
التعريف بالمصارف والمصارف االسالمية 

ايمان العقيل . ا



أىداف الفصل : 
نشأة المصارف ومفيوم المصرف ووظائفو 1.
أنواع المصارف بشكل عام 2.
نشأة المصارف اإلسالمية ومفيوم المصرف اإلسالمي 3.
أىداف ووظائف وأنشطة المصارف اإلسالمية4.

ايمان العقيل . ا



 

منشأة غرضيا الرئيسي تجميع المدخرات والقيام بمنح : التعريف األول 
. األعمال األخرى المرتبطة بيذه األغراضالقروض باإلضافة إلى بعض 

منشأة مالية تتاجر بالنقود وليا غرض رئيسي ىو العمل : التعريف الثاني 
كوسيط بين رؤوس األموال التي تسعى لمبحث عن مجاالت االستثمار وبين 

. تسعى لمبحث عن رؤوس األموالمجاالت االستثمار التي 

(:البنك)مفيوم المصرف 

ايمان العقيل . ا



التعريفين ال يعتبران تعاريف كاممة حيث أن ىذين                 
وأخرى ال تعطي , ىناك بنوك ال تقبل الودائع ومع ذلك تعتبر بنوًكا

إال أن ىذا التعريف غالًبا ما يستخدم , قروض وتعتبر أيضا بنوك
 .لمداللة عمى معنى كممة بنك 

(:البنك)مفيوم المصرف 

ايمان العقيل . ا



 
:نشأة المصارف

نشأت المصارف الحديثة خالل النيضة األوروبية •
في مدينة البندقية ولفظة بنك ىي *  1587عام 

لفظة ذات منشأ إيطالي وتنطق بانكو في األصل 
حيث تعني المنضدة التي كان الصيارفة 

.يستخدمونيا لمعامالت المراجعين 
بينما كممة مصرف في المغة العربية تعني المكان •

.الذي يتم فيو بيع النقد بالنقد 

ايمان العقيل . ا



وظائف البنوك  

االعتمادات المستنديةادارة النقدية 

بيع وشراء وتحصيل
األوراق التجارية 

ادارة االستثمارات 
(قصيرة األجل) المؤقتو 

ادارة عمميات االكتتاب 
في األسيم والسندات

اصدار خطابات 
الضمان

االقراضتجميع الودائع

وسيط مالي التحويالت المالية 

ايمان العقيل . ا



ايمان العقيل . ا

:المصارفأنواع 
:  توجد أنواع مختمفة لمبنوك ويمكن أن  تنقسم البنوك إلى األنواع التالية

البنوك اإلسالمية البنوك الغير تجارية البنوك التجارية 

بنوك متخصصة بنوك االستثمار بنوك االدخار 

صناعية  عقارية  زراعية 



نشأة المصارف اإلسالمية 
 ترتبط نشأة البنوك اإلسالمية بالصحوة اإلسالمية التي ظيرت في

القرن الحالي وكانت أول محاولة أو تجربة لتنفيذ ىذه الفكرة في 
منطقة ريفية في باكستان في نياية الخمسينيات أما التجربة الثانية 

م أال أنيا لم تستمر إال 1963فكانت في الريف المصري في عام 
.بضع سنوات

 تأسس بمصر بنك ناصر االجتماعي الذي نص  1971وفي عام
قانون إنشائو عمى عدم التعامل بالفوائد أخذًا وعطاء والذي جذب 

.قدرًا ال بأس بو من االىتمام 

ايمان العقيل . ا



نشأة المصارف اإلسالمية 

:                                                             أنشييييييم ألول مييييييرة مصييييييرفان إسييييييالميان, ىمييييييا 1975وفييييييي عييييييام 
بجييدة وىييو مؤسسيية دولييية لمتمويييل ( البنييك اإلسييالمي لمتنمييية ) :األول

اإلنمييييائي وتنمييييية التجييييارة الخارجييييية وتييييوفير وسييييائل التييييدريب والقيييييام 
باألبحيياث الالزمييية وتشيييارك فيييو جمييييع اليييدول اإلسييالمية ليييدعم التنميييية 
االقتصييادية والتقييدم االجتميياعي لشييعوب الييدول األعضيياء وفقييًا لمبييادئ 

.                                                                        الشريعة اإلسالمية
الثاني: )بنك دبي اإلسالمي( الذي يعتبر البداية الحقيقية لمعمل 

. المصرفي اإلسالمي إذ تتميز بكامل الخدمات المصرفية التي يقدميا

ايمان العقيل . ا



نشأة المصارف اإلسالمية 
 بمكيية المكرميية كجييياز  1977ظييير االتحيياد الييدولي لممصييارف اإلسييالمية عييام

ييدف إلى دعم اليروابط بيين البنيوك اإلسيالمية, وتوثييق أواصير التعياون بينيميا, 
والتنسييييق بيييين أنشيييطتيا وتأكييييد طابعييييا اإلسيييالمي, ويعميييل عميييى نشييير فكيييرة 

.      المصارف اإلسالمية ويساىم في إنشاؤىا
 ظير بنك فيصل المصري, وبنك فيصل السوداني, وبيت التمويل  1977عام في

, وبنك 1978الكويتي, ثم البنك اإلسالمي األردني لمتمويل واالستثمار عام 
م, فالمصرف الدولي لالستثمار و التنمية عام  1979لوكسمبرج اإلسالمي عام 

م 1983م, فمصرف قطر اإلسالمي عام  1980
  باإلضافة إلى وجود العديد من المصارف و البنوك اإلسالمية التي ما زالت تحت

التأسيس في دول متعددة إسالمية و غير إسالمية, بل و األكثر من ذلك ظيور 
.فروع إسالمية لبنوك غير إسالمية 

ايمان العقيل . ا



:مفيوم المصرف اإلسالمي
ىي مؤسسات مالية إسالمية تقوم بأداء الخدمات المصرفية والمالية, 
كما تباشر أعمال التمويل واالستثمار في المجاالت المختمفة في ضوء 

قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية, وذلك بيدف المساىمة في غرس 
القيم والمثل والخمق اإلسالمية في مجال المعامالت, والمساعدة في 

تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية من تشغيل األموال

ايمان العقيل . ا



:أىداف المصارف اإلسالمية 
 البيان اإلسالمية المالية لممؤسسات والمراجعة المحاسبة ىيئة أصدرت

 المالية المحاسبة أىداف منو السادسة الفقرة فى أوضحت ,( 1 ) رقم
 : التالى النحو عمى اإلسالمية المصارف فى
 ذلك فى بما العالقة ذات األطراف كافة والتزامات حقوق تحديد 1.

 بمقتضى المكتممة غير واألنشطة العمميات عمى المترتبة الحقوق
 واإلحسان العدل مفاهيم من ومقاصدها ، اإلسالمية الشريعة أحكام

  . اإلسالمى التعامل بأخالقيات وااللتزام
 

ايمان العقيل . ا



:أىداف المصارف اإلسالمية 
 اإلسالمية المصارف وحقوق لموجودات الحماية توفير فى اإلسهام1.

  . االستثمارية الحسابات أصحاب مثل المختمفة األطراف وحقوق
 االلتزام وتشجيع واإلنتاجية اإلدارية الكفاية رفع فى اإلسهام 2.

 بالشريعة االلتزام وتشجيع الموضوعة واألهداف بالسياسات
 . والمعامالت والعمميات األنشطة جميع فى اإلسالمية

 هذه لمستخدمى المالية التقارير خالل من مفيدة معمومات تقديم 3.
 مع تعاممهم فى المشروعة قراراتهم اتخاذ من يمكنهم بما التقارير

  . المصارف

ايمان العقيل . ا



:وأنشطة المصارف اإلسالميةوظائف 
فييي سييبيل تحقيييق المصييارف اإلسييالمية ألىييدافيا, تقييوم 

:بعدد من الوظائف, منيا ما يمي

ايمان العقيل . ا



: في مجال االستثمار: أوال
شراء السمع والمنتجات الجاهزة أو الموواد بقصود تأجيرهوا  -أ

أو بيعهوووووا نقوووووداس أو بالتقسووووويط، والبيوووووع بالمرابحوووووة أو السووووومم، 
والقيام بعمميات االستيراد والتصدير، والتخميص عمى السمع 

.وتخزينها
القيووام باالسووتثمار أو المشوواركة أو المضوواربة فوو  كافووة  -ب

.المشاريع التجارية والصناعية والزراعية والعقارية
االتجار فو  المعوادن النفيسوة وفو  بعوه األسوهم وفو   -ج

.العمالت األجنبية 
القيووام بكافووة دراسووات الجوودود االقتصووادية لمتعوورف عمووى  -د

.جدود الفرص االستثمارية المتاحة لمبنك ولمغير
ايمان العقيل . ا



 :في مجال الخدمات المصرفية: ثانيا
حيووث يمكوون لممصوورف اإلسووالم  أن يقوودم خوودمات مصوورفية مختمفووة 

:مقابل عمولة أو سمسرة مثل
قبووووول الودالووووع عمووووى اخووووتالف أنواعهووووا مووووع التفووووويه باالسووووتثمار  -أ

.حسب طمب العميل
تحصووووويل الشووووويكات لحسووووواب العموووووالء مقابووووول عمولوووووة، وكوووووذلك  -ب

.تحصيل الكمبياالت مقابل عمولة
تحويل األموال من بنك ألخر ف  نفس الدولة أو ف  دولة أخرد  -ج

بموجب شويكات أو  حوواالت أو أوامور دفوع لممراسومين بالخوارج مقابول 
.عمولة معينة

.وقبول رهن لهذه العممية( الكفاالت)تقديم خطابات الضمان  -د
فووووتت اعتمووووادات سووووواء لتنفيووووذ عمميووووات مشوووواركة أو مرابحووووة أو  -هووووو

.خاصة بالعمالء مقابل عمولة
الخاصووووووووة بووووووووالعمالء ( األسووووووووهم)شووووووووراء وحفوووووووو  األوراق الماليووووووووة  -و

صدار األسوهم لحسواب الشوركات مقابول  وتحصيل كوبونات أرباحها وا 
ايمان العقيل . ا.عمولة



 :في مجال التكافل االجتماعي: ثالثا
جمووووع حصوووويمة الزكوووواة المشووووروعة عمووووى رأس مووووال البنووووك  -أ

والمبووالا المودعووة موون العمووالء أو موون الغيوور وتوزيعهووا طبقوواس 
.لمصارفها المشروعة

.إنشاء صناديق تعاونية لمتأمين ضد المخاطر -ب
القووووووروه )موووووونت القووووووروه االجتماعيووووووة بوووووودون فوالوووووود  -ج

(. الحسنة
.المساهمة ف  حل مشكمة البطالة بالمجتمع -د

.مساعدة اليتامى والمساكين والمحتاجين -هو 

ايمان العقيل . ا


