يةاالستثماراحلسابات

حتصيل الشيكات

حتصيل الكمبياالت

حتويل األموال يف الداخل واخلارج

الكفاالت املصرفية

املاليةحفظ األوراق

اإلكتئاب  يف األسهم

تأجري اخلزن احلديدية

ألعمال التابعةا

 قبول حتويالت العاملني باخلارج

االعتمادات املستندية

 اعتمادات املراحبة اخلارجية

اعتمادات التصوير

بوالص التحصيل

خطابات الضمان

 دراسات اجلدوي

  املاليةاالستشارات 

 االستثماردراسة فرص 

الترويج للمشروعات ذات 
  ةاالقتصادياجلدوي 

 اإلدارية االستشارات
 والتنظيمية

بطاقات فيزا التمويل
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تفاق يقوم مبقتضاه العميل بإيداع مبلغ      وهي متثل عقد ا    : يةاالستثمار احلسابات - 3
 املتعددة  االستثمارستثماره يف أوجه    ملدة معينة طرف البنك اإلسالمي ال     من املال   

احلالل البعيدة عن الربا ، وذلك نظري جزء من الربح يتمثل يف نسبة شائعة مـن                
ل العالقة بني البنك اإلسالمي والعميل يف عالقة مضاربة ،          وتتمث. الربح املتحقق 

 . ميثل العميل املضارب باملال وميثل البنك اجلانب اآلخر املضارب بالعمل
 آخر املبلـغ    إىل البنك ليدفع    إىلوهي مثل أوامر من العميل       : الشيكات حتصيل - 4

 تنفيـذ   والشيك علي هذه الصورة   . املدون بالشيك من حسابه اجلاري يف البنك      
لشروط عقد الوديعة بني البنك والعميل وهو تصرف بعيد عن الربا ومن اجلائز             

 . استخدامه يف البنوك اإلسالمية
يقوم البنك اإلسالمي نيابة عن عمالئه بتحصيل الكمبياالت         : حتصيل الشيكات  - 5

ويـستويف  . احملررة لصاحلهم ، وذلك بدون أن حيمل هؤالء املتعاملني أية فوائد          
أجرة حمددة عن كل كمبيالة نظري عمليات احلفظ والتـسجيل واملتابعـة            البنك  

 بقيمة  املدينوالتحصيل حيث يستحق البنك اإلسالمي أجره مبجرد قيامه مبطالبة          
وملا .  أو عدم حتصيله   الدينالكمبيالة ، وال يؤثر يف استحقاقه هلذا األجر حتصيل          

ا عليها بقبول الـدفع ، فـإن   كانت الكمبيالة ال يتم حتصيلها إال إذا كان مؤشر  
 يكون مضمون التحصيل ، وقبول البنك بتحـصيل الكمبيـاالت علـي             الدين

أما شراء وبيع األوراق التجارية بأقـل       . الصورة املتقدمة يكون بريئاً من إمث الربا      
ربوياً من القيمة املسجلة ا ، وهو ما يسمي باخلصم أو احلسم ، فيمثل تعامالً               

 بأقل أو أكثر من     الديون وال يصح حوالة     اًلورقة التجارية متثل دين   حمرماً ، إذ أن ا    
 .  قيمتها

يقدم البنك اإلسالمي هذه اخلدمة باعتباره       : حتويل األموال يف الداخل واخلارج     - 6
ه أن يتقاضي األجور اليت تتقاضاها سائر البنوك سـواء          لوكيال باألداء ، وحيق     

ويف حالة كون التحويـل صـادراً       .  املقدار كانت باملبلغ النسيب أو باملبلغ احملدد     
لة األجنبية لطالب التحويل     يقوم ببيع العم   بالعملة األجنبية ، فإن البنك اإلسالمي     

 .  الذي يتم فيه التحويلاليومحبسب سعر البيع يف 
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عهد البنك اإلسالمي بـاألداء     ومتثل ت  : )خطابات الضمان (الكفاالت املصرفية    - 7
. حل اجلهة احلكومية أو األهلية املستفيدة من الكفالـة         علي طلب العميل لصا    بناء

ويقدم البنك اإلسالمي هذه اخلدمة لعمالئه علي أساس الوكالة باألجر ، وحيق            
له أن يتقاضي األجور املتعارف عليها بني البنوك وذلك فيمـا عـدا الفوائـد               

ذه القيمة  وبني تاريخ تسديد ه   ) إذا حدثت (املتحققة بني تاريخ دفع قيمة املطالبة       
 . من قبل العميل

 وخدمتـها   ةاملاليتقوم البنوك اإلسالمية حبفظ األوراق       : ةاملالي حفظ األوراق  - 8
أحياناً ، مبعين صرف املستهلك منها واسـتبدال األوراق اـدد إصـدارها ،              

ويقوم البنك اإلسالمي ذا النشاط علـي       . وحتصيل كوبوناا نيابة عن العمالء    
 حمل التعامل ربح جتاري كربح األسهم، أمـا إذا          ةاملالياق  أساس أن ربح األور   

كان الربح املتحقق منها رحبا ربويا كفائدة القروض اليت متثلها السندات ، فـال              
 . جيوز للبنك اإلسالمي التعامل يف هذه األوراق

 اإلسـالمية   تقـوم البنـوك    : كتتاب يف األسهم دون السندات    عمليات اال  - 9
كتتاب يف األسهم اخلاصـة بالـشركات واملـشروعات         بالوساطة يف عملية اال   

إال أن دورها يف هذا الصدد يتوقف علي تزكية الشركة من الناحيـة             . اجلديدة
الشرعية ومشروعية النشاط الذي ستمارسه ، ويكون البنك يف حالـة قيامـه             
بإصدار األسهم وكيالً عن الشركة وميكن أخذ األجر أو العمولة نظـري عملـه             

 . الشركة فيهالذي وكلته 
يقوم البنك اإلسالمي بإعداد خزائن حديديـة حلفـظ          : تأجري اخلزن احلديدية   -10

نـة  خزاة والنقود ، ولكـل      تندام السرية ومقتنيام النفيس   وثائق العمالء ومس  
 املـصرف ، وال يـستعمل       لدىمفتاحان يسلم أحدمها املستأجر وحيفظ األخر       

 .تفظ به العميلاألخري إال يف حالة ضياع املفتاح الذي حي
يقوم البنك اإلسالمي بتقدمي سائر اخلدمات املكملة اليت حيتاج          : التابعة األعمال -11

ة بوجه عام مثل    االجتماعي و ةاالقتصاديا عمالؤه لتيسر تعامالم يف حيام       إليه
إدارة ممتلكام وسداد فواتري املياه واإلنارة والتليفون نيابة عنهم ، وإدارة أعمال            

 والقيام بالدراسات اخلاصة حبسابات املتعاملني معـه ، وشـراء وبيـع             الوصاية
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وغريها من اخلدمات   . االستثمارالشيكات السياحية وتقدمي كافة خدمات أمناء       
 . وذلك علي أساس األجر

حتياجات اوتقوم بعض البنوك اإلسالمية بتقدمي خدمات مصرفية متميزة لتشبع          
اصدة بذلك إعفاء عمالئها من القيام جبهـود        عمالئها ، ولتواكب متطلبات العصر ق     

إضافية مع تقدمي خالصة خرباا وممارساا مبا حيقق املنفعـة املـصرفية والتمويليـة              
ومن بني هذه اخلدمات ما يقدمه بيت التمويل الكوييت ، علي سبيل املثال ،              . لعمالها

   : ةالتاليفيما يتعلق باخلدمات 

البنك من خالهلا بشراء منتجـات الـشركات        يقوم   : خدمة التسويق التعاوين    -أ 
واملؤسسات وبيعها علي اجلمعيات التعاونية واألسواق املركزية ودفع قيمتها نقدا          
مقابل نسبة خصم حيصل عليها البنك من هذه الشركات ، كما يـتم توكيـل               

 اجلمعيات التعاونية واألسواق املركزية نيابـة       إىلالشركات بتوريد هذه املنتجات     
وميكن لعمالء البنك احلصول علي هذه اخلدمة من خالل طلب يقدم           . نكعن الب 

من الشركة أو املؤسسة يفيد برغبتها باحلصول علي هذه اخلدمة موضـحا فيـه              
لجمعية التعاونية واألسواق املركزية ، مث يـتم توقيـع          لحجم املبيعات الشهرية    

  . العقود وفتح احلساب اجلاري اخلاص بذلك

  مكاتب املراجعة وتدقيق حسابات الـشركات      إىلملوجهة  األرصدة ا  شهادات  -ب 
ومتثل قيام البنك بتزويد الشركات واملؤسسات واألفراد بشهادات أرصدة دورية          

 مكاتب املراجعـة وتـدقيق      إىلأو سنوية بناء علي طلبهم وذلك بغرض تقدميها         
 . احلسابات مبا يفيد يف إعداد احلسابات اخلتامية وعمل امليزانية السنوية

حيث يوفر البنك لعمالئه مجيع أنواع السيارات اجلديـدة          : السيارات خدمات  -ج 
من خمتلف الوكاالت وأنواع متعددة من السيارات املستعملة نقدا ، وباألقـساط            

 . املرحية ، مع استعداده لشراء السيارات املستعملة
روع ويقدمها البنك ملن يريد بناء مش      : )ستصناععقد اال (خدمات البناء للغري      -د 

 املبالغ الكافية لذلك ، وتكون مبستوي اجلودة املطلوبـة          لديهستثماري وليست   ا
 . ويف الفترة الزمنية اليت يتفق عليها بني البنك وعمالئه
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حيث يقوم البنك نيابة عن عمالئه بـإدارة       : خدمات إدارة وصيانة العقارات    -هـ
 للعمارات والقيام   وصيانة مجيع العقارات من تأجري وإخالء وحتصيل اإلجيارات       

بتوفري احلراسة الالزمة وغريها من اخلدمات العقارية وكذلك تقييم العمـارات           
 . واتمعات السكنية

  : اخلدمات املصرفية اخلارجية : اجملموعة الثانية 

 مبا يساير مقتـضيات     ةتقدم البنوك اإلسالمية يف هذا الصدد خدماا املصرفي       
  :ن بني تلك اخلدمات ما يلي الشريعة اإلسالمية أيضاً ، وم

 إىل ، وإجراء التحـويالت      قبول حتويالت العاملني باخلارج بالعمالت األجنبية      - 1
يقوم البنك اإلسالمي بتقدمي خدمة التحويالت املصرفية ، وبيـع          : اخلارج أيضاً   

 علي أساس السعر احلاضر بيعا وشراء وذلـك         ةوشراء العمالت األجنبية املختلف   
رائجة يوم إجراء العملية ، ومن أهم اخلدمات الـيت يقـدمها            حبسب األسعار ال  

 : البنك يف هذا الصدد 
 إىلإصدار وقبول احلواالت اخلارجية مبعظم العمالت الرئيـسية مـن و            -أ 

  . كافة دول العامل سواء كانت بالشيكات أو احلواالت الربقية والتلكسية

 . بيع وشراء العمالت األجنبية النقدية  -ب 
 .ات السياحيةبيع وشراء الشيك  -ج 

ختالف أنواعها متثل تعهدا من البنك بأن تدفع        وهي با  : عتمادات املستندية اال - 2
 علي أن الشحن    ةللمصدر قيمة املنتجات املشحونة مقابل تقدمي املستندات الدال       

 .عتمادن مطابقة هذه املستندات لشروط االقد مت ، وبعد  التأكد م
 املستندية علي ما يعترب أجـراً       عتماداتوحتصل البنوك من قيامها بفتح اال     

تصال باملصدر ومطالبته باملـستندات      قامت به من تعهد بدين املشتري وا       علي ما 
  .  املشتري وحنو ذلك من اخلدمات العمليةإىلوإيصاهلا 
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أما ما حيصل عليه البنك من فائدة علي املبالغ غري املغطاة من قيمة املنتجات              
ة ، وكذلك ما حيصل عليه البنك من فوائد عـن           فهذا يعد من قبل الفائدة الربوي     

لغ املستحقة طيلة الفترة اليت تسبق حتصيل القيمة يف اخلارج من قبـل البنـك               ااملب
  . املراسل، فكل هذا يعد من قبيل الربا احملرم

يؤدي البنك اإلسالمي هذه اخلدمة لعمالئه الذين       : اعتمادات املراحبة اخلارجية     - 3
فـإذا  .  الكاملة لتغطية مثن املنتجات املستوردة     ةاملالينات  م اإلمكا لديهال تتوافر   

عتماد لشراء بضائع حمددا مواصـفاا      مي طالبا فتح ا   تقدم العميل للبنك اإلسال   
ومصدرها وسعرها وطريقة السداد ، ولكنه يرغب يف تأجيل الثمن ، فإن البنك             

 ابه وبعـد  سه ، وحلـس   فسم البنك ن  راء البضائع من املصدر باخلارج با     يقوم بش 
 يتم عرضها علـي     وصول البضائع أو املستندات حسب اتفاق البنك مع عمليه        

 نسبة يتفق عليها كربح للبنـك اإلسـالمي ،          اإليهالعميل بسعر التكلفة مضافا     
مبياالت باملبلغ مؤرخة بتاريخ االسـتحقاق      ويكون السداد بتوقيع شيكات أو ك     

 الدفع، تعيني الثمن واألجل وكيفيةتفاق عليه ، ويشترط يف هذه احلالة     السابق اال 
هـا   بيوع املراحبة اليت جتري    عتماد املراحبة مجيع خطوات   ومبعىن آخر يتبع يف شأن ا     

 .  مع املتعاملني معهاةالبنوك اإلسالمي
ارج إلمتـام عمليـات     ـعتمادات واردة من اخل   ومتثل ا  : التصدير عتماداتا - 4

من اخلارج بعـد    ) الربقية(ة  يالالتصدير ، حيث يتم إبالغ العميل بوصول اإلرس       
مراجعتها والتأكد من صحتها وسالمتها ، ويقوم البنك بالدفع للمستفيد احمللي           

 . نظري تصدير البضاعة
 اليت تقـدم للبنـك      ةاملاليومتثل تلك األوراق ذات القيمة       : التحصيل بوالص - 5

دات ل بوصول املستن  وألداء تلك اخلدمة يتعني إبالغ العمي     . اإلسالمي للتحصيل 
تصال بالعميل إلخطاره بـذلك ، يف       أوالً ، وعند استحقاق الكمبياالت يتم اال      

حالة كون الدفع مؤجالً، ويقوم البنك بعد ذلك بتسليم املستندات للعميل مقابل            
 . اخلصم من حسابه

وهي شهادات متثل تعهـداً      : )الكفاالت املصرفية اخلارجية  (الضمان   خطابات - 6
عملية إمتام اجلهات اخلارجية يف حدود مبالغ معينة        من البنك اإلسالمي بضمان     
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ناقصات دولية أو إلجـراء     ه مل ليإذا تقدم عم  ولفترة زمنية حمددة ، ويؤديها البنك       
مقاوالت يف دول أجنبية ، كما جيريها البنك لضمان حسن التنفيذ أو مقابـل              

 . مقابل أجرةوذلك خدمات أخري خارجية 
. ئتمان يقدمها البنك اإلسالمي لعمالئـه قات اوهي بطا : بطاقات فيزا التمويل   - 7

ستوى عاملي ويستطيع حاملـها     وتعد بطاقة فيزا التمويل نظام مدفوعات علي م       
 : ستخدامها يف احلصول علي العديد من اخلدمات من بينها ا
 الكثري من املؤسسات واألسواق والفنـادق       لدى دفع السلع واخلدمات        -أ

 والنوادي وشركات الطريان واملعاهد وغريها      واملطاعم واحملالت التجارية  
واملطاعم واحملالت التجارية والنوادي وشركات الطريان واملعاهد وغريها        

  . دولة165يف أكثر من 

 فرع مصريف منتـشرة     250000السحب النقدي من خالل أكثر من          -ب
  .يف مجيع أحناء العامل وهي تلك املربوطة بنظام الفيزا العاملية

 البنك لتعبئة طلب إصدار البطاقة والتوقيـع        إىلعليها يتقدم العميل    وللحصول  
عليه ، وبعدها يتم إصدار البطاقة واحلصول علي الرقم السري الشخصي خالل ثالثة             

  .أيام علي األكثر

  :ة واإلدارية والتنظيميةاالقتصادي وةاملالياخلدمات االستشارية : اجملموعة الثالثة 

ية الـيت   االستثمارة و االقتصادي و ةاملاليية من املنظمات    عتبار البنوك اإلسالم  با
ية االستثمارا لكي متارس أنشطتها التمويلية و   مالا ، فإ  تتميز باجلوانب اإلجيابية يف معا    

  : واإلدارية ،من بينها ةاملاليية واالستثمارعلي الوجه األكمل تقوم ببعض اخلدمات 

ية الـيت يقـدمها العمـالء أو        ستثماراالإعداد دراسات اجلدوي للمشروعات        -1
  .املسامهة يف تقييم هذه املشروعات وإبداء الرأي بصددها

شارات حول صيغ العمل يف البنوك اإلسالمية والنقـاط         تستزويد املتعاملني باال     -2
  .اليت متيز معامالا دون غريها من البنوك
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ا البنـك اإلسـالمي ،       والتوظيف يف البيئة اليت يعمل       االستثماردراسة فرص      -3
ية للمجاالت الصناعية والتجارية واخلدمية والزراعيـة       االستثماروإعداد اخلرائط   

  .وغريها

ية اجلديدة اليت تواكب تطلعـات      االستثمار و يةاالدخارالسعي البتكار األوعية       -4
  .العمالء وتشبع حاجام املتجددة

 االستثمار، وإمداد املتعاملني ب   ة  االقتصادي الترويج للمشروعات ذات اجلدوى      -5
  .االستثمارحول أفضل فرص 

 لتهيئتهم للتعامـل وفقـاً      إعداد وتدريب الكوادر البشرية ملختلف املتعاملني        -6
  .للصيغ اإلسالمية يف إطار فقه املعامالت

 الـيت تالئـم     ابتكار صكوك التمويل اإلسالمية وصناديق التمويل باملشاركة         -7
  .غرافية وتباين قدرام الداخليةلدميء مبختلف خصائصهم احتياجات العمالا

  :ة والتكافلية يف البنك اإلسالمي االجتماعيإدارة اخلدمات 
ة فقط ينحـصر هـدفها يف       اليقتصادية م لبنك اإلسالمي ليس منظمة مصرفية ا     ا

ة اليت تقتـضي    االجتماعي النواحي   إىلتعظيم األرباح ، وإمنا ميتد دور البنك اإلسالمي         
 وتطويره ، ومن مث يـسهم البنـك يف   تهمراعاة مصلحة أفراد اتمع والعمل علي تنمي  

 بني أفراد اتمع ويعمل علي دفع األفراد للمشاركة اإلجيابية          االجتماعيحتقيق التكافل   
 وتتعدد اخلدمات اليت ميكن للبنك      .من خالل ما يقدمه من خدمات يف خدمات الصدد        

 واإلجيايب يف حياة األفراد واتمع ، ومـن         االجتماعياجلانب  اإلسالمي تقدميها إلثراء    
  :)15(أهم تلك اخلدمات ما يلي 

  .حتصيل وإنفاق الزكاة •

 .ةنسمنح القروض احل •
 .ة ودعمهااالجتماعيإنشاء املنظمات  •
  .الدييننشر الوعي املصريف اإلسالمي وتدعيم الوعي  •
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 تفصيالً يف   جتماعياالوتتضح معامل كل نوع من هذه اخلدمات ودور البنك          
ولكننا هنا سننوه فقط عن كل نوع منها علي النحو          ) الفصل الرابع عشر  (الباب الرابع   

  ) 2/6(املوضح بالشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خدمة حتصيل وإنفاق الزكاة      )1(

تقوم البنوك اإلسالمية بدور إجتماعي بارز يف جانب حتصيل وإنفاق الزكاة يف            
للْفُقَراء والْمساكنيِ والْعاملني    إِنما الصدقَات :"  تعاىللشرعية إعماالً لقوله    مصارفها ا 

  مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيبِيلِ        عنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفةً  وفَرِيض
يمكح يملع اللّهو اللّه ن60:التوبة( "م(   

ويعترب مورد الزكاة مورد الزكاة من أقوي الـدعائم إقامـة وبنـاء اتمـع              
ولذا يربز من بني خـدمات      . اإلسالمي العادل الذي يكفل تأمني حياة كرمية ألفراده       

البنك اإلسالمي حتصيل أموال الزكاة عن طريق جلان أو صناديق تعد هلـذا الغـرض               
صارفها الشرعية احملددة هلا ومن أهم األسس والقواعـد    وتعمل علي إنفاق الزكاة يف م     

  :اليت يرعاها البنك عند ممارسة هلذه اخلدمة ما يلي 

  

ة يف االجتماعيأنواع اخلدمات التكافلية و
 البنك اإلسالمي

  حتصيل وإنفاق 
 الزكاه

  القروض احلسنة
إنشاء املنظمات 
ة االجتماعي

 ية ودعمهاالدينو

نشر الوعي 
 املصريف اإلسالمي
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خيضع البنك اإلسالمي نفسه لزكاة عروض املال وعـروض التجـارة بواقـع                  -أ
  .ستثماريةا منظمة جتارية وهعتباراب، % 2.5

إن األوىل يزكيها أصحاا    سامهني إذ   جيب الفصل بني أموال املودعني وأموال امل         -ب
ذلك نيابة عنهم ، أما الثانية فهي اليت جتـب          البنك  إال إذا طلبوا من     ) ناملودعو(

  .فيها الزكاة علي البنك اإلسالمي

ـ     (ميكن حساب رأس املال العامل        –ج   ة واخلـصوم   ـالفرق بني األصـول املتداول
 ، وكـذلك املـال      إليـه  العام   وإضافة ما خيص املسامهني من أرباح     ) املتداولة  

  .املستفاد كاهلبات والتربعات

 وفيما يتعلق بأرباح العام     .جيب أن تبلغ األموال النصاب وأن حيول عليها احلول           -د
  . ال يشترط هلا ذلك ألن حوهلا األصل وهو رأس املال الذي أنتجهاإىلاحل

عتبارية وال ينظـر    اعتباره شخصية   ا تسري الزكاة علي أموال البنك اإلسالمي ب       -هـ
 كل مساهم علي حده وقد أقر ذلك العلماء والباحثني بنـاء علـي األدلـة           إىل

  .الشرعية

لبنـك قطـاع أو إدارة اخلـدمات        ل يتبع صندوق الزكاة يف التنظيم اإلداري           -و
وميكن أن تتعدد اإلدارات واألقسام التابعة      ،   االجتماعية أو التكافل    االجتماعي

  .ميارسه من أنشطة وما يقدمه من خدماتللصندوق حبسب ما 

تتمثل مصادر الزكاة فيما حيصله البنك اإلسالمي من الزكاة املفروضـة علـي                 -ز
أموال البنك نفسه الزكاة اليت يقدمها املودعون بالبنك أو يفوضونه يف إنفاقهـا             

د  وأفرا األخرىمبعرفته والزكاة اليت تقدمها اجلهات اخلارجية للبنك كاملنظمات         
  .اتمع بصفة عامة

 إِنمـا الـصدقَات   ": متثل جماالت إنفاق الزكاة ما نصت عليه اآلية الـشريفة              -ح
   )60:التوبة( ... "للْفُقَراء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها 
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كما ىف بنك فيصل اإلسالمى     أهم ما تقدمه صناديق وجلان الزكاة من خدمات            -خ
  :وغريمها على سبيل املثال ...  وبيت التمويل الكويىت املصرى ،

  .رعاية الطالب الفقراء قي مستويات التعليم املختلفة •
 .معاونة منكويب احلروب يف الدول اإلسالمية •
 .رعاية  األرامل واأليتام •
 .مساعدة األفراد لتوجيه الزكاة حنو مصارفها الشرعية •
 .جمعاونة األفراد وتشجيعهم ألداء فريضة احل •
 .تشجيع ومتويل احلرفيني وإقامة الصناعات الصغرية •
 .املسامهة يف حل أزمة األمية •
 .املسامهة يف حل أزمة اإلسكان •
 .املشاركة يف مكافحة البطالة •
 .تيسري سبل النقل واملواصالت •
 .إنشاء ودعم املنشآت الصحية واملستوصفات •

  :خدمات القروض احلسنة   ) 2(

 منح قروض حسنة بـدون فوائـد ، وذلـك يف            تعمل البنوك اإلسالمية علي   
بالشروط احملددة يف الئحة القروض احلسنة بكـل        ،  احلاالت اليت تقررها إدارة البنك      

بنك ويضع كل بنك إسالمى األهداف والسياسات واإلجراءات اليت تكفل القيام ذا            
 واتمـع   لألفراد والبنك اإلسالمياالستفادةالنشاط حبيث يؤدي الغرض منه مبا حيقق    

  .ككل

 يف  االجتماعيومن أهم ااالت اليت ميكن للبنك أن ميارس من خالهلا نشاطه            
  :جمال منح القروض احلسنة ما يلي 

  .تقدمي القروض احلسنة يف حاالت الزواج •
  .تقدمي القروض احلسنة يف حاالت املرض وإجراء العمليات اجلراحية    •
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 . املباينتقدمي القروض احلسنة يف حاالت ترميم   •
 .تقدمي القروض احلسنة يف حاالت الدراسة والتعليم   •

  :ية ودعمها الدينة واالجتماعيخدمات إنشاء املنظمات   ) 3(

ة ملا هلا من دور     االجتماعيية و الدينيقوم البنك اإلسالمي بإنشاء ودعم املنشآت       
الم وحتقيق  كبري يف اتمع اإلسالمي ، حيث تعد منابر وقالع حصينة للذود عن اإلس            

ة متكنـه   الي وميتلك البنك اإلسالمي قدرات إدارية وتنظيمية وم       .رسالته ونفع املسلمني  
  .ة وتقدمي العون واملساعدة املادية واملعنوية هلااالجتماعيية والدينمن إنشاء املنظمات 

ومن أهم ااالت اليت ميكن للبنك اإلسالمي املشاركة من خالهلا يف إنـشاء             
  :ية ما يلي الدينة وجتماعياالاملنظمات 

  .مجعيات بناء املساجد وحتفيظ القرآن الكرمي  •

 .مجعيات تيسري احلج والعمرة  •
 .ةاالجتماعيمجعيات اخلدمات   •
 .مجعيات ومراكز التأهيل املهين والفين  •
 . ورعاية األراملمجعيات دفن املوتى  •
 .يةالديناملعاهد التعليمية و  •
 .مجعيات رعاية املرضي  •
 .يةالدين إحياء التراث واملطبوعات مجعيات  •

  : الديينخدمات نشر الوعي املصريف اإلسالمي ، وتدعيم الوعي   ) 4(

تعمل البنوك اإلسالمية علي تنمية الوعي املصريف اإلسالمي من خـالل مـا             
ما تقدمه  و  ،  ومقتضيات الشريعة اإلسالمية   ه من خدمات مصرفية تتفق مع مبادئ      تقدم

ستثمارية متثل جوهر املعامالت اإلسالمية كاملضاربة واملشاركة       اومن عمليات متويلية    
  . تتميز ا تلك البنوك عن غريها من البنوك التقليديةأساليبة واملتاجرة وهي حبواملرا
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 ويـتم   . أفراد اتمع  لدى  الديينكذلك تسهم البنوك اإلسالمية بتدعيم الوعي       
  : بينها ذلك من خالل العديد من األنشطة والثقافة من

  .الديندعم جهود العلماء يف التفقه يف  •

 .عامالت اإلسالميةإصدار النشرات الدورية املتعلقة بامل  •
 .نشر املراجع والكتب املتعلقة يف الفقه اإلسالمي  •
وير كإعـداد النـدوات واملـؤمترات        اجلهود اإلعالمية اإلسالمية للتن    دعم  •

 .والبحوث
 .يةالدينتنظيم املسابقات   •
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  هوامش الباب الثانى
 ىف البنـوك اإلسـالمية ،       االستثمارحممد صالح حممد الصاوي ، مشكلة       . د )1(

دار الوفـاء ،    : املنـصورة    (رسالة دكتوراه منشورة  وكيف عاجلها اإلسالم ،     
  .440 – 431ص ) م1990/  هـ 1410

 :ميكن الرجوع تفصيالً إىل  )2(
 ، اجلـزء    ةاالقتصاديسائل  الفتاوى الشرعية ىف امل   بيت التمويل الكوييت ،      -

 200م ، ص 1986/  هــ  1406األول ، الطبعة الثانية ، الكويت ،       
– 205.  

 ، اجلـزء    الفتاوى الشرعية  ،   االستثمارالبنك االسالمى االردىن للتمويل و     -
 -16 ، ص    1994/  هــ    1414،  ) 4(األول ، نشرة إعالمية رقم      

27. 
  :دد منها ميكن الرجوع للعديد من املراجع ىف هذا الص )3(

صيغ اإليداع والتوظيف ىف املصارف اإلسـالمية       "حامت القرنشاوى ،    . د -
 االستثماربرنامج صيغ   ،  " وعالقتها بنوعية مودعي األموال ومستخدميها    

 ، مركز االقتصاد االسالمى ، املـصرف االسـالمى الـدوىل            اإلسالمية
  .93 – 87لالستثمار والتنمية ، القاهرة ص 

التكيف الشرعي للعمليـات املـصرفية ىف املـصرف         فياض عبد املنعم ،      -
 من منظـور اسـالمى ، مركـز         برنامج اخلدمات املصرفية  االسالمى ،   

االقتصاد االسالمى ، املصرف االسالمى الدوىل لالسـتثمار والتنميـة ،           
 .132 – 130القاهرة ، ص 

 باجلزائر ، ميكن الرجوع     1989 نوفمرب   19-17أقيمت هذه الندوة ىف الفترة       )4(
البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم ،       عطيه ،    الدينمجال  . د:   ذلك إىل    ىف

 ، صفر   133كتاب األمة رقم    : قطر  ( التقليد واالجتهاد ، النظرية والتطبيق    
  .160، ص )  هـ1407

  : ىف البنوك اإلسالمية ومنها ةاملاليراجع تفصيل ذلك ىف املراجع احملاسبية و )5(
وانب احملاسبية ملشكلة قياس وتوزيع عوائـد     حسني حسني شحاتة ، اجل    . د -

ضمن حبـوث  ) دراسة فكرية ميدانية(ات ىف املصارف اإلسالمية     االستثمار
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المية املنعقـدة باسـتنبول     ـؤمتر العام األول للبنوك اإلس    املخمتارة من   
 119 ، ص    1987 ، االحتاد الدوىل للبنوك اإلسالمية ،        1986 ،   بتركيا

– 139.  
 التميمى ، أوجه التشابه واالختالف بني عناصر ميزانيـة          يونس إبراهيم . د -

املصارف اإلسالمية واملصارف التقليديـة ، ضـمن كتـاب املـصارف            
 ، ص   1989، بـريوت    احتاد املصارف العربيـة     اإلسالمية الذى نشره    

105 – 124.  
عبد الرمحن هيثم كبارة ، ىف السياسة النقدية واإلحصاءات ، ضمن كتـاب       . د )6(

 ، ص   1989 ، بريوت    احتاد املصارف العربية  سالمية الذى نشره    املصارف اإل 
44 ، 45.  

 .100 – 98 عطيه ، مرجع سبق ذكره ، ص الدينمجال . د )7(
) اجلزء الـسادس  (املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ،       : استرشاداً مبا ورد ىف      ) 8(

م ،  1982/  هــ    1402 االحتاد الدوىل للبنوك اإلسالمية ، القاهرة ،          ، االستثمار
 .170 – 169ص 

، االحتاد الـدوىل    ) اجلزء األول (املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ،        )9(
 م ، ص    1977/  هــ    1397القاهرة ،   ) الطبعة األوىل (للبنوك اإلسالمية   

27. 
للتوسع ىف دراسة املراحبة كأداة من أدوات العمل املصرىف االسـالمى ميكـن              )10(

  :إىل الرجوع تفصيالً 
األصـول  ) اجلزء اخلامس (املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ،        -

ـ       الشرعية واألعمال املصرفية ىف اإلسالم     وك ـ، االحتـاد الـدوىل للبن
  .333 - 329م ص 1982/  هـ 1402اإلسالمية ، القاهرة ، 

بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املـصارف        يوسف القرضاوى ،    . د -
  ).1987مكتبة وهبه ، : القاهرة  (ميةاإلسال

من التراث الفقهى إىل التطبيقات     : املراحبة  عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح ،        . د -
اإلقامـة الدوليـة لإلعـالم ،       : القـاهرة   ( املعاصرة ىف املصارف اإلسالمية   

  ).م1996هـ ، 1417
  .188 – 184 عطيه ، مرجع سبق ذكره ، ص الدينمجال . د -
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  ).القاهرة ، دار السالم ، غري مبني (فقه املراحبةميد البعلى ، عبد احل. د -
 ، وحـدة    بيـع املراحبـة   املصرف االسالمى الدوىل الستثمار والتنمية ،        -

  .البحوث مبركز االقتصاد االسالمى ، الطبعة الثامنة
  :لالستزادة ىف موضوع املضاربة ميكن الرجوع إىل  )11(

: جدة   ( الالربوى ، الطبعة األوىل    النظام املصرىف  ،   يحممد جناة اهللا صديق    -
الس العلمي جبامعة امللك عبد العزيز ، املركز العاملى ألحباث االقتـصاد            

  .20-12، ص ) م1985/  هـ 1405االسالمى ، 
التمويل باملـضاربة ، ضـمن      إدارة البحوث مبركز االقتصاد االسالمى ،        -

سالمى ، املصرف    ، مركز االقتصاد اال     اإلسالمية االستثماربرنامج صيغ   
  .183 – 161االسالمى الدوىل لالستثمار والتنمية ، ص 

دار الثقافة ،   : القاهرة   (النظام املصرىف االسالمى  حممد أمحد سراج ،     . د -
  .270-211، ص ) 1989

 – 134ص  : القـاهرة    ،   البنوك اإلسالمية حمسن أمحد اخلضريى ،     . د -
140.  

 اإلسالمية بني النظرية والتطبيـق    البنوك  عبد اهللا حممد أمحد الطيار ،       . د -
  .123-122ص )  هـ1414دار الوطن ، : الرياض (

  .133 – 23حممد صالح حممد الصاوي ، مرجع سبق ذكره ، ص . د -
للتوسع ىف دراسة أسلوب التمويل باملشاركة عرضت العديد من املراجع هلـذا             )12(

  :املوضوع القيم ميكن ذكر اآليت من بينها 
،  االستثمارعملية للبنوك اإلسالمية ، اجلزء السادس ،        املوسوعة العلمية وال   -

  .250 – 205مرجع سبق ذكره ، ص 
الغريب ناصر ، التمويل باملشاركة ىف األربـاح ضـمن برنـامج صـيغ               -

  .159 – 133 ، ص مرجع سبق ذكره اإلسالمية ، االستثمار
كتـاب  : القـاهرة    ( البنوك اإلسالمية حممود االنصارى وآخرون ،     . د -

  .74 – 68، ص ) 1988، أكتوبر ) 8( رقم االقتصاديام األهر
  .627 – 616،  مرجع سبق ذكرهحممد صالح حممد الصاوي ، . د -
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مرجـع   االستثمار) اجلزء السادس (املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية       )13(
  .308 – 292 ، ص سبق ذكره

لة ماجستري غري   رساالغريب ناصر ،التمويل باملشاركة ىف البنوك اإلسالمية ،          -
  .1981، كلية التجارة جامعة املنصورة ، منشورة

 ىف هذا الصدد من تطبيقات العديد من البنوك اإلسالمية القائمة           االستفادةميكن   )14(
... مثل بنك ديب االسالمى وبنوك الفيصل اإلسالمية وبيت التمويل الكـوييت            

 :واملراجع ، ومنها وغريها ، كما ميكن الرجوع للعديد من الندوات واملؤمترات 
املصارف اإلسالمية بـني    حممد عبد احلليم زعري ،      . حسني شحاته ، أ   . د -

  ).غري موضح بيانات النشر (الفكر والتطبيق
خصائـصه ومـشكالته ،     : رفيق املصرى ، النظام املصرىف اإلسالمى       . د -

حبوث خمتارة من املؤمتر الدوىل الثاىن لالقتصاد اإلسالمى ، املركز العـاملى            
 .1985ألحباث االقتصاد اإلسالمى ، جدة ، 

عبد اهللا عبد الرحيم العيادى ، موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية           . د -
 )1981االحتاد الدوىل للبنوك اإلسالمية ، : القاهرة : (املعاصرة 

دار الشروق  : جدة  (غريب اجلمال ، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية         -
 ،1978 ( 

 إدارة املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية ، مدخل        حممد سويلم ،  . د -
 )1987غري موضح الناشر ، : القاهرة (مقارن 

: القـاهرة   (مصطفى عبد اهللا اهلمشرى ، األعمال املصرفية واإلسالم         . د -
 1405اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ، جممع البحوث اإلسـالمية ،            

  )م1985 -هـ 
دمات من تطبيقات بنك فيصل االسالمى وبيت التمويل        استمد الكاتب هذه اخل    )15(

الكوييت ، وشركة الراجحى املصرفية لالستثمار وغريها من البنوك اإلسـالمية           
تقييم املسئولية  : جبانب نتائج دراسته ىف رسالة الدكتوراه ىف إدارة األعمال عن           

  .م1990ة للبنوك اإلسالمية كلية التجارة جامعة املنصورة عام االجتماعي
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  الباب الثالث
  
  
  
  
  

  االسرتاتيجيةاإلدارة 
  والعمليات اإلدارية والتنظيمية

يف البنوك اإلسالمية
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אא

   فى البنك اإلسالمىاالسرتاتيجيةاإلدارة 
  

   :ةالتالييسهم هذا الفصل ىف دعم معلوماتك عن املوضوعات 

  المىستراجتية وأمهيتها للبنك اإلسمفهوم اإلدارة اال  -

  ىف البنك اإلسالمىاالستراتيجيةمستويات اإلدارة   -

 االستراتيجيةاألبعاد األساسية لإلدارة   -

 ستراجتية ىف البنك اإلسالمىمراحل اإلدارة اال  -
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 من املوضوعات احليوية ىف الفكـر اإلدارى        االستراتيجيةيعد موضوع اإلدارة    

 وبناء العالقات بالبيئـة     املواردبتخصيص  املعاصر ، وذلك الهتمامه بالقرارات املتعلقة       
اخلارجية والداخلية على املدى البعيد مع التركيز على دراسـة وحتليـل املنتجـات              
واألسواق وحبث مداخل التعامل مع املنافسني مبا حيقق الغايات واألهـداف طويلـة             

  .األجل

ك  ىف البنـو   االستراتيجيةويهدف هذا الفصل إىل عرض موجز ملفهوم اإلدارة         
اإلسالمية مع بيان أمهيتها وضرورا إىل جانب إيضاح مستوياا وأبعادها األساسية ،            

  . ىف البنك اإلسالمىاالستراتيجيةباإلضافة إىل تناولنا ملراحل اإلدارة 

   وأهميتها للبنك اإلسالمي االسرتاتيجيةمفهوم اإلدارة 
الكلمة األصلية هلا   ونانية عن   الي من احلضارة    strategyنقلت كلمة إستراتيجية    

رتبط مفهومها بـشكل صـارم      ا ، وحيت القرن التاسع عشر       strategosإستراتيجوس  
باخلطط املستخدمة إلدارة قوي احلرب ووضع اخلطط العامة يف املعـارك ، وحـديثاً              

 منظمات األعمال   لدىستخدام  لمة معين خمتلف ، وصارت مفضلة اال      أخذت هذه الك  
  . ادرة والرائدة ، واملهتمة بتحليل بيئتها واملستجيبة هلاخاصة احلديثة منها ، واملب

   ومن بني هذه التعريفات      االستراتيجيةتعددت التعريفات اليت تبني معين اإلدارة       
ـ Higgins & Vinczeما قدمه هيجرت وفينسز     االسـتراتيجية  أن اإلدارة ا حيث يري

   )1(: هي 

 حتديد رسالة املنظمة وغاياـا      العملية اخلاصة بإدارة مهنة التنظيم من حيث      "
وإدارة عالقاا التنظيمية والبيئية ، خاصة مع األطراف املؤثرة واملتأثرة بنشاط املنظمـة     

stakeholders     يف بيئتها الداخلية واخلارجية ومن     ا ، واملقومات األساسية اليت تواجهه  



 219

إلدارة العليا واليت    تم بصورة جوهرية بتصرفات وممارسات ا      ةمث فاإلدارة اإلستراتيجي  
  ). 7/1(ميكن ترمجتها يف صورة عملية متتابعة علي النحو املبني يف  الشكل رقم 

  )7/1(شكل رقم 

  االسرتاتيجيةاإلدارة اإلدارة العليا لعملية ممارسة 
  

   

  

  

  

  

  

األنشطة واخلطط الـيت    : " علي أا    االستراتيجية إىل Thomasويشري توماس   
لتقـاء  التقاء أهداف املنظمة مع رسالتها ، و      ا البعيد مبا يضمن     دىتقرها املنظمة علي امل   

، "  يف نفس الوقـت    عاليةرسالة املنظمة مع البيئة احمليطة ا بطريقة فعالة وذات كفاءة           
 متثل العملية املستخدمة لتطوير وتنقية      االستراتيجيةوبناء علي ما سبق يقرر أن اإلدارة        

  . ئج احلرةوتطبيق القرارات مبا حيقق النتا

ختاذ القرارات املتعلقة   اعين ب  ت االستراتيجيةاإلدارة  : " أن   Glueckويري جليوك   
 مثواها  إىل وتشييعها وتفوقها يف السوق أو سقوطها واختفائها من السوق          ةببقاء املنظم 

هي حترص علي استخدام املوارد التنظيمية املتاحة أفضل اسـتخدام          فاألخري ، ومن مث     
  . ءم مع متغريات البيئة الداخلية واخلارجيةممكن مبا يتوا

 فيعرفــا اإلدارة  stricland واســتركالند  Thompsonأمــا تومبــسون 
ـ        بأا رسم اال   االستراتيجية  البعيـد،   دىجتاه املستقبلي للمنظمة وبيان غاياا علي امل

حتديد الرؤية
والرسالة 
 والغايات

بنــاء
األهداف 

 لتنظيمية ا
صياغـــة 
  االستراتيجية

تطبيــق 
  االستراتيجية

 تقويـم
ورقابــة 
  االستراتيجية
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يئيـة  ار النمط اإلستراتيجي املالئم لتحقيق ذلك يف ضوء العوامل واملـتغريات الب           يواخت
  ".  وتقوميهااالستراتيجيةتنفيذ ، مث داخلياً وخارجياً 

  :  متثل االستراتيجية جند أن اإلدارة Robertومن وجهة نظر روبرت 

عملية اختاذ القرارات املتعلقة بتخصيص وإدارة موارد املنظمة من خالل حتليل           "
غاياـا وأهـدافها     إىلالعوامل البيئية مبا يعني املنظمة علي حتقيق رسالتها والوصول          

  ". املنشودة

 الذي يعد أحد رواد الفكر اإلداري وأشهر الكتـاب يف           Ansoffأما أنسوف   
:  يف جمال منظمات األعمال علي أـا         االستراتيجية فيعرف   االستراتيجيةجمال اإلدارة   

تصور املنظمة عن العالقة املتوقعة بينها وبني بيئتها حبيث يوضح هذا التـصور نـوع               "
 إليـه  الذي جيب أن تـذهب       دى البعيد ، وامل   دىات اليت جيب القيام ا علي امل      العملي

  ". املنظمة والغايات اليت جيب أن حتققها

  :  علي أا االستراتيجية  Chandlerيف حني يعرف شاندلر 

ـ  البعيد و  دىحتديد املنظمة ألغراضها وأهدافها الرئيسة وغاياا علي امل       " بين ت
حتديد وختصيص املوارد املطلوبـة لتحقيـق هـذه األغـراض           أدوار عمل معينة ، و    

  ". والغايات

 جند  االستراتيجيةإذا تفحصنا غالبية التعريفات السابقة وغريها يف جمال اإلدارة          
 البعيد ويهمل العالقات البيئيـة ،       دىأن بعضها يركز علي تصور دور املنظمة علي امل        

التها وغاياا ، يف حني يركز آخـرون        ويهتم البعض اآلخر بأمهية حتديد املنظمة لرس      
 وختصيص املوارد التنظيمية ، ويف هذا الـصدد         االستراتيجيةعلي عملية اختاذ القرارات     

تصور الرؤية املـستقبلية للمنظمـة ،       : " تعين   االستراتيجيةميكننا القول أن اإلدارة     
قات املتوقعـة    البعيد ، وحتديد أبعاد العال     دىورسم رسالتها وحتديد غاياا علي امل     

 الفرص واملخاطر احمليطة ـا ، ونقـاط القـوة           نبينها وبني بيئتها مبا يسهم يف بيا      
 دى املؤثرة علي امل   االستراتيجيةوالضعف املميزة هلا ، وذلك دف اختاذ القرارات         

  ". البعيد ومراجعتها وتقوميها
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ـ   ـدة أبع ـابق أن هناك ع   ـويتضح من التعريف الس     تخالصهاـاد ميكن اس
  : هي 

  .للبنك اإلسالمى Visionضرورة وضع الرؤية املستقبلية  - 1

 البنك اإلسالمى Mission رسالةصياغة ورسم  - 2
  Objectives واألهداف Goalsالتركيز علي ضرورة وضوح الغايات  - 3
 .  للبنك اإلسالمىحتديد وختصيص املوارد واإلمكانات املتاحة - 4
  البعيـد دى املؤثرة علي امل Strategic Decisions االستراتيجيةاختاذ القرارات  - 5

 . ىف كل ما يتعلق حبياة البنك اإلسالمى
   Top Managementاالهتمام بتصرفات وممارسات اإلدارة العليا  - 6

  : لبنك اإلسالمي  فى ااالسرتاتيجيةأهمية اإلدارة 
حتقق املنظمات اليت تم بإدارة عملياا وأنشطتها علي هدي من الدراسـات            

 العديد من املزايا واملنافع ،  منها ما يرتبط بوضوح الرؤية املستقبلية أمـام      االستراتيجية
 وحتقيق عنصر املبادأة لتفاعل املنظمة مع بيئتها ، جبانب إمكانيـة            االستراتيجية ىواضع

 املرضي ، وختصيص مواردها وفق ما يسهم باستغالل         االقتصاديحتقيق املنظمة للعائد    
من نقاط القوة املتاحة وجتنب املخاطر احمليطـة وحتجـيم           االستفادةالفرص املمكنة و  

عوامل الضعف الداخلية وفيما يلي نتناول بعض املزايا اليت تعود علي البنوك اإلسالمية             
   :االستراتيجيةهتمامها باإلدارة امن جراء 

إن صياغة القرارات    : االستراتيجيةوضوح الرؤية املستقبلية واختاذ القرارات       - 1
 تتطلب قدراً كبرياً من دقة توقع األحـداث مـستقبالً والتنبـؤ             ةاالستراتيجي

 منو املنظمـة وبقائهـا ،       التايلمبجريات األحوال مما ميكن من جناح تطبيقها وب       
فاملنظمات الناجحة هي تلك اليت هلا رؤية صائبة عن األمور املستقبلية ودقة يف             

أما املنظمات الفاشلة   . ورا هلذه األم  اهتماما تكرس مواردها و   التايلتوقعاا وب 
 فقط ، ولكن    ةاملالي عيوب واضحة يف حجمها أو مواردها        إىلفال يرجع فشلها    
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وهكذا ميكـن   .  صنع واختاذ القرار اإلستراتيجي    إىلفتقار   اال إىليرجع السبب   
 اليت تم بوضع إستراتيجيات واضحة ألعماهلا حتقق جناحاً         املنظماتالقول أن   

 ومبيعاا وأرباحها ، مبا ميثل عامل حفـز لغريهـا مـن             ملحوظاً يف إنتاجيتها  
  .  املناسبة هلااالستراتيجيةهتمام والعناية ببناء وصياغة  لالاملنظمات

ال تستطيع منظمات األعمـال التـأثري يف         :  البعيد دىالتفاعل البيئي علي امل    - 2
علي  القصري ، فال ميكنها التحكم أو السيطرة         دىظروف ومتغريات بيئتها يف امل    

ائدة ، يف حني ميكنها ذلك من خالل        ـة الس االجتماعية أو   االقتصاديالظروف  
الـيت  . االسـتراتيجية د ، بناء علي قراراا      ـ البعي دىا البيئي علي امل   ـتفاعله

ستجابة السلبية ملا حيدث يف هـذه       لتأثري يف بيئتها ، وليس جمرد اال      متكنها من ا  
 باستغالل الفرص املتاحة وتقلل من أثر       البيئة ، ومن مث ميكن للمنظمة أن حتظي       

 الداخلية وحيسن من عوامـل الـضعف        اطر البيئية مبا خيدم عناصر القوى     املخ
 . الداخلية

أثبتت بعض الدراسات أن هنـاك       :  املرضية ةاملالية و االقتصاديحتقيق النتائج    - 3
مامهـا   اهت مدى للمنظمة و  ةاملالية و االقتصاديعالقة إحصائية إجيابية بني النتائج      

 .  وحتريها دقة اختاذ القرار اإلستراتيجيدى طويلة املاالستراتيجيةباإلدارة 
 تقوي مركز املنظمات يف ظل االستراتيجيةإن اإلدارة  : تدعيم املركز التنافسي   - 4

الظروف التنافسية احمللية أو الدولية ، وتدعم مركز الصناعات الـيت تواجـه             
 من مواردها   االستفادةساعد املنظمات علي    التغريات التكنولوجية املتالحقة ، وت    

تساع سيطرا الفكريـة علـي أمـور        لفنية واملادية والبشرية نظراً ال    وثرواا ا 
 . السوق

 علي كوادر ذات االستراتيجيةإذ تعتمد اإلدارة  : القدرة علي إحداث التغيري - 5
ـ        ة يف إحـداث التغـيري      حتديات ونظريات ثاقبة للمستقبل حتمل معها الرغب

 يـرون   االستراتيجيةكتشاف ، فالقائمون علي وضع وصياغة       لتصحيح واال وا
 . أن التغيري أكثر منه حتدي ومعوق

 علي  االستراتيجيةتساعد اإلدارة    : ختصيص املوارد واإلمكانات بطريقة فعالة     - 6
 البعيـد ، كمـا تـسهم يف         دىتوجيه جهود املنظمة التوجيه الصحيح يف امل      
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 استغالل نواحي القـوة      من  بطريقة فعالة ميا ميكن    استخدام مواردها وإمكاناا  
 .والتغلب علي نواحي الضعف

  :  يف البنك اإلسالمي االسرتاتيجيةمستويات اإلدارة 
 يف البنك اإلسالمي حبسب أكثـر       االستراتيجيةتوجد ثالثة مستويات لإلدارة     

تصني بوضعها واملخهلا  لكل منها مكانتها ومساا والدور املخطط –التقسيمات شيوعاً 
  : ويات يف توتتمثل هذه املس

  .  البنك اإلسالمي ككلمستوى   - 1

 ). القطاعات( األعمال مستوى   - 2
 .  الوظائفمستوى   - 3

  Corporate strategy)مستوى املنظمة ككل (إستراتيجية البنك اإلسالمي     )1(

 الرئيسية علي مستوي البنك ككـل ، إذ ـتم مبجموعـة         االستراتيجيةمتثل  
هتمامها بـاملركز    ا إىلالبنك بشكل عام ، وبالصورة العامة له يف البيئة إضافة           منتجات  

التنافسي وحتديد حصته التسويقية جبانب دورها يف حتديد اإلسـتراتيجيات الفرعيـة            
 االستراتيجيةوحماولة التنسيق فيما بينها ، ومبعين أدق فهي تم بتحليل وتعريف الفجوة           

 حتقيقها، وبيان منهج حتديد املـوارد       إىليت تسعي املنظمة    وحتديد الغايات اجلوهرية ال   
  . وختصيصها بني وحدات األعمال داخل املنظمة

  Business strategyإستراتيجية وحدات األعمال  )2(
تركز إستراتيجيات األعمال علي بيان سبل املنظمة يف التنافس وحتقيق مكانة           

ع معـني ، أو سـوق معـني ، أو           قطا وأ،  كاملة  معينة يف أحد جماالت األعمال املت     
 مـن   مـدى  أكثر تركيـزا وأقـل       االستراتيجيةمنتجات معينة ، وهنا جند أن نطاق        

إستراتيجية املنظمة ككل ، ومن أهم اإلستراتيجيات يف هذا الصدد ما يتعلق بتنميـة              
 املنتجات والترويج ، والتمويل ، والبحوث والتطوير ،         طالسوق ، وإستراتيجيات خط   



 224

عمل ، وحتليل األوضاع البيئية لتحديد الفرص واملخـاطر احملتمـل أن            ل ا وتصميم نظم 
  . واجهها املنظمةت

   Functional Strategyإستراتيجية الوظائف     )3(
تم إستراتيجيات الوظائف مبجال وظيفي حمدد يعمل علي تنظيم اسـتغالل           

بعـد    مـا  إىلمادي كان أو بشري ، ويقـل نطاقهـا          بنك اإلسالمى   مورد معني بال  
هتمام بتحليل أحد عناصر البيئة الداخلية لتحديد جماالت        إستراتيجية األعمال فنجد اال   

 والضعف ، ويزداد التنسيق والتكامل بني األنشطة داخل الوظيفة الواحدة           ةونقاط القو 
   . وأبعاد التفرقة فيما بينهااالستراتيجيةمستويات ) 7/2(ويوضح الشكل رقم 

تدرج مستويات اإلسترتيجية داخل منظمات     ) 7/2(ويتضح من الشكل رقم     
  :  الرموز املوضحة علي الشكل السابق كما يلي إىلاألعمال ، وميكننا اإلشارة 

أساس املعرفة املطلوب النطالقه إستراتيجية التنظيم وهنا ميكننا بناء         ) أ(الرمز   
ـ          عيـد   الب دىالرؤية املستقبلية وحتديد رسالة التنظيم وغاياته الرئيسة علي امل

ويهتم ذا اال كبار رجال اإلدارة العليا املمثلني يف جملس اإلدارة وما تراه             
  .  حلياة املنظماتمومية يف املراحل األوىلاجلمعية الع

معلومات حتليلية عن جمال تنافس بيئي حمدد يواجه أحد القطاعات   ) ب(الرمز   
 جيـب   لتـايل ا وب ة أو سوق حمدد   ك ملنتج معني  لأو أحد جماالت األعمال وذ    

  . الوقوف علي جماالت الفرص أو املخاطر املتاحة

معلومات تفصيلية عن بعض ااالت الوظيفية والتشغيلية احملـددة         ) ج(الرمز   
ألحد اإلدارات أو األقسام اليت تسهم يف بيان نواحي القـوة والـضعف ،              

فة  يف ااالت املتخصصة لوظي  االستراتيجيةويتضح ذلك من تطبيقات اإلدارة      
 أحد جماالت املـوارد البـشرية       والتسويق ، أو جماالت العمليات واإلنتاج أ      

  . املتعددة
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  )2/7(الشكل رقم 
   وأبعاد التفرقة فيما بينهااالسرتاتيجيةمستويات 

  أبعاد التفرقة

مستوى 
  االستراتيجية

إدراك  حميط االهتمام
وحتديد 
 الفجوة

حتديد املوارد 
املطلوبة لسد 
  الفجوة

تصنيف 
صيص وخت

  املوارد

مراجعات 
 مدىعن 

  التقدم

  

  

إستراتيجية البنك 
  ككل

سلسلة 
األغراض  
  الرؤية

  الرسالة

  الغايات

  األهداف

            

  

إستراتيجية 
 وحدات األعمال

البيئة 
  التنافسية 

حتليل (
  الفرص 

  )واملخاطر

         

  

إستراتيجية 
  الوظائف

البيئة 
  الداخلية

  عناصر (

  القوة 

  )والضعف

        

  

 )أ(

12 8 4 1 

11 9 5 2 

6 3 10 

7 

 )ب(

 )ج(
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  : فمدلوهلا كما يلي ) 7/2(أما األرقام املوضحة بالشكل رقم 

  .  احملددةاالستراتيجية يف ضوء الغايات والفجوات ىلاتقومي األداء احل -1

 .  باألوضاع والظروف البيئيةاالستراتيجيةربط الفجوات  -2
 . ربط الفجوات اإلسترتيجية بالقدرات واإلمكانات التنظيمية -3
 .  بناء علي إدراك الفجوات اإلسترتيجيةحتديد الغايات املستقبلية -4
 . وصف اخلطط اإلسترتيجية اليت تسعي لتحقيق الغايات -5
 . حتديد املوارد املطلوبة لكل وظيفة مبا ميكن من تطبيق اخلطط -6
 لكل قطاع   ةإمجاليحتياجات التفصيلية للوظائف يف شكل احتياجات       جتميع اال  -7

 . أو نشاط
ات املتاحة لكـل قطـاع أو       ـحتياجلالوارد واإلمكانات تبعاً    ـصيص امل خت -8

 . نشاط
 . حتياجات املتعددة لكل وظيفةصيص املوارد واإلمكانات تبعاً لالإعادة خت -9

 .  الدقيق للموارد وتوزيعها علي خمتلف الوظائفالتحديد -10
 .  استخدام املوارد اليت مت ختصيصها لكل وظيفةمراجعة -11
 .  من أنشطة األعمال استخدام املوارد تبعاً لكل قطاع أو نشاطمراجعة -12

  االسرتاتيجيةاألبعاد األساسية لعمليات اإلدارة  
ـ ات اإلدارة   ـاسية لعملي ـاد األس ـتتمثل األبع   يف ثـالث    تراتيجيةـاالس

ذه عن كـل    ـوفيما يلي نب  ) 7/3(كل رقم   ـا الش ــة يوضحه ـز جوهري ـركائ
  : ركيزة منها 
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  التطبيق 
 اإلستراتيجي 

  )7/3(الشكل رقم 
  اتيجيةاالسرتاألبعاد األساسية لإلدارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التخطيط
اإلستراتيجي 

 التطبيق االستراتيجي 

 التفكري اإلستراتيجي

لتخطيطا
 اإلستراتيجي 

الرؤية
 والرسالة 

الغايات
 واألهداف

التحليل
 البيئي

االختيار
  اإلستراتيجي

القدرات
اإلبتكارية 
 واإلبداعية 

االستشعار
 البيئي

حتليل 
البيانات 
 وتفسريها

  مواكبة
عوملة الفكر 
 اإلداري

اختاذ القرارات 
  االستراتيجية

  األهداف 
 السنوية

صياغة 
 تسياساال
توزيع
 وختصيص
اهليكل  املوارد

التنظيمي 
 املناسب

العمليات
واألنشطة 
 الداخلية

 القدراتةتنمي
 والكفاءات
 اإلدارية

أبعاد وعناصر 
اإلدارة 

  االسرتاتيجية

التفكري
 االستراتيجي
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بإجياز لكل منها على النحو     ميكننا تناول تلك األبعاد     ) 7/3(ومن الشكل رقم    
   :التايل

   للعاملني يف البنك اإلسالمي  Strategic Thinking التفكري اإلسرتاتيجي  : ًأوال 
 الفرد   توافر القدرات واملهارات الضرورية لقيام     إىليشري التفكري اإلستراتيجي    

 حبيث ميد صاحبه بالقدرة     االستراتيجية وممارسة مهام اإلدارة     االستراتيجيةبالتصرفات  
لتنبؤات املستقبلية الدقيقة ،    اعلي فحص وحتليل عناصر البيئة املختلفة ، والقيام بإجراء          
 ظروف التطبيق والقدرة    معمع إمكانية صياغة اإلستراتيجيات واختاذ القرارات املتكيفة        

 إدراك األبعاد احلرجة واحملورية يف      إىلسب معظم املواقف التنافسية ، باإلضافة       علي ك 
ومن أهم خصائص األفراد ذوي التفكري      .   من مواردها النادرة   االستفادةحياة املنظمة و  

  : اإلستراتيجي ما يلي 

 : القدرة علي بناء الغايات واألهداف     - 1
 وإثارة فكرهم اإلستراتيجي مبا     يتميز اإلستراتيجيون بالقدرة علي شحذ مهمهم     

 ملنظمام ميكن أن تشتق منـها أهـداف         دى بعيدة امل  Goalsينتج عنه وضع غايات     
Obiectives .             ًإن وضع الغايات ليس مهمة أي شخص وإمنا خيتص بـذلك مفكـرا

 وحتليـل   Missionاستراتيجياً ميكنه استنتاج هذه الغايات بعد تدبر رسالة املنظمـة  
  .  سلسلة األغراض اليت تسعي املنظمة لتحقيقها)7/4(وضح الشكل رقم وي. ألبعادها

  )7/4(شكل رقم 
  سلسلة أغراض املنظمة

  

  

  

  

  

  

Vision 
 ةــالرؤي

Mission 
 الرسالــة

Goals 
 الغايــات

Objectives
 األهـــداف
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 . البصرية النافذة والفراسة يف وزن األمور     - 2
 اإلستراتيجي بعداً مهماً يف قراراته وتصرفاته ، ومن مث جيب           ديرمتثل فراسة امل  

ألمور املختلفة خاصة وهو يتعامل مع مستقبليات       أن يتحلي حبسن البصرية ودقة وزن ا      
 مـدير للافـذة   يكتتفها العديد من نواحي الغموض ، وتزداد أمهية البصرية والرؤية الن          

Vision اإلستراتيجي دى كلما اتسع امل Strategic Range  ذلك الذي ميثل الفرق ، 
  ). 7/5( رقم  واملوقف املأمول مستقبالً كما يتضح من الشكلىلابني املوقف احل

  ) 7/5(شكل رقم 
   اإلسرتاتيجيدىامل

  

  

  

  

  

  

  : االستشعار البيئي  - 3

إن حتديد ما الذي نريد حتقيقه ال ميكن أن يتم مبعزل عن دراسة وحتليل البيئـة              
ومتثل الفـرص   . ا من خماطر ومعوقات   ـاخلارجية مبا توفره من فرص أو ما ينتج عنه        

منها ، بينما متثل املعوقـات واملخـاطر قيـوداً           االستفادةالبيئية ، ميزة متاحة ميكن      
  . وحمددات تعوق ممارسات وأنشطة املنظمة

 قد تبين بصورة رئيسية علي اغتنام فرصة متاحة بالبيئة ، كالعمل            االستراتيجيةف
 من التطور التكنولوجي    االستفادةعلي إشباع حاجات ورغبات األفراد غري املشبعة أو         

ة اليت يرغبها األفراد ، كما جيب مراعاة املعوقات واملخاطر          يف تطوير املنتجات بالصور   
 املناسبة وقد تكون القيود دينية ومتثل       االستراتيجيةالبيئية ملا هلا من أثر بالغ علي وضع         

املوقف 
  املأمول
 مستقبالً

وقف امل
  ثقاىف- قيمي– بيئي– فكرى–زمىن احلاىل

 املدى االستراتيجي
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معتقدات األفراد الراسخة وقيمهم األساسية اليت قد يصعب يف الكثري مـن األحيـان              
 إىلية نتيجة تفشي البريوقراطية البيئية ، هذا         تلك القيود إدار   نالتغلب عليها ، وقد تكو    

  . وغريها... جانب القيود التكنولوجية والتمويلية والتنافسية 

 : مهارات حتليل البيانات واملعلومات وتفسريها     - 4
تعد البيانات واملعلومات مبثابة الدم الذي جيري ليعطي اإلنسان احلياة فيستمر           

ف حياة املنظمات علي وجود تلـك البيانـات         النبض وميارس أنشطته ، كذلك توق     
 العديـد مـن     لديـه واملعلومات وتدفقها وحسن استخدامها ، واملفكر اإلستراتيجي        

 تلك املتعلقة بالغـد     إىل وما مت باألمس ، ولكنه يف حاجة         اليومالبيانات عن معامالت    
ديد مـن   بصورة أكثر إحلاحاً ، ولذا جنده يتوقع بعضها ويتنبأ وحيسب ، ويتصل بالع            

اجلهات ويتجسس أحياناً ليحصل علي تلك البيانات املستقبلية أو تلك الـيت أعـدا              
إن قدرة اإلستراتيجي علي حتليل البيانـات       . املنظمات املنافسة للتعامل يف سوق الغد     

 ال يقل عـن جتميـع تلـك    االستراتيجيةختاذ قراراته اوتفسريها الستخالص النتائج و  
  . يبها يف فئات تسهل من استخدامها بعد ذلكالبيانات وتسجيلها وتبو

 : ختيار اإلستراتيجي مهارة اال   - 5
ختاذ قرار باختيار منط    ديد من املواقف اليت تتطلب ا     غالباً ما يواجه اإلستراتيجيون الع    

إستراتيجي معني دون آخر ، فهناك بدائل إستراتيجية ختتلف أمهيتـها حـسب الظـروف               
  : ظمة وميكن القول أن البدائل األساسية لإلستراتيجيات تتمثل يف واملتغريات اليت تواجهها املن

  . ىلاإستراتيجية البقاء علي الوضع احل  -أ 

 .  والنموإستراتيجية التوسع  -ب 
 . نكماشإستراتيجية اال  -ج 

ـ                 ديرولكل بديل منها العديد من البدائل الفرعية ، ومن مث جيـب علـي امل
يلة ملواجهة املوقف التنظيمي ويعـدد      اإلستراتيجي أن يقوم حبصر اإلستراتيجيات البد     

  . مزاياها وعيوا ومربرات تطبيق كل منها مبا يسهم يف حسن اختياره ألفضلها
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 مهارة حتديد املوارد واإلمكانات املتاحة واستخدامها بكفاءة     - 6
 املنظمة العديد من املوارد سواء كانـت ماديـة ، أو بـشرية ، أو                لدىتتوفر  

 القـدرة   لديه اإلستراتيجي أن تكون     ديرباملعلومات وجيب علي امل   تكنولوجية ، أو تتعلق     
 ختصصاا ،   مدى ختصيصها وحسن استخدامها ، مبعين حتديد اآلالت ونوعيتها و         علي

واملباين والتركيبات واملواد املطلوبة والتيـسريات ، واخلـدمات املاديـة واملعنويـة             
ريـة املطلوبـة وإعـداد العـاملني        ات املطلوبة ، كذلك حتديد اهليئة اإلدا      االستثمارو

 جانـب بيـان     إىلونوعيام ومهارام ، والكفاءات الفنية الواجب توافرها ، هـذا           
ومن مث فمن األبعـاد اهلامـة بيـان املـوارد           . مستوي التكنولوجيا الواجب توفريه   

واإلمكانات اليت ينبغي تعبئتها لتحقيق غايات وأهداف املنظمة مبا يساعد علي حتديـد             
) خلإ  ...اخلطط ، السياسات ، الربامج    (ظمة  ريقة اليت ينبغي أن تسري علي هديها املن       الط

، وكيف حنقق ما نريد ؟      )االستراتيجية(وهذا يوضح لنا أن هناك فرقاً بني ماذا نريد ؟           
  ). اخلطط والسياسات واإلجراءات(

 :  بني املنظمة وبيئتها احمليطة االجتماعيالتجاوب    - 7
 احملافظة علـي مـوارد تلـك البيئـة          إىلة مع بيئتها يؤدي     إن جتاوب املنظم  

واستثمارها أفضل استثمار ، وتفاعل املنظمة مع تلك البيئة فيما يتعلق ببحث مشاكلها             
 جانب عدم إحلاق الضرر بتلك البيئة سواء من         إىلوحماولة املسامهة يف عالجها ، هذا       

تجاا ، كما جيـب أن تراعـي        خالل عملياا الصناعية وخملفاا ، أو من خالل من        
املنظمة مصاحل عمالئها ومورديها ومجاهريها بصفة عامة ، وأن حتسن مـن عالقاـا              
باحلكومة واملنظمات املرتبطة ا ، وأن تبين عالقاا باملنافسني علي أسـس رشـيدة              

   .  Social Responsibilityة االجتماعيوعقالنية ، وذلك ما يطلق عليه املسئولية 

ة ميثل بعداً هاماً عنـد بنـاء        االجتماعي شك أن رعاية املنظمة ملسئوليتها       وال
وب مـع  ا التجدى ماـعتبارها  يفذـتأخ ة ، واليت جيب أنـراتيجية املناسـاإلس

رعاية مصاحل خمتلف الفئات املتعلقة معها ، ومبا حيافظ علي معدل منوهـا يف األجـل                
  . الطويل

   



 232

 : مواكبة عوملة الفكر اإلداري  - 8
جيب أن يتعرف املفكر اإلستراتيجي علي أبعاد العوملة اإلدارية الـيت حتكـم             

ألعمال الدولية ، فلم تعد البيئة احمللية هي املؤثر         ت ا املعامالت السائدة فيما بني منظما    
 ومراجعتها بل تدخلت عوامـل البيئـة        االوحيد عند صياغة اإلستراتيجيات وتطبيقه    

واء بصورة مباشرة أو غري مباشرة ، فإنتـاج الفكـر           العاملية وأصبحت هلا هيمنتها س    
تفاقات ، وإبرام اال  اإلداري اإلستراتيجي ، وتكوين حلقات اجلودة باملنظمات الكبرية         

الدولية املتعلقة بتنظيم عملي اإلنتاج والتسويق والتمويل وإدارة الثروة البشرية ، وغريها  
 مراعاا والتحسب هلا حبيث جتد      من أبعاد عوملة الفكر اإلداري أصبحت حمددات جيب       

  . كاناً علي الساحة الدوليةممنظمات األعمال هلا 

  : االستراتيجيةختاذ القرارات االقدرة علي  - 9
 الذي  دىيتميز القرار اإلستراتيجي عن غريه من القرارات بالشمول وطول امل         

لقرارات جبميع خصائص كل من ا    كر اإلستراتيجي أن يلم     فجيب تغطيته ولذا جيدر بامل    
  )2( : التايل والقرارات التشغيلية واليت ميكن ذكر أمهها علي النحو االستراتيجية

  : ةالقرارات اإلستراتيجي  - أ 
  :  بعدة مسات ميكن تناوهلا كما يلي ةتتميز القرارات اإلستراتيجي   

 واختـاذ   االسـتراتيجية عادة ما يتم بناء      : املركزية يف املستويات العليا         -
 يف أعلي املستويات اإلدارية املتمثلة يف جملس إدارة         االستراتيجية القرارات

، وذلك إلملـامهم بامكانـات       العام للشركة ومساعديه   ديراملنظمة أو امل  
القـام باجلمـاهري    تهم بظروفها احمليطـة ، وع     فوموارد املنظمة ، ومعر   

  . ختالف نوعياماخلارجية علي ا

إذ علي املنظمة أن تتخذه مـسبقاً        :  حتمياً يعد القرار اإلستراتيجي قراراً        -
ـ    األخرىحيت ميكن أن تبين عليه القرارات اإلدارية والتشغيلية          يس  ، ولذا فل

 . ختاذه قبل البدء يف عمليام اإلدارية والتشغيليةأمام املنظمة مفر من ا
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إذ غالباً ما متثل معـامل       :  بعدم التكرار  االستراتيجيةتتميز القرارات         -
 جتـده بـني     التايليسية تسري املنظمة علي جها دون تغيري يذكر ، وب         رئ

 . قرارات اإلدارة اليت تستمر املنظمة يف العمل ا دون تغيري لفترات طويلة
ـ فالقرارات   : قرارات قليلة نسبياً يف عددها          -  تتـسم   تراتيجيةـاالس

لعديد من   ا يتكامل تفصيلية ، وإمنا     تبالشمول ، وهلذا فهي ليست قرارا     
 . النقاط يف قرار إستراتيجي واحد

 االسـتراتيجية عادة ما ختدم القـرارات      :  الطويل   دىقرارات تتعلق بامل       -
 . قد متتد لتشمل حياة املنظمة بكاملهابل فترات زمنية طويلة نسبياً 

 نقـاط   االستراتيجيةغالباً متثل القرارات    : قرارات تتعلق باملنظمة ككل          -
 . خدمة خمتلف اإلدارات واألقسام والوحدات اإلدارية باملنظمةمتكاملة يف 

ـتم   :  اخلارجيـة  اقرارات تم بتنظيم العالقة بني املنظمة وبيئتـه            -
 بالبيئة اخلارجية للمنظمة ، إذ منها تستمد املنظمة         االستراتيجيةالقرارات  

نظمـة   اسـتمرار امل   نمواردها املادية والبشرية واليت حتدد بشكل كبري م       
 يف هذه البيئة غالباً ما تفـرز املنظمـة          كواستقرارها بتلك البيئة ، كذل    

 بالبيئة  االستراتيجيةمنتجاا وأنشطتها وخمرجاا ، وهلذا ترتبط القرارات        
 . رتباطاً وثيقاًاخلارجية ا

 : القرارات التشغيلية   - ب 
رات تتميز القرارات التشغيلية بعدة خصائص هي يف الغالب علي نقـيض القـرا            

   : التايل وميكن بيان أمهها علي النحو االستراتيجية
التخصيص املناسب للموارد علي العمليات،     تتعلق القرارات التشغيلية ببيان      -

  . فيما يسمي جبدولة اإلنتاج والعمليات ... اآلالتوكذلك العاملني 
مستويات املخرجات اليت تعمل املنظمـة علـي        توضح القرارات التشغيلية     -

 وذلك ببيان خصائصها وأبعادها ومقاسـاا ودرجاـا وأشـكاهلا           اإنتاجه
 . التفصيلية
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 حملها املنظمة ت اليت ت  التكاليفشيد النفقات و  تعمل القرارات التشغيلية علي تر     -
 ثابتة أو متغرية للوحدة     التكاليفيف سبيل عملياا اإلنتاجية ، سواء كانت هذه         
 ...و املواد أو الطاقةالواحدة أو موعة الوحدات ، من العمل أ

 ، حيث يتم اختاذها علي مستوي   تتخذ القرارات التشغيلية بصورة المركزية     -
 . اإلدارات واألقسام التشغيلية ، كل حسب ظروفه ومتطلباته

 ، فغالباً ما تكون هذه القـرارات         القصري دىتتعلق القرارات التشغيلية بامل    -
 . شهرية أو أسبوعية أو حيت يومية

يومية كمـا سـبق      ، فقد تكون     رات التشغيلية بصورة متكررة   تتخذ القرا  -
  .  نتظام سري العمليات اإلنتاجيةالقول وذلك لضمان ا

   التخطيط االسرتاتيجي   : ًثانيا
 رسالة املنظمة يف    ة عملية صياغ  إىل ، ويشري    االستراتيجيةوهذا جوهر اإلدارة    

بلية ، وإعدادها لعمليات التحليل     ضوء رؤيتها اجلوهرية ، وبناء غايتها وأهدافها املستق       
البيئي اخلارجي والداخلي مبا ميكنها من الوقوف علي الفرص والتهديدات احمليطـة ،             

تميز ا املنظمة ، ويساعدها ذلك يف عملية االختيار         تكذلك نقاط القوة والضعف اليت      
  .االستراتيجي

  : )3( ةالتالييشتمل جمال التخطيط االستراتيجي علي العناصر 
  .حتديد فلسفة ورؤية ورسالة البنك اإلسالمي -
 . ا خالل الفترة القادمةه حتقيقإىلإرساء الغايات واألهداف اليت يسعي البنك  -
وقوف علي نقاط التهديـد والفـرص       لحتديد وحتليل العوامل البيئية اخلارجية ل      -

 . املطروحة أمام البنك اإلسالمي
قوف علي نقاط القوة والضعف املتاحة      حتديد وحتليل العوامل البيئية الداخلية للو      -

 . بالبنك اإلسالمي
 االسـتراتيجية  املتاحة أمام البنك اإلسالمي واختيار       االستراتيجيةدراسة البدائل    -

 . الواجب االعتماد عليها لتحقيق غايات وأهداف البنك
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 الذي ميكـن   SWOTويف هذا الصدد ميكننا التعرض بإجياز لتحليل 
 إذ يـستعني خمططـو    . )4( تيجيتها املـستقبلية  املنظمة مـن رسـم اسـترا      

 إىل بعدد من األدوات واملصفوفات اليت تسهم يف التوصل          اليوم االستراتيجية
طبيعة العالقة بني العوامل واملتغريات البيئية املؤثرة ، مثل مصفوفة مجاعـة بوسـطن              

ـ ا. SWOTتريك ، وحديثاً قدمت مصفوفة      إليكال  االستشارية ، ومصفوفة جينري    يت ل
تسهم يف إجراء التحليالت اخلاصة بعوامل البيئة اخلارجية ، وتلـك املتعلقـة بالبيئـة               

 ما يوجد بالبيئة اخلارجية من فرص أو ديـدات ،           إىلالداخلية ، وذلك بغية الوصول      
  . وما يوجد بالبيئة الداخلية من نقاط قوة أو ضعف

ـ ، ميكننا القول أن هنـاك       ) 7/6(وكما نري يف الشكل رقم        أبعـاد   ةأربع
  .  تعتمد علي نتائج التحليل البيئي اخلارجي والداخلياالستراتيجيةللتوجهات 

  )7/6(الشكل رقم 
  SWOTنتائج حتليل 

العوامل الداخلية 
  

  العوامل اخلارجية

 (S)نقاط القوة 
  /قوة يف التمويل 

  ...التسويق/  األفراد 

  (W)نقاط الضعف 
  / ضعف يف التمويل 

  ...يق التسو/ األفراد 
 (SO)استراتيجية   (O)الفرص 

Maxi – Maxi  
 (WO)استراتيجية 

Mina – Maxi 

نقاط متثل مزايا نسبية للمنظمة 
ة االقتصاديمتاحة نتيجة الظروف 

ة والسياسية االجتماعيو
  .وغريها... والتكنولوجية 

االعتماد علي نقاط القوة املتاحة 
 من االستفادة املنظمة يف لدى

  .يف السوقالفرص الساحنة 

اإلعتماد علي االستراتيجيات 
التنموية لتغطية نقاط الضعف 

 االستفادةوعالجها حيت ميكن 
 .من الفرص املتاحة بالسوق

   (ST) استراتيجية  (T)التهديدات 
Maxi – Mini  

  (WT)استراتيجية 
Mini – Mini  

ر ومعوقات أمام طنقاط متثل خما
املنظمة نتيجة الظروف 

ة ماعياالجتة واالقتصادي
... واملنافسة والتكنولوجيا 

  وغريها

اإلعتماد علي نقاط القوة لتكون 
علي مستوي التهديدات 

وتتكيف معها وحتاول حتجيمها 
  .وختفيف آثارها

اإلعتماد علي ختفيض حجم 
العمليات أو املشاركة حيت 
ميكن عالج نقاط الضعف 
  .ومواجهة التهديدات
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اميكية فبعض هذه العوامل    بالدينية تتسم   إن العوامل اخلارجية والعوامل الداخل    
خر يتسم باخنفاض قابليته     ، بينما جند أن بعضها اآل      ةتتغري بشكل كبري وبصورة مستمر    

) 7/7( فكما يتضح من الشكل رقـم        االستراتيجيةويؤثر ذلك علي واضعي     . للتغيري
 تتبـع   معينة ىف املاضى ، ومع استمرارية التحليـل والتغـيري         جيب البدء باستراتيجية    

  . تباع استراتيجية مغايرة يف املستقبل يف احلاضر ، ويتم التركيز علي اىأخراستراتيجية 

  )7/7(الشكل رقم 
  SWOTتباع اسرتاتيجيات متعددة مع الزمن نتيجة ديناميكية حتليل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التطبيق اإلسرتاتيجي : ًثالثا 
  :  ما يلي االستراتيجيةومن أهم متطلبات تطبيق 

  

W S داخلى 
 خارجى

WO SO O 

WT ST T W S داخلى
خارجى

WO SO O 

WT ST T W S داخلى 
 خارجى

WO SO O 

WT ST T 

 المستقبل

 الحاضر

 الزمــن الماضى
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 : األهداف السنوية  -أ
وية بطريقة المركزية حسب الفروع والقطاعـات       نجيب حتديد األهداف الس   

واإلدارات واألقسام حبيث تتم بصورة مرحلية ، ومؤسسة علي عملية املشاركة وتفيد            
  : األهداف يف حتديد 

  . أسس توزيع وختصيص املوارد -

 . املعايري الضرورية لتقييم األداء -
 . حتقيق األهداف طويلة األجل التقدم يف مدى -
 . األولويات اخلاصة باألفراد واإلدارات واألقسام -

 : صياغة السياسات   - أ 
متثل السياسات املبادئ والقواعد العامة احملددة واملرشدة للتطبيق إذ تعد لتوجيه           

  . العمل والنشاط مبا يساعد علي حتقيق األهداف املوضوعة

العاملني للتعرف علي املطلوب من كـل       ين و دير من امل  تساعد السياسات كالً  
 بنجاح كما أا توفر أسس الرقابة اإلداريـة         االستراتيجية ميكن تطبيق    التايلمنهم ، وب  

الصحيحة وتسمح بالتنسيق فيما بني الوحدات التنظيمية وختفض من الوقت املطلوب           
ـ               ون الختاذ القرارات ، وقد تكون السياسات عامة علي مستوي املنظمة كما قـد تك

  .حمددة ومتخصصة إلدارة معينة

 : توزيع وختصيص املوارد  -ج
يعد ختصيص املوارد من أنشطة اإلدارة العليا ، ويعتمـد التوزيـع الـصحيح              

حيث متتلـك   . للموارد علي مراعاة األولويات املوضوعة يف صورة األهداف السنوية        
  : كل منظمة العديد من املوارد من بينها 

  . ةاملالياملوارد  -
 . وارد املاديةامل -
 . املوارد التكنولوجية -
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 . املوارد البشرية -
 . املوارد املعنوية -

وتوزيع املوارد علي اإلدارات واألقسام ال يـضمن جنـاح عمليـة تطبيـق              
 وإمنا يتطلب األمر مراعاة احلفاظ علي املوارد النادرة ووقايتها ، ومراعاة            االستراتيجية

عتبـار   ضرورة األخذ يف اال    إىلخصيص ، باإلضافة    املعايري واملقاييس املختلفة عند الت    
املخاطر والتهديدات املختلفة ، وأخرياً جيب أن يراعي عند ختصيص املوارد الدقـة يف              

  . اإليهمعرفة احتياجات كل إدارة ووقت احلاجة 

 : بناء ويئة اهليكل التنظيمي املناسب    -د
 كذلك تعاملها مـع   ،واقإن قيام املنظمة بالتعامل مع سوق واحد أو عدة أس       

منتج واحد أو عدة منتجات الشك يؤثر علي اهليكل التنظيمـي ، فاالسـتراتيجيات              
 إىلالبسيطة يالئمها التنظيم الوظيفي ، أما االستراتيجيات املعقـدة فهـي يف حاجـة        

قد تكون حسب املناطق أو املنتجات أو       (هياكل تنظيمية خمتلفة حسب ظروف التطبيق       
  ...).العمالء 

ؤثر علي الهيكل التنظيمي الواجب      المختارة ي  االستراتيجيةوهكذا نجد أن نوع     
 تعتمد علي منتج واحد أو تتعامل مـع سـوق واحـدة             االستراتيجيةتباعه فإذا كانت    ا

فالتنظيم الوظيفي يكون هو األنسب ، بينما إذا اعتمدت علي النمو والتوسع فإنها حينئذ              
أنماط التكنولوجيا التي تستعين بها ويتشتت عمالؤها       تنوع منتجاتها وأسواقها وتختلف     

وتتعدد مراحل اإلنتاج ، حينئذ نجد أن التنظيم علي أساس الغرض يكون هو األكثـر               
  . مناسبة لوضعها

 : اإلدارة الفعالة للعمليات واألنشطة الداخلية    -هـ
ـ          ة العمليـات   يتطلب األمر لنجاح عملية التطبيق االستراتيجي مراعـاة كاف

 وتناسقها ووضوحها حيت يسهم ذلك مع       اطمئنان علي اكتماهل  واألنشطة الداخلية واال  
العوامل األخرى يف التطبيق الصحيح لإلستراتيجية ، ومـن بـني العوامـل املتعلقـة               

  : بالعمليات واألنشطة الداخلية الواجب مراعاا 
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دقـة  حبيث تتميز بالواقعيـة والثبـات وال       : بناء املعايري لقياس األداء    •
  . والوضوح وسهولة الفهم واالستيعاب

ـ        : الدافعية ونظم احلوافز   •  دىيرتبط نظام املكافأة والتحفيز النـاجح مب
 وإن كانت هناك صعوبة يف ربـط        االستراتيجيةإلجناز والتقدم يف تنفيذ     ا

 نظراً لطول أجلها ، إال أن ذلك جيـب أال           االستراتيجيةاحلافز بتحقيق   
 إىلاملناسبة فيمكن تقسيم األجـل الطويـل        م احلفز   ظيربر عدم وضع ن   

 . آجال قصرية
ردع لللواضح والدقيق والعادل    اجيب أن يوضع النظام      : الردع والعقاب  •

والعقاب حبيث تضمن املنظمة عند تطبيق استراتيجياا منع السلوك غري          
املرغوب وحتاول منع األخطاء والتصرفات اليت تعطـل مـن التقـدم            

 . واإلجناز

 ين وتنمية القدرات والكفاءات اإلدارية والقيادية تكو   -و
إن توفري وتنمية القدرات والكفاءات اإلدارية والقيادية هو مفتاح جناح التطبيق           

  : اإلستراتيجي ، وهذا يتطلب 

  . االستراتيجيةحتديد عدد األشخاص املطلوبني لتطبيق  -

 . بيان سبل تنمية قدرات ومهارات الكوادر البشرية املطلوبة -
 . ين املطلوبني يف كل عمل أو نشاطديربيان خصائص القادة وامل -

إن لكل استراتيجية متطلباتهـا مـن الكـوادر اإلداريـة ذات المواصـفات              
  . والخصائص التي قد تتفق مع غيرها من االستراتيجيات

  :  يف البنك اإلسالمي االسرتاتيجيةمراحل اإلدارة 
يف البنك اإلسـالمي سـنتناول هـذا         االستراتيجيةنظراً ألمهية وضع وإدارة     
   : التايل علي النحو االستراتيجيةاملوضوع من خالل مراحل إدارة 
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  :  بناء الرؤية وصياغة الرسالة   : ًأوال
 اليت  Vision الفعالة تتمثل يف بيان الرؤية االستراتيجيةنطالق لبناء إن نقطة اال

ختراق حجـب   ة وحسن توقع ال    فراس إىلا ، وهي حتتاج     إليهيسعي البنك اإلسالمي    
كما جيب  الزمن وحتديد املكانة اليت جيب أن يكون عليها البنك بعد فترة زمنية طويلة،              

البنك من أجلـه     الىت تشري إىل الدور األساسى الذى أنشىء         Missionحتديد الرسالة   
ومتثل اخلصائص الفريدة واملميزة للبنك اإلسالمي عن غريه من املنظمات ، إذ تكشف             

سالة البنك اإلسالمي عن السبب يف وجوده وتدل علي منتجه األساسي أو األسواق             ر
  .  حتقيقهاإىلاليت خيدمها واحلاجات األساسية اليت سيحاول إشباعها واملنافع اليت يسعي 

رسالة البنوك اإلسالمية جيب أن تشمل دراسة وحتليل جمموعـة العمـالء            إن  
عد البنك اإلسالمي يف حتقيق ذلـك واملـوارد         الذين خيدمهم والتكنولوجيا اليت ستسا    

رسالة املـصرف   ) 7/8(ويصور الشكل رقم    .  وغريها …البشرية اليت ستدعم أداءه     
  )5(. كمثال لرسالة البنك اإلسالمياإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية مبصر 

  : وضع وصياغة الغايات واألهداف  :  ًثانيا 
 ، وتوضح أولوياا    االستراتيجيةالقرارات  تسهم الغايات واألهداف يف إصدار      

وأمهية كل منها ، كما تسهم يف بيان املنتجات واألسواق وحتدد ما جيب التركيز عليه               
 ، كما تسهم يف بيـان       ةالتاليمنها ، ويساعد وضع األهداف التنظيمية يف املستويات         

مي ومن مث ، فإن البنك      وأخرياً فإا تسهم يف تقييم أداء البنك اإلسال       . مراكز املسئولية 
.  وضع أهداف موضوعية وواضحة وعادلة وقابلـة للتحقيـق         إىلاإلسالمي يف حاجة    

   : ةالتاليوميكننا التعرض هلذا املوضوع من خالل عرض األبعاد 
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  )7/8(الشكل رقم 
  )رسالة املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية مبصر ( لرسالة البنك اإلسالميمثال

  
رسالة

حنـن 

 ىنسع

 نقدم

 نطور

نؤكد

نسرع 

 لعمالئنا
الكرام 

دف 

 املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية

 اإلسالمي يف اال املصريف االقتصاديلتطبيق الفكر

خدمات مصرفية واستثمارية وجتارية واستشارية 

 العمل والتقنية أساليباألداء باستخدام أحدث 
التكنولوجية والنظم احلديثة

 عاليةخالل فريق عمل ذو كفاءة وقدرة شخصية من 
  ووالء وإلتزام ذايت بالقيم واملبادئ املهنية واإلسالمية

 ني واملرتقبنيإلىاإلستجابة الحتياجات املتعاملني احل

 االرتقاء مبستوي إىلة االقتصادي دعم مسرية التنمية إىل
 ة االجتماعي الوفاء باملسئولية إىلاملعيشة يف اتمع

 من األفراد واملؤسسات علي املستويني احمللي والدويل

, 

, 

, 

, 

, 
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  : يم أساسية يف ماهية الغايات واألهداف مفاه
 ، ويف   االسـتراتيجية تعد األهداف أويل اخلطوات الالزم حتديدها عند صياغة         

   : التايلهذا الصدد ميكننا التعرض لبعض املفاهيم ، وذلك علي النحو 

   Goals: الغايات    

 حتقيقهـا   إىلالمي  ـة اليت يسعي البنك اإلس    ـ النتائج النهائي  إىلتشري الغايات   
ة املؤثرين واملتأثرين بنـشاط البنـك       ـيد ، حسب ما يتوقعه جمموع     ـ البع دىعلي امل 
ن يبحثـون عـن     وفاملستثمر.  اخل …المي ، مثل العمالء ، العاملني ، اتمع         ـاإلس

ون عن جو عمـل مـادي       ـون يبحث ـاءة ، والعامل  ـالبقاء والنمو والتكيف والكف   
ـ  اً إسـالمي  اًون يريدون بنك  ومعنوي مريح ، واملوردون واملمول      يف عملياتـه    اً موثوق

  . وهكذا…وممارساته 

   :  Objectivesاألهداف    

اليت تسعي البنوك   احملددة بصورة أكثر دقة     النتائج النهائية    : إىلتشري األهداف   
 ومع أن البعض ال The Specific results that Islamic Banks حتقيقها إىلاإلسالمية 

د آخرين يفرقون بينهما علي أسـاس       ـ، جن Goals و   Objectives ييفرق بني مفهوم  
   :أن 

ـ إىلتشري : Goals الغايات  - ة الواجـب  ـ األهداف اليت تتميز بالغايات النهائي
 مثل هدف تعظيم العائد Long –run- open- endedا إليهحتقيقها ، وهلذا يشار 

Return  Maximization . الغاياتوهلذا توضع هذه  “Goals” صـفة  ة آخـذ 
 To achiever. حتقيق أعظم أو أفضل عائد: العمومية والشمول واألفضلية مثل 

greater or better Rate Return .  

 تلك األهداف الوسطي املطلوبـة لترمجـة      إىلوتشري   : Objectives: األهداف   -
متثل معلمات  البنك اإلسالمى ورسالته إىل نواحى حمددة ميكن قياسها حبيث          مهام  
  .  تطبيق البنك اإلسالمي لرسالته ومهامه املختارةعند
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  : تطبيق املفاهيم السابقة علي أحد البنوك اإلسالمية ) 7/9(ويوضح الشكل رقم 

  )7/9(شكل رقم 
  العالقة بني الغايات واألهداف يف أحد البنوك اإلسالمية

  : الغايات  

ل املناسب  حفظ أمواهلم واستثمارها ، واحلصول علي التموي       : املتعاملون 
  . واحلفاظ علي سرية معامالم واحلصول علي عائد شرعي

احلصول علي أجر مناسب وحوافز ومكافآت مناسبة وجـو          : العاملون 
  . مادي ومعنوي مناسب

بقاء البنك اإلسالمي ومنوه يف اتمـع واسـتثمار أمـواهلم            : املسامهون 
  . وحتقيق عوائد مناسبة

 يف حل مشاكله وتناول     ة اتمع واملسامهة  دمخبنك يعمل علي     : اتمع 
  . هتمامقضاياه باال

  : األهداف  

احلفاظ علي مركز الريادة بني البنوك اإلسالمية وفقاً للمعايري واملؤشـرات            
  .  امليزانيةإمجايلاملصرفية املتعارف عليها مثل صايف الربح و

تركة واخلاصـة    ميزانيات البنوك التجارية املش    إمجايلزيادة حصة البنك يف      
  %. 20 إىل% 17من 

 جممع البنوك التجارية املـشتركة      لدى الودائع   إمجايلزيادة حصة البنك يف      
  %. 25 إىل% 21واخلاصة من 

  %. 80 إىل% 73زيادة التوظيف احمللي من  
التوسع يف أنشطة صناديق الزكاة وذلك بتقدمي خدمات جديدة من خالل            

  . الفروع املنتشرة جغرافياً
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 أن األهداف تبين علي أساس الغايات ، وميكـن القـول أن             خالصة القول و
ـ   إىل متثل ما يرمي البنك اإلسالمي       Goals الغايات  البعيـد وهـي   دى حتقيقه علي امل

بطبيعتها أهدافاً عامة توضع بشكل جمرد مثل هدف تعظيم العائد أو هـدف النمـو               
هلذا فهي ترتبط ارتباطـاً وثيقـاً       ة ، و  االجتماعيلتزام باملسئولية   والتوسع أو هدف اال   

  . ا اإلدارة العليا بالبنك اإلسالميمهد ، إذا جيب أن حتداالستراتيجيةب

 متثل أهدافاً علـي املـستوي       Objectives، يف حني أن األهداف الفرعية       هذا
التخطيطي والتشغيلي وتم اإلدارة بتحديدها لبيان أكثر تفصيال وإيضاحاً لألهـداف           

  .  للنتائج الواجب حتقيقها علي مستويات زمنية أقلالعامة، كمرشد

  : أمهية وضع األهداف       - أ 

  : هناك عدة نواحي تربز لنا ضرورة وضع األهداف من أمهها 

ـ      : تعد األهداف من أهم عناصر التخطيط      - 1  بوظيفتـه   ديرال ميكن قيـام امل
 إىلالتخطيطية دون وجود أغراض وأهداف واضحة يسعي البنك اإلسـالمي           

قها ، فتبين عمليات التنبؤ وتصاغ السياسات واإلجراءات والقواعد وتعـد           حتقي
  . املوازنات والربامج لتحقيق أهداف معينة

إن األغراض واألهداف  اليت يـسعي       :  القرارات الختاذتعد األهداف مرشداً     - 2
 حتقيقها تعترب العامل احملدد ألنـواع القـرارات املناسـبة           إىلالبنك اإلسالمي   

يت يواجهها ، كما أا تفسر سبب تأثر البنك اإلسالمي بالظروف           للمواقف ال 
  .  فالقرارات مرتبطة باألهداف ومستمدة منهاالتايلالبيئية احمليطة ، وب

علي وضع األهداف يف املـستويات       : تساعد األهداف يف املستويات العليا     - 3
ليا ميهـد   إن وضع األهداف اخلاصة بالبنك اإلسالمي يف املستويات الع         : ةالتالي

ويساعد يف وضع األهداف الفرعية لوظائف اإلدارات واألفراد يف املـستويات           
  . ةالتالي

 تتحقق مـن خـالل      فاألهداف : تسهم األهداف يف حتديد مراكز املسئولية      - 4
أفراد حمددين ، لكل منهم دور معني حسب مهام وظيفتـه ،            إدارات وأقسام و  
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و فرد بناء علي األهداف اليت أنيط        حتديد مسئولية كل إدارة أو قسم أ       التايلوب
  . به حتقيقها

ن وجود األهداف السليمة والواقعيـة      إ : تسهم األهداف يف تفويض السلطة     - 5
يساعد يف التفويض السليم للسلطة ، كما يساعد يف التنسيق بـني األنـشطة              

  . واملهام املختلفة

وعالقتـه  تسهم األهداف يف بيان نوعية العالقات السائدة بالبنك اإلسـالمي            - 6
 فاألهداف تسهم يف بيان العالقة بني املنتجات واألسـواق ومـا جيـب           :بيئته

التركيز عليه، كما تساهم يف بيان العالقات بني اإلدارات املتعـددة بالبنـك             
اإلسالمي ، سواء كانت بشكل رأسي أو أفقي أو عالقات تعاون أو عالقات             

  …سلطة 

وتقيـيم  اليت تستخدم يف الرقابـة       وضع املعايري واملقاييس  تسهم األهداف يف     - 7
  . هداف كفاءة اإلدارةأعتماد علي األداء فغالباً ما يتم اال

 من نتائج هـذا     االستفادة ، حبيث  يتم      تساعد األهداف يف تقييم أداء األفراد      - 8
 …التقييم يف وضع بعض سياسات األفراد كالترفيه والنقل والتدريب واحلوافز           

  . وغريها

  : راعاا عند وضع األهداف االعتبارات الواجب م  - ب 

 القابليـة للقيـاس     إىلجيب أن ختضع األهداف      : القابلية للقياس الكمي   - 1
ا ، وإن كانـت  إليهالكمي قدر اإلمكان ، حيت ميكن التحقق من الوصول    

كميا ، كتحقيق الرضا الوظيفي     هناك بعض األهداف من الصعب قياسها       
، إال أن ذلك جيب أن يثين من         …ة وغريها   االجتماعيلتزام باملسئولية   واال

عزم إدارة البنك اإلسالمي عن حماولة وضع بعـض املقـاييس والطـرق             
 الكمية والوصفية مع االستعانة باستمارات االستقصاء اليت ميكن        ساليبواأل

 حتقيق مثل هذه    دى بعض الدالئل واملؤشرات مل    إىلأن تساعد يف الوصول     
  . األهداف
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جيب أن تكون األهداف واضـحة       : للفهمالوضوح والبساطة والقابلية     - 2
ومفهومة وخاصة لكل من واضعيها ومتعارف عليهـا ألعـضاء البنـك            

  . اإلسالمي
جيب أن تكون األهـداف موضـوعية وقابلـة          : املوضوعية والواقعية  - 3

 إىلللتحقيق ومتثل مصاحل خمتلف األطراف بـصورة عادلـة وال متيـل             
فتراعـي األهـداف    . نفـردة أو تتأثر باألشخاص واملصاحل امل    " الذاتية"

 ،  التنظيمية بالتكامل مع األهداف الفردية
وتراعي مصاحل البنك بالتناسق مع مصلحة البيئة ، وتراعي املـصاحل           

  .  وهكذا… القصري دى الطويل بالترابط مع املدىعلي امل

جيب أن يتم ربط األهداف بعنصر الـزمن ، أي           : االرتباط بعنصر الزمن   - 4
ذا يقـال   ـة ، وهل  ـنية حمددة هلا بداية وهلا اية معلوم      ترتبط مبواعيد زم  

ـ   ـه يف جم  ـتراتيجي ذلك الذي يتم تغطيت    ـهدف اس  ع ،  ـال زمين واس
وأهداف متوسـطة   )  سنوات تقريباً  10-5(ة األجل   ـيقال أهداف طويل  

ـ  ( داف قصرية ـوأه)  سنوات تقريباً  5-2(األجل ،    دود سـنة   ـيف ح
   ). تقريباً

 البنك اإلسالمي من خالل حتقيق أهدافه وبـني         عالية ف ولقد ربط البعض بني   
 األهداف بعنصر   تبطفقد ارت  .)7/10(عنصر الزمن علي النحو املبني يف الشكل رقم         

ختيار النهائي لألهداف يتمثل فيما إذا كان البنك اإلسالمي قـادراً           ن اال إ الزمن ، إذ  
 ، يف    البعيـد  دىامل هدفا يف    علي تدعيم بقائه بصفة مستمرة أم ال؟ وهلذا فالبقاء يعترب         

  :  تتمثل يف  الزمين القصريدىاملحني جند أن األهداف يف 

  . حتقيق كميات ونوعيات معينة من املنتجات اليت يتطلبها اتمع : اإلنتاج •

  .  املدخالتإىلنسبة املخرجات  : الكفاءة •

  . حتقيق املنافع اليت حيصل عليها كل من العاملني والعمالء : الرضا •

  : المي تتمثل يف ـداف البنك اإلسـط جند أن أهـ الزمين املتوسدىوعلي امل
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 التجاوب مع التغريات الـيت تنـشأ داخلـه          إىلإذ يهدف البنك     : التكيف •
  . وخارجه

ـ  تدعيم مركـزه أوالً      إىلمن خالله يهدف البنك اإلسالمي       : النمو • أول ف
 .  البعيددى دعم قدرته علي البقاء يف  املإىلوتدرجيياً مبا يؤدي 

  

  )7/10(شكل رقم 
   األهداف وعنصر الزمنالعالقة بني

األهداف وعنصــر الزمـن 

 الرضـا

املدى الزمين 
 الطويــل

املدى الزمين 
 املتوســط

املدى الزمين 
 القصــري

 اإلنتـاج التكيـف البقـاء

 النمـو  الكفـاءة
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حيبذ اشتراك من سيتويل حتقيـق       : مشاركة العاملني يف وضع األهداف        -5
األهداف يف وضعها ما أمكن ذلك ، مبا ييـسر أداء املهـام والوظـائف               

وهلذا ميكن أن تستعني البنـوك      . لوضوح األهداف وفهمها من قبل اجلميع     
إلسالمية بنظام اإلدارة باألهداف الذي يتضمن مشاركة املرؤوسـني يف          ا

  . حتديد األهداف املسئولني عن حتقيقها

ينبغي أال تكون األهداف متعارضـة       : االنسجام والترابط بني األهداف      -6
خاصة ما بني اهلدف الرئيسي واألهداف الفرعية ، حبيث متثـل سلـسلة             

مي مبختلف جهوده لتحقيـق أغراضـه       منسجمة معا تقود البنك اإلسال    
  . الرئيسية مبا يؤدي لتحقيق رسالته

  ) : دراسة الفرص واملخاطر( حتليل البيئة اخلارجية   : ًثالثا
تعد دراسة العوامل البيئية اخلارجية من املوضـوعات اهلامـة عنـد اختيـار              

يئة اخلارجيـة    املناسبة ، حيث يتوقف هذا االختيار علي نتائج كل من الب           االستراتيجية
  . والداخلية

إن العالقة بني البنك اإلسالمي واتمع ليست علي درجة واحدة مـن القـوة              
  جبميع األطراف ، فبعضها عالقات رئيسية تستوجب اهتماماً كـبرياً مـن دراسـات              

وهكذا ختتلف درجة التأثري املتبادل من مكان آلخـر،         . البنك ، وبعضها عالقات ثانوية    
. آلخـر ) … - اقتصادي   - سياسي – ديين   –جتماعي  ا(، ومن نظام    ومن زمان آلخر    

فرمبا كان تأثري احلكومة تأثريها ثانوياً يف أحيان أخري ، وهكذا ملختلـف األطـراف               
  . األخرىوالفئات املتعددة 

  :  نوعني رئيسني مها إىلوميكن تقسيم العوامل اخلارجية احمليطة بالبنك اإلسالمي 

 General Environment  عوامل البيئة العامة  •

 Task Environment  عوامل البيئة اخلاصة •
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العوامل اليت تؤثر علي كافة املنظمات يف اتمـع وال          : د بالنوع األول    صويق
ة االقتـصادي ختضع لسيطرة إدارة البنك اإلسالمي ، وتشمل كافة العوامل السياسية و          

ويبدو تأثري هذه العوامل يف العديد من       . ة والثقافية والقانونية والتكنولوجية   االجتماعيو
  : اجلوانب أمهها 

  .  منهااالستفادةالتيسريات والتسهيالت املمكن  

  . حتديد فرص االستمرار والنمو 

  . بيان درجة االستقالل واحلرية املتاحة إلدارة البنك اإلسالمي 

   يف البيئة؟ االستثمارودرجة املخاطر احمليطة مبجاالت التمويل  

  . تباعهاا واإلجراءات التنظيمية املمكن السياسات 

جمموعة العوامل اليت تقع يف حدود تعـامالت        : يف حني يقصد بالنوع الثاين      
البنك اإلسالمي ، وخيتلف تأثريها من بنك آلخر وميكن للبنك نسبياً الرقابـة عليهـا               

 ،تمويـل املتعاملني ، املـودعني ، طـاليب ال        : ةالتاليوتضم اموعات   . والتأثري فيها 
ة اخلاصـة   االجتماعية و االقتصاديالتشريعات والقوانني املتعلقة بنشاط البنك ، العوامل        

 وغريها ، ويوضح الشكل رقم      …بالبيئة احمللية للبنك ، تكنولوجيا الصناعة املصرفية        
  .  احمليطة بالبنك اإلسالمي– عامة وخاصة –أهم العوامل البيئية اخلارجية ) 7/11(

  ) : دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف(ليل البيئة الداخلية  حت : ًرابعا 

عند إجراء عمليات التوصيف والتحليل والتقييم الداخلي جيب دراسة كافـة           
العوامل اليت متثل القدرات واإلمكانيات املتاحة للبنك اإلسالمي سواء كانـت هـذه             

 وغريهـا ، أو     …القدرات واإلمكانيات مادية كاألموال واآلالت واملباين واملـواد         
 كفاءة البناء التنظيمي    مدىوذلك من حيث    ) إدارية وتنظيمية وتنفيذية  (كانت بشرية   

 توافر األفـراد    مدى توافر الكفاءات اإلدارية املطلوبة بالكم والنوع املناسب و        مدىو
 مـدى العاملني باملهارات والقدرات الفنية واجلهاز االستشاري والتنظيم غري الرمسي و         

 قدرة العالقـات بـني      مدى جانب العوامل املعنوية اليت متثل       إىل، هذا    خلإ …قوته  
لتزامهم التنظيمـي ،    ا حرصهم علي منظمتهم و    مدىاألفراد ومتاسك مجاعات العمل و    
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 لـدى  شهرة البنك وامسه التجاري يف األسواق ، والـصورة الذهنيـة             مدىكذلك  
 ىلتحليـل الـداخل   أهم عناصر ا  ) 1-7(ويوضح اجلدول رقم    . خلإ …اجلمهور عنه   

  : للبنك اإلسالمي 
  )7/11(الشكل رقم 

  العوامل البيئية اخلارجية احمليطة بالبنك اإلسالمي

  
  

  )1-7(اجلدول رقم 
  العوامل واملتغريات الواجب حتليلها يف البيئة الداخلية للبنك اإلسالمي

  

  املتغريات  العوامل

 اهليكل ) 1(
  التنظيمي

  . دراسة عالقاته املتشابكة مناسبة اهليكل التنظيمي ومدى 
  . مستويات التنظيم ومكانة كل منها 
  .  اإلشراف املركزية والالمركزيةنقاط 

املوارد ) 2(
  البشرية

 ) …الطلب والعرض علي األفراد بالكم والنوع (ختطيط القوي العاملة  
  . تدريب وتنمية قدرات العاملني ومستويات مهارم 
  . افز واملكافآتمستويات األجور واملرتبات واحلو 
  . الظروف املادية واملعنوية للعمل 
  . نظام الثواب والعقاب 
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  املتغريات  العوامل

  . هيكل رأس املال وحقوق امللكية  املوارد املتاحة) 3(
  . التدفق النقدي والسيولة 
  ). … ، االستثمارالعائد علي (الرحبية  
  . اإلجراءات اخلاصة بتوزيع األرباح 
  . الودائع اجلارية 
  . يةاالستثمارالودائع  
العالقة بني الودائع وجماالت التوظيف يف كافة أوجه النشاط املختلفة ،            

  .  اخل…مضاربة ، مشاركة ، مراحبة 
  . إيرادات اخلدمات املصرفية 
  . اإليرادات املتحصلة خلدمة أنشطة الزكاة 

هيكل التوظيف ) 4(
  ستخداماتواال

  .  البنكلدى ةاملالي االستثمارصيغ وجماالت التمويل و 
 مـن   االسـتثمار زيع النسيب للموارد املتاحة علي خمتلف صور التمويل و        التو 

  .  وغريها…مشاركات ومراحبات ومضاربات 
  .  كفاءا وشرعيتهامدىاخلدمات املصرفية املقدمة و 
  . تطورهامدىة املقدمة واالجتماعياخلدمات  

  . ةيلانصيب البنك من احلصة التسويقية احل   التسويق) 5(
  ). األنشطة واخلدمات املقدمة(مزيج املنتجات  
  . االستثمارعمليات التمويل و 
التـدفق  / أربـاح   (عتماد علي أنشطة وخدمات رئيسية يف حتقيق         اال مدى 

  ). النقدي
  ). فروع البنك(شبكة التوزيع  
  ).… العالقات العامة – البيع الشخصي –اإلعالن (الترويج  
  . حبوث التسويق 

 والرقابة ىالفتو) 6(
  لشرعيةا

  . لشروط الواجب توافرها يف هيئة الرقابة الشرعيةا 
  . اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية 
النظر فيما أصدرته اهليئة سابقاً من فتاوي وأحكام للعمليـات واألنـشطة             

  .املصرفية بالبنك واآلثار اليت ترتبت عليها
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ـ            رض تم البنوك اإلسالمية بتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية ، وذلك بغ
مل رئيسي يتمثل يف بيان نقاط القوة ونقاط الضعف اليت يتسم ا كل عامل من العوا              

ستعانة بنتائج حتليل العوامل اخلارجية ، علي اختاذ قراراا         الداخلية مبا يساعدها ، مع اال     
 املناسبة ما هو إال     االستراتيجيةن اختيار   إ واختيار البدائل املناسبة هلا ، إذ        االستراتيجية

تاج التحليل املتكامل لكل من العوامل الداخلية واخلارجية ، ويوضح الـشكل رقـم              ن
  :  واختاذ القرارات االستراتيجيةخريطة تدفق الختيار البدائل ) 7/12(

  )7/12(الشكل رقم 
   واختاذ القراراتاالسرتاتيجيةخريطة تدفق الختيار البدائل 

 
         
         
         
         
         
         
         
         

   
  
  
  
  

   التقييم الداخلي-2   التقييم اخلارجي-1

  SWOTحتليل -3

 البدائـــل
  االستراتيجية

تقييم البدائل
 االستراتيجية

 القــرارات
  يجيةاالسترات

  قيـم 
اإلدارة العليـا 

)4 ( 

)5 ( 

)6 ( 

/عوامل اقتصادية
سياسية / اجتماعية 

/ تكنولوجية/ 
   ...منافسة

عوامل إنتاج 
األنشطة واخلدمات 

التسويقية والتنظيم / 
 واألفراد

 فرص

  مخاطر

 قوة

 ضعف

  قوة  فرض

 ضعف مخاطر
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ـ       ـوتبدو أمهية حتليل العوامل الداخلية ، كما س        وة ـبق ، يف بياا لنقـاط الق

ـ            ة العوامـل   ـوالضعف اليت متتزج نتائجها مع الفرص واملخاطر البيئية الناجتة عن دراس
لنحو املـبني يف    يف الشكل السابق علي ا     SWOTاخلارجية ولزيادة اإليضاح ميكننا حتليل      

  ) : 7/3(الشكل رقم 
  
  )7/13(شكل رقم 

  القوة والضعف ملوقف البنك اإلسالمي/  الفرص واملخاطر (SWOT)حتليل 
  

  درجة الرقابة والتحكم من قبل البنك اإلسالمي
  ال ختضع لرقابة
  البنك اإلسالمي

  ختضع لرقابة
  البنك اإلسالمي

  جماالت فرص
Opportunities 

  نقاط القوة
Strengths  

  

  جماالت خماطر
Threats 

  نقاط الضعف
Weaknesses 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ، ونقاط الضعف  Strengthsيتضح من الشكل السابق أن حتليل نقاط القوة 
Weaknesses   االت الفـرص    ـ ، وكذلك جمOpportunities     وجمـاالت املخـاطر 

Threats     ا البعض بتحليل    إليه ، اليت يشريSWOT     ـا احملـدد     يعد خطوة هامة ، أل
ويشمل هذا التحليل البحث    . تباعهاااألساسي ألي استراتيجية ميكن للبنوك اإلسالمية       

املنظم واملرتب للبيانات ودراسة اجتاهات التعامل املصريف ومراجعة املعلومات الداخلية          
هم ورأيهـم وخـربام     تين حلكم دير جانب إمكانية استخدام امل    إىلواخلارجية ، هذا    

  . السابقة
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يوضح الشكل أن املخاطر والفرص تقع يف ظل العوامل البيئية اخلارجية للبنك          و
اإلسالمي اليت ال ختضع لسيطرته ورقابته ، بينما تقع مواطن القوة والضعف يف ظـل               

  .  حد كبري لسيطرته ورقابتهإىلالعوامل البيئية الداخلية اليت ختضع 

مرغوبة من جانـب    كما يتضح من الشكل أن مواطن الضعف واملخاطر غري          
ويوضح الـشكل رقـم     . إدارة البنك بينما الفرص ونقاط القوة متثل اجلوانب املرغوبة        

  :  يف أحد البنوك اإلسالمية SWOTحتليل ) 7/14(

خالصة القول أن حتليل البيئة الداخلية ميثل خطوة هامة وضرورية يف اختيـار             
   :  املناسبة للبنك اإلسالمي ، وذلك ملا يلياالستراتيجية

املسامهة يف تقييم القدرات واإلمكانيات املادية والبشرية واملعنوية املتاحـة               - 1
  . للبنك اإلسالمي

  . األخرىإيضاح موقف البنك بالنسبة لغريه من البنوك      - 2

 منها والبحث عـن طـرق       لالستفادةبيان وحتديد نقاط القوة وتعزيزها           - 3
ء علي املعوقات البيئية أو اغتنام      تدعيمها مستقبالً وذلك مبا يسهم يف القضا      

  . الفرص املوجودة بالبيئة

بيان نقاط الضعف، حيت ميكن التغلب عليها ومعاجلتها أو تفاديها ببعض                - 4
  . ة للبنكيلانقاط القوة احل

، والتحليـل   ) نقاط القوة والضعف  (ضرورة الترابط بني التحليل الداخلي           - 5
فائدة من الوقوف علي الفرص     فال   ،) جماالت الفرص واملخاطر  (اخلارجي  

  . واملخاطر البيئية دون الوقوف علي النقاط اليت متثل قوة للبنك أو ضعفاً

  



 255

  )14 /7(الشكل رقم 
  ة يف أحد البنوك اإلسالميSWOTحتليل 

  

  
  

  
 (O)لفرصا

  (S) القــوة

  (T) املخاطرة

.بطء تقدمي وتطوير املنتجات -
 قصور وضعف النشاط التسويقي -
 . ضعف التدريب والتنميةوقصور  -
 . كثرة النماذج وبطء اإلجراءات -
 . ىلع معدل أعطال احلاسب اإلارتفا -
 . ضعف املشاركة ومركزية القرارات -
. سوء التقييم الداخلي اخلارجي لبعض الفروع -
قصور سياسات اإلختيار والتعيني -

 .  وشرعية املعامالتاملايلقوة املركز -
 انتشار الفروع مبناطق متميزة   -
 . امتداد ساعات الدوام -
 .نظم واألجهزة املستخدمةلحداثة ا -
 . تشار الفروع اإلنسانيةان -
 نتماء العاملني اوالء و -
 ة من خارجيني متكاملنيشبكة مراسل -
 اخنفاض تكلفة أداء اخلدمة ومقارنته باملنافسني-

فتاح السوق اخلارجيةنتطبيق اجلات وا-
 تزايد حدة املنافسة  -
 . فتح البنوك املنافسة لبعض الفروع خاصة النسائية -
 . اندماج بعض املنافسني -
 . االقتصاديود الرك -
 جذب شرحية التايل للمبادئ الشرعية يف املعامالت وبتطبيق البنوك املنافسة -

 . تسويقية من عمالء البنك
 .هلا باململكةبفتح فروع اخلليجية اتفاقية دول جملس التعاون وقيام البنوك  -

  (W) الضعف

  لعربية السعودية اتفاقية منظمة التجارة العاملية وإمكانية فتح فروع خارج اململكة ا -
 .  العمالءلدىمنو الوعي املصريف  -
 . فتح فروع لبنوك الس يف الدول األعضاءباخلليجي فيما يتعلق اإلسالمى اتفاقية جملس التعاون  -
 . التعاقد مع الدوائر احلكومية وحتويل رواتب منسوبيها -
 . اإلهتمام باملرأة العاملة -
 . اإلهتمام بقطاع الشباب -
 .نيةالكثافة السكا -
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   األداء يف البنك اإلسالمي ىدراسة وحتليل جماالت التأثري عل

 والريادة بني املنافـسني ، حيـث أن          حتقيق التميز  إىليسعي البنك اإلسالمي    
عمالءه يزداد وعيهم املصريف باستمرار ، مما جيعلهم يفضلون التعامل مـع املنظمـات              

 دراسة وحتليل   إىل يف السوق ، ومن مث يسعي البنك جاهداً          ةالرائدة ذات املكانة املرموق   
وتنقسم تلك  . رةكافة ااالت املؤثرة علي األداء بغية تطويرها وتنميتها بصورة مستم         

 جمموعات جوهريـة   أربعإىلااالت من حيث إمكانية السيطرة عليها وطبيعة تأثريها      
  : هي 

)1( االت اإلجيابية اليت ميكن السيطرة عليها     ـا :  االت اليت يـنعكس    ـومتثل ا
ـ    ـرة علي األداء وميكن للبنك اس     ـأثرها اإلجيايب مباش   ه ـتثمارها علـي الوج

  . األفضل

ومتثل ااالت اليت ال ميكن التأثري  :  اإلجيابية اليت ال ميكن السيطرة عليها  ااالت )2(
  . ة والثقافيةاالجتماعية واالقتصاديفيها مباشرة كاالجتاهات اإلجيابية العامة 

جاالت الـيت   ـوتشري لتلك امل   : ااالت السلبية اليت ميكن السيطرة عليها      )3(
ليب والقـضاء عليهـا     ـل أثرها الـس   تستطيع إدارة البنك التحكم فيها بتقلي     

  . وعالجها

 إىلك اـاالت حتتـاج      لوت : ااالت السلبية اليت يصعب السيطرة عليها      )4(
جمهود كبري لتحليلها والتصدي هلا ، وهلذا فهي غالبـاً مـسئولية املـستويات              

  . اإلدارية األعلي

ء يف أحـد     لبيان جماالت التأثري علي األدا     اًمنوذج) 15 /7(وميثل الشكل رقم    
  . البنوك اإلسالمية
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   )15 / 7( الشكل رقم 
   األداء يف البنك اإلسالميىمنوذج جملاالت التأثري عل

  
  

إجيايب ممكن السيطرة
 عليه

سليب ممكن السيطرة 
  عليه

 فتح فروع جديدة   -
تنمية عوامل املواطفة التنظيمية وخلـق        -

 . روح الفريق الواحد
 . إعداد اخلطط التروجيية املتكاملة  -
السعي لتحقيق رضا العمالء من خالل        -

  .حلقات العناية بالعميل

 . كثرة النماذج وتعدد اإلجراءات  -
التصميم الداخلي غـري املناسـب لـبعض          -

 . الفروع
 . عدم دقة بعض املعايري املعمول ا  -
 . قصور قدرات ومهارات بعض العاملني  -
دخول العمالء واملوظفني يف نفس الوقـت         -

 . عند بداية التعامل
 . زدحام الفروع بالعمالء ا -
  . .عاليةوجود سيولة نقدية   -

    السيطرة عليهميكنسليب   رة عليهإجيايب ال ميكن السيطإ

 .الوعي املصريف اإلسالميتنمية   -
 . االقتصاديالرواج   -
 .القوانني والتشريعات احلكومية  -

 . قوة املنافسني  -
 . االقتصادياخنفاض النشاط والركود   -
 . عدم قدرة بعض العمالء للقراءة والكتابة  -
صعوبة االتصاالت التليفونية مـع بعـض          -

 العمالء

 التأثـــــــــــري               ــــــــــــــة طبيعـ     
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   : االسرتاتيجيةالبدائل :  ًخامسا 

.  اليت يطرحها كتاب الفكر اإلداري املعاصـر       االستراتيجيةهناك العديد من البدائل     
 علـي النحـو     إتباعهاالمي  ـ للبنك اإلس  وميكن تصنيف بدائل االستراتيجيات اليت ميكن     

  :  )6( التايل

   : ىلااستراتيجية اإلبقاء علي الوضع احل     - أ 

متثل االستراتيجيات اليت يستمر البنك من خالهلا يف خدمة عمالئـه بـنفس             
فمزيج املنتجات وقنوات التوزيـع واألسـواق       . األسلوب الذي كان متبعاً يف املاضي     

ألهداف التسويقية ، تبقي نسبيا بال تغيري ، وعادة ما يقاس            جانب ا  إىلوالعمالء ، هذا    
  . مستوي األداء مبعدل منو العمليات الذي غالباً يظل عند مستواه السابق

اء علـي الوضـع     ـتراتيجية اإلبق ـاع اس ـية التب ـومن أهم املربرات الداع   
   : ىلااحل

ظ عليهـا   قناعة املسامهني واملودعني مبستويات أرباح متواضعة مع احلفـا          -أ 
  . ومحايتها عند تلك املستويات ما دامت من مصادر حالل

جتنب املخاطر املترتبة علي التوسع والنمو يف األنشطة والعمليات واملنتجات            -ب 
  . واألسواق ، فغالباً ما يصاحب النمو خماطر متنوعة

ات اإلضافية مع عدم    االستثمارختوف إدارة البنك من زيادة اإلنفاق علي          -ج 
  . عوائد تكفي لتغطية تلك النفقات وحتقق أرباحاحلصول علي 

 البنك وعدم قدرته علي تـوفري التمويـل         لدىقصور اإلمكانيات املتاحة      -د 
  . الالزم لتحقيق النمو يف عملياته

عدم توافر القدرات واملهارات اإلدارية ذات اخلربة والدراية اليت تتميز بدقة             -ه 
 . التوقع والتنبؤ مبستقبل األعمال
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  : يات النمو والتوسع استراتيج  - ب 

تساعد إستراتيجيات النمو والتوسع بشكل عام علي حتقيق العديد من املزايـا            
  : واملنافع للبنك اإلسالمي من أمهها 

  . قدر أكرب من األرباح 

  . مكانة أقوي للبنك اإلسالمي يف السوق املصريف 

  . ين بالبنك اإلسالميمديرمكانة ومسعة أفضل لل 

  . نتاج عدد كبري من األنشطة واخلدمات املصرفيةالتمتع باقتصاديات إ 

  . إمكانيات السيطرة والنجاح يف األجل الطويل 

  . إشباع رغبات خمتلف املتعاملني مع البنك اإلسالمي 

  .  من االختالفات اجلغرافيةاالستفادة 

 القصوي من املعلومات فيما يتعلق مبختلف الوحدات ، األنشطة          االستفادة 
  .  وغريها…واخلدمات 

  : وميكن أن يتم النمو والتوسع من خالل عدة استراتيجيات 

  : استراتيجية التركيز  - 1

 تركيز معظم إمكانات البنـك يف جمـال حمـدد           إىل االستراتيجيةوتشري هذه   
تتخصص فيه ، فتتيح نوعاً واحداً من املنتجات ، أو يتخصص يف خدمة نوع معني من                

  . وهكذا …العمالء ، أو يقدم منتجاته لسوق معني 

  : استراتيجية التنويع  - 2

تستخدم استراتيجية التنويع من أجل زيادة واتساع فرص البنك ، وذلك عن            
ن الغرض من التنويـع  وإ. طريق إضافة أسواق أو أنشطة وعمليات أو خدمات جديدة   

هو السماح للبنك بالتوسع يف أعماله ومنتجاته وزيادة انتشاره عما هي عليه يف الوضع              
 مبنتجاا وعملياا بشكل يتمشي مع إمكاناا       ةعندما تتوسع البنوك اإلسالمي    ، و  ىلااحل
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 فهي بذلك تتبع استراتيجية التنويع املرتبط ، أما إذا مل تكـن هنـاك               يةلاومنتجاا احل 
عالقة بني عملياا اجلديدة ومثيلتها القدمية ، فإا بذلك تتبع استراتيجية التنويع غـري              

  . املرتبط

البنك اإلسالمي قد خيتار التنويع الداخلي ، وذلك عنـدما تتـصل            كما أن   
اجلهود اخلاصة بالتوسع والتطوير باال الداخلي للبنك ، وقد حيدث اندماج للبنك مع             

 وهـو حينئـذ     ىاء شركات أو مؤسسات أو وحدات أخر      بنك آخر ، أو يقوم بشر     
  . يكون قد انتهج استراتيجية التنويع اخلارجي

  ) : ىالتعاون واملشاركة مع بنوك أخر (املشاركة    - 3

 بني بـنكني أو     االندماج النمو والتوسع عن طريق      إىل االستراتيجيةتشري هذه   
 لعدة أسباب   االستراتيجيةتعانة ذه   ـويتم االس . داف معينة ـأكثر وذلك لتحقيق أه   

  : أمهها 

  .  من اقتصاديات احلجم الكبرياالستفادة  -أ 

  . مليات الكبرية خاصة يف العالتكاليفتوزيع   -ب 

 من اخلربات والكفاءات التنظيمية والبشرية يف جماالت خمتلفة وذلك          االستفادة  -ج 
  . من خالل مزج املعلومات واملعرفة لكل من البنكني

التكامل بني البنكني لالستفادة من مزايا كل بنك ونقاط قوتـه ، وحتاشـي                -د 
سويقي األفـضل    من املوارد املتاحة واملوقف الت     االستفادةنقاط الضعف ، ك   

  . خلإ …

دخول األسواق الدولية والرغبة يف ممارسـة النـشاط املـصريف يف اـال                -ه 
  . اخلارجي

مـل   إمكانية ع  مدىقد تستخدم استراتيجية املشاركة كشكل جترييب لبحث          -و 
  . ندماج الفعليالبنكني معاً قبل البدء يف اال
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 بعض  إىل الدخول   قد تستخدم القتحام جمال املعامالت يف دولة معينة ، إذ أن            -ز 
الدول قد يتطلب أن ميتلك األفراد يف البلد املضيف معظم حقـوق امللكيـة              

  .  متثل املشاركة وسيلة لتحقيق امللكية املطلوبةالتايلوب

  : استراتيجية االنكماش   -ج 

 املتاحة فالبنوك الـيت     االستراتيجيةنكماش من بني البدائل     تعترب استراتيجية اال  
اتيجيات تقلل وختفض من آفاق تعامالا وأعماهلا بطريقـة         تعمل يف ظل هذه االستر    

 وميكن أن تأخذ درجـة ختفـيض البنـك     ملا قد تواجهه من خماطر وديدات ،   معينة
  : ألعماله عن معدالا السابقة أحد األشكال اآلتية 

 . استراتيجية ختفيض حجم العمليات واألنشطة واخلدمات املصرفية 
  . ىنوك أخراستراتيجية االستسالم لب 

  .استراتيجية التحول كلية لنشاط آخر 

  . استراتيجية التصفية وبيع األصول 

   : االسرتاتيجية تطبيق   : ًسادسا

 قدرة فكرية وحتليليـة ، بينمـا حيتـاج          إىل يف حاجة    االستراتيجيةإن صياغة   
 وهلذا يتطلب .  قدرات ومهارات إدارية وفنية متعددة األبعاد      إىلوضعها موضع التطبيق    

 موضع التطبيق ، ومن أهـم هـذه         االستراتيجيةاألمر دراسة اجلهود اليت تبذل لوضع       
  : اجلهود واألنشطة 

  . حتديد املهام األساسية اليت جيب القيام ا 

  . ختصيص هذه املهام علي األفراد وحتديد مسئولية كل فرد 

  . التنسيق بني املهام املختلفة 

   .تصميم نظام دقيق للمعلومات اإلدارية 
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تصميم برامج خاصة للسلوك والتصرفات حبيث تتضمن جداول زمنية لتنفيذ           
  . العمليات

حتديد مقاييس ومعايري األداء املناسبة سواء كانت كمية أو نوعية أو خمتلطـة              
  . منهما معاً

  . وضع نظام يسمح مبقارنة األداء الفعلي باملقاييس واملعايري املوضوعة 

  . جلزاءات بالنسبة لألفرادوضع نظام للرقابة واحلوافز وا 

  :  وتقييمها االسرتاتيجيةمتابعة تطبيق  :  ًسابعا

 االسـتراتيجية  التعرف علي درجـة تطبيـق        يفيكمن غرض التقييم والرقابة     
اخلطـوات  ) 7/16(ويصور الشكل رقم    . ومسايرا ألهداف ومهام البنك اإلسالمي    

  . االستراتيجيةالرئيسية يف عملية تقييم ورقابة 
  

  )7/16(كل رقم ش
  اخلطوات الرئيسية يف عملية التقييم والرقابة

  

  
                

                  
                  
                  
                  
                  

        
  
  
  
  
  

  

  

 معاييـــر
 االستراتيجية

 قيـــاس
ــاذ اخت  األداء

 القـرارات 

مقارنة األداء 
  رباملعاييـ
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يتضح أن اخلطوات الرئيسية يف عمليـة التقيـيم         ) 7/16(ومن الشكل رقم    
  : والرقابة تتمثل فيما يلي 

دود والضوابط اليت يتم بناء عليها       وضع املقاييس واحل   إىلوتشري   : وضع املعايري  - 1
التحقق من تنفيذ األعمال وفق ما خطط هلا ، وهي ليست بالعمليـة الـسهلة               

  . وخاصة عندما تتعدد االحتماالت املمكنة التحقيق

يتطلب قياس األداء حتديد املرحلة اليت جيب أن تتم فيها عملية            : قياس األداء   - 2
 جانب األخذ يف    إىلالكيف ، هذا    / م  القياس ، كما جيب االهتمام برقابة الك      

  . اإلعتبار نتائج حتليل اآلراء الشخصية مبا حيقق التوازن الرقايب واملتابعة الدقيقة

جيب أن تتم عملية املقارنة بني املعايري واألداء الفعلـي           : مقارنة املعايري باألداء      - 3
  . عاليةلية املتابعة بفلتزام باملعايري املوضوعة حيت تتم عم حبيث يتم اال ،مبوضوعية

فإذا كان هناك   . بناء علي نتائج عملية املقارنة ميكن اختاذ القرار        : اختاذ القرار     - 4
ل مباشر وسريع ومبا ال     إحنرافات اختذت بصددها اإلجراءات التصحيحية بشك     

م املوقف ، وإذا عربت النتائج عن نواحي إجيابية فيجب تـدعيمها            قيؤدي لتفا 
  . وحبث سبل تثبيتها

 التركيـز   ل ميكن إمتامه من خال    االستراتيجية أن تقييم    إىلولقد أشار البعض    
  :علي النقاط اآلتية 

ا متمشية مع األهداف اليت أعـدت       إليهتقييم ما إذا كانت النتائج اليت توصلنا         - 1
   لتحقيقها أم ال؟ االستراتيجية

ة وتطـوير   دمة يف تنمي  خل والعمليات التنظيمية املست   يلا جودة التح  مدىتقييم   - 2
  . االستراتيجية

  . االستراتيجية) مضمون(تقييم حمتويات  - 3

  . االستراتيجيةتقييم قدرة املنظمة علي تطبيق  - 4

  . االستراتيجية تباعاتقييم األداء عن  - 5
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אא

  التخطيط املصريف يف البنك اإلسالمي
  

كنك تكوين خلفية عن عملية التخطيط املـصريف ،         بعد قراءتك هلذا الفصل مي    
   : التاليةوذلك فيما يتعلق باملوضوعات 

 . مفهوم التخطيط املصريف وأمهيته يف البنوك اإلسالمية •

  .مفهوم التخطيط االستراتيجى ومميزاته •

 . ة يف عملية التخطيط املصريف يف البنوك اإلسالميةالعوامل املؤثر •

 . حتديد أهداف البنوك اإلسالمية •

 . صياغة السياسات اإلدارية يف البنوك اإلسالمية •

 . القواعد الرئيسية اليت حتكم املعامالت املصرفية اإلسالمية •

 . إجراءات التعامل املصريف يف البنك اإلسالمي •

 . ك اإلسالميةاملوازنات التخطيطية يف البنو •
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 ، وهـو مبثابـة      للمديرينيعد التخطيط وظيفة جوهرية من الوظائف اإلدارية        
اجلسر الذي يربط املاضي واحلاضر باملستقبل ، وبدون التخطيط ال تـضمن البنـوك              
اإلسالمية نتائج حمددة ألعماهلا ، ويكون التنفيذ عشوائياً حسب ظروف وحيثيات كل            

 أمهية التخطيط املصريف يف البنوك بـصفة عامـة يف البنـوك             موقف ، ومن هنا تبدو    
اإلسالمية خاصة نظراً للظروف واملتغريات اليت حتيط ا وحداثة نشأا وجدة عهـدها             

 جانب مراعاة متغريات عصر العوملة والتحديات       إىلبالتواجد يف السوق املصرفية ، هذا       
  . اخلاصة بالقرن احلادي والعشرين

يف وأمهيته يف البنوك اإلسالمية ، مث       رفصل مفهوم التخطيط املص   ويتناول هذا ال  
ـ         ـيتناول العوام  المية وحتديـد   ـل املؤثرة يف عملية التخطيط املصريف يف البنوك اإلس

 عرض لكيفية صياغة السياسات اإلداريـة يف البنـوك          إىلأهدافها ، وننتقل بعد ذلك      
كم املعامالت املصرفية اإلسـالمية ،      اإلسالمية ، ونعرض ألهم القواعد الرئيسية اليت حت       

 بيان ماهية إجراءات التعامل املصريف يف البنك اإلسالمي ، وأخرياً نوضح            إىلباإلضافة  
  . املوازنات التخطيطية يف البنوك اإلسالمية

  : مفهوم التخطيط املصريف وأهميته يف البنوك اإلسالمية 
يات التنفيـذ ، وذلـك       عمل علىيقصد بالتخطيط ، التفكري املنظم السابق       

ولذا جيب دراسة العوامل املؤثرة يف عملية التخطيط املصريف للبنك          . ملواجهة املستقبل 
 حد كبري يف إجراء التنبؤات الالزمة عن مسار األحوال          إىلا تساعد   إاإلسالمي ، إذ    

يف املستقبل كما أا تساعد يف رسم السياسات وبناء القواعد اليت سـوف حتكـم               
 املصرفية للبنك ، كم يشمل التخطيط أيضاً تقرير األهـداف الـيت ينبغـي               األعمال

 وجيب أيـضاً    ةاالجتماعي أو   االقتصاديةحتقيقها يف النهاية سواء كانت تم بالنواحي        
واخلدمات املصرفية اليت سيقوم البنك اإلسـالمي بإنتاجهـا          ةـحتديد مزيج األنشط  

مهية النسبية لتوزيع موارد البنك وختصيصها      إذ يساعد ذلك يف بيان األ     . لتحقيق أهدافه 
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 اتباعهـا ألداء أنشطة وخدمات مصرفية معينة كما يساهم يف بيان اإلجراءات الواجب            
 بيان الوقت الـالزم     علىألداء كل نشاط أو خدمة وبرامج العمل لكل نوع مبا يساعد            

القيام ا مستقبالً   وتترجم الربامج واألعمال املقرر     .  من خمتلف األعمال   االنتهاءللبدء و 
 للبنك مع كل فتـرة زمنيـة        املايليف صورة موازنات ختطيطية لتساهم يف بيان املوقف         

  . معينة

وتزداد أمهية التخطيط املصريف يف البنك اإلسالمي نظراً ملا يتعلق بعمال وأنشطة            
البنك وممارساته من ظروف ومتغريات عديدة ميكن التحكم يف بعـضها ، ويـصعب              

 سبيل املثـال تـرتبط      علىفالودائع يف البنوك اإلسالمية     .  بعضها اآلخر  علىالسيطرة  
ي  إنتشار الـوع   مدى أيضاً   عليهابأنشطة الترويج هلا من قبل البنك من ناحية ، ويؤثر           

 عوامل املنافسة مـن قبـل البنـوك    إىل ، باإلضافة املصريف اإلسالمي من ناحية أخرى 
 لـدى دخار   امليل لال  لبنوك اإلسالمية ، ومدى    ا  ، وتأثريات اإلعالم املضاد عن     األخرى

نا مبا يـرتبط    هذا فيما يتعلق بالودائع فقط ، فما بال       . األفراد اتمع وغريها من العوامل    
نتشار اجلغرايف للبنـك     ومتطلبات السيولة وسياسات اال    االستثمارمبجاالت التمويل و  

  . وغريها... وسياسات اخلدمات املصرفية أو التكافلية 

  :ومميزاته التخطيط اإلسرتاتيجي فهوم م
 القرارات اخلاصة بتحديـد رسـالة البنـك وأهدافـه           اختاذويقصد به عملية    

  .  هذه األهدافإىلاإلستراتيجية وتكتيكاته املطلوبة للوصول 

ولقد سبق أن تناولنا يف الفصل السابق رسالة البنك اإلسـالمي وأهدافـه ،              
ـ    واجلدير بالذكر أنه ال يوجد منوذج      تراتيجي يـصلح لكافـة     ـ واحد للتخطيط اإلس

املنظمات ، بل ختتار كل منظمة ما يناسبها وتصمم النموذج اخلـاص ـا ، وتبـدو                 
الفروق اجلوهرية بني اإلستراتيجية والسياسات والتكتيكات من خـالل استعراضـنا           

   ).1-8(رقم للجدول 
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  )1-8(جدول رقم 
  سياسات والتكتيكاتوالالفروق اجلوهرية بني اإلسرتاتيجيات 

  التكتيكات  السياسات  االستراتيجيات  اخلصائص
حتديد املسار اجلوهري   اهلدف الرئيسي منها

لتحقيق رسالة وغايات 
 وأهداف البنك اإلسالمي

وضع القواعد واخلطوط 
اإلرشادية لتنفيذ 
  .االستراتيجية

حتديد اخلطوط 
التفصيلية لتنفيذ 

اإلستراتيجية واخلطط 
  .والربامج

  اإلدارة التنفيذية  متدرجة حبسب نوعها  العليااإلدارة   ستوي اإلداريامل
ثابتة نسبياً مع بعض   مستمرة ومرنة   املرونةمدى

  املرونة
  دورا زمنية حمددة

  قليلة وحمددة  وسطة ونسبيةتم  خاصة وغري متكررة  مشكالهتا
  قليلة التأثري  متوسطة التأثري  تؤثر كثرياً القيم الذاتية احلاكمة
البيانات واملعلومات 

  املطلوبة
كثرية جداً داخلية 

  وخارجية
  من داخل البنك  معظمها داخلية

ترتبط باالستراتيجيات   دىطويلة امل   الزميندىامل
  واخلطط

مشتقة من اخلطط 
  والربامج

خطوط مرشدة للتفكري   ذات إطار عريض  درجة الشمول
  والتنفيذ

تفصيلية حتكم أنشطة 
  التنفيذ

  أقل أمهية  مهمة جداً  األكثر أمهية  نكأمهيتها للب
سهل وميكن السيطرة   متوسط الصعوبة  شائك وصعب جداً  التقييم

  عليه

  : يتميز التخطيط اإلسرتاتيجي بالعديد من اخلصائص والسمات من أهمها 

  .  حتقيق التكامل والترابط بني مجيع وظائف وأنشطة البنكعلىالعمل  - 1
 . يف ظل ظروف عدم التأكداملخاطرة احملسوبة نتيجة العمل  - 2
 . ستعداد ملواجهتهاوحتليل ردود أفعال املنافسني واالهتمام بدراسة اال - 3
 . ةالتكيف مع ظروف البيئة ومتغرياا املؤثر - 4
 شكل حلقات متتابعة حتقق يف النهاية رسالة البنك على التصرف أساليبرسم  - 5

 . وأهدافه
 .  األنشطةعلىالزمن  البعد الزمين للتطور ومراعاة أثر علىالتركيز  - 6
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 ). الرسالة والغايات(هتمام باملخرجات املطلوب حتقيقها اال - 7
 . املديرينالتأثر الواضح بالقيم الشخصية ورؤية وطموحات  - 8
 . التعامل مع املشكالت واألمور األساسية اليت حتمي مصاحل البنك ومستقبله - 9

ات من البيئة موحيتاج التخطيط اإلستراتيجي لقدر كبري من البيانات واملعل -10
 . اخلارجية

  . العلياأحد املهام الرئيسية واجلوهرية املستمرة لإلدارة  -11

  مزايا التخطيط اإلسرتاتيجي 
 حتقيـق   علـى  يف البنك اإلسالمي     العليايساعد التخطيط اإلستراتيجي اإلدارة     

  : أوجه عديدة من االستفادة من أمهها ما يلي 
  .  واقعيةحتديد أهداف البنك اإلسالمي بصورة أكثر - 1
لتعامل مع  ااملسامهة يف توجيه اإلهتمام حنو املوضوعات االستراتيجية وبيان كيفية           - 2

 . وحدات األعمال الفعالة وغري الفعالة
 .  زيادة معدل منو البنك وحتسني رحبيتهعلىالعمل  - 3
 .  القرارات األفضلختاذتوفري املعلومات الالزمة ال - 4
ضعف مما يسهل مـن تقويـة املركـز         متكني البنك من حتديد مواطن القوة وال       - 5

 . التنافسي
جتاهات الرئيسية للتغريات البيئية وما ينتج عنها مـن فـرص           يسهم يف حتديد اال    - 6

 . وديدات
 . العليابتكارية واإلبداعية ألعضاء اإلدارة يسهم يف تنشيط القدرات اال - 7
 . ت داخل البنكاالتصاالفعالية زيادة  - 8
 . بنك وحسن ختصيصها وتوجيهها موارد العلى السيطرة علىيساعد  - 9

 إحداث التوازن الفعال بني حركة القوي البيئية اخلارجيـة الـيت ال      علىيساعد   -10
 . عليها السيطرة ه وعناصر البيئة الداخلية اليت ميكنعليهاالسيطرة البنك ستطيع ي
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 . يتيح الفرصة للمشاركة يف حتديد األهداف -11
والتوصـل  البنك  حتقيق رسالة لكفء الذي ميكن منا وضع التنظيم   علىيساعد   -12

 . ألهدافه
 .  وإعداد كوادر جديدةاملديرين تدريب علىيساعد  -13
 . تطبيق مدخل اإلدارة بالنظمعلىيساعد التخطيط اإلستراتيجي  -14
 .  العمليات وحسن تقييم األداءعلىميكن من إحكام الرقابة  -15

  : أسباب فشل التخطيط اإلسرتاتيجي 

قد تـؤدى إىل فـشل عمليـات التخطـيط          هناك العديد من األسباب الىت      
االستراتيجي، مما يوجب على القائمني على البنوك اإلسالمية ضرورة مراعاا واالهتمام           

  :بدراستها وحتليلها ومن تلك األسباب 

 .املديرينعدم فهم خطوات التخطيط االستراتيجى من جانب مجيع  .1
القـدر واجلهـد    عدم مشاركة مجيع املستويات اإلدارية ىف التخطيط بـنفس           .2

 .واالهتمام
 بالبيئة اخلارجيـة وتعـدد      عليهاظهور عوامل ال ميكن التحكم فيها أو الرقابة          .3

 .آثارها السلبية على اخلطط املوضوعة
 ظهـور   التايلضعف رؤية وتوقعات البعض ، ومبالغة وطموح البعض اآلخر وب          .4

اح عمليات  جنالتفاؤل والتشاؤم عند وضع الغايات واألهداف مبا يؤثر سلبياً على
 .التخطيط االستراتيجي

 القرارات التشغيلية واخلطط قصرية األجل على حساب اخلطـط         اختاذاالهتمام ب  .5
 .االستراتيجية

 اإلدارة والتنظيم األخـرى     أساليبعدم التكامل بني التخطيط االستراتيجى ونظم و       .6
 .بالبنك
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 .ضعف عمليات التنسيق بني ااالت الوظيفية املتعددة بالبنك .7
 لطـول   املديرينعدم اعتناق فلسفة وفكر التخطيط االستراتيجىي من قبل بعض           .8

  .مدته ، وعمق أفكاره ، والعمليات التحليلية الىت حيتاجها

  : العوامل املؤثرة يف عملية التخطيط املصريف للبنك اإلسالمي 
ام البنـك اإلسـالمي     ـل اليت جيب مراعاا عند قي     ـهناك العديد من العوام   

اخلطة اخلاصة به لتحقيق أهدافه وأداء رسالته يف اتمع ، ومـن أهـم هـذه                بإعداد  
  )7(: العوامل

 : اللوائح والقوانني احلاكمة للبنك    )1(

ها إليومتثل جمموعة القواعد واألسس واملبادئ اليت يضعها مؤسسو البنك وتسند 
والقـرارات  وتؤثر تلك القـوانني واللـوائح       . اإلدارة عند ممارسة العمليات واألنشطة    

 واسع من التيسري    دى عملية التخطيط املصريف للبنك ، فقد تسمح للبنك مب         علىاملتخذة  
 عملياته التخطيطية ، أو عكس ذلك ، ولذا جيب مراعـاة املـتغريات              علىمبا ينعكس   

  :  عند القيام بعمليات التخطيط املصريف يف البنك اإلسالميالتالية

طة لتحقيق التنمية مبـا     ـء خمتلف األنش   تيسري اللوائح والقوانني آلدا    مدى 
حيقق األرباح للمسامهني مع مراعاة ظروف واحتياجات اتمع يف نفـس           

  . الوقت

المي من  ـنك اإلس ـهام القرارات اليت يتخذها جملس إدارة الب      ـ إس مدى 
طة الـيت يلتـزم ـا البنـك         ـر يف حتديد طبيعة وجمال األنش     ـآن آلخ 
 . اإلسالمي

نجاح البنك يف أداء أنشطته وبراجمه املختلفة خلدمة        بمهني   ترحيب املسا  مدى 
 .  أرباحهم يف األجل القصريعلىاتمع ولو أثر ذلك 
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 : البيئة املصرفية احمليطة بالبنك اإلسالمي     )2( 
متارس البنوك اإلسالمية أنشطتها ، وتقدم خدماا املتعددة يف بيئـة مـصرفية             

 عبئاً كبرياً يف مثل هذه البيئة اليت أنشئت البنوك فيها           هاعلي، مما يلقي    صعبة ومتشابكة   
  . جتارب وخربات متعددةعلىمنذ زمن بعيد وتقدم خدماا بناء 

والبنوك اإلسالمية ما زالت تؤسس قواعدها وتتلمس خطاها يؤيدها جهـود           
 علـى خملصة ورغبة يف حتري احلالل والتعامل اإلسالمي من الكثريين الذين حيرصـون           

 البنوك؟ وتتكون   عليهاوال شك أن تلك البيئة املصرفية اليت يمن         ... ة معامالم   سالم
داء أ علـى من العديد من البنوك اليت متارس نشاطها منذ عشرات السنني تؤثر كـثرياً              

سالمي لدوره يف اتمع ، فهو من ناحية يريد حتقيق عوائد مناسبة لعمالئـه              اإلالبنك  
 علـى  ، ومن ناحية أخري يبغي احملافظة        األخرىائد البنوك   ألم ينظرون ال ريب لعو    

أوامر الشريعة والتعامل فيما أحله اهللا وتكوين اتمع اإلسالمي املترابط ، حبيث يصبح             
  . قدوة لغريه من البنوك

وعند قيام البنوك اإلسالمية بالتخطيط ألنشطتها وخدماا فإا يف هذا الصدد           
   : لتاليةاجيب أن تراعي املتغريات 

 دفـع   على لبعض األنشطة واخلدمات املصرفية      األخرىتأثري تقدمي البنوك     
  . البنوك اإلسالمية لتقدمي ما يقابل تلك اخلدمات

 مبنع البنـك    التعليماتأثر ما تفرضه األجهزة املصرفية الرقابية من األوامر و         
 . اإلسالمي من القيام ببعض األنشطة واخلدمات والربامج

تعاون بني األجهزة املصرفية لتقدمي األنشطة املتعددة الـيت حتقـق           إمكانية ال  
  .التنمية الشاملة

 علـى أثر وجود البنك اإلسالمي يف بيئة منافسة مع البنوك غري اإلسالمية             
 . دفعه لتقدمي خدمات وأنشطة معينة
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 :  للبنك اإلسالمي ةاالجتماعي واالقتصاديةالبيئة     ) 3(
 من جمموعة عناصر وهياكـل تتحـرك        ةاالجتماعي و ديةاالقتصاتتكون البيئة   

وإقامة هذا النظـام وتـسيريه      . لتحقيق غرض معني يف إطار حمدد ووفق مستوي معني        
والبنوك اإلسالمية بـصفتها    . وتوجيهه رهني بتوافر جمموعة من العوامل املادية واملعنوية       

 الـيت يعتنقهـا البنـك        من خالل جمموعة القيم    اها وتتأثر   فيأحد هذه اهلياكل تؤثر     
كـذلك  . األخرىواملبادئ اليت يؤمن ا لتحقيق دوره بني جمموعة اهلياكل والعناصر           

يف عملياتـه  بـه   لـيت حتـيط     ا ةاالجتماعي والثقافية و  االقتصاديةتؤثر جمموعة العناصر    
  .وتصرفاته

ولذا فإن البنك اإلسالمي مطالب بأن يراعي يف استثماراته وعملياته التمويليـة           
ـ  و االقتصادية األولويات اليت حتددها خطة التنمية       ةاالجتماعيوأنشطته    يف  ةاالجتماعي

 وحماولة مساندا وتدعيمها وعدم التعارض األخرىالدولة وأنشطة وخدمات املنظمات  
معها ، ولذلك فالبنك اإلسالمي حينما ميارس أنشطته فإنه يراعي احتياجات ومتطلبات            

يستطيع البنك تنمية اتمع والنهوض به كلمـا أدرك دوره يف           و. البيئة اليت يعيش فيها   
حتقيق التنمية جتاه هذا اتمع ، وميكنه االستجابة ملتطلبات البيئة من خالل دراسـتها              

 ااالت املتعددة اليت ميكنه متويلها أو املسامهة فيها ، ودراسة وحتليـل             علىوالوقوف  
  . ية التصدي هلا واملشاركة يف حلها منها اتمع وكيفعاىناملشكالت اليت 

وتراعي البنوك اإلسالمية عند التخطيط بعـض املـتغريات اخلاصـة بالبيئـة             
  :  منها ةاالجتماعي واالقتصادية

 البيئة من خـالل منتجاـا       على باحملافظة   االقتصادية التزام املنظمات    مدى 
  .  لذلكة تطبيق البنوك اإلسالميمدىوعملياا و

 يف اتمع يقلل من     ةاالجتماعي و االقتصاديةظمات واألجهزة   هل وجود املن   
 حجم اخلدمات واألنشطة اليت ميكن للبنك اإلسالمي تقدميها؟ 

 دفـع   علـى لية يف أداء دورها التنموي      اأثر تقاعس األجهزة احلكومية وامل     
 . البنك اإلسالمي لإلمهال هو اآلخر
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 يف  ةامهة البنوك اإلسـالمي    والفكر بضرورة مس   الدينأثر تزايد مناداة رجال      
 . حل مشكالت اتمع

 : مركز ومكانة البنك اإلسالمي يف اتمع      )4(
تؤثر املكانة اليت حيتلها البنك اإلسالمي يف اتمع والصورة اليت يتحلى ـا يف              

ا مهية ، وذلك من عدة جوانب رئيسية أ       أذهان األفراد بدرجة كبرية يف عملياته التخطيط      
وكلما كان هلذه اجلوانب املكانة العظمي ساعد ذلـك البنـك           . املاليةنية و لدي ا مكانته

  :  صياغة اخلطة بنجاح ، ويتضح ذلك مما يلي علىاإلسالمي 

ا إليه وضع البنك يف اتمع كمنظمة إسالمية ينظر         إىلوتشري   : الدينيةاملكانة    
 كـل   عليهاسبون   ويرقبون أعماهلا وتصرفاا وحي    األخرىاألفراد واملنظمات   

 كاهلـها مـسئولية االلتـزام باملنـهج         علىصغرية وكبرية باعتبارها محلت     
والبنك اإلسالمي بعملياته وتصرفاته وسلوكه ميثل مـصدرا مـن          . اإلسالمي

  . مصادر التأثري يف وعي وقيم وسلوك أفراد ومنظمات اتمع

 القوي نتيجـة رأس     املايل متتع البنك باملركز     مدى إىلوترمز   : املاليةاملكانة    
 على املاليةماله وعملياته وإيراداته والعائد الذي حيققه ، وتساعده تلك املكانة           

.  يف اتمعالدينية والقيام بأداء دوره ، وتربز مكانته االجتماعيممارسة انفعاله   
 عنـد التخطـيط     التاليـة ويف هذا الصدد تراعي البنوك اإلسالمية املتغريات        

 : ا العملي
ر البنك اإلسالمي ومسئوليته لتحقيق التنمية يف اتمع مقارنة بدور          دو •

  . ومسئولية البنك التقليدي

 زيادة أنشطته   على املاليةأثر زيادة قدرات وإمكانات البنك اإلسالمي        •
 . وخدماته

هتمام البنك اإلسالمي بتوافر اخلربات واملهارات اليت تيسر له تقـدمي           ا •
  .خدماته وأنشطته املختلفة
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ة واقتصادية جديدة   الي إظهار معامالت م   علىحرص البنوك اإلسالمية     •
  . مل تعرفها األجيال السابقة

 :  ألفراد ومنظمات اتمع ةاالجتماعياملشاركة    ) 5(
 نوعية  علىجتاهات السائدة فيه    ألفراد واملنظمات يف اتمع واال    تؤثر مشاركة ا  

فالبنك حينما يلـيب نـداء      . سالمي القيام ا  األنشطة والتصرفات اليت يلتزم البنك اإل     
  .  مشاركة األفراد واملنظمات يف اتمعمدىالعقيدة والشريعة يوجهه ويرشده وحيفزه 

 مستوي البنك اإلسالمي جنـد أن مـشاركة األفـراد           علىويف كل جمتمع و   
 أداء األنشطة واخلدمات كما هـو       علىواملنظمات وتشجيعها للبنك اإلسالمي حيفزه      

ند تكوين جلان الزكاة وممارسة عملياا وأنـشطة رعايـة الفقـراء واأليتـام              عال  احل
، كذلك ميكن لبعض املنظمات االشـتراك       ...  أسرهم   على الدخل لإلنفاق    يوحمدود

ية االسـتثمار نشطة يف اـاالت التمويليـة و      مع البنك اإلسالمي يف ممارسة تقدمي األ      
  . املتعددة

 لعملياته ، فإنه يراعي املتغريات اخلاصة باملـشاركة         وعند قيام البنك بالتخطيط   
  :  من خالل العديد من املتغريات أمهها ةاالجتماعي

 إقبال األفراد للمشاركة مع البنك اإلسـالمي يف خمتلـف اـاالت             مدى  
  . ةاالجتماعي واالقتصادية

 يف شـيت جمـاالت      األخـرى  التعاون بني البنك اإلسالمي واملنظمات       مدى  
 . ةالتنمي

 استفادة البنك اإلسالمي من األفكار واملقترحات اليت يقدمها األفـراد           مدى  
 .واملنظمات وأجهزة اتمع

 : االلتزام باألوامر الشرعية      )6(
مسك البنك عند حتديد    تم الشريعة اإلسالمية ، حبيث ي     اليويقصد ا االلتزام بتع   

 املاليـة رسة عمليته وأنشطته    أهدافه ووضع اخلطط ورسم السياسات وكذلك عند مما       
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المية التزامـاً بقولـه     ـريعة اإلس ـ ، مبصادر الش   ةاالجتماعي و االقتصاديةواملصرفية و 
سـبلَ    يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضوانه     *مبِني   قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب     ": تعاىل

 "تقيمٍـالنورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مـس       مات إِلَى السالَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُ   
  )16 ، 15: املائدة (

 أسس رشيدة جيب    علىوحيت يكون التخطيط املصريف للبنك اإلسالمي قائماً        
  :  البنك التأكد من بعض املتغريات اخلاصة باألوامر الشرعية ، أمهها على

أداء خمتلـف   العمـالء أو    عند التعامل مـع     رعية   االلتزام بالنصوص الش   مدى  
  . العمليات

 .  بني أفراد ومنظمات اتمعاالجتماعيتمام بتحقيق التكافل ه االمدى  
 .  هيئة الرقابة الشرعية يف مجيع األنشطة والعملياتإىل الرجوع مدى  
 .  تطهري املعامالتإىلين والدعوة لدييف زيادة الوعي ا البنك دور  
 . ن املمارسات اليت تثري الشكوك والريبالبعد ع  

 : جتاه الذايت للمسئولني يف البنك اال     )7(
يف العاملني بالبك اإلسالمي وأعضاء هيئة الرقابـة الـشرعية ،           البعض  يشترط  

وأيضاً أعضاء جملس اإلدارة ومراقيب احلسابات ، أن يكونوا من املسلمني املؤمنني بفكرة             
 واملسامهة يف بنائهـا     عليهاكم  لذا جيب حتديد إجتاهام واحل    . ةوتطبيق البنوك اإلسالمي  

 اليت خيترب   األخرىفبجانب ااالت   . ختيار املسئولني والعاملني يف البنك اإلسالمي     اعند  
 مهاراته املختلفـة مـن      علىفيها الفرد عند تعيينه للعمل بالبنك ، جيب أيضاً الوقوف           

خص إزاء ظروف العمل واالستعداد الستحداث      خالل اختبار القادة ملعرفة تصرف الش     
طلبـات العمـل وحتديـد االسـتعداد         ومت توسائل جديدة إلجناز ومواجهة مشكال    

 بقياس استعداد األفراد للتصرفات السليمة يف خمتلف املواقـف ومراعاتـه            االجتماعي
 مـدى ندماجاته مع زمالئه ومشاركتهم مشاركة إجيابية واتزانـه و        ا و اآلخرينملشاعر  
  . مته وسداد آرائهحك
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 على ، جيب وضع الربامج التدريبية ملعاونتهم        احلاليني للمديرينكذلك بالنسبة   
ات الضرورية ألغراض أداء العملية التخطيطيـة ، وقـد          ـتنمية بعض القيم واإلجتاه   

يتطلب األمر وضع أساسيات ومبادئ تكون مبثابة عوامل ملزمة ملـن يقـوم بعمليـة               
  . التخطيط

 عمليات التخطيط ، لـذا      علىئولني وقيمهم تؤثر    ـجتاهات املس وملا كانت ا  
  :  سبيل املثالعلىيستلزم األمر دراسة هذا اجلانب من خالل بعض املتغريات منها 

  .  بناء األهداف وصياغة السياسات وتبين األفكار اجلديدةعلى القدرة مدى   

 . عمل الفردي االعتقاد جبدوي العمل اجلماعي وفائدته للمجتمع عن المدى   
 .  الشعور باالرتياح عند االشتراك مع الزمالء يف عمل ناجحمدى   
 .  تنازل الشخص عن بعض حقوقه يف سبيل سعادة من يهمه أمرهممدى   

 .  تقدمي الشخص للمقترحات واآلراء حلل مشكالت العملمدى 
 . حتقيق األعمالعلى اإلحساس والشعور بأمهية الوقت وأثره مدى 

  : وك اإلسالمية أهداف البن
والوصـول   )8(متثل األهداف تلك النتائج اليت ينشد البنك اإلسالمي حتقيقها          

وجيب أن يسعي البنـك     . ا من خالل ما ميارسه من أنشطة وما يقدمه من خدمات          إليه
إن حماولـة   .  حماولة التوفيق بني مصاحل مجيع الفئات اليت يتعامـل معهـا           إىلاإلسالمي  

رغبات أصحاب املصاحل املتعددة ليس باألمر اهلـني، فرغبـات          املوازنة بني أهداف و   
ري البنك ، وهناك رغبـات  دياملسامهني قد ال تتفق بالضرورة مع الرغبات الشخصية مل   

 احلكومة واملنافـسني واهليئـات      إىلالعاملني ورغبت املتعاملني واتمع ، هذا إضافة        
ن البنك اإلسالمي حتقيق نتـائج      كل هذه الفئات تنتظر م    . األخرىاملساعدة واملرشدة   

معينة وتتوقع منه دورا حمددا ، فهل ينجح البنك يف إشباع متطلبات حتقيق أهداف كل               
  فئة؟ 
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وبصفة عامة يكن القول أن أهم ما يبغي البنك اإلسالمي حتقيقه من أهـداف              
 بالبعـد   األخـرى قتصادي ، واموعة    موعتني ، تم إحدامها بالبعد اال      جم إىلينقسم  

ال متكاملتان مترابطتان ال تنفـصالن عـن بعـضهما          ـ ، ومها بطبيعة احل    االجتماعي
  : األخرى

  حتقيق جمموعـة    إىليهدف البنك اإلسالمي يف هذا اجلانب        : قتصاديالبعد اال   - أ
 : قتصادي من أمهها تعددة من األهداف ترتبط بدوره االم

  . االقتصاديةاملسامهة يف حتقيق التنمية  - 1

 . د ممكن للمسامهني واملستثمرين عائعلىحتقيق أ - 2
 . االستفادة املثلي من موارد البنك وتوظيفها بالطرق الشرعية - 3
 . ياالستثمار االدخار لتجميع املوارد للتمويل علىتشجيع األفراد   - 4
 . يةاالستثماراملسامهة يف إقامة املشروعات  - 5
توفري التمويل الالزم بآجاله املختلفـة وتـوفري مـستلزمات  اإلنتـاج              - 6

 . للقطاعات اإلنتاجية
 . القيام جبميع العمليات واخلدمات املصرفية - 7

موعة  حتقيق جم  إىلك اإلسالمي يف هذا اجلانب      نويهدف الب  : البعد االجتماعي   - ب
 :  والتكافلي يف اتمع من بينها من األهداف ترتبط بدوره االجتماعي

  . سامهة يف حتقيق جمتمع التكافل االجتماعيامل - 1

 . م اإلسالمية يف اتمعالي والتعتعميق املبادئ - 2
 .  اإلسالمي للمعامالت املصرفية التقليديةلإجياد البدي - 3
 . املسامهة يف حتقيق رفاهية اتمع وعالج مشاكله - 4
 .  بتحصيل وإنفاق الزكاةةاالجتماعياملسامهة يف تدعيم البنية  - 5
 . عة لهجتماعية متميزة للعاملني يف البنك والشركات التاباتوفري رعاية    - 6
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 . إثراء الثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمي - 7

  : صياغة السياسات اإلدارية يف البنك اإلسالمي 
 العليـا تعرف السياسة بأا جمموعة املبادئ والقواعد الـيت تـضعها اإلدارة            

لالسترشاد ا عند ممارسة األنشطة والعمليات يف غريها من املستويات مبا يـسهم يف              
ية السياسة اإلدارية يف البنك اإلسالمي من خالل مساعدا         مهوتبدو أ . حتقيق األهداف 

  . لإلدارة يف حتديد األنشطة املطلوب تنفيذها ، وكيفية تنفيذها بطريقة معينة

 ،  سياسات رئيسية  إىل بصفة عامة    اتتعدد السياسات اإلدارية ، وميكن تقسيمه     
نـك اإلسـالمي مـا يتعلـق      يف البالسياسات الرئيسية وظيفية ، ومن أمثلة      وأخرى

ية واملـصرفية ،    االسـتثمار بسياسات العائد ، وسياسات تصميم اخلدمات التمويلية و       
أما السياسات الوظيفية فتـرتبط     .  للبنك ةاالجتماعياملنافسة ، والسياسات    وسياسات  
الوظائف اليت يؤديها البنك اإلسالمي ، ومن أمثلتها السياسات التـسويقية ،            مبجاالت  
ات اإلنتاجية ، والسياسات التمويلية ، وسياسات املوارد البـشرية يف البنـك             والسياس
 سبيل املثال بكل ما من شأنه أداء النشاط         علىفتهتم السياسات التسويقية ،     . اإلسالمي

ختطيط اخلدمة وتنويعها    سياسات اخلدمات من حيث      علىالتسويقي بنجاح ، وتشتمل     
 واألعبـاء   التكـاليف عيتها وتسعريها وبيان     شر مدىسم اخلاص ا وحبث     وحتديد اال 

املتعلقة ا والعوائد املنتظرة منها وكيفية توزيعها بني البنك وعمالئه ، سـواء كانـت               
من منافذ وهياكل توزيعية وفـروع      أرباحاً أم خسائر ، وسياسات التوزيع وما خيصها         

ـ ه من إعـالن وب    علينتشار جغرايف ، وسياسات الترويج وما تشتمل        وا  شخـصي   عي
  . وغريها من السياسات... وتنشيط بيعي 

المية ،  ـوتم السياسات اإلنتاجية بتصميم اخلدمات اليت تقدمها البنوك اإلس        
 والبشرية الالزمة ألداء كل خدمة ، والوقت الذي حتتاج          املالية توفر اإلمكانات    مدىو
 اإلنتاجية املطلوبة ،     الكفاءة روط االستفادة منها ، ومستوى    ـه لتنفيذ إجراءاا ، وش    إلي

 حتديد حجم اإلنتاج اخلدمي املطلـوب حتقيقـه         علىكما تشتمل السياسات اإلنتاجية     
  .خالل فترة زمنية معينة وغريها من السياسات اإلنتاجية
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 يف البنك اإلسالمي ، سواء      ة من أهم السياسات الوظيفي    املاليةوتعد السياسات   
ية وسياسات الودائع   ها سياسات حقوق امللك   ومن.  األموال علىما تعلق منها باحلصول     

 أموال الغري وإصدار السندات ، أو ما خيص سياسات استخدام على عتمادوسياسات اال
األموال واستثمارها ، ومنها سياسات السيولة وسياسات التوظيف يف خمتلف ااالت           

ت املراحبـة   كسياسات املشاركة ، وسياسات املضاربة وسياسا     (ية والتمويلية   االستثمار
، وسياسات اًألول الثابتة واستهالكها ،    )  املباشرة ة املباشر واملتاجر  االستثماروسياسات  
  . سياسات توزيع األرباح أو حتمل اخلسائرإىلباإلضافة 

وتعد سياسات املوارد البشرية أيضاً من بني السياسات الوظيفية ذات التأثري يف            
ياسات االختيار والتعيني وسياسات األجـور       س على البنك اإلسالمي ، وتشتمل      فعالية

 وسياسات احلوافز وسياسات الترقية وسياسات      ةاالجتماعيوالرواتب وسياسات املزايا    
تقومي الداء والسياسات املرتبطة بانتهاء اخلدمة وغريها من السياسات اخلاصة بـاملوارد            

  . البشرية يف البنك

  :  اإلسالمي القواعد الرئيسية التي حتكم التعامل املصريف
ميكن تصنيف القواعد الرئيسية اليت حتكم التعامل املصريف يف البنوك اإلسـالمية يف             

   : التايل النحو علىأربع جمموعات 

  . يةعرجمموعة القواعد واملبادئ الش - 1

 . جمموعة القواعد واملبادئ املصرفية - 2
 . االقتصاديةجمموعة القواعد واملبادئ  - 3
وفيما يلي نبذه عـن كـل       .  والثقافية ةاالجتماعيجمموعة القواعد واملبادئ       - 4

 جمموعة من اموعات السابقة  
  

  : القواعد واملبادئ الشرعية  : اموعة األوىل

دئ المية جمموعة مـن القواعـد واملبـا       ـحتكم أنشطة وعمليات البنوك اإلس    
  )9(: لتزام مببادئ الشريعة الشرعية ، تلك اليت ترتبط باال
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إن الربا أو الزيادة املـشروطة يف املعاملـة          : با جبميع صوره  عدم التعامل بالر   - 1
 العائد أو الربح    إىل رأس املال ال     إىل كانت ثابتة أو متغرية ، ينظر فيها         اًالربوية أي 

يقـول  . ية ، وهو اعتبار جوهري يف حترمي الربـا        االستثماراملتحقق من العملية    
يتخبطُه الشيطَانُ   قُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الَّذي    الَّذين يأْكُلُونَ الربا الَ ي    " : تعاىل

      عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن كذَل سالْم نـا         مبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبثْلُ الرم
 وأَمره إِلَى اللّه ومـن عـاد      من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف        فَمن جاءه موعظَةٌ  

اللّـه الْربـا ويربِـي        يمحـق  *فَأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ       
   ).276- 275: البقرة ( " الصدقَات واللّه الَ يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ

 يف عواصم شيت داخل     ةصولقد عقدت املؤمترات واامع والندوات املتخص     
 القطع بتحرمي الفوائد البنكية وأا من الربـا         إىلنتهت  امل اإلسالمي وخارجه وا   الع

احليـاة  ) إيدز: (قتصاديني حبق   كما قال أحد اال   إن الربا   . احلرام الذي ال شك فيه    
  .  الذي يفقدها املناعة ويهدها باهلالك والدماراالقتصادية

 البنـك   علـى جيـب    : ارسات البنك اإلسالمي  حتري احلالل واحلرام يف مم     - 2
اإلسالمي مراعاة احلكم الشرعي يف مجيع األنشطة واملمارسات اليت يقوم ا ،            

يري بني  فعل أو الكف عن فعل وتركه أو التخ       واحلكم الشرعي قد يكون طلب      
الفعل والترك ، ويف هذا الصدد جند أن املمارسات املصرفة تدور يف فلك األبعاد              

  : التالية
  .  سبيل اجلزم واحلتمعلىوميثل ما جيب تركه والكف عن فعله  : احلرام  -أ 

 ". غري ملزم" غري سبيل اإللزام علىوميثل ما جيب تركه  : املكروه  -ب 
وميثل األمر املتروك لألفراد حبيث يكونوا خمرييـن بـني الفعـل             : املباح  -ج 

 . والترك
 . زام سبيل احلتم واإللعلىوميثل ما جيب ممارسته  : الواجب  -د 
 . غري سبيل اإللزامعلىوميثل طلب الفعل  : املندوب  -ه 
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 : الضرورة تقدر بقدرها    - 3
أمهية كبرية يف ممارسات    " الضرورة تقدر بقدرها    " متثل القاعدة الفقهية    

رخيصاً استثنائيا  ففي مجيع األحوال متثل الضرورة أو احلاجة ت       . البنوك اإلسالمية 
ز  وحتديد مداه حبدودها ، فال يـصح جتـاو         حتياجيتقيد بقيام االضطرار أو اال    

فإذا . ضطرار ، كما أنه يزول الترخيص بزواهلما      مقدار ما تدفع به احلاجة أو اال      
دعت الضرورة إلجراء املعامالت املصرفية اخلارجية مع بنوك تتعامل بالفائـدة           
الربوية وذلك حلاجة األفراد واملنظمات السترياد اآلالت واملعدات واملنتجـات          

ضرورية لنهضة وتنمية الدولة ، مث وجد بنك إسالمي أو أحد الفـروع الـيت               ال
تتعامل وفقاً ملقتضيات الشريعة اإلسالمية يف البلد األجنيب فيجب التعامل مـع            

  .  اليت تتعامل بنظام الفائدةاألخرىهذا البنك وترك التعامل مع البنوك 

ب أن ميارس البنـك     جي : طبقاً ألولويات ومقاصد الشريعة اإلسالمية     العمل - 4
المي أنشطته وفقاً ألولويات حاجات اتمع مبا يؤدي لتنمية وحتقيـق           ـاإلس

 :  أقسامة ثالثإىلضته ، وهلذا تنقسم مصاحل اتمع وأفراده طبقاً لألولويات 
ن والـدنيا ، وتـشمل      لديومتثل ما البد منه لقيام مصاحل ا       : الضروريات •

حفظ النفس وحفظ العقـل وحفـظ       ن و لديحفظ ا : الضروريات اخلمس   
  . النفس وحفظ املال

ومتثل ما حيتاجه الناس يف حيام من أجل التوسعة ورفع الضيق            : احلاجيات •
 . واحلرج املؤدي للمشقة والتعب

 الوجه األفضل   علىومتثل ما يتطلبه األفراد لتحسني معيشتهم        : التحسينات •
 . مما يقره العقل ويساير متطلبات الشريعة

يعد النشاط مشروعاً واقتصادياً إذا كانت       :  وال ضرار  رتزام بقاعدة ال ضر   االل - 5
له منفعة تبادلية وحتقق رحباً ، بشرط أن خيلو من الضرر والضرار وأن تنتفي عنه               

اس حمرماً ألنه مضرة ومفسدة وكل    وهلذا كان حبس املنفعة عن الن     . صفة الفساد 
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 ضرر وضـرار وفـساد يف       ليه فهو ع القدرة   عم) اإلنتاج(اع عن فعل اخلري     نمتا
 . األرض

 :  أساس علىالمية تقوم ـميثل العمل واجلزاء قاعدة إس : العمل واجلزاء - 6
  . أن كل فرد جيب أن يعمل صاحلاً لنفسه وتمه بعيداً عن الضرر والفساد •

 .  اجلزاء العادل عن عملهعلىأن كل فرد جيب أن حيصل  •
 ، أما جـزاء رأس      ع وجزاء الطبيعة الري   ميثل جزاء العمل األجر أو املكافأة ،       •

اقط شـرعاً وجيـب أن      ـو س ـو جزاء دون عمل فه    ـال الفائدة فه  ـامل
 مشروعاً وعـادالً يتمثـل يف       اءزـال بعمل حيت يصري ج    ـخيتلط رأس امل  

 . الربح

وهي قاعدة تقرر العدل يف املعامالت ، إذ ال جيب أن يـضمن              : بالغرم الغنم - 7
 ال  االقتـصادية  عاتق غريه ، ففي احلياة       علىيلقي الغرم   طرفاً ما لنفسه مغنماً و    

 عوائد مدخرام دون أن خياطروا باسـتثمارها        علىيستساغ أن يعيش األفراد     
ودون أن يقوموا ببذل أي جمهود ، وإمنا يستلزم الشر ن يشارك الفرد يف كـال                

 . األمرين رحباً وخسارة ، مغنماً ومغرماً

القيـات   أخ علىوهي قاعدة حتافظ     : جلب املصاحل  علىدرء املفاسد مقدم       -8
 األفـراد ـم     لدى ، حيت ال يصب      االجتماعيقتصادي و اتمع ومتاسكه اال  

املصلحة وتقدميها والسعي حنو الزيادة والنمو ، وترك املفاسـد تستـشري يف             
وتلك من حكمة الشارع    . اتمع صغرية يف أوهلا ، مدمرة بعد استفحال أمرها        

 رفعتـه   على كيان وصحة اتمع اإلسالمي مث تعمل        على حتافظ   اليتاإلسالمي  
 .وحتقيق مصاحله

 علـى وتلك قاعدة إسالمية تعمل      : التيسري والتبشري وعدم التعسري والتنفري       -9
اختيار الطرق الصحيحة واملمكنة والسبل امليسرة والبعد عن اختيار ااالت اليت           

 . معها العنت والضيقتكلف األفراد فوق طاقام وحتمل 
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 اإلقراض وإعانة احملتاج ومـساعدته، إال       علىمع احلث    : محاية حقوق املقرض   -10
 حقوق املقرضني من طمع بعض املقترضني ،        علىأن الشارع اإلسالمي حافظ     

أي "  يل الواجد حيل عرضه، وعقوبته    "  ويف هذا الصدد تأيت القاعدة اإلسالمية     
 السداد يبيح للدائن التعرض له      علىه مع قدرته    علين عن سداد ما     ديأن تأخر امل  

 عقوبته والتشهري بأمانته وعدم وفائه بوعود وسداد        إىلومطالبته وقد يصل األمر     
: المية املدعمة لـذلك أيـضاً       ـ جانب ذلك تأيت القاعدة اإلس     إىله ، و  عليما  
ن دين   م عليه سداد ما    علىواليت توضح لنا أن مماطلة القادر       " مطل الغين ظلم  "

وتسويفه للمواعيد يعد ظلماً ملن استدان منه ووجب إماطة هذا الظلم والرجوع            
 . عتدال األمور ورد هذا الظلم اإىل

جيب مراعاة ظروف املقترض عند مطالبته بسداد ما         : مراعاة ظروف املقترض   -11
 ه يف مواعيد السداد ، فحسن املطالبة هلا مقتضياا يف الشريعة حيت ال يكون             علي

 وال يكون هناك إراقة ملاء وجه املسلم غري القادر ولذا تـأيت             ى وال أذً  نهناك مَ 
 ".  ميسرةإىلوإن كان ذو عسرة فنظرة  "القاعدة اإلسالمية

تقوم البنوك اإلسالمية بتقدمي القروض احلسن لألفـراد ذوي          : احلسن القرض -12
 يقْرِض اللَّه قَرًضـا حـسًنا       الَّذي من ذَا " : تعاىلاحلاجة امللحة تطبيقاً لقوله     

  لَهو لَه فَهاعضفَي  كرِمي روتقدم البنوك اإلسـالمية هـذه   )11: احلديـد  ( " أَج ، 
 مصلحة املسامهني واملودعني وتطبـق      علىالقروض يف نطاق ضيق حيت ال تؤثر        

 ".  ميسرةإىلوإن كان ذو عسرة فنظرة "حياهلا القاعدة الشرعية 

قاعـدة شـرعية    " اخلراج بالضمان "متثل القاعدة إلسالمية     : بالضمان اخلراج -13
 هـذه   ومـؤدى . سالمية ألنشطتها املختلفـة   تسهم يف تيسري ممارسة البنوك اإل     

القاعدة أن تلك البنوك هلا خراج ما تقوم بتوظيفه من ودائع جاريـة أو حتـت                
ارسات البنـوك    ضمانه عند مطالبته املودعني ومن مث ال تثري مم         عليهاالطلب ، و  

 علىاإلسالمية يف توظيف الودائع حتت الطلب أيه مشاكل شرعية يف احلصول            
عائدها إن كان رحباً أو محله إن كان خسارة ، طاملا أن مال املودع مـضمون                

 . ها لتلزم برده كامالً غري منقوص عند الطلبلدي



 

 286

س صحيح  إن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه والعك       : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه     -14
 جيـوز  الفكما ال جيوز أكل الربـا   . أيضاً ، أي أن ما حرم إعطاؤه حرم أخذه        

ن أن يعطيـه ،     مديللمسلم أن يؤكله ، أي ال جيوز للدائن أن يأخذ الربا وال لل            
 . كما ال جيوز أخذ الرشوة وال إعطاؤها

" لـه ما جاز لعذر بطل بزوا    "ية  متثل القاعدة الفقه   : ما جاز لعذر بطل بزواله     -15
 القواعد الشرعية املهمة يف جمال العمليات املصرفية ، فال جيوز للمسلمني            إحدى

إيداع أمواهلم يف مصارف تقليدية ما دامت املصارف اإلسالمية قـد وجـدت             
لتحقيق املقصود من عملية اإليداع والذي يتمثل يف صيانة الودائـع واحلفـاظ             

 .  وتثمريها يف ااالت اجلائزة شرعاًعليها

  : القواعد واملبادئ املصرفية : جملموعة الثانية ا
   : إىل واملنفذة من البنك املركزي ةدية املعلنقدف السياسة الن

 استقرار وتوازن   علىمحاية القوة الشرائية وسعر الصرف للنقد الوطين واحملافظة           -أ 
  . قتصاديشيط الدوران االالنقد وتن

 التوظيف والتشغيل لعوامل    علىلة   بالدو االقتصاديةرفع وتنمية قدرة الوحدات      -ب 
 .  البطالةعلى معدالت أداء العمالة والقضاء عاإلنتاج ورف

مبا يعظـم   ) إنتاج السلع واخلدمات  ( اإلنتاجي مبعناه العام      املستوى علىالتأثري    -ج 
قتصادي بـشكل   من قدرة الدولة وتوجيه نشاطها اال     كم القيمة املضافة ويرفع     

 . إجيايب
 . لدولة بالشكل الذي يوفر هلا السيولةللعام ن الديإدارة حمافظ ا  -د 

دم البنوك املركزية جمموعة من األدوات لتحقيـق هـذه          خويف سبيل ذلك تست   
  :األهداف من بينها 

ق املفتوحة وسياسـة    سياسة إعادة اخلصم ، سياسة السو     (أدوات الرقابة الكمية       -1
  ، ) حتياطي النقديتعديل نسبة اال
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يد االئتمان  سياسة التمييز يف سعر الفائدة ، تشجيع أو تقي        (يفية  أدوات الرقابة الك     -2
  ، ) ستخدام أو نوع القطاع الذي ميولهوفقاً للزمن أو نوع اال

مات مباشرة للبنوك ووضـع     علي أدوات الرقابة ملباشرة واإلقناع األديب، إصدار ت         -3
 البنك  ىطة اليت ير  ـحدود وسقوف وإصدار توجيهات عامة للبنوك بأوجه األنش       

  . ئتمان هلا أو تشجيعه منح االدـاملركزي تقيي

ومن خالل ما سبق جند أن أعمال البنك اإلسالمي تتأثر بتلك السياسات ، إذ              
صرفية الـيت حيـددها البنـك        متغريات السياسة النقدية وامل    ة مساير علىيعمل البنك   

يـات البنـك    وتتأثر أنـشطة وعمل   . ، مع مراعاة قواعد الشريعة اإلسالمية     املركزي
   : اإلسالمي كذلك مبجموعة من القواعد املصرفية من بينها

نتشار الوعي املصريف بـني أفـراد اتمـع         يؤثر ا  : الوعي املصريف اإلسالمي   - 1
 لدى االقتناع جبدوي التعامل البنكي      مدى و ةاالجتماعي و االقتصاديةومؤسساته  

  .  حد كبري يف حتقيق أهداف وغايات البنكإىلاألفراد 

 األفراد وحرصهم   لدى االستثماردخار و إن امليل لال   : االستثماردخار و يل لال امل - 2
نتعاش املعامالت املصرفية    متهيد الطريق ا   إىل التوظيف الفعال لألموال يؤدي      على

 . يف اتمع
 خمتلـف   علىيؤدي توزيع فروع البنوك اإلسالمية جغرافياً        : اجلغرايف التوزيع - 3

 علـى  التـأثري اإلجيـايب      إىلألفراد مبختلف األماكن    املناطق اجلغرافية خلدمة ا   
 . املعامالت املصرفية اإلسالمية وتقدميها لألفراد بيسر وسهولة

إن تنويع اخلدمات املصرفية اليت يقدمها البنك        : املقدم اخلدمات املصرفية  مزيج - 4
 إىل إشباعها حلاجات ورغبات املتعاملني مع تلك البنوك يؤدي          مدىاإلسالمي و 

 . ع رغبات خمتلف األفرادإشبا
تؤثر جماالت جودة وكفاءة أداء الوحدات العامل للبنك         : كفاءة أداء اخلدمات   - 5

اإلسالمي وسهولة إجراءات التعامل معها بشكل فعال يف تأسـيس القواعـد            
 . املصرفية للبنك اإلسالمي
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 كفاءـا يف أداء     مـدى  و األخرىنتشار فروع البنوك    اإن   : املنافسني كفاءة - 6
 تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية     علىية واملصرفية يؤثر إجيابيا     االستثماراا  خدم

وذلك لوجود املنافسة الشريفة اليت حتقق يف النهاية املـصلحة الكليـة للبنـك              
 . وللمجتمع وللعمالء

   : االقتصاديةالقواعد واملبادئ : اجملموعة الثالثة 
ـ     االقتصاديةمتر الدورات    ني الـرواج واالنكمـاش      مبراحل متعددة تراوح ب

 التوظيف الكبري لعوامل اإلنتاج املختلفة واملتمثلة       إىلفالرواج يشري   . نتعاش والركود االو
حنـسار الطلـب     ا إىلنكماش فيشري   والعمل واألرض والتنظيم ، أما اال     يف رأس املال    

نتعاش تظهر حاالت زيـادة الطلـب       قليص معدالت النمو ، ومع ظهور اال      تدرجيياً وت 
 اإلنتاج ، أما مرحلة الركود فتبدو أكثر املراحل صعوبة          علىع املنتجني فيقبلون    ويتشج
 احلاكمة لعمليات   االقتصاديةومن بني القواعد    .  اإلنسان واتمع مبختلف مؤسسته    على

  : ي يف البنوك اإلسالمية االستثمارالتوظيف 
ـ  –الـضروريات   ( لألمة اإلسـالمية     االستثمارمراعاة أولويات    - 1  –ات   احلاجي

  ). التحسينات
ي املتاحة يف املناطق اجلغرافية املختلفـة       االستثمارستفادة من فرص التوظيف     اال - 2

 . اليت ميارس فيها البنك أنشطته
 . إمكانية حتقيق معدالت رحبية مناسبة لتوظيفات البنك - 3
 موضوعيتها ودرجة   مدىالتأكد من إمكانية تنفيذ األنشطة املخطط هلا ومراعاة          - 4

 . خماطرها
 وحبـث مـوارده     املايلقتصادي ملركز العميل     واال املايللقيام بعمليات التحليل    ا - 5

 . طرا تعرضه للمخمدىلتزاماته ووا

  :  والثقافية ةاالجتماعيالقواعد واملبادئ : اجملموعة الرابعة 
طة البنك اإلسالمي   ـددات اليت تؤثر يف أعمال وأنش     ـد واحمل ـمن أهم القواع  

  : ما يلي 
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لب ذلك من البنك اإلسالمي السعي خلدمة اتمـع لكافـة           ويتط : الشمول - 1
 العدالة  مسامهاً ىف حتقيق   إشباع احتياجاته املادية واملعنوية ،       علىقطاعاته والعمل   

  .  وتنمية قدرات اتمع قدر إمكانهةاالجتماعي

 حتقيق عدالة توزيع األربـاح بـني        على البنك اإلسالمي العمل     على : التوازن - 2
  . ختلفة اليت قام بتمويلها فالعدل أساس التوازناألنشطة امل

وميكن للبنك ممارسة هذا اجلزء من النشاط من خالل          : الواقعية يف حماربة الفقر    - 3
  .  اليت يؤديهاةاالجتماعيصناديق الزكاة وبعض املمارسات 

  : وتشتمل املسئولية بشقيها  : املسئولية - 4

 . مسئولية اتمع عن البنك اإلسالمي •
 .  البنك اإلسالمي عن اتمعمسئولية •

ويتطلب ذلك من البنك اإلسالمي التضامن مع غريه مـن البنـوك             : الكفاية - 5
 ظاهرة الفقر وحتقيق جمتمع الكفاية      للمسامهة ىف مواجهة  واملؤسسات يف اتمع    

  . والعدل

كلما كان اتمع الذي يعمل فيه البنك آمنا ومستقرا كلما           : واالستقرار األمن - 6
  . االستثماردخار و االعلىعمال البنك وتطورت وزاد إقبال األفراد منت  أ

  : إجراءات التعامل املصريف 
 بصورة مسلسلة ومرتبـة     اتباعهامتثل اإلجراءات تلك اخلطوات والطرق اليت جيب        

ـ         ـمبا ميكن من إمتام األنش     ل بـصورة   ـطة واألعمال ، حبيث متثل كيفية إمتـام العم
اول جوانب عمل حمددة حبيث تبني الطريقة اليت تؤدي ـا           واإلجراءات تتن . متالحقة
 ةومن بني خصائص اإلجراءات الفعال    . طة ، وميت ، ومن يؤدي النشاط ، وأين        ـاألنش

  : ما يلي 
  . بيان اخلطوات الالزمة إلمتام النشاط بوضوح - 1
 . تناول جوانب عمل حمددة - 2
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ـ ا متكـررة ب   للتطبيق بكل دقة يف كل مرة ، إذ إ        القابلية   - 3 رار حـدوث   ـتك
 . النشاط، مع مراعاة  بعض املرونة الالزمة لنجاح التطبيق

 . حتديد مسئولية كل خطوة من خطواا والوقت التقرييب إلائها - 4
رتباط باهلدف النهائي للمهمة أو النشاط ، مبعين أمهية وضرورة كل خطوة ملا             اال - 5

 . يليها من خطوات
 . طواتاالنسجام والتنسيق والتسلسل بني مجيع اخل - 6
 . التميز بالبساطة والبعد عن التعقيد - 7
القابلية للتحديث والتطوير تبعاً للمستجدات يف املعلومات والتكيف مع الوسائل           - 8

 . التقنية احلديثة
المي تبعاً لتعدد األنـشطة واملهـام الـيت         ـوتتعدد اإلجراءات يف البنك اإلس    

تعلقة بفتح احلساب اجلـاري،     فهناك اإلجراءات امل  . ميارسها ، واخلدمات اليت يقدمها    
 سبيل املثال بداية من سؤال العميل ملوظف الشباك وملء منوذج فتح احلساب، مث              على

وغريها من اإلجراءات   ... ة  اليملء بطاقة التوقيع ، واستالم املوظف للمبلغ يف فئات م         
  . حيت يتسلم العميل دفتر الشيكات

بيع املراحبة قد تأخذ اخلطـوات       إلمتام   اتباعهاكذلك هناك إجراءات ال بد من       
تقدمي الطلب للبنك من قبل العميل ، ودراسة إدارة البنك للطلب املقدم وإعداد              : التالية
 مناسبته ، وتوقيع عقد الوعد بالشراء ، وقيام البنك بشراء املنتجات            مدىر عن   ـتقري

 وحتصيل قيمـة    تالم العميل لتلك املنتجات بعد توقيع عقد البيع ،        ـ ، واس  عليهااملتفق  
  . وهكذا يف باقي أنشطة البنك وخدماته... املنتجات من العميل 

  : املوازنات التخطيطية يف البنوك اإلسالمية 
يتـضمن  بني املوارد واالستخدامات    متثل املوازنة التخطيطية إطار عام متوازن       

 أفـضل   إىلاألعمال املرغوب تنفيذها يف املستقبل مما ميكن من حتقيق الرقابة ويهـدي             
  .السبل لتحقيق أهداف البنك
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ونوضح فيما يلي بإجياز أمهية إعداد املوازنات التخطيطية يف البنوك اإلسالمية مث            
ـ           المية وأهـم   ـنتبع ذلك ببيان إجراءات إعداد املوازنات التخطيطية يف البنوك اإلس

تخطيطية ة ، وأخرياً نعرض منوذجاً مبسطاً للموازنة ال       ـيمات املوازنات التخطيطي  ـتقس
   )10(  :التايل النحو علىالمي وذلك ـالنقدية لبنك إس

 : أمهية إعداد املوازنات التخطيطية يف البنك اإلسالمي     )1(
 نظام املوازنات التخطيطية من التحليـل       إىلالمية  ـة البنوك اإلس  ـتظهر حاج 

   : التايل

ل واملتكامل  تساعد املوازنة التخطيطية إدارة البنك اإلسالمي يف التخطيط الشام          -أ 
لكافة األنشطة ، وهذا بدوره ميكن من تقرير االحتياجات من العنصر البشري             
ومستلزمات األنشطة من املال وغريه مقدماً مث ختطيط أفضل السبل للحـصول            

حتياجات مقـدما بأسـلوب     ويصعب حتديد هذه اال   . تكلفة ممكنة  بأقل   عليها
  . علمي بدون تطبيق نظام املوازنات التخطيطية

تساعد املوازنة التخطيطية يف حتقيق التنسيق والتكامل بني أنـشطة البنـك               -ب 
. اإلسالمي املختلفة ، والسيما وأن هناك عالقات تبادلية بني تلك األنـشطة           

 يلزم أن يكون هناك تنسيق وتكامل بني نشاط احلـسابات           : سبيل املثال  علىف
فمخرجات األول . ويل والتماالستثمار وبني نشاط االستثماراجلارية والتوفري و

ات املستندية  عتمادثل هناك عالقة قوية بني نشاط اال      وباملتعترب مدخالت للثاين    
 باملراحبات الدولية وهكذا ، وال ميكن حتقيق ذلك التنـسيق           االستثمارونشاط  

  .والتكامل بدون تطبيق نظام املوازنات التخطيطية

 كافة األنـشطة    على الشاملة    الرقابة أساليبتعترب املوازنات التخطيطية من أهم        -ج 
 لألنشطة يف البنك اإلسالمي ومقارنتـها       علىفعن طريق األداء الف   . وتقييم األداء 

حنرافـات  وازنات التخطيطيـة ميكـن معرفـة اال       باملخطط حسب الوارد بامل   
ـ  مث العالج ، وهذا بـدوره يـساعد يف تق          اوالتجاوزات ودراسته  . يم األداء ي

ييم أداء بدون موازنات ختطيطية اليت تعتـرب        ب أن تكون هناك رقابة وتق     صعوي
 . ترمجة لألهداف وأداة لقياس األداء
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 الكثري من القرارات    اختاذتساعد املوازنات التخطيطية إدارة البنك اإلسالمي يف          -د 
 :  سبيل املثال ما يلي علىاإلدارية اهلامة نذكر منها 

ب التنبؤ مقدماً   فبدون املوازنة التخطيطية النقدية يصع    : قرارات السيولة    - 1
  . بفائض السيولة حيت يتم التصرف فيه أو العجز ليتم تدبريه

ية يف  االسـتثمار تساعد املوازنة التخطيطيـة     : ية  االستثمارالقرارات   - 2
 . االقتصادية دراسات اجلدوى

 . ات وصيغهااالستثمارقرارات اختيار مصادر متويل  - 3
 . قرارات ضبط وترشيد النفقات - 4

 :ملوازنات التخطيطية يف البنك اإلسالمي إجراءات إعداد ا     )2(
 آخر حسب   إىلختتلف إجراءات إعداد املوازنات التخطيطية من بنك إسالمي         

هـو  ) املشاركة(منهج الشوري   وبصفة عامة يعترب    . ه إدارة البنك  علياملنهج الذي تسري    
 اإلسالمي  ة التخطيطية ىف البنك   إعداد املوازن م للبنك اإلسالمي ، وتتمثل إجراءات       املالئ
  : ما يلي في

ة باألهداف الرئيـسية    ـداد قائم ـالمي بإع ـ يف البنك اإلس   العلياتقوم اإلدارة     -أ 
وتشكل جلنة هلذا الغرض    .  باملستهدف اهعليوهذه ما يطلق    . خالل فترة املوازنة  

  .  للموازنةالعليا اللجنة عليهايطلق 

ملتحكمـة يف    يف ضوء العوامـل ا     ماليةترمجة هذه األهداف يف صورة كمية و        -ب 
 ، الـدورات التجاريـة ، الـسياسات         االقتصاديةاحلالة  : عناصر النشاط مثل    

 ويلـزم أن    .احلكومية ، الطاقات واإلمكانيات املتاحة وغري ذلك من العوامـل         
 . ختصاص يف هذه النواحيتستعني اللجنة بأهل اال

ك ألجـل   اليت يلتزم ا البن   " الوظيفية"ياسات الرئيسية واإلجرائية    ـوضع الس   -ج 
وجيب أن يكون ذلك يف ضوء أحكـام وقواعـد الـشريعة            . حتقيق األهداف 

 . اإلسالمية
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إعداد مشروع املوازنة التخطيطية الشاملة يف ضوء أهداف البنـك اإلسـالمي              -د 
 العلياوالسياسات الرئيسية واإلجرائية وأحكام الشريعة اإلسالمية وخربة اإلدارة         

 . وفريق إعداد املوازنة
 املوازنات التخطيطية الفرعية ألنشطة البنك اإلسالمي وحتقيـق         إعداد مشروع   -ه 

التنسيق والتكامل بينهما يف ضوء البيانـات واملعلومـات الـواردة باملوازنـة             
 . التخطيطية الشاملة

 مستوي األنشطة مع مسئويل تلـك       علىمناقشة املوازنات التخطيطية الفرعية       -و 
عمل طبقاً للنظـام ، وتأخـذ يف        األنشطة من خالل جلان املوازنة الفرعية ، وت       

اإلعتبار اإلمكانيات والطاقات وذلك للتأكد من واقعية املوازنات الفرعيـة مث           
 . عليهاإجراء التعديالت الالزمة 

 مـشروع   علـى تعديل املوازنة الشاملة املعدلة يف ضوء التعديالت اليت أدخلت            -ز 
 . املوازنات الفرعية

 العليا اإلدارة   إىلك املوازنات الفرعية املعدلة     تعديل املوازنة الشاملة املعدلة وكذل      -ح 
 .  حيت تأخذ السمة اإللزاميةعتمادلال

 التخطيطية الشاملة   ةإبالغ املستويات اإلدارية التنفيذية بالصورة النهائية للموازن        -ط 
  .واملوازنات الفرعية لبدء التنفيذ عندما تبدأ فترة املوازنة

أول وإجراء التعديالت والتطوير إن لـزم        ف نفيذ املوازنات التخطيطية أوالً   متابعة ت   -ي 
  .األمر

يلزم أن يستشعر كل فرد ىف البنك اإلسالمي أنه مسئول عن تنفيذ            وبصفة عامة   
املوازنة مادام قد استشري عند إعدادها ورضي مبا فيها من مستهدفات ، كما حيـب أن                

ال كسب بال جهد وال     "تقترن املوازنة بنظام احلوافز والدوافع ، ىف ظل املبدأ اإلسالمي           
  ".جهد بال كسب
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  :تقسيمات املوازنات التخطيطية    ) 3( 

هناك العديد من التقسيمات للموازنات التخطيطيـة ىف البنـك اإلسـالمي ،         
 أنشطته وعملياته وخدماته على مدى      إىلوبصفة عامة يؤثر اهليكل التنظيمى للبنك وإمج      

كن تقسيم املوازنات التخطيطية حسب مقياس      تعدد هذه املوازنات ، فريى البعض أنه مي       
   :التايلاألنشطة على النحو 

  : ، وتشمل  والتمويل واألعمالاالستثمارلقطاع وازنات التخطيطية  امل   -أ
 .موازنة نشاط املراحبة •
 .موازنة نشاط املضاربة •
 .موازنة نشاط املشاركة •
 .موازنة نشاط األعمال •

  : ، ويشمل دمات املصرفيةلقطاع اخل املوازنات التخطيطية   -ب
 .موازنة احلسابات اجلارية والتوفري والدوافع •
 .ات املستنديةعتمادموازنة اال •
 .موازنة خطابات الضمان •
 .موازنة العمليات األجنبية •
 .موازنة العمليات املصرفية األخرى •

  :  والدعوة اإلسالمية ويشمل ةاالجتماعي املوازنات التخطيطية لقطاع اخلدمات -ـج
 . ةاالجتماعيازنة اخلدمات مو •
 . موازنة زكاة املال •
 . موازنة القرض احلسن •
 . موازنة الدعوة اإلسالمية •

  :  وحنوها املالية املوازنات التخطيطية لقطاع اخلدمات اإلدارية و -د
 . موازنة اخلدمات اإلدارية •
 .املاليةموازنة اخلدمات  •
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 : وك اإلسالمية هيكل املوازنة التخطيطية النقدية يف البن    )4(
 أركان أساسـية متثـل      ة ثالث علىتقوم املوازنة التخطيطية النقدية بصفة عامة       

  :اهليكل األساسي وهي 

حتياجات غري املتوقعـة مبـا       الواجب االحتفاظ ا ملواجهة اال     مستوي النقدية   -أ 
   .يضمن التوازن بني األمان والرحبية

يتعني رصيد النقدية املتوقع يف     املقبوضات واملدفوعات املتوقعة وختطيطها حبيث        -ب 
 . حمازاة رصيد النقدية املخطط والواجب أن يكون

إلسالمي يف تغطيـة العجـز       البنك ا  عليهاالسياسات النقدية املختلفة اليت يسري        -ج 
 . ستثمار الفائض وغري ذلك مما يتعلق بالنقديةالنقدي وا

  :وفيما يلي منوذج للموازنة التخطيطية النقدية لبنك إسالمي 
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  )ربع سنوية(ملصرف إسالمي  منوذج املوازنة التخطيطية النقدية

  مجلة  ربيع أول  صفر  حمرم  حركة النقدية
  : رصيد النقدية أول الشهر 

  : ه إلييضاف 
  ) : املقبوضات(التدفقات النقدية الداخلة 

  . الودائع اجلارية -
 . ياالستثمارودائع التوفري  -
 . يةاالستثمارالودائع  -
 . داعات أماناتإي -
 أمانات خطابات الضمان -
 .  املراحبةأقساطأمانات  -
 . عموالت مراحبة وأتعاب حمصلة -
 . إيرادات املراحبة -
  ...األخرىات االستثمارإيرادات  -
  . مصادر تغطية العجز النقدي -

00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  

00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  

00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  

00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  

  00  00  00  00  مجلة النقدية املتاحة املتوقعة
  ) : املدفوعات(التدفقات النقدية اخلارجية  •

  .. مسحوبات الودائع اجلارية -
 . مسحوبات ودائع التوفري -
 .يةاالستثمارمسحوبات الودائع  -
 . واملشاركة تسديد فواتري مشتريات بضاعة املراحبة  -
 . تسديد املصروفات -
 . رد األمانات وأمانات خطابات الضمان -
  ...مشتريات أصول ثابتة  -

00  
00  
00  
00  
00  
  
00  
00  
00  

00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  

00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  

00  
00  
00  
00  
00  
00  
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  00  00  00  00  مجلة املدفوعات املتوقعة
  رصيد النقدية املتوقع -
  . حتفاظ بهيد النقدية الواجب االرص -

00  00  00  00  

  العجز النقدي املتوقع / الفائض
  

00  00  00  00  
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אא
  التنظيم اإلداري للبنك اإلسالمي

  

   : التاليةبقراءتك هلذا الفصل ميكنك اإلملام باملوضوعات 

  . مفهوم التنظيم اإلداري وأمهيته •
 .  اإلسالمية تنظيم البنوكعلىالعوامل املؤثرة  •
 . خطوات إعداد التنظيم اإلداري للبنك اإلسالمي •
 .طرق جتميع الوظائف واألنشطة يف وحدات تنظيمية •
 . مبادئ التنظيم الفعال •
 . جملس اإلدارة ومسئولياته يف البنك اإلسالمي •
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يعترب التنظيم اإلداري للبنك اإلسالمي من القضايا اهلامة اليت شغلت املهـتمني            
 العديد من األبعاد املؤثرة     علىالبنوك اإلسالمية وتطبيقاا ، إذ أن التنظيم حيتوي         بفكرة  
 جناح تلك البنوك ومواكبتها لتحدي العوامل املعاصـرة ، كتحديـد العالقـات              على

املختلفة فيما بني األفراد ، سواء كانت هذه العالقات رأسية أو أفقية أو حموريـة تـتم         
 بيـان نطـاق الـسلطة       علـى عاون ، كما حيتوي التنظيم      بالسلطة أو االستشارة والت   

 جانـب   إىلواملسئولية لكل وحدة إدارية وعمليات تفويض السلطة وحدودها ، هذا           
 ومـن   أو الالمركزية ألي تقسيم وأنشطة وعمليات وقرارات البنك   ة املركزي دىبيانه مل 

 الواقع والتطبيـق ،  مث ال قيمة للتخطيط اإلدارى إن مل يواكبه تنظيم ميكن من تفعيله ىف            
كذلك فإن اإلدارة االستراتيجية تنظر للتنظيم على أنه العنصر الفاعل لترمجة التصورات            

   .ةعلياملستقبلية إىل أنشطة ف

وميكننا معاجلة موضوع التنظيم اإلداري للبنك اإلسالمي من خـالل عـرض            
 إىلك اإلسالمية ، هذا      تنظيم البنو  علىمفهوم التنظيم اإلداري وأمهيته والعوامل املؤثرة       

جانب بيان خطوات إعداد التنظيم اإلداري للبنك اإلسالمي ، وطرق جتميع الوظائف            
  . واألنشطة يف وحدات تنظيمية ، وأخرياً نبني مسئوليات جملس إدارة البنك اإلسالمي

  : تعريف وظيفة التنظيم وأهميتها 
صميم املهام واألنشطة   تم وظيفة التنظيم كأحد الوظائف اإلدارية بتحديد وت       

واملسئوليات وتنسيق عملية ختصيص املوارد واألفراد وبناء اهليكل التنظيمي أو تغـيريه            
  . لتحقيق األهداف التنظيمية للبنك

ون بتصميم اهليكل التنظيمي الذي ميثل النظام الرمسـي للعالقـات           املديريقوم  
يما بني األعمـال واملهـام       تنسيق عمليات الترابط والتكامل ف     علىوتفاعلها ، ويعمل    

إن اهليكل التنظيمي   . كـواألفراد واجلماعات مبا يسهم يف حتقيق غايات وأهداف البن        
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 بتصميمه وإعـداده ، أمـا       العلياالرمسي، حيث قام املسئولون يف اإلدارة        و النظام ـه
  .  العالقات الشخصية الودية بني األفرادعلىالنظام غري الرمسي فيقوم 

يضعون األهداف ويصيغون االستراتيجيات الالزمة لتحقيق تلـك         املديرينإن  
كل ذلك يتم أثناء وظيفة التخطيط ،       . األهداف ، كذلك يرمسون اخلطط والتكتيكات     

ويصبح من الضروري تصميم اهليكل التنظيمـي لـضمان عمليـة التطبيـق لـذلك               
  . اإلستراتيجيات واخلطط مبا يؤدي يف النهاية لتحقيق األهداف

ن واحداً من األغراض الرئيسية لبناء اهليكل التنظيمي يتمثـل يف           القول إ وميكن  
د يف املكان والزمان املناسبني     تنمية القنوات اخلاصة بانسياب البيانات واملعلومات لألفرا      

 ضمان التوزيع الفعال للسلطة مبا ميكن من         إىل القرارات املناسبة ، هذا باإلضافة       ختاذال
. ملستويات التنظيميـة   ا ة بتطبيق اخلطط واإلستراتيجيات يف مجيع        القرارات اخلاص  اختاذ

وأخرياً فإن اهليكل التنظيمي حيدد وحيكم العالقة فيما بينهم خمتلف وحدات العمـل ،              
 أفضل وجه مبا حيقق يف النهاية اإلجناز      على مجيع األعمال وضرورة اكتماهلا      علىويؤكد  

  . املطلوب واألهداف املطلوبة من التنظيم

  :  أنها علىوميكننا تعريف وظيفة التنظيم 
العملية اليت يتم من خالهلا حتديد وجتميع خمتلف أوجـه النـشاط واألعمـال              
الضرورية لتحقيق أهداف املشروع ووضعها يف هيكل يتم شغله بـاألفراد املـؤهلني             

 من  يتضح. فعاليةوتزويدهم باملوارد واالحتياجات اليت متكنهم من أداء عملهم بكفاءة و         
  : ذلك أن أهم عناصر وظيفة التنظيم هي 

  . حتديد األهداف الرئيسية والفرعية - 1
 . حتديد أوجه النشاط الضرورية لتحقيق األهداف - 2
ستفادة املثلي مـن     اال علىجتميع األنشطة ووضعها يف هيكل تنظيمي يساعد         - 3

 . نوية املتاحةعاملوارد البشرية واملادية وامل
 . ة للقيام باألنشطة وتزويدهم بالسلطاتالي العاختيار األفراد ذوي الكفاءة - 4
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حتقيق التكامل بني جمموعات األنشطة وبيان العالقات بني خمتلف الوحـدات            - 5
 . ت الفعالةاالتصاالوتأسس نظم 

  :  تنظيم البنوك اإلسالمية علىالعوامل املؤثرة 
 التنظيم اإلداري للبنك اإلسـالمي ، ولعـل         علىرة  ـل املؤث ـدد العوام ـتعت

  : مهها أ

 : العوامل الشرعية     )1(
المي ، وتعتـرب هـذه      ـ حد كبري يف التنظيم اإلداري اإلس      إىلتؤثر هذه العوامل    
المية تتميز ـفالبنوك اإلس. المية عن غريها من البنوكـك اإلسوالعوامل مميزات رئيسية للبن

  بوجود هيئة للرقابـة الـشرعية ، وتلـك متثـل وحـدة تنظيميـة مـستقلة وهلـا                    
   جانـب أن التـزام البنـوك اإلسـالمية          إىل اخلريطة التنظيميـة ، هـذا        علىها  مكانت

طة ـ يلزمها بوجود قطاع أو إدارة أو قسم مسئول عن أداء أنش االجتماعيبقضايا التكافل   
  . اخل... ات واملضاربات ـ تنظيم إدارات متويل املراحبإىلنة إضافة ـاحلسالزكاة والقروض 

 : تشريعية العوامل القانونية وال    )2(
يتأثر تنظيم لبنوك اإلسالمية بعدد من العوامل ذات الطابع القانوين واإللزامي،           

ات وما تتطلبه من بيانا وتقـارير ،        مليعمنها ما تفرضه األجهزة اإلشرافية والرقابية من        
حتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ، واجلهاز املركزي       من هذه اجلهات البنك املركزي واال     و

وغريهـا  . املاليةالعامة واإلحصاء ، ونظم العاملني فيما يتعلق بتحديد الدرجات          للتعبئة  
  . من اجلهات واألنظمة

 : العوامل الفنية     )3(
ا طبيعـة وحجـم     نشاط املصريف اإلسالمي ، ومن بينه     وهي العوامل اليت تتعلق بال    

يف نـشاط    البنك ومقار النمـو      لدى توافر الكفاءات الفنية     مدىاملتعاملني مع البنك و   
ة يف تقدمي   لي اآل علىه  اعتمادنتشار اجلغرايف لوحدات البنك و     اال مدىالبنك وخدماته و  

 كلما زادت أمهية هذه العوامل اقتضي ذلك توسيع قاعدة اهليكل           هفال شك أن  . خدماته
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ه ضـيق اهليكـل     عليلبنك واستقرارها وذلك بعكس احنسارها الذي يترتب        لالتنظيمي  
  . التنظيمي

 : الذاتية العوامل    )4(
 إىل البنك تـؤثر     علىستعدادات الشخصية وامليول اإلنسانية عند القائمني       فاال

 التنظـيم   علىلك سينعكس   فإذا اتصفت اإلدارة باجلمود فإن ذ     .  التنظيم علىحد كبري   
اإلداري للبنك ، أما إذا اتسمت باملرونة فكثرياً ما جيري التعديل وفقاً لدرجة املرونة ،               

 احلاجـة   مـدى  التفويض فيها و   مدى ممارسة السلطة و   مدى علىاً  وينعكس ذلك أيض  
  . إلنشاء إدارات وأقسام جديدة بالبنك

 : العوامل التارخيية    )5(
ار العرب  نتش تنظيم البنك اإلسالمي من جراء ا      علىيتضح أثر العوامل التارخيية     

ت  تنظيمها اخلـصائص والـسما     علىن معظم البنوك يسيطر     املصريف التقليدي ، إذ إ    
 العمل مـشتقة    أساليباملتعلقة بالتنظيم اإلداري للبنوك األجنبية ، فكانت السياسات و        

من ظروف أجنبية وال تتبع الظروف املصرفية ، حيت بعد إنشاء البنـوك اإلسـالمية ،                
 ادارا يف معظم األحوال منقولني من بنوك تقليديـة ، ومـازالو           إ علىفكان القائمون   

ومع وجود االختالفات اجلوهرية بني منـوذج       . ريف التقليدي متأثرين بنمط العمل املص   
البنك التقليدي ونظريه اإلسالمي يف األنشطة واخلدمات ، إال أن التنظـيم ال خيتلـف               

  . جوهرياً بينهما إال يف املسميات اخلاصة باألنشطة واخلدمات املصرفية املتميزة

  : خطوات إعداد التنظيم اإلداري للبنك اإلسالمي 
ميكن إعداد التنظيم اإلداري للبنك اإلسالمي ، من الضروري إجراء عدد           حيت  

  )11( : التايل النحو علىمن اخلطوات وذلك 

حصر األنشطة والوظائف واخلدمات اليت ينبغي أن يؤديها البنك اإلسالمي لكي            )1(
  : التايل النحو علىيتحقق أهدافه ميكن بياا 

  . أنشطة وخدمات مصرفية •
 . االستثماروأنشطة التمويل  •
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 . جتماعيةاأنشطة وخدمات  •
 . أنشطة إدارة املوارد البشرية •
 . أنشطة الشئون القانونية •
 . أنشطة الشئون اإلدارية •
 . املاليةأنشطة ووظائف اإلدارة  •
 .  والفتاوي والرقابة الشرعيةاالستشاراتأنشطة  •

 فرعية تكـون أكثـر       أخرى إىلجتزئة كل من األنشطة والوظائف واخلدمات        )2(
 وحدات أصغر، وهكذا يتسلـسل      إىلفصيالً ، حبيث يعهد بكل نشاط فرعي        ت

  :  وعلى سبيل املثال جند أن . السلم اإلداري من أعلى إىل أسفل ىف شكل هرمى

 : األنشطة واخلدمات املصرفية تشمل العديد من ااالت منها  
  . احلسابات اجلارية •
 . يةاالستثمارقبول الودائع  •
 .  املستندية مبختلف أنواعهااتعتمادتسهيالت اال •
 . إصدار خطابات الضمان والكمبياالت بأنواعها •
 . حتصيل الشيكات واحلواالت واألوراق التجارية •
 . عمليات الصرف األجنيب •
 . التحويالت الداخلية واخلارجية •
 . قبول الصكوك واألسهم وخدماا •
 . تأجري اخلزائن واملستودعات •
 . ااكتتابات للشركات وخدمتلقي اال •
 . إدارة ممتلكات العاملني •
 . ات اإلداريةاالستثمارتقدمي  •
 .  للمشروعات للمصرف واملتعاملنياالقتصادية دراسة اجلدوى •
 . حفظ األمانات للغري •
 . االستثمارأعمال أمناء  •
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 :  وتشمل العديد من ااالت أمهها االستثمارأنشطة التمويل و  
  . املضاربات اإلسالمية املتعددة •
 . اركات اإلسالمية احمللية والعامليةاملش •
 . املراحبات احمللية والعاملية •
 . متويل رأس املال العامل يف املشاركات اإلنتاجية •
 . متويل التجارة الداخلية واخلارجية •
 . املاليةشراء وبيع األوراق  •
 . األعمال العقارية املختلفة •
 .  املباشر وإنشاء املشروعات اإلنتاجيةاالستثمار •

 : جتماعية ومنها اة وخدمات أنشط 
 . صندوق الزكاة •
 . القروض احلسنة •
 . التأمني اإلسالمي •
 . عقد املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية عن املصارف اإلسالمية •
 . التوعية املصرفية اإلسالمية بكافة جماالا •

 : أنشطة الشئون القانونية ، ومنها  
  . هاالعقود وكيفية إبرامها وشروطها ومتابعت •
 . هعليالقضايا سواء الذي يرفعها البنك أو املرفوعة  •
 . إجراء التحقيقات يف مجيع املسائل القانونية •

 : أنشطة إدارة املوارد البشرية  
  . ختطيط املوارد البشرية •
 . االستقطاب واالختيار والتعيني •
 . التدريب وتنمية الكفاءات •
 . تقييم الوظائف وحتديد األجور واحلوافز •
 . املسار الوظيفيتنمية  •
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 . نظم معلومات املوارد البشرية •

 : أنشطة الشئون اإلدارية ، ومنها  
  . اخلدمات العامة •
 . خدمات احلركة •
 . السجالت واملستندات •
 . املشتريات واملخازن •

 :  ، ومن أمهها املاليةأنشطة ووظائف اإلدارة  
  . احلسابات العامة •
 . اخلزينة •
 . املايلاملوازنة والتحليل  •
 . راجعة الداخلية والتفتيشامل •
 . نظم املعلومات اإلدارية •

 :  والرقابة الشرعية أنشطة االستشارات والفتاوى 
  . االستشارات الفنية واإلدارية •
 . هيئة الرقابة الشرعية •

 واجبـات   إىلترمجة الوظائف واألنشطة واخلدمات السابقة من وحدات إدارية          )3(
بنك القيام بعمل حمدد يتالءم مـع       ومسئوليات  أفراد حيت يتسين لكل عامل بال       

  . استعداداته ومؤهالته وخرباته

ـ       بيان خطوط انسياب السلط    )4( ني خمتلـف   ة واليت مبوجبها تتحدد العالقـات ب
 إجناز األعمـال يف     على ويساعد   االتصالحدات واألجهزة مبا ييسر عملية      الو

  . فعاليةأقصر وقت بأقل جهد وبأكرب قدر من الكفاءة وال

سبق يف شكل خريطة تنظيمية توضح البناء التنظيمي للبنك حبيث          ترمجة كل ما     )5(
 مـع توضـيح     ا وعالقا همتثل صورة مرئية للوظائف واألنشطة يف كل وحدات       
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 علـى وميكن إظهار اخلريطة التنظيمية للبنك اإلسـالمي        . النسياب السلطات 
  ). 9/1(النحو املوضح  بالشكل رقم 

  :  تنظيمية طرق جتميع الوظائف واألنشطة يف وحدات
 أساس طريقة أو أكثر     علىإن جتميع الوظائف يف وحدات تنظيمية ميكن أن يتم          

   : التاليةمن الطرق 

  :  األساس الوظيفي علىالتنظيم  : الطريقة األوىل

يتم تقسيم أنشطة وأعمال البنك اإلسالمي يف وحدات حسب العمل املـؤدي            
 أساس طبيعة الوظـائف     علىلوظائف  وفيما يلي جتميع ا   . واملهارات الالزمة لكل نوع   

  : املؤداة يف أحد البنوك اإلسالمية 
  . حسابات جارية •
 . االستثمارودائع مع التفويض ب •
 . التمويل باملشاركة •
 . حتويل أموال •
 . خطابات ضمان •
 . حتصيل كمبياالت •
 . ماليةشراء وبيع أوراق  •
 . ماليةحفظ أوراق  •
 . اخلزائن اخلاصة •
 . صندوق الزكاة •
 . لتأمني ضد املخاطرصندوق ا •
 . ةاالجتماعيالقروض  •

   : التايل الوجه علىويتم جتميع هذه الوظائف يف وحدات إدارية 
  .  واملشاركاتاالستثمار •
 . اخلدمات املصرفية •
 . االجتماعيالتكافل  •
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والـشئون  ...) ف  اليحسابات ، مراجعة تك    (املالية الشئون   إىلفة  هذا باإلضا 
  . اإلدارية واملوارد البشرية والوظائف التسويقية

توفري التخصيص يف املعرفة واخلربة واإلشراف الكامل       : ومن مزايا هذه الطريقة     
ومن عيوب هذه الطريقة صعوبة التنسيق يف حالة تعـدد          .  كل نوع من العمليات    على
 أكثر من إدارة أو     مع اخلدمات اليت يطلبها الفرد ، حيث يتطلب األمر أن يتعامل            أنواع

وبالرغم من عيوب هذه الطريقة إال أا شائعة يف التنظـيم           . قسم لتنظيم خمتلف أعماله   
وتعترب نقطة انطالق ألي جتميع مركب ملزايا التخصيص السابق اإلشـارة           . بصفة عامة 

  . سيق ومتطلباتها بالرغم من مشكالت التنإليه

   أساس وظيفي يف البنك اإلسالميعلىالتجميع ) 9/2(ويبني الشكل رقم 
  )9/2(الشكل رقم 

   أساس وظيفيعلىالتجميع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حسابات جارية -
ــويض   - ــع التف ــع م ودائ

 االستثمارب
  حتويل أموال -
 خطابات ضمان -
 حتصيل كمبياالت  -
 ماليةوراق شراء وبيع أ -
  ماليةحفظ أوراق -

  العام املدير

 التكافل االجتماعي اخلدمات املصرفيةاالستثمار واملشاركات 

   املباشراالستثمار-
باملشاركةالتمويل-

 صندوق الزكاة -
صندوق التأمني ضد  -

 املخاطر
  االجتماعية القروض -
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  :  أساس المراحل علىالتنظيم : الطريقة الثانية 

ففي التمويـل   .  أساس المراحل التي تتم في العمل      علىإذ يتم تجميع الوظائف     
  :  أساس على يمكن أن يتم التجميع بالمشاركة

  . البحث عن مشاركين وعن فرص استثمارية ومشاركات جارية: المرحلة األولى  •

 .  بالمشاركة للمشروعات الممولةاالقتصادية دراسة الجدوى: المرحلة الثانية  •

 . منح التمويل بالمشاركة: المرحلة الثالثة  •

 . كةمتابعة التمويل بالمشار: المرحلة الرابعة  •
  

  :  أساس هذه المراحلعلى المشاركات يوضح تنظيم إدارة) 9/3(والشكل رقم 
  

  )9/3(الشكل رقم 
   أساس املراحلعلىالتجميع 

  

  

  

  

  
  

  

  

ومن مزايا هذا التقسيم مراعاة التخصص في كل مرحلة من المراحل ، مع أن              
 تكون هناك هذا التخصيص قد يزيد من مشكالت التنسيق بين المراحل المختلفة حيث ال           

 أكثر مـن    علىويرجع ذلك لتوزيع مسئولية القرار      . مسئولية محددة عن مشروع معين    
 المهـارات الواجـب     إلـى  المستوي األفقي والمستوي الرأسي باإلضافة       علىشخص  

 حيث يتطلب ذلك فهـم طبيعـة العمليـات           فيه، توافرها في كل قسم ال يمكن توفيرها      
  .  الطريقة الثالثةإلىوهذا ما يؤدي بنا ، ... خدمات الزراعية والصناعية والتجارية وال

 ر التمويل باملشاركة مدي

دراسة  متابعة التمويل منح التمويل بحوث    باملشاركةمتابعة التمويل منح التمويل باملشاركة  حبوث الفرص دراسة اجلدوى

1 2 3 4 
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  ) : نوع النشاط الذي يتم تمويله( أساس نوع العمالء علىالتنظيم : الطريقة الثالثة

 أساس نوع العمالء مثل العمالء في       علىفي هذه الطريقة يتم تجميع الوظائف       
ففـي التمويـل    . الزراعة ، في التجارة ، في الخدمات وفي المـشروعات العقاريـة           

  :  أساس علىبالمشاركة مثال يمكن أن يتم التجميع 
  . المشاركات الزراعية •

 . المشاركات الصناعية •

 . المشاركات التجارية •

 . المشاركات العقارية •

 . مشاركات الخدمات   •
  

  ) : 9/4(ويصبح تجميع األعمال في وحدات كما يظهر في الشكل رقم 
  

  )9/4(الشكل رقم 
  س نوع العمالء أساعلىالتنظيم 

  

  

ومن أهم مزايا هذه الطريقة وجود مسئولية حمددة عن كل نوع من املشاركات      
حبيث حتوي مجيع املراحل من ناحية وحتوي نوعاً متخصصاً من املـشاركات ولكـن              

ه من   هذه الطريقة أا تتطلب عدداً ما من اخلرباء يف كل إدارة حيث جند أن              علىيعاب  
طلب األمر مثالً مخـسة خـرباء مـن        تي(الضروري تكرار الوظائف يف وحدات مماثلة       

  ). اخل ... بحوث ومخسة خرباء يف دراسة اجلدوىال

  التمويل باملشاركاترمدي

 المشاركات
 الزراعية

المشاركات 
 الصناعية

  المشاركات
التجارية

  المشاركات
 العقارية

  مشاركات

الخدمات



 

 311

  :  أساس أجل العمليات علىالتنظيم : الطريقة الرابعة 

األجل الطويل أو األجل    ( أساس أجل العمليات     علىيف هذه الطريقة يتم جتميع الوظائف       
ففي التمويـل   . ، حيث ختتلف متطلبات التشغيل يف األجل الطويل عنها يف األجل القصري           ) القصري

  :  أساس علىباملشاركة مثال ميكن أن يتم التجميع 

  . املشاركة يف العمليات اجلارية •

 . يةاالستثماراملشاركة يف املشروعات  •
  

  : أجل العمليات  أساس علىمثاالً لتنظيم إدارة املشاركة ) 9/5(ويوضح الشكل رقم 

  
  )9/5(الشكل رقم 

   أساس أجل العملياتعلىالتنظيم 
  

  

  

  

  

  

  
  

ويدخل ىف املشاركة ىف العمليات اجلارية شراء بضائع وبيعهـا باملـشاركة أو             
ية االسـتثمار متويل عمليات شراء املواد اخلام لتصنيعها ، أما املشاركة ىف املشروعات            

ومن الواضـح أن متطلبـات      . اً وبأصول ثابتة  فهى آلجال مفتوحة ومببالغ كبرية نسبي     
عملية املشاركة ىف العمليات اجلارية ختتلف عن متطلبات عملية املشاركة ىف العمليات            

ية ، سواء من الفحص والدراسة والتخطيط أو املتابعة أو من حيث الرحبية أو              االستثمار
  .املخاطرة أو االلتزام يكل املوارد املتاحة

 املشاركةبر التمويل مدي

 ية املشاركة يف العمليات اجلار ية االستثماراملشاركة يف املشروعات 
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هتماماً كبرياً ملتطلبات املشاركة يف األجـل       الطريقة أا تعطي    ومن مزايا هذه ا   
 الواقع العملي أنـه ال ميكـن        ولكننا جند يف  . الطويل واألجل القصري وحتديد املسئولية    

. لة رئيس قسم أو إدارة فرعية عن مشاركات استثمارية مببـالغ كـبرية نـسبياً              مساء
 يف البنك نظراً    العليا وأن ترتبط بالقيادات     ية باملبالغ الكبرية البد   االستثمارفاملشاركات  

 ال  التـايل ية ترتب التزاما مببالغ كبرية آلجال طويلة ، وب        االستثمارألن هذه املشروعات    
 هـذا املـستوي األدين ،       إىل قرار هذه املشروعات باملشاركة      اختاذميكن منح سلطات    

  . توي هذا املنصب مسعلىولذلك فنحن نتوقع صعوبة يف حتديد السلطة واملسئولية 
  

  :  أساس جغرايف علىالتنظيم : الطريقة اخلامسة 
 أساس املكان ومـن أمثلـة جتميـع         علىيف هذه الطريقة يتم جتميع الوظائف       

 أعمال مصرفية خارجيـة     إىل األساس اجلغرايف جتميع اخلدمات املصرفية       علىالوظائف  
  ). 9/6(وأعمال مصرفية داخلية كما يظهر يف الشكل رقم 

  )9/6(شكل رقم ال
   أساس جغرايفعلىالتنظيم 

 ر األعمال املصرفية مدي

  أعمال مصرفية دولية 
 " اخلارجيةالعمليات"

  أعمال مصرفية حملية 
 "العمليات احمللية"

 األجنبيةة ودائع بالعمل -
  خدمات مصرفية دولية -

  استرياد •
 تصدير •

ن ل ا

   ودائع بالعملة احمللية -
حملية- مصرفية خدمات
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بني أعمال املركز الرئيسي وأعمال الفروع      وبطبيعة األحوال ميكن هنا التمييز             
ومن املتوقع أن تكون للبنوك     ). 9/7(أيضاً كما يظهره الشكل رقم       أساس املكان    على

يل باملـشاركة الـيت     اإلسالمية فروع كثرية منتشرة نظرا لطبيعتها اخلاصة ا يف التمو         
  .تتطلب املعرفة عن قرب بأحوال املنطقة

  )9/7(الشكل رقم 
  )الفروع/املركز الرئيسى(جتميع الوظائف على أساس املكان 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : مبادئ التنظيم الفعال 
يعد التنظيم مبثابة النظام الذي حيل حمل الفوضي ، كلك فهو النـسق الـذي               

 حتقيق األهداف وتكاملها يف اجتـاه       علىها بدقة تعمل    يترتب ويظهر العالقات وحيدد   
واحد ، وكذلك املنازعات بني األشخاص خبصوص السلطة واملسئولية وكذلك إنشاء           

 عدد كبري   علىوهناك اتفاق كبري بني علماء اإلدارة       . مناخ تنظيمي مالئم لعمل الفريق    
  )12(: من املبادئ التنظيمية ومنها 

إن قيام أكثر من فرد بأداء عمل معـني يـستلزم            : يممبدأ ضرورة وأمهية التنظ    - 1
ضرورة بيان سلطات ومسئوليات وواجبات كل منهم ، حبيث يتعرف كل فرد            

 املركز الرئيسي 

 ر املنطقة مدي املركز الرئيسي 

 فرع فرع فرع فرع
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 فيعرف حدود سلطاته واألعمال واألنـشطة واألهـداف         اآلخرين عالقته ب  على
  . املسئول عن حتقيقها

 أهداف فلـيس    رتباطاً باألهداف ، فإذا مل تكن     ايرتبط التنظيم    : األهداف مبدأ - 2
ها إلي ضرورة وضوح األهداف اليت يسعي       علىونؤكد هنا   . هناك حاجة للتنظيم  

 . املشروع ، كما أنه البد وأن يوفر التنظيم وسائل حتقيق هذه األهداف
إن تركيز جهود الفرد يف نطاق جمال حمدد من          : وتقسيم العمل  التخصص مبدأ - 3

رتفاع مبستوي  ه يف هذا اال واال    دراته وخربات  تنمية ق  علىجماالت العمل يساعد    
 . أدائه

يعترب التنظيم كفئا إذا كان تكوينه يسمح بتحقيق أهداف املنظمة           : الكفاية مبدأ - 4
 . التكاليف مع حتمل أقل األعباء واألخرىة بواسطة األفراد واملوارد عليبفا

أي األعمال واألنـشطة    (ينبغي أن يتم التنظيم حول الوظائف        : الوظائف مبدأ - 5
 . وليس حول األفراد لكي يكون التنظيم موضوعياً) املطلوب القيام ا

من أهم العالقات األساسية يف التنظيم تلك العالقـة الـيت            : وحدة األمر  مبدأ - 6
مـات  عليفالفرد يؤدي عمله طبقاً للتوجيهات والت     . توجد بني الرئيس واملرؤوس   

 النتيجـة  كانتمات عليم الته ، فإذا ما تعدد الرؤساء الذي يتلقي منه       إليالصادرة  
 إرضاء هؤالء الرؤساء ، لذلك جيـب        علىاحلرية واالرتباك وعدم قدرة املرؤوس      

أن تنحصر سلطة إصدار األوامر يف مصدر واحد حبيث ال يتلقـي أي فـرد يف                
مات إال من رئيس واحد ، كما أن املرؤوس يكون مسئوال           عليالتنظيم األوامر والت  

 . دعن أعماله أمام رئيس واح
مبعين أنه جيب أن يكون الشخص مسئوال عن كـل           : مبدأ السلطة واملسئولية   - 7

العمليات اليت تدخل يف نطاق سلطته ، كما جيب إعطاء السلطة للشخص بقدر             
 . ه ، وهناك ضرورة لتعادل السلطة واملسئوليةإليالواجبات املسندة 

ت السلطة   أساس درجا  علىيقصد بذلك تدرج الواجبات      : تدرج السلطة  مبدأ - 8
 مستوي املـشروع يتعـذر ممارسـة        علىوما يقابلها أو يعادهلا من مسئولية ، و       

 وحدها ، وال بد من نقل جـزء         العليا مستوي اإلدارة    علىالسلطات املخولة هلا    
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 القاعدة هو ما    إىلونقل السلطات من القمة     .  مواقع العمل  إىلمن هذه السلطات    
 . يعرب عنه مبدأ تدرج السلطة

 اختـاذ  تركيز الـسلطة يف      إىلتعين املركزية االجتاه     : ركزية والالمركزية مبدأ امل  - 9
أما الالمركزية فتعين توزيع السلطات وإعطـاء حريـة         . القرارات املنظمة للعمل  

ومن الناحية العملية ال توجد مركزية      . على القرارات حيث جيري العمل الف     اختاذ
بني ما حتققه املركزيـة مـن       مطلقة أو ال مركزية مطلقة ، ولكن هناك مواءمة          

 .  سالمة العمل وما حتققه الالمركزية من سهولة وتدفق العملعلىالرقابة الفعالة 
 القرارات من مستوي    اختاذيقصد مببدأ التفويض نقل التصرف و      : التفويض مبدأ -10

والتفويض يف جوهره مسئولية ثنائية ، فالشخص الذي        .  مستوي تنظيمي أدين   إىل
ه ، كمـا أن الـذي قـام         يإلة يصبح مسئوال أمام من فوضها       ه السلط إليتفوض  

 . ه من آثار ونتائجعليما يترتب ل مسئوال عن العمل الذي فوضه وعبالتفويض يظ
يعين اإلشراف حتديد عدد املرؤوسني الذين ميكن للرئيس         : نطاق اإلشراف  مبدأ -11

طاق اإلشراف  ومن العوامل اليت تؤثر يف حتديد ن      . هم إشرافاً فعاالً  عليأن يشرف   
 مـدى ن ، وطبيعة املرؤوسني وكفاءم ، و       يقوم به املرؤوسو   طبيعة العمل الذي  

املنظمة وتعقد أو    كرب حجم    إىلإمكانيات الرئيس وقدراته الشخصية ، باإلضافة       
 . االتصالسهولة وسائل 

  : جملس اإلدارة ومسئولياته يف البنك اإلسالمي 
ن من عدد من األعضاء يتحدد يف النظام   يدير البنك اإلسالمي جملس إدارة يتكو     

األساسي يف البنك ، كما حيدد النظام األساسي أيضاً تشكيل الس ومسئولياته ومدته             
  . والشروط الواجب توافرها يف أعضاء الس

  : مسئوليات جملس اإلدارة 
 جملس إدارة البنك أعباء متعددة وهامة جداً يف حياة البنك اإلسالمي            علىتقع  

وهلذا فالس أوسع سلطة إلدارة البنك فيما       . العلياوه ، وذلك باعتباره ميثل اإلدارة       ومن
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ويف نطاق هذه السلطة الواسـعة فـإن        . عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العمومية      
  : مسئولية جملس إدارة البنك تتعدد لتشمل عدة نواحي أمهها 

  .  البعيددى املعلى وغاياتهبيان استراتيجيات البنك الرئيسية  - 1
 ، مبا يسهم ىف حتقيـق        ومراجعتها دورياً  دىوضع اخلطط اإلستراتيجية طويلة امل     - 2

  .استراتيجيات البنك الرئيسية
 . ات واخلدمات املصرفيةاالستثمارصياغة السياسات الرئيسية للبنك يف كافة ااالت و -3
نظيم أوضاع  وضع اللوائح والنظم الداخلية للبنك مبا يف ذلك الالئحة اخلاصة بت           - 4

رئيس وأعضاء جملس إدارة البنك والعاملني فيه ، ومجيع ما يتعلق باختصاصام            
 . وشئوم الوظيفية

 واخلدمات املصرفية ، وخدمات االستثمارإقرار اللوائح والنظم املتعلقة بالتمويل و    - 5
 . االجتماعيالتكافل 

لبنك خالل تلك    ، وإعداد تقرير عن نشاط ا      ماليةإعداد ميزانية البنك كل سنة       - 6
 .  للبنك والنمو والتقدم يف أعمال البنكاملايلالسنة املهنية لبيان املركز 

 استقرار البنك وزيـادة حـصته يف        على القرارات يف القضايا اليت تساعد       اختاذ - 7
 : السوق املصريف وانتظام العمل به ، ومن أمهها 

  . هقتراح زيادة رأس املال أو خفضاالقرارات اخلاصة ب  •
 . قتراح جتديد مدة البنكاقرارات اخلاصة بال  •
 . قتراح فتح الفروع والوكاالت واملكاتب اجلديدةاالقرارات املتعلقة ب  •
 أو الوكالء أو املمثلني القانونيني وختوهلم       املديرينالقرارات املتعلقة بتعيني     •

 . حق التوقيع يف البنك
التنموية واإلسـالمية،   ية و االستثمار اإلجراءات التصحيحية لسمعة البنك      اختاذ - 8

 . والتأكد من وفاء البنك بالتزاماته حنو خمتلف األطراف
 .  معدالت النمو املطلوبةإىلالتأكد من حتقيق معدالت الرحبية املخطط هلا والوصول  -9

  . إقامة العالقات الطيبة مع احلكومة والوحدات الرئيسية باتمع -10
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אא  

  إلسالميةالتوجيه اإلداري يف البنوك ا
  

   : التالية املوضوعات علىبقراءة هذا الفصل ميكنك التعرف 

  . مقومات وظيفة التوجيه في البنك اإلسالمي •

 . أهمية القيادة ودورها في تحقيق أهداف البنك اإلسالمي •

 . ت اإلدارية في البنك اإلسالمياالتصاال •

 . حفز ودفع المرؤوسين في البنوك اإلسالمية •
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 بإحدى هو الشخص املسؤل عن إدارة جمموعة من املوارد املادية والبشرية       ديرامل

الوحدات اإلدارية داخل املنظمة حبيث ينظم العالقات واملعامالت فيما بينهما مبا يسهم            
  . يف حتقيق جمموعة األهداف املرجوة

 هو الشخص الطبيعي الذي يؤثر ويتأثر مبجموعـة         املديرومن ذلك يتضح أن     
وهذا يعين بالدرجة األويل أنه ملتزم ذاتياً وليس   . مل واملتغريات احمليطة وهو املسئول    العوا

ملزماً خارجياً باالضطالع مبجموعة املهام واألنشطة اليت تيسر حتقيق األهداف ، هـذا             
 مسئولية مزج جمموعة املوارد املزيج املناسب لكل عمل أو نشاط           املديرجبانب تويل هذا    

وما دامت اإلدارة يف جوهرها هي      . اخل... موال وموارد وأفراد وحتضري     ملا حيتاجه من أ   
إدارة الناس ، فتنظيم العمل وتنسيق العالقات واملعامالت واإلجراءات فيما بني البـشر             

 نصب عينيه جمموعة األهداف اليت يرجـو        املدير ، ويضع    املديريعترب بعداً هاماً ألعمال     
الشخصية أو أهداف منظمته ، لدرجة ميكن معها القول         حتقيقها سواء ما يتعلق بأهدافه      

أنه يدير عملية حتقيق التوافق يف اإلشباع من خالل جمموعة متعددة وأحيانـاً كـثرية               
  . متعارضة من األهداف

 ، بتنمية قـدرات املرؤوسـني       املدير وظائف   وتم وظيفة التوجيه ، كإحدى    
 القـرارات   اختاذانب املسامهة يف     ج إىلوقيادم حبكمة صوب حتقيق األهداف ، هذا        

يفـة  املناسبة بإستمرار ملسايرة تنفيذ اخلطط املوضوعية وحل املشكالت ، كما تم وظ           
ت مبا ييسر انتقال املعارف وإحداث التأثري املطلوب        االتصاالالتوجيه حبركة املعلومات و   

ز األعمال بشيت   يف الزمن احملدد ، وهذا يتطلب يف العادة حفز املرؤوسني ودفعهم إلجنا           
  . طرق الدفع والتحفيز املختلفة

إن وظيفة التوجيه وظيفة مستمرة وذات آثار واضحة فال أمهية لتخطـيط أو             
تنظيم ألعمال  تتم دون توجيه كاف ، كذلك ال جتدي  الرقابة واملتابعة ألنشطة تسري                

  . د ودليلرشمدون موجه و
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ية القيادة ودورها يف حتقيـق      ويتناول هذا الفصل مقومات وظيفية التوجيه وأمه      

ت يف البنـك    االتـصاال  التعـرض ملوضـوع      إىلأهداف البنك اإلسالمي ، باإلضافة      
  . اإلسالمي ، كذلك التعرض ملوضوع حفز ودفع العاملني يف البنوك اإلسالمية

  : مقومات وظيفة التوجيه يف البنك اإلسالمي 
ليـات تنفيـذ اخلطـط      تبدو أمهية وظيفة التوجيه وضرورا ملـسايرا لعم       

ويف البنك اإلسالمي تعظم وظيفة التوجيه ملا هلا من آثار          . والسياسات اليت سبق وضعها   
 على وحدام اإلدارية أو     على األفراد أو    علىمتعددة تنبع من مقوماا ونتائجها سواء       

   )13( . البعيددى املعلىالبنوك اإلسالمية ذاا بل ومسرياا 

ة التوجيه كأحد الوظـائف الرئيـسية إلدارة البنـوك          وتتمثل مقومات وظيف  
  ) : 10/1( النحو املوضح يف الشكل رقم علىاإلسالمية يف جمموعات ثالث ، 

  )10/1(الشكل رقم 
  مقومات وظيفة التوجيه يف البنك اإلسالمي

  مقومات حتفيزية ↔  مقومات سلوكية ↔  مقومات تنظيمية
   األهداف-

   املسئولية-

  ى الفريق القياد-

   الرمحة-  

   العدالة-

   قدرات املرؤوسني-

  املشاركة والشورى -  

   اجلماعة والوالء-

   التمييز-

  
  : مقومات وأسس ضرورية لبناء التوجيه الفعال : اجملموعة األويل 

 :  حتقيقها علىحتديد األهداف بدقة والعزم     )1
 مجـع   على نطالق حنو غاية حمددة واضحة تعمل     إن حتديد األهداف ميثل نقطة اال     

 إليـه اإلهتمامات وتركيز األنشطة صوب نقطة واحدة هي اهلدف الذي يـسعي            
ا ميثل مقوماً هاماً من     إليهاموع ، ولذلك فتحديد األهداف وبيان سبل الوصول         

  . مقومات التوجيه الفعال
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منِ اتبعنِي  سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصرية أَناْ و        قُلْ هـذه  : " تعاىلويقول  
فَلذَلك فَادع واستقم   "  ،   )108 –يوسف  ( اللّه وما أَناْ من الْمشرِكني     وسبحانَ

و ترا أُمالَكَمماءهوأَه بِعت15 –الشوري (  " ت(   

 : االلتزام باملسئولية وإدراكها     )2
شعور باملـسئولية جتـاه األعمـال       إن أهم املقومات الرئيسية للتوجيه الفعال ال      

:  ذلـك بقولـه   إىل وسلم  عليهواألشخاص ، ولذلك فقد أشار النيب صلي اهللا         
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام راعي وهو مسئول عن رعيتـه             "

رواه " ة راعية وهي مسئولة عن رعيتها واخلادم راع وهو مسئول عن رعيته   أواملر
  . البخاري

 : الصاحل ) ستشاريالتنفيذي واال(ق القيادي تكوين الفري     )3
ما بعث اهللا من نيب وال استخلف من خليفة         : " وسلم   عليهيقول النيب صلي اهللا     
 بالـشر   ه وبطانة تأمر  عليهبطانة تأمره باملعروف وحتضه     : إال كانت له بطانتان     

 وهذه املقومات ضرورية  . رواه البخاري ". ليه فاملعصوم من عصمه اهللا    عوحتضه  
  .  حتقيقهاعلىلبناء األهداف وتنمية الطاقم القيادي القادر 

ـا بـني: اجملموعة الثانيـة    القائـد ومرؤسـيه مقومات وأسس تهتم بالعالقات اإلنسانية فيم
  : ت االتصاالوتدعيم عملية 

 : الرمحة والرأفة باملرؤوسني وتوطيد العالقات فيما بينهم     )1
والْموعظَة الْحسنة وجـادلْهم     يلِ ربك بِالْحكْمة  ادع إِلى سبِ  "  : تعاىليقول  

  نسأَح يي هكما يقول سبحانه      )125: النحل  (  بِالَّت ،  : "  نم ةمحا رفَبِم   اللّـه
         كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتل     مهـنع ففَـاع

فَتوكَّلْ علَى اللّه إِنَّ اللّه يحب       ستغفر لَهم وشاوِرهم في اَألمرِ فَإِذَا عزمت      وا
نيكِّلوت159 –آل عمران   ( الْم(   ،  "     زِيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر اءكُمج ا  عليه لَقَدم 

 رِيصح منِتيعلعنِنيمؤكُم بِالْم  وفؤريمح128التوبة (  "ر(   
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يـا أَيهـا    " ،   )15-الشوري  (  "بينكُم عدلََألوأُمرت  "  : تعاىليقول   : العدالة )2
    لّهل نيامواْ قَوواْ كُوننآم ينلَى       الَّذمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجالَ يو طساء بِالْقدهش 

لُواْ هدلُواْ اعدعىأَالَّ تقْولتل بأَقْر 8املائدة ( و( 
ولقد اهتمـت األحاديـث      : مراعاة قدرات وإمكانات ومهارات املرؤوسني     )3

 : النبوية بالعديد من التوجيهات يف هذا العدد وذلك فيما يتعلق 
 . قدر عقوهلمعلىخبطاب الناس  -
 .بإنزال الناس منازهلم -
 .  قدر أعماهلمعلىبشكر وتقدير الناس  -

 املرؤوسني ملا حيسونه ويعيشونه من      لدىاملقومات واألسس الطاعة    وتولد هذه   
  . رمحة وعدل ومراعاة لظروفهم من قبل قيادام

  : مقومات وأسس هتتم حبفز املرؤوسني ودفعهم للعمل  :  اموعة الثالثة 

  وأَمـرهم شـورى بيـنهم      "  : مشاركة املرؤوسني وتعميق مبدأ الـشوري      )1
  )159 -آل عمران (  "وشاوِرهم في اَألمرِ"  ، )38 –الشوري (

 . تدعيم روح اجلماعة وتأسيس روح الوالء واإلنتماء للمنظمة )2
تشهدون   أَفْتونِي في أَمرِي ما كُنت قَاطعةً أَمًرا حتى        قَالَت يا أَيها املَألُ   "  -
فَانظُرِي مـاذَا    كيإلمر  شديد واألَ  بأْسٍ   قَالُوا نحن أُولُوا قُوة وأُولُوا    } 32{

رِينأْم33- 32النمل (  "ت(  

 مث حبث السلبيات وإرشاد املرؤوسني عـن        عليهاباإلجيابيات والتركيز    البدء )3
 التيسري  عليه ، فالقائد موجه بالتيسري وليس بالتنفري كما         أفضل الطرق لعالجها  

 . وليس التعسري
 العاملني مبا يؤدي لرفـع      لدى تدعم الرضا واإلشباع     هذه املقومات واألسس  

  . كفاءم يف العمل
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  : أهمية القيادة ودورها يف حتقيق أهداف البنك اإلسالمي 
فالقائد هـو املـؤثر     . للقيادة دور فعال يف توجيه العاملني يف البنك اإلسالمي        

  . طط والسياساتالرئيسي يف توجيه مرؤوسيه حنو حتقيق األهداف املوضوعية لتنفيذ اخل

 حتقيق اإلنتاج ، وتنفيذ هيكل األجـور واحلـوافز          علىولذلك فالقائد يعمل    
 حتقيق اإلشباع والرضا هلم مع حتقيق رضا الرؤساء ممـا           علىاملناسبة للعاملني ، والعمل     

  .  الطويلدى املعلىميكن من منو البنك وتطوره وبقائه 

  : النمط القيادي الفعال يف توجيه األفراد 
ويف البنك اإلسالمي يقوم القائد بأدوار      . إن أساس التوجيه وجود القائد الفعال     

 ، فطبيعة البنك اإلسـالمي      األخرىمتعددة تربو عن كوا أدوار القيادة يف املنظمات         
ومكانته وأنشطته وأعماله تتطلب مواصفات قيادية متميزة فيمن يتويل إدارة النشاط يف            

  . البنك اإلسالمي

 جند أن القائد كما يراه املرؤوسون جيب أن يتـوافر بـه بعـض                ذلك علىو
  )14(: املواصفات أمهها 

  . هتمام باملرؤوسني يف املعاملة والعدالة واملساعدةاال )1

 . هتمام بالعمل واألداء يف اإلدارة اليت يرأسهااال )2
 .  باملرؤوسنياالتصالتبادل املعلومات و )3
 . احلزم واملوضوعية واملبادأة )4

األبعاد التفصيلية لألركان األساسية للقائد كما      ) 10/2(كل رقم   ويوضح الش 
  : يراه املرؤوسون 
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  )10/2(الشكل رقم 

  األبعاد التفصيلية لألركان األساسية للقائد كما يراه املرؤوسون
  

  

 القائد
كما يراه 
 املرؤوسون

       
تبادل      

املعلومات 
 االتصالو

  باملرؤوسني

هتمام اال
 باملرؤوسني

احلزم 
واملوضوعية 

 واملبادأة 

اإلهتمام
بالعمل يف 

 إدارته 

يعاملنا باحترام 
نا إليوينظر 
حياول دائماً  كأفراد

حترى العدالة 
وتتميز قراراته 
 بالعدالة

قدير وتواق 
ملساعدتنا 

وختفيف الضغوط 
 عنا

قائد حازم ومستقيم 
ويعمل لصاحل كل 

 من املنظمة
 واملرؤوسني

ال يسرف ىف ألفته 
لنا رغم صداقته لنا 

 االتصالوإمكانية 
 الفعال به

يعترب أداة جيدة 
لتلقى الصدمات ، 

وقادر على 
تشخيص 
املشكالت

ه رقابةىلد
كافية على 
 وحدته اإلدارية

يهتم بأدائنا للعمل 
ويقدر العمل اجليد 
ويرشدنا إىل كيفية 

فعاليةأداؤه بكفاءة و

يعرف عمله كما
يعرف عملنا 

 أيضاً 

يعطنا
 التعليمات
بصورة 

ا

ميدنا باملعلومات
ليتسىن لنا أن 
 نفهم ونقتنع

نا ويفهمإلىيستمع
نظرتنا إىل األمور 
 كما أنه يستشرينا 
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  :  القرارات اختاذ املشاركة املسموح به للمرؤوسني يف مدى

 ،  فعاليـة ر إجناز األنشطة واألعمال ب     القرارات اليت تيس   اختاذ علىيعمل القائد   
لكي تكتسب القرارات قوة تعزيز عند تنفيذها يفضل أن يكون للمرؤوسني قدر مـن     و

  . املشاركة يف صياغة هذه القرارات

وختتلف درجة املشاركة اليت يراها القائد حسب القرار الذي سيتخذ وخـربة            
 أشكال مشاركة املرؤوسـني يف      وتتمثل. املرؤوسني ونتائج القرار وغريها من العوامل     

  ) 10/3( القرارات كما يوضحه الشكل رقم اختاذ
  

  )10/3(الشكل رقم 
   القراراتاختاذدرجة مشاركة املرؤوسني مع القائد يف 

  املديراستخدام السلطة بواسطة 

نطاق حرية املرؤوسني

  

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  

 املديريتخذ 
القرار ويعلنه 
  للمرؤوسني

 املديرتخذ ي
القرار ويعمل 
على تروجيه 

وبيعه 
  للمرؤوسني

 املديريتخذ 
القرار ولكنه 
يتيح الفرصة 
لالستفسار 
والتوضيح 

 عليهو
االستجابة 
ألسئلة 
  املرؤوسني

 املديريقدم 
القرار ولكنه 
 يكون عرضة
للتغيري بعد 
مناقشة 
  املرؤوسني

 املديريعرض 
املشكلة 

وحيصل على 
آراء 

املرؤوسني مث 
   القراريتخذ

 املديريضع 
احلدود الىت 

ميكن 
للمرؤوسني 
صنع القرار 
  ىف حدودها

 املديريشارك 
املرؤوسني ىف 
صنع القرار 
داخل نطاق 
حمدد بقيود 
  تنظيمية
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يتضح أن هناك درجات متعددة ملشاركة املرؤوسني       ) 10/3(من الشكل رقم    
 يتم بصورة مشاركة كاملة      القرار اختاذجند أن   ) 4(ففي املرتبة رقم    .  القرارات اختاذيف  

 حـد بعيـد تـسمح       إىل ومرؤسيه ، ويف هذه املرتبة إجيابية ودميقراطية         املديرفيما بني   
وبطبيعة احلال ، فإن    .  القرار السليم  اختاذللمرؤوسني بالتدخل يف احلدود اليت متكن من        

بة جنـد أن     ميني هذه املرت   علىهلذه املرتبة مقتضاياا وظروفها اليت تسمح بتطبيقها ، و        
 لدرجـة أن    املـدير حتد من دور املرؤوسني وتزيد من دور        ) 3(،  ) 2(،  ) 1(املراتب  
 املرؤوسـني   على هو صاحب السلطة بالكامل ويتخذ قراراته ويعلنها ، و         املديريصبح  

 يسار املرتبـة    علىأما  ). 1(تنفيذها دون استفسارات أو تدخالت كما يف املرتبة رقم          
تزيد شيئاً فشيئاً من الدور الـذي يلعبـه         ) 7(،  ) 6(،  ) 5(تب  الرابعة فنجد أن املرا   

 ، وتفيد هذه املراتب خاصة يف النواحي الفنيـة          املدير القرارات مع    اختاذاملرؤوسني يف   
 املدير ، أو يف حاالت كون       املديراليت يعلم املرؤوسني بدقائق أمورها بصورة أكثر من         

 على الكبري    ومع ذلك ال نوصي باالعتماد     سيه ،  ذه املكانة أو لفرط ثقته مبرؤو      اًحديث
اختاذ القرار وذلـك حـىت ال        طبيعة النشاط حمل     علىهذه النواحي وإمنا يتوقف األمر      

  .  من يد القائديفلت الزمام

   : ة نواحي القوة املتعددعلى القائد اعتماد مدى
ي الـيت   توازن القوعلىإن القائد الفعال يف البنك هو ذلك النمط الذي يعتمد       

 أن يوازن بني مصادر القوة املرتبطة بالتنظيم تلك اليت          عليهف. متكنه من قيادة فريق عمله    
 منصبه الرمسي ومصادر القوي املرتبطة بشخصيته تلك اليت اكتسبها          علىمنحت له بناء    

 لـدى مصادر القـوة    ) 10/4(خبربته وممارساته وجتاربه العملية ويوضح الشكل رقم        
  . القائد
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  )10/4( رقم الشكل
   القائدلدىمصادر القوة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من الشكل السابق يتضح أن القائد جيب أن يتمتع مبزيج متكامل مـن القـوة               
  :تتمثل مصادره فيما يلي 

 :القوة املرتبطة بالتنظيم : اجملموعة األوىل 

متثل تلك القوة اليت ميتلكها القائد من جراء شـغله ملنـصب             : القوة الشرعية  )1
 القـرارات وإصـدار     اختاذكز وظيفي يف البنك يتيح له التحكم والسيطرة و        ومر

وتتسع وتضيق هذه القوة تبعـاً لقـدر        .  موعة من األفراد   التعليماتاألوامر و 
وبالطبع فإن  .  هذا املركز الوظيفي   علىالسلطات املمنوحة وقدر املسئولية املترتبة      

هذه القوة ، كما أن العمل يسري وفـق          علىاً كلياً   اعتمادالقائد الفعال ال يعتمد     
  . اخلطط املوضوعة وحنو حتقيق األهداف احملددة

 قـــوة 
 املرجعيـة

 قوة اخلربة

  قـوة 
 األعلى املثل

قوة 
 العقاب

قوة 
 املكافأة

  القوة 
 الشرعية

  قوة 
 القائـد

ائد
الق

ية 
خص
بش

طة 
رتب
 امل
وة
الق

ت 
اال
جم

 

ظيم
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متثل تلك القوة اليت تنبثق أيضاً من القوة الرمسيـة           : )قوة املكافأة (القوة احلافزة    )2
ويـستعني  . للقائد فتتيح له منح حوافز ومكافآت ومزايا مادية ومعنوية ملرؤوسيه         

 . ستخدامهااسب ومع الظروف املواتية الت املنالقائد ذه القوة يف الوق
 مرؤوسيه  علىمتثل تلك القوة اليت تتيح للقائد توقيع عقاب معني           : العقاب قوة )3

نتيجة وقوع إحنراف معني ، وهي عكس القوة احلافزة اخلاصة باملكافأة ، ومتثـل              
 علـى احلرمان والتوبيخ والفصل واللوم وغريها من أنواع العقاب املمكن توقيعه           

 . املرؤوسني وهلا أيضاً ظروفها املناسبة هلا

  : القوة املرتبطة بشخصية القائد : اجملموعة الثانية 

هذا النوع من القوة يعطي القائـد يف         : )قوة امتالك املعلومات  (القوة املرجعية    )1
البنك اإلسالمي قدراً وافراً من احترام مرؤوسيه وميثل معرفـة القائـد بكافـة              

 جانـب   إىلبيانات واملعارف املتعلقة بوظيفته بصفة خاصة ، هذا         املعلومات وال 
 وطبيعـة   األخرىاملامه خبدمات البنوك اإلسالمية ووظائفها ومميزاا عن البنوك         

العاملني ا وعالقاا وأرباحها وغري ذلك مما مييز البنك اإلسالمي عن غريه مـن     
  . البنوك

 يف التعامـل لـيس مـع        فعاليةقائد  هذا النوع من القوة يكسب ال      : اخلربة قوة )2
. مرؤوسيه فقط ، بل مع مجيع من يتعامل معهم سواء داخل البنك أو خارجـه              

فاخلربة واملمارسة تتيح للفرد جمموعة من التجارب تسمح له بالتعامل مع شـيت             
 . املواقف ومتكنه من التعامل مع الظروف املتقلبة

السامي من القوة املميـزة للقائـد       هذا النوع    : )قوة القدوة  (علىاملثل األ  قوة )3
فالقائد القـدوة   . الفعال ميثل متاسكاً للجماعة اليت يقودها والتحاماً بني أفرادها        

 ما دام قد التزم هـو أمـامهم باألهـداف واخلطـط      هسيحذو حذوه مرؤوسو  
املوضوعة ، وكانت أخالقياته ومعامالته متثل النهج الصحيح الذي يرتضيه غالبية           

القائد يف البنك اإلسالمي ال بد وأن حياول جاهداً االسـتفادة مـن             إن  . األفراد
نواحي القوة اليت يتمتع ا ، وليس هذا فقط ، بل أين وميت يستفيد من كل نوع                 
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 حنو فعال ما مل يكن      علىإن التوجيه السديد لن يتم      . من هذه األنواع من القوي    
 .  القائد الفطنة لنوع القوة الذي جيب أن يتحلي بهلدى

يه ، فكما للقائد نـواح      ـ القائد أيضاً أن يقدر مصادر قوة مرؤوس       علىجيب  
معينة من القوة فإن املرؤوسني أيضاً يتمتعون بنواحي قوة جيب تقديرها وحتديد كيفيـة              

األنواع املختلفة من القوة اليت يتمتـع ـا         ) 10/5(ويبني الشكل رقم    . التعامل معها 
  . املرؤوس

  

  )10/5(الشكل رقم 
  ألنواع املختلفة من القوة التي يتمتع بها املرؤوسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : قوة املعلومات واخلربة يف جمال العمل   )1
هذه القوة اليت متثل الركيزة األساسية لوجود املرؤوسني واليت جتعله يعلم النواحي            

توجيه إن ال. ه أو رئيسهه اليت ال يعلمها غريه سواء زمالؤ الفنية الدقيقة يف جمال عمل    
 املرؤوس وأن يتعامل معها حبيث يـستفيد        لدىالسديد جيب أن يقدر هذه القوة       

  . منها أقصي استفادة ويتجنب التعامل السليب معها

 :  أمهية مصادر قوة القائد مدىقوة إدراك  )2
ـ ـادر قوة قائده ويعـفاملرؤوس اجليد الذي يدرس مص    ه املختلفـة  ـرف حاالت

اب ـل معـه احلـس    ـ أن حيسب للتعام   بـه جي ـاط قوته وضعف  ـويقدر نق 
  . الدقيق

  

  املعلومات
  واخلربة
  ىف جمال
 العمل

 إدراك مدى 
  أمهية 

  مصادر قوة 
 القائد

قوة 
العالقات 
الشخصية 
 بني الطرفني

  ما يتمتع 
  به املرؤوس
   من محاية 
 تنظيمية
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 : قوة العالقات الشخصية بني الطرفني   )3
 قوة  علىأحياناً يكون لنمط العالقات الشخصية بني القائد واملرؤوس أثر واضح           

املرؤوس ، فنجده يتمتع بقوة تزيد عن أقرانه نتيجة العالقات الشخـصية الـيت              
  . تربطه مع رئيسه

 

 :  من التنظيم الذي يعمل به قوة المرؤوس لحمايته )4

 على والقوانني اليت حتمي العاملني وحتافظ       اللوائحهذا النوع من القوة ينتج عن       
 ، وكلمـا عـرف      علياحقوقهم فال فصل من العمل إال بتحقيقات وقرارات         
  . املرؤوس حقوقه القانونية زادت نواحي قوته التنظيمية

  

  

  : ة ت اإلدارية يف البنوك اإلسالمياالتصاال

 دوراً كبرياً يف حتقيق التوجيه الفعال داخل البنك اإلسـالمي ،            االتصاليلعب  
 عمليات التأثري املتبادل بني خمتلف األطراف مـن خـالل تبـادل             إىل يشري   االتصالو

  . البيانات واملعلومات وانتقاهلا فيما بني األفراد واجلماعات باألقسام واإلدارات املختلفة

 وإمنا جيـب    التعليماتجمرد إرسال جمموعة من البيانات أو        مل يعد    االتصالإن  
 استقبال الطرف اآلخر هلذه البيانات ، وذلك مـا يـسمي            علىمراعاة اآلثار املترتبة    

  . بالتغذية املرتدة
  

  

  :  يف البنك اإلسالمي االتصالعناصر عملية 

لقائـد  ا( عملية تدفق للبيانات واملعلومات فيما بني طـرفني          إىل االتصاليشري  
ر بتقبل هذه البيانات ـوذلك حول موضوع ما يهدف إقناع الطرف اآلخ) واملرؤوسني

 نتيجـة عمليـة     علىرف  ـاع األثر عن نتيجة هذا التقبل حبيث يقف كل ط         ـوإرج
 االتصالة  ـر عملي ـوتتمثل عناص . ل أو املستقبل  ـواء أكان هو املرس   ـ س الـاالتص

  : يف 
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 : املرسل  )1
قتراحات ويعـرب   قدم املعلومات أو يبدي اال     الذي ي  االتصالة  وميثل مصدر عملي  

 ، ويعمل هذا    االتصالعن املالحظات ويوضح ويشرح كل ما يتعلق مبوضوع         
خر حساناً وقبوالً من جانب الطرف اآل      است االتصال أن تلقي عملية     علىالطرف  

  . مستقبل الرسالة

 : املستقبل  )2
 وقد يكون فرداً واحداً كمـا قـد         وميثل الطرف الذي يتلقي رسالة املراسل ،      

ستقبال هـذا الطـرف للرسـالة        ا على االتصال فعاليةوتتوقف  . يكون مجاعة 
  . بالصورة اليت قصدها املرسل

 : الرسالة  )3
 الذي يتمثل يف جمموعة من البيانات واملعلومـات الـيت     االتصالوهي موضوع   

 علىلة الناجحة   وتقوم الرسا .  استمرار سري األعمال وسريان األنشطة     علىتعمل  
 الوجه الصحيح ،    علىواليت ميكن تنفيذها    . لوب الواضح ـالفكرة املعربة باألس  

 نقل مضموا بأمانة وصـدق وباسـتعداد        علىوتتأثر الرسالة بقدرة الوسيلة     
  .  استيعاب املعين املقصودعلىاملستقبل لتلقي الفكرة وقدرته 

 : الوسيلة  )4
فقد تكـون   . ق احلواس السمعية والبصرية   ومتثل الوسيط الناقل للرسالة عن طري     

 هيئة مكتوبـة    على املستقبل   إىلالرسالة مرئية أو مسموعة أو كليهما ، أو تنقل          
 الورق أو منطوقة باللسان أو موجهة عن طريق هاتف أو جهاز            علىأو مطبوعة   

.  لوحة أو بأي وسيلة أخرى     علىتسجيل صويت أو تليفزيوين أو مسجله أو ختط         
  )10/6(رقم لعناصر الشكل وتأخذ هذه ا

  

  
  

  )10/6(الشكل رقم 
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  االتصالعناصر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  املكملة ، منها األخرىابقة هناك بعض العناصر ـوجبانب العناصر الرئيسية الس

 : اهلدف      )5
 ، إذ ميثل اهلدف الرئيسي مـن عمليـة          االتصالوميثل عنصراً هاماً من عناصر      

 بغري هدف ال ميثل إال جهداً       االتصالف. المي بني طرفني يف البنك اإلس     االتصال
  . ضائعاً ال مثرة له

 : األسلوب  )6
ويتمثل يف الطريقة اليت تطبق ا الرسالة وما لصاحبها مـن عوامـل مـؤثرة               

 إىل الثقة فيما ورد فيها وتؤدي       علىرسالة حبيث حتمل    ال ا   تنقلوالطريقة اليت   
  . تمامه بشأا واههإقناع املستقبل مبحتوياا وتبعث محاس

 : الزمن     )7
 مناسباً للمستقبل ومستعد ذهنياً ونفـسياً       االتصالوميثل الوقت الذي يكون فيه      

لتلقي الرسالة واإلجابة عنها ، كما ينبغي أن توجه الرسالة يف الوقت املالئـم              
  . ملوضوعها حيت إذا متت آتت مثارها املرجوة

 التقنية املستخدمة

 التغذية املرتدة

 املرسل
  املستقبل الوسيلة الرسالة )القائد ( 

 )املرؤوس(
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 : املكان    )8
  .  ، سواء كان ذلك للمرسل أو للمستقبللاالتصاأي اجلهة اليت يتم فيها 

 ) : االتصالمناخ  (االتصالالظروف واملتغريات احمليطة بعملية     )9
ما يتعلق باهلدوء واجلـو      ، وذلك    االتصال عنصراً هاماً إلمتام عملية      ومتثل هذه 

تصال بعيداً عن الضوضاء والتشويش الذي قد يـؤدي لتغـيري معـامل             العام لال 
  . الرسالة

 : ية املرتدة التغذ )10
 االتـصال  عمليـة  علـى تلك اليت متثل رد فعل املستقبل وما هي اآلثار املترتبة        

 ألا تبني مدى استجابة املستقبل للرسـالة        االتصال جناح عملية    عليهاويتوقف  
   .وتنفيذه حملتوياا

  :  الفعال االتصالمعوقات عملية 
 متثل معوقات جيب حتريها      الفعال بعض العقبات   االتصاليقف أمام إمتام عملية     

هتماماً وافـراً    ، والقائد الفعال هو الذي يعطي ا       وحتجيم أثرها والبعد عن آثاره السلبية     
  : ومن أهم هذه املعوقات . هلذه النقاط وحياول جتنيها

  .  بدقة ووضوحاالتصالعدم حتديد هدف  )1

 . نتباه سواء من املرسل أو املستقبلعدم اال )2
 لنفس املوضوع وذلـك لتبـاين اخلـربة         االتصاليف  إختالف اإلدراك بني طر    )3

 . واملمارسة واملعارف بينهما
التعصب للرأي وامليل الشديد ملا تقترحه أحد األطراف مما يدفعه لعدم العنايـة              )4

 . بسماع ما يراه الطرف اآلخر
 . خر الطرف اآلعلىسرعة إطالق احلكم من أحد األطرف ردا  )5
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ت االتصاالد األطراف سواء ما يتعلق منها ب       أح لدى االتصالعدم توافر مهارات     )6
أو احلديث أو تقدير مشاعر وأحاسيس الطرف األخر أو اإلدراك اجليد لظروف            

 . املوقف
ستخدام غري اجليد لوسيلة     غري مناسبة ، حيث يؤدي اال      االتصالاستخدام وسيلة    )7

 .  سوء وصول الرسالة ملستقبلهاإىل املناسبة االتصال
 عدم سريان الرسائل يف خطـوط منتظمـة         إىلد يؤدي   إلىعدم توافر التنظيم     )8

 . االتصال فعاليةوظهور عقبات تنظيمية حتد من 
هذا النمط يؤمن باإلرسال فقط دون اإلنصات ملـا يـراه           . ستبداديةالقيادة اال  )9

 . تصالبع ال ميثل العملية املتكاملة لالاملرؤوس ، وهذا بالط
مات أو قلتها عن احلجم األمثل ال يؤدي        فزيادة املعلو . اخللل يف حجم املعلومات    )10

 . تصال فعال اإىل
 .من قبل املرسل أو املستقبل أيضاًتصال عدم اختيار الوقت املناسب لال )11

   : بفاعلية االتصالاملهارات الواجب توافرها يف القائد إلمتام عملية 
 جيب أن يتحلي القائد مبجموعة متكاملة من املهارات حيت ميكنه أن يتم عملية            

  .  مثارها املرجوةاالتصال املطلوبة وتؤيت عملية فعالية بالاالتصال

 ما  بفاعلية االتصالة  ـومن أهم املهارات الواجب توافرها يف القائد إلمتام عملي        
  : يلي 

 : مهارات التحدث      )1
 إمتام احلديث مع الطرف اآلخر بالصورة       علىتتعلق تلك املهارات بقدرة القائد      

 ومن أهم املتغريات احلاكمة ملهارات احلـديث يف         االتصال راءـاليت تيسر إج  
  : القائد 

وضوح الكلمات وخروجها بألفاظ حمددة يستطيع الطرف اآلخر أن حيدد           •
  .  ويتفهمهامعانيها
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 . السيطرة عند شرح املوضوع والتحكم يف عناصر املوضوع •
 . عرض األفكار بطريقة تناسب فهم واستيعاب املستقبل •
 . الصفات املؤثرة يف الطرف اآلخراختيار ميزات  •
 . االبتسامة عند احلديث •
 .  قدر عقوهلم واستخدام األلفاظ واملصطلحات املناسبةعلىخماطبة الناس  •
 .  واالستفسار إذا أرادةتصاالت اجليدترك الفرصة للطرف اآلخر لال •
 .  الكلياتعلىالتوقف بني حلظة وأخري والتركيز  •

 : مهارات اإلنصات     )2
 ، فبدوا ال يتم إتـصال       االتصالهذه املهارة من أهم املهارات اخلاصة ب      تعترب  

ستماع يعد املرحلـة    إلنصات بالطبع يعلو درجات عند االستماع ، فاال       متاماً وا 
اإلنصات اجليد يعقبه التفسري واالسـتيعاب فالتـذكر والتقيـيم ، مث       األويل يف   

  . ستجابة ملا مت استقبالهاال

 تـدبر وإدراك    إىلاإلنصات يـشري    فستقبال املعين ،    عين ا وإذا كان االستماع ي   
 اإلنصات الفعـال    على، ولذلك فالقائد يف البنك اإلسالمي يتميز بقدرته         املعين

  : ومن أهم مهارات اإلنصات . االتصالعند إجرائه لعمليات 

  .  املتحدثعلىنتباه تركيز اال 

 . عدم مقاطعة املتحدث أثناء حديثة 
 . حدث يف التعبري عما يريد باألسلوب املناسب لهإعطاء احلرية للمت 
 . التعمق يف فهم مضمون كلمات املتحدث 
 . التمعن يف فهم إشارات وحركات وإمياءات املتحدث 
 . تقييم أبعاد احلديث بكاملة 
 . عدم السرعة يف إطالق األحكام 
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  : اآلخرينمهارات تقدير موقف     )3
ف منهما أن يقدر موقف الطـرف        كل طر  على يتم بني طرفني ، و     االتصالإن  
 جمموعة املرؤوسني ال بد وأن يـضع        علىيطرة  ـفالقائد الذي ميلك الس   . اآلخر

ومن أهم املهـارات يف هـذا       . رـنصب عينيه موقف وظروف الطرف اآلخ     
  : الصدد 

  . االتصالخر جتاه موضوع  مشاعر الطرف اآلعلىالوقوف  

 مـدى  من أفكار و   ليهع تفهم ما يطرح     مدىفهم موقف الطرف اآلخر يف       
 .  من موضوعاتعليهمتابعة ميا يلقي 

قتناع  أحاسيس الطرف اآلخر واحترام آرائه حيت عند عدم االعلىاحلفاظ  
 . ا

 . اآلخرينافتراض حسن النية والثقة يف  
 .  وإظهار املشاعر واألحاسيس بصورة مناسبةاآلخرينالوضوح يف معاملة  
 بني االتصالفسية السائدة عند إجراء  لتفهم احلالة الناآلخرينمساعدة  

 . الطرفني
 : مهارات الكتابة     )4

 الكتابة باألسلوب الذي جيـذب  على املكتوب القدرة االتصالمن بني مهارات   
انتباه الطرف اآلخر وحسن عرض املوضوع بالسالسة والترتيب املنطقي لنقاط          

  . االتصالوعناصر موضوع 

 :مهارات القراءة      )5
إن القائد مطالـب     املكتوب ، إذ     االتصالءة أيضاً مهارة فيما يتعلق ب     متثل القرا 

 تقارير وبيانات كثرية ، وهذا يتطلب منه مهارة يف قراءة           علىطالع  أحياناً باال 
  . مثل هذه التقارير
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 : مهارات استخدام حركات اجلسم      )6
سـتخدامه   توصيل الرسائل من القائد ملرؤوسيه ا      على اليت تساعد    عاىنمن بني امل  

حلركات اجلسم يف التعبري عما يريده سواء حتركـات وإميـاءات األيـدي أو              
والقائد احملنك هو الذي يستطيع     . حركات الوجه أو األكتاف أو الرأس وغريها      

استخدام تلك احلركات لتعزيز أقواله عند إصدار قراراته وأوامره وتوجيهاته عند      
  . إجراء اتصاالته

  : البنوك اإلسالمية حفز ودفع املرؤوسني يف 
 احلفـز   إن القائد الكفء وهو ميارس التوجيه الفعال ال بد وأن يتميز حبـسن            

 طاعة من يشعرهم باإلحساس حباجام وسـعيه     إىلن مييلون   فالعاملو. والدفع ملرؤوسيه 
  .  راحتهم وحتقيق رغبامعلىإلشباعها والعمل 

يفية إشباعها ، حبيث    ولقد تعددت النظريات اليت تبحث حاجات العاملني وك       
 مساعدة مرؤوسيه يف حتقيق أهدافهم ، هذا مبا ال يتعارض مع حتقيق             علىتساعد القائد   

  . أهداف البنك أيضاً

إن القائد يعمل وحييط به مناخ مادي ومعنوي خـاص بالعمـل والعـاملني              
 زيـادة   على أن ينشئ مناخ العمل الصحيح الذي يساعد         عليهوظروف بيئة أخري ، و    

ية األفراد مما يتطلب منه فهم طبيعة الصراع التنظيمي وضغوط العمـل وصـحة              إنتاج
التنظيم وكيفية تفويض السلطات للمرؤوسني وإشعارهم بتحمل املسئولية مهما كانت          

  . طبيعة عملهم

  :  إشباعها حلاجات العاملني مدىنظم احلوافز و
 املادي واملعنوي حيت     احلفز والدفع  إىلإن العاملني يف البنوك اإلسالمية حيتاجون       
 عاتق القائد يقع العـبء يف       علىو. ميكنهم املسامهة الفعالة يف حتقيق األهداف املأمولة      

 وحماولـة ترتيبـها أوالً ، مث حماولـة تـدرجيها     عليهاحتديد حاجات األفراد والتعرف  
  .  العمل واإلنتاجعلى العاملني مبا حيقق هلم الدافعية بعد ذلك لدىوإشباعها 
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ولكن ما هي احلاجة؟ وكيف ميكـن  .  اإلشباعإىلفراد يشعرون باحلاجة إن األ 
  . اإلشباع

 األفراد مما يتطلب حتقـق      لدىإن مفهوم احلاجة يعين النقص يف أحد اجلوانب         
  . واحلاجة قد تكون أساسية وضرورية وقد تكون ثانوية وحتسينية. اإلشباع

ـ    جات املادية كاحل  ا يف احل  احلاجات األساسية وتتمثل   شرب اجة للمأكـل وامل
احلاجـات   ، يف حني متثـل       ةاالجتماعيوامللبس واملسكن واألمن وقدر من احلاجات       

حاجات  علىوالقائد يسعي جاهداً للتعرف     . تقدير وإثبات املكانة  ل احلاجة ل  التحسينية
 إشباعها من خـالل طـرق احلفـز         علىمرؤوسيه حيت يتمكن بعد ذلك من العمل        

 إىلام هنا أن نعرض للتقسيم الذي اقترحه اإلمام أبو حامد الغـز           ويقتضي املق . والدافعية
، والذي فسره بعد ذلك اإلمام الشاطيب يف شكل هرمـي           )  هجرية 505املتويف عام   (

ذي ثالثة مستويات ويف ضوء الكتابات احلديثة عن احلاجات األساسية ذلك التقـسيم             
  ) : 10/7(املوضح يف الشكل رقم 

ميكن االستعانة بنظم احلوافز املختلفة إلشباع حاجات        طلب ما سبق     علىوبناء  
  )15(: ومن أهم أنواع احلوافز .  العملعلىاألفراد وحفز  مهمهم 

 : احلوافز املادية واحلوافز املعنوية     )1
تساهم احلوافز املادية بقدر كبري يف إشباع احلاجات األساسية للعاملني وتتغلب           

ومن أهم صورها األجر األصـلي      .  للعاملني  جوانب النقص املادية واألمنية    على
واألجر اإلضايف والعالوات الدورية واالستثنائية واملكافآت التشجيعية واملساكن        

  .  وتذاكر السفر وغريهاالتكاليفاملنخفضة 
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  )10/7(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

ص ) م1982/ هـ  1402ىل للبنوك اإلسالمية ،     االحتاد الدو : القاهرة   (االستثمارسيد اهلوارى ، موسوعة     . د : املصدر
129 – 131.  

  

ـ  إشباع احلاجات النفسية و    علىأما احلوافز املعنوية فتهتم بالعمل        ةاالجتماعي
 العاملني ، ومن أهـم صـورها        لدى والروحية   ةاالجتماعي تيسري النواحي    علىوتعمل  

قتراحـات  احة فرص اال  شاركة يف اإلدارة وإت   إتاحة فرص الترقية واإلثراء الوظيفي وامل     
  . وتقدمي اآلراء والتدريب وظروف العمل املناسبة وغريها من العوامل

  

 مأكل حمسن
  مالبس حمترمة 
  مسكن واسع 

  أجهزة مرتلية متقدمة
  مواصالت خاصة مناسبة

 ات طبية متميزةخدم

  السلع واخلدمات اليت ترفع احلرج وتدفع املشقة 
 األفراد ومنها املأكل واملشرب األساسي علىوتوسع 

ميسرة   املناسب ، أجهزةناسب واملالبس املناسبة ، املأوىامل
للعمل ، واملواصالت العامة املسهلة وأدوية للعالج ، 

 ياة واملال احلعلىوخدمات إرشادية ، حد مالئم من األمن 

 قيد احلياة حلفظ األركان اخلمسة للحياة علىالضروريات األساسية لبقاء األفراد
 والنسل واملال ، وتشمل احلد األدين من املأكل لن والنفس والعقلديا: وهي 

واملشرب األساسي واحلد األدين من املالبس واحلد األدين من املأوي واحلد األدين من 
م واحلد األدين من األمن عليملواصالت الضرورية وأدوية العالج والتاألجهزة املرتلية وا
 . األساسيةالدينية احلياة والعرض واملال ، واملراجع والكتب على
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 : احلوافز اإلجيابية والسلبية      )2
 العاملون نتيجة قيـامهم     عليها تلك املزايا اليت حيصل      إىلاحلوافز اإلجيابية تشري    

 من هذه املزايا    ببعض األعمال املطلوبة منهم ، أما احلوافز السلبية فتعين حرماناً         
  . رتكاب املنهياتالتزام ببعض النواحي أو تيجة عدم االن

وبالطبع لكل نوع منهما ظروفه املناسبة ، وهي تساعد القائد يف إحداث               
  . التوازن عند توجيه مرؤوسيه باستخدام طريقيت الثواب والعقاب

 : احلوافز الفردية واحلوافز اجلماعية  )3
ي للعامل نتيجة جمهودة الفردي وذلك لقيامه بأعمال فريـدة          يقدم احلافز الفرد  

أما احلـافز اجلمـاعي     . بتكارات وإبداعات متميزة أو إجنازات وممارسات خاصة      اأو  
فيكون مقابل عمل مجاعي تعاون فيه مجاعة من فريق عمل معني يتطلب تضافر جهود              

  . جمموعة من األفراد

واجلـدير بالـذكر أن     . اصة بتطبيقه ولكل نوع من هذه األنواع املتطلبات اخل      
  . احلوافز املادية واملعنوية سواء كانت إجيابية أو سلبية قد تكون فردية أو مجاعية

  :عتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم نظام احلوافز اال
 اجلميع بنفس   علىجيب أن يتسم نظام احلوافز بالعدالة ومراعاة التطبيق          : العدالة )1

  . وشخصيةأعدم التمييز بني األفراد أو األسباب ذاتية السياسات والشروط و

جيب أن يكون نظام احلوافز مفهوماً واضحاً للجميع ممـن           : والفهم الوضوح )2
 علىم أيضاً حبيث ال حيدث لبس بني األفراد  عليهسيقومون بتطبيقه ومن سيطبق     

 . فهم بنود احلوافز املختلفة
 انتـهاج الطريـق     علـى سنة تقوم   طاملا توجد قدوة ح    : توافر القدوة الطيبة   )3

لتزام بالقيم اإلجيابية نتيجة     اال على اآلخرينالصحيح بنفسها فإا بذلك ستدعم      
  . إخالصها وجدا يف التطبيق
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 تقريب الفجوة   على مبا يساعد    املواءمة بني أهداف املنظمة وأهداف العاملني         ) 4
 . املتعلقة بتعارض املصاحل بني املنظمة والعاملني

 ، فتكون هناك    أن يتميز نظام احلوافز بالتنوع والتشكيل بني أنواعه املتعددة            ) 5
احلوافز املادية واملعنوية كما توجد أيضاً احلوافز اإلجيابية والسلبية ، وال بـد أن              

 . تكون للحوافز الفردية دورها كما يكون للحوافز اجلماعية وجودها أيضاً
طط وأهداف احلوافز مع العاملني الـذين سـتطبق         جيب أن تناقش خ    : القبول   ) 6

 .  ، فإن ذلك يعطيها تعزيزاً أو تدعيماً يساعد يف جناح تطبيقهامعليه
جيب أن تم احلوافز أوالً وأخـرياً        : االرتباط بالعمل واستمرار تنمية احلوافز        )7

  جانب اسـتمرار دراسـتها ومتابعـة       إىلبطبيعة العمل احملددة من أجله ، هذا        
 . تكاليفها اقتصادياا مبعين دراسة عوائدها ومدى علىصالحيتها والتعرف 

 سياسات األفراد املتكاملـة     إحدىتعترب احلوافز    : التكامل مع باقي السياسات       )8
وهلذا جيب أن تتميـز هـذه       . كالتدريب والتعيني واإلجازات والترقية وغريها    

  . السياسات بالتكامل وليس التضارب
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אא

   األداء يف البنك اإلسالميعلىالرقابة 
  

 األداء في البنك    علىبقراءتك لهذا الفصل ستتمكن من اإللمام بأهم نظم الرقابة          

  : تمثل أهمها في ياإلسالمي والتي 

  . تعريف الرقابة وأهميتها  •

 . العملية الرقابية  •

 . الفعالخصائص النظام الرقابي   •

 . البنك اإلسالميعلىنظم الرقابة   •
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ـ  مـدى  على متابعة األداء بغية التعرف      إىلتشري الرقابة    ه للخطـة   ـ مطابقت
ة والنواحي الـسلبية ، ومعاجلـة     النواحي اإلجيابي  علىاملوضوعة ، حبيث ميكن الوقوف      

 عليهاليت يقاس   وهذا يقتضي وضع املعايري الرقابية ا     . حنرافات قبل أن يستفحل أمرها    اال
  . حنرافات تقومي االأساليبتنفيذ األعمال وتقرير 

وقد تكون الرقابة نابعة من داخل البنك اإلسالمي ، كما قد يكـون مـصدر               
 علـى  يهمها احلفاظ    علىالرقابة خارجياً ، وذلك عندما هناك جهة خارجية أو سلطة أ          

  . نشاط البنك اإلسالمي

تعريـف  األداء يف البنك اإلسالمي من خالل        علىميكننا تناول جماالت الرقابة     
الرقابة وأمهيتها ، وبيان خطوات العملية الرقابية وخصائص النظام الرقاىب الفعال إضافة            

نظم الرقابة املختلفة اليت تتمثل يف الرقابة الذاتية ونظام الرقابة الداخلية يف البنك             إىل بيان   
 طريق مراقيب احلسابات    علىمية والرقابة    البنوك اإلسال  علىاإلسالمي والرقابة الشرعية    

  . والرقابة عن طريق البنك املركزي والرقابة عن طريق فئات اتمع املتعددة

  :وأهميتها تعريف الرقابة 
متثل الرقابة اإلدارية تلك العملية املنظمة املتعلقة بالتحقق والتأكد مـن إمتـام             

هلا يف املنظمة من أجل حتقيق األهداف       األنشطة واإللتزام باألعمال اليت سبق التخطيط       
  . التنظيمية

 حتديد معايري األداء املناسبة ، وإجراء       املديرينومن مث تتطلب وظيفة الرقابة من       
 اإلجـراءات   اختـاذ  واملعايري السابق حتديـدها ، مث        علىعمليات املقارنة بني األداء الف    

قبات تعوق اسـتمرار    حنرافات أو وجود مشكالت وع    ا علىالتصحيحية عند الوقوف    
  . عمليات التنفيذ
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التحديد الدقيق لعمليات التنفيـذ ومتابعـة        : إىلأن الرقابة تشري    البعض  يري  
 اتفـاق   إىلمبا يؤدي   .  اإلجراءات التصحيحية عند اللزوم    اختاذتقييم األداء حيت ميكن     و

نصراً جوهريـاً    فإا متثل ع   التايل وب  ،  مع اخلطط واألهداف احملددة مسبقاً     علىاألداء الف 
  .  خري وجهعلىمن عناصر اإلدارة اليت تسهم يف كفاءة اإلجناز وتتأكد من إمتام العمل 

وقد أدرج هنري فايول وظيفة الرقابة كأحد الوظـائف األساسـية لـإلدارة             
عملية التحقق من أن كل شئ يتم تطبيقه حسب اخلطة اليت مت اختيارها             : وعرفها بأا   

مدة وذلـك بقـصد توضـيح        الصادرة واملبادئ املعت   عليماتالتوكذلك يتم يف ضوء     
  . حنرافات حيت ميكن تصحيحها وجتنب الوقوع فيها مرة أخرياألخطاء واال

بأا الطريقة أو الوسيلة اليت ميكن للقيـادة أو الرئاسـة           البعض اآلخر   ويعرفها  
 ويف   أكمل وجه وبكفايـة    علىاإلدارية أن تعرف وحتدد ا هل األهداف قد حتققت          

  . الوقت املناسب واحملدد هلا

تتمثل يف وضع املعايري، مث     ويتفق الكثري من الكتاب واملمارسني على أن الرقابة         
ختالفات بـني اخلطـط     طط املوضوعية، وأخرياً تصحيح اال    قياس األداء ومقارنته باخل   

  . الفعليةاملوضوعة والنتائج 

 يف هذا الـصدد ميكننـا       ومن خالل التعريفات السابقة وغريها من التعريفات      
األنشطة اليت ترتبط بوضع املعايري الرقابية وهتتم بقيـاس          : إىلالقول أن الرقابة تشري     

طبقاً األداء وتتابع تنفيذ اخلطط واألعمال باستمرار دف التأكد من سري األنشطة            
 اإلجراءات التـصحيحية يف     اختاذحنرافات و  اال علىهو خمطط هلا وحماولة التعرف      ملا  

  . الوقت املناسب وبالتكلفة املناسبة

   : التالية العناصر علىويف ضوء هذا التعريف ميكن الوقوف 

 . الرقابة ترتبط بوضع وتأسيس املعايري الرقابية 
 . تعتين الرقابة بعملية قياس األداء من خالل متابعة عمليات التنفيذ 
رقابة "يواكب األداء   و" رقابة سابقة "إن الرقابة نشاط مستمر ميتد ليسبق األداء         

 ". رقابة الحقة"كما يتم عقب األداء " متزامنة
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 مسامهتها  مدى تدعم العالقة بن اجلهود املختلفة وتبحث        علىإن الرقابة تعمل     
 .  يف حتقيق األهدافالفعلية

حنـراف عـن اخلطـط      م ببحث جماالت ونواحي القصور واال     إن الرقابة ت   
 . واألهداف املوضوعة

 اإلجراء التصحيحي يف الوقت املناسب وبالتكلفـة        اختاذ علىكد  إن الرقابة تؤ   
 . املناسبة

 كافـة   إىلوحيت تنجح عملية الرقابة يف حتقيق أهدافها جيب أن ميتد نطاقهـا             
ومن بينها وظائف التمويل واملوازنات ، ووظيفة       البنك اإلسالمى   ارسها  ميالوظائف اليت   

وير ، ووظيفة التسويق ، ووظيفـة اإلنتـاج         املوارد البشرية ، ووظيفة البحوث ، والتط      
  . والعمليات

  : أهمية الرقابة اإلدارية 
 أمهية الرقابة من ارتباطها الوثيق بوظيفة التخطيط ، فكالمها يعمالن معـاً             وتبد

 يـستعينون   ناملديروف. بشكل متكامل ، وال ميكن أن يكون أحدمها فعاالً دون اآلخر          
التوجيهات اليت تـساعدهم يف حتقيـق األهـداف         بالتخطيط لكي يتمكنوا من إعداد      

 إجنـازام   علـى  الرقابة لتمكنهم من التعـرف       علىون  املديركما يعتمد   . املستقبلية
  .  لتحقيق أهداف التنظيمعليه سالمة الطريق الذي يسريون إىلوتطمئنهم 

لعملية اإلداريـة بـصورة     اإن إمتام عمليات التنفيذ وتطبيق اخلطط ميثل دوران         
تم عمليات التغذية املرتدة عن األداء إلمداد       ت التايلملة لتحقيق ما حدد من نتائج وب      متكا

نتهاج اخلطط والـربامج     ا على بالطرق والسبل الالزمة لتنمية اخلطط واحملافظة        املديرين
  . هاالسابق بناؤ

  : العملية الرقابية 
 ،   املطلوبـة  يةفعال خطوات جوهرية لتطبيق عملية الرقابة بال      ون أربع املديريتبع  

  )16( :تتمثل تلك اخلطوات ىف ما يلى 
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  . بناء املعايري - 1
 . قياس األداء - 2
 .  باملعايري املوضوعةعلىمقارنة األداء الف - 3
 .  اإلجراءات املناسبةاختاذ - 4

  الذي يوضح خطوات العملية الرقابية ) 11/1(انظر الشكل رقم 
  
  )11/1(الشكل رقم 

  خطوات العملية الرقابية

  

  

  

 قيـــاس األداء

 بنــاء املعاييــر

 علىمقارنة األداء الف
 باملعايري املوضوعة

   اإلجراءات اختاذ
 املناسبـــة

 اإلجراءاتاختاذ تغيري املعايري واملقاييس
التصحيحية

االستمرار يف األداء 
  مهوتدعي
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  : يتضح لنا أن خطوات عملية الرقابة تتمثل بصورة موجزة فيما يلي وهكذا 

  : بناء املعايري   : ً أوال

ون املديروهي متثل املقاييس احملددة لقياس األداء املستقبلي ، ويف ضوء هذا يعد             
 معايري مناسبة وقابلة للتطبيق وجيب      إىلمسئولني عن ترمجة األهداف واخلطط التنظيمية       

  : عايري بعدة خصائص أمهها أن تتسم امل

  . حبيث يقيس املعيار ما وضع من أجل قياسه : الصدق - 1

 .  املقياس وتكرار استخدامهعلى عتمادحبيث ميكن اال : الثبات - 2
 .  قبول األفراد الذين سيقومون باستخدامهإىلويشري  : القبول - 3
 ميكـن   وتعين أن يعطي املعيار دالئل حمددة ومن أهم املعايري اليت          : اخلصوصية - 4

 . استخدامها يف البنك اإلسالمي
  . األهداف والسياسات واإلجراءات 

 . االستثمار للتوظيف واملاليةالنسب واملعدالت  
 . املعدالت التسويقية 
 . معدالت أداء الفروع والعمليات التمويلية 
 .  املعياريةالتكاليف 

  :  قياس األداء  : ثانياً 

ـ       راملديعد بناء وحتديد املعايري حيدد      ب ا ون األساس والكيفية اليت ميكن من خالهل
تعانة بالبيانات الكمية ألـا ذات عالقـة مباشـرة          ـسقياس األداء ، وهنا قد تتم اال      

  .  النتائج احملددة منهاإىل جانب إمكانية تطبيقها بسهولة والتوصل إىلباملعايري ، 

األعمـال يف    درجة الكفاية والكفاءة يف إجناز       علىويعين قياس األداء التعرف     
كل ااالت ، وميكن القيام بعملية قياس األداء من خالل املالحظة الشخصية أو مـن               

  . خالل التقارير
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  :  مقارنة األداء باملعايري   : ثالثاً

تتطلب هذه اخلطوة مجع املعلومات عن األداء وحتليلـها وتقييمهـا بـصورة             
طوة التصحيحية املطلوبة عنـد  موضوعية يف ضوء ما سبق وضعه من معايري مث تقرير اخل       

  .  بني النتائج واملعايريعلياوجود احنرافاً ف

  :  اإلجراءات املناسبة اختاذ  :رابعاً 

 وبني املعايري ، وقد تتم هـذه        الفعليةحنرافات بني النتائج    وتتضمن تصحيح اال  
حنـراف ، أو مـن       من اإلدارة اليت وقع فيها اال      علىاخلطوة بقرار من مصدر إداري أ     

  .حنراف ومداه ونظم ولوائح العملطبيعة االإلدارة ذاا حبسب ا

  : خصائص النظام الرقابي الفعال 
 يف توجيه نـشاط اجلهـاز اإلداري الوجهـة          فعاليتهلكي حيقق النظام الرقايب     

الصحيحة ، ومن مث حتقيق األهداف املنشودة فإنه جيب أن تراعي جمموعة اخلـصائص              
   : التالية

مبعين أن يباشر اجلهاز اإلداري      : لرقايب مع طبيعة وحجم النشاط    مة النظام ا  مالء - 1
الطبيعة –ا من حيث النوع     ـاط اليت ختتلف فيما بينه    ـد من أوجه النش   ـالعدي

مما يعين أن لكل نشاط مسـات       ..  االحتياجات املادية والفنية     – األمهية   مدى –
 أن يكون متنوعاً ،  النظام الرقايبعلىوخصائص متيزه عن بقية األنشطة ، ولذلك 

 متالئماً مع مسات وخصائص كل منها وإال فقد جوهره وأصبح غري قادر             التايلوب
 .  حتقيق األهدافعلى

 خيتلف   خيتلف أو جيب أن    العلياكما أن النظام الرقايب الذي تتبعه اإلدارة        
 الختالف طبيعة النشاط الذي تراقبه كل منها حيـث          عما تتبعه اإلدارات األدىن   

تراتيجية اليت ختص املنظمـة     ـ تراقب املسائل املهمة أو االس     العليان اإلدارة   جند أ 
ككل ، إال أن اإلدارات األدين تراقب أنشطة جزئية وشاملة ملا هو اسـتراتيجي              
وغري استراتيجي ، جيب أن يكون النظام الرقايب متدرجاً يف أمهيته تبعاً ألمهية وكرب         

  . حجم املنظمة أو املشروع
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مبعين أن النظام الرقايب وجد للتأكد من أن النتائج          : النظام الرقايب مرناً  أن يكون    - 2
 املستقبل ويتنبأ   إىل لألداء تطابق تلك املخططة من قبل ، وهو ينظر دائماً            الفعلية

 هذا األساس ، ولـذلك      على يضع معايريه    التايل هذا املستقبل وب   عليهمبا سيكون   
نة والقابلية للتعديل ، وإال أصبح عاجزاً عـن         البد أن يتسم النظام الرقايب باملرو     

 ما يـستجد    على ظروف التنفيذ من تطورات وتغريات أو        علىمواجهة ما يطرأ    
ومرونة النظام الرقايب تعين أن     . من أور عند التخطيط أو عند وضع املعايري الرقابية        

ـ    اتباعها املزمع   ساليباملعايري املوضوعة وكذلك األ    ف مـع    قابلة للتالؤم والتكي
 . ظروف العمل أو التنفيذ

ذلك أن من أهداف النظام الرقايب هو حتقيق         : أن يكون النظام الرقايب اقتصادياً     - 3
  عليها الوفر االقتصادي يف التنفيذ أي اكتشاف األخطاء أو االحنرافات اليت يترتب          

 ف عما هو خمطط أو متوقع له ، والنظام الرقايب الذي يكل           التكاليفأي زيادة يف    
دارة مبالغ طائلة يهدف لتوفريها يكون نظاماً فاشالً بل وتنتقي احلكمة مـن             اإل

 فإن تكلفة النظام الرقايب الفعال جيب أن تقـل عـن            التايلأعماله وتطبيقه ، وب   
 . الوفورات اليت حيققها ذلك النظام

 أنه من الصعب يف كافة الظروف حتديد قيمة الـنظم           إىلوجتدر اإلشارة   
ام موضع التنفيذ أو موضـع      ـاً مبعين قياس نتائج هذا النظ     ـدقيقالرقابية حتديداً   

التطبيق العملي ، مبعين أن عنصر االقتصاد يف النظام الرقايب عنصر نسيب ولـيس              
  . مطلقاً

ليتحقق ذلك جيب أن يكون      : أن يتسم النظام الرقايب بالوضوح وسهولة الفهم       - 4
يست العربة بوجود النظام بـل      متناسباً مع الكفاءات املوجودة يف املنظمة ، أي ل        

إمكانية تطبيقه وجناحه ، كما جيب أن يتضمن معايري رقابية واضـحة ليـسهل              
 أسـاليب تعديلها بل وتبديلها كلما اقتضت احلاجة ذلك ، وجيـب أن تكـون              
 سـاليب مباشرته مفهومة من قبل أجهزة الرقابة ، ألن هنـاك الكـثري مـن األ              

يانية املعقدة وخرائط نقط التعادل غري مفهومـة        اإلحصائية والرياضية واخلرائط الب   
 يصبح النظام الرقايب عقبة بدالً من أن        التايلمن جانب املسئولني واستخدامها ، وب     

 . يكون عامالً مساعد ألداء أفضل
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 ال تقاس بعدد الوسائل املستخدمة أو املبـالغ املنفقـة           فعاليةوأخرياً فإن ال  
ملية الوسائل املستخدمة وإمكانية مباشـرا       وع ساليب وإمنا تقاس بدقة األ    عليها

  . عليهاونوعية النتائج املترتبة 

 علـى  قدرته   دىتقاس كفاءة النظام الرقايب مب     : أن يتسم النظام الرقايب بالسرعة     - 5
 لألداء ، ولذلك كلما كانت الفترة الزمنية الواقعة بني تنفيذ           علىمسايرة التنفيذ الف  

ألخطـاء  ة كلمـا أمكـن سـرعة اكتـشاف ا    األداء وبني أعمال الرقايب قصري  
مها وهذا يكون قبل وقوعها ومعرفة أسباا أو العوامل اليت          واالحنرافات قبل تفاق  

 مواجهتها قبل وقوعها أو قبل أن حتدث آثارها السلبية          علىا مما يساعد    إليهأدت  
 عكس ما إذا متت الرقابة بعد تنفيـذ األداء بفتـرة    علىيف مسار التنفيذ ، وذلك      

 . طويلة
أي كلما كان النظام كذلك كلما كـان         : أن يتسم النظام الرقايب باملوضوعية     - 6

 أن يؤيت مثاره املرجوة أو حيقق أهدافه املنشودة بكفـاءة           علىنظاماً دقيقاً وقادراً    
 أحكام واقعية على ، ولكي يكون النظام الرقايب موضوعياً جيب أن يؤسس      فعاليةو

 ، واألحكام الواقعية واملوضوعية تعين أن تكون         أحكام شخصية وتقريبية   علىال  
 للتنفيذ مقاييس   الفعليةاملقاييس أو املعايري الرقابية املستخدمة لقياس ومتابعة النتائج         

 . ومعايري كمية ونوعية بقدر املستطاع ، تتوافر فيها الدقة العلمية واملالءمة العملية
فالرقابة ليـست سـيفاً      : فقطيكون النظام الرقايب تصحيحاً وليس عقابياً        أن - 7

 رقاب العاملني يف اجلهاز اإلداري دف فقط لتصيد األخطاء وإنزال           علىمسلطاً  
إن الرقابة الفعالة جيب أن تتم بطريقة يشعر معهـا العمـال    . األفراد علىالعقاب  

 حتسني مستوي أدائهـم وتنـشيط احلـوافز         علىواملوظفون أا أداة ملساعدم     
 ورفع الكفاءة اإلنتاجية هلم وليست أداة إرهاب وختويف هلـم ،            وتشجيع املبادأة 

ولكي تكون كذلك فإنه يلزم من ناحية أن تتلمس وتبحث عن الوسائل الـيت ال               
  .در كرامة املوظفني وال حتط من شأم

لنجاح هذا النظام ال بد أن تتواله عناصر         :  الرقابة عناصر أمينة واعية    أن تتوىل  - 8
 إىلإضافة  .  أسس واقعية وموضوعية   علىمانة وتؤسس أحكامها    تتسم بالثقة واأل  
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ذلك فإن هذه العناصر جيب أن تكون واعية ومدركة للمهمة اليت تباشرها مـن              
 أهـداف   – معايري الرقابة    – عناصر الرقابة    –نوعية األعمال حمل الرقابة     : حيث  

الفطنـة مـع    الرقابة ، وأن تكون متسمة بقدر من اللياقة واملرونة والكياسـة و           
 . اخلاضعني للرقابة ال أن تكون متسمة بالتسلط وحب الظهور

جيـب أال    :  إجراءات أو قرارات تصحيحية    اختاذ علىأن يعمل النظام الرقايب      - 9
حنرافـات ومعرفـة     جمرد اكتشاف األخطاء أو اال     علىيقتصر دور النظام الرقايب     

نسب احللو هلـا وأفـضل      أسباا ، بل جيب أن يقوم بدراستها وحتليلها واقتراح أ         
 تاليف آثارها السلبية يف الوقت املناسب أو منـع        علىالطرق ملعاجلتها ، مبا يساعد      

 . حدوثها مستقبالً
 أداء  علىمبعين أن الرقابة     : أن يتمشي النظام الرقايب مع منط التنظيم السائد        -10

ن  باملنظمة ، كذلك فـإ     األخرى األنشطة   علىمعني جيب أن تتكامل مع الرقابة       
الرقابة اليت يقوم ا مستوي إداري معني ال بد وأن تتكامل وتترابط مع الرقابة اليت 

وأخرياً فإن الرقابة البد وأن تتناسـب مـع   . األخرىتقوم ا املستويات اإلدارية  
حدود السلطة املفوضة للمختص بالرقابة ، وكذلك مع ما هو متاح من خطـوط      

 . أم غري رمسية باملنظمة سواء أكانت رمسيةاالتصال

  :نظم الرقابة على البنك اإلسالمى  
  : الرقابة الذاتية    : أوالً

لتزاماً بأوامر اهللا جل وعال وسـعيا       ة تنبع من داخل النفس اإلنسانية ا      وهي رقاب 
 قَـد : "  تعاىل البعض رقابة الضمري، يقول تبارك و      عليها مرضاته ، وهي ما يطلق       إىل

وأَن لَّيس  " :  ، ويقول أيضاً     )10-9: الشمس  ("قَد خاب من دساها   و* أَفْلَح من زكَّاها    
-39النجم   ("وفَىَألثُم يجزاه الْجزاء ا   * يرى   وأَنَّ سعيه سوف  *  ما سعى    نسان إِال ِإلل

 تم فَلَها فَإِذَا جـاء    نفُِسكُم وإِنْ أَسأْ  ألإِنْ أَحسنتم أَحسنتم    "  تعاىل ، كما يقول     )41
     جِدسلُواْ الْمخديلو كُموهجواْ ووؤسيل ةراآلخ دعواْ       وـربتيلو ةرلَ مأَو لُوهخا دكَم

حاسبوا أنفسكم قبل أن    " " وسلم عليه ويقول النيب صلي اهللا      )7: اإلسراء( "ما علَواْ تتبًِريا  
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اتق اهللا حيثما كنت، وأتبع     "، كما قال    " عليكملكم قبل أن توزن     حتاسبوا وزنوا أعما  
  ". السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن

 التزام الفكـر والـسلوك      إىل يدفعه   املؤمن يتمتع خبلق حسن وضمري واعٍ     إن  
 وييـسر  األخـرى  حد بعيد يف تقليل دور أنواع الرقابـة    إىلالسوي القومي مبا يساعد     

يتطلب هذا من املسئولني يف البنك اإلسالمي التأكد من تلك الرتعـة عنـد              و. إمتامها
 ، والسعي لترتيبها وتدعيمها حبيث يراقب كل فرد ذاته قبل أن يراقبـه              كالعاملني بالبن 

 رقابة أعماهلا بنفسها    إىلغريه ، كذلك يسعي كل قسم وكل إدارة يف البنك اإلسالمي            
 مبا ميثل يف ايـة      علىنتظار ملتابعة اإلدارات األ   ال تطويرها وتنميتها دون ا    علىوالعمل  

 مجيع العاملني وتنتقل عـرب األفـراد        علىاألمر ثقافة عامة يف البنك اإلسالمي تعكس        
  . واألماكن

  : الرقابة الداخلية يف البنك اإلسالمي    : ًثانيا
 يقوم املراقب الداخلي يف البنك اإلسالمي مبختلف عمليات الرقابة الداخليـة          

ويف هذا الصدد نتعرض ألهداف الرقابة الداخلية       .  أنشطة وخدمات البنك املتعددة    على
 الرقابة الداخلية يف    أساليب أسس و  إىلللبنك اإلسالمي ، مث نبني جماالا ، وأخرياً نعرج          

  )17(. البنك اإلسالمي

 : أهداف الرقابة الداخلية يف البنك اإلسالمي     - 1
ـ  ـداف الرقاب ـم أه ـل أه ـتتمث ـ   ـة الداخلي ـ  ـة يف البن     المي ـك اإلس

  : فيما يلي 

 أموال البنك واملودعني وغريهم ، وتنميتها عن طريـق صـيغ            علىاحملافظة     -أ 
 املشروعة حسب األولويات اإلسالمية والضروريات والواجبـات        االستثمار

  . والتحسينات وجتنب اإلسراف والتبذير وحنوه
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لتزام ا  وضعها البنك لال  لسياسات اليت   تباع النظم واألسس وا   االطمئنان من ا     -ب 
رافات وحتليـل أسـباا وتقـدمي       حنداء األعمال وبيان التجاوزات واال    عند أ 
 . أول قبل أن تستفحلفقتراحات البديلة أوالً اال

طمئنان من أن أعمال البنك تتم وفقاً ألحكام الشريعة اإلسـالمية بـصفة             اال   -ج 
 رة من هيئة الفتـوى    الشرعية الصاد عامة وكذلك طبقاً للفتاوي والتفسريات      

 . والرقابة الشرعية
 اجلهات املعنيـة لكـي     إىل فترات دورية أو حسب الطلب       علىتقدمي تقارير      -د 

 سري العمل وإبداء الرأي يف كفاءة أداء اإلدارة يف حتقيق أهـداف             علىتطمئن  
 . البنك

 إىلطـوير    ألجل الت  العليا اإلدارة   إىلتقدمي النصائح والتوصيات واملشورات        -ه 
 . األفضل يف ضوء اإلمكانات والطاقات املتاحة

 : نطاق الرقابة الداخلية يف البنك اإلسالمي     - 2
 ة يف البنك اإلسالمي مجيع اـاالت ، ومـن         ـة الداخلي ـيشمل نطاق الرقاب  

  : أمهها

 : الرقابة اإلدارية   - أ 
ات تتضمن الرقابة اإلدارية يف البنك فحص وتقيـيم الـنظم واألسـس والـسياس             

 كفاءـا يف تيـسري      علىطمئنان   اإلدارية اليت يطبقها البنك لال     ساليبواإلجراءات واأل 
 يتم وفقاً هلا وبيـان التجـاوزات        علىاألنشطة املختلفة وكذلك للتأكد من أن األداء الف       

ومن أهم ما يدخل يف نطاق الرقابة اإلدارية يف البنك          . وأسباا والبدائل املقترحة لعالجها   
   :ما يلي 

 توافقه مع أهدافه وأنـشطته املختلفـة        مدىمراجعة وتقييم اهليكل التنظيمي و     •
  . وكذلك يف حتديد خطوط السلطة واملسئولية
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مراجعة وتقييم األسس والسياسات واللوائح اليت يطبقها البنك اإلسالمي وبيان           •
 .  مالءمتها لطبيعته وظروفه احمليطة بهمدى

 لتنفيذ املهام اليت تقوم ا املستويات اإلدارية        مراجعة وتقييم اإلجراءات اإلدارية    •
 .  والبعد عن البريوقراطيةاالتصالوبيان دورها يف سرعة اإلجناز و

 مدى اإلدارات املختلفة و   ا والطرق اإلدارية اليت تطبقه    ساليبمراجعة وتقييم األ   •
 . التقنية احلديثةأساليبأخذها ب

 : الرقابة احملاسبية   - ب 
ية يف البنك اإلسالمي فحص وتقييم الـدورات املـستندية          متثل الرقابة احملاسب  

 كفاءـا  علىطمئنان  والتقارير وما يف حكمها وذلك لال  والدفاتر احملاسبية والسجالت  
يتها بالطرق املشروعة ، وكذلك      تنم على أموال املودعني و   على أمواله و  علىيف احملافظة   

 النظام احملاسيب تتـسم باألمانـة       طمئنان من أن البيانات واملعلومات املستخرجة من      اال
 القرارات اإلدارية، والسـيما قـرارات األداء        اختاذ يف   عليها عتمادوالصدق وميكن اال  

  .  والتمويل واملفاضلة من البدائل املختلفةاالستثمارو

  : ميثل نطاق الرقابة الشرعية العمليات اآلتية : الرقابة الشرعية   -ج 

 إىلل يف دراسة وحبث املسائل اليت حتتاج        وتتمث : الرقابة الشرعية السابقة   •
والرقابة الشرعية لإلفتـاء      هيئة الفتوى  إىل وتكييف شرعي مث أحالتها      فتوى
  . أول قبل البدء يف التنفيذأوالً ف

تابعة تنفيذ عمليـات البنـك أوالً       وتتمثل يف م   : الرقابة الشرعية املتزامنة   •
مية وطبقاً  شريعة اإلسال أول للتحقيق من أا تتم حسب قواعد وأحكام ال        ف

لفتوي والرقابة الـشرعية وبيـان       والتفسريات الصادرة من هيئة ا     للفتاوى
 . أولوالتجاوزات والتبليغ عنها أوالً فحنرافات اال

 العمليات الـيت نفـذت      علىوتتمثل يف الرقابة     : الرقابة الشرعية الالحقة   •
 وذلـك بـصفة     خالل فترة معينة وإبداء الرأي بشأا وأسباب املخالفات       

 . عامة
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 :  الرقابة الداخلية يف البنك اإلسالمي أساليبأسس و    - 3
 : أسس الرقابة الداخلية يف البنك اإلسالمي    - أ 

 جمموعة من األسس اليت تعتـرب       علىتقوم الرقابة الداخلية يف البنك اإلسالمي       
ات من هذه األسس ما يتعلق بقيم ومثل وسـلوكي        . املرشد واألساس لعمليات الرقابة   

ليت يـستخدمها   ا ساليبمنها ما يتعلق باأل   واملراقب ذاته ومنها ما يتعلق بعملية الرقابة        
  . املراقب

ومن الطبيعة  . ولقد استنبطت العديد من األسس من مصادر الشريعة اإلسالمية        
 اليت قام البعض بإجرائها ، جند أن      املتميزة للبنك اإلسالمي ويف ضوء الدراسات امليدانية        

  : األسس أهم هذه 

 : اإلميان مبراقبة اهللا   )1
 تعـاىل  عملية الرقابة يف البنك اإلسالمي بأن اهللا سبحانه و         يستشعر الذي يتوىل  

 عليـه  ذلك يوم القيامة وعلىيراقبه يف كل تصرفاته وأعماله وأنه سوف حياسبه     
 أن ال جيامـل أحـداً يف        عليهأن خيشي اهللا وال خيشي من يراقبهم ، كما جيب           

  . عمله

 : الرقابة توجيهية وإرشادية     )2
سـتكمال  ألخطاء ولكن تنمية جوانب اخلري وا     ليست الغاية من الرقابة تصيد ا        

 جتنبها مستقبال ، لذلك فهي      على القصور والتجاوزات واملعاونة     هودراسة أوج 
 حتقيق اخلـري والتناصـح      علىاإلعانة  توجيهية وإرشادية ومتثل نوعاً من أنواع       

  . يف سبيل حتقيق مقاصد البنكوالتواصي باحلق 

 : رية والرقابة الف    )3
مع التنفيذ حيت ميكن    وأن تتزامن   أول  عمليات الرقابة الداخلية أوالً ف    تم  يلزم أن ت  
حنرافات فور حدوثها وأسباا مث التوصية بعالجها قبل أن تـستفحل           معرفة اال 

ـ           اًوتسبب أضرار  لرقابـة  ن ا  مضاعفة ، وهذا ما تتميز به الرقابة الداخليـة ع
  . اخلارجية
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 : تباع احلكمة واحلسين يف توجيه النصح ا    )4
جلوانب القصور واملخالفات وعند تقدميه للنصح      ته   املراقب عند مناقش   علىجيب  

واإلرشاد أن يلتزم باخللق الطيب والسلوك السوي وباحلكمة واملوعظة احلسنة ،           
 ة الذين هم أخو   اآلخرين  كرامة وذاتية  علىاحلفاظ  ذلك أنه من متطلبات الرقابة      

 كذلك أن يتجنب التشهري والتجريح م ألن ذلك ليس من خلـق             عليهله ، و  
  . املسلم

 : االطمئنان بعد الثقة     )5
عماهلم بـأن الثقـة     أ يراقب تصرفام و   نن الذي جيب أن يشعر املراقب والعاملو    

      م وقدرهـي   م وإخالصهم ، ولكن الغايـة     متوافرة متاماً وال شك يف كفاء 
طمئنان من عدم وجود أخطاء ، مع اإلميان بأنه ليس هناك إنسان معصوم من              اال

  . اخلطأ والنسيان

أن مهمة املراقب هي مكملـة      يعرف اجلميع   ومن ناحية أخري يلزم أن              
ألعماهلم وتغطية هلم ودرء هلم من الوقوع يف األخطاء يف املستقبل ، وأا وظيفة              

الواجبات ألن من ال يتم الواجب إال بـه فهـو            تكتمل   حىتالبد من القيام ا   
  . واجب

 : الشمولية     )6
ويقصد ا أن تغطي عمليات الرقابة الداخلية كافة املعامالت واألنـشطة وأن            
تشملها من حماورها املختلفة سواء أكانت حماسبية أو إدارية أو شرعية وسواء يف             

  .  أو الدنياالعليااملستويات اإلدارية 
 : ستمرارية الا    )7

ويقصد ا استمرار عملية الرقابة ما دام النشاط قائماً ومستمراً وذلك لـضمان             
ستمرارية وجود  ويتطلب تطبيق اال  . اكتشاف األخطاء تطبيق أساس الفورية يف     

  .خطة مستمرة لعمليات الرقابة ذات برامج زمنية وفنية تتسم باملرونة
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 : املوضوعية   )8
الثابتة والتجرد هلا وجتنب التأثر بالنواحي الشخـصية        وتعين البحث عن األدلة     

والعاطفية وذلك يف كل األمور صغريها وكبريهـا وبالنـسبة للعـاملني مـن              
  .  لبيان االحنرافاتالعليااملستويات 

 : األمانة والصدق  )9
ويعين أن تتسم البيانات واملعلومات الواردة يف تقارير املراقب بالصدق والدقـة            

 يف املديرفصحة عن الواقع ، وأن تكون مفيدة ميكن أن ينتفع ا  م. وعدم التحيز 
  .  القرارات الصحيحةاختاذ

 : النقد البناء  )10
ويعين أن يلحق مبالحظات املراقب االقتراحات والتوصـيات البديلـة القابلـة            
للتطبيق وإبراز املنافع املوجودة من تطبيقها ، وال جيب تغيري نظام إال بعد إجياد              

  . فضلالبديل األ

 : اقتصاد النفقات  )11
يلزم أن يقصد يف نفقات عمليات الرقابة الداخلية ، كمـا جيـب أن تكـون                

 لتكلفـة   االقتصادية كلفتها ، وهذا يتطلب دراسة اجلدوى     عوائدها أكثر من ت   
  . العنصر البشري والوسائل املادية اليت تستخدم يف عملية الرقابة

 : اجلمع بني الثبات واملرونة  )12
ستقرار بالنـسبة  بنك بني الثبات واالمع ج ونظام الرقابة الداخلية لل     جيب أن جي  

 ، حيت ميكن أن يتكيف حسب       ساليبللقواعد واألصول املرونة لإلجراءات واأل    
  . الظروف واملتغريات احمليطة بالبنك

 :  الرقابة الداخلية يف البنك اإلسالمي أساليب    -ب
) الرقيـب (ائل اليت يستعني ا املراقب       الرقابة بصفة عامة الوس    أساليبيقصد ب 

  :  ما يلي ساليبالداخلي يف تنفيذ عمليات الرقابة ، ومن أهم تلك األ
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 : أسلوب الرقابة الشخصية     )1
ات ميدانية للبنـك    رويتمثل يف أن يقوم املراقب الداخلي بنفسه بعمل زيا              

يانـات  وفروعه وشركاته ويتصل ببعض العاملني ويـستقي منـهم بعـض الب           
 أهم أوجه القصور وسـبل      علىواملعلومات عن سري العمل وتطوره والتعرف       

 هام جداً ألن هنـاك العديـد مـن          وهذا األسلوب من الرقابة   . عليهاالتغلب  
 مـن  عليهحنرافات واألخطاء ذات الطابع غري امللموس الذي يصعب الوقوف          اال
  . تر والسجالت واإلحصائياتاالدف

 : اجئة أسلوب الرقابة املف    )2
ت غري دورية بعمـل رقابـة       ا فتر علىويتمثل يف قيام املراقب الداخلي             

لبنك وفروعه وجماالت استثمارية ، والسيما       بعض مواقع األنشطة ل    علىمفاجئة  
أول ،  جماالت جرد اخلزائن واملخزون واالطمئنان من أن األعمال تتم أوالً ف          يف  

  . راكمها تإىلوال يتم ترحيل األعمال مما يؤدي 

ولقد تبني من الدراسة والتطبيق العملي هلذا األسلوب جناحه يف جعـل                   
 البيانات واملعلومات أوالً    علىالعاملني يف يقظة تامة وانتباه ، مما جيعل احلصول          

  . أول أمر ميسرف

 : أسلوب نظم املعلومات لإلثبات والتحقق     )3
، يزاوهلان مطة املختلفة وع  ـويتمثل يف القيام بتجميع معلومات عن األنش      

وحتفظ يف ملفات بطرق معينة يستفيد منها املراقب الداخلي يف عمليات تطابق            
  . املعلومات والتثبت من صحتها

 : أسلوب املراجعة الداخلية     )4
سابات والسجالت وامللفـات ـدف      وتتمثل يف فحص املستندات واحل      
ن املعلومـات   أجلت بالـدفاتر و    قد متت وس   املاليةطمئنان من أن العمليات     اال

  .احملاسبية اخلارجية متثل األنشطة اليت قام ا البنك خالل الفترة
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 :  احملاسبة اإلدارية أساليب    )5
  :  احملاسبة اإلدارية اليت ميكن االستعانة ا ما يلي أساليبمن أهم          

  . أسلوب املوازنات التقديرية   

 . التكاليفأسلوب نظم حماسبة    
 .  للقوائماملايلأسلوب التحليل    
 . أسلوب التحليل احلدي   
 .  التحليل اإلحصائي والرياضيأساليب   

  :  البنوك اإلسالمية علىالرقابة الشرعية    : ًثالثا
حيت تكون معامالت البنوك اإلسالمية وأنشطتها مطابقة ألحكـام الـشريعة           

 إخضاع كافة معامالت    علىق تأسيسها   اإلسالمية الغراء تنص األنظمة األساسية ووثائ     
 األقل مستـشار    على والرقابة الشرعية أو     ابة الشرعية من خالل جلنة الفتوى     البنك للرق 
ويتم اختيار هذه اللجان أو املستشارين من بني كبار العلمـاء املتخصـصني             . شرعي

  )18(. وتكون آراؤهم ملزمة

 اإلسالمية  املالية من األدوات    وتقوم هذه اللجان بإبداء الرأي بالنسبة لكل أداة       
  . اليت تستخدمها البنوك فضال عن أي عملية مستحدثة

 امليزانيـة   على والرقابة الشرعية بإعداد تقريرها السنوي       كما تقوم جلنة الفتوى   
 اجلمعية للبنك مثلها يف ذلك مثـل مراقـب أو مـراقيب      علىوالقوائم اخلتامية للعرض    

نتيجة فحصها جلميع أعمال البنك والتحقيـق مـن         احلسابات وحبيث يتضمن تقريرها     
اتفاقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وأا من بني األعمال اليت سبق أن أقرـا               

  .  وضوابطها الشرعيةهااهليئة ووضعت هلا قواعد

وإبداء الرأي الـشرعي يف      مدار العام بإصدار الفتاوى      علىوتقوم هذه اللجان    
 يباشرها البنك ، إال إذا كانت هذه العمليات أو األنـشطة مـن              مجيع العمليات اليت  

  . األعمال النمطية اليت سبق وأجازا اللجنة
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 عليهـا  الشرعية يف صورا اليت وافق        للفتوى العلياوقد تضمنت الئحة اهليئة     
حتاد الدويل للبنوك اإلسالمية جبلسته اخلامسة والعـشرين املنعقـدة يف           جملس إدارة اال  

 الوجـه   على ، حتديد أغراض اهليئة واختصاصاا       1988 أغسطس   13ول يف   اسطانب
   : التايل

 اإلسالمية يف معامالا بأحكام الشريعة      املاليةتأكيد التزام البنوك واملؤسسات      •
  . اإلسالمية

 والرقابة الشرعية يف خمتلـف      سجام بني ما يصدر عن أجهزة الفتوى      نحتقيق اال  •
إلسالمية لتاليف ما يكون بينها من تضارب يف هـذا   ا املاليةالبنوك واملؤسسات   

 . اال
 اليت تتفق وأحكـام     املالية استنباط املزيد من األدوات والسياسات       علىالعمل   •

 إىلالشريعة اإلسالمية وتغطي احتياجات العصر ومتطلبات التطور وتقـدميها          
خلـدمات   واسـاليب  تطوير األعلى اإلسالمية عمالً   املاليةالبنوك واملؤسسات   

 . املصرفية
ا ختتص مبا يلي بصفة     ـإليهولة  ـراض املوك ـة لألغ ـبيل حتقيق اهليئ  ـويف س 

  : رئيسية 

 من مسائل من جانب أمانة االحتـاد أو         عليهاإبداء الرأي الشرعي فيما يعرض       
  .  بالبنوك واملؤسسات األعضاء أو غريهاأجهزة الفتوى

 اإلسالمية  املاليةبنوك واملؤسسات   حبث مالءمة املمارسات العملية اليت تقوم ال       
 . بتطبيقها مع الشريعة اإلسالمية

 ، والتصدي ملا    املاليةنشر اآلراء الشرعية فيما جيري من معامالت يف األسواق           
يتم من معامالت غري متفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية سواء يف الصحف أو             

لكتيبـات واملراجـع    االت أو الدوريات املتخصصة أو بإصدار النشرات وا       
 . الالزمة
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 مـن آراء    عليـه أول مبا يتفق     اإلسالمية أوالً ف   املاليةتغذية البنوك واملؤسسات     
 .حول املعامالت املصرفية اليت تقوم ا هذه املؤسسات

 املاليـة البت فيما قد يثور من خالف يف التطبيق بني البنـوك واملؤسـسات               
 . حتاداإلسالمية األعضاء باال

 . التطبيقات العملية اليت يظن أا وقعت أحكام الشريعة اإلسالميةالنظر يف  
 .  فكر شرعي موحد حول صور وأشكال املعامالتاختاذالسعي حنو  
 اليت جدت أو جتـد      االقتصاديةالتصدي لبيان األحكام الشرعية حول املسائل        

 .  مصاحل ضرورية يف البالد اإلسالميةعليهاوتقوم 
 إىلمبا ميكن من دعم احلركة الفكرية الـيت ـدف           إصدار البحوث الشرعية     

 . قتصاد النظرية اإلسالمية يف املال واالصياغة
 قوانني ولـوائح    علىطالع  وللهيئة يف سبيل ممارسة هذه االختصاصات حق اال       

  . البنوك واملؤسسات يف كافة األحوال

 فيما تصدره    والرقابة الشرعية تستند    للفتوى العلياومن اجلدير بالذكر أن اهليئة      
 املقاصد العامة وقواعدها الكلية وأحكامها اجلزئية املستمدة من         إىلمن فتاوي وقرارات    

  .الكتاب والسنة دون التقيد مبذهب معني

  : الرقابة عن طريق مراقبي احلسابات    : ًرابعا
تقضي مجيع األنظمة األساسية للبنوك اإلسالمية أن يكـون للبنـك مراقـب             

عينه اجلمعية العامة وحتدد أتعابه سنوياً ويشترط أن يكون مقيـداً يف         حسابات أو أكثر ت   
وحتدد هذه األنظمـة مـسئوليات      . سجل احملاسبني واملراجعني بالدولة القائم ا البنك      

وهي يف جمموعها وبصفة أساسية ال خترج عـن         . إليهمراقب احلسابات واملهام املسندة     
مواجهة اجلمعية العامـة واألجهـزة الرقابيـة         يف   عليهااملسئوليات النمطية املتعارف    

  . املختلفة
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 نظام  علىإال أنه إزاء طبيعة نشاط البنوك اإلسالمية وعملياا اليت تقوم أساساً            
 وفق بنـود عقـدها      اختالف العوائد بني عملية وأخرى    املشاركة يف الربح واخلسارة و    

طمئنان إىل تنفيذ   مليات لال  مراجعة الع  إىلونتائجها ، فإن مهمة مراقب احلسابات متتد        
وغريها ونـصيب   ... عقد كل عملية من عمليات املراحبات واملضاربات واملشاركات         

كما متتد مسئولية مراقب حسابات البنك اإلسالمى       . كل طرف من أطرافها ىف العوائد     
إىل حتققه من سالمة ما تقرره إدارة البنك من توزيعات علـى أصـحاب حـسابات                

 ىف االعتبار أن هذه التوزيعات قد تكون ربع سنوية أو على فترات على               أخذاً االستثمار
 للبنك ، ويتصل بذلك نصيب املسامهني من الفوائض الىت تتولد والىت            املاليةمدار السنة   

م بقرار من اجلمعية العامة للبنك ، األمر الذى يضاعف مـن مـسئوليات              عليهتوزع  
  .نة مبراقىب حسابات البنوك التقليديةمراقىب حسابات البنوك اإلسالمية باملقار

  :الرقابة عن طريق البنك املركزى :  ًخامسا 
هذا النوع من الرقابة يلعب دوراً مؤثراً وفعاالً يف ظل التطبيق اإلسالمي، إال أنه              

وتلخص . وأسسه ولذا جيب أن يكون متالئماً معها       املصرىف   جيب مراعاة طبيعة النظام   
  : ما يلي رف يف  املصاعلىوسائل الرقابة 

عنـد  بنوك اإلسالمية    ال علىتطبيق اإلجراءات املتبعة مع البنوك التقليدية نفسها         )1(
منح تراخيص إقامة بنوك جديدة أو فتح فروع لبنـوك قائمـة ، ومـن هـذه                

  : اإلجراءات 

التراخيص بإقامة البنوك ومزاولتها ألنشطتها والسماح هلا بفـتح فـروع            
  . جديدة

  .  املالاحلدود الدنيا لرأس 

  . شتراطات اخلاصة بعضوية جمالس إدارات البنوك وتعيني مراقيب حساباتاال 

  . لتزامات بالتعريفة املوضوعية ألسعار اخلدمات املصرفيةاال 

 . لتعامل يف النقد األجنيبلالضوابط املوضوعية  
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 . لتزامات بتقدمي البيانات املطلوبة للسلطات النقدية يف مواعيدهااال 
 . واعيد العمل املقررة للجمهورلتزام مباال 

أو خيـص معنـوي     ) أو التابعني لـه   (وضع حد أقصي ال تتعداه ملكية أي فرد          )2(
، كما يلزم وضع حد أقصي حلقوق       اإلسالمى  ألسهم البنك   ) وشركاته التابعة له  

 . التصويت اليت يتمتع ا كل مساهم
لطبيعة الدور الـذي    ينبغي أن يتوافر رأس املال املناسب للبنك اإلسالمي ، نظراً            )3(

كما يلزم التنبيه   . يةاالستثماريقوم به وجلمعه بني نشاط البنوك التجارية والبنوك         
 علـى  أمهية تكوين احتياطات من نسبة حمددة من األرباح قبـل التوزيـع              إىل

 . املسامهني
 . وك وموظفيها االشتراطات نفسها يف البنوك التقليديةـري البنمديترط يف ـيش )4(
ارك يف الـربح أو     ـك اإلسالمية بتلقي الودائع اجلارية الـيت ال تـش         يسمح للبنو  )5(

اخلسارة ، وبذلك تكون مضمونة ، كما يسمح هلا بتلقي ودائـع اسـتثمارية يف               
حتياطي القانوين، جيب أن تلتزم به البنـوك        وبالنسبة لال . طر والربح واخلسارة  املخا

 البنـوك   علىاألسس املطبقة   فيما يتعلق باحلسابات اجلارية وفقاً لنفس       اإلسالمية  
 حـسابات   علـى حتياطي القـانوين    يق نسبة اال   ، ولكن بالنسبة لتطب    األخرى
 البنـوك   علـى  فإن هذا يتعارض مع طبيعة هذه احلسابات ، وجيب           االستثمار

كمـا  . حتياطي القانوين ك يف اعتبارها عند حتديد نسبة اال      املركزية أن تأخذ ذل   
 علـى ما سبق أيضاً عند حتديد نسبة السيولة جيب أن يراعي البنك املركزي كل      
 . حسابات اإليداع بالبنوك اإلسالمية

 والتمويـل   االسـتثمار  عمليات   علىيكون للبنك املركزي السلطة لإلشراف       )6(
وتنظيمها مبراعاة طبيعة عمليات تلك البنوك ولوائحها وجمـاالت توظيفهـا ،            

 : وذلك بإصدار التوجيهات يف جماالت متعدد منها
د ااالت اليت جيوز أو ال جيوز متويلها واحلد األقصي هلذا التمويـل             حتدي •

 خبصوص بعض   عليهاواهلامش الذي حتتفظ به ونسبة الضمان اليت حيصل         
  . االستثمارأنواع التمويل وتوزيع املخاطر بتنويع عمليات 
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 املخصص لكل عميل أو صناعة أو قطاع بالنسبة         االستثمارحتديد حجم    •
 . حتياطاتهاك ولرأس مال البن

تقدير احلد األدين واحلد األقصي لنسبة حصة البنوك مـن األربـاح يف              •
 . عمليات املشاركة واملضاربة

 لألجر الذي تأخـذه البنـوك مقابـل         علىتقدير احلد األدين واحلد األ     •
 . اخلدمات املصرفية

 البنوك اإلسالمية يف أي وقت يشاء وفحـص         علىللبنك املركزي حق التفتيش      )7(
ا باعتبارها وسيطاً م سجالالبنك املركزي أن يراعي املعايري علىواً اليا وحسابا 

 . والضوابط اليت تناسب نشاط تلك البنوك
 البنك املركزي إخالالً يف البنوك بالقواعد أو أن إدارته تضر بـاملودعني             إذا رأى  )8(

حد أو   وا اختاذ ذلك ، فمن حقه      إىله سيئة أو يف طريقها      لديأو أن حالة السيولة     
  : التاليةأكثر من اإلجراءات 

ك أن يتخذ أي خطوات يراها ضـرورية ملواجهـة          ـأن يطلب من البن    •
  . ذلك

 . تعيني مستشار أو أكثر لتقدمي املشورة إلدارة عمليات البنك •
 . ر أو موظفمديإيقاف أو عزل أي  •
 . إيقاف عمليات البنك أو سحب رخصته •

  : تمع املتعددة الرقابة عن طريق فئات اجمل :  ًسادسا 
 البنوك اإلسالمية وذلك من خالل متابعة       علىت اتمع بالرقابة    اتقوم خمتلف فئ  

.  أفراد ومنظمـات اتمـع املختلفـة     علىما تقدمه من أنشطة وخدمات ، وتأثريات        
ن ومؤسسات اإلعالم املختلفة وفئات املتعاملني املودعني أو طاليب التمويـل           يلدفرجال ا 

قتـصاديني   وأسـاتذة اجلامعـات واملفكـرين واال       ومقترحامم  اويهمن خالل شك  
ني ، كل هؤالء وغريهم يراقبون أعمال تلك البنوك من خالل توصـيام             االجتماعيو
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 مساع املـسئولني عـن البنـوك        إىلوكتابام وآرائهم وانتقادام اليت غالباً ما تصل        
 بنـاء اخلطـط   علـى تساعدهم  اإلجيابيات والسلبيات اليت    علىاإلسالمية فيقفوا منها    

  .  أسس رشيدةعلىوصياغة السياسات 
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 البنوك اإلسالمية ىف خدمة اتمع مـن خـالل          هإن الدور الفعال الذى تؤدي    
 ال يكتمل إال من خالل ، واملصرفية والتكافلية  املاليةتقدميها ملزيج متكامل من اخلدمات      

عيها حنو وضع استراتيجية تسويقية فعالة حىت تصل هذه اخلدمات إىل العمالء وحتقق             س
الفائدة واملنفعة املرجوة من ورائها ، ومما يزيد من أمهية حاجة البنـوك اإلسـالمية إىل                

 ةذلك تلك املتغريات والظروف البيئية احمليطة فاملنافسة املصرفية على أشدها ، واملواجه           
 مستمرة ودائمة ، وحرب اإلعالم مـستمرة حنـو          التقليديةبني البنوك    بينها و  ةالساخن

ا وسكناا هذا إضافة إىل سعى تلك البنـوك         اك اإلسالمية ورصد حرك   وتعامالت البن 
 واملصرفية الىت متكنـها مـن       املالية وتقدمي اخلدمة    ةرحية العمالء احملتمل  شللحصول على   

  .يق أهدافهاقخدمة جمتمعها وحت

 الفصل إىل عرض بعض املوضوعات التسويقية الىت تسهم ىف رفع           ويهدف هذا 
ـ          ـ    اكفاءة تسويق خدمات البنوك اإلسالمية وتعمل على تدعيم عالقا  ا مـع عمالئه

 ، فيبدأ بعرض مفهوم التسويق املصرىف وأمهيته ىف البنـوك اإلسـالمية ، مث               اومجاهريه
 بعد ذلك نوضح املزيج التسويقى      يتناول عملية املبادلة التسويقية ىف البنك اإلسالمى ،       

 واملصرفية ىف البنوك اإلسالمية ، ومن النقاط ذات األمهية الكـبرية ىف             املاليةللخدمات  
لعالقات الناجحة مع   للك املتعلقة باملقومات األساسية     جمال التسويق ىف عنصر العوملة ت     

جتمـاعى  ويق اال  وأخرياً نعرض ألبعاد التـس      البنك اإلسالمى ،   فعاليةالعمالء لتحقيق   
  .كمدخل لتسويق اخلدمات التكافلية ىف البنك اإلسالمى

  :مفهوم التسويق املصرفى وأهميته فى البنوك اإلسالمية 
 ، جبانـب    يةاالسـتثمار وتتعامل البنوك اإلسالمية ىف خمتلف ااالت التمويلية        

الـا مبقتـضيات    وتلتزم تلك البنوك ىف كافة معام     . تنمية ااالت التكافلية ىف اتمع    
 تسويق تلك املعامالت واخلدمات واألفكار الىت       عليهاالشريعة اإلسالمية ، وهلذا جيب      
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وليس هذا فقط ، بل جيب أن تعمل على تسويقها مراعية ىف ذلك خصائصها              . تقدمها
  .واملستفيدين منها واتمع الذى توزع فيه وتعمل على حتقيق تنميته

كافـة اجلهـود    :   ىف البنوك اإلسالمية  بأنـه         ميكن تعريف التسويق املصرىف   
 اخلـدمات واألفكـار املـصرفية       وانـسياب اإلنسانية املبذولة واملتعلقة بتصريف     

والتكافلية من البنك اإلسالمى إىل العمـالء واملـستفيدين ، إلشـباع حاجـاهتم              
 ،  ةجتماعياالو االقتصادية ، واملسامهة ىف حتقيق التنمية       ةاالجتماعي و املاليةومتطلباهتم  

 بأحكام  االلتزاموحتقيق املنافع املادية واملعنوية للمسامهني والعاملني واتمع ىف ضوء          
  .الشريعة اإلسالمية

  :  اآلتى لوقوف على عدة عناصر تتمثل يفاومن التعريف السابق ميكن 

 الىت جيب على البنك اإلسالمى      أن هناك جمموعة متكاملة من اجلهود اإلنسانية       - 1
القيام ا حىت يتسىن له أداء دوره التسويقى بنجاح ، والبد من تكامـل              بذهلا و 

  .هذه اهودات واألنشطة

 الواجب على البنك القيام ا ىف جمموعة خمتلطة مـن           األنشطة التسويقية تتمثل   - 2
اخلدمات واألفكار لتكوينها وتصميمها والتخطيط هلا ، وبيان تكلفتها احلقيقية          

 والعمل على توزيعها حبسب املكان والزمان املناسبني ،         مبا يسهم ىف تسعريها ،    
باإلضافة إىل ترويج تلك اخلدمات واألفكار وتنشيط عمليات تصريفها للعمالء           

  .وتعرف تلك األنشطة ىف إدارة التسويق باملزيج التسويقى. واملستفيدين

منا ميتد  وإأن النشاط التسويقى املبذول ال يقف على إدارة التسويق والبيع فقط ،              - 3
 ، فالكل يهدف إىل توفري اخلدمات بأقصى كفاءة        لكافة إدارات البنك اإلسالمى   

  . ممكنةفعاليةو

سـتيعاب  افهم و المى على   ـ جيب أن يرتكز النشاط التسويقى ىف البنك اإلس        - 4
 واملـصرفية   املاليـة  ، والوقوف على رغبـام       اجات العمالء واملستفيدين  ح

  . إشباع تلك احلاجات حسب متطلباموالتكافلية ، ومن مث العمل على

 بني البنك اإلسالمى وعمالئـه ،       عملية املبادلة ترتكز األنشطة التسويقية على      - 5
 .فكل طرف منهما ينتظر حتقيق جمموعة متكاملة من املنافع واملزايا
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 حتقيق املنافع لكل من البنك اإلسالمى ومسامهيه      دف األنشطة التسويقية إىل      - 6
املنافع للعمالء  ه ، باإلضافة إىل حتقيق      ئ البنك واستمراره وبقا   مبا يعمل على منو   

 سواء كانت هذه املنافع تكوينية أو حيازية أو زمنية أو مكانية مبـا              املستفيدين
  . والتجارية واخلدمية على الوجه الصحيحاملاليةميكنهم من إدارة شئوم 

،  التسويقية فعاليةالبتحقيق   يهتم البنك اإلسالمى عند تسويق خدماته وأفكاره         - 7
ـ و االقتصاديةولذا فهو يضع التنمية       للمجتمـع ىف املقـام األول ،        ةاالجتماعي

 ، ويعمل على إرضاء عمالئه ، وىف نفس الوقت          هويسعى لتحقيق الربح ملسامهي   
  .ال يغفل مصاحل العاملني به

مالته وأنشطته مع مجيع األطراف ، ومنـها        ايلتزم البنك اإلسالمى ىف كافة مع      - 8
  .مبقتضيات وأحكام الشريعة اإلسالميةالتسويقية بطبيعة احلال 

  

انب وتبدو أمهية النشاط التسويقى ىف البنوك اإلسالمية من خالل العديد من اجل           
  :من بينها 

 ، وليس عن   االستثمارووك اإلسالمية بتوظيف أمواهلا عن طريق التمويل        نتم الب  - 1
سـالمى ىف حاجـة إىل تطـوير        طريق اإلقراض فقط ، ومن مث فإن البنك اإل        

فكار املتعلقة بتوظيف األموال مبـا      امل من اخلدمات واأل   كواستحداث مزيج مت  
  . البنك ىف نفس الوقتأهداف العمالء واتمع وحيقق احتياجاتيتالءم مع 

 اجتاهـام ضرورة دراسة حاجات ورغبات العمالء واملستفيدين والتعرف على          - 2
ك اإلسالمى القيام بالدراسات التسويقية وحبوث      رتب هذا على البن   ويوميوهلم ،   

  .التسويق لتخطيط وتطوير اخلدمات املقدمة

 ىف شكل وكيفية تقدمي     واالبتكارباستمرار حنو التجديد    يسعى البنك اإلسالمى     - 3
 واملصرفية والتكافلية ، مما يتطلب دراسة العمالء واألسـواق ،           املاليةاخلدمات  

جاتـه  ا قطاعات لكل قطاع متطلباتـه واحتي      ومدى إمكانية تقسيم السوق إىل    
  .املتميزة عن القطاعات األخرى
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هم ، وهذا   يلدجيب القيام بدراسة املنافسني والتعرف على نقاط القوة والضعف           - 4
ا ، مب  ه وضعف تهبدوره يسهم ىف بيان موقف البنك منهم والتعرف على نقاط قو          

  .يمهايسهل له تدعيم نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف أو حتج

 التمويل اإلسالمية كاملضاربة واملشاركة واملراحبة إىل جمهـودات         أساليبحتتاج   - 5
فهذه اخلدمات غري منتشرة مصرفياً ، وليست منطية ىف تقدميها ،           . ةيلاتسويقية ع 

هم أى خلفية عنها    يلدومن مث فإن إقناع العمالء واملستفيدين خاصة ممن ليست          
  .اًيلايتطلب جمهوداً ع

مـشاعر  شطة التسويقية للخدمات التكافلية فهماً عميقاً ألحاسـيس         حتتاج األن  - 6
 التسويقية  ساليباملستفيدين منها ، وهلذا فالبنوك اإلسالمية ىف حاجة لتطبيق األ         

وتـسويق  جتماعى وتسويق األفكـار     ديثة كتسويق اخلدمات والتسويق اال    احل
 ىف  ةاالجتماعيووية   النفسية واملعن  النواحي، وكلها تم بالتركيز على      العالقات  
  .تسويقها

 والتكافلية وتـصميمها    املاليةال ميكن القيام بعمليات إنتاج اخلدمات املصرفية و        - 7
دون الدراسة املتعلقة للسوق أوالً مث التعرف على النـصيب املتوقـع للبنـك              

وهلذا جيب دراسة احلصة التسويقية للبنك ىف السوق        .  السوق هاإلسالمى من هذ  
  .املصرىف

من املزايا واملنافع ،    االستفادة   عليهاطبيعة املتميزة للبنوك اإلسالمية تفرض       إن ال  - 8
أيضاً  عليهاكتعدد املعامالت واملمارسات الىت ميكن أن تقوم ا ، كما تفرض            

 مـن نـسب     املركـزي لتزامها مبا حيدده البنـك      احتمل األعباء والعقبات ، ك    
دية ومواجهة اإلعالم املضاد ، مما      ات ومواجهة املنافسة املصرفية التقلي    يحتياطلال

القيام بهعليهاهود التسويقى الواجب يلزم البنوك اإلسالمية بضرورة زيادة ا .  

  :عملية املبادلة التسويقية فى البنك اإلسالمى 

 ذات قيمـة جوهريـة      واجتماعية اقتصادية ماليةميثل البنك اإلسالمى منظمة     
 ، إذ يعمل على حتقيق جمموعة من املنـافع          قتصاديةاال واحلياة   املاليةلتنشيط املعامالت   
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فالبنك اإلسالمى يعمل على تقـدمي      . طراف املتعاملة معه   جلميع األ  ةاالجتماعيواملادية  
  . واملصرفية والتكافليةاملاليةمزيج متكامل من اخلدمات 

إن املزيج اخلدمى املصرىف اإلسالمى الذى تعمل البنوك اإلسالمية على تقدميـه            
 متثل ىف خدمات متويلية كاملشاركة واملضاربة واملراحبـة ، أو كـان ىف صـورة                سواء

ات املستندية وإصدار   عتمادخدمات مصرفية كقبول الودائع وحتصيل الشيكات وفتح اال       
 والتكافلية الىت يؤديها البنك     ةاالجتماعيالكفاالت املصرفية أو حتقق من خالل اخلدمات        

مبادلة ة ىف جمال الزكاة، هذا املزيج اخلدمى حيتاج إىل          القرض احلسن واألنشطة املتعدد   ك
  ) :12/1(تسويقية تتمثل مرتكزاا الرئيسة ىف مخسة عناصر يوضحها الشكل رقم 

  )12/1(الشكل رقم 
  عناصر عملية املبادلة التسويقية فى البنك اإلسالمى

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 التـسويقية   أن عناصر عملية املبادلـة    ) 12/1(يتضح من خالل الشكل رقم      
المى ـ ىف البنك اإلس   ةاالجتماعيوة  ـ واملصرفي املاليةات  ـويق اخلدم ـة لتس ـالالزم
   :هى

  

 املنفعـــة

 املنتج
اخلدمات املصرفية

 املقـابل

 املنتج

البنك 
 اإلسالمى

 العمالء

 املنتج
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  :البنك اإلسالمى : الطرف األول     )1(

البنك اإلسالمى هو الطرف األساسى ىف عملية املبادلـة التـسويقية ، إذ             
تبعـاً  يتحمل البنك مسئولية تصميم هذه اخلدمات وحتديد مواصفاا وخصائـصها           

ة عريـالسوق ومبا يتفق مـع مقتـضيات الـش         اتـالحتياجات العمالء ومتطلب  
اإلسالمية ، ويهدف البنك اإلسالمى ىف تقدمي هذه اخلدمات املتعـددة إىل حتقيـق              

  .والعاملني بهاملنفعة ملالكه وعمالئه وجمتمعه ، 

  :العمالء واملستفيدون : الطرف الثاىن     )2(
طرف الثاىن ىف عملية املبادلة التـسويقية ،        يعد العمالء واملستفيدون ال   

حيث يقدمون على االستفادة مما يقدمه البنك اإلسالمى من خدمات إلشـباع            
رغبام وحتقيق أهدافهم من خالل تيسري معامالم وإجراء أنشطتهم وحفـظ           

وهم يهبون للتعامل مع البنك اإلسالمى حاصلني على إحدى         . أمواهلم وتنميتها 
ن هذا البنك يقدمها ىف إطار يتوافق مـع         أ ب إلحساسهميج منها   خدماته أو مز  

        م ، ويشعرهم حبم لِمعطيات شريعتهم ، ويتكيف مع معتقداوطيب    معامال ،
، وتتعدد طوائف العمـالء واملـستفيدين حبـسب         عليهالعائد الذى حيصلون    

ـ        عليهااخلدمات الىت حيصلون      والب ، فهناك العمالء املودعون، وهناك العمالء ط
 بكافة صوره وأشكاله، باإلضافة إىل ذلك فهناك املستفيدون         االستثمارالتمويل و 

  .ةاالجتماعيمن اخلدمات التكافلية و

  :مزيج اخلدمات املصرفية    )3(
 واملصرفية الىت تقدمها البنوك اإلسالمية تعد جـوهر         املاليةإن اخلدمات   

    كما قلنـا مـزيج      ىبادلة وه  ال تتم عملية امل    اعملية املبادلة التسويقية، إذ بدو 
متكامل من اخلصائص واملواصفات والعناصر املادية واملعنوية ، مبزجهـا معـاً            

وال بد من أن يتوافر     . تكون منفعة ألفراد بعينهم ىف وقت معني وىف حالة معينة         
ىف هذا املزيج العديد من املواصفات والشروط وهى تلك الىت تتعلق مبعايري تقدمي             

تها ي واملصرفية ىف البنوك اإلسالمية مـن حيـث شـرع          املاليةافع  اخلدمات واملن 
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جتماعيتها ومراعاا للظروف واملتطلبات البيئية وما إىل ذلك من         ا و واقتصاديتها
  .عوامل

  :املقابل    )4(

ميثل جمموعة العناصر الىت يلتزم ا العمـالء واملـستفيدون ىف سـبيل             
والواضح هنا أن املقابل ال     . مىحصوهلم على اخلدمات الىت يقدمها البنك اإلسال      

يتمثل ىف صورة نقدية فقط ، وإمنا حيتوى على جمموعة العناصر املعنوية املبذولة             
جتماعى ، ومن مث جيـب أن يأخـذ         النفسى واال أيضاً كاجلهد والوقت واألثر     

 املاليةالبنك ىف اعتباره هذا املقابل وهو يقدم خدماته ىف ااالت املتعددة ، سواء     
  . ، لعمالئهةاالجتماعياملصرفية أو أو 

  :املنفعة     )5(

 الذى ينتظره طـرىف عمليـة املبادلـة         النهائياملنفعة ىف العائد    تتحدد  
تتمثل أهـم   . فالبنك اإلسالمى حيصل على مزيج متكامل من املنافع        .التسويقية

  :أبعاده فيما يلى 

  .حتقيق معدالت النمو املنشودة 

  .املايلهلا ودعم مركزه حتديد معدالت الرحبية املخطط  

  .ةاالجتماعي واالقتصاديةحتقيق املنافع واملزايا  

  .املسامهة ىف حل مشكالت وقضايا اتمع 

  .ينلديا الوعي املصرىف اإلسالمى وزيادة الوعينشر  

  .بناء السمعة احلسنة ورسم الصورة الذهنية الطيبة لدى اجلماهري 

  .قية املأمولةالتكيف واالستقرار واحلصول على احلصة السو 

  .البقاء ضمن العائلة املصرفية وحتقيق املكانة والريادة ىف السوق 
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 ، فهى واضحة ومتعـددة      باملنفعة املتحققة للعمالء واملستفيدين   وفيما يتعلق   
  :أيضاً ، وميكن بيان أمهها ىف اآلتى 

  ).جهة حمل ثقة( للتعامل مع البنك اإلسالمى باالطمئنانالشعور  

  .التحويل والتحصيل..  واملصرفية وإجراء املاليةت تيسري املعامال 

حتقيق األرباح وتنميتها من خالل األعمال واألنشطة خملوطة برأس مال           
  .البنك

  .الرضا النفسى للتعامل مع بنك يشاركه غنماً وغرماً 

  . ملسايرة معامالته ملقتضيات شريعتهاملعنويالرضا  

 .ل أموال الناس بالباطلاحلصول على عوائد بعيدة عن شبهة الربا وأك 

  : واملصرفية فى البنوك اإلسالمية املاليةاملزيج التسويقى للخدمات 
يتعلق املزيج التسويقى باملنهج الذى ينهجه البنك اإلسالمى ملمارسة خمتلـف           

 ووصـوهلا إىل املـستفيدين منـها    انسياااألنشطة الىت سيقدمها لعمالئه مبا يسهم ىف  
 ومبا يعمل على حتقيق املنفعة املرجوة منها ويتكون هذا املزيج            ، وأيسرهابأفضل السبل   

  : التاليةمن جمموعة العناصر 

  .ختطيط اخلدمات وتنميتها 

  .حتديد تكلفة اخلدمات وتسعريها 

  ).مكان تقدميها(توزيع اخلدمات  

  .الترويج للخدمات املصرفية 

تقدمها عناصر املزيج التسويقى للخدمات الىت      ) 12/2(ويوضح الشكل رقم    
البنوك اإلسالمية وعالقتها بالعمالء ، وكذلك باتمع الذى متارس فيه تلك البنـوك             

زمة لتسويق خدمات   الومن الشكل يتضح ترابط عناصر املزيج التسويقى ال       . أنشطتها
البنوك اإلسالمية وتوجيهها حنو العمالء مع مراعاة املتغريات والعوامل الىت حتدث ىف            
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يطة حىت ميكن بناء وتنمية املزيج املناسب حلاجات ومتطلبات العمالء اتمع والبيئة احمل
واملستفيدين ، ومن مث فعلى البنك اإلسالمى حتديد إجابات حمددة لبعض التساؤالت            
الىت تساعده لتصميم ووضع اخلطط ورسم السياسات وتصميم اإلجراءات والـربامج     

  :من أمهها 

ء واملستفيدين مـن خـدمات البنـك        الـهى املنفعة الىت ينتظرها العم     ما - 1
 ؟ وتفيد اإلجابة على هذا التساؤل ىف حتديد اخلصائص واملواصفات           اإلسالمى

الىت جيب توفريها وتقدميها للعمالء واملستفيدين ، فيحدد البنك نوع اخلـدمات            
ومواصفاته وإجراءات التعامل فيها واألشكال الىت جيب طرحها ومميزات كـل           

  .وهكذا.. نوع منها 

  )12/2(الشكل رقم 
  عناصر املزيج التسويقى خلدمات البنوك اإلسالمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العمالء 
 واملستفيدون

مزيج

مزيج   مزيج

املاليةمزيج اخلدمات
 واملصرفية

تمع والبيئة احمليطةا

 اتمع والبيئة احمليطة



 

 384

 ؟ وتوضح اإلجابـة عـن هـذا         ملاذا يبحث العمالء عن هذه املنافع بالذات       - 2
ن للبحث عن املنافع ، وهلذا      وباب الىت تدفع العمالء واملستفيد    التساؤل بيان األس  

 لنوعيات معينة   اختيارهمسالمية أسباب   تبني دوافع تعامل األفراد مع البنوك اإل      
  . من اخلدمات

 ؟ وتساعد اإلجابة عن هذا التساؤل ىف بيـان          من هم عمالء البنوك اإلسالمية     - 3
ستفادة مـن إحـدى     يئات واملنظمات الىت تبحث عن اال     الفرد أو األفراد أو اهل    

من غرافية  ميلدخدمات البنوك اإلسالمية ، ومن مث حتديد خصائصهم اجلغرافية وا         
  .اإليهوما . ..خلية احيث التوزيعات املكانية والسنية واجلنسية والد

 وباإلجابة عن هذا التساؤل ميكن بيان اإلجراءات        ؟ ستفادةكيف تتم عملية اال    - 4
فـإذا رغـب    .  لتسويق اخلدمات الىت يقدمها البنك اإلسالمى      اتباعهاالواجب  

د للمـستورد مـا هـى       البنك ىف تقدمي خدمة املراحبة الدولية ، فيجب أن حيد         
  .اخلطوات الىت جيب أن يلتزم ا ليتمكن من االستفادة من هذه اخلدمة تفصيالً

وتسهم   ؟  باخلدمات الىت يقدمها البنك اإلسالمى     لالنتفاعمىت حيتاج األفراد     - 5
 املاليـة اإلجابة عن هذا التساؤل ىف حتديد التوقيت املناسب لتسويق اخلـدمات      

 تقدمها البنوك اإلسالمية ، وجيـب أن يكـون هـذا            واملصرفية والتكافلية الىت  
التوقيت مناسباً من وجهة نظر العمالء وليس البنك ، حيث تزداد أمهية عنـصر              

 واملصرفية بشكل كـبري ، حـىت اخلـدمات          املاليةالوقت ىف تسويق اخلدمات     
  .بط أغلبها بتوقيت زمىن حمدد جيب أخذه ىف االعتبارت تر اليتالتكافلية

 ؟ وتتعلق اإلجابة على هذا التساؤل       تقدمي خدمات البنوك اإلسالمية   أين ميكن    - 6
 وحتديد منافذ التوزيـع الـىت       اتباعهابتحديد شبكات التوزيع الىت ميكن للبنك       

ـ               المى ـيعمل البنك من خالهلا ، ومن مث حتديد أماكن توزيـع البنـك اإلس
 البنك علـى    خلدماته ، وهذا ما يعرف بتحديد الفروع واملندوبيات الىت تساعد         

  .تقدمي خدماته للعمالء

ومن خالل اإلجابة التفصيلة على التساؤالت السابقة ميكننا بنـاء املـزيج            
التسويقى الذى يساعد البنك اإلسالمى على أداء رسـالته وتـصريف منتجاتـه             
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 على كـل    باختصاروفيما يلى نلقى الضوء     . وتوزيعها على العمالء بالصورة املناسبة    
ملزيج التسويقى الالزم لتسويق خدمات البنوك اإلسالمية وذلك على         عنصر من عناصر ا   

  )1(  :التايلالنحو 

  :  ختطيط اخلدمات ىف البنوك اإلسالمية  : أوالً 

اخلصائص والعناصر  تشري خدمات البنوك اإلسالمية إىل الوحدات املتكاملة من         
 ،  مالء واملستفيدين منـها   وجهة نظر الع  من   اً معين اًاملتداخلة واملترابطة الىت حتقق نفع    

أن تأخذ صورة نقدية أو مادية أو متثلـت ىف صـورة خـدمات              .. يستوى ىف ذلك    
   :التاليةوىف هذا الصدد ميكن التعرض لألبعاد . اجتماعيةتسهيالت مصرفية أو و

  :ختطيط أنواع اخلدمات املصرفية وأشكاهلا     - 1

ىت يقدمها لعمالئه   ات ال ـ اخلدم أنواعد  ـالمى على حتدي  ـيعمل البنك اإلس  
  :مثل 

ــدمات  -ب   خدمات اإليداع-أ ــداع خ اإلي
  ىاالستثمار

   والتوفرياالدخار خدمات -ج

 خـدمات التكافـل     -ـه االستثمارو خدمات التمويل -د
  االجتماعى

   خدمات مصرفية-و

      .االستثمار خدمات أمناء -ز

نواع اخلدمات  مث يقوم البنك اإلسالمى ببيان األشكال املتعددة بكل نوع من أ          
   :التايل قد تأخذ عدة أشكال على النحو يةاالستثمارفاإليداعات . السابقة

 صكوك التمويل كما    -ج.   املخصص االستثمار حساب   -ب.  االستثمارحساب   -أ
أشـكاالً   االسـتثمار كما قد تأخذ خدمات التمويل و     . ويلمقد تأخذ خدمات الت   

 املسامهة ىف شركات    -د.   املراحبة -  ج  . املشاركة -ب.   املضاربة -أ :متنوعة مثل   
  . املسامهة ىف شركات جديدة–هـ .  قائمة
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 الذى يـشري إىل     بتحديد خط املنتجات  وىف هذا الصدد يقوم البنك اإلسالمى       
 واملصرفية الىت تربط بينها رابطة معينة ، سواء ألا تقـدم            املاليةجمموعة من اخلدمات    

 مثال ذلـك     ، اخل.. أخذ نفس املسار عند توزيعها      بطريقة أو تقدم لنفس العمالء أو ت      
 يةاالسـتثمار وخدمات اإليداع املصرفية بالبنك اإلسالمى مبختلف صورها اجلاريـة          

  .واالدخارية

 ، وهو يشري إىل جمموعـة       مزيج املنتجات ويقوم البنك اإلسالمى أيضاً ببيان      
يقدمها لألفـراد    الىتخطوات املنتجات الىت يقدمها البنك لعمالئه ، أى كل اخلدمات           

 ، أما إذا    باالتساعفإن ذلك يعرف    . ويراعى أنه عند تعدد خطوات املنتجات وزيادا      
  .بالعمقحينئذ يعرف فكان التعدد والتنوع بداخل خط املنتجات الواحد 

وميكننا إيضاح اخلدمات الىت يقدمها أحد البنوك اإلسالمية على سبيل املثـال            
  ) :12/3(رقم على النحو املبني بالشكل 

  

  )12/3(الشكل رقم 
  مزيج اخلدمات الىت يقدمها البنك اإلسالمى لعمالئه

  من خالل اسرتاتيجية االتساع والعمق
  خدمات 
  التمويل

  خدمات 
  اإليداع

  اخلدمات
   التكافلية

اخلدمات 
  العقارية

   املباشراالستثمار
  املتاجر املباشرة

  املضاربة
  املشاركة
  ليةاملراحبة احمل

  املراحبة الدولية

  احلسابات اجلارية
  األجنبية احلسابات بالعملة

  ةيلحسابات اخلدمة اآل
ــوفري ــسابات التـ  حـ

  ياالستثمار
  املطلقة يةاالستثمارالودائع 
  ية االستثمارالودائع 
   الدخلةحمدود

  مجعيات حتفيظ القرآن
  مساعدة الطلبة الفقراء
  رعاية األرامل واأليتام

  دعم املساجد
ــصحيةالرع ــة الـ  ايـ

  واملستشفيات
  الدعوة واإلرشاد

ــالت  ــقق وحم ش
  جتارية

  بيوت سكنية
  إدارة وصيانة العقار
  تقييم العمارات

  وامعات السكنية
  البناء للغري

ـق
ــ

عم
 ال

  االتســـــاع
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  :تطوير وتنويع اخلدمات بالبنوك اإلسالمية  - 2

فهم طاملا أن هناك العديد من فئات العمـالء واملـستفيدين املختلفـة ظـرو             
ومتطلبام إىل جانب التغري املستمر ىف الظروف واملتغريات البيئية وىف إمكانات البنك             

ىف ااالت املختلفة    وقدراته ، فإن هناك فرصاً متعددة لتطوير خدمات البنوك اإلسالمية         
وميكـن للبنـك أن يطـور ىف أسـلوب          .  أو املصرفية أو التكافلية    املاليةسواء كانت   

 من خالل تنمية املزيج احلاىل للخدمات املقدمة مـن خـالل دراسـة     ليةاملااملعامالت  
  :وحتليل كافة أنواع البيوع اجلائزة ىف الفقه اإلسالمى ومنها 

  . بيع السلم    - أ
  . البيع اآلجل  - ب
  .أشكال املضاربة املتعددة    - ج
   .العنان شركات    - د
  .)االسترياد(أحكام اجللب   -هـ
  .موال بصورة مباشرةاستثمار األ- و

ويشري التنويع ىف خدمات البنوك اإلسالمية إىل تعدد اخلدمات املقدمة وإضافة           
فراد وتعمل على خدمة اتمع والبيئة احمليطـة ،         خدمات جديدة تواكب متطلبات األ    

 أسـاليب وحتقق املنافع الىت ينتظرها البنك ملختلف األطراف املتعاملة معه ، ومن أهم             
  : اخلدمات املقدمة من البنك اإلسالمى التنويع ىف

  . التنويع ىف نوعية اخلدمات ووظائفها     - أ

  . التنويع من خالل تعدد أشكال اخلدمات  - ب

  .التنويع ىف زمن تقدمي اخلدمات   -  ج

  .مات وتقدميهادالتنويع ىف مكان عرض اخل    -  د
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  :المية تبسيط أو إلغاء اخلدمات الىت تقدمها البنوك اإلس   - 3

 أسلوب التبسيط ىف عرض خدماته ىف بعض        تباعاقد يلجأ البنك اإلسالمى إىل      
ويعىن ذلك إسقاط إحدى خدماته أو التقليل من األشكال املقدمـة وذلـك             . األحيان

   :التاليةلسبب أو أكثر من األسباب 

  .قصور املوارد واإلمكانات املتاحة عن تقدمي هذه اخلدمة   - أ

البنك بكافة البيانات واملعلومات الىت تـساعده ىف تقـدمي هـذه            عدم إملام      -ب
  .  اخلدمة

  .كثرة املخاطر احمليطة بأداء مثل هذه اخلدمة   -ج

فراد وظهور حاجات ورغبات جديدة حتتـاج إىل إشـباع          تغري أحوال األ      -د
  .اًيلابصورة أفضل من املتاح ح

  .دمي خدمات معينة عدم وجود الكفاءات والكوادر الىت تستطيع تق–هـ 

  : التسعري  : ًثانيا 
نوك اإلسالمية من األمور الشائكة نظراً ملـا        بيعد تسعري اخلدمات الىت تقدمها ال     

 منط تقدميها ىف كل مـرة       اختالفترتبط به هذه اخلدمات من تنوع وتعدد ، إىل جانب           
أنـواع  عن األخرى ، باإلضافة إىل ما حييط هذه اخلدمات من خماطر وصعوبات وتعدد              

 التزامهم قدرام ودخوهلم وأمناط شخصيام ومدى       واختالفا  هالعمالء واملستفيدين من  
  .وجديتهم

 واألعباء الىت يتحملـها األفـراد       التكاليفوميثل السعر مزجياً متكامالً من      
للحصول على اخلدمة املرغوبة ، وعادة ما يتكون من التكلفة النقديـه واألعبـاء              

 املاليةوفيما يتعلق باخلدمات    .  النفسى واألثراقة واجلهد والوقت    األخرى املرتبطة بالط  
 النقدية وبعـض األعبـاء النفـسية        التكاليفواملصرفية ، فإن العميل يتحمل قدراً من        

 الىت سيتحملها والعائد الـذى      التكاليفوالوقتية ، وعادة ما يقارن العميل بني جمموع         
املنفعة املرجوة فإنه يترجم دوافعه ىف صورة       سيحققه ، فإذا وجد أن العائد أكرب وحيقق         

 ستزيد  التكاليفسلوك وتصرف قاصداً احلصول على اخلدمة املقدمة ، أما إذا وجد أن             
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أما فيما يتعلق   . ستفادة ورفض عملية اال   االنصرافما سيجنيه من عوائد فإنه مييل إىل        ع
 نقديـة   تكاليفاً ما يتحمل    باخلدمات التكافلية ، فإن األمر خيتلف متاماً ، فالعميل نادر         

 البنك ىف تسويق مثل هذا      ةمسئوليقتية ، ولذا تزداد     و النفسية وال  التكاليفىف حني تزيد    
  .النوع من اخلدمات حتصيالً وإنفاقاً

وهناك العديد من العوامل الواجبة األخذ ىف االعتبار عنـد حتديـد أسـعار              
  :سالمية من بينها  وأعباء اخلدمات املقدمة من قبل البنوك اإلتكاليفو

  . بالشروط الشرعية واملعايري والضوابط اإلسالميةااللتزام  -أ 

  .واألجر بالنسبة للخدمات الىت تتطلب ذلكمولة أسس حتديد الع  -ب 

  .واستشاراته نظري جمهوداته املاليةأسس حتديد أتعاب البنك ومكافآته   -ج 

ات ماراالسـتث معايري حتديد نصيب البنك ىف عوائد املشاركات واملراحبـات و           -د 
  .واملضاربات

  .اجلهد املبذول من قبل العاملني ىف البنك  -ه 

  .التمويل املقدم من البنك إلجراء املشاركات واملضاربات  -و 

  .االستثمارواملدد الزمنية الالزمة إلمتام عمليات التمويل   -ز 

  . بني البنك اإلسالمى وعمالئه على نسب العائد وكيفية توزيعهااالتفاقيات  -ح 

  . يقدمها البنك لعمالئه وكذلك الىت تتوافر لدى العمالءالتنظيم واخلربة الىت  -ط 

  ) :املكان( التوزيع  :ًثالثا 
يعترب املكان أحد العناصر األساسية ىف مزيج تسويق اخلدمات الىت تقـدمها            

 ،   واملـصرفية والتكافليـة    املاليةالبنوك اإلسالمية ، ويشري إىل مكان تقدمي اخلدمة         
دمات بصورة مباشرة من إحدى فروع البنك املنتشرة إىل         وغالباً ما يتم توزيع تلك اخل     

ومن أهم العوامل الىت جيب مراعاا عند حتديد املكان املناسـب           . عمالئه واملستفيدين 
  :لتقدمي اخلدمات املصرفية ما يلى 
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 منافذ التوزيع املناسـبة     رتياخجيب العمل على ا   : اختيار قنوات التوزيع املناسبة        - 1
دمي اخلدمة بشكل مباشر أو غري مباشر ، وهى تتوقـف علـى       الىت تعمل على تق   

 لفروع البنك وصور املنافـسة      اجلغرايفنوعية اخلدمات املقدمة وإمكانية االنتشار      
  .اإليهالقائمة بني البنوك واملواقع املختارة ، وإمكانية الوصول 

  المى املواقع املناسبة الىت جيب أن تتركز فيها الفروع املختلفة للبنك اإلس   - 2

العوامل املؤثرة ىف اختيار املواقع اجلديدة لفروع البنك اإلسالمى وبصفة خاصـة               - 3
نوعيـة العمـالء     : التاليةعند اختيار فروع البنك اإلسالمى جيب مراعاة النقاط         

 والتكافلية وحتليل ذلك لكل خدمـة       املاليةواملستفيدين من اخلدمات املصرفية و    
 والعوائد بالنـسبة    التكاليفمة وخصائصها ،    على حدة ، نوعية اخلدمات املقد     
  .للحصول على اخلدمات املختلفة

  .العوامل الواجب مراعاا إلغالق فرع معني أو نقله أو جتديده وتطوير أعماله   - 4

  : ترويج خدمات البنوك اإلسالمية  :ًرابعا 
 االتـصال  أساليب إىليشري ترويج اخلدمات الىت تقدمها البنوك اإلسالمية        

ئل اإلقناع لتعريف العمالء واملستفيدين بكافة خدماته وتقريب الفجوة القائمة          ووسا
بكافة خدماته وتقريب الفجـوة القائمـة بـني العمـالء           بني العمالء واملستفيدين    

 ، وعادة ما يضم الترويج خلدمات       وإقباهلم على االنتفاع باملنافع املرجوة    واملستفيدين  
 املباشر والنشر وتنشيط اإلقبـال      االتصال من اإلعالن و   البنوك اإلسالمية مزجياً متكامالً   

  :العناصر اآلتية  املكون من االتصالعلى تلك اخلدمات وبالطبع فهو يعتمد على منوذج 

وهو يقدم املعلومات والبيانات الىت تساعد علـى         : )البنك اإلسالمى (املرسل     - 1
ك اإلسالمى واالستفادة   تكوين املعارف وتعمل على حتفيز األفراد للتعامل مع البن        

  .من إحدى خدماته املقدمة

 املالية من إحدى اخلدمات     االستفادة موهم أفراد اتمع الذين ميكنه     : املستقبل   - 2
واملصرفية والتكافلية الىت يقدمها البنك اإلسالمى ، كذلك اهليئات واملنظمـات           

  . يصممها البنك الىتيةاالستثماروالىت تنتظر اإلستفادة من اخلدمات التمويلية 
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 ، إذ تم بطرح املوضوع الرئيسى للخدمات        االتصالوُتعد لب عملية     : الرسالة   - 3
 اإلقناع والتحفيز لدفع األفراد للتعامل مع البنـك         أساليباملقدمة مستعينة ببعض    

  .اإلسالمى

ومتثل األداة املستخدمة لنقل الرسالة مبا جيذب انتباه األفراد ويلفـت            : الوسيلة   - 4
وهلذا ميكن تنويـع األدوات     . امهم وحيفزهم على اإلقدام للتعامل مع البنك      اهتم

املستخدمة ، فيمكن أن تكون تلك الوسائل مرئية أو مسموعة أو كليهما معاً ،              
  .خلإ... أو تنقل إىل املستقبل على هيئة مكتوبة أو مطبوعة على الورق 

ترويج خلدمات  ومن أهم اخلصائص الواجب مراعاهتا ىف وسائل الدعوة وال        
  :البنوك اإلسالمية 

  .حتديد أهداف احلمالت التروجيية •
  . بالوضوح الدقيق والبيان الشامل والصادقااللتزام •
  .مراعاة تعدد اخلدمات الىت يقدمها البنك وحترى الدقة مع قطاعات العمالء •
 على الوسائل غري املشروعة كالتماثيل والصور املثرية كما هو          عتمادال جيب اال   •

  .وميلاال ىف بعض إعالنات احل
  .حتديد الرسالة التروجيية وصياغتها باألشكال املناسبة •
  .مراعاة مناسبة توقيت تنفيذ احلمالت التروجيية •
  .حتديد ميزانية احلمالت التروجيية •
  .تنفيذ ومتابعة وتقييم اجلهود التروجيية •

  : التسويقية فعاليةمقومات العالقات الناجحة مع العمالء لتحقيق ال
هناك العديد من املقومات الواجب مراعاا لتدعيم العالقات مع العمالء مبـا            
يؤدى لنجاح العمليات التسويقية واستمرار التعامل وحتقيق الرضا ، ومن بـني هـذه              
املقومات إعداد الكوادر املصرفية الالزمة لتسويق خدمات البنوك اإلسـالمية وذلـك            

انب تزويد العـاملني باملـصرف باملعلومـات        بالعدد والتأهيل املناسب ، هذا إىل ج      
والبيانات الكافية وكذلك السلوكيات الرفيعة ، باإلضافة إىل القدرة على التمييز بـني             
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أمناط املتعاملني وإشباع متطلبات كل منط من خالل األسلوب املناسب لكسب ثقة كل        
ك اإلسـالمية   وجبانب ما سبق جيب الوقوف على دوافع تعامل األفراد مع البنو          . منهم

ا ، وأخرياً مـن     إليه من خدماا وتدعيم تلك الدوافع وحماولة إثارة احلاجة          واالستفادة
بني املقومات الالزمة لتعميق العالقات مع العمالء القدرة على إمتام العمليات التسويقية            

  .ىف خمتلف مراحلها بكفاءة

عمالء لتحقيق  على مقومات العالقات الناجحة مع ال     وفيما يلى نلقى الضوء     
  : التسويقية بالبنك اإلسالمى فعاليةال

  : إعداد الكوادر املصرفية الالزمة  لتسويق خدمات البنوك اإلسالمية   :أوالً 

م علـيه بادئ ذى بدء جيب أن نعرف أن كل العاملني بالبنك اإلسالمى تقريباً             
الالزمـة ألداء   واجبات تسويقية جتاه العمالء ىف إحدى احللقات أو األنشطة اجلزئيـة            

اخلدمة ، وال يتوقف األمر فقط على العاملني ىف أجهزة بيع اخلدمة على الشباك أو على                
ـ فالنظر. املختلفـة  االسـتثمار املكاتب املتصلة أعماهلا بإاء خدمات التمويل و       ات ي

اخلدمات الـىت   لتسويق  التسويقية احلديثة تركز على ترابط احللقات التسويقية الالزمة         
البنوك ، فإذا ما ذهب العميل إىل البنك ورأى لوحة اإلعالن عن مكان البنـك               تقدمها  

ـ اوتدرج صعوداً ىف السلم املوصل إىل البنك و        مـن أو   ى بالـساعى ورجـل األ     لتق
 مث سار حىت وصل إىل الشباك الذى يريد التعامل من خالله ، وتطلـب               االستعالمات

 أو إدارات أخرى بالبنك وغريها       بعض األوراق واملستندات من أقسام     استكمالاألمر  
واخللل ىف إحدى   . من اخلطوات فإن كل ذلك يدخل ضمن إطار أداء اخلدمة التسويقية          

مبا  ، ويؤثر على أحاسيس وشعور العميل        التاليةاحللقات يؤثر بال شك على اخلطوات       
 يفكـر ىف عـدم   آثار نفسية ومعنوية قد تؤدى إىل آثار مادية جتعل العميل          عليهيترتب  

 يدعونا ذلك إىل التأكيـد علـى تواصـل    .ستفادة من خدمات هذا البنك مستقبالً  اال
 جبميع اجلزئيات الالزمة لتحقيـق      واالهتماموتكامل وتفاعل مجيع اخلطوات واملراحل      

املنفعة للعميل ، وعدم استصغار أى حلقة مهما قلت أمهيتها ، فقد تؤثر بعض األتربـة                
 على نفس العميل فيفكـر أن       أصاال من الصدأ الذى     الواقعة على لوحة البنك أو قلي     

  . إمنا يستشرى ىف مجيع عمليات البنك وخدماته وليس على لوحته فقطلاإلمهاهذا 
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ولقـد  . باسـتمرار  بالكوادر املصرفية وتأهيلها     االهتمامإن ما سبق يدعو إىل      
مى ،  توصل البعض إىل أن أهم عنصرين جيب توافرمها ىف العـاملني بالبنـك اإلسـال              

 ىف االهتمام بالعمل    ن واملصرفية بصفة خاصة ، يتمثال     املاليةوالقائمني بتسويق اخلدمات    
وقد يركز القائم بتسويق اخلدمة على      . البيعى للخدمة واالهتمام بالعالقات مع العمالء     

ما بـشكل   عليهما متاماً ، أو يركز      عليهلهما معاً أو يركز     مأحدمها دون اآلخر ، أو يه     
للتوصل إىل أنواع الكـوادر املـصرفية       " بليك وموتن "مت االستعانة بشبكة    وقد  . وسط

ستنتاج ذلك مـن خـالل      ا واملصرفية إىل العمالء ، وميكن       املاليةالقائمة ببيع اخلدمات    
  ) :12/4(الشكل رقم 

يتضح أن هناك مخسة أمنـاط أساسـية للكـوادر    ) 12/4(ومن الشكل رقم    
  )2(  :التايلمنها على النحو املصرفية ميكن بيان أهم خصائص كل 

  )12/4(الشكل رقم 
  أمناط الكوادر املصرفية القائمة ببيع خدمات البنوك اإلسالمية
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 ) :1،1(كوادر الىت تعمل على عرض اخلدمات للبيع دون أى جمهود يذكر            ال - 1
ك  املنخفض ببيع اخلدمة وكـذل     باالهتمامويتميز هذا النمط من الكوادر املصرفية       

علـى  بالعالقة مع العمالء ، حيث ينظر إىل وظيفته على أا جمرد عرض اخلدمات              
وقلة معلوماته عن اخلدمات الىت يقدمها وعدم سعى        العميل الخنفاض والئه للبنك     

  .قله ، ولذا فهو ال يبذل أى جهد إلقناع العميلص وهالبنك لتدريب

ويتميز هـذا    : )1 ،   9(ء  الكوادر الىت تسعى إلمتام عملية بيع اخلدمات للعمال        - 2
خر فإن اهتمامه   دمة للعميل ، ولكن على الوجه اآل       الكبري ببيع اخل   باالهتمامالنمط  

 أساليبقليل بالعمالء ، إذ يعمل هذا النمط على التركيز على اخلدمات ومميزاا و            
 ا ، ويدرك أمهيتها ، ولذا يعمل على إقناع العميل ولكنه ال يبذل جهداً               االنتفاع

ينظر إىل املستقبل البعيـد   برياً ىف إقامة العالقات القوية مع العمالء ، وغالباً ما ال    ك
  .ةيلاويتناسى أن استمرارية التعامل يعد أهم من عقد عملية البيع احل

 : )5،5(الكوادر الىت هتتم بطرق إقناع العميل وتعتمد على املدخل السلوكى            - 3
يع اخلدمة إىل جانب االهتمام املتوسط       متوسط بعملية ب   باهتمامويتسم هذا النمط    

 املعتادة أكثر مـن     البيعأيضاً بإقامة العالقات مع العمالء، ولذا فهو يعرف طرق          
الطرق احلديثة ، وحياول جاهداً جذب العميل عن طريـق التـأثري الشخـصى              

خلـدمات  والسلوكى ، ولكنه يفتقر أحياناً إىل البيانات واملعلومات الكافية عـن ا           
ستفادة منها ودورها ىف إشباع حاجات العميل ، ممـا           وعالقتها وطرق اال   املقدمة
  . أحياناً ويقتنع أخرىيقنع جيعله 

ويتـصف   : )9،1(الكوادر الىت تركز على املدخل اإلنساىن واملعاملة احلسىن          - 4
 الكبري بإقامة وتوثيق العالقات مع العمالء واملستفيدين مـع          باالهتمامهذا النمط   

عتقاد هذا النمط على أسـاس أن       ا بعملية بيع اخلدمة ، ويرتكز       ماماالهتقليل من   
مع البنك اإلسـالمى وأن      املعاملة بالىت هى أحسن هى الىت جتذب العميل للتعامل        

 بالعميـل   اهتمامهالتأثري اإلنساىن أقوى من التأثري املادى ىف التعامل ، ولذا يظهر            
كن هـذا الـنمط يفتقـر إىل        وباستقباله والبشاشة ىف وجهه بصورة دائمة ، ول       

مات املقدمة ولذا يرتبك عندما تزيد أسـئلة        داملعلومات والبيانات الكاملة عن اخل    
  . بصورة كافيةعليهالرد لالعمالء واستفسارام وال يكون جاهزاً 
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ويتميز هذا النمط    : )9،9(الكوادر الىت هتتم باملدخل املتكامل ىف خدمة العميل          - 5
ن بيع اخلدمة وتوثيق الصالت والعالقات مـع العمـالء ،           باالهتمام الكبري بكل م   

 ىف إقناع العميل خبصائص اخلدمات املقدمـة ومزاياهـا          يث يبذل جهداً كبرياً   ح
 على مـداخل التـسويق      هاعتمادوأمهيتها لتحقيق املنافع الىت ينتظرها ، من خالل         

مـن  غزيـر   ال انتظـار احلديثة ، هذا باإلضافة إىل توثيق العالقات واملعامالت مع          
  .معامالم املستقبلية

  : تزويد الكوادر املصرفية باملعلومات الكافية والسلوكيات الرفيعة  :ًثانيا 

 يكون املصريف الناجح ملماً بالعديد من البيانات واملعلومات حىت ميكنه           أنجيب  
فاملعلومات هى الـىت تـساعده علـى مواجهـة          . حتقيق النجاح ىف معامالته املختلفة    

اد ـاإلرشو ، وتقدمي املشورة     اعتراضام ، والرد على     واستفسارامت العمالء   تساؤال
م مبا يدعم ثقة العمالء ىف البنـك اإلسـالمى          إليههلم ، وتقدمي اخلدمة بأفضل الطرق       

  .والعاملني فيه

وهلذا ، جيب أن يعرف املصرىف كافة املعلومات املتعلقة بالبنـك اإلسـالمى             
 ، ومكانتها ىف اتمع ، هذا باإلضـافة         واجتماعية اقتصادية  ومصرفية ،  ماليةكمنظمة  

ته وأقـسامه ،    اإىل املعلومات عن اخلدمات الىت يقدمها البنك اإلسالمى ىف خمتلف إدار          
 اخلدمات الىت يقدمها هو ، كما جيب أن يتعرف علـى            علىوإن تركزت بصورة أكثر     

ها ، هذا   يلداحى القوة والضعف    البنوك املنافسة وما تقدمه من خدمات للمتعاملني ونو       
 بصفة عامة ، والسوق املصرفية بصفة       املاليةإىل جانب بعض املعلومات املتعلقة بالسوق       

 والسياسية والثقافية السائدة ىف اتمع      ةاالجتماعي و االقتصاديةخاصة وكذلك النواحى    
نواع املعلومات وفيما يلى نتناول بإجياز أهم أ .مبا ميثل ثقافة عامة لدى تلك الكـوادر  

الواجب توافرها لدى الكوادر املصرفية العاملة ىف جمـاالت التـسويق ىف البنـوك              
  :اإلسالمية 

جيب أن يكون لدى املصرىف الناجح كل        : املعلومات املتعلقة بالبنك اإلسالمى      - 1
ما يتعلق بالبنك اإلسالمى الذى يعمل فيه من معلومات وبيانات ترتبط بنـشأته             

 ومكانته بني البنوك اإلسالمية العاملة ىف السوق املصرىف ومكانته          يالتارخيوتطوره  
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بني البنوك بصفة عامة وكذلك مركز البنك الرئيسى والفروع التابعـة للبنـك             
 ذوى التـأثري ىف     املديرين للبنك وأمساء أعضاء جملس اإلدارة و      اإلداريوالتنظيم  
عامل ىف اخلدمات الىت    جيات وخطط البنك وسياسات البنك وإجراءات الت      ياسترات

وتفيد هـذه   .  الداخلية ةاالجتماعي و يةاالستثمارو املاليةيقدمها ىف شىت ااالت     
 سـاليب املعلومات ىف عمليات إمتام بيع اخلدمات وتقدميها بأفضل الطـرق واأل          

وكسب ثقة العمالء، وتكسب املصرىف الثقة ىف نفسه والوالء ملنظمته ومجاعتـه            
 بعض العمالء ومعاجلة ما قـد       استفساراتاع والرد على    وممارسة عمليات اإلقن  

  . إجراءات بيع اخلدماتإمتاميطرأ من مشكالت أو مواقف أثناء 

من الضرورى أن يلـم      : ات عن اخلدمات الىت يقدمها البنك اإلسالمى      ماملعلو   - 2
املصرىف الناجح بكافة اخلدمات الىت يعمل البنك اإلسالمى على تقدميها للعمالء           

ات االستفادة من كل نوع منها سواء ما تعلق منها بعمليـات اإليـداع              وإجراء
 أو اخلـدمات املـصرفية أو اخلـدمات         االستثماراملختلفة أو عمليات التمويل و    

 والتعرف على اهلدف من كل نوع منها وما هى املنـافع            ةاالجتماعيالتكافلية و 
الت التنويع الـىت     منها ومدى االتساع والعمق ىف خطوط منتجاا وجما        ةاملتحقق

يدخلها البنك وكذلك التبسيط ىف اخلدمات املقدمة وأسباب حذف اخلـدمات           
وتفيد هذه املعلومات وغريها عن خـدمات البنـوك         . من املزيج اخلدمى للبنك   

ه باملنافع املترتبة على االسـتفادة منـها        رشعاإ ىف تدعيم ثقة العميل و     اإلسالمية
 على   واملصرفية والقيام بالدور املصريف    املالية هت حاجاته ومتطلبا  إشباعودورها ىف   
  . خري وجه

إن املصرىف الناجح هو     : املعلومات املتعلقة باملنافسني وما يقدمونه من خدمات         - 3
فلـيس  . قى من خالل املنافـسني    يسوتالذى يعرف قوة خصمه وحيلل موقفه ال      

علـى نقـاط    ، وإمنا يلزم التعرف     أن يعرف املصريف نفسه فقط      النجاح املصرىف   
القوة والضعف لدى املنافسني مما يتطلب تكوين معلومات متكاملة عن البنـوك            
املنافسة سواء كانت بنوك إسالمية أو بنوك تقليدية وذلك بالتعرف على نـشأا             

 واملصرىف وأنواع اخلـدمات الـىت تقـدمها         املايلوأهدافها ومكانتها ىف السوق     
ـ ىف بيان موقف البنك     وتفيد هذه املعلومات    . وخصائص كل منها   ن البنـوك   م
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، ىت حتتاج إىل عمليات تسويق مكثفة     املنافسة حبيث ميكنه أن يصل إىل اخلدمات ال       
وتلك الىت حتتاج إىل جهد تسويقى أقل ، وكذلك تتضح مزايا اخلـدمات الـىت               

 خدمات ومتابعة ما يقدمه     ن من وسالمى قياساً مبا يقدمه املنافس    يقدمها البنك اإل  
ن خدمات مبا ييسر للبنك تقدمي وتطوير خدماته وتنمية ما حيتاج منها            ن م واملنافس

  .إىل التطوير والتنمية

وفيما يتعلق بالسلوكيات الرفيعة الىت جيب أن يتحلى ا املـصريف النـاجح ىف         
 والتحلى ـا    اكتسااالبنوك اإلسالمية فهى متعددة ، وجيب أن يسعى املصرىف إىل           

  :ه ، ومن بني تلك السلوكيات يلدل إذا مل تكن موجودة بالفع

  .ا بوضوحإليهحتديد األهداف الىت جيب أن يصل  - 1

  .اآلخريناحلفاظ على املواعيد واحترام أمهية وقت  - 2

  .احللم والصرب وعدم التأثر بسرعة رد الفعل وخاصة ىف املواقف احلرجة - 3

  .اختيار التوقيت املناسب لكل خطوة من خطوات إمتام بيع اخلدمة للعميل - 4

 الكلمات واأللفاظ واملصطلحات    واستخداماعاة آداب احلديث مع العمالء      مر - 5
  .الىت يستطيع العميل أن يفهمها ويستوعبها

  .تسلسل خطوات وإجراءات التعامل خاصة مع العمالء اجلدد - 6

  . دوءعليهاالرد و من وجهات نظر ه اإلنصات الفعال للعميل وملا يبدي - 7

 بكـل   تاالتصاالوواملكاملات التلفزيونية   شخصية  لاإلعداد الكاىف للمقابالت ا    - 8
  .أنواعها

  ... الصدق ىف التعامل دون تضليل أو مبالغة أو الوعد مبا ال ميكنه - 9

  .عمل والظهور باهلندام الطيبلاحلفاظ على املظهر العام ملكان ا -10

  .عدم الضغط على العميل أو إظهاره ىف صورة اجلاهل -11

 .االقتراحاتلرد على  واواالقتناع ترك الفرصة للعميل للتفكري  -12
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  :متييز أمناط املتعاملني والسعى إلرضاء كل منط منهم   :  ًثالثا
يعتمد جناح البنك اإلسالمى ىف حتقيق أهدافه على مدى قدرته ىف احلفاظ على             

لقى على عائق الكوادر املصرفية ، خاصـة        ي وكسب عمالء جدد ، مما       احلالينيعمالئه  
يد حاجات ورغبات العمالء وتقسيمهم ىف قطاعـات         منها ضرورة السعى لتحد    العليا

سوقية يسهل التعامل مع كل منها ، وحتليل اخلدمات الىت ميكن تقدميها لكل قطـاع ،                
ومن مث العمل على تصميم املزيج التسويقى املناسب لكل شرحية من شرائح العمالء مبا              

و سوق منظمـات ،     وغالباً ما يعمل البنك ىف سوق أفراد أ       " جتزئة السوق " يعرف بـ   
فعندما . ها يتم بشكل مترابط ، ولكن لكل منهما خصائص        موكالمها مهم والتعامل فيه   

 أن يقدم جمموعة متكاملة ومتنوعـة       عليه فإن   األفراد سوقيتعامل البنك اإلسالمى مع     
متنوعـة   واملصرفية والتكافلية إلرضائهم ، ولذا فاخلدمات املقدمة         املاليةمن اخلدمات   

تتطلـب  كن ىف نفس الوقت صغرية احلجم ومن مث فإن اخلدمات املقدمـة             وعديدة ول 
 الكبري لتغطية سوق األفراد املنتشر جغرافياً ، وتعتمد على اإلعـالن            اجلغرايف االنتشار

املكثف لتعريف األفراد ا ، وتتمتع جباذبية كبرية لدى العمالء املرتقبني وعـادة مـا               
 أن يقدم جمموعة    عليه فإن   سوق املنظمات لبنك مع   أما عندما يتعامل ا   . تتصف بالنمطية 

ل نسبياً واحلجم الكبري للخدمة الواحدة ، كذلك فإا         يمن اخلدمات تتصف بالعدد القل    
 متطلبات كل منظمة عن األخرى واملواصفات الىت        الختالفتتصف بعدم النمطية نظراً     

  .تأمل توافرها

راد أو سوق املنظمات ، فإنه      وسواء كان البنك اإلسالمى يتعامل مع سوق األف       
 قرار التعامل مع البنك ، والـىت        اختاذمن الضرورى الوقوف على األطراف املؤثرة ىف        

   :التايلميكن ذكرها على النحو 

وميثلون األفراد واجلهات الىت تعطى املعلومات عن البنك اإلسـالمى           : املؤثرون   - 1
نظـرهم أو   نقـل وجهـات     واخلدمات الىت يقدمها ، ويأتى تأثريهم من حماولة         

األطراف املـؤثرة    للتعامل مع البنك اإلسالمى ومن أهم        اآلخرينحماولتهم إقناع   
ىف هذا الصدد اإلعالنات الىت يقوم ا البنك ، والعاملني ىف البنك واألصـدقاء              
واجلريان ورجال األعمال ورجال التسويق املصرىف بالبنك، هـذا باإلضـافة إىل            
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ـ ستفيدة من اخلـدمات     األجهزة واملنظمات امل    والتكافليـة للبنـك     ةاالجتماعي
  .سالمىإلا

 القرار للتعامـل مـع      اختاذوهم األفراد الذين بيدهم سلطة       : متخذو القرارات    - 2
البنك اإلسالمى ومن أمثلتهم األفراد املودعون الذين ميتلكون قدراً مـن املـال             

 األفـراد الـذين     ستثماره لفترة من الزمن ، وكذلك     ا به أو    االحتفاظويريدون  
 واملستوردون الذين   يةاالستثماريطلبون التمويل من البنك بأى صورة من الصور         

ات املستندية لدى البنك    عتمادستفادة من خدمات املراحبة أو فتح  اال       يريدون اال 
  .وطالبو خطابات الضمان والتجار وغريهم

ين على الـذهاب    إذا كان املستفيدون من القرار غري قادر       : جراءاتإلا منفذو    - 3
للبنك اإلسالمى إلمتام العمليات لسبب أو آلخر فإم قد يوفدون إىل البنك من             

 أو املصرفية املطلوبـة ،      املاليةيقوم بذلك ويعمل على إاء إجراءات إمتام اخلدمة         
 عندما يذهبون إلاء أعمال ختص أبنائهم أو وكيل األعمـال           اآلباءومن أمثلتهم   

  .املالية املوظفني لدى املنظمة ممن ترتبط وظائفهم بالشئون أو السكرتري أو أحد

ون باخلدمات املقدمـة مـن البنـك        ـفعتوهم األفراد الذين ين    : املستفيدون   - 4
اإلسالمى ، وقد يذهبون بأنفسهم إىل البنك وقد ميثلهم الغري ، ومـن أمثلتـهم               

يقدمها البنـك ،    األفراد املودعون واألفراد املستثمرين بإحدى صور التمويل الىت         
  .وجتار اجلملة والتجزئة واملستوردون وغريهم

 ىف  نيوجيب على املسئولني ىف البنك اإلسالمى ، وبصفة خاصـة املتخصـص           
العمليات التسويقية العمل على حتليل دور كل طرف من األطراف السابقة للتعـرف             

وتـأثريه  على دوره ىف إمتام عمليات التسويق وحماولة كسب كل طرف وإبراز دوره             
  . من النواحى الىت مه وتعمل على جذبه ألداء دوره التسويقى مع البنكإليهللدخول 

  : الوقوف على دوافع تعامل األفراد مع البنوك اإلسالمية  :ًرابعا 
، املنافع وإشباع احلاجات والرغبات   يتعامل األفراد مع البنوك اإلسالمية لتحقيق       

ء هذا التعامل ، ومن مث جيب حتليل دوافع التعامـل           وعادة متكن العديد من الدوافع ورا     
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سباب األكثر تأثرياً حىت ميكن تدعيمها وكسب أكرب شـرحية مـن            والتعرف على األ  
  . للبنك اإلسالمىاحلالينياملتعاملني ، وقبل ذلك احلفاظ على املتعاملني 

،  االنتقائيةبالدوافع األولية والدوافع     تقسيمات الدوافع ما يسمى      أهمومن  
وتشري الدوافع األولية إىل تلك األسباب الىت تدعو األفراد إىل التعامل املصرىف بـصفة              

 فتعىن تلك   االنتقائيةعامة دون حتديد نوع البنك الذى سيتم التعامل معه ، أما الدوافع             
 نوع معني بالذات دون غريه مـن البنـوك          وانتقاء اريالختاألسباب الىت دعت األفراد     

  .امل مع هذا البنكاإلسالمية والتع

عقلية كما قد تكون    كذلك فهناك تقسيمات تعتمد على أن الدوافع قد تكون          
وتشري الدوافع العقلية إىل األسباب املوضوعية واملنطقية الىت تـدفع العمـالء            . عاطفية

للتفكري ىف التعامل مع البنك اإلسالمى ، أما الدوافع العاطفية فتسري إىل األسباب الـىت               
 ىف التعامل ، إذ يـتم التعامـل مـع البنـك     ةاالجتماعي النواحى النفسية و تعتمد على 

تباع هذا البنك ملقتضيات الشريعة اإلسـالمية ، أو ـرد التبـاهي             اسالمى رد   إلا
  .مبعامالته وفق الشريعة اإلسالمية

 وراء  ةوجيب على املسئولني ىف البنوك اإلسالمية ضرورة دراسة الدوافع الكامن         
رتباطاهـا   ىف دراستها وحتليلها من صـعوبة ال       ألفراد مع تلك البنوك ، مع ما      تعامل  ا  
 اإلنسانية والسلوكية لألفراد ، إال أن ذلك ال مينع مـن دراسـتها وحماولـة                بالنواحي

ومن أهم دوافـع تعامـل       .الوصول إىل أهم دوافع تعامل األفراد مع البنوك اإلسالمية        
   :األفراد مع البنوك اإلسالمية ما يلى

تعامل البنوك اإلسالمية وفق مقتضيات الشريعة اإلسالمية ، مما يطمئن املتعاملني            - 1
  .إىل حل املعامالت وبعدها عن املعامالت احملرمة

التنوع فيما تقدمه البنوك اإلسالمية من خدمات ، حيث تقدم البنوك اإلسالمية             - 2
  .ةماعياالجت واملصرفة واملاليةالعديد من اخلدمات ىف خمتلف ااالت 

 مبا تقدمه البنوك اإلسالمية من خدمات تكافلية ال توجد ىف غريها من             االنتفاع - 3
 احلسن وخدمات الزكاة ودعم     ضم خدمات القر  فالبنوك اإلسالمية تقد  . البنوك

  . واملسامهة ىف نشر الدعوة اإلسالميةةاالجتماعياملؤسسات 
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ة الشرعية بكـل بنـك       املتعاملني لسالمة املعامالت لوجود هيئة للرقاب      اطمئنان - 4
 تعمل على تدقيق املعامالت وحبث مدى مسايرا ملقتضيات ومبـادئ           إسالمي

  .الشريعة اإلسالمية

مشاركة البنك اإلسالمى لعمالئه ىف الغنم والغرم يشجعهم على التعامل ويفتح            - 5
 وعدم اخلوف من اخلسارة الىت      االستثماروأفاقاً كبرية ملمارسة عمليات التمويل      

  .العميل مبفرده عند التعامل مع البنوك التقليديةيتحملها 

  . التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءاجتناب - 6

  .مرةآل البنوك اإلسالمية بكافة املعايري والضوابط اإلسالمية االتزام - 7

  . البنوك اإلسالمية بكافة املعايري والضوابط اإلسالمية الناهيةالتزام - 8

  .بالبنك اإلسالمى لدى العاملني واملهين اخللفى االلتزام - 9

متيز اخلدمات الىت تقدمها البنوك اإلسالمية عن اخلدمات الىت تقدمها البنـوك             -10
  .التقليدية

دعم فكرة وتطبيق البنوك اإلسالمية من منطلق عقائدى حىت تدرس قواعـدها             -11
  .وتثبت وجودها

  القدرة على إمتام العمليات التسويقية فى خمتلف مراحلها بكفاءة : ًخامسا 
مراحل العمليات التسويقية خاصة فيما يتعلق بعملية بيع اخلدمة للعميل ،           تتعدد  

تويات أن تم بالعميـل ىف كافـة        ـولذا جيب على الكوادر املصرفية ىف خمتلف املس       
 ورضـائه عنـها لـضمان       عليهاة وحصول العميل    ـة إلمتام اخلدم  ـاملراحل الالزم 

جني للبنـك اإلسـالمى     وك من املر   بعد ذل  واعتباره ىف التعامل وكسب ثقته      استمراره
  .وخدماته

أهم املراحل الالزمة إلمتـام العمليـة البيعيـة         ) 12/5(رقم  ويوضح الشكل   
  :للخدمات الىت تقدمها البنوك اإلسالمية



 

 402

  )5 /12(الشكل رقم 
  مراحل إمتام العملية البيعية للخدمات الىت تقدمها البنوك اإلسالمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البحث والتحرى عن 
 العمالء املرتقبني

 اإلعداد للمقابلة البيعية

  بالعمـالءاالتصال

 طرح املوضـوع

 التعاقد مع العمـالء

 التقييم واملتابعة املستمرة
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يتضح أن أهم مراحل إمتام العملية البيعية للخدمات        ) 12/5( رقم   من الشكل 
 عـن العمـالء احملـتملني       والتحريالبحث  : الىت تقدمها البنوك اإلسالمية تتمثل ىف       

 بالعمالء وطرح املوضوع على العمالء ومفاوضتهم       االتصالوواإلعداد للمقابلة البيعية    
  .عة املستمرةوالتعاقد مع العمالء وإجراء التقييم واملتاب

  :وفيما يلى نلقى الضوء على كل مرحلة منها بإجياز 

ميثل العمالء احملتملون قطاعاً تسويقياً      :  عن العمالء احملتملني   والتحريالبحث     )1(
. المى مستقبالً بنك اإلس لمهما يتوقف على حتديده بدقة وكسبه بعد ذلك جناح ا         

 املاليةها حاجة للخدمات    يلدوجد  ن هم األفراد واملنظمات الىت ي     ووالعمالء احملتمل 
ها الرغبة والقـدرة    يلدواملصرفية والتكافلية الىت يقدمها البنك اإلسالمى وتتوفر        

  .والسلطة ىف احلصول على تلك اخلدمات

ويتطلب ذلك من الكوادر املصرفية حصر فئات هؤالء العمالء وتصنيفهم          
. م وتقييم مـوقفهم   غرافية والتنظيمية وترتيبه  ميلدحسب اخلصائص الشخصية وا   

  :تعدد املصادر الىت تسهم ىف التعرف على العمالء احملتملني ، ومن بينها تو
  . واألصدقاء واألقارباحلالينيمعلومات العمالء  
  .نشرات رجال األعمال 
  .معلومات الكوادر املصرفية ىف البنك 
  .اإلعالن وما يتبعه من تساؤالت 
  .ادات الصناعةحتا وأدلة الغرف التجارية ونالتليفودليل  
  .املالحظة الشخصية للكوادر املصرفية عن حالة السوق 
  . والربيد املباشرالتليفوين االتصال 
  .األخرى والبنوك املركزيالبنك  
  .دليل املستثمرين ىف املناطق الصناعية اجلديدة 
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ة ىف البنـوك    يجيب أن يتركز اهتمام الكوادر املصرف      : ةيعياإلعداد للمقابلة الب     )2(
مية على اإلعداد السليم للمقابلة البيعية ، وذلك من خـالل اخلطـوات             اإلسال

   :التاليةالتخطيطية 

  .حتديد أهداف املقابلة البيعية سواء كانت أهدافاً بيعية أو تروجيية أو إدارية  -أ 

مجع املعلومات التفصيلية عن األشخاص الذين سيتم مقابلتهم واملنظمـات            -ب 
ار ا ، وحتديد احتياجـام ورغبـام         القر اختاذواملسئولني ا ومراكز    

  .املصرفية

 واملـصرفية والتكافليـة     املاليةبيان كيفية تقدمي التصميم اجليد للخدمات         -ج 
ملواكبة احتياجات ورغبات العمالء احملتملني والتركيز على بيان املميـزات          

  .اجلوهرية لتلك اخلدمات أمام العمالء

ستعانة ا إلقنـاع العمـالء      كن اال ت والوسائل البيعية الىت مي    جتهيز األدوا   -د 
  .مبنافع اخلدمات املقدمة

سـتعداد بـالردود     احملتمل إثارا من قبل العمالء واال      االعتراضاتتوقع   -هـ
  .املناسبة لكل منها

 من التخطيط داخل البنـك      انتقاليةمتثل تلك اخلطوة مرحلة      :  بالعمالء االتصال  )3(
 بالعمالء له دور كبري ىف      االتصال عملية   واستهالل. حنو اإلنتقال ملواجهة العميل   

 جيب أن يركز علـى مـدى        التمهيدي االتصالجناح ما بعدها من خطوات، ف     
ـ    ـالمى حلاجات العم  ـ البنك اإلس  إشباع ول ىف  ـالء ورغبام، وميهد للدخ

ـ      ـاقتناع العميل بتلك اخلدمات ومدى ما س       يحققه ـيشعر به من راحة وما س
 املبـدئي  االتـصال وقد يكـون    . المىـبنك اإلس من منافع عند تعامله مع ال     

الل ذهاب املنـدوب    ـرة بني العمالء ومندوىب البنك من خ      ـ املباش ةـباملواجه
لبنك أو عن ليل أو من خالل التليفون أو الربيد أو عند حضور العمالء       ـإىل العم 

  .طريق الفاكس وغريها
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ألوىل من املقابلة مع    نعد اللحظات ا   : طرح املوضوع على العمالء ومفاوضتهم       )4(

فما يسود فيها غالباً يسيطر على سري املقابلـة         . املتعاملني أكثر مراحلها حساسية   
وهلذا جيب طرح املوضوع وإجراء املقابلة ىف املكان والزمن املناسـبني           . بعد ذلك 

ومن األمور الواجب مراعاا عند طرح املوضوع       . ومراعاة اجلو النفسى املناسب   
  :لة مع العمالء وإجراء املقاب

  .ستعانة بتقدمي األدلة وبيان األسباب املربرةاال 

  .الربط بني خصائص اخلدمة ومنافعها 

  .ف األنفس والقلوبيلأااملة غري املبالغ فيها لت 

  .احترام وقت العميل 

  .مراعاة منط العميل وكيفية إدارته للحديث 

  .مراعاة مكانة العميل الشخصية والتنظيمية 

اد ملفاوضة العمالء والرد على اعتراضام بوضوح وبساطة       ستعدوجيب اال 
كما جيب أن يتحلـى موظـف    ،  مع استخدام األسلوب السهل والتعبري السلس       

لتزام املوضوعية وعدم التحيز مع     االبنك بسعة الصدر واللباقة وحسن التصرف مع        
جيب أن   واملشورة وتوجيه العمالء ، و     الرأيالصدق واإلخالص واألمانة ىف إبداء      

يسعى املوظف أيضاً إىل نقل ما يشعر به من ثقة ىف اخلدمات الىت يقدمها البنـك                
ل ، فإن ذلك ييسر كثرياً ىف اقتناع العميل مبا يقدم مـن             يالذى يعمل به إىل العم    

  .خدمات

ـ          : الءـد مع العم  ـالتعاق   )5( اء ـجيب أن يسعى موظف البنك إىل حماولـة إ
 علـى   ويساعدد مع العميل    ـمهيد للدخول ىف التعاق   املقابلة بطريقة إجيابية والت   

  :ذلك 

نصات الفعال  اىب واال جيتدرج احلديث وسالسة انتقال خطواته والسلوك اإل       
  .ديه من آراء واعتراضاتيبللعميل فيما 
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ستجابة للحديث والتوصـل إىل االعتـراض أو        إعطاء العميل الفرصة لال    
  . على النقاط اجلوهريةاالتفاق

  .املنافع الىت ستعود على العميل سواء كانت مادية أو معنويةالتأكيد على  

ـ   ـترتيب وتنظيم املقابلة وفق خطوات حم       تعراض النقـاط   ـددة مع اس
 القرارات الفرعية أوالً    اختاذالرئيسية مبوضوعية ودقة مبا يساعد العميل على        

  .أولف

التعاقد  مبدئياً الجتاه العميل حنو املوافقة على        االطمئنانوميكن للموظف   
إذا أبدى العميل اهتماماً ملموساً مبا يطرح على مائدة التفاوض أو أبـدى ثقتـه           

  .بالبنك واخلدمات ومنافعها واستعداده للتوقيع

 املاليـة يتحقق النجاح للعملية البيعيـة للخـدمات         : التقييم واملتابعة املستمرة    )6(
م واملتابعة املستمرة لكل طت بالتقيييواملصرفية الىت تقدمها البنوك اإلسالمية إذا أح   

رض التنفيذ وبيان كيفية معاجلته والتغلـب       تخطواا وحماولة الوقوف على ما يع     
فليس معىن التعاقد مع العميل أن دور موظف البنك قد انتهى ، بل جيـب               . عليه

 باملختـصني ىف    االتصالأن يتصل بالعميل ليطمئن على سالمة خطوات التنفيذ و        
أول على املعوقات والـسلبيات     فمليات التنفيذ والتغلب أوالً     البنك لتيسري إمتام ع   

مبا يشعر العميل بأن العاملني ىف البنك يعملون بصورة يشملها التكامل والتعاون            
  .ة البيعيةمليعىف مجيع مراحل ال

  :جتماعى كمدخل لتسويق اخلدمات التكافلية فى البنوك اإلسالمية التسويق اال
قية للخدمات التكافلية تتسم بالـشمول والتكامـل        يالحظ أن الوظيفة التسوي   

ن يتعلق األول جبذب وجتميع املوارد اخلرييـة ىف          متكامال انن هلا شق  إ ، إذ    واالستمرار
ىن بتصريف وتوزيع تلك املوارد ىف صورة مصاحل ومنافع خرييـة           احني يتعلق الشق الث   
  )3( :ذلك ) 12/6(ويوضح الشكل رقم . على املستفيدين
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  )12/6(قم الشكل ر
  جوانب عملية تسويق اخلدمات التكافلية

  

   
 البنك اإلسالمي

املزيج التسويقى الستخدام 
 املوارد وتسويقها

 املزيـج التسويقـى
  جلــذب املـوارد

  توزيع منتج

  ترويج تسعري

  فئات املودعني
  واملدخرين املستثمرين

ويل فئات طاليب التم
  واملستحقني

 البنك اإلسالمي •
 كوناملز •
 املودعون •
 املتصدقون •
  املتربعون •

  الفقراء •
املساكني •
 األيتام •
الطالب •
 املرضى •

 توزيع منتج

 ترويج تسعري
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ننـا  وىف جمال التسويق للخدمات واألفكار التكافلية بوجهيهـا الـسابقني ميك                  
الرقابة على  وتنفيذ  الصميم و تال: جتماعى الذى يشري إىل     اإلستعانة مبفهوم التسويق اال   

 واالقتنـاع ستجابات معينـة ،     اقصد حتقيق   ب،   اآلخريندة للتأثري ىف    ـالربامج املع 
مـزيج   املتعلقة بفعل اخلري ، مث املشاركة الفعالة مـن خـالل             ةاالجتماعيباألفكار  

 االتـصال وط اخلدمات اخلرييـة ، والتـسعري ،         ـتسويقى متكامل يتمثل ىف ختطي    
  .التسويقى ، والتوزيع وحبوث التسويق

  :حلقائق من بينها ومن هذا التعرف ميكننا الوقوف على بعض ا

سـتجابات  ان اهلدف األساسى للتسويق اإلجتماعى يتمثل ىف حماولة حتقيـق           أ - 1
األفراد للفكرة والعمل على حتويلها إىل أفعال حقيقية من خـالل املـشاركة             

 واملواقف والتصرفات ، بل قد      االجتاهاتالفعالة وقد يتطلب ذلك ضرورة تغيري       
  .فراديتعلق ذلك بتغيري قيم األ

جتماعى ىف سعيه لتسويق األفكار ال يهدف إىل حتقيق األرباح          يق اال و التس نأ  - 2
  .األخرى عملية التسويق ىف املنظمات إليهاملادية مثلما دف 

يركز على التأثري املتبادل لطرىف عملية املبادلة مـستعيناً          جتماعىويق اال إن التس  - 3
  .بعناصر املزيج التسويقى املعروفة

التخطيط لتسويق اخلـدمات واألفكـار والقـضايا        وإليضاح مراحل عملية    
الذى يوضح أن قضية التكافـل      ) 12/7( املفيدة ميكننا عرض الشكل رقم       ةاالجتماعي
ها البنك اإلسالمى ويتحمل عبء     ا جوهرية يدعمها ويدفعها ويتبن    ةاالجتماعيوأفكاره  

ج التسويقى  اعى هذا البنك املزي   رالتخطيط لتسويقها ، ومن مث يصبح من الضرورى أن ي         
املناسب هلا بشكل متكامل ىف ضوء متغريات البيئة اخلارجية ، ومبراعاة قنوات التوزيـع    

قـد    متابعة العمل لتقييمه والوقوف على ما      استمراراملالئمة للجماهري املستهدفة ، مع      
  .حنرافات لسرعة تصحيحهااث من دحي
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داث التغيري املرغوب ىف صـورة أو       جتماعى إلح وعادة ما يسمى التسويق اال             
  :التاليةأكثر من الصور 

  :التغيري املعريف    )1(

 إعالم املتعاملني مع البنـك      يهدف التسويق االجتماعى ىف هذه احلالة إىل            
اإلسالمى واجلماهري بصفة عامة مبعارف أو ممارسات جديدة أو تعديل القادم           

ع السهلة نسبياً ، حيث ال يهدف إىل         ويعد هذا النوع من التغيري من األنوا       منها
تغيري مفاهيم مستقرة أو ثابتة ىف عقول األفراد وإمنا يهدف إىل نشر املعلومـات              

لى الرغم من أن برامج     وع. الصحيحة والسليمة على نطاق واسع وبأسرع الطرق      
إال أنه   لتغيري املعارف تعد من أبسط أنواع الربامج ،          ةجتماعى املصمم التسويق اال 

جتماعى مراعاة أن تكون مادة هذه الربامج شـائقة          على رجال التسويق اال    جيب
  .وواضحة ومتفقة مع قيم اجلمهور املستهدف

  :التغيري العملى   )2(

إقناع املتعاملني مع البنك اإلسـالمى ،       يهدف هذا النوع من التغيري إىل              
القيام بعمل معني   وخاصة املزكيني واملتربعني واملتصدقني واملنظمني واملتطوعني ب      

 وبالطبع يعترب هذا النوع أصعب ىف تسويقه من النوع األول ،            .خالل فترة معينة  
 وأعباء مقابل ما    تكاليفن اجلمهور املستهدف سيتحمل     وترجع الصعوبة هنا أل   

. لتزامات حىت ولو كان مؤيداً ملا يفعله      اسيقوم به من أعمال أو ما سيتحمله من         
 وهو ميارس تسويق مثل تلك اخلـدمات واألفكـار          وجيب على البنك اإلسالمى   

 عليهـا يحصلون  سجتماعى واملنافع واملصاحل الىت      أن يوضح العائد اال    ةاالجتماعي
م عند القيام باألعمال املطلوبة حبيث يؤدوا بأسـهل الطـرق           عليهمع التيسري   
  .وأيسرها

  :التغيري السلوكى    )3(

حتفيز ومـساعدة   ن التغيري إىل    يهدف البنك اإلسالمى عند إجراء هذا النوع م       
. املتعاملني واجلماهري على تعديل سلوكهم وتصرفاهتم وممارستهم لبعض األعمـال         
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 لبعض تـصرفاته    ةويعترب هذا النوع أصعب من سابقيه ، فقد يدرك الفرد اآلثار السيئ           
  .ميكنه جتنبها ملا جيده ما إغراءات جتعله يستمر على سلوكه ومع ذلك  ال

  :قيمى التغري ال    )4(

معتقدات هذا النوع من التغيري أن يعدل من        ية  محياول البنك اإلسالمى عند تن    
ويعد هذا النوع من أصعب أنواع التغيري على اإلطالق ،          . ملني واجلماهري وقيمهم  ااملتع

ختياراته ، وغالباً مـا     افالقيم الىت يعتنقها الفرد هى الىت توجه سلوكه وتصرفاته وحتدد           
 والعـرف   عليهاد الىت نشأ    يلا واملعتقدات من دين الفرد وعاداته والتق      تستمد هذه القيم  

السائد ىف بيئته ، مما جيعل عملية تغيريها صعبة ، وعادة ما يقوم الفرد بنبذ املعلومـات                 
  . الذاتىهة الىت متثل ىف جمملها كيانيغري املتفقة مع قيمه لكى ال تؤثر على القيمة األساس

 السابقة للتغيري أن البنك اإلسالمى وهـو ميـارس          ويتضح من تعريف األنواع   
ذلك عندما  جتماعياً قد يهدف إىل إحداث هذه التغيريات حسب تدرجها ، و          اتسويقها  

جتماعى من بدايتها ، وقد يهدف إىل إحداث نوع معني منـها            يتبىن قضية التكافل اال   
  .بالتحديد حسب األفكار واخلدمات الىت يتبناها والظروف احمليطة ا
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  الفصل الثالث عشر

   فى البنوك اإلسالميةةاالجتماعياملسئولية 
  

  :التاليةات ـرف على املوضوعـك التعـل ميكنـذا الفصـد قراءتك هلـبع

  . وىف البنوك اإلسالميةاإلسالمي ىف الفكر ةاالجتماعيمفهوم املسئولية  

  .ةاالجتماعيلبنوك اإلسالمية ملسئوليتها القوى والعوامل الدافعة ملمارسة ا 

  . للبنك اإلسالمىةاالجتماعياإلطار املقترح لربنامج املسئولية  
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تعمل البنوك اإلسالمية كمنظمة اقتصادية واجتماعية على حتقيق التنمية الشاملة          
بكافة أبعادها حبيث ال يطغى هدف أو أكثر على باقى األهداف ، بل جيـب حتقيـق                 

زن والشمول والعدالة ىف حتقيق هذه األهداف حىت ميكن أن توصف هذه املنظمات             التوا
ولذلك فإن البنوك اإلسالمية بادئ ذى بدء جيب أن تعمـل علـى حتديـد               . فعاليةبال

األطراف املتعددة املتأثرة ىف كافة أنشطتها ومعامالا وحتدد بدقة أهداف كل طـرف             
 مع مراعاة أن ذلك ليس بـاألمر اهلـني،          .هدافمنها وتسعى جاهدة لتحقيق هذه األ     

  .حيكمها ىف ذلك مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية

وهلذا ، فالبنوك اإلسالمية ال تسعى لتحقيق العائد فقـط إرضـاء لرغبـات              
م طموحات أخرى جبانب العائد يتمثل أمهها ىف منو هذه املنظمات           هلن   إ  ، إذ  املسامهني

العاملني واملتعاملني واتمـع    اعاة حاجات ورغبات     أيضاً مر  عليهاواستمرارها ، بل    
 مما حيملها مسئولية اجتماعية تقتضى منها ممارسة بعض األنشطة وتقدمي           بكافة عناصره 

 وطموحات اتمع ، وهلذا يهدف هـذا        آمالبعض اخلدمات الىت تشري إىل جتاوا مع        
االختالفـات  ومى   ىف الفكـر اإلسـال     ةاالجتماعيالفصل إىل عرض مفهوم املسئولية      

ىف ها  مفهوموىف الفكر التقليدى ومفهومها ىف الفكر اإلسالمى ،         ها  اجلوهرية بني مفهوم  
اإلسـالمية    القوى والعوامل الدافعة ملمارسة البنوك      إىل جانب بيان    ، اإلسالميةالبنوك  

 ىف  ةاالجتماعي لربنامج املسؤولية    وأخريا تعرض لإلطار املقترح    ،   ةاالجتماعيملسئوليتها  
  .البنك اإلسالمى

  : فى الفكر اإلسالمى ةاالجتماعيمفهوم املسئولية 
 لبعض  يليعرض فيما   نو. تعرض بعض الكتاب لبيان مفهوم املسئولية ىف اإلسالم       

 للمنظمة الىت تتبع مبادئ الشريعة      ةاالجتماعيهذه املفاهيم ، متبعني ذلك بتعرف املسئولية        
  املسئولية ىف اإلسـالم والتنميـة الذاتيـة        ه كتاب ىف " تىالعنا"  ، حيث يعرف     اإلسالمية
أن ـ ب تعاىلانه و ـل اهللا سبح  ـكون الناس مجيعاً مأموروين من قب     : "  بقوله   )4(املسئولية
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 منهاجاً حليـام    النبينيم الىت بلغها هلم خامت      يتعالجمموعة القيم واملبادئ وال   وا  ـيرتض
 ، ويكون على أساسـها احلـساب        ها غريهم بافريضاه الصفوة من اخللق خمتارين ويأ     

  "واجلزاء عدالً وفضالً 

 بني املسئولية واجلزاء ىف كتابه دستور األخالق ىف القرآن          "دراز"ىف حني يربط    
ناجتان يستلزم أحدمها اآلخر ويؤيده ويدعمـه ومهـا           يرتبط بفكرة االلتزام      )5(بقوله  

صام ، فإذا وجدت األوىل تتابعت      املسئولية واجلزاء ، وهذه األفكار الثالثة ال تقبل االنف        
 على أثرها ، وإذا اختفت ذهبتا على الفور ىف أعقاا ، لذا إذا عمـدنا إىل                 اتياألخر

تعىن أن الفرد مكلفاً بـأن يقـوم        " كونه مسئوالً "اجلانب االشتقاقى وجدنا أن عبارة      
رة عالقة  لك الفك ت عنببعض األشياء وأن يقدم عنها حساباً إىل زيد من الناس ، وينتج             

مزدوجة من ناحية الفرد املسئول عالقته بأعمال ، وعالقته مبن حيكمون علـى هـذه               
  . استعداد فطرىىءصطلح املسئولية قبل كل شم فاألعمال ، لذلك

 أن املسئولية ظاهرة اجتماعية     )6( ويرى عبد الواحد ىف كتابه املسئولية واجلزاء      
 من جزاء ، وتبدو ظـاهرة       إليهها ما تؤدى    أياً كانت الصورة الىت تبدو فيها ، ويبدو في        

املسئولية واجلزاء ىف صور كثرية ، منها ما يتصل بالقوانني الوضعية لألمة ، ومنها مـا                
  . لألمة ومنها ما يتصل بالنظم األخالقيةالدينيةيتصل بالنظم 

ع جمموعة من األفراد بصفه     اكلمة اجتماعية فهى مشتقه من اجتم     بوفيما يتعلق   
 االقتـصادية مكان ما من األرض ينشئ بينهم ضروباً من العالقات الروحية و           ىف   ةدائم

 تتطلب طبيعة التعامل بني هؤالء األفراد مزجياً من         التايلوالثقافية تربط بعضهم ببعض وب    
 بـأداء   اآلخريناحلقوق والواجبات لكل منهم فيما بينهم حبيث يلتزم كل طرف جتاه            

وقهم ، وعدم إحلاق الضرر وتقدمي العون واملساعدة        واجباته جتاههم وباحملافظة على حق    
قد ساهم ىف   فأداء تلك احلقوق    ) فرد أو منظمة  (هلم ، فإذا ما راعى كل طرف باتمع         

  )7( .حتقيق استقرار جمتمعه وتنميته

إن املنظمة الىت تتبع مبادئ الشريعة اإلسالمية وهى تؤدى أعماهلـا ومتـارس             
وحتريها أينمـا     ىف كل ذلك االلتزام باألعمال الصاحلة      أنشطتها وتقدم منتجاا تراعى   

باألعمـال الـصاحلة    نقصد  و.  أو باجلهد أو باملال    وبالرأيكانت بالقول أو بالفعل ،      
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املبادرة إىل فعل اخلريات واحلرص على مصلحة اجلماعة والقيام باألعمـال واخلطـط             
ط الذى حترص خمتلف منظماته      الىت تساعد على قيام اتمع املتراب      ةاالجتماعيوالربامج  

  . بهاألخرىى مصاحل مجيع الفئات لع

 املستمدة مـن الفكـر      ةاالجتماعيوىف ضوء عرضنا السابق لتعاريف املسئولية       
:   للمنظمة ىف الفكر اإلسـالمى تعـىن       ةاالجتماعياملسئولية  االسالمى ميكننا القول أن     

ة أنشطتها جتاه خمتلف األطراف     التزام املنظمة باملشاركة ىف عمل الصاحلات عند ممارس       
ه ىف ضوء مبادئ الـشريعة اإلسـالمية        تالىت هلا عالقة ا نتيجة التكليف الذى ارتض       

ة عناصر املرونـة واالسـتطاعة والـشمول        ادف النهوض باتمع اإلسالمى مبراع    
  .والعدالة

   :التاليةركان ومن خالل التعريف السابق ميكننا استنتاج األ

  )امللتزم(ول املسئول بلك بقوذ : االلتزام - 1

  .ومتثل جماالت وموضوعات املسئولية : املشاركة ىف عمل الصاحلات - 2

  ).امللزم(وميثل السائل  : التكليف - 3

  .عليهالذى اتفق الطرفان  : اهلدف - 4

  .ويبىن على مدى تنفيذ االلتزام : اجلزاء - 5

  .املرونة والشمول والعدالة واالستطاعة : مسات املسئولية - 6

  )8(  :التايللقى الضوء على كل من هذه األركان على النحو وفيما يلى ن

  :االلتزام  - 1

 إذ بدونه ال ميكـن القـول أن هنـاك        ةاالجتماعيويعترب أهم أركان املسئولية     
ىف صورة فهم   ) امللتزم( عن املسئول اجتماعياً     االلتزاممسئولية اجتماعية ، ويصدر هذا      

به ، ويتوقف التزام املنظمة على مدى قوة        واستيعاب واقتناع بالدور الذى جيب القيام       
  .إميان أفرادها وقبوهلم للتكيف املنوط م حتقيقه
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  :كة ىف عمل الصاحلات راملشا   - 2

ـ جماالت املسئولية   (ويشري ذلك إىل موضوع املسئولية       ، حيـث   ) ةاالجتماعي
 من خالل   يفرض ذلك على املنظمة بعد االقتناع بااللتزام الذى قبلته تنفيذ هذا االلتزام           

  :األعمال الصاحلة الىت تدور حول 

  .املبادرة إىل فعل اخلريات واالمتناع عن األعمال الضارة -

  .عليهااألمر بالصدقة واملعروف والداللة  -

اإلصالح والتحسني والتطوير سواء بني األفراد أو ىف منتجات املنظمة أو فيمـا          -
  .تتبناه املنظمة من خطط وأنشطة وأعمال

لية املشاركة أن تؤديها املنظمة عن طواعية واختيار وبوازع من  والواجب ىف عم  
فإذا مل تـؤد    . وحى ضمري أصحاا وقادا من خالل ما يسنونه من تشريعات ولوائح          

 عن طواعية واختيار ، يفضل حينئذ صدور قـوانني          ةاالجتماعياملنظمة كل مسئوليتها    
 ااالت املتعددة ، فإن اهللا يزغ        املنظمة على أداء دورها االجتماعى ىف      ربوتشريعات جت 
  .نآيزغ بالقر بالسلطان ما ال

 تشمل املنظمة نفسها    نكذلك فإن عملية املشاركة ىف ااالت املختلفة جيب أ        
أخرى ، فاملنظمة جيب    من  والعاملني ا من ناحية واجلماعة الىت تتعامل معها وحتيط ا           

  .ف األطراف بالعدل والقسطاس دورها االجتماعى جتاه خمتلءأن تلتزم بأدا

  :التكليف     - 3

ـ مبسئوليتها  املنظمة  لتزام  ان  إ، إذ   ) امللزم(يصدر عن السائل      يـبىن   ةاالجتماعي
 إسالمية تعمل ىف ظل قواعـد       ةأساساً على التكليف الذى قبلته مبقتضى كوا مؤسس       

 وهـذه  وعلى ذلك ، فإن مصدر التكليف هو تلك املبادئ        . ومبادئ الشريعة اإلسالمية  
 التعـاليم القواعد ، حيث ترى اجلماعة املسلمة أن املصدر الرئيسى الذى تتلقى منـه              

 ، وهلذا ترسم خططها وتعدد سياساا ، ومنها بالطبع          تعاىلواألوامر هو اهللا سبحانه و    
 التعـاليم ه من هذه    نتها من واقع ما تب    ذ ، وتنفي  ةاالجتماعيالسياسات واخلطط والربامج    

  .واألوامر
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  :دف اهل   - 4

 لتحقيق  ةاالجتماعيدف املنظمة بتأدية األعمال الصاحلة من واقع مشاركتها         
مصاحل أصحاب تلك املنظمات والعاملني ا وكذلك حتقيق مصاحل عمالئها وحتقيـق            

كل ذلك لغاية رئيسية هى حتقيق رضا اهللا من خـالل           . مصاحل اتمع اإلسالمى كله   
  .ر مسات التكافل والترابط بينهمالنهوض باتمع وتنمية أفراده ونش

  :اجلزاء   - 5

تحمـل  بوميثل ذلك ما يترتب على مدى تنفيذ االلتزام الذى قبلتـه املنظمـة              
ياة الدنيا أو ىف    حل والقيام باألعمال الصاحلة وقد يكون األجر ىف ا        ةاالجتماعي امسؤليا
  : أو ىف كليهما معاً كما يلى اآلخرة

  :األجر ىف احلياة الدنيا     -أ

 الذين قبلوا التكليف وأدوا األعمال الـصاحلة        تعاىلوعد اهللا سبحانه و   
وعد اللَّه  " :  تعاىلاملكانة الرفيعة واألجر الكبري من فضله وبال حدود ، فيقول           

رضِ كَمـا   ات لَيـستخلفَنهم فـي األَ     الـصالح  الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا   
لَفختاس الَّذ        مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم م  ينهلَندبلَيو

  وخ دعن بنِي    موندبعًنا يأَم هِمرِكُونَ بِي  الفشي         ـكذَل ـدعب ن كَفَرمئًا ويش
  )55 :النور ( "فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

  :املدخر ىف اآلخرة  األجر   -ب

 الذين قبلوا التكليف وأدوا األعمال الصاحلة جبنات        تعاىلوعد اهللا سبحانه و   
النعيم ىف اآلخرة ما داموا قد آمنوا وعملوا الصاحلات ابتغاء مرضاته ، وحباً ىف اخلري               

ـ     ـاء روح األخ  ـصالحاً بني الناس إلفش   إو المى ـوة والترابط وتنمية اتمع اإلس
 أَما الَّذين آمنوا وعملُوا الـصالحات فَلَهـم        " :  تعاىلفيقول  . هـيتوحتقيق رفاه 

  )19:السجدة ( "  بِما كَانوا يعملُونَجنات الْمأْوى نزالً
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  :األجر والثواب ىف الدنيا واآلخرة      -ج

ـ   ات لَ ـ وعملُوا الصالح  واـُآمن فَالَّذين"  :تعاىل يقول   فغـم مةٌ ـهر
 كَرِمي قرِزلُـواْ       " ، كما يقول سبحانه     ) 50: احلـج   ( ومعـواْ ونآم ينا الَّـذفَأَم
اتحالالص          ينـا الَّـذأَمو هلن فَـضم مهزيديو مهورأُج فِّيهِمونكَفُواْ   فَيـتاس

اسـو  ع مهذِّبعواْ فَيركْبالَ ًميلأذَاًبا  ـتجِ ا والَ       ـيا ويلو اللّه ونن دم مونَ لَهد
  .)173النساء (  "نصًريا

واملبادرة بفعـل   زام  اللتوتوضح اآليات السابقة األجر والثواب على ا      
اخلريات سواء ىف الدنيا أو ىف اآلخرة ، ويتميز هذا األجر دون غريه بوعد مـن          

  .ن حمال بأنه سيصل لصاحبه دوتعاىلاهللا سبحانه و

  :مسات املسئولية ونطاقها      - 6

ـ     ةاالجتماعيتتميز املسئولية    ـ  ـ للمنظمة ىف الفكر اإلس د مـن   ـالمي بالعدي
  :السمات منها 

 للمنظمة باملرونة والقابلية للتغيري من      ةاالجتماعيتتسم أنشطة املسئولية     : املرونة  -أ 
 كـذلك   نوات قد ال يكون   ـن آلخر، فما كان مطلوباً ومقبوالً منذ عدة س        آ
 املنظمة باملشاركة سارياً دائماً ولكن ختتلـف األنـشطة          موم ، لذلك فالتزا   إلي

وااالت لتركز على مشاكل وقضايا معينة تتفق ومقتضيات املرحلة الفكريـة           
  .والتطبيقية الىت تعيشها املنظمة

حيث تراعى املنظمة مجيع األطراف املسئولة عنها اجتماعياً سـواء           : الشمول  -ب 
أو خارجيـة   ) أصحاب املنظمة والعاملني ـا    ( األطراف داخلية    كانت هذه 

هـذا مـن    (العمالء واملستفيدين من معامالت املنظمة واتمع اإلسالمي كله         
 للمنظمـة  ةاالجتماعيناحية ، وكذلك أن تتميز ااالت الىت تشملها املشاركة       

  .بالشمول لكل طرف من األطراف
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عند النظر ىف مصاحل خمتلف األطراف ، فـال   فيجب أن تعدل املنظمة      : العدالة  -ج 
 ، وال تم بالبعض وتتـرك       اآلخرينتلحق الضرر بأحد األطراف على حساب       

  . وسلمعليهالبعض اآلخر ، فال ضرر والضرار كما قال النيب الكرمي صلى اهللا 

ال يكلـف اهللا نفـساً إال   "واالستطاعة عامة ىف أى تكليـف إذ     : االستطاعة  -د 
ا كثرية فقد تكون باجلهد أو املال أو تكون بالعلم والرأي ، أو             وأنواعه" وسعها

. وغري ذلك مما يناسب حال التكليف املنوط باملنظمـة        ... باملركز والسلطان   
 : تعاىلوجيب على كل منظمة أن تبذل ما ىف وسعها دون تقصري فقد قال اهللا               

اهللا ، ال   تـاه   آ رزقه فلينفق ممـا      عليهنفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر         يل"
  .    "يكلف اهللا نفساً إال وسعها

 ومصرفية ـدف إىل تعبئـة       مالية كمنظمة اقتصادية و   يسالمإليعمل البنك ا  
مـع يف ظـل     ت خلدمة ا  االستثمارأموال ومدخرات األفراد واملنظمات وتوجيهها حنو       

رفاهيتـه ،    و تهالمى وحتقيق تنمي  ـ مبا خيدم جمتمع التكافل اإلس     الميةـاإلسالشريعة  أحكام  
ـ  ـوهلذا تنعكس خصائص البنوك اإلسالمية واألسس احلاكمـة ألنـش          ا ـطتها وعمليا

 الىت تتميز بدورها عن غريها مـن املنظمـات          ةاالجتماعيوطبيعتها املتميزة على مسئولياا     
  .األخرى

:  للبنك اإلسالمى تـشري إىل       ةاالجتماعيوىف ضوء ما سبق نرى أن املسئولية        
ـ ىف بعض األنشطة والربامج واألفكار       سالمى باملشاركة التزام البنك اإل    ةاالجتماعي
تأثرة بنشاطه سواء بداخلـه أو      مل لألطراف املترابطة به وا    ةاالجتماعيلتلبية املتطلبات   

 لألفـراد   االجتماعي والوعيخارجه ، دف رضاء اهللا ، والعمل على حتقيق التقدم           
  .تلف الفئاتمبراعاة التوازن وعدالة االهتمام مبصاحل خم

 للبنك االسالمى تبىن علـى      ةاالجتماعيعريف السابق يتضح أن املسئولية      تمن ال 
  )13/1(رقم أربعة أركان رئيسية يوضحها الشكل 
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  )13/1(شكل رقم 

  : للبنك االسالمى تتمثل فيما يلى ةاالجتماعيأركان املسئولية 
  

   
  
  
  
  
  
  

  :التكليف باملسئولية     )1(
 ، وذلك مـن     تعاىل مصدر التكليف هو اهللا سبحانه و       أن إىليشري هذا الركن    

وتبدو أمهية هذا   . خالل منهجه وشرعه الذى سنه لعباده لاللتزام به ىف كافة معامالم          
  :املنهج ىف البنك االسالمى يف ما يلى 

  .وحدة املصدر وثبات أوامره وعدم التشتت ىف االلتزام أمام جهات خمتلفة -

  .الت البنك ىف خمتلف ااالت واألنشطة كيفية إجراء معامإيضاح -

  .تلف الفئات املرتبطة بالبنكحتقيق العدالة والتوازن بني خم -

وهلذا فإن التكليف يترتـب     . اجلزاء املقابل ألعمال البنك اإلسالمى     وضوح -
  ."اجلزاء" ركن عليه

عـز  اهللا  إن البنوك اإلسالمية تعمل على حتقيق اإلمناء اجلاد وفق منهج وشرع            
 للبنك يـصدر عـن إميـان أفـراده          ةاالجتماعي ولذا فإن اإلحساس باملسئولية      .وجل

، وذلك بتيـسري تـداول      ا تعاىلمبسئوليتهم ىف حتقيق األهداف الىت أمر اهللا سبحانه و        
 ا والعمل على حتريكها وتوظيفها ىف خدمة األفـراد واتمـع ىف             واالنتفاعاألموال  

  .األنشطة الىت أحلها اهللا

  :التكليف من 
 تعاىلاهللا سبحانه و

 ت املسئوليةجماال
 االجتماعية

 :االلتزام من 
 اإلسالمي إدارة البنك

التقييم واجلزاء
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 مراعـاة مـصدر     عليـه س الىت حتكم أعمال البنك اإلسالمى تفرض        إن األس 
 مما يزيد من قدرا على حتمل مـسئوليتها         تعاىلمر به وهو اهللا سبحانه و     التكليف واآل 
ارها الذاتى النابع من إمياا مبصدر التكليف وليس خوفاً من          ي طواعية وباخت  ةاالجتماعي

  .ضغط أو رهبة من قانون

  : ومبادئ التطبيق دافعية االلتزام    )2(

 وااللتزام  إليهالبنك االسالمى ، للتكليف املوكل       ويتمثل ىف قبول امللتزم ، وهو     
ـ بأداء دوره االجتماعى ىف اتمع من خالل وفائه مبسئولياته            ىف اـاالت    ةاالجتماعي
وهلذا فإن االلتزام يترتب    . املختلفة جتاه األطراف املتعددة سواء داخل البنك أو خارجه        

  .ةاالجتماعيجماالت املسئولية  ركن عليه

 تـبىن علـى إدراك      ةاالجتماعيإن دافعية التزام البنك االسالمى مبسئوليته       
مسامهي البنك والعاملني به غايات وأهداف تداول األمـور كمـا حـددها اهللا              

 وذلك رغبة منهم ىف حتقيق األرباح والعوائد املادية ىف ظل االلتزام            تعاىلسبحانه و 
  .هج الذى خطه اهللا لعبادهباملن

 بتطبيق بعض   امه التز ةاالجتماعيويساعد البنك اإلسالمى على الوفاء مبسئوليته       
  :املبادئ والقواعد أمهها 

فال يقبل البنك نشاطاً إال بعد التأكـد مـن           :  قاعدة احلالل واحلرام   تباعا  -أ 
نتقـاء   مبا يساعد البنك علـى ا      اإلسالميةته ومسايرته ملقتضيات الشريعة     يشرع

  .ةيعواألنشطة واخلدمات الصاحلة والشراألعمال 

طة حيث تساعد تلك اهليئة ىف تصحيح األنـش        : وجود هيئة الرقابة الشرعية     -ب 
ر حوهلا الشكوك وتبحث مدى مسايرة النشاط أو اخلدمـة          اواخلدمات الىت تث  

 الـىت ميكـن     ةاالجتماعيملقتضيات الشريعة وتساهم ىف بيان األنشطة والربامج        
  .ك تقدميهاللبن
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 فيلتزم البنك اإلسالمى بتقييم األموال طبقاً ملبدأ الغنم بالغرم          :مبدأ الغنم بالغرم       -ج 
مبا يقضى االهتمام بنتائج األعمال وما حتققه من عوائد تركيز اخلـسارة علـى              

  .جانب واحد فيحدث الظلم

ـ        : مبدأ ال ضرر وال ضرار       -د  ال ويلزم هذا املبدأ البنك بضرورة االهتمام باألعم
 ضرراً يلحق بـه أو يلحـق   عليهاواألنشطة واخلدمات الىت يقدمها ، فال يترتب        

  .بأحد املتعاملني معه

   :ةاالجتماعيجماالت املسئولية   )3(

ه يلدتتعدد عالقات البنك االسالمى بعناصر وفئات اتمع املختلفة ، فيتكون           
ت احلكومية والدولية ،    عالقات باألفراد واجلماعات واملنظمات العامة واخلاصة واملنظما      

ونية يمد و ةهذا إىل جانب اختالف طبيعة العالقات فهذه العالقات ليست عالقات دائني          
فقط كالىت حتكم أنشطة وخدمات البنك التقليدى، وإمنا هى عالقات تقوم على مبـدأ              

ى  تتسع دائرة التأثري املتبادل بني البنك االسـالم        التايلاملشاركة واملضاربة اإلسالمية وب   
  .والبيئة احمليطة

 على تعـدد األنـشطة      اإلسالميةوهكذا تساعد طبيعة عمل وعالقات البنوك       
 الىت ميكـن    ةاالجتماعي الىت ميكن للبنك من خالهلا الوفاء مبسئوليته         ةاالجتماعيوالربامج  

 ، حيث جيب على البنوك اإلسـالمية أن         ةاالجتماعيللبنك من خالهلا الوفاء مبسئوليته      
  :تعمل على 

تقدمي عدد من الصيغ التمويلية الفردية للمستثمرين واتمعات الىت تعمل فيهـا ،               -أ 
 ، رـ املباش االستثمارعلى سبيل املثال املشاركة واملضاربة واملراحبة واملتاجرة و        ومنها

  :مما يؤدى إىل 

 الغذائياملسامهة ىف مواجهة املشكالت امللحة ىف اتمع كاإلسكان واألمن           
  .اصالتوالنقل واملو

  .توفري فرص التشغيل والعمالة وحتقيق الرفاهية والرخاء للمجتمع 
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تصحيح وظيفة رأس املال والعمل على حتريك الثروة وتـداوهلا وإعـادة             
 .توزيعها

 املالية تنقية املعامالت    التايل رأس املال والعمل ، وب     عنصريإحداث التزاوج بني      -ب 
 والتجاريـة   املاليـة  املعـامالت    هو حمرم ىف   ية من الربا ومن كل ما     االستثمارو

  . العاملة على الكسب احلالل مبا يساهم ىف القضاء على البطالةاأليديوتشجيع 

 للمجتمع اإلسالمى واالهتمام بتحقيق العدالة      ةاالجتماعياملسامهة ىف تدعيم البيئة       -ج 
  : والوسائل من أمهها ساليبمن األ وذلك عن طريق جمموعة. ةاالجتماعي

  .ت احملرمة شرعاً وما ينتج عنها من إثارة ضارةجتنب املعامال -

  .االهتمام بتحصيل الزكاة وإنفاقها ىف مصارفها الشرعية -

منح القروض احلسنة والقروض اإلنتاجية واالهتمام بالصناعات الـصغرية          -
  .واحلرفية

 املصرىف بني أفراد    الوعيإثراء الثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمى والعمل على نشر           -د 
ع خاصة ىف فقه املعامالت ، وذلك من خـالل إصـدار ونـشر الكتـب                اتم

والدوريات والنشرات اإلسالمية وإقامة الندوات وعقد املؤمترات الىت ختدم هـذا           
  .الغرض

 عـن التعامـل     ني املتورع أيديجذب األموال الىت كانت حمبوسة عن التشغيل ىف          -هـ
ون ىف استغالل البنوك التقليدية     بالربا مع جمموعة من البنوك القائمة أو الذين يشك        

ألمواهلم مقابل سعر فائدة منخفض ال يعكس قيمتها مما يؤدى حبجبها واكتنازهـا             
  .يفيد اتمع مبا ال

  :التقييم واجلزاء    )4(

ويكون اجلزاء بناء على مدى التزام البنك اإلسـالمى ىف الوفـاء مبـسئوليته              
  .ليف وانتهاج املنهج الذى خطه مصدر التكةاالجتماعي
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   :ةاالجتماعيالقوى والعوامل الدافعة ملمارسة البنوك اإلسالمية ملسئوليتها 
هناك العديد من القوى والعوامل الضرورية الىت جيب االهتمام بتـدعيمها مبـا     

 ، ومن أهم هـذه القـوى        ةاالجتماعييساعد البنوك اإلسالمية على ممارسة مسئوليتها       
  :والعوامل ما يلى 

هات االجيابية لدى املسئولني ىف البنك االسالمى حنو املـشاركة          تكوين االجتا    )1(
   :ةاالجتماعي

 ومـراقيب  إدارتـه جيب مراعاة اجتاهات العاملني ىف البنك االسالمى وأعضاء         
 واملسامهة ىف بنائها وخاصة عند اختيارهم وتعيينهم وتنميـة          عليهاحساباته ، واحلكم    

خرى الىت خيترب فيها الفرد عند تعيينه للعمـل         فبجانب ااالت األ  . قدرام ومهارام 
 من خالل اختبار القـادة ملعرفـة        ةاالجتماعي أيضاً الوقوف على مهاراته      ينبغيبالبنك  

د الستحداث وسائل جديدة ومواجهة     تصرف الشخص إزاء ظروف العمل واالستعدا     
ـ        سليمة ىف متطلبات العمل ، وحتديد االستعداد االجتماعى بقياس استعداد التصرفات ال

 واندماجه مـع زمالئـه ومـشاركتهم        اآلخرين ومراعاته ملشاعر    ةاالجتماعياملواقف  
  .زانه ومدى حكمته وسداد آرائهتمشاركة إجيابية ، وا

ون أو العاملون يتم تعينهم واختيارهم أو كـانوا ميارسـون           املديروسواء كان   
 من خالل بـرامج     ةاعياالجتمأعماهلم ىف البنك فيجب تدعيم اجتاهام حنو املشاركة         

التهيئة املبدئية وكذلك برامج التنمية اإلدارية وذلك مبا يساعد على استيعام ألبعـاد             
   :التالية وخاصة ىف العناصر ةاالجتماعياملفهوم املوسع للمسئولية 

 االقتصادية جيب أن تعمل على حتقيق التوازن بني األهداف          اإلسالميةن البنوك   أ -
  .ةاالجتماعي حىت ميكنها الوفاء مبسئوليتها ةاالجتماعيواألهداف 

ن احلكم على مستوى كفاءة اإلدارة ىف البنك اإلسالمى يأخذ ىف اعتباره مدى      أ -
  .ةاالجتماعيمسامهتها ىف عالج املشكالت 
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ن إدارة البنك اإلسالمى ال تقتصر مسئوليتها ىف إدارة أنشطتها أمام املسامهني            أ -
ف األفراد ذات املـصلحة ىف وجـود البنـك          ا مسئولة أمام خمتل   إفقط ، بل    
  .اإلسالمى

 نتيجـة مـسامهته ىف عـالج املـشكالت          تكاليفن ما يتحمله البنك من      أ -
ى  البنك ىف اتمع ولو على املد      ثاره اإلجيابية على مكانة   آ يكون له    ةاالجتماعي
  .البعيد

لى وميكن تدعيم تلك االجتاهات من خالل العديد من املتغريات الىت تساعد ع           
من أهم هذه   .  بالبنوك اإلسالمية  املديرين لدى   ةاالجتماعي مبفهوم املسئولية    الوعيتنمية  

  :املتغريات 

   :للمديرين ةاالجتماعياملتغريات الىت هتتم باالندماج واملشاركة      - أ 

   :التاليةومن أمهها تدعيم النقاط 

كل  ومساعدم فيما قد يتعرضون له من مـشا    اآلخرينالرغبة ىف مصاحبة     -
  . باملساعدة املادية أوالرأيسواء كان ذلك بإبداء 

  .الشعور واإلحساس باالرتياح عند االشتراك مع الزمالء ىف عمل ناجح -
  .االعتقاد جبدوى العمل اجلماعي وفائدته للمجتمع من العمل الفردى -
  .تنازل الشخص عن بعض حقوقه ىف سبيل سعادة من يهمه أمرهم -
 .باتمع حلل املشكالت راءواآلتقدمي الشخص للمقترحات  -
تفاعل وإجيابية ومسامهة الشخص ىف حل املشكالت الىت تنـشأ مبكـان             -

 .العمل

  :املتغريات املتعلقة بأمهية ومكانة البنك اإلسالمى ىف اتمع   - ب 

تؤثر املكانة الىت حيتلها البنك االسالمى ىف اتمع والصورة الىت يتحلى ـا ىف              
ة ىف مدى قيامه بدوره االجتمـاعى وممارسـته ملـسئوليته           أذهان األفراد بدرجة كبري   

  :كما يلى  ماليةو فالبنك االسالمى يتميز مبكانة دينية ةاالجتماعي
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وتشري إىل وضع البنك ىف اتمع كمنظمة إسالمية ينظـر           : الدينيةاملكانة   -
قبون أعماهلا وتـصرفاا وحيـسبون      اا األفراد واملنظمات األخرى وير    إليه
 صغرية وكبرية باعتبارها محلت على كاهلها مسئولية االلتـزام           كل عليها

والبنك اإلسالمى بعملياته وتصرفاته وسـلوكه ميثـل        . باملنهج اإلسالمى 
  .مصدراً من مصادر التأثري ىف وعى وقيم وسلوك ومنظمات اتمع

 للبنك ومدى مكانته نتيجة رأس ماله       املايلوترمز إىل املركز     : املاليةاملكانة   -
 علـى   املاليةوتساعده تلك املكانة    .  وإيراداته والعائد الذى حيققه    هعملياتو

ممارسة انفعاله االجتماعى والقيام بأداء دوره وتساعد على إبراز مكانتـه           
  . ىف نفس الوقتالدينية

 من خالل ةاالجتماعي ومكانة البنك اإلسالمى ىف ممارسة مسئوليته    ةوتسهم أمهي 
  :العديد من النقاط أمهها 

 واقتصادية جديـدة    ماليةمسامهة البنك االسالمى ىف استحداث معامالت        -
تساير متطلبات اتمع وال ختالف مبادئ الشريعة اإلسـالمية ىف نفـس            

  .الوقت

 ومتيزها عن مـسئولية     ةاالجتماعيقيام البنك اإلسالمى مبمارسة مسئوليته       -
  .البنك التقليدى

أنشطته وخدماتـه كلمـا زادت       وزيادة   ةاالجتماعيوفاء البنك مبسئوليته     -
  .املاليةقدراته وإمكاناته 

توفري البنك للخربات واملهارات اإلدارية والفنية الىت تيسر له تقدمي خدماته            -
  .ةاالجتماعيوأنشطته 

 االقتـصادية  املتغريات املتعلقة بدور البنـك اإلسـالمى ىف خدمـة البيئـة              -جـ
   :ةاالجتماعيو

موعة عناصر وهياكل تتحرك لتحقيـق غـرض         من جم  االقتصاديةتتكون البيئة   
وإقامة هذا النظام وتيسريه وتوجيهه رهـني       . معني ىف إطار حمدد ووفق مستوى معني      
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والبنوك اإلسالمية بصفتها أحد هذه اهلياكل      . بتوافر جمموعة من العوامل املادية واملعنوية     
البنـك اإلسـالمى    القيم الىت يعتنقها     تؤثر فيها وتتأثر ا ، وذلك من خالل جمموعة        
كذلك . ة اهلياكل والعناصر األخرى   ـواملبادئ الىت يؤمن ا لتحقيق دوره بني جمموع       

  . الىت حتيط بالبنك ىف عملياته وتصرفاتهةاالجتماعي والثقافية واالقتصاديةتؤثر العناصر 

ولذا فإن البنك اإلسالمى مطالب بأن يراعى ىف استثماراته وعملياته التمويليـة           
ـ  و االقتصاديةولويات الىت حتددها خطة التنمية       األ ةاالجتماعي وأنشطته  ىف  ةاالجتماعي

 وحماولة مساندا وتدعيمها وعدم التعارض األخرىالدولة وأنشطة وخدمات املنظمات  
معها ، ولذلك فالبنك اإلسالمى حينما ميارس أنشطته يراعى احتياجـات ومتطلبـات             

تنمية اتمع والنهوض به كلمـا أدرك دوره ىف         يعيش فيها ويستطيع البنك      البيئة الىت 
وميكنه االستجابة ملتطلبات البيئة من خـالل دراسـتها         . حتقيق التنمية جتاه هذا اتمع    

والوقوف على ااالت املتعددة الىت ميكنه متويلها أو املسامهة فيها ودراسـة وحتليـل              
  .املشاركة ىف حلها هلا والتصدياملشكالت الىت يعاىن منها اتمع وكيفية 

ويساعد االهتمام بتدعيم هذا العامل لدى املسئولني ىف تكوين العديـد مـن             
 ، وذلـك مـن      ةاالجتماعياملتغريات الىت تساعد البنك اإلسالمى على أداء مسئوليته         

   :التاليةالنواحى 

 خطة الدولة واحملافظة علـى      إتباعإن التزام البنوك اإلسالمية باحملافظة على        -
 ومواردها من خالل خدماا وعملياا يساعد على تطوير وتنميـة           البيئة

  .عملية البنك ويؤدى إىل استقرار تقدمه وجناحه على املدى البعيد

 بالتكامل  ةاالجتماعينك اإلسالمى بتقدمي األنشطة واخلدمات      بإن مسامهة ال   -
 األخرى ىف اتمع واستمرار التنـسيق       ةاالجتماعيمع املنظمات واألجهزة    

  .فيما بينهما يعد أمراً ضرورياً الستمرار حياة البنك

ضرورة مسايرة نشاط البنك اإلسالمى ىف أداء دوره االجتماعى ملتطلبات           -
  .البيئة احمللية

ن فيما يطرحونه من أفكار بـشأن       يلداالستفادة من مناداة رجال الفكر وا      -
  .مسامهة البنك اإلسالمى حلل مشكالت اتمع
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 ىف اتمع يتكامل مـع أعمـال        ةاالجتماعيكالت  ـا واملش االهتمام بالقضاي   )2(
  :البنك 

إن قيام البنوك اإلسالمية بدورها اإلسالمى ال شك يعترب هو النشاط الرئيـسى             
هلا املتمثل ىف جذب الودائع واملدخرات مث العمل على توظيفها واستثمارها إىل جانب             

ق األرباح الىت متثل أساسياً وجوهريـاً       أداء اخلدمات املصرفية املتعددة مبا يؤدى إىل حتقي       
للبنك ، بل ولقيامه مبا يؤدى بعد ذلك ملمارسة األنشطة واـاالت الـىت تفرضـها                

لتقييم كفاءة البنك اإلسالمى جيـب أن         ، إال أن االجتاه الصحيح     ةاالجتماعياملسئولية  
االعتبـار   ، مبا يعىن ضـرورة األخـذ ىف          واالقتصاديشمل كال اجلانبني االجتماعى     ي

مهـا لـتعكس األداء     يمسامهاته ىف معاجلة مشكالت اتمع وحتديـد مقـاييس لتقي         
  . التقليدية الىت ميثل الربح أمههااالقتصاديةجتماعى للبنك ولتكمل املقاييس الا

وميكن تدعيم هذا العامل لدى املسئولني ملا له من أمهية كبرية على مدى وفاء              
   :التالية وذلك من خالل املتغريات ةالجتماعياالبنوك اإلسالمية مبسئوليتها 

إن اتمع من خالل عناصره املختلفة يعترب صاحب الفـضل األول ىف نـشأة               -
المى وممارسته ألوجه نشاطه املختلفـة ومـساعدته ىف حتقيـق           ـالبنك اإلس 
  .أرباحه

مما يستدعى االهتمام مبتطلباته واحملافظة على تلك العناصر وفاء لفضله ىف نشأة             -
  .واستمرار جناحه

ميثل املتعاملون مع البنك واملستفيدون خبدماته جزءاً هاماً من عناصر اتمـع              -
وهؤالء بدورهم لن يستمر تعاملهم مع البنك اإلسالمى إذا مل حيـافظ علـى              

  .متطلبات اتمع واحتياجاته ويتفاعل مع مشاكله وأزماته

ىف أنـشطة املـسئولية     تشجيع األفراد واملنظمات باتمع علـى املـشاركة          -
 وتوجيه أنشطتهم وتصرفام مبا يساعد البنـك اإلسـالمى علـى     ةاالجتماعي

  .ةاالجتماعيستفاده منها والوفاء مبسئوليته اال
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 خيدم أداء البنك االسالمى للمسئولية       مبا تطوير وتنمية التوجيهات املصرفية       )3(
   :ةاالجتماعي

 منها  ثل اجلانب األول  مي ،   نياسيتتمثل مصادر تلك التوجيهات ىف جانبيني أس      
 لنشاط البنك بصفة خاصة ، وهي جمموعة القواعد واألسس          ةاللوائح والقوانني احلاكم  

ـ واملبادئ الىت يضعها مؤسسو البنك وتستند        ا اإلدارة عنـد ممارسـة العمليـات        إليه
  :واألنشطة حبيث تتضمن 

واهليئات واملؤسسات   للبنك والشكل الذى يتخذه إلمتام أعماله        القانويناهليكل   -
ية االسـتثمار  والرقابة على البنك وكـذلك اهليئـات         اإلشرافالىت هلا حق    

ا البنك عندما تستجد أعمال هلا طبيعـة خاصـة أو           إليهوالتوجيهية الىت يرجع    
  .صفة مستحدثة

 ةاالجتماعي و االقتصادية واألنشطة   ةأهداف البنك وأغراضه والعمليات املصرفي     -
  . مبختلف أنواعهاالىت يقوم ا البنك

إدارة البنك ، حيث يتحدد أعضاء جملس اإلدارة وحتدد الصورة العامة لتنظـيم              -
  . املختلفةهأعماله واختصاصاته كما تتحدد أنشطة إدارات

وتؤثر تلك القوانني واللوائح ، فقد تتيح قدراً كبرياً من مشاركة البنك ىف جمال              
ة املستفيدين منها كما حتد تلك اللـوائح         وتعمل على اتساع قاعد    ةاالجتماعياملسئولية  

  .ةاالجتماعيوالقوانني من انطالق البنوك اإلسالمية ىف أداء مسئوليتها 

وجيب تنمية هذا العامل ملا له من أثر كبري على مدى وفاء البنوك اإلسـالمية               
   :التالية ذلك من خالل املتغريات ةاالجتماعيمبسؤوليتها 

 مبا  ةاالجتماعيألداء خمتلف أنشطة وبرامج املسئولية      تيسري لوائح وقوانني البنك      -
حيقق األرباح للمسامهني مع مراعاة ظروف ومتطلبات أفراد اتمع ىف نفـس            

  .الوقت

إسهام القرارات الىت يتخذها جملس إدارة البنك اإلسالمى مـن آن آلخـر ىف               -
  .حتديد طبيعة وجمال األنشطة والربامج الىت يلتزم ا البنك االسالمى
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إقناع املسامهني بأن جناح البنك ىف أداء أنشطته وبراجمه املختلفة مرتبط مبـدى              -
  .خدمة اتمع ولو أثر على أرباحهم ىف األجل القصري

 ، حيـث    اإلسـالمي  بالبنك   ةالبيئة املصرفية احمليط  ويتمثل اجلانب الثاىن ىف     
ـ          ة مـصرفية متعـددة     متارس البنوك اإلسالمية أنشطتها وتقدم خدماا املتعددة ىف بيئ

 عبئاً كبرياً ىف مثل هذه البيئة الىت أنشئت البنوك فيها منذ زمـن              عليهااألنظمة مما يلقى    
 مازالت ترسـى    اإلسالميةوالبنوك  . ةوتقدم خدماا بناء على جتارب وخربات متعدد      

ها ويساندها جهود خمططة ورغبة صـادقة ىف        دقواعد وتتلمس خطاها وحتتاج أن يؤي     
  . لتجربة واستمرارهاجناح هذه ا

 وتتكون من   املركزي البنك   عليها الىت يهيمن    ةوال شك أن تلك البيئة املصرفي     
العديد من البنوك الىت متارس أنشطتها منذ عشرات السنني تؤثر كثرياً على أداء البنـك               
اإلسالمى لدوره ، فهو من ناحية يريد حتقيق عوائد مناسبة لعمالئه ألم ينظرون بـال               

ة على أوامـر الـشريعة      ظوائد البنوك األخرى ، ومن ناحية أخرى يريد احملاف        ريب لع 
والتعامل فيما أحله اهللا وتكوين اتمع املتكامل واملترابط حبيث يصبح قدوة لغريه مـن              

  .املنظمات والبنوك

 والبنوك األخرى التقليدية بالبيئة املصرفية      املركزيوهلذا جيب كسب ثقة البنك      
  :ل احمليطة من خال

 باألسلوب املنظم لتلك البنوك للتعرف على طبيعـة أعمـال           واإلقناعالدعوة   -
  .االجتماعيوالبنوك اإلسالمية مبا يساعدها على القيام بدورها االقتصادى 

 بعضها البعض من خـالل تبـادل        اإلسالميةالتعاون والتنسيق فيما بني البنوك       -
 بشكل فعال ، وحماولة     ةجتماعياالاء األنشطة   أداملعلومات واملعرفة مبا يتيح هلا      

 علـى  التعليماتدراسة تأثري ما تفرضه األجهزة املصرفية والرقابية من األوامر و        
ـ  واالقتـصادية ممارسة البنك اإلسالمى لألنـشطة واخلـدمات        ، ةاالجتماعي
وك اإلسـالمية ، واملطالبـة      نواملطالبة بإصدار تشريعات خاصة تنظم حركة الب      

  .س املنفر ، واالستمرار ىف املطالبةباألسلوب واملنهج ولي
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تنمية أوجه التعاون فيما بني البنوك اإلسالمية وغريها من البنوك عـن طريـق               -
ربامج املشتركة مبا يؤدى لكسب ثقة هذه البنوك من ناحية وخدمة اتمـع             لا

 البناءة من ناحية أخرى ، ودعوة البنوك التقليدية         ةاالجتماعيباألنشطة واألفكار   
  . على جماالت أنشطة البنوك اإلسالمية من ناحية ثالثةللتعرف

 واملشاركة فيها   املركزيحضور املؤمترات الىت تعقدها البنوك التقليدية والبنك         -
 واملناقشات مبا يؤدى لالستفادة من خربا ىف دعـم نـشاط            واآلراءباألحباث  

عـة البنـك    البنك اإلسالمى وحماولة التعاون معها ىف األنشطة الىت تبيحها طبي         
  .اإلسالمى

  :تنمية وتطوير كفاءة الكوادر املصرفية ىف البنوك اإلسالمية     )4(

 يتطلب العديد مـن املهـارات       ةاالجتماعيإن القيام مبمارسة جماالت املسئولية      
وميكن القول بصفة عامة أن هناك أربعة أنواع        . الالزم توافرها ىف القائمني ذه األنشطة     

  :ب توافرها ، تتمثل فيما يلى من املهارات األساسية جي

 املنطقـي وتشري إىل مقدرة األفراد على استخدام الـتفكري          : املهارة العملية   -أ 
 القرارات وتنـاول القـضايا واملـشكالت        اختاذ ىف   العلميومبادئ البحث   

  . الىت يتصدى هلا البنك اإلسالمىةاالجتماعي

 اسـتعمال البيانـات     وتعىن مقدرة األفراد علـى     : املهارة الفنية والتطبيقية    -ب 
نتائج املمارسات السابقة    مات واحلقائق املتاحة ، جبانب االستفادة من      واملعلو

  . الىت تواجه البنك اإلسالمىةاالجتماعيىف تناول القضايا واملشكالت 

وتتمثل ىف مدى تفهم األفراد للعوامل اإلنسانية الىت حتكم          : السلوكية املهارة  -ج 
قام مبعلمهم ومبجتمعهم وبيان أثر ذلك على       عالقات األفراد ببعضهم وعال   

 ، كما تم املهارة بأن ينتـهج        اإلسالميالبنك  جه  تناول املشكالت الىت توا   
 علـى   عتماد عند ممارسة أعماهلم وذلك من خالل اال       ينلديااألفراد السلوك   

 املوجودة ـا عنـد      والنواهيمبادئ الشريعة اإلسالمية من حيث الضوابط       
  . الىت يتصدى البنك اإلسالمى هلاةاالجتماعيت تناول املشكال
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 إدارة البنك اإلسالمى االطمئنان إىل توافر هـذه القـدرات            على وهلذا جيب 
م ممارسة أنشطة املسئولية حىت يتسىن هلا الوفاء        إليهواملهارات لدى األفراد الذين يوكل      

  . بالشكل املناسبةاالجتماعيمبسئوليتها 

  : للبنك اإلسالمى ةاالجتماعي املسئولية اإلطار املقرتح لربنامج
جيب على البنك االسالمى اختيار ااالت واألنشطة الىت سيساهم فيها وفـاء            

 اختياراً دقيقاً وواضحاً وأن يضع الربامج والسياسات التفـصيلية          ةاالجتماعيملسئوليته  
  .لكل نشاط منها حىت ميكن ممارسته بعد ذلك على الوجه األكمل

 تتبع رئـيس جملـس إدارة       ةاالجتماعيود إدارة مستقلة للمسئولية     ونقترح وج 
 واإلشـراف علـى تنفيـذها       ةاالجتماعيالبنك اإلسالمى تتفرغ كلية إلدارة املسئولية       

وتتوافر هلا قوة العمل املطلوبة من النواحى العملية واإلدارية والفنية مبـا ميكنـها مـن                
اون مع اإلدارات األخرى بالبنك اإلسالمى       بالتع ةاالجتماعيالتخطيط ألنشطة املسئولية    

 باألطراف اخلارجية ، حبيث تصبح اخلطـوط الرئيـسية          االتصالها القدرة على    يلدو
 الرئيسية الـىت    ةاالجتماعي إىل التطورات    العلياألعمال هذه اإلدارة توجيه نظر اإلدارة       

ـ            سليم للبنـك   تؤثر على مصاحل البنك اإلسالمى واحملافظة على املناخ االجتمـاعى ال
 ةاالجتماعي بالبنك اإلسالمى على تطبيق أنشطة املسئولية        األخرىومساعدته اإلدارات   

  .ةاالجتماعيىف شىت جماالا والتنسيق فيما بني أنشطة املسئولية 

قـسم لبحـوث    : كما تقترح أن تتبع هذه اإلدارة عدة أقسام إدارية أمهها           
امهني ، وقسم لالهتمام مبصاحل العـاملني ،        مصاحل املس   لرعاية البيئة واتمع ، وقسم   

 مبصاحل املتعاملني على أن تدخل إدارات العالقات العامـة وصـناديق            وقسم لالهتمام 
  .الزكاة حتت أشراف هذه اإلدارة أيضاً

ـ      ـوىف هذا الصدد جيب على البنك اإلس       ات ـالمى العمل على حتديـد الفئ
 ، مث يقوم ببيان ااالت واألنشطة الـىت         املختلفة ذات التأثري ىف نشاط البنك ومستقبله      

ـ    ـونتناول ه . اه كل فئة منها   ـا جت ـميكنه تناوهل  الل العناصـر   ـذا املوضوع من خ
   :التالية
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  . ىف البنك اإلسالمىةاالجتماعيهدف املسئولية  - 1

  . الىت ميكن للبنك اإلسالمى تبينهاةاالجتماعيأنشطة وجماالت املسئولية  - 2

عاا عند اختبار أنـشطة وجمـاالت املـسئولية         االعتبارات الواجب مرا   - 3
  . للبنك اإلسالمىةاالجتماعي

  . ىف البنك اإلسالمىةاالجتماعيخطوات اختيار نشاط املسئولية  - 4

  . الىت مت اختيارهاةاالجتماعيإدارة أنشطة املسئولية  - 5
  
  : للبنك اإلسالمى ةاالجتماعيهدف املسئولية    )1(

 من أهداف البنك وطبيعته املتميزة والىت       ينبثق هدف املسئولية للبنك اإلسالمى    
  :تتلخص ىف 

  . واملصرفيةاملاليةحياء املنهج اإلسالمى ىف املعامالت إ -

  .مال وطموحات أصحاب البنك والعاملني بهآحتقيق  -

  .املاليةإشباع حاجات ومتطلبات األفراد  -

  .رعاية متطلبات ومصاحل اتمع -

ـ لرئيسى للمـسئولية    ن اهلدف ا  إ :وبناء على ما سبق ميكن القول       ةاالجتماعي
ل وما يلتـزم بـه مـن أنـشطة          يتمثل ىف حتقيق رضا اهللا فيما ينتهجه البنك من أعما         

 للبنك اإلسالمى تتشكل داخله     اجتماعي، وذلك من خالل بناء إطار فكرى        وجماالت
 البنك اإلسالمى وعلى كل     ممثلي ينعكس على كل     التايله وب ـنظمه ووظائفه وخدمات  

ـ   ـالقام باألط ـهم أو يتصل م وعلى ع     ما يصدر من   ط مـصاحلها   ـراف الىت ترتب
ـ ار الفكـرى اال   ـذا اإلط ـ عن ه  علىالفبالبنك ، مث التعبري      عالقـات  لاعى ل ـجتم

ـ  ـات ، مبعىن ترمج   ـات واملنظم ـراد واجلماع ـ مع األف  ةاالجتماعي ار إىل  ـة األفك
  .ع عملىـواق
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   :التاليةسالمى على األسس  للبنك اإلةاالجتماعيويبىن هدف املسئولية 
 للبنك اإلسالمى تركز أساساً على عنـصر االلتـزام          ةاالجتماعين املسئولية   أ - 1

  .مببادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية

 للبنك اإلسالمية ذات مفهوم شامل ومتوازن وذلـك         ةاالجتماعين املسئولية   أ - 2
انب مراعاـا    ج ىلإثرين واملتأثرين بنشاط البنك     لالهتمام جبميع األطراف املؤ   

  .لتوازن االهتمام بني تلك األطراف

 للبنك اإلسالمى جيب أن تتحملها البنوك اإلسـالمية         ةاالجتماعين املسئولية   أ - 3
 داخل اتمع جيب أن يعمـل       امهما كان حجمها ، ألا من كون البنك جزءً        

  . مع خمتلف أطرافهاإلجيايبعلى حتقيق التفاعل 

سالمى تعترب احملافظة على األرباح والعمـل       إلك ا  للبن ةاالجتماعين املسئولية   أ - 4
على تنميتها أمراً حيوياً وضرورياً ، ولكنه ال ميثل هـدفاً ىف حـد ذاتـه دون             
االعتبارات األخرى وإمنا جيب العمل على حتقيقه داخـل اعتبـارات املنـاخ             

  .االجتماعيواإلنساىن 

ة الكـشف عـن      للبنك اإلسالمى تعتمد على ضرور     ةاالجتماعين املسئولية   أ - 5
جتاهات وتفسري مضموا حىت يتـسىن رسـم        ال وحتليل ا  ةاالجتماعياملتغريات  

  .السياسات املناسبة ملواجهتها

 للبنك اإلسالمى تعتمد على ضرورة التنظيم والتكامل        ةاالجتماعين املسئولية   أ - 6
 قد يكون ضرورياً ىف     احلكوميعلى مستوى اتمع كله ، ومن مث فإن التدخل          

يان حىت يتحقق التناسق ىف عمليات التفاعل بني املنظمات املتعـددة           بعض األح 
  .واتمع

 للبنك اإلسالمى تعمل على حتقيق التوافق بني مـصاحل          ةاالجتماعين املسئولية   أ - 7
 ومصاحل األفراد واجلماعات والتنظيمات األخـرى فالبنـك         البنك اإلسالمى   

 بـصفة خاصـة ،      إليهينتمى  ما هو إال جزء من اتمع احمللى الذى         اإلسالمي  
وجزء من اتمع الكبري بصفة عامة ومنها يستمد العناصر األساسـية حلياتـه             

  .وبقائه وقوته
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  : الىت ميكن للبنك اإلسالمى تبنيها ةاالجتماعيأنشطة وجماالته املسئولية     )2(

ىف ضوء أهداف البنوك اإلسالمية وانطالقاً من االجتاهات الىت ميكن تكوينـها            
 ىف البنك اإلسالمى حبصر مجيع      ةاالجتماعيسئولني بتلك البنوك ، تقوم املسئولية       لدى امل 

خـذ ىف   سالمى التعامل معها ، وذلك مـع األ       األنشطة وااالت الىت ميكن للبنك اإل     
 أن هناك أنشطة أخرى تعترب من ضروريات العمل ومـستلزماته ، وال ميكـن               االعتبار
مال كتحديد االختصاصات لكل فرد بدقة ووضع        عنها لضمان سري األع    التخليللبنك  

  .الفرد ىف املكان املناسب ملؤهالته وخرباته

أهم األنشطة وااالت الىت ميكن للبنك اإلسالمى تبنيها        ب اًوفيما يلى نورد بيان   
 – املتعاملني   – العاملني   –املسامهني  ( جتاه خمتلف األطراف     ةاالجتماعيللوفاء مبسئوليته   

حظ أن النشاط الواحد قد خيدم أكثر من طـرف ، ولكـن رغبـة ىف                ويال). اتمع
  :األشد التصاقاً به  اإليضاح سيوضع النشاط حتت

  : للبنك اإلسالمى جتاه املسامهني ةاالجتماعيأنشطة وجماالت املسئولية      -أ
  .العمل على تنمية حقوق امللكية باستمرار -
  .مى املناسب للبنك اإلسالالتنافسيحتقيق املركز  -
  . وإعدادها االستثمارتطوير جماالت  -
  .لى ىف االقتصادكتطور نصيب البنك اإلسالمى من حجم الودائع ال -
  . الطيبة ورسم الصورة الذهنية املقبولة ىف اتمعةبناء السمع -
  . بآراء ومقترحات املسامهنياالهتمام -
 .ةبولانات املطي على البطالعواالالسماح للمسامهني مبتابعة أعمال البنك  -

  : للبنك اإلسالمى جتاه العاملني به ةاالجتماعي أنشطة وجماالت املسئولية    -ب
  .نظام املشاركة ىف األرباحتبىن  -
  . بنظام وخطط املعاشاتاالهتمام -
  .االهتمام بنظام احلوافز واملكافآت املتبع ىف البنك اإلسالمى -
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  .توسعاتاملسامهة ىف ملكية البنك من خالل شراء األسهم عند إجراء ال -
ـ عدالة املعاملة بني العاملني من حيث السن واجلـنس ومـستوى الت            -  ميعل

  .وغريها
  .ثاث ومعدات العملمالءمة بيئة العمل فيما يتعلق باأل -
  .مالءمة العمل فيما يتعلق بالتهوية واإلضاءة والضوضاء -
نشر روح التعاون واأللفة والترابط بني العاملني بصفة عامة وبني العاملني            -

 . والقدامىاجلدد
  .همينشر روح التعامل الطيب بني الرؤساء ومرؤوس -
  .إعداد برامج الرعاية الصحية للعاملني -
  .معلىالتحفيز على استكمال الدراسة وحتمل قدر من نفقات الت -
  .إعداد برامج الرعاية الثقافية للعاملني -
  .لعاملنيلإعداد برامج الرعاية اإلسكانية  -
  . املرأة واألقلياتحتديد عدد ونسبة معينة لتشغيل -
  .أبناء املنطقة احمللية للبنك اإلسالمىلتشغيل حتديد عدد ونسبة تشغيل معينة  -
  .حتديد عدد ونسبة معينة لتشغيل املتفوقني وأوائل الطلبة -
  .التشغيل أثناء الفترات الصيفية لطلبة اجلامعات -
  .برامج االهتمام بآراء واقتراحات العاملني وشكاواهم -
  . للعاملني بالبنك اإلسالمىاالجتماعيو األديبمراعاة املركز  -
  . وحفزهم على االشتراك ىف صنع القرارات العاملنيتشجيع -
 أجل تطوير وحتسني قدرام      من إعداد املؤمترات والندوات للعاملني بالبنك     -

  .العلمية والعملية
ق قـدرام   يق من أجل تطوير وحت    مية والعملية للعاملني  يعلتوفري البعثات الت   -

 .لمية والعمليةالع
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  : أنشطة وجماالت املسئولية للبنك اإلسالمى جتاه املتعاملني معه   -جـ
  .العمل على حتقيق رضا املودعني عن العائد احملقق -
  .تيسري سياسات وإجراءات تقدمي اخلدمات للمتعاملني -
  .تقدمي اخلدمة للمتعاملني ىف املكان املناسب هلم -
  .اسب للمتعاملنيتيسري أداء اخلدمات ىف الوقت املن -
  .إيضاح املنافع اخلاصة خبدمات البنك اإلسالمى للمتعاملني معه -
  .ة وسالمة اخلدمات املقدمةياحملافظة على شرع -
  .بث الثقة عند املتعاملني ىف تصميم وتكوين وجود اخلدمات املقدمة -
  . اخلدمات املصرفية للبنك اإلسالمى بوضوح وجالءعاىنمشرح  -
  .ل وحتديد العوائد بوضوح ال لبس فيهشرح وبيان شروط التعام -
  .إعداد البحوث لدراسة دوافع وسلوكيات املتعاملني عند التعامل املصرىف -
  . املتعاملنيوآراءاالهتمام مبقترحات  -
  . وإعالاعليهااالهتمام بشكاوى املتعاملني والرد  -

  : للبنك اإلسالمى جتاه اتمع ةاالجتماعي أنشطة وجماالت املسئولية   -د
  .االهتمام بتحصيل الزكاة -
  .التوسع ىف إنشاء جلان وصناديق الزكاة التابعة للبنك اإلسالمى -
  . مصاريف الزكاة على أفضل وجهإنفاق -
  .حبث احلاالت املستحقة للقرض احلسن -
  .غراض الىت مينح البنك اإلسالمى من أجلها القروض احلسنةبيان األ -
  .م البنك ىف إنشائها ومتويلها الىت يساهةاالجتماعيبيان اجلهات واألجهزة  -
  .إعداد مكاتب لتحفيظ القرآن ومسابقات حلفظه -
  . بإرسال الدعاة للمناطق النائيةاالهتمام -
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  . للمساجدةنات واملساعدات املمنوحابيان اإلع -
  .نات واملساعدات املمنوحة لدور العلمابيان اإلع -
  .إصدار الكتب واملراجع والنشرات اإلسالمية -
  .ة واملسامهة ىف الندوات واملؤمترات اإلسالميةقاماإلعداد واإل -
العدالة وتكافؤ فرص العمالة والتشغيل بالبنك والشركات الىت يساهم فيها           -

  .البنك
تنمية املناطق اجلديدة واملسامهة ىف ـضتها احلـضارية مبراعـاة عـدد              -

  .املشروعات املقامة ا وأنواعها وقيمة املستثمر فيها
  . وتوفري سلع معينةإنتاجمع عند املسامهة ىف مراعاة احتياجات ات -
  .مراعاة احتياجات اتمع عند املسامهة ىف استرياد سلع معينة -
  . املصرىف اإلسالمىالوعي املصرىف وخاصة الوعياملسامهة ىف زيادة  -
  .املسامهة ىف برامج حمو األمية -
  .املسامهة ىف مواجهة أزمة اإلسكان -
ى التلـوث باملـال واملعـدات واألفـراد         املشاركة ىف حماربة السيطرة عل     -

  .واألفكار
  .املسامهة ىف مواجهة انتشار األمراض واألوبئة -
  .املسامهة ىف مواجهة انتشار املخدرات واملكيفات -
  .املسامهة ىف مواجهة اجلرمية وقضايا األحداث -
  .ة على اتمع اإلسالمى واملنافية آلدابهليخد الديلاحماربة العادات والتق -
  .فيز األفراد لالنتقال إىل املناطق اجلديدة وتعمريهادفع وحت -
  .توفري وسائل النقل واملواصالت املناسبة -
  .نة وامليادين اهلامة ايمداملسامهة ىف جتميل املظهر العام لل -
  .متويل مشروعات األقليات وتسويق منتجاا -
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 عن اخلـصائص  ةاالجتماعي واالقتصاديةتوفري وعرض املعلومات والبيانات     -
  .املختلفة للمجتمع

  املـسئولية   اعاهتا عند اختيـار أنـشطة وجمـاالت       االعتبارات الواجب مر      )3(
  : للبنك اإلسالمىةاالجتماعي

أنـشطة  و بتحديد جمـاالت  ةاالجتماعيمسئولية لعندما تقوم اإلدارة املقترحة ل    
ات  األخذ ىف احلسبان عـدة اعتبـار       عليها للبنك اإلسالمى ، فإن      ةاالجتماعياملسئولية  

  :أمهها 

ميـز بالـشمول وأن ـتم       تد األنشطة وااالت جيب أن ت     ـأن عملية حتدي    -أ 
بالتفاعل بني خمتلف األطراف الىت خيدمها البنك اإلسـالمى والـىت تـؤثر ىف              

  .نشاطه

أن تتميز عملية حتديد األنشطة وااالت باالستمرارية فتـتم مراجعـة تلـك               -ب 
  .األنشطة كل فترة زمنية معينة

 األنشطة وااالت باملرونة وذلك باألخـذ ىف االعتبـار           حتديد مليةأن تتسم ع    -ج 
ظروف التغري االجتماعى ىف املستقبل قدر اإلمكان حبيث يكون تدخل البنـك            

  .قابل للتعامل مع بدائل املستقبل املتوقعة

 كان ذلك ممكناً    املككمى  أن يتم التعبري عن تلك األنشطة وااالت بشكل             -د
  .)سنوي / سنوينصف  / سنويربع ( بشكل زمىن اعبري عنهكما جيب الت

  . أن ما يقدمه البنك اإلسالمى قد خيدم أكثر من طرف ىف نفس الوقت -هـ

 ألحد ااالت قد يكون ىف شكل التزامـات         هأن تدخل البنك اإلسالمى وتبني        -و
 أو مزحياً من     أو التزاماً قانونياً أو تطوعياً     االقتصاديةحكومية أو خلدمة الوظيفة     

  .بعضها أو كلها

أن مسامهة البنك اإلسالمى ىف أحد ااالت قد يكون ببعض أو كل الطـرق                  -ز
  .ت أو باألفراداباألفكار أو باألموال أو باملعد : التالية
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هى األنشطة وااالت ذات     ما : التايلوبعد ذلك جيب اإلجابة على السؤال       
 األنشطة الىت تأتى ىف ترتيب متأخر أو ميكـن إغفاهلـا            األولوية ىف االهتمام ؟ وما هى     

   :التاليةولإلجابة على هذا السؤال ننتقل إىل النقطة  .اًيلاح

  : ىف البنك اإلسالمى ةاالجتماعيار نشاط املسئولية يخطوات اخت    )4(

، جيب حتديد األنـشطة ذات األولويـة        ةاالجتماعيبعد حصر أنشطة املسئولية     
 ميكن تأجيلها لسبب ما أو الىت ال ميكن التدخل فيها متاماً ونقترح             واالهتمام وتلك الىت  

  ) :13/2(رقم أن يتم ذلك من خالل اإلجابة على األسئلة املوضحة ىف الشكل 
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    13/2الشكل رقم 
   فى البنوك اإلسالميةةاالجتماعيار نشاط املسئولية يخطوات اخت

  
هى أمهية تناول البنك اإلسالمى هلذا       ما -1

  اط ؟النش

هل الفوائد املترتبة على تـدخل البنـك         -2
اإلسالمى تعادل مـا سـيتكبده مـن        

  ؟تكاليف

هل تدخل البنك اإلسالمى أفضل مـن        -3
تدخل أطراف أخرى ترغب ىف تبىن هذا       

  النشاط ؟

 تكاليفهل ميكن للبنك اإلسالمى حتمل       -4
  هذا النشاط ؟

هل يتوافر لـدى البنـك اإلسـالمى         -5
زمة إلجنـاز   لالاالقدرات اإلدارية والفنية    

  هذا النشاط ؟
هل ميكن اكتساب القدرة املطلوبة       -أ 

  من خالل التعيني أو التدريب ؟
هل ميكن التعاقد مع أطراف أخرى       -ب 

 متلك القدرة املطلوبة ؟
  

 قرار بشأن تبىن هذا النشاط      ختاذتتضح هذه األسئلة على شكل خريطة تدفق ال       
المى ما إذا كان سـينطلق      من عدمه، إذ يالحظ أنه ىف كل خطوة سيحدد البنك االس          

 أم ال، مما يساعد البنك اإلسالمى على التسلسل املنطقى ىف اإلجابـة             التالية اخلطوة   إىل

1 

2 

3 

4 

5 

ال جيب على البنك 
 اإلسالمي تبىن هذا النشاط

 غير مهم 

 مهم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ال

ال

أخذ هذه البدائل 
 ىف االعتبار

 ب5 أ5
الال

 نعم

جيب على البنك اإلسالمي 
 بىن هذا النشاطت
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ه ، وفيما يلى نتناول هـذه اخلطـوات         يلد القوة والضعف    نواحي للوقوف على    عليها
  .بالتوضيح

ول ما هى أمهيـة تنـا      : التايل تتمثل ىف اإلجابة على السؤال       :اخلطوة األوىل     
  البنك االسالمى هلذا النشاط ؟

جيب أن يكون النشاط حمل التقييم ذو تأثري واضح على كـل مـن البنـك                
رة كاملسامهني أو العـاملني  ـة به بصورة مباش  ـراف املرتبط ـالمى وأحد األط  ـاإلس

ـ       ـفكلما زاد تأثري النش   . لني أو اتمع  ـأو املتعام  راً ـاط على الطـرفني كـان جدي
أ من هنا نقطة االنطالق ىف اختبار مدى قدرة البنك على تبنيه والتدخل             باالهتمام وتبد 

  .ملناقشته

ولذا جيب على إدارة البنك هذه اخلطوة دراسة وحتليل آراء كـل املهـتمني               
بنشاط البنوك اإلسالمية بصفة عامة واملهتمني ذا النشاط بصفة خاصة وتقييم هـذه             

  لنشاط وهل هو أمر مرغـوب فيـه أم ال ؟          اآلراء لتحديد مدى تدخل البنك ىف هذا ا       
  :ومن أهم األمور الواجب مراعاا ىف هذا الصدد 

  .والبنوك اإلسالمية األخرىلوائح وقرارات البنك اإلسالمى  -
  . للبنوك اإلسالميةالدويلتوجيهات ومقترحات االحتاد  -
  .القوانني احلكومية وقوانني البنك املركزى -
  .كآراء ورؤساء القطاعات ىف البن -
  .أراء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية -

وميكن إلدارة البنك اإلسالمى أن تنتهى من دراسة وحتليل هذه اآلراء والوقوف            
 جيب أن ميارسه البنك اإلسالمى مما يقوده إىل اخلطوة           وأنه  النشاط  هذا على درجة تأثري  

 لسبب أو   ىلااحلقت   أو أنه خيرج عن اهتمامات البنك متاماً أو قليل األمهية ىف الو            التالية
   :التاليةآلخر فال تستمر ىف دراسة اخلطوات 
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املترتبة على   هل الفوائد  : التايل وتتمثل ىف اإلجابة على السؤال       :اخلطوة الثانية     
 للمسامهة ىف هذا النشاط ،      تكاليف البنك اإلسالمي تعادل ما يتكلفه من        تدخل

  :وذلك من خالل بيان 
هل سـتعود علـى البنـك       . الفوائد واملنافع  عليهااألطراف الىت ستعود     -

  .اإلسالمى أم ستعود على اتمع أو أحد األطراف األخرى أو كليهما معاً
حتديد نوعية هذه الفوائد واملنافع وكيف ميكن للبنك اإلسالمى تنميتـها            -

  .وتطويرها مبا يزيد من آثارها الطبيعية
بط ذلك بفترة زمنية    حتديد الفوائد واملنافع ىف شكل كمى ميكن قياسه ور         -

  .حمددة

 يتمكن البنك اإلسالمى من بيان حجم املنافع والفوائد املترتبـة علـى             التايلوب
  .ه بالنشاط ومن سيستفيد منهمقيا

كذلك جيب على إدارة البنك اإلسالمى أن تقوم حبساب النفقات واألعباء الىت            
ه النفقات واألعبـاء    سيتكبدها البنك ىف سبيل دخوله لتناول النشاط ، سواء كانت هذ          

ىف شكل أموال معينة سيتم ختصيصها أو معدات أو آالت أو أفراد سـيتم ختـصيص                
  :وهلذا جيب بيان . جهدهم وفكرهم ووقتهم خلدمة هذا النشاط

وجيب أن متثل قيمـة ميكـن       . نوعية النفقات واألعباء الىت سيتحملها البنك       -أ 
  .التعبري عنها كماً قدر اإلمكان

ـ نفقات واألعباء اإلدارية والفنية و    مجاىل ال إحتديد    -ب   لتقـدمي هـذا     ةاالجتماعي
  .النشاط

  .ربط هذه النفقات بفترة زمنية حمددة  -ج 

، ةاالجتماعيويرى الكاتب أنه حىت هذه املرحلة من تطور احملاسبة عن املسئولية            
 للقياس النقدي وأنـه     ع ال ختض  ةاالجتماعي واملنافع   التكاليففإن هناك بعضاً من بنود      

ىف هذه املرحلة قبول منهج يقوم على أساس حتديـدها ىف العائـد أو اخلـسارة                ميكن  
 ، ويـرى    ةاالجتماعي واألعباء    على أساس مقابلة ما ميكن حتديده من املنافع        ةاالجتماعي
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 طـرق  إتبـاع اً ، إذ ميكن  ي نقد ةاالجتماعي البعض أنه ليس من الضرورى حتديد املنافع      
  :من هذه الطرق . النقدية  أمهية عن البياناتتقل بديلة تقدم بيانات مفيدة  ال

ألن بعـض خـصائص   ) كيفية( بطريقة وصفية ةاالجتماعيالتعبري عن املنافع    -أ 
العمل االجتماعى ال ميكن التعبري عنها كماً ، مثال ذلـك تـأثري تـشغيل               

  .تدريب األفراد ىف املناطق اجلديدةو

 غري نقدية حتدد التأثريات      ىف شكل بيانات كمية    ةاالجتماعيالتعبري عن املنافع      -ب 
 مثل ذلك عدد العمال الذين مت تعيينـهم مـن           االجتماعيالطبيعية لإلنفاق   

  .ت أو عدد الطلبة الذين مت تدريبهم خالل فترات اإلجازة الصيفيةااألقلي

ـ  باستخدام املؤشرات    ةاالجتماعيالتعبري عن املنافع      -ج   والبيانـات   ةاالجتماعي
 املهارات املنخفضة   ىليك اآلالت للحرفيني ذو   اإلحصائية مثل ارتفاع نسبة مت    
  .بعد تدريبهم ورفع مهارام

 هل تدخل البنك اإلسالمى للمسامهة ىف هذا النشاط يعترب أفضل           :اخلطوة الثالثة    
  من تدخل أطراف أخرى ميكنها املسامهة ىف هذا النشاط ؟

لىت ميكنها  جيب على إدارة البنك اإلسالمى القيام ببحث ودراسة مجيع اجلهات ا          
وقـد  . ار والوقوف على قدرا وإمكاناا لتنفيذه     يتناول النشاط حمل االخت    املسامهة ىف 

  :ئل اآلتية اينتج هلا أحد البد

ها من قدرات وإمكانـات     يلد أن هذه اجلهات أكفأ ىف تناول هذا النشاط مبا              -أ
  .وخربات ومهارات لتنفيذه على الوجه املطلوب

 أو فكرى فقط من البنك اإلسـالمى        ماديحتتاج إىل دعم    أن هذه اجلهات       -ب
  .وميكنها القيام بالنشاط خري قيام

 أن هذه اجلهات حتتاج إىل تعاون البنك االسالمى معها أو تكامل معه لكى                -ج
  .يتسىن هلا القيام ذا النشاط

بـه  أن البنك اإلسالمى هو األجدر بالتخطيط هلذا النشاط وأن تبنيه وقيامه                -د
  .خري من تبىن اجلهات األخرى وقيامها به
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 ىف البنك االسالمى إىل تبىن البـديل        ةاالجتماعيوبالطبع ستميل إدارة املسئولية     
  :األخري كلما متيز النشاط حمل االختيار ببعض السمات ، من أمهها 

  .تأكيد وظيفة البنوك اإلسالمية وترسيخ مفهومها بني أفراد اتمع    -أ

  .املعرفة عن جمال االقتصاد اإلسالمى واألعمال املصرفية اإلسالميةشر ن   -ب

 للعمل ىف البنوك اإلسالمية مبفهومه الشامل فقهيـاً         املصريف تكوين الكادر       -ج
  .عليهومصرفياً وسلوكياً ، وتدريبه وتنمية قدراته واحلفاظ 

 العمل  سوق  وخلق اإلسالمية ىف البنوك    املصريفتطوير وحتديث نظم العمل         -د
  .املناسب

 توجيه جانب من موارد البنك خلدمة قطاعات احلرفيني وصـغار التجـار              -هـ
  .والزراع والصناعات الصغرية

ـ تأكيد دور البنوك اإلسالمية ىف ااالت        -و  والتربويـة والثقافيـة   ةاالجتماعي
باتمع وذلك فيما يتعلق مبواجهة مشكالت البطالة واألميـة واإلسـكان           

  .واصالت ، تدىن القيم ، اجلرمية وغريهاوامل

 والتجارية الىت تتبع مبادئ الفكر      املاليةمساعدة البنوك اإلسالمية واملؤسسات         -ز
  .اإلسالمى

 تبادل اخلربات واملعلومات واآلراء واالستفادة من مراكز البحوث والتدريب            -ح
  . اإلسالميةاملاليةفيما بني البنوك واملؤسسات 

ميدان األعمال ، وحماولة إقناع األفـراد       ىف   اإلسالمى   االستثماراز صيغ   إبر   -ي
  .بأمهية وظيفة البنوك اإلسالمية ىف خدمة اتمع

 هل يستطيع البنك االسالمى حتمل نفقات وأعباء املـسامهة ىف           :اخلطوة الرابعة     
 خطوة   ىف البنك اإلسالمى ىف    ةاالجتماعيلقد قامت إدارة املسئولية      هذا النشاط ؟  

سابقة بتقدير النفقات واألعباء الالزمة للنشاط وحددت أنواعها والوقت الزمىن          
 مدى قدرة   ةاالجتماعيوىف هذه اخلطوة تبحث إدارة املسئولية       . الالزم إنفاقها فيه  
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البنك على حتمل نفقات وأعباء املسامهة ىف النشاط وما هى املصادر الىت ستسقى             
  .منها هذه النفقات

سالمية وهى بصدد بيان مدى إمكانية حتملها النفقـات واألعبـاء           والبنوك اإل 
   :التاليةالالزمة للقيام بنشاط معني تأخذ ىف اعتبارها النقاط 

احملافظة على األرباح املتزايدة ملا تضيفه من قوة ألا تعترب املورد الرئيسى للقيام               -أ 
ى مـن مـوارد      ، إىل جانب ما يتميز به البنك اإلسالم        ةاالجتماعيباألنشطة  

 .للجان وصناديق الزكاة
مصادر األموال املخصصة ألنشطة املسئولية وجماالا املختلفة بـصفة عامـة             -ب 

  .واملخصصة ملثل هذا النشاط بصفة خاصة

أنه ليس من العدل حتميل املتعاملني مع البنك مودعني كانوا أم طالىب متويـل                -ج 
عتبـارهم مـن أهـم       با ةاالجتماعي ونفقات أنشطة املسئولية     تكاليفكافة  

البنـك  املستفيدين من تلك األنشطة ، وإمنا يتحمل هذه النفقات واألعبـاء            
   الفائدة هو واألطراف األخرى املرتبطة بهعليهسالمى الذى ستعود اإل

العمل على حتديد جزئيات ومفردات وخطوات تنفيذ النشاط بصفة مبدئيـة             -د 
  .مهلتحديد النفقات واألعباء املطلوبة ختصيصها إلمتا

 ىف البنك اإلسالمى أن البنـك ميكنـه         ةاالجتماعيوعند توصل إدارة املسئولية     
وقوف علـى مـدى تـوافر       ل ل التاليةحتمل تكلفة هذا النشاط فإا تنتقل إىل اخلطوة         

  .القدرات اإلدارية والفنية الالزمة لتنفيذ النشاط ومتابعته

درات واملهارات اإلدارية   هل يتوافر لدى البنك اإلسالمى الق      : اخلطوة اخلامسة    
  ار ؟يسامهة ىف تناول النشاط حمل االختوالفنية الالزمة للم

 من أمهية النـشاط     اإلسالمي بالبنك   ةاالجتماعي أن تأكدت إدارة املسئولية      دبع
وتأثريه على كل من البنك واألطراف األخرى وأن املنافع والفوائد املتوقعة تـساوى أو   

 ميكنه حتمل تلك    اإلسالمي ، وأن البنك     عليهألعباء املترتبة    والنفقات وا  التكاليفتفوق  
يصبح من الضرورى حتديد فريق العمل الالزم للتخطيط له وإجنازه على النحو            فاألعباء  
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 يتطلب بعض املهارات الـالزم      ةاالجتماعيفالقيام مبجاالت وأنشطة املسئولية     . املناسب
قول بصفة عامة أن أهم أنواع املهـارات        وميكن ال .  ذه األنشطة  نيتوافرها ىف القائم  

  :األساسية الواجب توافرها تتمثل ىف 

 ، وذلك فيمـا يتعلـق       ةاالجتماعي الالزمة لدراسة ااالت     املهارات العلمية    -أ 
بالقدرات اإلدارية الالزمة لتخطيط وتنظيم األعمال واألنشطة املطلوبة إلجناز         

دام التفكري املنطقى ومبـادئ     النشاط ، وتشري إىل مقدرة األفراد على استخ       
 الىت تواجـه    ةاالجتماعي القرارات وتناول املشكالت     اختاذ ىف   العلميالبحث  

 .البنك االسالمى
 يف ، وذلك    ةاالجتماعي الالزمة ملمارسة املسئولية     املهارات الفنية والتطبيقية     -ب 

 ما يتعلق بالقدرات واملهارات الفنية الالزمة إلجناز النشاط ممـن سـيبدأون           
أعماهلم بعد أن تتخذ املستويات األعلى قرارها يتبىن النشاط ، وتعىن مقدرة            
األفراد على استعمال البيانات واملعلومات واحلقائق املتاحة جبانب اخلـربات          

 الـىت تواجـه البنـك       ةاالجتماعيواملمارسات السابقة ىف تناول املشكالت      
 .اإلسالمي

، على  اد ، سواء اإلداريني أو الفنيني     ر ، وتعىن مقدرة األف    املهارات السلوكية    -ج 
ية الىت حتكم عالقات األفراد بعضهم وعالقام بعملهم        نتفهم العوامل اإلنسا  

 الىت تواجـه    ةاالجتماعيومبجتمعهم ، وبيان أثر ذلك على تناول املشكالت         
 السليم ىف   ينلدياالبنك االسالمى وكذلك مدى القدرة على انتهاج السلوك         

 من حيث   اإلسالمية على مبادئ الشريعة     عتمادمن خالل اال  أعماهلم ، وذلك    
 الىت تواجه   ةاالجتماعي املوجودة ا عند تناول املشكالت       والنواهيالضوابط  

  .اإلسالميالبنك 

 االطمئنـان إىل    اإلسـالمي  بالبنك   ةاالجتماعيوهلذا جيب على إدارة املسئولية      
فإذا تأكدت من وجودها    . اريالختملهارات لتناول النشاط حمل ا    وجود هذه القدرات وا   

ه القدرات واملهارات   يلدهيأ لتبىن هذا النشاط ، وإذا مل تتوفر         م اإلسالميأصبح البنك   
البشرية املطلوبة فإنه قد يلجأ إىل بديل من اثنني ، فإما أن حياول توفري تلك القـدرات                 
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للقيـام ـذا    من خالل االستقطاب أو التدريب لبعض العاملني ىف البنك مبا يؤهلهم            
ها القـدرات   يلـد النشاط أو أنه يتعاقد مع جهات أخرى للقيام بالنشاط عندما تتوافر            

 ألنه اإلسالميواملهارات البشرية املطلوبة على أن تنجز هذا النشاط حتت إشراف البنك           
  .إليهأوالً وأخرياً ينسب 

 اجتماعيـاً   اً جماالً أو نشاط   اإلسالميتبىن إدارة البنك    تمما سبق يتضح أنه لكى      
  :فيجب التأكد من 

  .أن هذا النشاط من أولويات اهتمام البنك اإلسالمي - 1

  . تساوى على األقل النفقات واألعباء املنفقة ىف سبيلهعليهأن املنافع املترتبة  - 2

  .األخرىأن تدخل البنك االسالمى ملمارسة أفضل من تدخل غريه من اجلهات  - 3

  .أعباء هذا النشاطل نفقات ومأن البنك اإلسالمى ميكنه حت - 4

اإلدارية والفنية الالزمة ملمارسـة     و أن البنك اإلسالمى ميلك القدرات البشرية        - 5
  .هذا النشاط
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 هــ ،    1405العامة لشئون املطابع األمريية ، جممع البحوث اإلسـالمية ،           
  ).م1985

  )1990دار العلوم ،  : الرياض (القيادة اإلداريةنواف كنعان ، . د -52
الرياض ، غري موضـح الناشـر ،         ( القرارات اإلدارية  اختاذنواف كنعان ،    . د -53

1983.(  
 بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف اإلسالمية       يوسف القرضاوى ،    . د -54

  ).1987مكتبة وهبه ، : القاهرة (
  

  : الدوريات واملؤمترات والندوات  :ًثالثا 
، "  وتشغيل األموال ىف الفكـر االسـالمى       االستثمارصيغ  "صر ،   الغريب نا . د - 1

 ، املـصرف    مركز االقتـصاد االسـالمى     اإلسالمية ،    االستثماربرنامج صيغ   
  . االسالمى الدوىل لالستثمار والتنمية ، القاهرة ، دون تاريخ نشر
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، "  وتشغيل األموال ىف الفكـر االسـالمى       االستثمارصيغ  "الغريب ناصر ،    . د - 2
 ، املـصرف    مركز االقتـصاد االسـالمى     اإلسالمية ،    االستثمارمج صيغ   برنا

  . االسالمى الدوىل لالستثمار والتنمية ، القاهرة ، دون تاريخ نشر
 االسـتثمار الغريب ناصر ، التمويل باملشاركة ىف األرباح ضمن برنامج صـيغ             - 3

  .159 – 133 ، ص مرجع سبق ذكرهاإلسالمية ، 
 املاليةل البيئة العاملية والتحديات الىت تواجه الصناعة        حو"حامت القرنشاوى ،    . د - 4

 ، ومركـز    البنك اإلسالمي للتنمية   اإلسالمية ،    املاليةاإلسالمية ، ندوة الصناعة     
 هــ   1421 جامعة اإلسكندرية ، رجـب       –التنمية اإلدارية ، كلية التجارة      

 .م2000أكتوبر 
ملصارف اإلسالمية وعالقتها   صيغ اإليداع والتوظيف ىف ا    "حامت القرنشاوى ،    . د - 5

مركـز   اإلسـالمية ،     االستثمار، برنامج صيغ    " بنوعية  األموال ومستخدميها   
 ، املصرف االسالمى الدوىل لالستثمار والتنمية ، القـاهرة ،     االقتصاد االسالمى 
  .دون تاريخ نشر

 ،"اإلسالمية رسالة وأهداف وحتديات   التواجد العاملي للبنوك    " ،   ىلاحسني الع . د - 6
 ، ومركـز التنميـة      البنك اإلسالمي للتنميـة    اإلسالمية ،    املاليةندوة الصناعة   

 هــ أكتـوبر     1421 جامعة اإلسكندرية ، رجب      –، بكلية التجارة    اإلدارية
 .م2000

افتراءات على البنوك اإلسالمية ، شتان ما بني بنك         "حسني حسني شحاتة    .  د - 7
، يـصدرها بنـك ديب        جملة االقتصاد االسـالمى    إسالمي ومصرف ربوى ،   

 .1981اإلسالمي، العدد الثالث ، ديسمرب 
حنو منهج للدعوة إىل مفاهيم املصارف اإلسالمية       "حسني حسني شحاتة ،     .  د - 8

 . 1983 ، الكويت، املؤمتر الثاىن للمصارف اإلسالمية، " وتسويق خدماا
حسني حسني شحاتة ، اجلوانب احملاسبية ملشكلة قيـاس وتوزيـع عوائـد             . د - 9

ضمن حبوث خمتارة   ) دراسة فكرية ميدانية  (ات ىف املصارف اإلسالمية     الستثمارا
 ،  1986 ،   املؤمتر العام األول للبنوك اإلسالمية املنعقدة باستنبول بتركيـا        من  

  . 1987االحتاد الدوىل للبنوك اإلسالمية ، 
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، حبـوث   " خصائصه ومشكالته : النظام املصريف االسالمى    "رفيق املصري ،    . د -10
 ثاملركـز العـاملي ألحبـا     ارة من املؤمتر الدوىل الثاىن لالقتصاد االسالمى ،         خمت

  .1985 ، جدة ، االقتصاد االسالمى
 جملة،  "خصائصها ، أمهيتها ، مقومات جناحها     : البنوك اإلسالمية   "مسري الشيخ ،     -11

  ). 1986 ، ديسمرب ، 51العدد (،  البنوك اإلسالمية
ألموال واستخداماا ىف املصارف اإلسالمية   عبد العزيز حممود رجب مصادر ا     . د -12

 ، جامعة عني مشـس كليـة        الة العلمية لالقتصاد والتجارة   والبنوك الربوية ،    
  .1985التجارة ، 

عبد الرمحن هيثم كبارة ، ىف السياسة النقدية واإلحصاءات ، ضمن كتـاب             . د -13
  . 1989 ، بريوت احتاد املصارف العربيةاملصارف اإلسالمية الذى نشره 

فياض عبد املنعم ، التكييف الشرعي لعمليات املصرف اإلسالمي ، برنـامج            . د -14
اخلدمات املصرفية من منظور إسالمي ، املصرف اإلسالمي الدوىل لالسـتثمار           

  .والتنمية
تقييم أداء املصارف اإلسالمية ىف مصر مبـدلول        "حممد حممد على سويلم ،      . د -15

 جامعـة   – ، كلية التجارة     للدراسات التجارية الة املصرية   ،  " املاليةالوساطة  
  ).1985 ، 2 -الد التاسع ، العدد الثاىن(املنصورة ، 

  
  : البحوث والرسائل العلمية  :ًرابعا 

 ىف البنـوك    االسـتثمار أمحد فهمي أبو القمصان ، العوامل املؤثرة على قرارات           - 1
جامعـة املنوفيـة     – ، كلية التجـارة      رسالة دكتوراه غري منشورة   اإلسالمية ،   

1992. 
رسالة ماجستري   الغريب حممود ناصر ، التمويل باملشاركة ىف البنوك اإلسالمية ،            - 2

 .1981 جامعة املنصورة ، –، كلية التجارة غري منشورة 
 جاد الرب عبد السميع حسانني ، مفهوم تعظيم العائد وأثره على سياسـات              - 3

 ، كليـة    كتوراه غري منـشورة   رسالة د توظيف األموال ىف البنوك اإلسالمية ،       
 .1993 جامعة املنصورة ، –التجارة 
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رسـالة   للمصاريف اإلسـالمية ،      املايلعبد الرمحن فائز الشهري ، تقومي األداء         - 4
 كلية االقتصاد واإلدارة ، جامعة امللك عبد العزيـز ،           –ماجستري غري منشورة    

 .هـ1414جدة، 
 للبنوك اإلسالمية ىف    ةاالجتماعيسئولية   عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ، تقييم امل        - 5

 جامعـة   – ، كلية التجارة     رسالة دكتوراه غري منشورة   مجهورية مصر العربية ،     
 .م1990املنصورة 

رسالة ماجـستري غـري     فهد الوقداىن ، دراسة حتليلية للبنك اإلسالمي للتنمية ،           - 6
 .هـ1409 ، جامعة أم القرى ، مكة احملرمة ، منشورة

 ىف البنوك اإلسالمية وكيـف      االستثمارمد الصاوي ، مشكلة      حممد صالح حم   - 7
 .م1990 ، املنصورة ، دار الوفاء ، رسالة دكتوراه منشورةعاجلها اإلسالم ، 

) 1985 – 1981( ىف بنك ديب اإلسـالمي       املايل حممد فؤاد ، حتليل األداء       - 8
 .م1987 ، يونيو 218جملة املال والتجارة ، العدد 

التجربـة  : ، مشاكل توظيف أموال البنـوك اإلسـالمية         نبوية أمحد مصطفى     - 9
 جامعـة القـاهرة ،      – ، كلية التجـارة      رسالة ماجستري غري منشورة   املصرية،  
  .م1989

  
  : اتفاقيات التأسيس والتقارير السنوية والنشرات الدورية  :ًخامسا 

  .البنك اإلسالمي للتنمية ، اتفاقية التأسيس - 1
 .هـ1413قارير السنوية حىت عام البنك اإلسالمي للتنمية ، الت - 2
البنك اإلسالمي للتنمية ، البنك اإلسالمي للتنمية وتسعة عشر عاماً ىف خدمـة              - 3

 . هـ1413التنمية لصاحل األمة اإلسالمية ، 
 .م1989البنك اإلسالمي األردين عقد التأسيس والنظام األساسي ،  - 4
 لالستثمار والتنمية ،    املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، املصرف اإلسالمي الدوىل        - 5

مؤشرات املصارف اإلسالمية ، دراسة وصفية وكمية لثالثة ومخسني مـصرفاً           
 ).م1933/  هـ 1413القاهرة ، (إسالمياً 

بنك فيصل اإلسالمي املصري ، مخسة عشر عاماً من العمل املصريف اإلسـالمي              - 6
 .م1995 / 1994
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 .1981سي ، بيت التمويل الكوييت ، عقد التأسيس والنظام الرئي - 7
 .شركة الراجحى املصرفية لالستثمار ، عقد التأسيس والنظام األساسي - 8
 .بنك فيصل اإلسالمي املصري ، قانون إنشائه ، ونظامه األساسي - 9
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