






 دار سليمان امليمان للنرش والتوزيع، ١٤٤٢هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

املجموعة الرشعية يف بنك الجزيرة
تجربة بنك الجزيرة يف التحول إىل املالية اإلسالمية. / 
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الكتاب  من  جزء  أي  طبع  يجوز  وال  والتوزيع،  للنرش  امليمان  لدار  محفوظة  والنرش  الطبع  حقوق  جميع 
أو  ترجمته ألي لغة أو نقله أو حفظه ونسخه عىل أية هيئة أو  نظام إلكرتوني أو  عىل اإلنرتنت دون موافقة 

كتابية من النارش إال يف حاالت االقتباس املحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر املصدر.

جرى تنضيد الكتاب وتجهيزه للطباعة باستخدام برنامج أدوبي إنديزاين، وإدراج اآليات القرآنية بالرسم 
العثماني وفًقا لطبعة مجمع امللك فهد األخرية باستخدام برنامج «مصحف النرش لإلنديزاين» اإلصدار: 
(متعدد الروايات) وهي أداة برمجية plug-ins مطورة بواسطة رشكة الدار العربية لتقنية املعلومات 

www.arabia-it.com الرائدة يف مجال الربمجيات املتقدمة لخدمة الرتاث اإلسالمي.
الخطوط وتصميم الغالف : دار امليمان للنرش والتوزيع

الطبعة األوىل ١٤٤٣هجري - ٢٠٢١م
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تقديم بقلمتقديم بقلم
رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرةرئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة
المهندس/ طارق بن عثمان القصبيالمهندس/ طارق بن عثمان القصبي

 ، ، الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصالةُ والسالمُ على أشرفِ المرسلين نبيِّنا محمدٍ الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصالةُ والسالمُ على أشرفِ المرسلين نبيِّنا محمدٍ
وعلى آله وصحبه أجمعين.  وعلى آله وصحبه أجمعين.  

وبعد:وبعد:
يُســعدني بالنيابة عن أعضاء مجلــس إدارة بنك الجزيــرة أنْ أقدم لكم هذه يُســعدني بالنيابة عن أعضاء مجلــس إدارة بنك الجزيــرة أنْ أقدم لكم هذه 
بة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمية» التي ترصد  التي ترصد  بة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمية»«تجرِ الدراســة بعنوان: الدراســة بعنوان: «تجرِ
ل الكامل إلــى تطبيق المعامالت المتوافقة مع أحكام  بة البنك الفريدة في التحوّ ل الكامل إلــى تطبيق المعامالت المتوافقة مع أحكام تجرِ بة البنك الفريدة في التحوّ تجرِ
الشــريعة، وتقديم نموذج يُحتذ به في صناعة المالية اإلســالمية؛ ليصبح أول بنك الشــريعة، وتقديم نموذج يُحتذ به في صناعة المالية اإلســالمية؛ ليصبح أول بنك 

. ل إلى المصرفية اإلسالمية تحوالً كامالً .تقليدي في المملكة يتحوَّ ل إلى المصرفية اإلسالمية تحوالً كامالً تقليدي في المملكة يتحوَّ
قات، وبفضل الله  قات، وبفضل الله لقد واجهتْ عملية التحول سلسلةً طويلةً من التحديات والمعوِّ لقد واجهتْ عملية التحول سلسلةً طويلةً من التحديات والمعوِّ
ك بنك الجزيــرة ومجالس إدارته  الَّ ك بنك الجزيــرة ومجالس إدارته ثمَّ بدعم البنك المركزي الســعودي، وبإصــرار مُ الَّ ثمَّ بدعم البنك المركزي الســعودي، وبإصــرار مُ
المتعاقبة، وإدارته التنفيذية، وقناعتهم الراســخة في جدو تبنِّي هذا المشروع الرائد، المتعاقبة، وإدارته التنفيذية، وقناعتهم الراســخة في جدو تبنِّي هذا المشروع الرائد، 
ج  ج اســتطاع البنك تجاوز هذه التحديات بواسطة اختيار منهج اإلحالل المرحلي المتدرِّ اســتطاع البنك تجاوز هذه التحديات بواسطة اختيار منهج اإلحالل المرحلي المتدرِّ

.خالل زمنٍ يصل إلى تسع سنوات، فصنعت قصة نجاح مميزة وجديرة بأنْ تُرو.خالل زمنٍ يصل إلى تسع سنوات، فصنعت قصة نجاح مميزة وجديرة بأنْ تُرو
ين وعموم  ين وعموم إننــا في بنك الجزيــرة إذْ نُهدي هذه الدراســة للباحثيــن والمهتمِّ إننــا في بنك الجزيــرة إذْ نُهدي هذه الدراســة للباحثيــن والمهتمِّ
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

م قيمةً مضافةً إلى الدراســات والبحــوث في مجال المالية  م قيمةً مضافةً إلى الدراســات والبحــوث في مجال المالية المجتمــع؛ لنأمل أن نقدِّ المجتمــع؛ لنأمل أن نقدِّ
ل كي  د الطريق للمؤسســات المالية األخر الراغبة في التحوّ ل كي اإلســالمية، وأن نمهِّ د الطريق للمؤسســات المالية األخر الراغبة في التحوّ اإلســالمية، وأن نمهِّ
طًى ثابتة نحو التحول إلى المصرفية اإلســالمية، وهو ما سيُساهم في جعل  طًى ثابتة نحو التحول إلى المصرفية اإلســالمية، وهو ما سيُساهم في جعل تخطو بخُ تخطو بخُ

ا للمالية اإلسالمية. ا للمالية اإلسالمية.المملكة العربية السعودية مركزً المملكة العربية السعودية مركزً
بة الرائدة،  م الشــكر والتقدير إلى جميع مَن ســاهم في هذه التجرِ بة الرائدة، وأودُّ أن أقدِّ م الشــكر والتقدير إلى جميع مَن ســاهم في هذه التجرِ وأودُّ أن أقدِّ
وأخصُّ بالذكر األســتاذ مشــاري بن إبراهيم المشــاري، الرئيس التنفيذي في بداية وأخصُّ بالذكر األســتاذ مشــاري بن إبراهيم المشــاري، الرئيس التنفيذي في بداية 
مرحلــة التحول، والدكتور محمد بن ســعيد الغامدي، الذي تولّى منصب مســاعد مرحلــة التحول، والدكتور محمد بن ســعيد الغامدي، الذي تولّى منصب مســاعد 
ا  ا المدير العام للخدمات المصرفية اإلســالمية، وأشــرف على مشروع التحول إشرافً المدير العام للخدمات المصرفية اإلســالمية، وأشــرف على مشروع التحول إشرافً
ا، والدكتور محمد بن علي القري، عضو اللجنة االستشــارية التحضيرية عند  ا، والدكتور محمد بن علي القري، عضو اللجنة االستشــارية التحضيرية عند مباشــرً مباشــرً
تكوين اللجنة الشــرعية عام تكوين اللجنة الشــرعية عام ١٩٩٨١٩٩٨م، واألســتاذ الحم بن حمد الناصر، أمين اللجنة م، واألســتاذ الحم بن حمد الناصر، أمين اللجنة 

الشرعية حينذاك.الشرعية حينذاك.
م الشــكر للدكتور فهد بن علي العليان، رئيس المجموعة  م الشــكر للدكتور فهد بن علي العليان، رئيس المجموعة كما ال يفوتني أن أقدِّ كما ال يفوتني أن أقدِّ
ا  ا الشرعية ومجموعة المسؤولية االجتماعية، وفريق العمل الحاليين الذين بذلوا جهودً الشرعية ومجموعة المسؤولية االجتماعية، وفريق العمل الحاليين الذين بذلوا جهودً

مقدرة إلنجاز هذه الدراسة التوثيقية. مقدرة إلنجاز هذه الدراسة التوثيقية. 
وأقدم أوفر الشــكر وأجزله لقيادتنا الرشيدة التي وفّرت البيئة التي تساعد على وأقدم أوفر الشــكر وأجزله لقيادتنا الرشيدة التي وفّرت البيئة التي تساعد على 

ا. ا والمصارف خصوصً ا.النجاح لقطاع األعمال عمومً ا والمصارف خصوصً النجاح لقطاع األعمال عمومً
ا..  ا.. وختامً وختامً

نشــكر المولى نشــكر المولى  على توفيقه وإحســانه لتحقيق هذه النجاح، فالحمد لله  على توفيقه وإحســانه لتحقيق هذه النجاح، فالحمد لله 
رب العالمين.رب العالمين.
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تقديم رئيس اللجنة الشرعيةتقديم رئيس اللجنة الشرعية
عبد الله بن سليمان المنيععبد الله بن سليمان المنيع

الحمد لله ربّ العالمين، والصالةُ والسالمُ على أشرف المرسلين نبيِّنا محمد، الحمد لله ربّ العالمين، والصالةُ والسالمُ على أشرف المرسلين نبيِّنا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد:وبعد:
السادة الباحثين والقراء الكرام..السادة الباحثين والقراء الكرام..

بة عبر إصدار  بة عبر إصدار  أنْ منّ علــى بنك الجزيرة بتوثيق هــذه التجرِ أحمــد الله أحمــد الله  أنْ منّ علــى بنك الجزيرة بتوثيق هــذه التجرِ
بة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمية»، والتي تحكي ، والتي تحكي  بة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمية»«تجرِ دراسة بعنوان: دراسة بعنوان: «تجرِ

قصة نجاح البنك في التحول الكامل إلى المصرفية اإلسالمية.قصة نجاح البنك في التحول الكامل إلى المصرفية اإلسالمية.
لقد وفقنا الله لقد وفقنا الله  في اللجنة الشــرعية بعضوية أخويّ معالي الشــيخ  في اللجنة الشــرعية بعضوية أخويّ معالي الشــيخ 
الدكتور/ عبــد الله بن محمد المطلــق، وفضيلة الدكتور/ محمد بــن علي القري، الدكتور/ عبــد الله بن محمد المطلــق، وفضيلة الدكتور/ محمد بــن علي القري، 
بالمشاركة في هذه الدراسة واإلشراف عليها أثناء مراحل إعدادها وحتى االنتهاء منها.بالمشاركة في هذه الدراسة واإلشراف عليها أثناء مراحل إعدادها وحتى االنتهاء منها.
ر لنا مشــاركة إخواننا في مجلــس إدارة بنك  ر لنا مشــاركة إخواننا في مجلــس إدارة بنك  أنْ قدَّ إن مــن فضل اللــه إن مــن فضل اللــه  أنْ قدَّ
ل بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية، وما  ل بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية، وما الجزيرة منذ البدايات األولى لمشروع تحوّ الجزيرة منذ البدايات األولى لمشروع تحوّ
واجهه من تحديات استدعت العمل الجادّ واالجتهاد وبذل الوسع في ضبط عمليات واجهه من تحديات استدعت العمل الجادّ واالجتهاد وبذل الوسع في ضبط عمليات 
التحول وإتمامها على الوجه المطلوب، وقد تحقق هذا النجاح بفضل الله، ثم جهود التحول وإتمامها على الوجه المطلوب، وقد تحقق هذا النجاح بفضل الله، ثم جهود 

ك ومسؤولين وموظفين. الّ ك ومسؤولين وموظفين.كل القائمين على هذا المشروع المبارك من مُ الّ كل القائمين على هذا المشروع المبارك من مُ
ا على  بــة تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية لتُعدُّ دليالً واضحً ا على إن تجرِ بــة تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية لتُعدُّ دليالً واضحً إن تجرِ
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

إمكانية تحول المؤسســات التقليدية للعمل وفق أحكام الشــريعة متى صدقت النية إمكانية تحول المؤسســات التقليدية للعمل وفق أحكام الشــريعة متى صدقت النية 
د العمل المخلص الجاد.  د العمل المخلص الجاد. ووجِ ووجِ

بة  بة وإنني في هذا المقام ألهيب بالمؤسســات المالية أن تستفيد من هذه التجرِ وإنني في هذا المقام ألهيب بالمؤسســات المالية أن تستفيد من هذه التجرِ
المميزة لإلقــدام على التحول الكامل إلــى المصرفية اإلســالمية؛ لتحقيق مقاصد المميزة لإلقــدام على التحول الكامل إلــى المصرفية اإلســالمية؛ لتحقيق مقاصد 

الشريعة في تطبيق التعامالت المالية اإلسالمية.الشريعة في تطبيق التعامالت المالية اإلسالمية.
م بالشــكر والتقدير إلى الذين ساهموا في  م بالشــكر والتقدير إلى الذين ساهموا في وال يســعني في الختام سو التقدّ وال يســعني في الختام سو التقدّ
بة، وأخص بالذكر المهندس/ طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس  بة، وأخص بالذكر المهندس/ طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إنجاز هذه التجرِ إنجاز هذه التجرِ
ا في المجلس أثناء فترة التحول،  ا لها منذ أن كان عضوً ا في المجلس أثناء فترة التحول، اإلدارة الحالي، الذي كان داعمً ا لها منذ أن كان عضوً اإلدارة الحالي، الذي كان داعمً
والدكتور عبد الســتار بن عبد الكريم أبو غدة والدكتور عبد الســتار بن عبد الكريم أبو غدة  الذي كانت له إسهاماته الجليلة  الذي كانت له إسهاماته الجليلة 
لة عام ١٩٩٨١٩٩٨م، وطوال فترات م، وطوال فترات  ا في اللجنة االستشارية التحضيرية المشكّ لة عام مذْ كان عضوً ا في اللجنة االستشارية التحضيرية المشكّ مذْ كان عضوً
عضويته المتعاقبة في اللجنة الشرعية، والدكتور حمزة بن حسين الفعر، عضو اللجنة عضويته المتعاقبة في اللجنة الشرعية، والدكتور حمزة بن حسين الفعر، عضو اللجنة 

الشرعية مدة عضويته في اللجنة.الشرعية مدة عضويته في اللجنة.
أســأل اللــه أســأل اللــه  أن يبارك في هذه الجهــود، ويخلص النيات له ســبحانه،  أن يبارك في هذه الجهــود، ويخلص النيات له ســبحانه، 

والصالة والسالم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.والصالة والسالم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ملخص الدراسةملخص الدراسة

هدف الدراسة ومنهجيتها:هدف الدراسة ومنهجيتها:
ل بنك الجزيرة من بنك تقليدي إلى  ل بنك الجزيرة من بنك تقليدي إلى تهدف هذه الدراسة إلى توثيق عملية تحوّ تهدف هذه الدراسة إلى توثيق عملية تحوّ
بنك إسالمي، ورصدها، وعرض مراحلها، ومناهجها، وتحدياتها، وكيفية تجاوزها، بنك إسالمي، ورصدها، وعرض مراحلها، ومناهجها، وتحدياتها، وكيفية تجاوزها، 

بة الناجحة. بة الناجحة.ثم تحليل ما مضى من معلومات؛ من أجل إفادة العالم بهذه التجرِ ثم تحليل ما مضى من معلومات؛ من أجل إفادة العالم بهذه التجرِ
واعتمدتِ الدراســةُ على استقراء الدراسات الســابقة التي رصدت تجارب واعتمدتِ الدراســةُ على استقراء الدراسات الســابقة التي رصدت تجارب 
ل للمالية اإلســالمية، ســواء على المســتو المحلي أو اإلقليمي أو الدولي،  ل للمالية اإلســالمية، ســواء على المســتو المحلي أو اإلقليمي أو الدولي، التحوّ التحوّ
وعلى تحليل التقارير والوثائق، والمقابالت المتخصصة التي أجراها فريق الدراســة وعلى تحليل التقارير والوثائق، والمقابالت المتخصصة التي أجراها فريق الدراســة 
بة، وأســرار النجاح، وأبرز  ف على خفايــا التجرِ بة، وأســرار النجاح، وأبرز مع المســؤولين في البنــك؛ للتعرُّ ف على خفايــا التجرِ مع المســؤولين في البنــك؛ للتعرُّ

الصعوبات التي واجهوها في طريقهم. الصعوبات التي واجهوها في طريقهم. 
م إضافــةً جديدةً من خالل عرض  ا ســبقها بأنها تقدِّ م إضافــةً جديدةً من خالل عرض وتتميز هذه الدراســة عمّ ا ســبقها بأنها تقدِّ وتتميز هذه الدراســة عمّ

بة بنك الجزيرة». بة رائدة لم تُدرس من قبل، وهي «تجرِ بة بنك الجزيرة».تجرِ بة رائدة لم تُدرس من قبل، وهي «تجرِ تجرِ
وسوف نعرض فيما يلي ملخص نتائج الدراسة من خالل المحاور التالية:وسوف نعرض فيما يلي ملخص نتائج الدراسة من خالل المحاور التالية:

تطور المالية اإلسالمية:تطور المالية اإلسالمية:
تمثل المالية اإلسالمية أحد الجوانب التطبيقية التي تقوم على القيم واألحكام تمثل المالية اإلسالمية أحد الجوانب التطبيقية التي تقوم على القيم واألحكام 
الشــرعية المســتمدة من القرآن الكريم والســنة النبوية، وفي مقدمتها: تحريم الربا، الشــرعية المســتمدة من القرآن الكريم والســنة النبوية، وفي مقدمتها: تحريم الربا، 



١٢١٢

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

والغــرر الفاحش في عقود التمويــل، واالرتكاز بدالً عن ذلك علــى عقود التمويل والغــرر الفاحش في عقود التمويــل، واالرتكاز بدالً عن ذلك علــى عقود التمويل 
القائمة على البيوع الجائزة، مع المشاركة بمختلف صورها. القائمة على البيوع الجائزة، مع المشاركة بمختلف صورها. 

بدأت التجارب األولى للمالية اإلســالمية في ســتينيات القرن الماضي، من بدأت التجارب األولى للمالية اإلســالمية في ســتينيات القرن الماضي، من 
خالل مبادرات متفرقة في عدد من الدول اإلســالمية، ثــم امتدت لنحو نصف قرن خالل مبادرات متفرقة في عدد من الدول اإلســالمية، ثــم امتدت لنحو نصف قرن 
بعد مرحلة طويلة من التنظير، وكانت المرحلة األهم في مسيرة المالية اإلسالمية هي بعد مرحلة طويلة من التنظير، وكانت المرحلة األهم في مسيرة المالية اإلسالمية هي 
مرحلة التوسع واالنتشار التي بدأت من سبعينيات القرن الماضي إلى الوقت الراهن، مرحلة التوسع واالنتشار التي بدأت من سبعينيات القرن الماضي إلى الوقت الراهن، 
وتشير اإلحصاءات المتوافرة إلى أن المؤسسات المالية اإلسالمية أصبحت في حقبة وتشير اإلحصاءات المتوافرة إلى أن المؤسسات المالية اإلسالمية أصبحت في حقبة 
التوســع واالنتشار من أبرز التغيرات التي شهدها القطاع المالي العالمي، حيث نمت التوســع واالنتشار من أبرز التغيرات التي شهدها القطاع المالي العالمي، حيث نمت 

ا، وانتشرت في مساحة واسعة من العالم. ا، وانتشرت في مساحة واسعة من العالم.األصول التي تديرها نموا كبيرً األصول التي تديرها نموا كبيرً
وفي حقبة االنتشــار والتوسع هذه لوحظ وجود تفاوت واضح في منهج تنظيم وفي حقبة االنتشــار والتوسع هذه لوحظ وجود تفاوت واضح في منهج تنظيم 
عمل المؤسسات المالية اإلسالمية من قبل األجهزة اإلشرافية في الدول المختلفة: ففي عمل المؤسسات المالية اإلسالمية من قبل األجهزة اإلشرافية في الدول المختلفة: ففي 
هت دول نحو تطبيق المالية اإلســالمية دفعةً واحدةً على جميع المؤسسات  هت دول نحو تطبيق المالية اإلســالمية دفعةً واحدةً على جميع المؤسسات حين توجَّ حين توجَّ
المالية، اتجهت دول أخر إلى نظام ثنائي تعمل فيه المؤسســات المالية اإلســالمية المالية، اتجهت دول أخر إلى نظام ثنائي تعمل فيه المؤسســات المالية اإلســالمية 
 مــع نظيرتها التقليدية بأنظمــة أو تعليمات خاصة، وفي المقابــل، تركت دول أخر مــع نظيرتها التقليدية بأنظمــة أو تعليمات خاصة، وفي المقابــل، تركت دول أخر
األمر إلى قو السوق، فسمحت بإنشاء المؤسسات المالية اإلسالمية بناء على طلب األمر إلى قو السوق، فسمحت بإنشاء المؤسسات المالية اإلسالمية بناء على طلب 
العمالء ورغبتهم، على أن يكون ذلك تحت أنظمة موحدة تحكم جميع المؤسســات العمالء ورغبتهم، على أن يكون ذلك تحت أنظمة موحدة تحكم جميع المؤسســات 
ا على ضمان استقرار النظام المالي بغضِّ النظر عن طبيعة العقود  ا على ضمان استقرار النظام المالي بغضِّ النظر عن طبيعة العقود المالية، وترتكز أساسً المالية، وترتكز أساسً

المستخدمة، وهو ما سارت عليه األجهزة اإلشرافية في المملكة العربية السعودية.المستخدمة، وهو ما سارت عليه األجهزة اإلشرافية في المملكة العربية السعودية.
فأدَّ هذا الطلب على خدمات المالية اإلســالمية عالميا ومحليا إلى تســارع فأدَّ هذا الطلب على خدمات المالية اإلســالمية عالميا ومحليا إلى تســارع 
المؤسسات المالية التقليدية إلى التحول جزئيا أو كليا نحو المالية اإلسالمية من أجل المؤسسات المالية التقليدية إلى التحول جزئيا أو كليا نحو المالية اإلسالمية من أجل 
جذب شــريحة جديدة من العمالء مع المحافظة على العمــالء الحاليين. وفي حالة جذب شــريحة جديدة من العمالء مع المحافظة على العمــالء الحاليين. وفي حالة 
المملكة، أتاح الطلب المستمر على خدمات المالية اإلسالمية حسب النموذج الذي المملكة، أتاح الطلب المستمر على خدمات المالية اإلسالمية حسب النموذج الذي 
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يسمح باالستجابة لهذا الطلب، فرصة مواتية لنشوء مؤسسات مالية إسالمية جديدة، يسمح باالستجابة لهذا الطلب، فرصة مواتية لنشوء مؤسسات مالية إسالمية جديدة، 
أو تحول مؤسسات تقليدية قائمة إلى المالية اإلسالمية.أو تحول مؤسسات تقليدية قائمة إلى المالية اإلسالمية.

بة إحد هذه المؤسســات التقليدية،  بة إحد هذه المؤسســات التقليدية، لذلك تأتي هذه الدراســة لتوثِّــق تجرِ لذلك تأتي هذه الدراســة لتوثِّــق تجرِ
ا في هذا المجال، خاصة مع تزايد الطلب على  ا في هذا المجال، خاصة مع تزايد الطلب على وهي بنك الجزيــرة باعتباره مثاالً رائدً وهي بنك الجزيــرة باعتباره مثاالً رائدً
معرفة استراتيجيات التحول، وتفاصيل تنفيذها سواء من قبل العديد من المؤسسات معرفة استراتيجيات التحول، وتفاصيل تنفيذها سواء من قبل العديد من المؤسسات 
 المالية أو من األجهزة اإلشرافية؛ مما يبرز أهمية هذه الدراسة التي تروي قصة إحد المالية أو من األجهزة اإلشرافية؛ مما يبرز أهمية هذه الدراسة التي تروي قصة إحد

التجارب الرائدة في التحول إلى المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية.التجارب الرائدة في التحول إلى المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية.
قرار التحول إلى المالية اإلسالمية:قرار التحول إلى المالية اإلسالمية:

يقصد بالتحول إلى المالية اإلسالمية: يقصد بالتحول إلى المالية اإلسالمية: ترك المؤسسة المالية التقليدية المعامالتِ ترك المؤسسة المالية التقليدية المعامالتِ 
عدُّ التحول كامالً إال إذا شمل  عدُّ التحول كامالً إال إذا شمل . وال يُ التقليدية، وانتقالها إلى معامالت المالية اإلسالميةالتقليدية، وانتقالها إلى معامالت المالية اإلسالمية. وال يُ
جميع منتجات المؤسسة، ومصادر األموال واستخدامها. ولقد كان قرار بنك الجزيرة جميع منتجات المؤسسة، ومصادر األموال واستخدامها. ولقد كان قرار بنك الجزيرة 
 ، ا منذ اليوم األول؛ ليكون تحوالً كامالً ا واضحً ، بالتحول إلى المالية اإلســالمية قرارً ا منذ اليوم األول؛ ليكون تحوالً كامالً ا واضحً بالتحول إلى المالية اإلســالمية قرارً
بة؛ ألنه قرار بُنــي على القناعة بالمالية  ا في هذه التجرِ بة؛ ألنه قرار بُنــي على القناعة بالمالية وأن يكــون بنك الجزيرة رائــدً ا في هذه التجرِ وأن يكــون بنك الجزيرة رائــدً
اإلســالمية، وأنها الخيار الصحيح، والفرصة الواعدة لنجاح عملية التحول مع زيادة اإلســالمية، وأنها الخيار الصحيح، والفرصة الواعدة لنجاح عملية التحول مع زيادة 

الطلب على منتجات المالية اإلسالمية في المملكة.الطلب على منتجات المالية اإلسالمية في المملكة.
منهج تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية:منهج تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية:

بة  بة شــرع بنك الجزيرة في التخطيــط لعملية التحول الكامــل دون وجود تجرِ شــرع بنك الجزيرة في التخطيــط لعملية التحول الكامــل دون وجود تجرِ
مماثلة ســابقة واضحة يمكن االســتفادة منها، ولهذا ســارع البنك بعد صدور قرار مماثلة ســابقة واضحة يمكن االســتفادة منها، ولهذا ســارع البنك بعد صدور قرار 
التحــول لتأليف لجنة مهمتها بناء خطة للتحــول وفق منهج واضح، يتضمن تفاصيل التحــول لتأليف لجنة مهمتها بناء خطة للتحــول وفق منهج واضح، يتضمن تفاصيل 

العملية االنتقالية للتحول والتصحيح، دونما اإلضرار بما أنجزه البنك في السابق.العملية االنتقالية للتحول والتصحيح، دونما اإلضرار بما أنجزه البنك في السابق.
وقد فاضلت اللجنة بين منهجين للتحول هما:وقد فاضلت اللجنة بين منهجين للتحول هما:
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

منهج اإلزاحة: منهج اإلزاحة: بإنشــاء مؤسســة إسالمية ناشــئة (افتراضية) داخل بإنشــاء مؤسســة إسالمية ناشــئة (افتراضية) داخل   - -١
البنك؛ يكون لها رأس مال مســتقل، وإدارة مستقلة، وقاعدة عمالء البنك؛ يكون لها رأس مال مســتقل، وإدارة مستقلة، وقاعدة عمالء 
ومنتجات خاصة، على أن تتمدد هذه المؤسســة الناشــئة مع الزمن، ومنتجات خاصة، على أن تتمدد هذه المؤسســة الناشــئة مع الزمن، 
ويزيد حجم أنشــطتها على حساب نشاط البنك الكبير إلى أن تكتمل ويزيد حجم أنشــطتها على حساب نشاط البنك الكبير إلى أن تكتمل 

عملية التحول.عملية التحول.
منهــج اإلحالل: بوضع خطة زمنية مفصلة إلحالل منتجات إســالمية بوضع خطة زمنية مفصلة إلحالل منتجات إســالمية  منهــج اإلحالل: -   -٢
بديلــة عن جميع المنتجات التقليديــة، وتطبيقها تدريجيا إلى أن يصل بديلــة عن جميع المنتجات التقليديــة، وتطبيقها تدريجيا إلى أن يصل 
البنك في نهايــة مرحلة التحول إلــى تحقيق صفة المؤسســة المالية البنك في نهايــة مرحلة التحول إلــى تحقيق صفة المؤسســة المالية 

اإلسالمية الخالصة.اإلسالمية الخالصة.
ووضعت معايير للمفاضلة بين هذين المنهجين وهي:ووضعت معايير للمفاضلة بين هذين المنهجين وهي:

 .المحافظة على قاعدة العمالء الحالية.المحافظة على قاعدة العمالء الحالية
  تجنب المنافســة الضــارة داخل البنك بين القســم التقليدي والقســم تجنب المنافســة الضــارة داخل البنك بين القســم التقليدي والقســم

اإلسالمي.اإلسالمي.
 .سهولة مراقبة عملية التحول من مجلس اإلدارة.سهولة مراقبة عملية التحول من مجلس اإلدارة

ر البنك تبني المنهج الثانــي، وعليه وضع البنك خطة لفحص  ر البنك تبني المنهج الثانــي، وعليه وضع البنك خطة لفحص وبنــاء عليها قرَّ وبنــاء عليها قرَّ
ــا لتوافقها مع أحكام الشــريعة، وفرز المنتجات  ــا لتوافقها مع أحكام الشــريعة، وفرز المنتجات المنتجات الحاليــة، وتصنيفها تبعً المنتجات الحاليــة، وتصنيفها تبعً
ا إلجراء التعديالت الالزمــة عليها، مع ترتيب إجراء هذه التعديالت  ا إلجراء التعديالت الالزمــة عليها، مع ترتيب إجراء هذه التعديالت التقليدية تمهيدً التقليدية تمهيدً

حسب القدرة على إيجاد بدائل إسالمية.حسب القدرة على إيجاد بدائل إسالمية.
وألن هذا المنهج يتطلب وقتًا لتحقيق الهدف، لم يعلن البنك عن كونه مؤسسة وألن هذا المنهج يتطلب وقتًا لتحقيق الهدف، لم يعلن البنك عن كونه مؤسسة 
مالية إســالمية من أول يوم تبنى فيه هذا المنهج، وإنمــا أعلن أن لديه خطة تدريجية مالية إســالمية من أول يوم تبنى فيه هذا المنهج، وإنمــا أعلن أن لديه خطة تدريجية 

للتحول. للتحول. 
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ولهذا المنهج مزايا منها:ولهذا المنهج مزايا منها:
نشــر مفاهيم المالية اإلســالمية بين جميع العاملين في البنك؛ ألنهم  نشــر مفاهيم المالية اإلســالمية بين جميع العاملين في البنك؛ ألنهم -   -١
ــد جهود جميع  ــد جهود جميع ســيتولون عملية اإلحالل بعــد تدريبهم، وهذا يوحِّ ســيتولون عملية اإلحالل بعــد تدريبهم، وهذا يوحِّ

العاملين؛ لتحقيق هدف واحد.العاملين؛ لتحقيق هدف واحد.
أوجد منافســة إيجابية داخل البنــك لإلبداع واالبتــكار في تطوير أوجد منافســة إيجابية داخل البنــك لإلبداع واالبتــكار في تطوير   - -٢
منتجــات متوافقة مع أحكام الشــريعة لتكون بديلــة عن المنتجات منتجــات متوافقة مع أحكام الشــريعة لتكون بديلــة عن المنتجات 

التقليديةالتقليدية.
يحتفظ بقاعدة العمالء الحالية، الذين تفضل النسبة األكبر منهم التحولَ  يحتفظ بقاعدة العمالء الحالية، الذين تفضل النسبة األكبر منهم التحولَ -   -٣

إلى منتجات متوافقة مع الشريعة.إلى منتجات متوافقة مع الشريعة.
التدرج وهو منهج شرعي أصيل، يجنب البنك التعرض للتعثر، أو خطر  التدرج وهو منهج شرعي أصيل، يجنب البنك التعرض للتعثر، أو خطر -   -٤
االنهيار، خاصة مع خلوِّ الســاحة من منتجات مالية إســالمية مناسبة االنهيار، خاصة مع خلوِّ الســاحة من منتجات مالية إســالمية مناسبة 

للتطبيق دفعة واحدة.للتطبيق دفعة واحدة.
مراحل تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية:مراحل تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية:

مر بنك الجزيرة بثالث مراحل أساسية، هي:مر بنك الجزيرة بثالث مراحل أساسية، هي:
المرحلة األولى: مرحلة ما قبل التحول (المرحلة األولى: مرحلة ما قبل التحول (١٩٧٥١٩٧٥-١٩٩٧١٩٩٧م).م).

تمتد هذه المرحلة من تأســيس البنك في عام تمتد هذه المرحلة من تأســيس البنك في عام ١٩٧٥١٩٧٥م إلى عام م إلى عام ١٩٩٧١٩٩٧م، وهو م، وهو 
عام صدور قرار التحول؛ ففي هذه المرحلة تأســس البنك علــى نمط بعض البنوك عام صدور قرار التحول؛ ففي هذه المرحلة تأســس البنك علــى نمط بعض البنوك 
المحلية آنذاك وهــو: تملك أصول فروع المصارف األجنبيــة، وكان العمل البنكي المحلية آنذاك وهــو: تملك أصول فروع المصارف األجنبيــة، وكان العمل البنكي 
حينذاك يقوم إجماالً على المالية التقليدية التي ينحصر التنافس فيها على نوع وجودة حينذاك يقوم إجماالً على المالية التقليدية التي ينحصر التنافس فيها على نوع وجودة 

الخدمة المطلوبة من قاعدة العمالء وسرعة تلبيتها.الخدمة المطلوبة من قاعدة العمالء وسرعة تلبيتها.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ض البنك خالل هذه المرحلة ألزمات مالية مؤثرة كادت أن تؤدِّي به  ض البنك خالل هذه المرحلة ألزمات مالية مؤثرة كادت أن تؤدِّي به وقــد تعرَّ وقــد تعرَّ
إلى الفشل، مما استوجب تنفيذ عمليات إنقاذ ترتب عليها إعادة هيكلة البنك، وزيادة إلى الفشل، مما استوجب تنفيذ عمليات إنقاذ ترتب عليها إعادة هيكلة البنك، وزيادة 
في رأس ماله مصحوبة بزيادة حصة ملكية المســاهمين الســعوديين، ودخول مالك في رأس ماله مصحوبة بزيادة حصة ملكية المســاهمين الســعوديين، ودخول مالك 
جدد لهم رغبة في تحول البنك إلى المالية اإلســالمية، وفي نهاية هذه المرحلة نجح جدد لهم رغبة في تحول البنك إلى المالية اإلســالمية، وفي نهاية هذه المرحلة نجح 
ل البنك من الخســارة  ل البنك من الخســارة البنك في إحداث نقالت نوعية في طريقة عمله أدت إلى تحوّ البنك في إحداث نقالت نوعية في طريقة عمله أدت إلى تحوّ

إلى الربح في عام إلى الربح في عام ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
المرحلة الثانية: مرحلة التحول إلى المالية اإلسالمية (المرحلة الثانية: مرحلة التحول إلى المالية اإلسالمية (١٩٩٨١٩٩٨-٢٠٠٧٢٠٠٧م).م).

أثناء عملية إعادة الهيكلة في عام أثناء عملية إعادة الهيكلة في عام ١٩٩٥١٩٩٥م استعان مجلس إدارة البنك بأحد بيوت م استعان مجلس إدارة البنك بأحد بيوت 
الخبرة إلعداد دراســة بشــأن تحول البنك إلى المالية اإلسالمية التي اعتمدها مجلس الخبرة إلعداد دراســة بشــأن تحول البنك إلى المالية اإلسالمية التي اعتمدها مجلس 
اإلدارة. وبعد إكمال الدراســة قدمت إلى البنك المركزي الســعودي -مؤسسة النقد اإلدارة. وبعد إكمال الدراســة قدمت إلى البنك المركزي الســعودي -مؤسسة النقد 
ا- للموافقة على تطبيقها، وبعد الحصول على الموافقات الالزمة، صدر قرار بنك  ا- للموافقة على تطبيقها، وبعد الحصول على الموافقات الالزمة، صدر قرار بنك سابقً سابقً

الجزيرة في نهاية عام الجزيرة في نهاية عام ١٩٩٧١٩٩٧م القاضي بتحوله تحوالً كامالً إلى المالية اإلسالمية.م القاضي بتحوله تحوالً كامالً إلى المالية اإلسالمية.
فبدأ البنك في عام فبدأ البنك في عام ١٩٩٨١٩٩٨م بالتمهيد لعملية التحول من خالل إنشــاء مجموعة م بالتمهيد لعملية التحول من خالل إنشــاء مجموعة 
خدمات المصرفية اإلسالمية، وإسناد اإلشراف على عملية تحول البنك نحو المالية خدمات المصرفية اإلسالمية، وإسناد اإلشراف على عملية تحول البنك نحو المالية 
اإلســالمية إليها، وبعد اكتمال تحــول جميع الفروع للمالية اإلســالمية، تم تحويل اإلســالمية إليها، وبعد اكتمال تحــول جميع الفروع للمالية اإلســالمية، تم تحويل 
عمليات الخزينة للمالية اإلسالمية، مما أدَّ إلى ارتفاع نسبة محفظة منتجات المالية عمليات الخزينة للمالية اإلسالمية، مما أدَّ إلى ارتفاع نسبة محفظة منتجات المالية 
اإلســالمية إلى اإلســالمية إلى ٧٥٧٥% من إجمالي محفظة البنك في نهاية عــام % من إجمالي محفظة البنك في نهاية عــام ٢٠٠٤٢٠٠٤م، ثمّ تحولت م، ثمّ تحولت 

جميع عملياته لتتوافق بالكامل مع المالية اإلسالمية بنهاية عام جميع عملياته لتتوافق بالكامل مع المالية اإلسالمية بنهاية عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
المرحلــة الثالثــة: بنــك الجزيرة مؤسســة مالية إســالمية بالكامــل (المرحلــة الثالثــة: بنــك الجزيرة مؤسســة مالية إســالمية بالكامــل (٢٠٠٧٢٠٠٧ – 

           الوقت الحاضر).           الوقت الحاضر).

أصبــح البنك منذ عام أصبــح البنك منذ عام ٢٠٠٧٢٠٠٧م يعمل بصفته مؤسســة مالية إســالمية صرفة، م يعمل بصفته مؤسســة مالية إســالمية صرفة، 
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وقــد تمكن بنك الجزيرة منذ بداية هذه المرحلة إلى الوقت الراهن من تحقيق العديد وقــد تمكن بنك الجزيرة منذ بداية هذه المرحلة إلى الوقت الراهن من تحقيق العديد 
من اإلنجازات على مســتو زيادة رأس المال، وارتفاع حصته في الســوق المالي من اإلنجازات على مســتو زيادة رأس المال، وارتفاع حصته في الســوق المالي 
الســعودي، وتحقيق أرباح عالية، وتطوير منتجات مالية متميــزة، إضافة إلى تقديم الســعودي، وتحقيق أرباح عالية، وتطوير منتجات مالية متميــزة، إضافة إلى تقديم 
خدمات اجتماعيــة نوعية لفئات المجتمع من خالل برامج المســؤولية االجتماعية خدمات اجتماعيــة نوعية لفئات المجتمع من خالل برامج المســؤولية االجتماعية 

التي بدأها البنك بالتوافق مع هذه المرحلة. التي بدأها البنك بالتوافق مع هذه المرحلة. 
وسيقدم القسم المتعلق بأثر التحول على األداء المالي للبنك في هذا الملخص وسيقدم القسم المتعلق بأثر التحول على األداء المالي للبنك في هذا الملخص 

أبرز ما حققه البنك من إنجازات خالل هذه المرحلة.أبرز ما حققه البنك من إنجازات خالل هذه المرحلة.
دور الحوكمة الشرعية في إدارة عملية التحول:دور الحوكمة الشرعية في إدارة عملية التحول:

من أهم أســباب نجاح عملية تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية قيامها من أهم أســباب نجاح عملية تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية قيامها 
على أسس الحوكمة الشرعية؛ إذ بدأت عملية تحويل بنك الجزيرة بتأسيس مجموعة على أسس الحوكمة الشرعية؛ إذ بدأت عملية تحويل بنك الجزيرة بتأسيس مجموعة 
خدمات المصرفية اإلسالمية؛ لتتولى وضع خطط تحول البنك إلى المالية اإلسالمية، خدمات المصرفية اإلسالمية؛ لتتولى وضع خطط تحول البنك إلى المالية اإلسالمية، 
واإلشــراف على ما تتطلبه هذه العملية من تطوير وابتكار في المنتجات التي تحتاج واإلشــراف على ما تتطلبه هذه العملية من تطوير وابتكار في المنتجات التي تحتاج 

إلى بحث وخبرة عملية، باإلضافة إلى تحمل تكاليف التطوير الكبيرة. إلى بحث وخبرة عملية، باإلضافة إلى تحمل تكاليف التطوير الكبيرة. 
ومن أولى المهام التي أنجزتها هذه اإلدارة: تأســيس لجنة شرعية تشرف على ومن أولى المهام التي أنجزتها هذه اإلدارة: تأســيس لجنة شرعية تشرف على 
خطوات التحول وتطوير منتجات البنك، مع المراقبة المســتمرة لضمان التزام البنك خطوات التحول وتطوير منتجات البنك، مع المراقبة المســتمرة لضمان التزام البنك 

بالخطوات المرحلية للتحول إلى المالية اإلسالمية.بالخطوات المرحلية للتحول إلى المالية اإلسالمية.
وعمل في اللجنة الشــرعية مجموعة من كبار العلماء الذين لهم باع طويل في وعمل في اللجنة الشــرعية مجموعة من كبار العلماء الذين لهم باع طويل في 
ن  ن المالية اإلسالمية، ومع مرور الوقت تعززت المجموعة الشرعية بجهاز إداري مكوَّ المالية اإلسالمية، ومع مرور الوقت تعززت المجموعة الشرعية بجهاز إداري مكوَّ

من: من: 
  أمانة عامة: أمانة عامة: تقدم الخدمات المســاندة األساســية للجنة الشرعية وتنظم تقدم الخدمات المســاندة األساســية للجنة الشرعية وتنظم

اجتماعاتها. اجتماعاتها. 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

  وقسم لألبحاث والتطوير: وقسم لألبحاث والتطوير: يتولى إعداد البحوث والدراسات حول تطوير يتولى إعداد البحوث والدراسات حول تطوير
المنتجات. المنتجات. 

  وقســم للمطابقة الشــرعية: وقســم للمطابقة الشــرعية: للتحقق مــن التزام البنك بقــرارات اللجنة للتحقق مــن التزام البنك بقــرارات اللجنة
الشرعية. الشرعية. 

فأصبح للمجموعة الشــرعية أثر محوري في نجــاح عملية التحول من خالل فأصبح للمجموعة الشــرعية أثر محوري في نجــاح عملية التحول من خالل 
جهودها فــي إحالل العمليــات المتوافقة مع الشــريعة محل العمليــات المخالفة جهودها فــي إحالل العمليــات المتوافقة مع الشــريعة محل العمليــات المخالفة 

للشريعة، باإلضافة إلى استحداث منتجات مالية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة.للشريعة، باإلضافة إلى استحداث منتجات مالية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة.
وتتضمن هذه الدراســة تفاصيل التحديات التي واجهتها المجموعة الشرعية وتتضمن هذه الدراســة تفاصيل التحديات التي واجهتها المجموعة الشرعية 
فــي عملية التحول، وكيفية تجاوزها من خالل المراجعة الدورية التي تشــمل جميع فــي عملية التحول، وكيفية تجاوزها من خالل المراجعة الدورية التي تشــمل جميع 
أقســام البنك وبرامجه التمويليــة، وبمتابعة تقارير التدقيق الشــرعي ألعمال جميع أقســام البنك وبرامجه التمويليــة، وبمتابعة تقارير التدقيق الشــرعي ألعمال جميع 
ت هذه الجهود بعد توفيق الله بإعالن المجموعة الشرعية في  جَ ت هذه الجهود بعد توفيق الله بإعالن المجموعة الشرعية في إدارات البنك، وقد توِّ جَ إدارات البنك، وقد توِّ
يناير من عام يناير من عام ٢٠٠٧٢٠٠٧م عن اكتمال عملية التحول في بنك الجزيرة للمالية اإلســالمية، م عن اكتمال عملية التحول في بنك الجزيرة للمالية اإلســالمية، 

وأنه أصبح مؤسسة مالية إسالمية.وأنه أصبح مؤسسة مالية إسالمية.
التحول واألداء المالي للبنك:التحول واألداء المالي للبنك:

في بداية مرحلة التحول كان البنك على وشــك الفشــل، ثم في نهاية مرحلة في بداية مرحلة التحول كان البنك على وشــك الفشــل، ثم في نهاية مرحلة 
التحــول وصلت عوائد البنك إلى التحــول وصلت عوائد البنك إلى ٢٫٥٢٫٥ مليار ريال،كمــا أنه مع حلول األزمة المالية  مليار ريال،كمــا أنه مع حلول األزمة المالية 
ه  ه م ظهرت إيجابيات التحول؛ ألن اختيار بنك الجزيرة للتوجّ العالميــة في عام العالميــة في عام ٢٠٠٨٢٠٠٨م ظهرت إيجابيات التحول؛ ألن اختيار بنك الجزيرة للتوجّ
إلى المالية اإلســالمية ســاعد في حماية البنك من بعض آثار األزمة المالية العالمية إلى المالية اإلســالمية ســاعد في حماية البنك من بعض آثار األزمة المالية العالمية 
التي عصفت باقتصاد الــدول المتقدمة وبعض البنوك في المنطقة. وفي عام التي عصفت باقتصاد الــدول المتقدمة وبعض البنوك في المنطقة. وفي عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م م 
أرســيت أســس النمو المســتقبلي للبنك، من خالل تعزيز قدرات البنك ومنسوبيه أرســيت أســس النمو المســتقبلي للبنك، من خالل تعزيز قدرات البنك ومنسوبيه 
باإلمكانات الالزمة التي تتيح االستفادة القصو من الفرص المنظورة في المستقبل، باإلمكانات الالزمة التي تتيح االستفادة القصو من الفرص المنظورة في المستقبل، 
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ا،كما نجح بنــك الجزيرة في الحفاظ  ا،كما نجح بنــك الجزيرة في الحفاظ  فرعً ومنها مضاعفة عدد الفــروع؛ لتصبح ومنها مضاعفة عدد الفــروع؛ لتصبح ٤٨٤٨ فرعً
ن من تكوين قاعدة صلبة لمواصلة تحقيق  ن من تكوين قاعدة صلبة لمواصلة تحقيق على معدالت أداء مستقرة وإيجابية، وتمكّ على معدالت أداء مستقرة وإيجابية، وتمكّ

اإلنجازات التي طمح إليها منذ بدء عملية التحول.اإلنجازات التي طمح إليها منذ بدء عملية التحول.
المسؤولية االجتماعية:المسؤولية االجتماعية:

في عام في عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م قدم بنك الجزيرة برامج متنوعة لخدمة المجتمع السعودي من م قدم بنك الجزيرة برامج متنوعة لخدمة المجتمع السعودي من 
خالل برنامج المســؤولية االجتماعية، وذلك بإنشاء مجموعة المسؤولية االجتماعية خالل برنامج المســؤولية االجتماعية، وذلك بإنشاء مجموعة المسؤولية االجتماعية 
التي أوكل إليها تنفيذ العديد من المشــروعات واألنشــطة الموجهة ألفراد المجتمع التي أوكل إليها تنفيذ العديد من المشــروعات واألنشــطة الموجهة ألفراد المجتمع 
الســعودي ومنظماتها فــي المجاالت التنموية واإلنســانية والثقافيــة واالجتماعية الســعودي ومنظماتها فــي المجاالت التنموية واإلنســانية والثقافيــة واالجتماعية 

والوطنية في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.والوطنية في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.
فأطلق بنك الجزيرة برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة»، الذي رصد له فأطلق بنك الجزيرة برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة»، الذي رصد له ١٠٠١٠٠ 
ا من  ا من مليون ريال لدعم مبادرات، ورعاية برامج رئيســة موجهة لتنمية المجتمع انطالقً مليون ريال لدعم مبادرات، ورعاية برامج رئيســة موجهة لتنمية المجتمع انطالقً
المبادئ الشرعية، بالتعاون مع مؤسســات حكومية وأهلية مرخصة في مجال العمل المبادئ الشرعية، بالتعاون مع مؤسســات حكومية وأهلية مرخصة في مجال العمل 
الخيــري، وهذه البرامج موجهة لمســاعدة أعداد كبيرة من ذوي اإلعاقة من األســر الخيــري، وهذه البرامج موجهة لمســاعدة أعداد كبيرة من ذوي اإلعاقة من األســر 
واألفراد على حدّ ســواء، إضافة إلى عقــد دورات تدريبية في التأهيل المهني لمئات واألفراد على حدّ ســواء، إضافة إلى عقــد دورات تدريبية في التأهيل المهني لمئات 
ا حقيقية لاللتحاق بسوق العمل  ا حقيقية لاللتحاق بسوق العمل من الشــباب والشــابات الســعوديين لمنحهم فرصً من الشــباب والشــابات الســعوديين لمنحهم فرصً
والمشــاركة الفاعلة في تنميــة االقتصاد الوطني. ومنها برنامــج بنك الجزيرة لدعم والمشــاركة الفاعلة في تنميــة االقتصاد الوطني. ومنها برنامــج بنك الجزيرة لدعم 
االبتــكار، وبرامج بناء قدرات القطاع غير الربحي، والقروض الحســنة، والفعاليات االبتــكار، وبرامج بناء قدرات القطاع غير الربحي، والقروض الحســنة، والفعاليات 

الوطنية، وتفريج كربة السجناء، وخير الجزيرة لموظفي الجزيرة.الوطنية، وتفريج كربة السجناء، وخير الجزيرة لموظفي الجزيرة.
بة واستشراف المستقبل: بة واستشراف المستقبل:اإلفادة من التجرِ اإلفادة من التجرِ

بة الناجحة تســهم في تكوين قناعات مالك المؤسسات المالية،  بة الناجحة تســهم في تكوين قناعات مالك المؤسسات المالية، إن هذه التجرِ إن هذه التجرِ
وتحمل رسائل إيجابية لألجهزة اإلشرافية تساعد في زيادة الدفع نحو التحول. وتحمل رسائل إيجابية لألجهزة اإلشرافية تساعد في زيادة الدفع نحو التحول. 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

إن ظاهرة التحول الناجحة كسرت حاجز التردد عند من يرغب فيها، وأحدثت إن ظاهرة التحول الناجحة كسرت حاجز التردد عند من يرغب فيها، وأحدثت 
 ا في المفاهيم حول المصرف اإلســالمي ومنهجيته في العمل، ومد ا واضحً ا في المفاهيم حول المصرف اإلســالمي ومنهجيته في العمل، ومد تغيــرً ا واضحً تغيــرً
بة من تحديات  بة من تحديات قدرته وصموده أمام المنافســة، ومهما يكن من أمر، لم تخلُ أيّ تجرِ قدرته وصموده أمام المنافســة، ومهما يكن من أمر، لم تخلُ أيّ تجرِ
يمكن التغلب عليها وتجاوزها باإلرادة القوية، والرغبة الصادقة بعد توفيق الله تعالى.يمكن التغلب عليها وتجاوزها باإلرادة القوية، والرغبة الصادقة بعد توفيق الله تعالى.
لقد ظهر نجاح صناعة المالية اإلسالمية، وأثبتت قدرتها على الصمود في وجه لقد ظهر نجاح صناعة المالية اإلسالمية، وأثبتت قدرتها على الصمود في وجه 
تنافســية الصناعة المالية التقليدية، واستطاعت أن تشــق طريقها بثقة تامة، وانتشرت تنافســية الصناعة المالية التقليدية، واستطاعت أن تشــق طريقها بثقة تامة، وانتشرت 
المنتجات المالية اإلسالمية، واتســعت قاعدة العمالء؛ مما ساهم في زيادة أصولها المنتجات المالية اإلسالمية، واتســعت قاعدة العمالء؛ مما ساهم في زيادة أصولها 
ونمو موجوداتها، والمتتبع لمســيرة المؤسسات المالية اإلســالمية يلحظ بوضوح ونمو موجوداتها، والمتتبع لمســيرة المؤسسات المالية اإلســالمية يلحظ بوضوح 
تمددها عبر قارات العالم واالعتراف بها، حتى أشــادت بها وشــجعتها المؤسسات تمددها عبر قارات العالم واالعتراف بها، حتى أشــادت بها وشــجعتها المؤسسات 

المالية الدولية المعنية بهذا الشأن.المالية الدولية المعنية بهذا الشأن.
وتؤكد التقارير المالية على مقدار التحســن المســتمر فــي صناعة الخدمات وتؤكد التقارير المالية على مقدار التحســن المســتمر فــي صناعة الخدمات 
ه كثير من الدول إلتاحة الفرص للمؤسسات  ه كثير من الدول إلتاحة الفرص للمؤسسات المالية اإلسالمية الذي انعكس على توجُّ المالية اإلسالمية الذي انعكس على توجُّ
المالية اإلســالمية للعمل لديها، وظهور المبادرات التعليميــة التي انتهجتها العديد المالية اإلســالمية للعمل لديها، وظهور المبادرات التعليميــة التي انتهجتها العديد 
مــن الجامعات العالمية إلنشــاء برامج تعليمية لخدمة الصناعــة، ومع ذلك النجاح مــن الجامعات العالمية إلنشــاء برامج تعليمية لخدمة الصناعــة، ومع ذلك النجاح 
واالنتشــار، فسوف تجد المؤسســات المالية اإلسالمية نفســها أمام تحديات كبيرة واالنتشــار، فسوف تجد المؤسســات المالية اإلسالمية نفســها أمام تحديات كبيرة 
بة العريقة واإلمكانات الكبيرة،  بة العريقة واإلمكانات الكبيرة، ومنافسة شرسة مع المؤسســات التقليدية ذات التجرِ ومنافسة شرسة مع المؤسســات التقليدية ذات التجرِ

ومع نظيراتها األخر خاصة بعد شيوع التقنيات الحديثة في األعمال المصرفية.ومع نظيراتها األخر خاصة بعد شيوع التقنيات الحديثة في األعمال المصرفية.
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٢٩٢٩

مقدمة الدراسةمقدمة الدراسة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والســالم على أشرف األنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين، والصالة والســالم على أشرف األنبياء والمرسلين 
نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد:أما بعد:
تعنى هذه الدراسة برصد تطور المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية تعنى هذه الدراسة برصد تطور المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية 
على وجــه الخصوص، والتعريــف باإلطار الفلســفي والتطبيقي لصناعــة المالية على وجــه الخصوص، والتعريــف باإلطار الفلســفي والتطبيقي لصناعــة المالية 
بة بنك الجزيرة في  بة بنك الجزيرة في اإلســالمية واستشراف مســتقبلها، مع التركيز على دراســة تجرِ اإلســالمية واستشراف مســتقبلها، مع التركيز على دراســة تجرِ
التحول للمالية اإلسالمية وتحليلها، وعرض مراحلها، وطرقها، والتحديات، وكيفية التحول للمالية اإلسالمية وتحليلها، وعرض مراحلها، وطرقها، والتحديات، وكيفية 

بة، واستشراف المستقبل. بة، واستشراف المستقبل.تجاوزها، ومالمح اإلفادة من هذه التجرِ تجاوزها، ومالمح اإلفادة من هذه التجرِ
والمؤمَّل أن تسهم نتائج الدراسة في إفادة البنوك والمؤسسات المالية التقليدية والمؤمَّل أن تسهم نتائج الدراسة في إفادة البنوك والمؤسسات المالية التقليدية 
الراغبة في التحول إلى المالية اإلسالمية، وأن تكون الدراسة عونًا للباحثين والمراكز الراغبة في التحول إلى المالية اإلسالمية، وأن تكون الدراسة عونًا للباحثين والمراكز 

البحثية في التعرف على المعلومات الحديثة في هذا المجال.البحثية في التعرف على المعلومات الحديثة في هذا المجال.
أهمية الدراسة: أهمية الدراسة: 

تأتي أهميتها مما يلي:تأتي أهميتها مما يلي:
بة  ا، وتجرِ موضوعها الذي يبحث في التعريف بالمالية اإلسالمية عمومً بة -  ا، وتجرِ موضوعها الذي يبحث في التعريف بالمالية اإلسالمية عمومً  -١
بنك الجزيرة فيها على وجــه الخصوص، واإلفادة من مراحل التحول بنك الجزيرة فيها على وجــه الخصوص، واإلفادة من مراحل التحول 

وآلياتها، وكيفية تجاوز الصعوبات والعقبات.وآلياتها، وكيفية تجاوز الصعوبات والعقبات.



٣٠٣٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

نتائج الدراسة مهمة للبنوك والمؤسســات المالية التقليدية الراغبة في  نتائج الدراسة مهمة للبنوك والمؤسســات المالية التقليدية الراغبة في -   -٢
التحول للمالية اإلســالمية، باإلضافة إلى األجهزة الرقابية والتنظيمية التحول للمالية اإلســالمية، باإلضافة إلى األجهزة الرقابية والتنظيمية 
التي تحتاج لدعم عمليات التحول للمالية اإلسالمية واإلشراف عليها.التي تحتاج لدعم عمليات التحول للمالية اإلسالمية واإلشراف عليها.
يعين اإلطار النظري والتطبيقــي الباحثين والمراكز البحثية في التعرف  يعين اإلطار النظري والتطبيقــي الباحثين والمراكز البحثية في التعرف -   -٣

على المعلومات الحديثة في هذا الموضوع.على المعلومات الحديثة في هذا الموضوع.
مشكلة الدراسة:مشكلة الدراسة:

تُعدّ المالية اإلسالمية اليوم من أبرز التطورات التي يشهدها القطاع المالي في تُعدّ المالية اإلسالمية اليوم من أبرز التطورات التي يشهدها القطاع المالي في 
جميع أنحاء العالم، فقد نمت صناعة الخدمات المالية اإلسالمية بقدر كبير، وانتشرت جميع أنحاء العالم، فقد نمت صناعة الخدمات المالية اإلسالمية بقدر كبير، وانتشرت 
على مساحة جغرافية واســعة حول العالم، ويتفاوت االهتمام بالمالية اإلسالمية بين على مساحة جغرافية واســعة حول العالم، ويتفاوت االهتمام بالمالية اإلسالمية بين 
بة المالية اإلســالمية خالل  بة المالية اإلســالمية خالل التبني الكامل لها وبين التطبيق الجزئي، وقد أفرزت تجرِ التبني الكامل لها وبين التطبيق الجزئي، وقد أفرزت تجرِ
ســتين ســنة ماضية الكثير من الدروس المفيدة التي تنفع التجارب، وتزيد من قوتها ســتين ســنة ماضية الكثير من الدروس المفيدة التي تنفع التجارب، وتزيد من قوتها 
وتأثيرهــا في المنظومة المالية الحالية، وهذا أد إلى ســعي المصارف التقليدية في وتأثيرهــا في المنظومة المالية الحالية، وهذا أد إلى ســعي المصارف التقليدية في 
التحول جزئيا أو كليا تجاه المالية اإلســالمية، في محاولة لجذب شريحة جديدة من التحول جزئيا أو كليا تجاه المالية اإلســالمية، في محاولة لجذب شريحة جديدة من 

العمالء، مع المحافظة على قاعدة العمالء الحاليين لديها.العمالء، مع المحافظة على قاعدة العمالء الحاليين لديها.
كما شــهدت الســنوات األخيرة نموا هائالً في قطاعات االقتصاد اإلسالمي كما شــهدت الســنوات األخيرة نموا هائالً في قطاعات االقتصاد اإلسالمي 
ا، والمالية اإلســالمية على وجه الخصوص، وصاحــب ذلك اهتمام كبير من  ا، والمالية اإلســالمية على وجه الخصوص، وصاحــب ذلك اهتمام كبير من عمومً عمومً
قبل مؤسســات مالية واقتصادية كي تتوافق أعمالها مع الشريعة اإلسالمية، وامتد هذا قبل مؤسســات مالية واقتصادية كي تتوافق أعمالها مع الشريعة اإلسالمية، وامتد هذا 
االهتمام ليشمل األجهزة اإلشرافية، والمؤسســات الحكومية المعنية، وفي المقابل االهتمام ليشمل األجهزة اإلشرافية، والمؤسســات الحكومية المعنية، وفي المقابل 
لم توثق أســاليب التحول وخطواته، ممــا حصر المعرفة بقصــة التحول وتفاصيله لم توثق أســاليب التحول وخطواته، ممــا حصر المعرفة بقصــة التحول وتفاصيله 
وصعوباته في أطراف محددة، مثل المستشارين القائمين على عملية التحول، والبنك وصعوباته في أطراف محددة، مثل المستشارين القائمين على عملية التحول، والبنك 

المتحول نفسه، إضافة إلى األجهزة الرقابية.المتحول نفسه، إضافة إلى األجهزة الرقابية.
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بة رائدة وفريدة على  بة رائدة وفريدة على ألجل ذلك تحاول هذه الدراســة إلقاء الضوء علــى تجرِ ألجل ذلك تحاول هذه الدراســة إلقاء الضوء علــى تجرِ
بة بنك الجزيرة،  بة بنك الجزيرة، مستو المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، وهي تجرِ مستو المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، وهي تجرِ
بة في التحول للمالية اإلسالمية، ولتوثيق هذه المسيرة عسى أن  بة في التحول للمالية اإلسالمية، ولتوثيق هذه المسيرة عسى أن لإلفادة من هذه التجرِ لإلفادة من هذه التجرِ

ا لتوثيق مسيرة منجزات أخر في حقول شتى. ا لتوثيق مسيرة منجزات أخر في حقول شتى.يكون عملنا حافزً يكون عملنا حافزً
تساؤالت الدراسة:تساؤالت الدراسة:

تحاول الدراسة اإلجابة عن عدد من التساؤالت المهمة، منها:تحاول الدراسة اإلجابة عن عدد من التساؤالت المهمة، منها:
رت المالية اإلســالمية فــي العالم، وفــي المملكة العربية  كيف تطوّ رت المالية اإلســالمية فــي العالم، وفــي المملكة العربية -  كيف تطوّ  -١

السعودية على وجه الخصوص؟السعودية على وجه الخصوص؟
ما اإلطار الفلسفي والتطبيقي لصناعة المالية اإلسالمية؟ ما اإلطار الفلسفي والتطبيقي لصناعة المالية اإلسالمية؟-   -٢

ما المكتســبات التي حققتها صناعة المالية اإلسالمية في المملكة، وما  ما المكتســبات التي حققتها صناعة المالية اإلسالمية في المملكة، وما -   -٣
مستقبلها في ضوء رؤية المملكة مستقبلها في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠٢٠٣٠؟

ما المراحل التي مرَّ بها بنك الجزيرة في التحول للمالية اإلسالمية؟ وما  ما المراحل التي مرَّ بها بنك الجزيرة في التحول للمالية اإلسالمية؟ وما -   -٤
التحديات التي واجهها، وكيف تجاوزها؟التحديات التي واجهها، وكيف تجاوزها؟

بة بنك الجزيرة لإلفادة منها من قبل المؤسســات  كيف يمكن نقل تجرِ بة بنك الجزيرة لإلفادة منها من قبل المؤسســات -  كيف يمكن نقل تجرِ  -٥
المالية التقليدية في المملكة العربية السعودية، وفي العالم؟المالية التقليدية في المملكة العربية السعودية، وفي العالم؟

أهداف الدراسة:أهداف الدراسة:
ا،  ا والمملكة خصوصً رصد تطور المالية اإلســالمية، في العالم عمومً ا، -  ا والمملكة خصوصً رصد تطور المالية اإلســالمية، في العالم عمومً  -١

والمسارات المتوقعة لنموها في المستقبل.والمسارات المتوقعة لنموها في المستقبل.
بة بنك الجزيرة في التحول من الماليــة التقليدية إلى المالية  نشــر تجرِ بة بنك الجزيرة في التحول من الماليــة التقليدية إلى المالية -  نشــر تجرِ  -٢

اإلسالمية، وتقويمها.اإلسالمية، وتقويمها.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

دراســة مراحل تحول بنك الجزيرة، وتحليلها، واإلفادة من األساليب  دراســة مراحل تحول بنك الجزيرة، وتحليلها، واإلفادة من األساليب -   -٣
التي اختارها البنــك للتغلب على التحديات التــي واجهته في عملية التي اختارها البنــك للتغلب على التحديات التــي واجهته في عملية 

التحول.التحول.
الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:

بة المالية  بة المالية يوجد العديد من الدراســات واألبحاث والتقارير التي رصدت تجرِ يوجد العديد من الدراســات واألبحاث والتقارير التي رصدت تجرِ
ا، واعتنت بالتحول للمالية اإلسالمية سواء على المستو المحلي  ا، واعتنت بالتحول للمالية اإلسالمية سواء على المستو المحلي اإلســالمية عمومً اإلســالمية عمومً

أو اإلقليمي أو الدولي.أو اإلقليمي أو الدولي.
وتتميز هذه الدراسة عن تلك الدراسات والتقارير بعرض أحدث المعلومات وتتميز هذه الدراسة عن تلك الدراسات والتقارير بعرض أحدث المعلومات 
بة بنك  بة جديــدة لم تُدرس من قبل ثمّ تحليلهــا، وهي تجرِ بة بنك واإلحصــاءات عن تجرِ بة جديــدة لم تُدرس من قبل ثمّ تحليلهــا، وهي تجرِ واإلحصــاءات عن تجرِ
بة إلبراز الجوانب اإليجابية التي تفيد في االقتباس  بة إلبراز الجوانب اإليجابية التي تفيد في االقتباس الجزيرة، إضافة إلى تقويــم التجرِ الجزيرة، إضافة إلى تقويــم التجرِ

منها.منها.
منهج الدراسة:منهج الدراسة:

اســتخدم فريق الدراســة المنهج االســتقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، اســتخدم فريق الدراســة المنهج االســتقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، 
بة  بة وذلك بالرجوع إلى الدراســات والتقارير والوثائــق ذات العالقة، ووصف التجرِ وذلك بالرجوع إلى الدراســات والتقارير والوثائــق ذات العالقة، ووصف التجرِ

محل الدراسة وتوثيقها وتحليلها حسب الضوابط اآلتية:محل الدراسة وتوثيقها وتحليلها حسب الضوابط اآلتية:
االلتزام بالمنهج العلمي للبحث العلمي. االلتزام بالمنهج العلمي للبحث العلمي.-   -١

التحليل العلمي وفق أدلة وبراهين شرعية واقتصادية واضحة. التحليل العلمي وفق أدلة وبراهين شرعية واقتصادية واضحة.-   -٢
توثيق مصادر المعلومات والبيانات المستخدمة في الدراسة ومراجعها  توثيق مصادر المعلومات والبيانات المستخدمة في الدراسة ومراجعها -   -٣
في قائمة خاصة، دون التوثيق األكاديمي للمعلومات المستخلصة من في قائمة خاصة، دون التوثيق األكاديمي للمعلومات المستخلصة من 
خبرة فريق الدراســة، وما حصل عليه من وثائق خاصة ببنك الجزيرة، خبرة فريق الدراســة، وما حصل عليه من وثائق خاصة ببنك الجزيرة، 
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ومــا جر من مقابالت مــع العلماء والخبراء؛ وذلــك مراعاة لطبيعة ومــا جر من مقابالت مــع العلماء والخبراء؛ وذلــك مراعاة لطبيعة 
الدراسة التي هي أقرب إلى التقارير الفنية منها إلى الرسائل األكاديمية الدراسة التي هي أقرب إلى التقارير الفنية منها إلى الرسائل األكاديمية 

والبحوث المتخصصة.والبحوث المتخصصة.
إجراء المقابالت المتخصصة مع المســؤولين في البنك للتعرف على  إجراء المقابالت المتخصصة مع المســؤولين في البنك للتعرف على -   -٤

بة وعناصر النجاح والصعوبات. بة وعناصر النجاح والصعوبات.تاريخ التجرِ تاريخ التجرِ
االلتزام بالبيانات واإلحصاءات الحديثة. االلتزام بالبيانات واإلحصاءات الحديثة.-   -٥

صياغة المحتو وتحريره بأســلوب يالئم القارئ غير المتخصص بما  صياغة المحتو وتحريره بأســلوب يالئم القارئ غير المتخصص بما -   -٦
ال يخلّ بالطرح العلمي.ال يخلّ بالطرح العلمي.

المقابالت الشخصية:المقابالت الشخصية:
من مزايا هذه الدراســة اختيار فريقها إجراء المقابالت الشخصية من بين أدوات من مزايا هذه الدراســة اختيار فريقها إجراء المقابالت الشخصية من بين أدوات 
البحث النوعي، باعتبار أن موضوع الدراســة توثيقي مرحلي، وتعد مقابلة الشخصيات البحث النوعي، باعتبار أن موضوع الدراســة توثيقي مرحلي، وتعد مقابلة الشخصيات 
التي عاصرت تلك المرحلة من أهم مصادر المعلومة، فهي تزود بكمٍّ كبير من المعلومات، التي عاصرت تلك المرحلة من أهم مصادر المعلومة، فهي تزود بكمٍّ كبير من المعلومات، 

ف على أفكار عينة الدراسة ووجهات نظرهم. ن فريق الدراسة من التعرُّ ف على أفكار عينة الدراسة ووجهات نظرهم.وتمكِّ ن فريق الدراسة من التعرُّ وتمكِّ
ا روعي في اختيارهم معيارين هما: ا روعي في اختيارهم معيارين هما:وتكونت العينة من ثمانية عشر فردً وتكونت العينة من ثمانية عشر فردً

 .(.(١٩٩٨١٩٩٨-٢٠٠٧٢٠٠٧) العمل في بنك الجزيرة أثناء فترة التحول) العمل في بنك الجزيرة أثناء فترة التحول
 .أال يكونوا على رأس العمل حين إعداد الدراسة.أال يكونوا على رأس العمل حين إعداد الدراسة

 اســتخدمت الدراســة أســلوب المقابلة المقننة؛ وهو نوع من المقابلة جر اســتخدمت الدراســة أســلوب المقابلة المقننة؛ وهو نوع من المقابلة جر
التحضير لها بإعداد قائمة من عدة أســئلة ضمن خمســة محــاور، ثمّ عرضت على التحضير لها بإعداد قائمة من عدة أســئلة ضمن خمســة محــاور، ثمّ عرضت على 
خمسة من األكاديميين والخبراء العاملين في الصناعة ممن يحملون درجة الدكتوراه خمسة من األكاديميين والخبراء العاملين في الصناعة ممن يحملون درجة الدكتوراه 

لتحكيمها.لتحكيمها.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وتســتهدف المقابلة المقننة جمع المعلومات بواسطة عدد من األسئلة المعدة وتســتهدف المقابلة المقننة جمع المعلومات بواسطة عدد من األسئلة المعدة 
ا للتعرف على أفكار أفراد العينة ووجهات نظرهم حول موضوع الدراسة، وقد  ا للتعرف على أفكار أفراد العينة ووجهات نظرهم حول موضوع الدراسة، وقد ســلفً ســلفً
اســتنبطت األسئلة من الدراسات الســابقة ذات الصلة بالموضوع، مع إتاحة الحرية اســتنبطت األسئلة من الدراسات الســابقة ذات الصلة بالموضوع، مع إتاحة الحرية 
ألفراد العينة لتجاوز األسئلة التي ال يرغبون في اإلجابة عنها، أو ال يملكون معلومات ألفراد العينة لتجاوز األسئلة التي ال يرغبون في اإلجابة عنها، أو ال يملكون معلومات 
كافية حولها، مع منح الفرصة ألي فرد كــي يضيف معلومات ير أهمية توثيقها في كافية حولها، مع منح الفرصة ألي فرد كــي يضيف معلومات ير أهمية توثيقها في 

بة ولم تعالجها األسئلة المعروضة.  بة ولم تعالجها األسئلة المعروضة. التجرِ التجرِ
وقد لجأ فريق الدراســة في المقابالت إلى أســلوب المقابلــة عبر االتصال وقد لجأ فريق الدراســة في المقابالت إلى أســلوب المقابلــة عبر االتصال 
المرئي بواســطة البرامج التقنية الحديثة، إذ كان تاريخ المقابالت من شهر يونيو إلى المرئي بواســطة البرامج التقنية الحديثة، إذ كان تاريخ المقابالت من شهر يونيو إلى 
شــهر أكتوبر من عام شــهر أكتوبر من عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م، وهي متوافقة مع تطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية م، وهي متوافقة مع تطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية 
ل فريق الدراسة جميع المقابالت الشخصية بعد  ل فريق الدراسة جميع المقابالت الشخصية بعد من وباء فايروس كورونا، كما ســجّ من وباء فايروس كورونا، كما ســجّ
ا لتصنيف  ؛ تمهيدً ا لتصنيف اســتئذان أفراد العينة، من أجل تدوين مضمون المقابالت كامــالً ؛ تمهيدً اســتئذان أفراد العينة، من أجل تدوين مضمون المقابالت كامــالً

ا أن كل مقابلة استغرقت من ٣٠٣٠ إلى  إلى ٩٠٩٠ دقيقة. دقيقة. ا أن كل مقابلة استغرقت من البيانات وتحليلها، علمً البيانات وتحليلها، علمً
وفي الجــدول التالي بيان لمناصب مجتمع الدراســة الذيــن أجريت معهم وفي الجــدول التالي بيان لمناصب مجتمع الدراســة الذيــن أجريت معهم 

المقابالت:المقابالت:
جدول رقم (جدول رقم (١)

مناصب أعضاء مقابالت الدراسةمناصب أعضاء مقابالت الدراسة

عدد األفرادعدد األفرادالمنصبالمنصب
٢عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

١رئيس تنفيذيرئيس تنفيذي

٣عضو لجنة شرعيةعضو لجنة شرعية

٤مسؤول في المجموعة الشرعيةمسؤول في المجموعة الشرعية
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عدد األفرادعدد األفرادالمنصبالمنصب

١مسؤول في مجموعة الخزينةمسؤول في مجموعة الخزينة

٣مسؤول في مجموعة الشركاتمسؤول في مجموعة الشركات

١مسؤول في مجموعة التجزئةمسؤول في مجموعة التجزئة

١مسؤول في الشركة المالية (كابيتال)مسؤول في الشركة المالية (كابيتال)

١مسؤول في شركة التكافلمسؤول في شركة التكافل

١مسؤول في شركة التطوير العقاريمسؤول في شركة التطوير العقاري

تقسيمات الدراسة:تقسيمات الدراسة:
جاءت الدراسة في سبعة فصول مقسمة إلى قسمين:جاءت الدراسة في سبعة فصول مقسمة إلى قسمين:

القسم األول: المالية اإلسالمية: المفهوم والتطو ر.القسم األول: المالية اإلسالمية: المفهوم والتطو ر.
الفصل األول: الفصل األول: تطور المالية اإلسالمية.تطور المالية اإلسالمية.

١/١/١ مراحل تطور المالية اإلسالمية. مراحل تطور المالية اإلسالمية.
٢/١/١ مؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية. مؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية.

٣/١/١ منتجات المالية اإلسالمية. منتجات المالية اإلسالمية.

٤/١/١ خدمات المالية اإلسالمية. خدمات المالية اإلسالمية.
٥/١/١ دراسة تحليلية إحصائية لتطور المالية اإلسالمية العالمية. دراسة تحليلية إحصائية لتطور المالية اإلسالمية العالمية.

الفصل الثاني: الفصل الثاني: المالية اإلســالمية في المملكة العربية الســعودية: النشأة المالية اإلســالمية في المملكة العربية الســعودية: النشأة 
والتطور وآفاق المستقبلوالتطور وآفاق المستقبل

١/٢/١ تاريخ المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية. تاريخ المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية.



٣٦٣٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

٢/٢/١مشاركة المملكة العربية السعودية في أصول المالية اإلسالمية.مشاركة المملكة العربية السعودية في أصول المالية اإلسالمية.
٣/٢/١ تشريعات المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية. تشريعات المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية.

٤/٢/١ مكانة المالية اإلسالمية في برنامج تطوير القطاع المالي ضمن  مكانة المالية اإلسالمية في برنامج تطوير القطاع المالي ضمن 
برامج الرؤية.برامج الرؤية.

القسم الثاني: بنك الجزيرة: رائد التحول إلى المالية اإلسالمية.القسم الثاني: بنك الجزيرة: رائد التحول إلى المالية اإلسالمية.
الفصــل األول: الفصــل األول: تحول بنــك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية: األســس تحول بنــك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية: األســس 

والمبادئ.والمبادئ.
١/١/٢ التحول إلى المالية اإلسالمية: مدخل مفاهيمي. التحول إلى المالية اإلسالمية: مدخل مفاهيمي.

٢/١/٢ تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية: األسباب والدوافع. تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية: األسباب والدوافع.
٣/١/٢ منهج تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية. منهج تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية.

نات والتحديات. نات والتحديات.تحول بنك الجزيرة: المراحل والممكّ الفصل الثاني: الفصل الثاني: تحول بنك الجزيرة: المراحل والممكّ
١/٢/٢ مراحل بنك الجزيرة. مراحل بنك الجزيرة.

نات تحول بنك الجزيرة. نات تحول بنك الجزيرة. ممكّ ٢/٢/٢ ممكّ

٣/٢/٢ تحديات تحول بنك الجزيرة. تحديات تحول بنك الجزيرة.
الفصل الثالث: الفصل الثالث: الحوكمة الشرعية للتحول إلى المالية اإلسالمية.الحوكمة الشرعية للتحول إلى المالية اإلسالمية.

١/٣/٢ اللجنة الشرعية. اللجنة الشرعية.
٢/٣/٢ المجموعة الشرعية. المجموعة الشرعية.

٣/٣/٢ دور الحوكمة الشرعية في التحول. دور الحوكمة الشرعية في التحول.
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٤/٣/٢ منتجات المالية اإلسالمية في بنك الجزيرة. منتجات المالية اإلسالمية في بنك الجزيرة.
الفصل الرابع: الفصل الرابع: الجوانب اإليجابية في تجربة تحول بنك الجزيرة.الجوانب اإليجابية في تجربة تحول بنك الجزيرة.

١/٤/٢ أثر تحول بنك الجزيرة في األداء المالي. أثر تحول بنك الجزيرة في األداء المالي.
٢/٤/٢ الريادة واالبتكار في منتجات المالية اإلسالمية. الريادة واالبتكار في منتجات المالية اإلسالمية.

٣/٤/٢ المسؤولية االجتماعية في بنك الجزيرة. المسؤولية االجتماعية في بنك الجزيرة.
٤/٤/٢ جوائز بنك الجزيرة. جوائز بنك الجزيرة.

بة تحول بنك الجزيرة واستشراف مستقبل  بة تحول بنك الجزيرة واستشراف مستقبل  اإلفادة من تجرِ الفصل الخامس:الفصل الخامس: اإلفادة من تجرِ
صناعة المالية اإلسالمية.صناعة المالية اإلسالمية.

بة تحول بنك الجزيرة. بة تحول بنك الجزيرة. اإلفادة من تجرِ ١/٥/٢ اإلفادة من تجرِ
٢/٥/٢ استشراف مستقبل صن اعة المالية اإلسالمية. استشراف مستقبل صن اعة المالية اإلسالمية.



٣٨٣٨



القسم األول
المالية اإلسالمية

المفهوم والتطور



٤٠٤٠



تطور المالية اإلسالمية



٤٢٤٢



٤٣٤٣

توطئةتوطئة

تمثل المالية اإلسالمية أحد الجوانب التطبيقية التي تستند إلى القيم األخالقية تمثل المالية اإلسالمية أحد الجوانب التطبيقية التي تستند إلى القيم األخالقية 
واألحكام الشــرعية المســتمدة من القرآن الكريم والســنة النبويــة، وهذه النظرة ال واألحكام الشــرعية المســتمدة من القرآن الكريم والســنة النبويــة، وهذه النظرة ال 
تتوافر إال في االقتصــاد القائم على القيم األخالقية مثل: العدل، والصدق، واألمانة، تتوافر إال في االقتصــاد القائم على القيم األخالقية مثل: العدل، والصدق، واألمانة، 
واإلخالص، ومراعاة حقوق اآلخرين، وتلتزم باألحكام الشرعية للعقود المالية وفي واإلخالص، ومراعاة حقوق اآلخرين، وتلتزم باألحكام الشرعية للعقود المالية وفي 
مقدمتهــا تحريم الربا، والغرر الفاحش، واالرتكاز بــدالً عن ذلك على عقود البيوع مقدمتهــا تحريم الربا، والغرر الفاحش، واالرتكاز بــدالً عن ذلك على عقود البيوع 

الجائزة والمشاركة بمختلف صورها.الجائزة والمشاركة بمختلف صورها.
المالية اإلسالمية: المالية اإلسالمية: 

ا  ا ، وداعمً ــا في صناعة المالية اإلسالميةصناعة المالية اإلسالمية، وداعمً نًا رئيسً ــا في تُعدّ المصارف اإلســالمية مكوِّ نًا رئيسً تُعدّ المصارف اإلســالمية مكوِّ
لمكوناتها األخر، المتمثلة في المنتجات المشروعة كالتأمين التكافلي، والصناديق لمكوناتها األخر، المتمثلة في المنتجات المشروعة كالتأمين التكافلي، والصناديق 
االستثمارية، وأسواق رأس المال اإلسالمي وغيرها، وهذه القطاعات مجتمعةً يطلق االستثمارية، وأسواق رأس المال اإلسالمي وغيرها، وهذه القطاعات مجتمعةً يطلق 
عليها عليها المؤسسات المالية اإلسالميةالمؤسسات المالية اإلسالمية، وذلك حسب ما استقرّ عليه استعمال مؤسسات ، وذلك حسب ما استقرّ عليه استعمال مؤسسات 
الصناعة المالية اإلسالمية، مثل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وهيئة المحاسبة الصناعة المالية اإلسالمية، مثل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وهيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
جاءت النشأة األولى للمؤسسات المالية اإلسالمية لتعبر عن آمال مجتمعاتها جاءت النشأة األولى للمؤسسات المالية اإلسالمية لتعبر عن آمال مجتمعاتها 
ا مع رغبات المجتمع المحيط، فاســتطاعت  ا مع رغبات المجتمع المحيط، فاســتطاعت وتطلعاتها، لذلك كان إنشــاؤها متوافقً وتطلعاتها، لذلك كان إنشــاؤها متوافقً
ا كبيرة من المتعاملين، ثمّ تقدم  ا كبيرة من المتعاملين، ثمّ تقدم أن تنتشر عبر مســاحات واســعة، وأن تجذب أعدادً أن تنتشر عبر مســاحات واســعة، وأن تجذب أعدادً

. بةً فريدةً .لإلنسانية وللقطاع المالي تجرِ بةً فريدةً لإلنسانية وللقطاع المالي تجرِ



٤٤٤٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

لت تلك المفاهيم قناعــاتٍ جديدةً في المنظومــة المالية، حتى أصبح  لت تلك المفاهيم قناعــاتٍ جديدةً في المنظومــة المالية، حتى أصبح وشــكَّ وشــكَّ
التعامل بعقود البيوع واإلجارة والمشاركات وغيرها من المعامالت المالية المتعارف التعامل بعقود البيوع واإلجارة والمشاركات وغيرها من المعامالت المالية المتعارف 
عليها. وقد هيأ الله ســبحانه وتعالى للمالية اإلســالمية الخبراء والعلماء والعاملين، عليها. وقد هيأ الله ســبحانه وتعالى للمالية اإلســالمية الخبراء والعلماء والعاملين، 
والحكومات الداعمــة، مما أعانها على أداء رســالتها. وبفضل ذلــك الدعم تزايد والحكومات الداعمــة، مما أعانها على أداء رســالتها. وبفضل ذلــك الدعم تزايد 
عدد ها، وانتشــرت في شتى أنحاء العالم، وفيما يلي ســنلقي الضوء على التطور في عدد ها، وانتشــرت في شتى أنحاء العالم، وفيما يلي ســنلقي الضوء على التطور في 

المالية اإلسالمية.المالية اإلسالمية.



المالية اإلسالمية.. المفهوم والتطورالمالية اإلسالمية.. المفهوم والتطور

٤٥٤٥

١/١/١
مراحل تطور المالية اإلسالميةمراحل تطور المالية اإلسالمية

إن مفهوم البنك بمعناه الحديث ورد إلى العالم اإلســالمي من أوروبا؛ حيث إن مفهوم البنك بمعناه الحديث ورد إلى العالم اإلســالمي من أوروبا؛ حيث 
س أول بنك  س أول بنك نشأت البنوك التقليدية في تلك القارة قبل خمس مئة عام تقريبًا، فقد تأسّ نشأت البنوك التقليدية في تلك القارة قبل خمس مئة عام تقريبًا، فقد تأسّ
حكومي في البندقية بإيطاليا عام حكومي في البندقية بإيطاليا عام ١٥٨٧١٥٨٧م، ولذا فمفردة البنك مأخوذة من كلمة إيطالية: م، ولذا فمفردة البنك مأخوذة من كلمة إيطالية: 
(BancoBanco)، وتعني المنضدة أو الطاولة، ويعود ســبب التســمية إلى أن (الصراف) في )، وتعني المنضدة أو الطاولة، ويعود ســبب التســمية إلى أن (الصراف) في 
العصور الوســطى كان يجلس في األماكن العامة إلى منضدة يبيع ويشتري العمالت العصور الوســطى كان يجلس في األماكن العامة إلى منضدة يبيع ويشتري العمالت 
المختلفة، ثم تطورت العملية ووصلت إلى ما نحن عليه اآلن، كما تشير إلى ذلك كثير المختلفة، ثم تطورت العملية ووصلت إلى ما نحن عليه اآلن، كما تشير إلى ذلك كثير 

من البحوث والدراسات.من البحوث والدراسات.
ثمّ أســهمت الثورات الصناعية في الغرب بدورٍ كبيرٍ في ظهور البنوك الربوية؛ ثمّ أســهمت الثورات الصناعية في الغرب بدورٍ كبيرٍ في ظهور البنوك الربوية؛ 
ألن العملــة المتداولة حينها هي النقود الذهبية، واألغنيــاء يودعون أموالهم عند مَن ألن العملــة المتداولة حينها هي النقود الذهبية، واألغنيــاء يودعون أموالهم عند مَن 
يشــتغلون بصناعة الذهب، ويأخذون منها ما يحتاجون إليه مقابل نسبة تدفع لصاغة يشــتغلون بصناعة الذهب، ويأخذون منها ما يحتاجون إليه مقابل نسبة تدفع لصاغة 
ا ممن هي عنده إلى شــريك له  ا ممن هي عنده إلى شــريك له الذهب، وإذا أراد الغني االنتقال إلى بلد آخر يأخذ أمرً الذهب، وإذا أراد الغني االنتقال إلى بلد آخر يأخذ أمرً
في ذلك البلد؛ ليتســلم ما يريد من المال، فصارت الســندات هي المستعملة لخفتها في ذلك البلد؛ ليتســلم ما يريد من المال، فصارت الســندات هي المستعملة لخفتها 

وضمانها، وأغنت عن حمل النقود.وضمانها، وأغنت عن حمل النقود.
ولما كثرت الودائع الذهبية عند الصيارفة استعملوها في اإلقراض بفائدة تُحدد ولما كثرت الودائع الذهبية عند الصيارفة استعملوها في اإلقراض بفائدة تُحدد 
بحسب حاجة المقترض، وهكذا. وتشير الدراسات التاريخية إلى أن أول بنك ربوي بحسب حاجة المقترض، وهكذا. وتشير الدراسات التاريخية إلى أن أول بنك ربوي 



٤٦٤٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

افتتح داخل الوطن العربي هو البنك األهلي المصري الذي تأسس في عام افتتح داخل الوطن العربي هو البنك األهلي المصري الذي تأسس في عام ١٨٩٨١٨٩٨م، م، 
ا على التعامل بالفوائد الربوية. م خدماته االئتمانية، وكان قائمً ا على التعامل بالفوائد الربوية.وبدأ يقدّ م خدماته االئتمانية، وكان قائمً وبدأ يقدّ

ومن خالل تتبع الكتابات التي تناولت بداية المصارف اإلسالمية نالحظ فيها ومن خالل تتبع الكتابات التي تناولت بداية المصارف اإلسالمية نالحظ فيها 
تباينًا بين الباحثين حول نشأة المصارف اإلسالمية، فبعضهم يشير إلى أن بدايتهاكانت تباينًا بين الباحثين حول نشأة المصارف اإلسالمية، فبعضهم يشير إلى أن بدايتهاكانت 
في المناطق الريفية في الباكستان من خالل المؤسسة التي تستقبل الودائع من األغنياء في المناطق الريفية في الباكستان من خالل المؤسسة التي تستقبل الودائع من األغنياء 
وتقدمهــا للمزارعين الفقراء دون فائدة، مكتفية فقط بمصروفات الخدمات اإلدارية. وتقدمهــا للمزارعين الفقراء دون فائدة، مكتفية فقط بمصروفات الخدمات اإلدارية. 
بة بدأت في بنوك االدّخار في عام ١٩٦٣١٩٦٣م بمحافظة م بمحافظة  بة بدأت في بنوك االدّخار في عام بينما يشــير بعضهم إلى أن التجرِ بينما يشــير بعضهم إلى أن التجرِ

الدقهلية بجمهورية مصر العربية التي توقفت فيما بعد.الدقهلية بجمهورية مصر العربية التي توقفت فيما بعد.
بة بدأت في الهند بكتابات مجموعة من الباحثين دعت  بة بدأت في الهند بكتابات مجموعة من الباحثين دعت وير آخرون أن التجرِ وير آخرون أن التجرِ
إلى محاربة الربا ونبذ الفائدة، ويشير غيرهم إلى أن الجوانب التطبيقية للعمل البنكي إلى محاربة الربا ونبذ الفائدة، ويشير غيرهم إلى أن الجوانب التطبيقية للعمل البنكي 
اإلسالمي بمفهومه المعاصر بدأت في السودان في عام اإلسالمي بمفهومه المعاصر بدأت في السودان في عام ١٩٢٦١٩٢٦م من خالل المشاركة م من خالل المشاركة 
المتناقصة لتمويل المشــروعات الزراعية. وقيل أيضا: إن ظهور المؤسسات المالية المتناقصة لتمويل المشــروعات الزراعية. وقيل أيضا: إن ظهور المؤسسات المالية 
اإلســالمية يرجع إلى ســنة اإلســالمية يرجع إلى ســنة ١٩٤٠١٩٤٠م في ماليزيا التي أُنشــئت فيها صناديق االدخار م في ماليزيا التي أُنشــئت فيها صناديق االدخار 
بال فائدة، وفي ســنة بال فائدة، وفي ســنة ١٩٥٠١٩٥٠م انتقلت فكرة اعتماد صيغ تمويل تلتزم بأحكام الشريعة م انتقلت فكرة اعتماد صيغ تمويل تلتزم بأحكام الشريعة 

اإلسالمية إلى باكستان، وعملت بها لعدة شهور ثم توقفت.اإلسالمية إلى باكستان، وعملت بها لعدة شهور ثم توقفت.
وأيا كانت بداية المالية اإلســالمية، فينبغي أن توجه الجهود إلى مضامين هذه وأيا كانت بداية المالية اإلســالمية، فينبغي أن توجه الجهود إلى مضامين هذه 

بة، وأهدافها وغاياتها، وصوالً إلى تقويمها وتطويرها.  بة، وأهدافها وغاياتها، وصوالً إلى تقويمها وتطويرها. التجرِ التجرِ
وعليه فيمكن تحديد المراحل المهمة التي كونت مفهوم المؤسســات المالية وعليه فيمكن تحديد المراحل المهمة التي كونت مفهوم المؤسســات المالية 

اإلسالمية، ومرتكزاتها، وحقيقتها، كما يلي:اإلسالمية، ومرتكزاتها، وحقيقتها، كما يلي:
١- مرحلة تأصيل المالية اإلسالمية (- مرحلة تأصيل المالية اإلسالمية (١٨٥٠١٨٥٠ إلى  إلى ١٩٥٠١٩٥٠م):م):

هذه المرحلة ليســت ذات ارتباط مباشر بظهورالمؤسسات المالية اإلسالمية، هذه المرحلة ليســت ذات ارتباط مباشر بظهورالمؤسسات المالية اإلسالمية، 
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إال أنها مرحلة مهمة في التحفيز وشحذ الهمم لمدافعة الربا وتقديم البديل اإلسالمي إال أنها مرحلة مهمة في التحفيز وشحذ الهمم لمدافعة الربا وتقديم البديل اإلسالمي 
على المستو النظري من علماء المسلمين لالبتعاد عن التعامل الربوي الذي تقدمه على المستو النظري من علماء المسلمين لالبتعاد عن التعامل الربوي الذي تقدمه 
البنوك التقليدية التي تحمــل في معامالتها ومضامينها الربــا الصريح، وهي مرحلة البنوك التقليدية التي تحمــل في معامالتها ومضامينها الربــا الصريح، وهي مرحلة 
مبنية على ما رســخ في وجدان المســلمين من تعظيم الشــريعة وأحكامها، والسعي مبنية على ما رســخ في وجدان المســلمين من تعظيم الشــريعة وأحكامها، والسعي 

لمرضاة الله في الفعل والترك.لمرضاة الله في الفعل والترك.
وعندمــا نالت كثير من الدول في العالمين العربي واإلســالمي اســتقاللها، وعندمــا نالت كثير من الدول في العالمين العربي واإلســالمي اســتقاللها، 
كانت الشعوب تبحث عن هويتها اإلسالمية، وتزامن مع تلك المتغيرات كتابات من كانت الشعوب تبحث عن هويتها اإلسالمية، وتزامن مع تلك المتغيرات كتابات من 
مجموعة من العلماء توضح النظام االقتصادي اإلسالمي، وكيف يتعامل اإلسالم مع مجموعة من العلماء توضح النظام االقتصادي اإلسالمي، وكيف يتعامل اإلسالم مع 

مشكالت اإلنسانية، وتبرز مساوئ الربا وخطورته على االقتصاد.مشكالت اإلنسانية، وتبرز مساوئ الربا وخطورته على االقتصاد.
زت جهود أخر تلك الكتابات تمثلت في عقد المؤتمرات  زت جهود أخر تلك الكتابات تمثلت في عقد المؤتمرات  عزّ إضافة إلى ذلكإضافة إلى ذلك عزّ
صصت لشــرح خطورة الربا والتعامل به، وبيان حكم اإلسالم فيه،  صصت لشــرح خطورة الربا والتعامل به، وبيان حكم اإلسالم فيه، والندوات التي خُ والندوات التي خُ
منها: أسبوع الفقه اإلســالمي المنعقد ألول مرة في باريس في عام منها: أسبوع الفقه اإلســالمي المنعقد ألول مرة في باريس في عام ١٩٥١١٩٥١م، وحلقة م، وحلقة 
الدراســات االجتماعية للدول العربية بدمشق سنة الدراســات االجتماعية للدول العربية بدمشق سنة ١٩٥٢١٩٥٢م، والمؤتمر الثاني لمجمع م، والمؤتمر الثاني لمجمع 
البحوث اإلســالمية بالقاهرة عام البحوث اإلســالمية بالقاهرة عام ١٩٦٥١٩٦٥م، ومؤتمر الفقه اإلسالمي األول بالمغرب م، ومؤتمر الفقه اإلسالمي األول بالمغرب 

سنة سنة ١٩٦٩١٩٦٩م، وغيرها من المؤتمرات والندوات. م، وغيرها من المؤتمرات والندوات. 
وفــي أثناء هذا النقاش العلمي المســتند إلــى الحجج واألدلة فــي نبذ الربا وفــي أثناء هذا النقاش العلمي المســتند إلــى الحجج واألدلة فــي نبذ الربا 
ر العمل  ر العمل ومضامينــه، بدأت الخطوة األولى في التحرر من فكرة مســيطرة مفادها تعذُّ ومضامينــه، بدأت الخطوة األولى في التحرر من فكرة مســيطرة مفادها تعذُّ
بدون النظام المالي الحديث، وأنه منظومة متشــابكة يصعب االنفكاك عنها. وكانت بدون النظام المالي الحديث، وأنه منظومة متشــابكة يصعب االنفكاك عنها. وكانت 
الخطوة التالية هــي إيجاد الصيغ العملية لوضع ما جاءت به التعاليم اإلســالمية في الخطوة التالية هــي إيجاد الصيغ العملية لوضع ما جاءت به التعاليم اإلســالمية في 

مجال المال واالقتصاد موضع التطبيق. مجال المال واالقتصاد موضع التطبيق. 
أما النظام البديل، فكان يتلخص في أن يعمل البنك من خالل ثالثة أنواع، هي: أما النظام البديل، فكان يتلخص في أن يعمل البنك من خالل ثالثة أنواع، هي: 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

حســاب الودائع:حســاب الودائع: الذي يقبــل البنك فيه ودائع األفراد، وله الحق في ســحب  الذي يقبــل البنك فيه ودائع األفراد، وله الحق في ســحب 
ا على المبالغ المودعة في هذا الحساب.  ا على المبالغ المودعة في هذا الحساب. رصيده متى شاء وال يدفع البنك فائدة أو ربحً رصيده متى شاء وال يدفع البنك فائدة أو ربحً
والحســاب الثاني: هو حســاب االستثمار بالمشــاركةوالحســاب الثاني: هو حســاب االستثمار بالمشــاركة، الذي يقبل البنك فيه ، الذي يقبل البنك فيه 
الودائع بحد أدنى معين ودون حد أقصى، ويســتثمر البنــك هذه األموال، وفي نهاية الودائع بحد أدنى معين ودون حد أقصى، ويســتثمر البنــك هذه األموال، وفي نهاية 

العام يوزع أرباحه أو خسائره على المستثمرين في هذا الحساب.العام يوزع أرباحه أو خسائره على المستثمرين في هذا الحساب.
وأما الحساب الثالث: فهو حســاب الزكاةوأما الحساب الثالث: فهو حســاب الزكاة، وفيه يقبل البنك أموال الزكاة التي ، وفيه يقبل البنك أموال الزكاة التي 

يرغب مخرجوها أن يصرفها البنك نيابة عنهم في مصارفها الشرعية. يرغب مخرجوها أن يصرفها البنك نيابة عنهم في مصارفها الشرعية. 
وبعد نقاش حول هذه األفكار بين مجموعة من الخبراء واالستشاريين للتأكد وبعد نقاش حول هذه األفكار بين مجموعة من الخبراء واالستشاريين للتأكد 
من سالمتها من أيّ محظورات شرعية من الناحية النظرية، تم االتفاق عليها، فكانت من سالمتها من أيّ محظورات شرعية من الناحية النظرية، تم االتفاق عليها، فكانت 
هي البدايات الحقيقية لظهور أول مؤسسة مالية إسالمية، وتأسيس مرحلة جديدة من هي البدايات الحقيقية لظهور أول مؤسسة مالية إسالمية، وتأسيس مرحلة جديدة من 

العمل المالي.العمل المالي.

٢- مرحلة ظهور المالية اإلسالمية (- مرحلة ظهور المالية اإلسالمية (١٩٦٣١٩٦٣ إلى إلى١٩٧٠١٩٧٠):):
ا تطبيقيا للمرحلة النظرية السابقة؛ وفيها أول محاولة  ا تطبيقيا للمرحلة النظرية السابقة؛ وفيها أول محاولة جاءت هذه المرحلة امتدادً جاءت هذه المرحلة امتدادً
إلنشاء مصرف إسالمي في مصر عام إلنشاء مصرف إسالمي في مصر عام ١٩٦٣١٩٦٣م، وهي بنوك االدخار المحلية في مدينة م، وهي بنوك االدخار المحلية في مدينة 
ا لدلتا النيل من الناحية الجغرافية، ويُشــكل الفالحون فيها  ا لدلتا النيل من الناحية الجغرافية، ويُشــكل الفالحون فيها ميــت غمر التي تُعد مركزً ميــت غمر التي تُعد مركزً
وقتئذٍ حوالي وقتئذٍ حوالي ٨٦٨٦% من سكانها، وتحيط بها % من سكانها، وتحيط بها ٥٣٥٣ قرية تتفاوت في الحجم وعدد السكان. قرية تتفاوت في الحجم وعدد السكان.
واستؤجر مقر للعمل باسم «مركز االدخار المحلي»، وكان االتصال الشخصي واستؤجر مقر للعمل باسم «مركز االدخار المحلي»، وكان االتصال الشخصي 
األســاس الذي قام عليه العمل، ووضعت تشكيالت إدارية مختلفة من خالل تقسيم األســاس الذي قام عليه العمل، ووضعت تشكيالت إدارية مختلفة من خالل تقسيم 
المنطقة إلى عدد من القطاعات، على رأس كل قطاع مســؤول يعمل بجانبه معاونون المنطقة إلى عدد من القطاعات، على رأس كل قطاع مســؤول يعمل بجانبه معاونون 

يساعدونه في نسق إداري منظم؛ للوصول إلى أكبر شريحة من المزارعين. يساعدونه في نسق إداري منظم؛ للوصول إلى أكبر شريحة من المزارعين. 
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بة مع وجود  ا إلنجــاح التجرِ ــا وإصرارً بة مع وجود وأبد القائمــون على العمل حماسً ا إلنجــاح التجرِ ــا وإصرارً وأبد القائمــون على العمل حماسً
بة.  ا إلذكاء التجرِ ا وحافزً بة. تحديات تحيط بها من كل جانب أصبحت في مجملها دافعً ا إلذكاء التجرِ ا وحافزً تحديات تحيط بها من كل جانب أصبحت في مجملها دافعً
م نمــوذج جديد ترتبت عليه زيادة عدد المســاهمين زيادة كبيرة فاقت  مِّ م نمــوذج جديد ترتبت عليه زيادة عدد المســاهمين زيادة كبيرة فاقت وبالفعل صُ مِّ وبالفعل صُ
العدد المقدر، وتمكن القائمون من تحديد المعالم األساسية لمصرف يلتزم باألحكام العدد المقدر، وتمكن القائمون من تحديد المعالم األساسية لمصرف يلتزم باألحكام 
بة أربع  دل االسم السابق إلى «بنوك االدخار المحلية»، واستمرت التجرِ بة أربع الشرعية، وعُ دل االسم السابق إلى «بنوك االدخار المحلية»، واستمرت التجرِ الشرعية، وعُ

ا، ثم دمجت الحقا مع بنك آخر بقرار حكومي. ا كبيرً ا، ثم دمجت الحقا مع بنك آخر بقرار حكومي.سنوات، حققت فيها نجاحً ا كبيرً سنوات، حققت فيها نجاحً
وفي عام وفي عام ١٩٧١١٩٧١م أنشــئ بنك ناصر االجتماعي الذي بدأ أعماله فعليا في عام م أنشــئ بنك ناصر االجتماعي الذي بدأ أعماله فعليا في عام 
عدُّ أول بنك ينصّ في قانون تأسيســه علــى منع التعامل بالفائدة، كما أنه  عدُّ أول بنك ينصّ في قانون تأسيســه علــى منع التعامل بالفائدة، كما أنه م، ويُ ١٩٧٢١٩٧٢م، ويُ
يُعــد ذا طابع اجتماعي مملوك بالكامل للدولة، ويهــدف إلى تحقيق مجتمع الكفاية يُعــد ذا طابع اجتماعي مملوك بالكامل للدولة، ويهــدف إلى تحقيق مجتمع الكفاية 

والعدل.والعدل.
ا لقرار مؤتمر  ا لقرار مؤتمر م أنشئ البنك اإلســالمي للتنمية في جدة تنفيذً وفي عام وفي عام ١٩٧٣١٩٧٣م أنشئ البنك اإلســالمي للتنمية في جدة تنفيذً
ا تجاريا، وبدأت  ا تنمويا دوليــا وليس بنكً ا تجاريا، وبدأت  دول إســالمية، ليكون بنكً ا تنمويا دوليــا وليس بنكً وزراء مالية وزراء مالية ٥٦٥٦ دول إســالمية، ليكون بنكً

أنشطته رسميا يوم أنشطته رسميا يوم ٢٠٢٠ أكتوبر  أكتوبر ١٩٧٥١٩٧٥م.م.
ه بعض الباحثين في  ه بعض الباحثين في م تأســس بنك دبي اإلســالمي الذي يعدّ وفي عام وفي عام ١٩٧٥١٩٧٥م تأســس بنك دبي اإلســالمي الذي يعدّ
االقتصاد اإلســالمي أول بنك إســالمي تجاري في العالم العربي، وبدأ البنك عائليا االقتصاد اإلســالمي أول بنك إســالمي تجاري في العالم العربي، وبدأ البنك عائليا 

للمؤسسين، ثم فتح البنك للمساهمين من جميع المواطنين. للمؤسسين، ثم فتح البنك للمساهمين من جميع المواطنين. 
وصاحب هذه الفترة انعقاد المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي الذي وصاحب هذه الفترة انعقاد المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي الذي 
نظمته كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة في عامنظمته كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة في عام١٩٧٦١٩٧٦م، وهو م، وهو 
ا كبيرة من وزراء المالية في العديد من الدول العربية  ا كبيرة من وزراء المالية في العديد من الدول العربية أول مؤتمر من نوعه ضمَّ أعدادً أول مؤتمر من نوعه ضمَّ أعدادً
واإلســالمية،كما شــارك فيه جمعٌ غفيرٌ من الفقهاء والباحثيــن من مختلف أنحاء واإلســالمية،كما شــارك فيه جمعٌ غفيرٌ من الفقهاء والباحثيــن من مختلف أنحاء 

العالم.العالم.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وأصبح المؤتمر النواةَ الحقيقيةَ لعلم االقتصاد اإلســالمي المؤسسي، ومن وأصبح المؤتمر النواةَ الحقيقيةَ لعلم االقتصاد اإلســالمي المؤسسي، ومن 
ا لهذه  ا لهذه بين توصياته إنشــاء مركز بحثي يُعنى بدراســات االقتصاد اإلسالمي، وتنفيذً بين توصياته إنشــاء مركز بحثي يُعنى بدراســات االقتصاد اإلسالمي، وتنفيذً
التوصية أنشــئ مركز أبحاث االقتصاد اإلســالمي في منتصف عامالتوصية أنشــئ مركز أبحاث االقتصاد اإلســالمي في منتصف عام١٩٧٧١٩٧٧م (معهد م (معهد 
االقتصاد اإلســالمي حاليًا) الذي ســاهم بأعمال بارزة لتأصيل هذا العلم الناشئ، االقتصاد اإلســالمي حاليًا) الذي ســاهم بأعمال بارزة لتأصيل هذا العلم الناشئ، 
ا من اهتمامات  ا من اهتمامات ونالت الدراسات التي تعنى بعلم المالية اإلسالمية إجماالً حظا وافرً ونالت الدراسات التي تعنى بعلم المالية اإلسالمية إجماالً حظا وافرً

المركز.المركز.
٣- مرحلة انتشار المالية اإلسالمية (- مرحلة انتشار المالية اإلسالمية (١٩٧٧١٩٧٧ إلى  إلى ٢٠٢٠٢٠٢٠):):

قد في المملكة العربية السعودية حدث تحول كبير  قد في المملكة العربية السعودية حدث تحول كبير عقب ذلك المؤتمر الذي عُ عقب ذلك المؤتمر الذي عُ
في تاريخ المالية اإلسالمية، وبدأت صفحة جديدة؛ حيث انتشرت المالية اإلسالمية في تاريخ المالية اإلسالمية، وبدأت صفحة جديدة؛ حيث انتشرت المالية اإلسالمية 
في العديد من الدول العربية واإلسالمية من خالل بنك فيصل السوداني الذي تأسس في العديد من الدول العربية واإلسالمية من خالل بنك فيصل السوداني الذي تأسس 
عام عام ١٩٧٧١٩٧٧م، وبنــك فيصل المصري الذي تأســس عــام م، وبنــك فيصل المصري الذي تأســس عــام ١٩٧٩١٩٧٩م، وبيت التمويل م، وبيت التمويل 
الكويتي، وشــركة الراجحي المصرفية للتجارة (مصــرف الراجحي حاليًا)، والبنك الكويتي، وشــركة الراجحي المصرفية للتجارة (مصــرف الراجحي حاليًا)، والبنك 
اإلســالمي األردني، وغيرها من البنوك في العديد من الــدول العربية، باإلضافة إلى اإلســالمي األردني، وغيرها من البنوك في العديد من الــدول العربية، باإلضافة إلى 
بلدان إسالمية أبرزها باكســتان وماليزيا وغيرهما، وبالد أخر في آسيا، منها: الهند بلدان إسالمية أبرزها باكســتان وماليزيا وغيرهما، وبالد أخر في آسيا، منها: الهند 
والفلبين، ودول أفريقية كجنوب أفريقيا والنيجر والســنغال، وبعض البلدان الغربية والفلبين، ودول أفريقية كجنوب أفريقيا والنيجر والســنغال، وبعض البلدان الغربية 

كبريطانيا وسويسرا والواليات المتحدة وأستراليا.كبريطانيا وسويسرا والواليات المتحدة وأستراليا.
وفــي أوائل عام وفــي أوائل عام ١٩٨١١٩٨١م بــدأت مرحلة جديدة في تحــول بعض الدول نحو م بــدأت مرحلة جديدة في تحــول بعض الدول نحو 
المالية اإلســالمية بالكامل مثل الباكستان، وكانت هناك خطوات جادة ألسلمة كامل المالية اإلســالمية بالكامل مثل الباكستان، وكانت هناك خطوات جادة ألسلمة كامل 
ا في الســودان نحو التحول الكامل  ا في الســودان نحو التحول الكامل نظامهــا المالي،كما تبع ذلك خطوات جادة أيضً نظامهــا المالي،كما تبع ذلك خطوات جادة أيضً

للمالية اإلسالمية بدأت في أوائل عام للمالية اإلسالمية بدأت في أوائل عام ١٩٩٠١٩٩٠م.م.
وقد ظهرت المؤسسات المالية اإلسالمية في أربعة نماذج:وقد ظهرت المؤسسات المالية اإلسالمية في أربعة نماذج:
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النموذج األول: هو النظام الثنائيالنموذج األول: هو النظام الثنائي، حيث تعمل المؤسسة اإلسالمية ضمن نظام ، حيث تعمل المؤسسة اإلسالمية ضمن نظام 
مالية تقليدي وفق نظام خاص صادر بقانون، وقد تطور هذا الوضع في كثير من الدول مالية تقليدي وفق نظام خاص صادر بقانون، وقد تطور هذا الوضع في كثير من الدول 
إلى إصدار قانون ينظم األعمال المالية اإلســالمية وال يخص مؤسســة معينة، وأخذ إلى إصدار قانون ينظم األعمال المالية اإلســالمية وال يخص مؤسســة معينة، وأخذ 

بهذا النظام دول منها: ماليزيا، واإلمارات العربية المتحدة، والكويت.بهذا النظام دول منها: ماليزيا، واإلمارات العربية المتحدة، والكويت.
النموذج الثاني: هو النظام الشــاملالنموذج الثاني: هو النظام الشــامل وفيه يتبنى بلــد معين تحويل كامل نظامه  وفيه يتبنى بلــد معين تحويل كامل نظامه 
المالي إلى صيغ متوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، وتلزم جميع المؤسسات المالية المالي إلى صيغ متوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، وتلزم جميع المؤسسات المالية 
فــي البلد نحو التحول التدريجــي، وهذا ما فعلته دول أخر مثل دولة الباكســتان فــي البلد نحو التحول التدريجــي، وهذا ما فعلته دول أخر مثل دولة الباكســتان 

والسودان.والسودان.
النمــوذج الثالث: هو نظام نوافذ المالية اإلســالميةالنمــوذج الثالث: هو نظام نوافذ المالية اإلســالمية الذي انتشــر بعد انتشــار  الذي انتشــر بعد انتشــار 
المؤسسات المالية اإلســالمية واجتذابها المزيد من األموال والعمالء؛ حينما رغب المؤسسات المالية اإلســالمية واجتذابها المزيد من األموال والعمالء؛ حينما رغب 
عدد من المؤسســات التقليدية بتقديم خدمات مالية إسالمية من خالل نافذة، أو فرع عدد من المؤسســات التقليدية بتقديم خدمات مالية إسالمية من خالل نافذة، أو فرع 

متخصص.متخصص.
النموذج الرابع: هو النظام الذي يســتجيب إلى قو السوقالنموذج الرابع: هو النظام الذي يســتجيب إلى قو السوق؛ إذ استجابت ؛ إذ استجابت 
المؤسسات المالية لمتطلبات العمالء ورغبتهم في المنتجات والخدمات المالية المؤسسات المالية لمتطلبات العمالء ورغبتهم في المنتجات والخدمات المالية 
اإلسالمية التي تبتعد عن التعامالت التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، اإلسالمية التي تبتعد عن التعامالت التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
وهذا النموذج يقوم على أنظمة واحدة تحكم جميع المؤسسات المالية، وترتكز وهذا النموذج يقوم على أنظمة واحدة تحكم جميع المؤسسات المالية، وترتكز 
ــا على ضمان اســتقرار النظام المالي بغض النظر عــن طبيعة التعامالت  ــا على ضمان اســتقرار النظام المالي بغض النظر عــن طبيعة التعامالت أساسً أساسً

المنفذة.المنفذة.
م البنك  م البنك ولهــذا النموذج تطبيقات في المملكة العربية الســعودية؛ بعــد أن قدّ ولهــذا النموذج تطبيقات في المملكة العربية الســعودية؛ بعــد أن قدّ
بة تحول بنك الجزيرة إلى  ا لهذا النموذج، ويمكن اعتبار تجرِ بة تحول بنك الجزيرة إلى المركزي السعودي دعمً ا لهذا النموذج، ويمكن اعتبار تجرِ المركزي السعودي دعمً

المالية اإلسالمية من أبرز أمثلة النموذج الرابع.المالية اإلسالمية من أبرز أمثلة النموذج الرابع.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

جدول رقم (جدول رقم (٢)
المؤسسات المالية اإلسالمية التي أسست خالل الفترة المؤسسات المالية اإلسالمية التي أسست خالل الفترة ١٩٧٥١٩٧٥-١٩٨٣١٩٨٣م

الدولةالدولةتاريخ التأسيستاريخ التأسيسالمؤسسةالمؤسسة

اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات العربية المتحدة ١٩٧٥١٩٧٥بنك دبي اإلسالمي بنك دبي اإلسالمي 

مصرمصر١٩٧٧١٩٧٧بنك فيصل اإلسالمي المصريبنك فيصل اإلسالمي المصري

السودانالسودان١٩٧٧١٩٧٧بنك فيصل اإلسالمي السودانيبنك فيصل اإلسالمي السوداني

الكويت الكويت ١٩٧٧١٩٧٧بيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتي

األردناألردن١٩٧٨١٩٧٨البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمارالبنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار

إيرانإيران١٩٧٩١٩٧٩المصرف اإلسالمي اإليرانيالمصرف اإلسالمي اإليراني

البحرينالبحرين١٩٧٩١٩٧٩بنك البحرين اإلسالميبنك البحرين اإلسالمي

مصرمصر١٩٨٠١٩٨٠المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنميةالمصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية

باكستانباكستان١٩٨٠١٩٨٠مجموعة من المصارفمجموعة من المصارف

السودان السودان ١٩٨١١٩٨١بنك التضامن اإلسالمي بنك التضامن اإلسالمي 

المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية ١٩٨٢١٩٨٢البركة لالستثمار والتنمية البركة لالستثمار والتنمية 

قطرقطر١٩٨٢١٩٨٢مصرف قطر اإلسالمي مصرف قطر اإلسالمي 

بنجالديش بنجالديش ١٩٨٣١٩٨٣بنك بنغالديش اإلسالمي المحدودبنك بنغالديش اإلسالمي المحدود

ماليزياماليزيا١٩٨٣١٩٨٣بنك إسالم ماليزيابنك إسالم ماليزيا

تونستونس١٩٨٣١٩٨٣بيت التمويل السعودي التونسيبيت التمويل السعودي التونسي

السودانالسودان١٩٨٢١٩٨٢البنك اإلسالمي السوداني البنك اإلسالمي السوداني 

البحرينالبحرين١٩٨٤١٩٨٤بنك البركة اإلسالمي بنك البركة اإلسالمي 

تركياتركيا١٩٨٤١٩٨٤بنك البركة التركي اإلسالميبنك البركة التركي اإلسالمي

السودانالسودان١٩٨٤١٩٨٤بنك البركة السوداني بنك البركة السوداني 
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الدولةالدولةتاريخ التأسيستاريخ التأسيسالمؤسسةالمؤسسة

لوكسمبورجلوكسمبورج١٩٧٨١٩٧٨النظام المصرفي اإلسالميالنظام المصرفي اإلسالمي

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية١٩٧٨١٩٧٨شركة الراجحي المصرفية للتجارةشركة الراجحي المصرفية للتجارة

سويسراسويسرا١٩٨١١٩٨١دار المال اإلسالميدار المال اإلسالمي

الدانماركالدانمارك١٩٨٢١٩٨٢البنك اإلسالمي الدوليالبنك اإلسالمي الدولي

المملكة المتحدةالمملكة المتحدة١٩٨٢١٩٨٢بنك البركة الدوليبنك البركة الدولي

قبرصقبرص١٩٨٢١٩٨٢بنك قبرص اإلسالمي بنك قبرص اإلسالمي 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

٢/١/١
مؤسسات الصناعة المالية اإلسالميةمؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية

هنــاك العديد من المؤسســات الداعمة للصناعة المالية اإلســالمية، ويمكن هنــاك العديد من المؤسســات الداعمة للصناعة المالية اإلســالمية، ويمكن 
التركيز على أبرز تلك المؤسسات، بعرض مختصر عنها:التركيز على أبرز تلك المؤسسات، بعرض مختصر عنها:

١-البنك اإلسالمي للتنمية:-البنك اإلسالمي للتنمية:
ا لبيــان العزم الصادر عــن أول مؤتمر  ا لبيــان العزم الصادر عــن أول مؤتمر مؤسســة مالية دولية، أنشــئت تطبيقً مؤسســة مالية دولية، أنشــئت تطبيقً
لوزراء مالية الدول اإلســالمية الذي عقد في مدينة جدة في ديســمبر عام لوزراء مالية الدول اإلســالمية الذي عقد في مدينة جدة في ديســمبر عام ١٩٧٣١٩٧٣م، م، 
وافتتــح البنك في أكتوبــر عام وافتتــح البنك في أكتوبــر عام ١٩٧٥١٩٧٥م، ومــن األهداف التي رســمت له تحقيق م، ومــن األهداف التي رســمت له تحقيق 
التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي ومســاندتها لصالح شعوب الدول األعضاء التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي ومســاندتها لصالح شعوب الدول األعضاء 
ا لمبادئ وأحكام الشــريعة  ا لمبادئ وأحكام الشــريعة والمجتمعات اإلســالمية في الدول غير األعضاء وفقً والمجتمعات اإلســالمية في الدول غير األعضاء وفقً

اإلسالمية. اإلسالمية. 
واتفق المجتمعون على تحقيق هذا الهدف الســامي على أن يولي البنك عناية واتفق المجتمعون على تحقيق هذا الهدف الســامي على أن يولي البنك عناية 
خاصة لتمويل المشروعات اإلنتاجية، ومشروعات البنية التحتية ذات الجدو المالية خاصة لتمويل المشروعات اإلنتاجية، ومشروعات البنية التحتية ذات الجدو المالية 
واالقتصادية بوســائل متعددة منها: المشــاركة في رأس المال، وتطوير صيغ جديدة واالقتصادية بوســائل متعددة منها: المشــاركة في رأس المال، وتطوير صيغ جديدة 
لتمويل األنشطة االســتثمارية، وإنشاء برامج جديدة لتعبئة الموارد، إضافة إلى إنشاء لتمويل األنشطة االســتثمارية، وإنشاء برامج جديدة لتعبئة الموارد، إضافة إلى إنشاء 
مؤسســات للرقابة والمعايير من أجل دمج األعمال المالية اإلســالمية في االقتصاد مؤسســات للرقابة والمعايير من أجل دمج األعمال المالية اإلســالمية في االقتصاد 
والنظام المالي العالمي، فضالً عن تقديم المساعدة الفنية لبناء القدرات وتمكين هذه والنظام المالي العالمي، فضالً عن تقديم المساعدة الفنية لبناء القدرات وتمكين هذه 
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البنوك من إعادة صياغة نظمها وسياساتها وتحديث أجهزة تقنية المعلومات وتدريب البنوك من إعادة صياغة نظمها وسياساتها وتحديث أجهزة تقنية المعلومات وتدريب 
العاملين فيها وإيجاد صالت عمل بينها. العاملين فيها وإيجاد صالت عمل بينها. 

ولعل العمل األهم الذي اضطلع به البنك فــي دعم صناعة الخدمات المالية ولعل العمل األهم الذي اضطلع به البنك فــي دعم صناعة الخدمات المالية 
اإلســالمية هو إسهاماته الفاعلة في إنشاء ما يمكن تســميته بمؤسسات البنى التحتية اإلســالمية هو إسهاماته الفاعلة في إنشاء ما يمكن تســميته بمؤسسات البنى التحتية 
في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية لمساعدة البنوك والمؤسسات العاملة في هذا في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية لمساعدة البنوك والمؤسسات العاملة في هذا 

القطاع لالرتقاء بمستو الشفافية ومعايير حس ن األداء. القطاع لالرتقاء بمستو الشفافية ومعايير حس ن األداء. 
٢- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية (- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية (٢٠٠١٢٠٠١م):م):

تأســس المجلس العــام للبنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية في مملكة تأســس المجلس العــام للبنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية في مملكة 
ا لالتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية الذي أنشئ عام ١٩٧٧١٩٧٧م م  ا لالتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية الذي أنشئ عام م، خلفً البحرين عام البحرين عام ٢٠٠١٢٠٠١م، خلفً
بناء على اتفاق رؤســاء مجالس إدارة المصارف بهدف دعم التعاون بين المؤسسات بناء على اتفاق رؤســاء مجالس إدارة المصارف بهدف دعم التعاون بين المؤسسات 
المالية اإلسالمية في مختلف المجاالت، ومن أبرز اإلنجازات العلمية لالتحاد إصدار المالية اإلسالمية في مختلف المجاالت، ومن أبرز اإلنجازات العلمية لالتحاد إصدار 
ا مهما في التأصيل  ا مهما في التأصيل (الموســوعة العلمية والعملية للبنوك اإلســالمية) التي تُعد مرجعً (الموســوعة العلمية والعملية للبنوك اإلســالمية) التي تُعد مرجعً
للمالية اإلسالمية، ويســاند المجلس العام مؤسســات صناعة المالية اإلسالمية من للمالية اإلسالمية، ويســاند المجلس العام مؤسســات صناعة المالية اإلسالمية من 

خالل إتاحة المعلومات والتقارير المتعلقة بأعمال المؤسسات المالية اإلسالمية.خالل إتاحة المعلومات والتقارير المتعلقة بأعمال المؤسسات المالية اإلسالمية.
٣- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (١٩٩٠١٩٩٠م):م):
ا هيئة  ا هيئة أُنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، (سابقً أُنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، (سابقً
المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية) بموجب اتفاقية التأسيس المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية) بموجب اتفاقية التأسيس 
الموقعة من بعض المؤسســات المالية اإلســالمية، وهي (البنك اإلسالمي للتنمية، الموقعة من بعض المؤسســات المالية اإلســالمية، وهي (البنك اإلسالمي للتنمية، 
ومجموعة دار المال اإلســالمي، ومجموعة دلة البركة، وشركة الراجحي المصرفية ومجموعة دار المال اإلســالمي، ومجموعة دلة البركة، وشركة الراجحي المصرفية 
لالستثمار، وبيت التمويل الكويتي) عام لالستثمار، وبيت التمويل الكويتي) عام ١٩٩٠١٩٩٠م في الجزائر، وسجلت عام م في الجزائر، وسجلت عام ١٩٩١١٩٩١م م 

في دولة البحرين، بصفتها منظمة عالمية غير ربحية ذات شخصية مستقلة. في دولة البحرين، بصفتها منظمة عالمية غير ربحية ذات شخصية مستقلة. 



٥٦٥٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وســبق إنشاء الهيئة جهود تحضيرية كبيرة، وكانت البداية من ورقة العمل التي وســبق إنشاء الهيئة جهود تحضيرية كبيرة، وكانت البداية من ورقة العمل التي 
قدمها البنك اإلسالمي للتنمية في االجتماع السنوي للمحافظين في مارس قدمها البنك اإلسالمي للتنمية في االجتماع السنوي للمحافظين في مارس ١٩٨٧١٩٨٧م، م، 
ثم تكونت لجان عديدة للنظر في أفضل الســبل إلعداد معايير محاسبية للمؤسسات ثم تكونت لجان عديدة للنظر في أفضل الســبل إلعداد معايير محاسبية للمؤسسات 

المالية اإلسالمية. المالية اإلسالمية. 
٤- مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (- مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (٢٠٠٢٢٠٠٢م):م):

تأســس مجلس الخدمات المالية اإلســالمية فــي كواللمبــور بماليزيا عام تأســس مجلس الخدمات المالية اإلســالمية فــي كواللمبــور بماليزيا عام 
٢٠٠٢٢٠٠٢م، بدعوة من بنك نيجارا بالعاصمة الماليزية، ومن أهدافه التنســيق مع البنوك م، بدعوة من بنك نيجارا بالعاصمة الماليزية، ومن أهدافه التنســيق مع البنوك 
المركزية والمؤسسات المالية اإلسالمية إلصدار المعايير الفنية المالية بما يتوافق مع المركزية والمؤسسات المالية اإلسالمية إلصدار المعايير الفنية المالية بما يتوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية، ال سيما معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.أحكام الشريعة اإلسالمية، ال سيما معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وقد أصبحت تلك المؤسســات وغيرها منظومة داعمة للمؤسســات المالية وقد أصبحت تلك المؤسســات وغيرها منظومة داعمة للمؤسســات المالية 
اإلسالمية، وبفضل الله ثم بذلك الدعم انتشــرت المؤسسات المالية اإلسالمية في اإلسالمية، وبفضل الله ثم بذلك الدعم انتشــرت المؤسسات المالية اإلسالمية في 
شــتى أنحاء العالم، واتجهت العديد من الدول في العواصم اآلســيوية واألوروبية شــتى أنحاء العالم، واتجهت العديد من الدول في العواصم اآلســيوية واألوروبية 

بة بغرض تطبيقها واالستفادة منها. بة بغرض تطبيقها واالستفادة منها.لدراسة هذه التجرِ لدراسة هذه التجرِ
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شكل رقم ( شكل رقم ( ١)

(IFSB)

مؤسسات الصناعة المالية اإلسالميةمؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية(١)

المصدر: من إعداد فريق الدراسة. المصدر: من إعداد فريق الدراسة.   (١)



٥٨٥٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

٣/١/١
منتجات المالية اإلسالميةمنتجات المالية اإلسالمية

يكاد يتفق الــرواد المنظرون للمؤسســات المالية اإلســالمية على أن عقود يكاد يتفق الــرواد المنظرون للمؤسســات المالية اإلســالمية على أن عقود 
المشــاركات تمثل حجر الزاوية في التمويل المصرفي، لكــن مع صعوبات التطبيق المشــاركات تمثل حجر الزاوية في التمويل المصرفي، لكــن مع صعوبات التطبيق 
وتنظيمات البنوك المركزية، واجهت المؤسسات المالية اإلسالمية إشكاالت عديدة، وتنظيمات البنوك المركزية، واجهت المؤسسات المالية اإلسالمية إشكاالت عديدة، 
فاتجهت إلى تقليل عقود المشــاركات واإلكثار من عقود المداينات، ولذا فإن أغلب فاتجهت إلى تقليل عقود المشــاركات واإلكثار من عقود المداينات، ولذا فإن أغلب 
ا  ي البيع واإلجارة، وسوف نتناول أكثر الصيغ تطبيقً ا التمويالت اليوم تعتمد على عقدَ ي البيع واإلجارة، وسوف نتناول أكثر الصيغ تطبيقً التمويالت اليوم تعتمد على عقدَ

بإيجازبإيجاز
ومع نمطية هذه الصيغ فلم تســلم من اختــالف اآلراء الفقهية حولها، وليس ومع نمطية هذه الصيغ فلم تســلم من اختــالف اآلراء الفقهية حولها، وليس 
ا أن هذه الدراســة تعتمد على ما صدرت به اجتهادات فقهية  ا أن هذه الدراســة تعتمد على ما صدرت به اجتهادات فقهية هذا موضع عرضها، علمً هذا موضع عرضها، علمً

جماعية، فمن هذه المنتجات:جماعية، فمن هذه المنتجات:
١- عقد المرابحة:- عقد المرابحة:

يُعــدُّ بيع المرابحة من أكثر صيغ التمويل التي تتعامل بها المؤسســات المالية يُعــدُّ بيع المرابحة من أكثر صيغ التمويل التي تتعامل بها المؤسســات المالية 
م العميل إلى البنك طالبًا منه شــراء سلعة بمواصفات  م العميل إلى البنك طالبًا منه شــراء سلعة بمواصفات اإلســالمية، وصورتها أن يتقدّ اإلســالمية، وصورتها أن يتقدّ
محددة، مع وعد من العميل للبنك بشرائها منه على أساس المرابحة، فيشتريها البنك محددة، مع وعد من العميل للبنك بشرائها منه على أساس المرابحة، فيشتريها البنك 
ا، ثم بعد تملكها وقبضهــا يبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى من ثمن الشــراء  ا، ثم بعد تملكها وقبضهــا يبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى من ثمن الشــراء نقــدً نقــدً

النقدي.النقدي.
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والهدف من هــذا النوع من البيــوع: والهدف من هــذا النوع من البيــوع: هو تمويل المؤسســات واألفراد الذين هو تمويل المؤسســات واألفراد الذين 
يعجــزون عن تمويل مشــروعاتهم بالنقد، فيلجؤون إلى المصارف لالســتعانة بها، يعجــزون عن تمويل مشــروعاتهم بالنقد، فيلجؤون إلى المصارف لالســتعانة بها، 
واألصــل في البيع أن تكون الســلعة مملوكة لد البائع ســواء أكان مؤسســة مالية واألصــل في البيع أن تكون الســلعة مملوكة لد البائع ســواء أكان مؤسســة مالية 
أم شــركة تجارية، إال أن األمر يختلف هنا؛ فتملك المؤسســة المالية للسلعة يكلفها أم شــركة تجارية، إال أن األمر يختلف هنا؛ فتملك المؤسســة المالية للسلعة يكلفها 
ض المؤسسة المالية للمخاطرة  ا من المصروفات، إضافة إلى تعرّ ض المؤسسة المالية للمخاطرة الكثير ويتطلب قدرً ا من المصروفات، إضافة إلى تعرّ الكثير ويتطلب قدرً

إذا استجابت لرغبات العمالء ابتداء، ثم تراجع بعضهم عن رغبته في شراء السلعة. إذا استجابت لرغبات العمالء ابتداء، ثم تراجع بعضهم عن رغبته في شراء السلعة. 
فالبضاعة فــي المرابحة تكون في حيــازة التاجر في حين أنهــا غير مملوكة فالبضاعة فــي المرابحة تكون في حيــازة التاجر في حين أنهــا غير مملوكة 
للمؤسسة المالية في المرابحة لآلمر بالشراء، وإنما تشتريها المؤسسة المالية بناء على للمؤسسة المالية في المرابحة لآلمر بالشراء، وإنما تشتريها المؤسسة المالية بناء على 
رغبة العميل مقابل وعد منه بشــرائها، ويمكن القول إنها مركبة من وعد بالشراء وبيع رغبة العميل مقابل وعد منه بشــرائها، ويمكن القول إنها مركبة من وعد بالشراء وبيع 

بالمرابحة.بالمرابحة.
٢- عقد اإلجارة:- عقد اإلجارة:

عقد اإلجارة من العقود المعروفة في الفقه اإلســالمي، وهو عقد على منفعة عقد اإلجارة من العقود المعروفة في الفقه اإلســالمي، وهو عقد على منفعة 
مباحة معلومة، لمدة معلومة، في عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض مباحة معلومة، لمدة معلومة، في عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض 

معلوم.معلوم.
وتُعد اإلجــارة أداة مهمة من أدوات التمويل اإلســالمي، إذ إنها تتمتع بمزايا وتُعد اإلجــارة أداة مهمة من أدوات التمويل اإلســالمي، إذ إنها تتمتع بمزايا 
متعددة بالنســبة للبنك، وهي أقل مخاطرةً من صيغ التمويل األخر؛ إذ يملك البنك متعددة بالنســبة للبنك، وهي أقل مخاطرةً من صيغ التمويل األخر؛ إذ يملك البنك 
ا مــن ناحية اإلجراءات  ر، ويتمتع بإيراد مســتقر، ثــم إنها أقل تعقيدً ا مــن ناحية اإلجراءات األصــل المؤجِّ ر، ويتمتع بإيراد مســتقر، ثــم إنها أقل تعقيدً األصــل المؤجِّ

والشروط القانونية.والشروط القانونية.
رة، بينما  ا بملكيته لألصول المؤجَّ رً رة، بينما يحتفظ البنك في عقد اإلجارة بصفته مؤجِّ ا بملكيته لألصول المؤجَّ رً يحتفظ البنك في عقد اإلجارة بصفته مؤجِّ
ا لمدة معلومة وبعائد محدد،  رً ا لمدة معلومة وبعائد محدد، ينقل منفعة تلك األصول إلى عميل آخر بصفته مستأجِ رً ينقل منفعة تلك األصول إلى عميل آخر بصفته مستأجِ
رة الناتجة عن  رة الناتجة عن فيتحمل البنك االلتزامــات والمخاطر التي تلحق بالموجودات المؤجَّ فيتحمل البنك االلتزامــات والمخاطر التي تلحق بالموجودات المؤجَّ



٦٠٦٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

االستخدام، أو بســبب األحوال الطبيعية، وال يتحمل المخاطر الناجمة عن اإلهمال االستخدام، أو بســبب األحوال الطبيعية، وال يتحمل المخاطر الناجمة عن اإلهمال 
أو سوء االستخدام.أو سوء االستخدام.

وهذه المزايا في عقد اإلجارة المعروف في الفقه اإلسالمي، وكذلك في عقد وهذه المزايا في عقد اإلجارة المعروف في الفقه اإلسالمي، وكذلك في عقد 
اإلجارة التمويلي (عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك) على حد ســواء؛ إذ إن الفرق هنا اإلجارة التمويلي (عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك) على حد ســواء؛ إذ إن الفرق هنا 

ا إال بعد انتهاء عقد اإلجارة. ا إال بعد انتهاء عقد اإلجارة.في وجود عقد تمليك منفصل ال يكون نافذً في وجود عقد تمليك منفصل ال يكون نافذً
٣- عقد االستصناع:- عقد االستصناع:

ومعناه:ومعناه: طلب الصنعة، كأن يطلب شخص من آخر أن يصنع له شيئًا موصوفًا،  طلب الصنعة، كأن يطلب شخص من آخر أن يصنع له شيئًا موصوفًا، 
مثل دوالب من خشب، أو إنشاء وحدة سكنية، وتكون المواد من عند الصانع مقابل مثل دوالب من خشب، أو إنشاء وحدة سكنية، وتكون المواد من عند الصانع مقابل 
عِوض محدد. وهو عقد مشروع، وصدر بجوازه قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.عِوض محدد. وهو عقد مشروع، وصدر بجوازه قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.
ويجري التعامل بعقد االســتصناع في المؤسسات المالية اإلسالمية بدخولها ويجري التعامل بعقد االســتصناع في المؤسسات المالية اإلسالمية بدخولها 
، فتتعاقد المؤسسة معه  ، فتتعاقد المؤسسة معه في عقدين متوازيين؛ إذ يطلب العميل إنشاء وحدة سكنية مثالً في عقدين متوازيين؛ إذ يطلب العميل إنشاء وحدة سكنية مثالً
على هذا األساس، ثم تدخل هي في عقد استصناع آخر مع شركة تطوير عقاري لبناء على هذا األساس، ثم تدخل هي في عقد استصناع آخر مع شركة تطوير عقاري لبناء 

الوحدة السكنية، ويكون الفرق بين قيمة العقدين هو الربح المتحقق للمؤسسة.الوحدة السكنية، ويكون الفرق بين قيمة العقدين هو الربح المتحقق للمؤسسة.
٤-عقد المضاربة:-عقد المضاربة:

المضاربة عقد شركة في الربح بين طرفين، المضاربة عقد شركة في الربح بين طرفين، وصورتها:وصورتها: أن تقدم مؤسسة التمويل  أن تقدم مؤسسة التمويل 
(وهي صاحبة المــال) التمويل إلى العميل، بينما العميــل هو صاحب الخبرة (وهو (وهي صاحبة المــال) التمويل إلى العميل، بينما العميــل هو صاحب الخبرة (وهو 
المضارب) الذي يقوم بإدارة المشروع وتسييره بجهده وعمله؛ ثم يجري توزيع ناتج المضارب) الذي يقوم بإدارة المشروع وتسييره بجهده وعمله؛ ثم يجري توزيع ناتج 
المضاربة بين الطرفين على أســاس حصتين، حصة مقابل التمويل، تأخذها مؤسسة المضاربة بين الطرفين على أســاس حصتين، حصة مقابل التمويل، تأخذها مؤسسة 
التمويــل، والحصة األخر يأخذهــا العميل مقابل الجهد، وعليــه فعملية التمويل التمويــل، والحصة األخر يأخذهــا العميل مقابل الجهد، وعليــه فعملية التمويل 

بالمضاربة تتم بين طرفين هما: مؤسسة التمويل والعميل.بالمضاربة تتم بين طرفين هما: مؤسسة التمويل والعميل.
وتُعــد المضاربة صيغة تمويليــة مقبولة، ومن أوائل الصيــغ التي تعاملت بها وتُعــد المضاربة صيغة تمويليــة مقبولة، ومن أوائل الصيــغ التي تعاملت بها 
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ا في التطبيق العملي، والسبب  ا في التطبيق العملي، والسبب المؤسسات المالية اإلسالمية، غير أنها لم تنل حظا وافرً المؤسسات المالية اإلسالمية، غير أنها لم تنل حظا وافرً
ا على  ا على في ذلك يرجع إلى المخاطر التي تكتنفها من الناحية التطبيقية، فهي تقوم أساسً في ذلك يرجع إلى المخاطر التي تكتنفها من الناحية التطبيقية، فهي تقوم أساسً
أمانة العميل وســمعته، كما أن الترتيبات المؤسســية مثل المعاملة الضريبية، ونظم أمانة العميل وســمعته، كما أن الترتيبات المؤسســية مثل المعاملة الضريبية، ونظم 
المحاسبة والمراجعة، والتعليمات اإلشرافية ال تشجع على التوسع فيها في التمويل المحاسبة والمراجعة، والتعليمات اإلشرافية ال تشجع على التوسع فيها في التمويل 
المصرفي، إضافة إلى أنــه ال يمكن االعتماد على عنصر األمانة وااللتزام األخالقي، المصرفي، إضافة إلى أنــه ال يمكن االعتماد على عنصر األمانة وااللتزام األخالقي، 
فأخالق المتعاملين وسلوكهم ليست على مستو واحد حتى تطمئن المؤسسة على فأخالق المتعاملين وسلوكهم ليست على مستو واحد حتى تطمئن المؤسسة على 
وضع ثقتها في هؤالء العمالء المضاربين، مما جعل المؤسســات المالية اإلسالمية وضع ثقتها في هؤالء العمالء المضاربين، مما جعل المؤسســات المالية اإلسالمية 

.تركز على التعامل بالصيغ األخر.تركز على التعامل بالصيغ األخر
٥- عقد المشاركة:- عقد المشاركة:

الشركة أو المشــاركة، هي عقد يلتزم بمقتضاه شــخصان أو أكثر، بأن يسهم الشركة أو المشــاركة، هي عقد يلتزم بمقتضاه شــخصان أو أكثر، بأن يسهم 
كل منهم في مشــروع مالي بتقديم حصة من مال، أو عمل الستثمار ذلك المشروع، كل منهم في مشــروع مالي بتقديم حصة من مال، أو عمل الستثمار ذلك المشروع، 

واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
ويجري التعاقد بالمشــاركة في المؤسســات المالية اإلســالمية باتفاق بين ويجري التعاقد بالمشــاركة في المؤسســات المالية اإلســالمية باتفاق بين 
المؤسسة والعميل على توفير رأس المال للدخول في مشروع معين بهدف الحصول المؤسسة والعميل على توفير رأس المال للدخول في مشروع معين بهدف الحصول 
على الربح، على أن تكون إدارة المشــروع بينهما، أو يختص أحدهما باإلدارة مقابل على الربح، على أن تكون إدارة المشــروع بينهما، أو يختص أحدهما باإلدارة مقابل 

نسبة من الربح. نسبة من الربح. 
ومن المشاركات:ومن المشاركات: المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك، وفيها تعطي المؤسسة  المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك، وفيها تعطي المؤسسة 

الحق للعميل الشريك في الحلول محله في الملكية حسب الشروط المتفق عليها.الحق للعميل الشريك في الحلول محله في الملكية حسب الشروط المتفق عليها.
عدُّ التمويل بالمشــاركة ميزة تنفرد بها المؤسســات المالية اإلسالمية على  عدُّ التمويل بالمشــاركة ميزة تنفرد بها المؤسســات المالية اإلسالمية على ويُ ويُ
المؤسســات التقليدية، ومع هذا التميز فإن المؤسسات المالية اإلسالمية تتعامل بها المؤسســات التقليدية، ومع هذا التميز فإن المؤسسات المالية اإلسالمية تتعامل بها 

ا.  ا. في أضيق  الحدود، بسبب المخاطر المتعلقة بالثقة المشار إليها آنفً في أضيق  الحدود، بسبب المخاطر المتعلقة بالثقة المشار إليها آنفً
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٤/١/١
خدمات المالية اإلسالميةخدمات المالية اإلسالمية

ا من متطلبات  ا من متطلبات تقدم المؤسســات المالية اإلســالمية خدماتها، باعتبارها جزءً تقدم المؤسســات المالية اإلســالمية خدماتها، باعتبارها جزءً
ا لتنوع حاجات عمالئهــا، والخدمات المالية  ا لتنوع حاجات عمالئهــا، والخدمات المالية العمــل المالي، وتتنوع وتختلــف تبعً العمــل المالي، وتتنوع وتختلــف تبعً
من حيث التأصيل لمعانيها ومضامينها ال تتعارض مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، من حيث التأصيل لمعانيها ومضامينها ال تتعارض مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، 
فالخدمات التي تقدمها المؤسســات المالية اإلســالمية لعمالئها، جزء من رسالتها فالخدمات التي تقدمها المؤسســات المالية اإلســالمية لعمالئها، جزء من رسالتها 

المقدمة لعمالئها، كما أنها تحقق منها عوائد مالية.المقدمة لعمالئها، كما أنها تحقق منها عوائد مالية.
وتشــبه الخدمات التي تقدمها المؤسسات اإلســالمية خدمات المؤسسات وتشــبه الخدمات التي تقدمها المؤسسات اإلســالمية خدمات المؤسسات 
التقليدية، إال أنه يوجد اختالف بينهما يظهر في التزام المؤسســات المالية اإلسالمية التقليدية، إال أنه يوجد اختالف بينهما يظهر في التزام المؤسســات المالية اإلسالمية 
ا  ا بالضوابط الشرعية في تقديم الخدمة، إضافة إلى عدم التعامل بعقود الربا والغرر اتساقً بالضوابط الشرعية في تقديم الخدمة، إضافة إلى عدم التعامل بعقود الربا والغرر اتساقً
مع رسالة المؤسسات المالية اإلسالمية، والنأي بها عن أيّ شبهة تطالها، عالوة على مع رسالة المؤسسات المالية اإلسالمية، والنأي بها عن أيّ شبهة تطالها، عالوة على 
االختالفات الفنية المتعلقة بمســتو الخدمة، وجودتها، والرسوم المفروضة عليها االختالفات الفنية المتعلقة بمســتو الخدمة، وجودتها، والرسوم المفروضة عليها 

بين المالية اإلسالمية والتقليدية. بين المالية اإلسالمية والتقليدية. 
ومــن الخدمات المالية التــي تقدمها البنوك اإلســالمية:ومــن الخدمات المالية التــي تقدمها البنوك اإلســالمية: الخدمــات البنكية  الخدمــات البنكية 
التي تشــتمل على ائتمان عند اســتخدام صيغ التمويل، ومنها الخدمات البنكية التي التي تشــتمل على ائتمان عند اســتخدام صيغ التمويل، ومنها الخدمات البنكية التي 
ال تشتمل على ائتمان، وهي أنواع كثيرة، منها تقديم االعتمادات المستندية، وخطابات ال تشتمل على ائتمان، وهي أنواع كثيرة، منها تقديم االعتمادات المستندية، وخطابات 
، والحواالت  ا وشراءً ، والحواالت الضمان، والبطاقات االئتمانية، والتعامل بالعمالت األجنبية بيعً ا وشراءً الضمان، والبطاقات االئتمانية، والتعامل بالعمالت األجنبية بيعً
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البنكية، وتحصيل الشيكات، وسداد الفواتير، وخدمات الوساطة في األوراق المالية، البنكية، وتحصيل الشيكات، وسداد الفواتير، وخدمات الوساطة في األوراق المالية، 
والترتيب المالي، والمشورة المالية، وخدمات الحفظ، وغيرها من الخدمات.والترتيب المالي، والمشورة المالية، وخدمات الحفظ، وغيرها من الخدمات.

رضا العمالء:رضا العمالء:
طــرأ تحولٌ كبيرٌ في مفهــوم الخدمات المالية باســتخدام التقنيات الحديثة، طــرأ تحولٌ كبيرٌ في مفهــوم الخدمات المالية باســتخدام التقنيات الحديثة، 
م خدماتها بمهنية عالية واحترافية متقنة، لكسب رضا العمالء  م خدماتها بمهنية عالية واحترافية متقنة، لكسب رضا العمالء والمؤسسة المتميزة تقدِّ والمؤسسة المتميزة تقدِّ
الذي يعد غاية تســعى إليها جميع المؤسســات المالية، وتتنافس عليها؛ ألن التميز الذي يعد غاية تســعى إليها جميع المؤسســات المالية، وتتنافس عليها؛ ألن التميز 

وجودة الخدمة عنصر مهم في زيادة حصتها السوقية وتعظيم أرباحها.وجودة الخدمة عنصر مهم في زيادة حصتها السوقية وتعظيم أرباحها.
ا ألهمية رضا العمالء اتجهــت العديد من المؤسســات المالية إلى  ا ألهمية رضا العمالء اتجهــت العديد من المؤسســات المالية إلى وتقديــرً وتقديــرً
تخصيص ميزانية إلعداد البحوث التســويقية؛ لئال توجد فجــوة بين الخدمة الفعلية تخصيص ميزانية إلعداد البحوث التســويقية؛ لئال توجد فجــوة بين الخدمة الفعلية 
والخدمــة المتوقعة، وكي ال يكون مســتو الخدمة أقل مــن المتوقع، ويؤكد ذلك والخدمــة المتوقعة، وكي ال يكون مســتو الخدمة أقل مــن المتوقع، ويؤكد ذلك 
أن مستو الخدمات في المؤسســات المالية اإلسالمية تغير في كثير من الدول بعد أن مستو الخدمات في المؤسســات المالية اإلسالمية تغير في كثير من الدول بعد 
اإلقبــال الكبير على خدماتها، وهذه حقيقة تعكســها التقاريــر الدولية الصادرة عن اإلقبــال الكبير على خدماتها، وهذه حقيقة تعكســها التقاريــر الدولية الصادرة عن 
المؤسســات المالية الدولية؛ لذا كان من المهم أن تقدم المؤسسة المالية اإلسالمية المؤسســات المالية الدولية؛ لذا كان من المهم أن تقدم المؤسسة المالية اإلسالمية 
ا ألفضل  ا قويا في هذا المجال ومستخدمً ا ألفضل خدماتها على نحو أفضل، وأن يكون منافسً ا قويا في هذا المجال ومستخدمً خدماتها على نحو أفضل، وأن يكون منافسً

التقنيات مع ثبات القيم.التقنيات مع ثبات القيم.
لذلك ال بد أن تحرص المؤسســات المالية اإلســالمية علــى رضا عمالئها، لذلك ال بد أن تحرص المؤسســات المالية اإلســالمية علــى رضا عمالئها، 
نها من  نها من وتســتجلب أفضل التقنيات، وتُجري البحوث والدراسات الميدانية التي تُمكِّ وتســتجلب أفضل التقنيات، وتُجري البحوث والدراسات الميدانية التي تُمكِّ
ا لتزايد  ا لتزايد تحديــد رغبات عمالئها، وتلبية الخدمات التي يريــدون الحصول عليها نظرً تحديــد رغبات عمالئها، وتلبية الخدمات التي يريــدون الحصول عليها نظرً
االهتمام من قِبل العمالء بمعرفة الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية المنافسة.االهتمام من قِبل العمالء بمعرفة الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية المنافسة.

التنافس على الخدمات اإللكترونية:التنافس على الخدمات اإللكترونية:
أحدثت التحوالت االقتصادية التي شــهدها العالم خالل العقدين الماضيين أحدثت التحوالت االقتصادية التي شــهدها العالم خالل العقدين الماضيين 
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ثورةً كبيــرةً في مجال االتصاالت والمعلومات والتقنية لم يشــهدها العالم من قبل، ثورةً كبيــرةً في مجال االتصاالت والمعلومات والتقنية لم يشــهدها العالم من قبل، 
، فبإمكان من يعيش في أيّ مكان،  ، فبإمكان من يعيش في أيّ مكان، ومن نتائج ذلك التطور أن أصبح العالم قريةً صغيرةً ومن نتائج ذلك التطور أن أصبح العالم قريةً صغيرةً
أن يعايش الحدث لحظة وقوعه، ويتابع أدق تفاصيله، ويُجري تعامالته دون أن يبرح أن يعايش الحدث لحظة وقوعه، ويتابع أدق تفاصيله، ويُجري تعامالته دون أن يبرح 

مكانه.مكانه.
ا،  ا على القطاع المالي عمومً ا، وبالطبع فإن تأثير هذه التكنولوجيا ســيكون كبيرً ا على القطاع المالي عمومً وبالطبع فإن تأثير هذه التكنولوجيا ســيكون كبيرً
ا؛ ألن البرامج التقنية مصممة بما يتناسب  ا؛ ألن البرامج التقنية مصممة بما يتناسب وعلى المؤسسات المالية اإلسالمية خصوصً وعلى المؤسسات المالية اإلسالمية خصوصً
مع نموذج المؤسســات التقليدية، مما يجعل المصرفية اإلسالمية أمام منافسة حادة، مع نموذج المؤسســات التقليدية، مما يجعل المصرفية اإلسالمية أمام منافسة حادة، 
وتبرز الخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية اإلسالمية ومقارنتها بخدمات وتبرز الخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية اإلسالمية ومقارنتها بخدمات 
ا يواجه تلك المؤسسات؛ إذ يغلب على  ا يواجه تلك المؤسسات؛ إذ يغلب على المؤسســات المالية التقليدية باعتباره تحديً المؤسســات المالية التقليدية باعتباره تحديً

الخدمات المالية طابع التجانس.الخدمات المالية طابع التجانس.
م خدماتها وفق منهج علمي مدروس، مركزة  م خدماتها وفق منهج علمي مدروس، مركزة والمؤسسة الناجحة هي التي تقدِّ والمؤسسة الناجحة هي التي تقدِّ
على تحقيق رغبات عمالئها وكسب رضاهم، ومستفيدة من التقنيات المعاصرة مثل على تحقيق رغبات عمالئها وكسب رضاهم، ومستفيدة من التقنيات المعاصرة مثل 
ا  ا الهاتف المصرفي، وتطبيقات الهواتف الذكيــة، أو البنك المحمول الذي يتيح قدرً الهاتف المصرفي، وتطبيقات الهواتف الذكيــة، أو البنك المحمول الذي يتيح قدرً
ا، إذ تتواصل المؤسســة مع عمالئها من  ا من الخدمات للعميل وللمؤسســة معً ا، إذ تتواصل المؤسســة مع عمالئها من كبيرً ا من الخدمات للعميل وللمؤسســة معً كبيرً
خالل التطبيقات، أو الرسائل النصية لتسويق منتجاتها، والتعريف بخدماتها الجديدة، خالل التطبيقات، أو الرسائل النصية لتسويق منتجاتها، والتعريف بخدماتها الجديدة، 

واألمر نفسه بالنسبة للهاتف المصرفي الذي يقدم خدمات متعددة للعمالء.واألمر نفسه بالنسبة للهاتف المصرفي الذي يقدم خدمات متعددة للعمالء.
كما أدت التقنية الحديثة إلى حدوث تغييــرات في مجال نظم الدفع، فالنقود كما أدت التقنية الحديثة إلى حدوث تغييــرات في مجال نظم الدفع، فالنقود 
تحولت إلى شــكل جديد، وتطورت طرق الدفع وتحويــل األموال، فلم تعد تقتصر تحولت إلى شــكل جديد، وتطورت طرق الدفع وتحويــل األموال، فلم تعد تقتصر 
على الطرق التقليدية، وحلّت محل ذلك طرق دفع جديدة تعتمد على شبكة اإلنترنت على الطرق التقليدية، وحلّت محل ذلك طرق دفع جديدة تعتمد على شبكة اإلنترنت 
أو األجهزة المحمولة أو الشــبكات الخاصة، وفي التقنية المالية (أو األجهزة المحمولة أو الشــبكات الخاصة، وفي التقنية المالية (FintechFintech) تطورات ) تطورات 

مذهلة متعاقبة في عصرنا الحاضر.مذهلة متعاقبة في عصرنا الحاضر.
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وقد سعت أكبر شركات تحويل األموال حول العالم لتخفيف هذه التعقيدات، وقد سعت أكبر شركات تحويل األموال حول العالم لتخفيف هذه التعقيدات، 
ا في غاية الســهولة، وال شــك أن المؤسســات  ا في غاية الســهولة، وال شــك أن المؤسســات كي تجعل من عملية التحويل أمرً كي تجعل من عملية التحويل أمرً
المالية اإلســالمية معنية بتحويل األمــوال إلكترونيا مثل غيرها من المؤسســات المالية اإلســالمية معنية بتحويل األمــوال إلكترونيا مثل غيرها من المؤسســات 
 BlockBlock ا، ومنها تقنية ا، ومنها تقنية المالية، وعليها أن تســتفيد من التقنيات الحديثة التي تظهر تباعً المالية، وعليها أن تســتفيد من التقنيات الحديثة التي تظهر تباعً
chainchain (سلســلة الكتل) التي تساعد على تبادل األموال؛ إذ تتيح بيئة لتبادل األسهم  (سلســلة الكتل) التي تساعد على تبادل األموال؛ إذ تتيح بيئة لتبادل األسهم 

والعمالت النقدية. والعمالت النقدية. 
ونتيجة لهذه التطورات ينبغي للمؤسســات المالية اإلســالمية دراســة هذه ونتيجة لهذه التطورات ينبغي للمؤسســات المالية اإلســالمية دراســة هذه 
الخيارات، وفق األنظمة المعمول بها؛ لتقديم خدماتها، حتى ال تفقد فرصة المنافسة الخيارات، وفق األنظمة المعمول بها؛ لتقديم خدماتها، حتى ال تفقد فرصة المنافسة 

في السوق المالي.في السوق المالي.
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جدول رقم (جدول رقم (٣)
مقارنة بين الخدمات المالية العادية والخدمات اإللكترونيةمقارنة بين الخدمات المالية العادية والخدمات اإللكترونية(١)

اإلشكاالتاإلشكاالتالمزاياالمزايانوع الخدمةنوع الخدمة

الخدمات الخدمات 
المالية المالية 
اإللكترونيةاإللكترونية

  توفيــر وقــت العميــل وجهــده فــي توفيــر وقــت العميــل وجهــده فــي
إتمام معامالته.إتمام معامالته.

  تسوية المعامالت وإتمام الصفقات تسوية المعامالت وإتمام الصفقات
إلكترونياإلكترونيا.

 .إمكان سداد الفواتير المحلية إلكترونيا.إمكان سداد الفواتير المحلية إلكترونيا
  إدارة العميل لحساباته وإنجاز معامالته إدارة العميل لحساباته وإنجاز معامالته

وقــت  أي  فــي  اإلنترنــت  شــبكة  وقــت عبــر  أي  فــي  اإلنترنــت  شــبكة  عبــر 
ومكان.ومكان.

  إمــكان شــحنها، أو ربطهــا بحســاب إمــكان شــحنها، أو ربطهــا بحســاب
الحســاب  أو  االئتمانيــة،  الحســاب البطاقــة  أو  االئتمانيــة،  البطاقــة 

البنكي التقليدي.البنكي التقليدي.
  تحويل األموال إلكترونيا عبر الهواتف تحويل األموال إلكترونيا عبر الهواتف

وأجهــزة الكمبيوتــر دون الحاجــة إلى وأجهــزة الكمبيوتــر دون الحاجــة إلى 
زيارة المصرف.زيارة المصرف.

  الدخول إلى الحســاب من أي مكان فيه الدخول إلى الحســاب من أي مكان فيه
إنترنت.إنترنت.

 .ال توفر دفتر شيكات.ال توفر دفتر شيكات
  المســتندات معالجــة  يمكنهــا  المســتندات ال  معالجــة  يمكنهــا  ال 

التقليدية.التقليدية.
  ال يمكــن اســتخدامها فــي الســحب ال يمكــن اســتخدامها فــي الســحب

النقدي من أجهزة الصراف اآللي.النقدي من أجهزة الصراف اآللي.
 .ليست مقبولة على نطاق واسع.ليست مقبولة على نطاق واسع
  مواجهــة صعوبــة في إتمــام عملية مواجهــة صعوبــة في إتمــام عملية

تسجيل الحساب على بعض المواقع تسجيل الحساب على بعض المواقع 
لشخص ال يمتلك بطاقة ائتمانية.لشخص ال يمتلك بطاقة ائتمانية.

 .سرقة البيانات في بعض األحيان.سرقة البيانات في بعض األحيان
  عدم القدرة على إرســال أو استقبال عدم القدرة على إرســال أو استقبال

األمــوال فــي حالــة قطــع االتصــال األمــوال فــي حالــة قطــع االتصــال 
باإلنترنت.باإلنترنت.

الخدمات الخدمات 
المالية المالية 
العاديةالعادية

 .توفر دفتر الشيكات.توفر دفتر الشيكات
  توفر بطاقة حسم إلكترونية للسحب توفر بطاقة حسم إلكترونية للسحب

النقدي من أجهزة الصراف اآللي.النقدي من أجهزة الصراف اآللي.
  معالجة المستندات التقليدية مقبولة معالجة المستندات التقليدية مقبولة

على نطاق واسععلى نطاق واسع.
 .إمكان اإليداع والسحب نقًدا.إمكان اإليداع والسحب نقًدا

  إمــكان تنفيــذ المعامــالت الماليــة إمــكان تنفيــذ المعامــالت الماليــة
المرتبطــة بالحســاب خــالل ســاعات المرتبطــة بالحســاب خــالل ســاعات 

عمل البنك فقط.عمل البنك فقط.
  اشــتراط الذهــاب إلى البنــك لتنفيذ اشــتراط الذهــاب إلى البنــك لتنفيذ

التحويالت وغيرها من اإلجراءات.التحويالت وغيرها من اإلجراءات.

المصدر: من إعداد فريق الدراسة. المصدر: من إعداد فريق الدراسة.   (١)
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٥/١/١
دراسة تحليلية إحصائيةدراسة تحليلية إحصائية

لتطور المالية اإلسالمية العالميةلتطور المالية اإلسالمية العالمية

تُعــدّ صناعة الخدمات المالية اإلســالمية حديثة إذا ما قورنــت مع الصناعة تُعــدّ صناعة الخدمات المالية اإلســالمية حديثة إذا ما قورنــت مع الصناعة 
ا تجاوز المحلية إلى العالمية، وقد  ا واســعً ا تجاوز المحلية إلى العالمية، وقد المالية التقليدية، ومع هذا حققت انتشــارً ا واســعً المالية التقليدية، ومع هذا حققت انتشــارً
بة ولفت األنظار  بة ولفت األنظار م على انتشار هذه التجرِ ســاعدت األزمة المالية العالمية عام ســاعدت األزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨٢٠٠٨م على انتشار هذه التجرِ
إليها، لذلك سارعت دول عديدة لالستفادة منها، أمالً في أن تسهم المنتجات المالية إليها، لذلك سارعت دول عديدة لالستفادة منها، أمالً في أن تسهم المنتجات المالية 
اإلســالمية في تقديم حلول مالية أفضل للمواءمة بين العائد والمخاطرة، مما يساعد اإلســالمية في تقديم حلول مالية أفضل للمواءمة بين العائد والمخاطرة، مما يساعد 

في جذب شرائح أكبر من العمالء.في جذب شرائح أكبر من العمالء.
ويقدر عدد المســلمين بـ ويقدر عدد المســلمين بـ ١٫٥١٫٥ مليار ونسبة  مليار ونسبة ٢٣٢٣% من ســكان العالم، يتمركز % من ســكان العالم، يتمركز 
أغلبهم في منطقة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، مما يدلّ على أغلبهم في منطقة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، مما يدلّ على 
أن المالية اإلســالمية تســتند إلى قاعدة عريضة من العمالء، لذلك انتشرت في أن المالية اإلســالمية تســتند إلى قاعدة عريضة من العمالء، لذلك انتشرت في ٧٥٧٥ 
ا حول العالم. وعليه اتجهت بعض المؤسســات الماليــة األجنبية لعرض فرص  ا حول العالم. وعليه اتجهت بعض المؤسســات الماليــة األجنبية لعرض فرص بلدً بلدً
استثمارية، أو فتح نوافذ إسالمية، الجتذاب المدخرات. ومما يؤكد هذا النمو التقارير استثمارية، أو فتح نوافذ إسالمية، الجتذاب المدخرات. ومما يؤكد هذا النمو التقارير 
المتوالية التي تصدر من مؤسسات مالية عالمية مختلفة، مثل: صندوق النقد الدولي، المتوالية التي تصدر من مؤسسات مالية عالمية مختلفة، مثل: صندوق النقد الدولي، 

والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
كما أن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (كما أن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (IFSBIFSB) يتابع مسيرة هذه الصناعة ) يتابع مسيرة هذه الصناعة 
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ا شــامالً ومفصالً عنها، وكان آخر تقرير  ا شــامالً ومفصالً عنها، وكان آخر تقرير لســنوات طويلة، ويصدر في كل عام تقريرً لســنوات طويلة، ويصدر في كل عام تقريرً
أصدره في أغســطسأصدره في أغســطس٢٠٢٠٢٠٢٠م (النســخة الثامنــة) وعنوانه: «االســتقرار في صناعة م (النســخة الثامنــة) وعنوانه: «االســتقرار في صناعة 
الخدمات المالية اإلســالمية»، ويشمل مكونات المالية اإلســالمية المختلفة، مثل الخدمات المالية اإلســالمية»، ويشمل مكونات المالية اإلســالمية المختلفة، مثل 
الخدمات المصرفية اإلسالمية، والتكافل (التأمين اإلسالمي)، والصكوك اإلسالمية، الخدمات المصرفية اإلسالمية، والتكافل (التأمين اإلسالمي)، والصكوك اإلسالمية، 

واألسهم.واألسهم.
وأشــار التقرير إلى اآلثار المترتبة على صناعة الخدمات المالية اإلسالمية وأشــار التقرير إلى اآلثار المترتبة على صناعة الخدمات المالية اإلسالمية 
بســبب التغييرات االقتصادية والتطورات في األطر التنظيمية واإلشرافية العالمية بســبب التغييرات االقتصادية والتطورات في األطر التنظيمية واإلشرافية العالمية 
من زيــادة معدالت التضخــم، وانخفاض قيمــة العمالت العالميــة، مع تباطؤ من زيــادة معدالت التضخــم، وانخفاض قيمــة العمالت العالميــة، مع تباطؤ 
االقتصاد العالمي في تلك السنوات؛ إذ حققت الصناعة نموا سنويا نسبته االقتصاد العالمي في تلك السنوات؛ إذ حققت الصناعة نموا سنويا نسبته ٦٫٩٦٫٩%، %، 
تُقــدر بنحو تُقــدر بنحو ٢٫١٩٢٫١٩ تريليون دوالر أمريكي، مقارنة بمــا كان عليه الحال في الربع  تريليون دوالر أمريكي، مقارنة بمــا كان عليه الحال في الربع 
الثاني من عام الثاني من عام ٢٠١٨٢٠١٨م؛ وبذلك شــهدت هذه الصناعــة زيادات في أصول جميع م؛ وبذلك شــهدت هذه الصناعــة زيادات في أصول جميع 

مكوناتها الرئيسة. مكوناتها الرئيسة. 
وتُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المساهمين في هذه الصناعة على وتُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المساهمين في هذه الصناعة على 

.العالم متقدمة على  كثير من دول المناطق األخر مستو.العالم متقدمة على  كثير من دول المناطق األخر مستو
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جدول رقم (جدول رقم (٤)
أصول المالية اإلسالمية بحسب المناطق (مليار دوالر أمريكي) في عام أصول المالية اإلسالمية بحسب المناطق (مليار دوالر أمريكي) في عام ٢٠١٨٢٠١٨م(١)

المنطقةالمنطقة
األصول األصول 

المصرفيةالمصرفية
الصكوكالصكوك

الصناديق الصناديق 

االستثماريةاالستثمارية

التكافل التكافل 

اإلسالمياإلسالمي
المجموعالمجموع

النسبة النسبة 

المئوية المئوية 

للمشاركةللمشاركة

آسيا (باستثناء آسيا (باستثناء 

دول مجلس دول مجلس 

التعاون الخليجي)التعاون الخليجي)

٢٨٫٢٢٨٫٢٪٢٦٦٫١٢٦٦٫١٣٢٣٫٢٣٢٣٫٢٢٤٫٢٢٤٫٢٤٫١٤٫١٦١٧٫٦٦١٧٫٦

دول مجلس دول مجلس 

التعاون الخليجيالتعاون الخليجي
٤٢٫٣٤٢٫٣٪٧٠٤٫٨٧٠٤٫٨١٨٧٫٩١٨٧٫٩٢٢٫٧٢٢٫٧١١٫٧١١٫٧٩٢٧٫١٩٢٧٫١

دول الشرق دول الشرق 

األوسط وشمال األوسط وشمال 

أفريقيا (باستثناء أفريقيا (باستثناء 

دول مجلس دول مجلس 

التعاون الخليجي)التعاون الخليجي)

٢٥٫١٢٥٫١٪٥٤٠٫٢٥٤٠٫٢٠٫٣٠٫٣٠٫١٠٫١١٠٫٣١٠٫٣٥٥٠٫٩٥٥٠٫٩

أفريقيا (باستثناء أفريقيا (باستثناء 

شمال أفريقيا)شمال أفريقيا)
٠٫٨٠٫٨٪١٣٫٢١٣٫٢٢٫٥٢٫٥١٫٥١٫٥٠٫٠١٠٫٠١١٧٫٢١٧٫٢

٣٫٥٣٫٥٪٧٦٫٧٧٦٫٧-٤٧٫١٤٧٫١١٦٫٥١٦٫٥١٣٫١١٣٫١أخرىأخرى

١٠٠١٠٠٪١٥٧١٫٣١٥٧١٫٣٥٣٠٫٤٥٣٠٫٤٦١٫٥٦١٫٥٢٦٫١١٢٦٫١١٢٫١٩٠٢٫١٩٠اإلجمالياإلجمالي
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وقد شهد قطاع المصارف اإلســالمية الذي يمثل حواليوقد شهد قطاع المصارف اإلســالمية الذي يمثل حوالي٧٢٧٢ % من مكونات  % من مكونات 
الصناعة المالية اإلســالمية نموا في العديد من دول العالم بنســبة الصناعة المالية اإلســالمية نموا في العديد من دول العالم بنســبة ٠٫٩٠٫٩% في الربع % في الربع 
الثانــي من عام الثانــي من عام ٢٠١٨٢٠١٨، مقارنــة بـ ، مقارنــة بـ ٤٫٣٤٫٣% في عــام % في عــام ٢٠١٧٢٠١٧م، إذ بلغ عدد المصارف م، إذ بلغ عدد المصارف 
اإلســالمية والنوافذاإلســالمية في عــام اإلســالمية والنوافذاإلســالمية في عــام ٢٠١٧٢٠١٧م (م (٥٠٥٥٠٥) مصارف إســالمية، منها ) مصارف إســالمية، منها 
ا لتقرير االستقرار  ا لتقرير االستقرار ) دولة حول العالم، ويُعز ذلك وفقً (٢١٩٢١٩) نافذة منتشرة في () نافذة منتشرة في (٧٥٧٥) دولة حول العالم، ويُعز ذلك وفقً
في صناعة الخدمات المالية اإلســالمية إلــى انخفاض العمــالت المحلية مقابل في صناعة الخدمات المالية اإلســالمية إلــى انخفاض العمــالت المحلية مقابل 
الدوالر األمريكي، خاصة في بعض االقتصادات ا لناشئة ذات المساهمة الكبيرة في الدوالر األمريكي، خاصة في بعض االقتصادات ا لناشئة ذات المساهمة الكبيرة في 

المصارف اإلسالمية. المصارف اإلسالمية. 
شكل رقم (شكل رقم (٢)
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نسب توزيع قطاعات المالية اإلسالمية في نسب توزيع قطاعات المالية اإلسالمية في ٢٠١٨٢٠١٨م(١)
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ويأتــي هذا النمو في أعمال المؤسســات المالية اإلســالمية بســبب الطلب ويأتــي هذا النمو في أعمال المؤسســات المالية اإلســالمية بســبب الطلب 
المتزايد علــى منتجاتها وخدماتها، وقد أشــار تصنيف صادر عن وكالة «انفســتور المتزايد علــى منتجاتها وخدماتها، وقد أشــار تصنيف صادر عن وكالة «انفســتور 
سيرفس» العالمية للتصنيف االئتماني إلى نجاح المؤسسات المالية اإلسالمية، وأنها سيرفس» العالمية للتصنيف االئتماني إلى نجاح المؤسسات المالية اإلسالمية، وأنها 
لها لمواجهة التحديات في القطاع المالي، وأن زيادة انتشارها في  لها لمواجهة التحديات في القطاع المالي، وأن زيادة انتشارها في باتت في وضعٍ يؤهِّ باتت في وضعٍ يؤهِّ

العالم اإلسالمي يحتاج إلى إستراتيجية محكمة للعمل في بيئات محلية وعالمية.العالم اإلسالمي يحتاج إلى إستراتيجية محكمة للعمل في بيئات محلية وعالمية.
وقد عضد من هذا التصنيف ما أشــار إليه البنك اإلســالمي للتنمية في تقريره وقد عضد من هذا التصنيف ما أشــار إليه البنك اإلســالمي للتنمية في تقريره 
الصادر في الصادر في ٢٠١٤٢٠١٤م بأن المؤسســات المالية اإلســالمية اســتطاعت أن تقدم خالل م بأن المؤسســات المالية اإلســالمية اســتطاعت أن تقدم خالل 
المدة الماضية العديد من اإلنجازات، على األصعدة المالية واالجتماعية، وأصبحت المدة الماضية العديد من اإلنجازات، على األصعدة المالية واالجتماعية، وأصبحت 
تجربتها محل تقدير وإشادة من المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي، تجربتها محل تقدير وإشادة من المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي، 
وبنك إنجلتــرا، ومجلس االحتياطي الفدرالي، وغيرها من المؤسســات بحســب وبنك إنجلتــرا، ومجلس االحتياطي الفدرالي، وغيرها من المؤسســات بحســب 

التقارير التي تصدرها. التقارير التي تصدرها. 
وتوجد عدة مؤشــرات تشــير إلى تطور صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، وتوجد عدة مؤشــرات تشــير إلى تطور صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، 
فأسواق رأس المال اإلسالمي تمثل حوالي فأسواق رأس المال اإلسالمي تمثل حوالي ٢٧٢٧% من أصول صناعة الخدمات المالية % من أصول صناعة الخدمات المالية 
اإلســالمية العالمية، وتبلغ قيمتها اإلســالمية العالمية، وتبلغ قيمتها ٥٩١٫٩٥٩١٫٩ مليار دوالر أمريكي في عام  مليار دوالر أمريكي في عام ٢٠١٩٢٠١٩م، مع م، مع 
أن نسبة النمو كانت في أن نسبة النمو كانت في ٢٠١٨٢٠١٨م أقل منه في م أقل منه في ٢٠١٧٢٠١٧م، وال تزال تهيمن على هذا القطاع م، وال تزال تهيمن على هذا القطاع 
إلى حدٍّ كبير اإلصدارات السيادية المتعددة األنواع ذات الثقل المالي في أسواق المال إلى حدٍّ كبير اإلصدارات السيادية المتعددة األنواع ذات الثقل المالي في أسواق المال 

اإلسالمية الرئيسة التي تدعم ميزانيات الدول. اإلسالمية الرئيسة التي تدعم ميزانيات الدول. 
كما لوحظ اســتمرار النمو في إصدار الصكوك خالل الفترة كما لوحظ اســتمرار النمو في إصدار الصكوك خالل الفترة ٢٠١٧٢٠١٧-٢٠١٨٢٠١٨، ، 
مع إصدارات ســيادية من مع إصدارات ســيادية من ١٣١٣دولــة تمثل غالبية اإلصدارات فــي عام دولــة تمثل غالبية اإلصدارات فــي عام ٢٠١٨٢٠١٨م، مع م، مع 
مالحظة أن هناك اعتداالً في اإلصدارات الســيادية، خاصة في دول مجلس التعاون مالحظة أن هناك اعتداالً في اإلصدارات الســيادية، خاصة في دول مجلس التعاون 

الخليجي بسبب الزيادة في أسعار النفط تلك الحقبة.الخليجي بسبب الزيادة في أسعار النفط تلك الحقبة.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ا للنجاح الذي حققته هذه الصناعة فقد رغبت بعض الحكومات الغربية  ا للنجاح الذي حققته هذه الصناعة فقد رغبت بعض الحكومات الغربية ونظرً ونظرً
في االستفادة من صناعة المالية اإلســالمية، ففتحت بريطانيا أبوابها للصناعة المالية في االستفادة من صناعة المالية اإلســالمية، ففتحت بريطانيا أبوابها للصناعة المالية 
ا لنجاحها، وكان ظهور المؤسسات  ا لنجاحها، وكان ظهور المؤسسات اإلســالمية واحتضنتها في وقت مبكر استشــرافً اإلســالمية واحتضنتها في وقت مبكر استشــرافً
ا لظهورها في كثير من الدول العربية واإلســالمية في  ا لظهورها في كثير من الدول العربية واإلســالمية في المالية اإلســالمية فيها ســابقً المالية اإلســالمية فيها ســابقً
أواخر الســبعينيات الميالدية (أواخر الســبعينيات الميالدية (١٩٧٨١٩٧٨-١٩٧٩١٩٧٩م)، حيث سمحت الحكومة البريطانية م)، حيث سمحت الحكومة البريطانية 
لبعض الشركات االستثمارية اإلســالمية في العمل في لندن في عام لبعض الشركات االستثمارية اإلســالمية في العمل في لندن في عام ١٩٧٨١٩٧٨م، وكان م، وكان 
أولها شــركة االستثمار اإلسالمية القابضة، ثم تبعتها شــركة بيت التمويل. وفي عام أولها شــركة االستثمار اإلسالمية القابضة، ثم تبعتها شــركة بيت التمويل. وفي عام 
١٩٨٧١٩٨٧م دخلت مجموعة البركة العالمية التي استمرت في العمل حتى عام م دخلت مجموعة البركة العالمية التي استمرت في العمل حتى عام ١٩٩٣١٩٩٣م، م، 
ا آخر في بيرمنغهام. وفي عام١٩٩٧١٩٩٧م فتح المصرف م فتح المصرف  ا آخر في بيرمنغهام. وفي عاموفتحت فرعين في لنــدن، وفرعً وفتحت فرعين في لنــدن، وفرعً
ا له في لندن، وعرف بمشروع المنزل، لتقديمه تمويالت  ا له في لندن، وعرف بمشروع المنزل، لتقديمه تمويالت المتحد األهلي الكويتي فرعً المتحد األهلي الكويتي فرعً

لألقليات المسلمة عبر عقود المرابحة واإلجارة.لألقليات المسلمة عبر عقود المرابحة واإلجارة.
ا مــن المبادرات لدعــم صناعة المالية  مت الحكومــة البريطانية عددً ا مــن المبادرات لدعــم صناعة المالية كمــا قدَّ مت الحكومــة البريطانية عددً كمــا قدَّ
اإلسالمية، مثل مبادرة وزير الخزانة البريطاني عام اإلسالمية، مثل مبادرة وزير الخزانة البريطاني عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م بعنوان «لندن بوابة التمويل م بعنوان «لندن بوابة التمويل 
اإلسالمي والمعامالت المالية اإلسالمية»، ومبادرة رئيس وزراء بريطانيا عام اإلسالمي والمعامالت المالية اإلسالمية»، ومبادرة رئيس وزراء بريطانيا عام ٢٠١٣٢٠١٣م م 
في المنتد االقتصادي اإلســالمي التاســع التــي تضمنت أن تصبــح لندن عاصمة في المنتد االقتصادي اإلســالمي التاســع التــي تضمنت أن تصبــح لندن عاصمة 
االقتصاد اإلســالمي، وطرح صكوك إسالمية بقيمة االقتصاد اإلســالمي، وطرح صكوك إسالمية بقيمة ٢٠٠٢٠٠ مليون جنيه إسترليني في عام  مليون جنيه إسترليني في عام 
٢٠١٤٢٠١٤م، وإطالق بورصة لندن لمؤشر إسالمي عالمي لألسواق اإلسالمية، إضافة إلى م، وإطالق بورصة لندن لمؤشر إسالمي عالمي لألسواق اإلسالمية، إضافة إلى 
أن بريطانيا بوابة صناعة المالية اإلســالمية في أوروبا، وفيها أكبر نســبة من المصارف أن بريطانيا بوابة صناعة المالية اإلســالمية في أوروبا، وفيها أكبر نســبة من المصارف 
ا إسالميا، ٦ منها مصارف إسالمية  منها مصارف إسالمية  ا إسالميا،  بنكً اإلسالمية على مستو القارة األوربية بعدد اإلسالمية على مستو القارة األوربية بعدد ٢٢٢٢ بنكً

ا تقليديا مع نوافذ إسالمية. ا تقليديا مع نوافذ إسالمية. مصرفً تعمل بالكامل وفق الشريعة اإلسالمية، وتعمل بالكامل وفق الشريعة اإلسالمية، و١٦١٦ مصرفً
دراسة االقتصاد اإلسالمي:دراسة االقتصاد اإلسالمي:

لضمان استمرار مسيرة المؤسســات المالية اإلسالمية على نحو متميز كان لضمان استمرار مسيرة المؤسســات المالية اإلسالمية على نحو متميز كان 
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ال بد من رفدها بالموارد البشــرية المؤهلة، والمستوعبة لمضامين ومرتكزات هذا ال بد من رفدها بالموارد البشــرية المؤهلة، والمستوعبة لمضامين ومرتكزات هذا 
الحقل المعرفي (االقتصاد اإلسالمي)، وجوانبه التطبيقية، فانصرف االهتمام إلى الحقل المعرفي (االقتصاد اإلسالمي)، وجوانبه التطبيقية، فانصرف االهتمام إلى 
تصميم البرامج الدراســية في مراحل مختلفة من درجــة البكالوريوس إلى درجة تصميم البرامج الدراســية في مراحل مختلفة من درجــة البكالوريوس إلى درجة 
الدكتوراه، وبدأ تدريس االقتصاد اإلســالمي في عدد من جامعات الدول العربية الدكتوراه، وبدأ تدريس االقتصاد اإلســالمي في عدد من جامعات الدول العربية 
واإلســالمية، وفتحت العديد مــن الجامعات العالمية المرموقــة أبوابها للتمويل واإلســالمية، وفتحت العديد مــن الجامعات العالمية المرموقــة أبوابها للتمويل 
اإلســالمي، خاصة في بريطانيا بجامعة ريدنغ البريطانيــة، وجامعة درم التي تقدم اإلســالمي، خاصة في بريطانيا بجامعة ريدنغ البريطانيــة، وجامعة درم التي تقدم 
الماجستير في التمويل اإلسالمي، وجامعة بيرمنغهام، كما اتجهت بعض جامعات الماجستير في التمويل اإلسالمي، وجامعة بيرمنغهام، كما اتجهت بعض جامعات 
فرنسا لتدريس التمويل اإلسالمي مثل كلية ريمس لإلدارة، وجامعة باريس دوفين، فرنسا لتدريس التمويل اإلسالمي مثل كلية ريمس لإلدارة، وجامعة باريس دوفين، 
وجامعة غرونوبل، والمعهد الفرنســي للتمويل اإلســالمي، وجامعة ستراسبورغ وجامعة غرونوبل، والمعهد الفرنســي للتمويل اإلســالمي، وجامعة ستراسبورغ 

الفرنسية.الفرنسية.
كمــا أطلقت جامعة التــروب بأســتراليا برنامج الماجســتير فــي التمويل كمــا أطلقت جامعة التــروب بأســتراليا برنامج الماجســتير فــي التمويل 
اإلسالمي،كذلك أنشأت جامعة (اإلسالمي،كذلك أنشأت جامعة (IEIE) بإســبانيا المركز السعودي اإلسباني لالقتصاد ) بإســبانيا المركز السعودي اإلسباني لالقتصاد 
والتمويل اإلســالمي بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة، كما أنشأت جامعة والتمويل اإلســالمي بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة، كما أنشأت جامعة 
ا للتمويل واإلدارة اإلسالمية عام ٢٠١٠٢٠١٠م بتبرع م بتبرع  ا للتمويل واإلدارة اإلسالمية عام أســتون في برمنجهام ببريطانيا مركزً أســتون في برمنجهام ببريطانيا مركزً

من رجل أعمال مصري بمبلغ (من رجل أعمال مصري بمبلغ (١٫٥١٫٥ مليون جنيه إسترليني).  مليون جنيه إسترليني). 
ا على الجامعات األوروبية، بل  ا على الجامعات األوروبية، بل ولم يكن االهتمام بهذا الحقل المعرفي مقتصرً ولم يكن االهتمام بهذا الحقل المعرفي مقتصرً
اهتمت جامعات عالمية مرموقة في الواليات المتحدة األمريكية بالتمويل اإلسالمي، اهتمت جامعات عالمية مرموقة في الواليات المتحدة األمريكية بالتمويل اإلسالمي، 
ا في التمويل اإلســالمي، و جامعة رايس التي  ا في التمويل اإلســالمي، و جامعة رايس التي كجامعة هارفارد التي أنشــأت برنامجً كجامعة هارفارد التي أنشــأت برنامجً

خصصت كرسيا علميا للتمويل اإلسالمي. خصصت كرسيا علميا للتمويل اإلسالمي. 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

شكل رقم(شكل رقم(٣)

43 %

22 %

19%

2%6%8%

 

توزيع البرامج التعليمية والتدريبية في المالية اإلسالمية على قارات العالم توزيع البرامج التعليمية والتدريبية في المالية اإلسالمية على قارات العالم ٢٠١٣٢٠١٣م(١)

ومما ساعد في انتشــار المالية اإلســالمية وتناميها بناء المؤسسات الداعمة ومما ساعد في انتشــار المالية اإلســالمية وتناميها بناء المؤسسات الداعمة 
للصناعة المالية اإلســالمية التي ســبقت اإلشــارة لهــا، وقد عزز مــن عمل هذه للصناعة المالية اإلســالمية التي ســبقت اإلشــارة لهــا، وقد عزز مــن عمل هذه 
المؤسســات وجود لجان شرعية عليا سواء على مســتو البنوك المركزية، أو على المؤسســات وجود لجان شرعية عليا سواء على مســتو البنوك المركزية، أو على 
مســتو المنظمات الدولية، مثل: المجلس الشــرعي بهيئة المحاســبة والمراجعة مســتو المنظمات الدولية، مثل: المجلس الشــرعي بهيئة المحاســبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية، إضافة إلى جهود المجامع الفقهية في تأصيل منتجات للمؤسسات المالية اإلسالمية، إضافة إلى جهود المجامع الفقهية في تأصيل منتجات 
المؤسسات المالية اإلســالمية، مثل مجمع الفقه اإلســالمي الدولي التابع لمنظمة المؤسسات المالية اإلســالمية، مثل مجمع الفقه اإلســالمي الدولي التابع لمنظمة 

التعاون اإلسالمي، والمجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي.التعاون اإلسالمي، والمجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي.

Global Islamic Finance Education: Special Report 2013 (GIFE 2013 p. 10)Global Islamic Finance Education: Special Report 2013 (GIFE 2013 p. 10) :المصدر: المصدر  (١)
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وقد اســتطاعت هذه المؤسســات والمجامع الفقهية أن تقدم الكثير للصناعة وقد اســتطاعت هذه المؤسســات والمجامع الفقهية أن تقدم الكثير للصناعة 
المالية اإلسالمية، وبفضل هذا الدعم، وتلك المساندة تبوأت صناعة الخدمات المالية المالية اإلسالمية، وبفضل هذا الدعم، وتلك المساندة تبوأت صناعة الخدمات المالية 
اإلســالمية مكانة مرموقة وحصلت على اعتراف دولي من العديد من المؤسســات اإلســالمية مكانة مرموقة وحصلت على اعتراف دولي من العديد من المؤسســات 
المالية الدولية التي بدأت تتعامل مع المؤسســات الداعمة للصناعة المالية، كالبنك المالية الدولية التي بدأت تتعامل مع المؤسســات الداعمة للصناعة المالية، كالبنك 
الدولي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولي، ومجلس االستقرار الدولي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولي، ومجلس االستقرار 

المالي العالمي. المالي العالمي. 
ا خاصا بالمالية اإلســالمية خالل  ا خاصا بالمالية اإلســالمية خالل كمــا أن صندوق النقد الدولي أبد اهتمامً كمــا أن صندوق النقد الدولي أبد اهتمامً
الســنوات الماضية مع أنه يركز في أعمالــه على الخدمات الماليــة التقليدية، وزاد الســنوات الماضية مع أنه يركز في أعمالــه على الخدمات الماليــة التقليدية، وزاد 
نشــاطه وقويت عالقاته مع الدول التي تحتضن المؤسسات المالية اإلسالمية، وظلّ نشــاطه وقويت عالقاته مع الدول التي تحتضن المؤسسات المالية اإلسالمية، وظلّ 
يتابع عملها باهتمام، ويعقد االجتماعات لمناقشــة المقترحات التي يمكن أن يقدمها يتابع عملها باهتمام، ويعقد االجتماعات لمناقشــة المقترحات التي يمكن أن يقدمها 
لتطويرها، وقــد تكونت لد القائمين عليه قناعة بأن نمو صناعة المالية اإلســالمية لتطويرها، وقــد تكونت لد القائمين عليه قناعة بأن نمو صناعة المالية اإلســالمية 
يمثل فرصة لتعزيز التكامل المالي، وتحسين األسواق المالية وكسب مصادر جديدة يمثل فرصة لتعزيز التكامل المالي، وتحسين األسواق المالية وكسب مصادر جديدة 

للتمويل بحسب التقارير الصادرة بهذا الخصوص. للتمويل بحسب التقارير الصادرة بهذا الخصوص. 
وكانــت أولى مناقشــاته الرســمية حول المالية اإلســالمية فــي الثالث من وكانــت أولى مناقشــاته الرســمية حول المالية اإلســالمية فــي الثالث من 
ا حول هذه  ا حول هذه م حول دوره في االســتقرار المالــي، وأصدر تقريرً فبراير في عام فبراير في عام ٢٠١٧٢٠١٧م حول دوره في االســتقرار المالــي، وأصدر تقريرً
المناقشــة بعنوان: «ضمان االســتقرار المالي في البلدان التي تمارس فيها المصرفية المناقشــة بعنوان: «ضمان االســتقرار المالي في البلدان التي تمارس فيها المصرفية 
اإلسالمية»،كما أسس مجموعة عمل لوضع رؤية مؤسسية لصناعة الخدمات المالية اإلسالمية»،كما أسس مجموعة عمل لوضع رؤية مؤسسية لصناعة الخدمات المالية 
ا إلدراج المبادئ األساسية  ا إلدراج المبادئ األساسية اإلســالمية، واعتمدت اللجنة التنفيذية للصندوق اقتراحً اإلســالمية، واعتمدت اللجنة التنفيذية للصندوق اقتراحً
لمجلس «الخدمات المالية اإلسالمية» في ماليزيا ضمن تقييمات الصندوق من أجل لمجلس «الخدمات المالية اإلسالمية» في ماليزيا ضمن تقييمات الصندوق من أجل 

تنظيم عمل المؤسسات المالية اإلسالمية واإلشراف عليها.تنظيم عمل المؤسسات المالية اإلسالمية واإلشراف عليها.
وقد شــجع النجاح الذي حققتــه المالية اإلســالمية، والجســور التي بنتها وقد شــجع النجاح الذي حققتــه المالية اإلســالمية، والجســور التي بنتها 
المؤسســات المعنية بتطوير العمل المصرفي مع المؤسســات الدولية المنافسة بين المؤسســات المعنية بتطوير العمل المصرفي مع المؤسســات الدولية المنافسة بين 
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الدول على أخذ حصة من السوق المالي اإلسالمي في العالم، فبادر البنك المركزي الدول على أخذ حصة من السوق المالي اإلسالمي في العالم، فبادر البنك المركزي 
الماليزي بإنشاء وقف قيمته الماليزي بإنشاء وقف قيمته ١٤٦١٤٦ مليون دوالر لدعم جامعة  مليون دوالر لدعم جامعة INCEIFINCEIF بماليزيا، ألجل  بماليزيا، ألجل 
أن تكون ماليزيا رائدة على المســتو العالمي في صناعة المالية اإلسالمية في مجال أن تكون ماليزيا رائدة على المســتو العالمي في صناعة المالية اإلسالمية في مجال 

التعليم والتدريب. التعليم والتدريب. 
كذلك وضــع البنك المركزي البحرينــي خطة لتعليم المالية اإلســالمية كذلك وضــع البنك المركزي البحرينــي خطة لتعليم المالية اإلســالمية 
تكلفتها تكلفتها ٤٫٦٤٫٦ مليون دوالر بالتعاون مع ثمان مؤسسات تمويل إسالمية بالبحرين،  مليون دوالر بالتعاون مع ثمان مؤسسات تمويل إسالمية بالبحرين، 
كما أن مصرف الشــارقة اإلسالمي وقَّّع اتفاقية إلنشاء مركز للدراسات المصرفية كما أن مصرف الشــارقة اإلسالمي وقَّّع اتفاقية إلنشاء مركز للدراسات المصرفية 
اإلســالمية بكلية اإلدارة واألعمال في الجامعة األمريكية في الشارقة، بقيمة اإلســالمية بكلية اإلدارة واألعمال في الجامعة األمريكية في الشارقة، بقيمة ٣٠٣٠ 

مليون درهم.مليون درهم.
وقد عززت تلك المؤشــرات مجتمعةً الرغبةَ في اســتخدام المالية اإلسالمية وقد عززت تلك المؤشــرات مجتمعةً الرغبةَ في اســتخدام المالية اإلسالمية 
ا يمكن أن يسهم مع غيره من النماذج في بناء منظومة مالية عالمية تنعم  ا جديدً ا يمكن أن يسهم مع غيره من النماذج في بناء منظومة مالية عالمية تنعم نموذجً ا جديدً نموذجً
ا ماليا وخدمة جديدة يمكن أن تسهم في تحقيق  ا ماليا وخدمة جديدة يمكن أن تسهم في تحقيق باالســتقرار، وتصنع للمجتمع منتجً باالســتقرار، وتصنع للمجتمع منتجً
ــن من مستويات المعيشــة، وتغيِّر واقع البشرية على نحو  ــن من مستويات المعيشــة، وتغيِّر واقع البشرية على نحو الرفاه االقتصادي، وتحسِّ الرفاه االقتصادي، وتحسِّ

أفضل.أفضل.
 ( (The BankerThe Banker) وفي نظرة تفاؤلية لواقع المالية اإلســالمية أشــارت مجلــة) وفي نظرة تفاؤلية لواقع المالية اإلســالمية أشــارت مجلــة
المعروفة في األوســاط المالية الدولية في تقريرها المنشــور في عام المعروفة في األوســاط المالية الدولية في تقريرها المنشــور في عام ٢٠١٩٢٠١٩م باللغة م باللغة 
اإلنجليزية إلى أن صناعة الخدمات المالية اإلسالمية في وضع جيد، بعد أن تعافت من اإلنجليزية إلى أن صناعة الخدمات المالية اإلسالمية في وضع جيد، بعد أن تعافت من 
اإلشكاالت منذ بضع سنوات، وال يزال نمو األصول قويا في جميع المناطق باستثناء اإلشكاالت منذ بضع سنوات، وال يزال نمو األصول قويا في جميع المناطق باستثناء 

أستراليا وأوروبا واألمريكيتين، مع أن األمريكيتين لديها أسباب كثيرة للتفاؤل.أستراليا وأوروبا واألمريكيتين، مع أن األمريكيتين لديها أسباب كثيرة للتفاؤل.
وحتى مع تدني األرباح في بعض المناطق المشــار إليها، فإن الصناعة المالية وحتى مع تدني األرباح في بعض المناطق المشــار إليها، فإن الصناعة المالية 
اإلسالمية ال تزال مزدهرة في مناطق مثل: آسيا وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدّي اإلسالمية ال تزال مزدهرة في مناطق مثل: آسيا وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدّي 
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الطلب على خدمات المالية اإلسالمية في كلِّ من شمال الصحراء األفريقية وجنوبها الطلب على خدمات المالية اإلسالمية في كلِّ من شمال الصحراء األفريقية وجنوبها 
إلى تعزيز نمو هذا القطاع في المســتقبل المنظور، عن طريق عدد كبير من الســكان إلى تعزيز نمو هذا القطاع في المســتقبل المنظور، عن طريق عدد كبير من الســكان 

الذين ينتظرون بدء عمل هذه المؤسسات المالية.الذين ينتظرون بدء عمل هذه المؤسسات المالية.
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مشاركة دول مجلس التعاون الخليجيمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي
في أصول المالية اإلسالميةفي أصول المالية اإلسالمية

تُعــدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المشــاركين فــي أصول المالية تُعــدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المشــاركين فــي أصول المالية 
اإلســالمية حول العالم، فقد بلغ إجمالي أصول المالية اإلسالمية في دول المجلس اإلســالمية حول العالم، فقد بلغ إجمالي أصول المالية اإلسالمية في دول المجلس 
ما قيمته ما قيمته ٩٢٧٫١٩٢٧٫١ مليار دوالر أمريكي أي ما يمثل  مليار دوالر أمريكي أي ما يمثل ٤٤٫٩٤٤٫٩% من إجمالي أصول المالية % من إجمالي أصول المالية 
اإلســالمية حول العالم البالغة اإلســالمية حول العالم البالغة ٢٫٢٢٫٢ تريليون دوالر في عــام  تريليون دوالر في عــام ٢٠١٩٢٠١٩م، وبلغ نصيب م، وبلغ نصيب 
أصول المصارف اإلسالمية من إجمالي أصول المالية اإلسالمية في دول المجلس ما أصول المصارف اإلسالمية من إجمالي أصول المالية اإلسالمية في دول المجلس ما 
نسبته نسبته ٢٥٢٥% في عام % في عام ٢٠١٩٢٠١٩م بينما بلغت هذه النسبة في منطقة الشرق األوسط وشمال م بينما بلغت هذه النسبة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقياأفريقيا١٤١٤%.%.
ا، فقد  ا، فقد ) المذكور آنفً ا لتقرير مجلة (The BankerThe Banker) المذكور آنفً ا لتقرير مجلة (وعلى الصعيد العالمي، ووفقً وعلى الصعيد العالمي، ووفقً
تبيَّن أن من بين أكبر تبيَّن أن من بين أكبر ١٠٠١٠٠ مؤسســة مالية إســالمية في العالم حسب حجم األصول  مؤسســة مالية إســالمية في العالم حسب حجم األصول 
المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، يقع المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، يقع ٤٥٤٥ مؤسســة منها في دول عربية، و مؤسســة منها في دول عربية، و٤٠٤٠ منها  منها 
توجد في دول مجلــس التعاون الخليجي، وباإلضافة إلى ذلــك، فمن بين أكبر توجد في دول مجلــس التعاون الخليجي، وباإلضافة إلى ذلــك، فمن بين أكبر ٢٠٢٠ 
ا منها في دول الخليج العربي (٨ مصارف  مصارف  ا منها في دول الخليج العربي ( مصرفً ا إسالميا في العالم، يوجد ١١١١ مصرفً ا إسالميا في العالم، يوجد مصرفً مصرفً

إسالمية بالكامل وإسالمية بالكامل و٣ مصارف تجارية تدير نوافذ إسالمية). مصارف تجارية تدير نوافذ إسالمية).
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شكل رقم(شكل رقم(٤) ) 

16.9%

44.9%
34.4%

3%

0.8%

حجم أصول المالية اإلسالمية بحسب المناطق العالمية حجم أصول المالية اإلسالمية بحسب المناطق العالمية ٢٠١٨٢٠١٨م(١)

Global Islamic Finance Education: Special Report 2018(GIFE p. 10)Global Islamic Finance Education: Special Report 2018(GIFE p. 10) :المصدر المصدر:    (١)
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

التحديات العالميةالتحديات العالمية
التي تواجه المالية اإلسالميةالتي تواجه المالية اإلسالمية

قت  بــة بحاجة إلى مزيد من المراجعــة والتقويم حتى وإن حقَّ قت ال زالت التجرِ بــة بحاجة إلى مزيد من المراجعــة والتقويم حتى وإن حقَّ ال زالت التجرِ
ا، فالتجارب الناجحة تضيف  ا وقوةً ورسوخً ، وهذا مما يزيدها نضوجً ا، فالتجارب الناجحة تضيف نجاحاتٍ كثيرةً ا وقوةً ورسوخً ، وهذا مما يزيدها نضوجً نجاحاتٍ كثيرةً
إلى تجاربها نجاحاتٍ جديدةً في ضوء المتغيرات االقتصادية المتعددة التي يشــهدها إلى تجاربها نجاحاتٍ جديدةً في ضوء المتغيرات االقتصادية المتعددة التي يشــهدها 
العالم، والتحوالت التي تســعى إلى تحرير التجارة، وتشجيع المنافسة في الصناعة العالم، والتحوالت التي تســعى إلى تحرير التجارة، وتشجيع المنافسة في الصناعة 
المالية اإلســالمية، وتكوين التكتالت االقتصادية، وتأســيس العديد من المنظمات المالية اإلســالمية، وتكوين التكتالت االقتصادية، وتأســيس العديد من المنظمات 
اإلقليميــة والدولية التي تهــدف إلى تحرير الخدمات المالية، مثــل: منظمة التجارة اإلقليميــة والدولية التي تهــدف إلى تحرير الخدمات المالية، مثــل: منظمة التجارة 
العالميــة (العالميــة (WTOWTO)، وغيرها من المنظمات الدولية، وما تبع ذلك من اتفاقيات دولية، )، وغيرها من المنظمات الدولية، وما تبع ذلك من اتفاقيات دولية، 
مثل: اتفاقية تحرير الخدمات المالية التي بموجبها تســتطيع البنوك فتح فروع لها في مثل: اتفاقية تحرير الخدمات المالية التي بموجبها تســتطيع البنوك فتح فروع لها في 

الدول الموقعة عليها.الدول الموقعة عليها.
١- تحدي صغر حجم سوق المالية اإلسالمية:- تحدي صغر حجم سوق المالية اإلسالمية:

من التحديات التي تواجه المؤسســات المالية اإلســالمية: صغر حجم سوق من التحديات التي تواجه المؤسســات المالية اإلســالمية: صغر حجم سوق 
ا حول  ا وانتشارً ا حول المالية اإلســالمية مقارنة بنظيراتها التقليدية التي تضاهيها قوةً وحجمً ا وانتشارً المالية اإلســالمية مقارنة بنظيراتها التقليدية التي تضاهيها قوةً وحجمً
العالم، فعلى المؤسسات المالية اإلسالمية أن تسعى لتكوين رؤوس أموال كبيرة من العالم، فعلى المؤسسات المالية اإلسالمية أن تسعى لتكوين رؤوس أموال كبيرة من 
بة اندماج بنك دبي اإلسالمي مع بنك نور في اإلمارات  بة اندماج بنك دبي اإلسالمي مع بنك نور في اإلمارات خالل االندماج، كما في تجرِ خالل االندماج، كما في تجرِ
العربية المتحدة، وتجربة البنك األول (الســعودي الهولندي) مع البنك الســعودي العربية المتحدة، وتجربة البنك األول (الســعودي الهولندي) مع البنك الســعودي 
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بة اندماج البنك  بة اندماج البنك م، وتجرِ البريطاني (ســاب) في المملكة العربية السعودية عام البريطاني (ســاب) في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٩٢٠١٩م، وتجرِ
األهلي التجاري مع مجموعة ســامبا المالية الذي جــر اعتماده عام األهلي التجاري مع مجموعة ســامبا المالية الذي جــر اعتماده عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م على م على 
بة التي تمَّت بين  بة التي تمَّت بين مســتو البنوك التقليدية التي لديها نوافذ إسالمية، إضافة إلى التجرِ مســتو البنوك التقليدية التي لديها نوافذ إسالمية، إضافة إلى التجرِ
بنــك أبو ظبي الوطني وبنك الخليــج األول في (أبو ظبي)، والتــي هدفت إلى رفع بنــك أبو ظبي الوطني وبنك الخليــج األول في (أبو ظبي)، والتــي هدفت إلى رفع 
معدالت كفايــة رأس المال، ومتانة الوضع المالي للبنــك الجديد، وتعزيز قوته في معدالت كفايــة رأس المال، ومتانة الوضع المالي للبنــك الجديد، وتعزيز قوته في 

األسواق الخارجية.األسواق الخارجية.
٢- تحدي التنافس في التقنية:- تحدي التنافس في التقنية:

التحدي اآلخر الذي ينبغي أن تأخذه المؤسسات المالية اإلسالمية في الحسبان التحدي اآلخر الذي ينبغي أن تأخذه المؤسسات المالية اإلسالمية في الحسبان 
ا للتنافس  ا للتنافس ) التي أصبحت مجاالً فســيحً هو التنافس في فضاء التقنية المالية (هو التنافس في فضاء التقنية المالية (FintechFintech) التي أصبحت مجاالً فســيحً
بين المؤسســات المالية لتقديم منتجاتها وخدماتها، لذلك اتجهت غالبية مؤسسات بين المؤسســات المالية لتقديم منتجاتها وخدماتها، لذلك اتجهت غالبية مؤسسات 
التمويل إلى التعامل مع عمالئها عبر هذه التقنيات، باعتبارها وسيلة مفضلة للعمالء.التمويل إلى التعامل مع عمالئها عبر هذه التقنيات، باعتبارها وسيلة مفضلة للعمالء.

٣- تحدي تطوير المنتجات المالية اإلسالمية:- تحدي تطوير المنتجات المالية اإلسالمية:
ي الثالث الذي يعدُّ من أكبــر التحديات فهو تطوير المنتجات المالية  ي الثالث الذي يعدُّ من أكبــر التحديات فهو تطوير المنتجات المالية أما التحدّ أما التحدّ
اإلســالمية، وحول هذا الموضع تدور عدة إشكاالت فنية وشرعية تواجه المؤسسات اإلســالمية، وحول هذا الموضع تدور عدة إشكاالت فنية وشرعية تواجه المؤسسات 
المالية اإلســالمية، منهــا: محاكاة المنتجــات التقليدية، وضبابية الرؤية المســتقبلية المالية اإلســالمية، منهــا: محاكاة المنتجــات التقليدية، وضبابية الرؤية المســتقبلية 
للمنتج، والتنازع بين الجهات في تصميم المنتج من الناحية الفنية والشــرعية، ونقص للمنتج، والتنازع بين الجهات في تصميم المنتج من الناحية الفنية والشــرعية، ونقص 
وجــود األدلة اإلجرائيــة لعملية تصميم المنتــج، أو ضعف االلتــزام الكامل باألدلة وجــود األدلة اإلجرائيــة لعملية تصميم المنتــج، أو ضعف االلتــزام الكامل باألدلة 
اإلجرائية إن وجدت، وتباطؤ التنسيق بين اإلدارات الفنية واللجان الشرعية، إضافة إلى اإلجرائية إن وجدت، وتباطؤ التنسيق بين اإلدارات الفنية واللجان الشرعية، إضافة إلى 
قلة الدراسات الشرعية في بعض المؤسسات المالية اإلسالمية وتدني مستواها أحيانًا.قلة الدراسات الشرعية في بعض المؤسسات المالية اإلسالمية وتدني مستواها أحيانًا.

أما من الناحية الشرعية فهناك عدة إشكاالت تتمثل في تأخر مشاركة المختصين أما من الناحية الشرعية فهناك عدة إشكاالت تتمثل في تأخر مشاركة المختصين 
الشــرعيين في مراحل عملية تصميم المنتجات، وتباين طريقة إشراكهم فيها، كما أن الشــرعيين في مراحل عملية تصميم المنتجات، وتباين طريقة إشراكهم فيها، كما أن 
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ا في الكفاءات الشــرعية المؤهلة لمساندة عملية تطوير المنتج، إضافة إلى  ا في الكفاءات الشــرعية المؤهلة لمساندة عملية تطوير المنتج، إضافة إلى هناك نقصً هناك نقصً
عدم وجود متخصص شــرعي ضمن فريق التطوير يتبع إداريــا وفنيا إلدارة التطوير عدم وجود متخصص شــرعي ضمن فريق التطوير يتبع إداريــا وفنيا إلدارة التطوير 
فــي بعض الحاالت، كما يجــري التركيز على النواحي اإلجرائيــة أكثر من النواحي فــي بعض الحاالت، كما يجــري التركيز على النواحي اإلجرائيــة أكثر من النواحي 

المقاصدية واالقتصادية.المقاصدية واالقتصادية.
لٍ عن تطور القطاع المالي  لٍ عن تطور القطاع المالي وعليه فإن عملية التطوير ال يمكــن أن تجري بمعزِ وعليه فإن عملية التطوير ال يمكــن أن تجري بمعزِ
نفسه، ومن الصعب إحداث تقدم كبير في هذا الجانب، مالم تتغير الكثير من الجوانب نفسه، ومن الصعب إحداث تقدم كبير في هذا الجانب، مالم تتغير الكثير من الجوانب 
الحاكمة والمنظمة للمالية اإلســالمية والبيئة الحاضنــة لها، مثل: الجوانب القانونية الحاكمة والمنظمة للمالية اإلســالمية والبيئة الحاضنــة لها، مثل: الجوانب القانونية 
ا  ا والرقابية والتشــريعية، والكوادر  البشــرية الفنية المؤهلة وغيرها، ومن ثم تتغيَّر تبعً والرقابية والتشــريعية، والكوادر  البشــرية الفنية المؤهلة وغيرها، ومن ثم تتغيَّر تبعً
لذلك طرق ومناهج التطوير، وبالطبع ليس ت هذه كل التحديات؛ إذ إن هناك تحديات لذلك طرق ومناهج التطوير، وبالطبع ليس ت هذه كل التحديات؛ إذ إن هناك تحديات 
 BenchBench) كثيرة تواجه صناعة المالية اإلســالمية، منها: عدم وجود أداة معيارية كثيرة تواجه صناعة المالية اإلســالمية، منها: عدم وجود أداة معيارية (أخ ر أخ ر
MarkMark) لتســعير المنتجــات المالية اإلســالمية، واعتمادها علــى األداة المعيارية ) لتســعير المنتجــات المالية اإلســالمية، واعتمادها علــى األداة المعيارية 

للمنتجات المالية التقليدية. للمنتجات المالية التقليدية. 



المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية
النشأة والتطور وآفاق المستقبل
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١/٢/١
تاريخ المالية اإلسالمية في المملكةتاريخ المالية اإلسالمية في المملكة

للمملكة العربية السعودية جهودٌ مبكرةٌ مشــهودة في دعم المالية اإلسالمية، للمملكة العربية السعودية جهودٌ مبكرةٌ مشــهودة في دعم المالية اإلسالمية، 
فقد كانت محضنًا لها بإنشــاء البنك اإلسالمي للتنمية وتمويله واستضافته، ففي عام فقد كانت محضنًا لها بإنشــاء البنك اإلسالمي للتنمية وتمويله واستضافته، ففي عام 
١٩٦٩١٩٦٩م ظهرت معالــم االرتباط التاريخي الفاعل للمملكة بالمالية اإلســالمية بعد م ظهرت معالــم االرتباط التاريخي الفاعل للمملكة بالمالية اإلســالمية بعد 
عقد أول مؤتمر إســالمي في ذلك العام، ونتج عنه توصية بإنشــاء البنك اإلسالمي عقد أول مؤتمر إســالمي في ذلك العام، ونتج عنه توصية بإنشــاء البنك اإلسالمي 
للتنميــة، وهو ما كان في عام للتنميــة، وهو ما كان في عام ١٩٧٥١٩٧٥م، وقد ســاهمت المملكــة في رأس مال البنك م، وقد ســاهمت المملكــة في رأس مال البنك 
بنسبة بلغت بنسبة بلغت ٢٤٫٨٦٢٤٫٨٦%، إضافة إلى اســتضافة مقره الدائم في جدة، وتمويل تكاليف %، إضافة إلى اســتضافة مقره الدائم في جدة، وتمويل تكاليف 

إنشائه بخمسين مليون ريال.إنشائه بخمسين مليون ريال.
وبعد إنشاء البنك اإلســالمي للتنمية، نظمت كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة وبعد إنشاء البنك اإلســالمي للتنمية، نظمت كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي في مكة المكرمة، الملك عبد العزيز بجدة المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي في مكة المكرمة، 
عــام عــام ١٩٧٦١٩٧٦م، وكان من أهــم توصيات ذلك المؤتمر، أن تنشــئ جامعة الملك عبد م، وكان من أهــم توصيات ذلك المؤتمر، أن تنشــئ جامعة الملك عبد 
ا علميا لدراســة االقتصاد اإلسالمي، تتولى اإلشراف عليه لجنة عليا لها  ا علميا لدراســة االقتصاد اإلسالمي، تتولى اإلشراف عليه لجنة عليا لها العزيز مركزً العزيز مركزً
س مادة  س مادة صفة عالمية من كبار العلماء واألســاتذة المتخصصين في الشريعة، وأن تُدرَّ صفة عالمية من كبار العلماء واألســاتذة المتخصصين في الشريعة، وأن تُدرَّ

االقتصاد اإلسالمي في الجامعات العربية واإلسالمية.االقتصاد اإلسالمي في الجامعات العربية واإلسالمية.
ا لتوصية المؤتمر،أُنشــئ مركــز أبحاث االقتصاد اإلســالمي (معهد  ا لتوصية المؤتمر،أُنشــئ مركــز أبحاث االقتصاد اإلســالمي (معهد وتنفيذً وتنفيذً
االقتصاد اإلســالمي حاليًا) في منتصف عام االقتصاد اإلســالمي حاليًا) في منتصف عام ١٩٧٧١٩٧٧م، بعد أن كان مركز أبحاث لمدة م، بعد أن كان مركز أبحاث لمدة 
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ا، كما استقطب ثلة من الرواد األوائل في االقتصاد اإلسالمي، وكانت لجهوده  ا، كما استقطب ثلة من الرواد األوائل في االقتصاد اإلسالمي، وكانت لجهوده  عامً ٣٧٣٧ عامً
الة في ابتكار نوع جديد من أدبيات االقتصاد اإلسالمي. الة في ابتكار نوع جديد من أدبيات االقتصاد اإلسالمي.إسهامات فعَّ إسهامات فعَّ

ثمّ بادرت جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية بالرياض بتدريس مادة ثمّ بادرت جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية بالرياض بتدريس مادة 
االقتصاد اإلسالمي عام االقتصاد اإلسالمي عام ١٩٧٧١٩٧٧م، وأنشأت قســم االقتصاد اإلسالمي بكلية الشريعة م، وأنشأت قســم االقتصاد اإلسالمي بكلية الشريعة 
في عــام في عــام ١٩٧٩١٩٧٩م، وكذلك بعد صدور الموافقة على إنشــاء جامعــة أم القر بمكة م، وكذلك بعد صدور الموافقة على إنشــاء جامعــة أم القر بمكة 
المكرمة عام المكرمة عام ١٩٨١١٩٨١م اُفتتح قســم لالقتصاد اإلسالمي فيها، وفي عام م اُفتتح قســم لالقتصاد اإلسالمي فيها، وفي عام ١٩٨١١٩٨١م أُسس م أُسس 
المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وباشر المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وباشر 

المعهد أعماله في عامالمعهد أعماله في عام١٩٨٣١٩٨٣م.م.
وبعــد ثالثة عقود من العمل  في مركز أبحاث االقتصاد اإلســالمي، والمعهد وبعــد ثالثة عقود من العمل  في مركز أبحاث االقتصاد اإلســالمي، والمعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب، وبمســاندة عدد من المراكز البحثية المتخصصة في اإلسالمي للبحوث والتدريب، وبمســاندة عدد من المراكز البحثية المتخصصة في 
، وأصبحت  ا مستقالً ، وأصبحت االقتصاد اإلسالمي، انتشــر االقتصاد اإلســالمي باعتباره علمً ا مستقالً االقتصاد اإلسالمي، انتشــر االقتصاد اإلســالمي باعتباره علمً
العواصــم العالمية واإلقليمية تتنافس على الصناعة المالية اإلســالمية للوصول إلى العواصــم العالمية واإلقليمية تتنافس على الصناعة المالية اإلســالمية للوصول إلى 

مركز الصدارة في هذه الصناعة؛كلندن، ودبي، وكوااللمبور، والمنامة وغيرها.مركز الصدارة في هذه الصناعة؛كلندن، ودبي، وكوااللمبور، والمنامة وغيرها.
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٨٧٨٧

٢/٢/١
مشاركة المملكة في أصول المالية اإلسالميةمشاركة المملكة في أصول المالية اإلسالمية

تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكبر المشاركين في أصول المالية اإلسالمية تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكبر المشاركين في أصول المالية اإلسالمية 
ا لتقرير مجلــس الخدمات المالية اإلســالمية الصادر في يوليو  ا لتقرير مجلــس الخدمات المالية اإلســالمية الصادر في يوليو حــول العالم، ووفقً حــول العالم، ووفقً
٢٠٢٠٢٠٢٠م، بلغت مشــاركة المملكة م، بلغت مشــاركة المملكة ٢٤٫٩٢٤٫٩% في الربــع الثالث من العام % في الربــع الثالث من العام ٢٠١٩٢٠١٩م، من م، من 
إجمالي أصول المالية اإلسالمية عالميا، وتأتي هذه النسبة الكبيرة من المملكة ضمن إجمالي أصول المالية اإلسالمية عالميا، وتأتي هذه النسبة الكبيرة من المملكة ضمن 
ا من البنية التحتية  ا من البنية التحتية اهتمام كبير يشــهده القطاع المالي في مختلف المجاالت، مستفيدً اهتمام كبير يشــهده القطاع المالي في مختلف المجاالت، مستفيدً
لالقتصاد السعودي الذي يحظى بدعم حكومي، مع توافر كل اإلمكانات التي تسهم لالقتصاد السعودي الذي يحظى بدعم حكومي، مع توافر كل اإلمكانات التي تسهم 
في التنمية، وتوجد سبل الراحة والعيش الكريم لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، في التنمية، وتوجد سبل الراحة والعيش الكريم لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، 
ا لتقرير مجلس الخدمات اإلســالمية الصــادر في عام  ا لتقرير مجلس الخدمات اإلســالمية الصــادر في عام  دول، وفقً وقــد حــازت وقــد حــازت ١٠١٠ دول، وفقً
٢٠١٩٢٠١٩م على م على ٩٣٫٧٩٣٫٧% من أصول المالية اإلســالمية في العالم، وحلّت السعودية في % من أصول المالية اإلســالمية في العالم، وحلّت السعودية في 

المرتبة الثانية منها.المرتبة الثانية منها.
ز من إســهام المملكــة في المالية اإلســالمية، مشــاركات عددٍ من  ز من إســهام المملكــة في المالية اإلســالمية، مشــاركات عددٍ من كما عزَّ كما عزَّ
المؤسسات المالية اإلســالمية المملوكة لرجال األعمال السعوديين، ومنهم: األمير المؤسسات المالية اإلســالمية المملوكة لرجال األعمال السعوديين، ومنهم: األمير 
محمد الفيصل بن عبد العزيز آل ســعود محمد الفيصل بن عبد العزيز آل ســعود  الذي أســس مجموعــة دار المال  الذي أســس مجموعــة دار المال 
 ، ، اإلســالمي في سويسرا في عام اإلســالمي في سويسرا في عام ١٩٨١١٩٨١م، والشــيخ صالح بن عبد الله كامل م، والشــيخ صالح بن عبد الله كامل
الذي أسس شركة دلة لالستثمار والتنمية في عام الذي أسس شركة دلة لالستثمار والتنمية في عام ١٩٨٢١٩٨٢م، التي تحولت فيما بعد إلى م، التي تحولت فيما بعد إلى 
ا ومؤسســة مالية إســالمية  ا ومؤسســة مالية إســالمية  مصرفً مجموعة البركة المصرفية التي تمتلك أكثر من مجموعة البركة المصرفية التي تمتلك أكثر من ٤٠٤٠ مصرفً



٨٨٨٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

زادت أصولهــا على أكثر من زادت أصولهــا على أكثر من ٢٥٢٥ مليــار دوالر أمريكي في نهاية  مليــار دوالر أمريكي في نهاية ٢٠١٨٢٠١٨م، وتنتشــر م، وتنتشــر 
فروعها في كثير من دول العالم.فروعها في كثير من دول العالم.

لقد اختار البنك المركزي السعودي أن تعمل المؤسسات المالية في السعودية لقد اختار البنك المركزي السعودي أن تعمل المؤسسات المالية في السعودية 
وفق نموذج يســتجيب للطلب على الخدمات المالية اإلسالمية، ويتيح للمؤسسات وفق نموذج يســتجيب للطلب على الخدمات المالية اإلسالمية، ويتيح للمؤسسات 
المالية اإلســالمية العمل بجانب المؤسســات المالية التقليدية، ويمنح الفرصة في المالية اإلســالمية العمل بجانب المؤسســات المالية التقليدية، ويمنح الفرصة في 
الوقت نفســه للمؤسســات المالية التقليدية كي تمارس المالية اإلسالمية من خالل الوقت نفســه للمؤسســات المالية التقليدية كي تمارس المالية اإلسالمية من خالل 
النوافذ اإلسالمية على أن تكون األنظمة والقوانين لكل المؤسسات المالية موحدة. النوافذ اإلسالمية على أن تكون األنظمة والقوانين لكل المؤسسات المالية موحدة. 

وتعمل حاليا في المملكة العربية الســعودية أربعــة مصارف متوافقة بالكامل وتعمل حاليا في المملكة العربية الســعودية أربعــة مصارف متوافقة بالكامل 
مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، هي: مصرف الراجحي، وبنك الجزيرة، وبنك البالد، مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، هي: مصرف الراجحي، وبنك الجزيرة، وبنك البالد، 
ومصرف اإلنماء. وتمثل هذه المصارف األربعة مجتمعةً نســبة (ومصرف اإلنماء. وتمثل هذه المصارف األربعة مجتمعةً نســبة (٣٦٣٦%) من إجمالي %) من إجمالي 

ا. ا. مصرفً عدد البنوك الوطنية العاملة في السوق السعودية، البالغ عددها عدد البنوك الوطنية العاملة في السوق السعودية، البالغ عددها ١١١١ مصرفً
ا  ا  فرعً كما بلغ إجمالي فروع المصارف اإلسالمية األربعة بنهاية كما بلغ إجمالي فروع المصارف اإلسالمية األربعة بنهاية ٢٠١٩٢٠١٩م م ٩٣٠٩٣٠ فرعً
تمثل حوالي تمثل حوالي ٤٥٤٥% من إجمالي فروع المصــارف في المملكة البالغ عددها في الربع % من إجمالي فروع المصــارف في المملكة البالغ عددها في الربع 
ا. وتمثل أصول هذه المصارف مجتمعةً ٢٧٫٨٢٧٫٨ %  %  ا. وتمثل أصول هذه المصارف مجتمعةً  فرعً األول من عام األول من عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م م ٢٠٧١٢٠٧١ فرعً

من إجمالي قيمة األصول البنكية في المملكة.من إجمالي قيمة األصول البنكية في المملكة.
إضافة إلى هذه البنوك، فهناك العديد من النوافذ اإلســالمية بالبنوك التقليدية، إضافة إلى هذه البنوك، فهناك العديد من النوافذ اإلســالمية بالبنوك التقليدية، 
التي كونت بجانب تلك البنوك األربعة المشار إليها، منظومة المصارف اإلسالمية في التي كونت بجانب تلك البنوك األربعة المشار إليها، منظومة المصارف اإلسالمية في 
ا في نهاية ٢٠١٩٢٠١٩م منها م منها ٩٣٠٩٣٠  ا في نهاية  فرعً المملكة العربية السعودية، بفروع بلغ عددها المملكة العربية السعودية، بفروع بلغ عددها ١٦٧٢١٦٧٢ فرعً
ا إسالميا في البنوك التقليدية.  ا إسالميا في البنوك التقليدية.  فرعً ا هي إجمالي فروع البنوك اإلســالمية، و٧٤٢٧٤٢ فرعً ا هي إجمالي فروع البنوك اإلســالمية، وفرعً فرعً
ووفقا لتلك األرقام، فإن الفروع اإلسالمية تمثل ما نسبته (ووفقا لتلك األرقام، فإن الفروع اإلسالمية تمثل ما نسبته (٨١٫٤٨١٫٤%) من إجمالي فروع %) من إجمالي فروع 

ا في نهاية ديسمبر ٢٠١٩٢٠١٩م.م. ا في نهاية ديسمبر  فرعً المصارف العاملة في المملكة البالغ عددها المصارف العاملة في المملكة البالغ عددها ٢٠٥٣٢٠٥٣ فرعً
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٨٩٨٩

شكل رقم (شكل رقم (٥) ) 

81%

19%

الفروع اإلسالمية في القطاع المصرفي السعوديالفروع اإلسالمية في القطاع المصرفي السعودي(١)

وتميز القطاع المالي اإلسالمي في المملكة العربية السعودية بالمالءة المالية، وتميز القطاع المالي اإلسالمي في المملكة العربية السعودية بالمالءة المالية، 
إذ بلغــت كفاية رأس المال إلى الموجودات مرجحــة المخاطر في هذا القطاع نحو إذ بلغــت كفاية رأس المال إلى الموجودات مرجحــة المخاطر في هذا القطاع نحو 

٢٠٫٣٢٠٫٣%، متجاوزة النسبة الموصى بها من معايير لجنة بازل الدولية.%، متجاوزة النسبة الموصى بها من معايير لجنة بازل الدولية.
كما تميز القطاع المالي اإلسالمي بالمملكة العربية السعودية في األداء المالي، كما تميز القطاع المالي اإلسالمي بالمملكة العربية السعودية في األداء المالي، 
ا للتقارير  ا للتقارير فمع قلة عدد المصارف اإلســالمية في الســوق الســعودية، إال أنها- وفقً فمع قلة عدد المصارف اإلســالمية في الســوق الســعودية، إال أنها- وفقً
المالية- استحوذت على أكثر من المالية- استحوذت على أكثر من ٥٣٥٣% من إجمالي موجودات المصارف السعودية، % من إجمالي موجودات المصارف السعودية، 
وبلغت نســبة معدل العائد علــى موجوداتها وبلغت نســبة معدل العائد علــى موجوداتها ٤٫٣٤٫٣%، مقارنة بـــ %، مقارنة بـــ ٣٫٤٣٫٤% للمصارف % للمصارف 
ق مصرف الراجحي أعلى نسبة عائد على مستو البنوك السعودية  ق مصرف الراجحي أعلى نسبة عائد على مستو البنوك السعودية التقليدية، فقد حقَّ التقليدية، فقد حقَّ

تراوحت بين تراوحت بين ٦ - -٧ % خالل عامي  % خالل عامي ٢٠١٣٢٠١٣-٢٠١٤٢٠١٤م على التوالي.م على التوالي.
كما نمت عمليات التمويل اإلسالمية بنســبة كما نمت عمليات التمويل اإلسالمية بنســبة ١٦٫٣١٦٫٣% خالل المدة بين عامي % خالل المدة بين عامي 

المصدر: من إعداد فريق الدراسة المصدر: من إعداد فريق الدراسة   (١)



٩٠٩٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

٢٠٠٧٢٠٠٧ - -٢٠١٢٢٠١٢م، بينما اقتصر نمو عمليــات اإلقراض في المصارف التقليدية على م، بينما اقتصر نمو عمليــات اإلقراض في المصارف التقليدية على 
٩٫٨٩٫٨%، وكانت أكبر نسبة من الحصة السوقية في خدمات التمويل من نصيب  مصرف %، وكانت أكبر نسبة من الحصة السوقية في خدمات التمويل من نصيب  مصرف 
الراجحي، إذ بلغت الراجحي، إذ بلغت ١٧٫١١٧٫١%. كما أن مصــرف الراجحي حاز على  المرتبة الثانية في %. كما أن مصــرف الراجحي حاز على  المرتبة الثانية في 
الحصة الســوقية في الودائع بنســبة الحصة الســوقية في الودائع بنســبة ١٦٫٧١٦٫٧%، بعد البنك األهلي التجاري الذي حاز %، بعد البنك األهلي التجاري الذي حاز 

على المرتبة األولى بنسبة على المرتبة األولى بنسبة ٢٠٫٧٢٠٫٧%. %. 
ا لتقارير مالية صدرت في ٢٠١٩٢٠١٩م فقد اســتحوذ مصرف الراجحي على م فقد اســتحوذ مصرف الراجحي على  ا لتقارير مالية صدرت في ووفقً ووفقً
أكبر حصة في السوق المصرفي حســب األصول؛ إذ بلغت أكبر حصة في السوق المصرفي حســب األصول؛ إذ بلغت ٣٢٫٩٣٢٫٩% في عام % في عام ٢٠١٩٢٠١٩ 
ـ ٢٧٫٩٢٧٫٩% في % في ٢٠١٨٢٠١٨م، كما تبلغ حصته ضمن المصارف اإلســالمية األربعة م، كما تبلغ حصته ضمن المصارف اإلســالمية األربعة  ـ مقارنة ب مقارنة ب

حوالي حوالي ٥٦٥٦ %. %.
شكل رقم (شكل رقم (٦) ) 

19 %

56%

13 %

12 %

توزيع الحصة السوقية للبنوك اإلسالمية السعودية حسب األصول،توزيع الحصة السوقية للبنوك اإلسالمية السعودية حسب األصول،
الربع الرابع الربع الرابع ٢٠١٩٢٠١٩م(١)

المصدر: البنك المركزي السعودي. المصدر: البنك المركزي السعودي.   (١)
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٣/٢/١
تشريعات المالية اإلسالمية في المملكةتشريعات المالية اإلسالمية في المملكة

اإلطار العام للتشريعات:اإلطار العام للتشريعات:
ا  ا نشــأت المؤسســات المالية اإلســالمية في عدد من البلدان، واختلفت تبعً نشــأت المؤسســات المالية اإلســالمية في عدد من البلدان، واختلفت تبعً
ا لخصوصية كل بلد،  ا لخصوصية كل بلد، لذلك القوانين واألنظمة والتشــريعات التي تحكم عملهــا وفقً لذلك القوانين واألنظمة والتشــريعات التي تحكم عملهــا وفقً
ا للمالية اإلســالمية، إذ قاد إلــى اختالف القواعد  ا للمالية اإلســالمية، إذ قاد إلــى اختالف القواعد وقــد أحدث هذا االختالف تحديً وقــد أحدث هذا االختالف تحديً
التي تطبقها الســلطات النقدية فــي كل دولة على هذه المؤسســات، مثل: اختالف التي تطبقها الســلطات النقدية فــي كل دولة على هذه المؤسســات، مثل: اختالف 
أساليب الرقابة واإلشراف، واختالف السياسات النقدية، واختالف األدوات المالية أساليب الرقابة واإلشراف، واختالف السياسات النقدية، واختالف األدوات المالية 

المستخدمة، فلكل دولة قوانينها المستمدة من بيئتها التشريعية. المستخدمة، فلكل دولة قوانينها المستمدة من بيئتها التشريعية. 
كما أنه قاد إلى تفاوت في التشريعات التي تحكم عالقة المؤسسات المالية كما أنه قاد إلى تفاوت في التشريعات التي تحكم عالقة المؤسسات المالية 
اإلسالمية باألجهزة اإلشــرافية والمؤسسات المالية التقليدية األخر، مما تسبَّب اإلسالمية باألجهزة اإلشــرافية والمؤسسات المالية التقليدية األخر، مما تسبَّب 
في غياب انسجام المنتجات المالية اإلســالمية مع هذه النظم، سواء في مضمون في غياب انسجام المنتجات المالية اإلســالمية مع هذه النظم، سواء في مضمون 
المنتجات، أو فــي إجراءات فض النــزاع في القضايا المصرفيــة أمام المحاكم، المنتجات، أو فــي إجراءات فض النــزاع في القضايا المصرفيــة أمام المحاكم، 
فمثالً القوانين فــي بعض البالد ال تقرّ ودائع المضاربــة، إذ يلزم القانون في ذلك فمثالً القوانين فــي بعض البالد ال تقرّ ودائع المضاربــة، إذ يلزم القانون في ذلك 
البلد بضمان الوديعة من قبل المؤسســة المالية اإلســالمية والتقليدية، لذا لجأت البلد بضمان الوديعة من قبل المؤسســة المالية اإلســالمية والتقليدية، لذا لجأت 
المؤسسات المالية اإلســالمية في عدد من الممارسات، لهذا السبب وغيره، إلى المؤسسات المالية اإلســالمية في عدد من الممارسات، لهذا السبب وغيره، إلى 

ودائع المرابحة.ودائع المرابحة.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

إضافة إلى ذلك فالقانون ال يفصح بأن ضوابط المؤسسات المالية اإلسالمية، إضافة إلى ذلك فالقانون ال يفصح بأن ضوابط المؤسسات المالية اإلسالمية، 
ت بعض  ت بعض أو أحكام الشريعة لها األولوية إن تعارضت مع إحد مواد القانون، وإن نصَّ أو أحكام الشريعة لها األولوية إن تعارضت مع إحد مواد القانون، وإن نصَّ

القوانين على هذه األولوية، فإنها ال تبين مداها التطبيقي. القوانين على هذه األولوية، فإنها ال تبين مداها التطبيقي. 
كذلك من اآلثار الســلبية لهذا االختالف في القوانين، ما يُحدثه من غموض كذلك من اآلثار الســلبية لهذا االختالف في القوانين، ما يُحدثه من غموض 

لد المتعاملين مع هذه المؤسسات المالية، خاصة مع غياب الشفافية واإلفصاح.لد المتعاملين مع هذه المؤسسات المالية، خاصة مع غياب الشفافية واإلفصاح.
 وقد اختارت السلطات النقدية في المملكة العربية السعودية االستجابة لقو وقد اختارت السلطات النقدية في المملكة العربية السعودية االستجابة لقو
السوق المتمثلة في رغبة قطاع عريض من عمالء البنوك في التعامل بالخدمات المالية السوق المتمثلة في رغبة قطاع عريض من عمالء البنوك في التعامل بالخدمات المالية 
ا  ا اإلســالمية من خالل نموذج مالي يسمح بعمل المؤسسات المالية اإلسالمية، ووفقً اإلســالمية من خالل نموذج مالي يسمح بعمل المؤسسات المالية اإلسالمية، ووفقً
لهذا المفهوم أصبحت المؤسســات المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية لهذا المفهوم أصبحت المؤسســات المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية 
ا من منظومة مالية يُشرف عليها البنك المركزي السعودي، إضافة إلى هيئة السوق  ا من منظومة مالية يُشرف عليها البنك المركزي السعودي، إضافة إلى هيئة السوق جزءً جزءً

المالية، وتسري عليها األنظمة والقوانين المنظمة للعمل المالي بوجه عام.المالية، وتسري عليها األنظمة والقوانين المنظمة للعمل المالي بوجه عام.
وتوجد موجهات تشــير إلى بعض مرتكزات المالية اإلســالمية، وممارسته وتوجد موجهات تشــير إلى بعض مرتكزات المالية اإلســالمية، وممارسته 
بصفة عامة، ضمن ســياقات محددة في إطار منع التعامل بالربــا والغرر، واعتبارها بصفة عامة، ضمن ســياقات محددة في إطار منع التعامل بالربــا والغرر، واعتبارها 
من التعامالت الممنوعة في أحكام الشــريعة اإلســالمية، التــي يجب أن تبتعد عنها من التعامالت الممنوعة في أحكام الشــريعة اإلســالمية، التــي يجب أن تبتعد عنها 
المؤسســات المالية اإلســالمية في تعامالتها، ثم ما تال ذلك من دعــم كبير للمالية المؤسســات المالية اإلســالمية في تعامالتها، ثم ما تال ذلك من دعــم كبير للمالية 
اإلسالمية متمثل في إطار الحوكمة الشرعية الصادر عام اإلسالمية متمثل في إطار الحوكمة الشرعية الصادر عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م ضمن برنامج تطوير م ضمن برنامج تطوير 

القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠٢٠٣٠م.م.
الموجهات التشريعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي:الموجهات التشريعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي:

ا في هذا المجــال، تمثلت في إصدار  ا في هذا المجــال، تمثلت في إصدار بذل البنك المركزي الســعودي جهودً بذل البنك المركزي الســعودي جهودً
ا من دوره الرقابي واإلشرافي على المصارف  ا من دوره الرقابي واإلشرافي على المصارف العديد من الموجهات التشريعية انطالقً العديد من الموجهات التشريعية انطالقً
ا لنظامه األساســي الصادر عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م، إضافــة إلى نظام النقد العربي م، إضافــة إلى نظام النقد العربي  ا لنظامه األساســي الصادر عام التجارية وفقً التجارية وفقً
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السعوي الصادر عام السعوي الصادر عام ١٩٥٩١٩٥٩م، ونظام مراقبة البنوك الصادر عام م، ونظام مراقبة البنوك الصادر عام ١٩٦٦١٩٦٦م، وقد منحت م، وقد منحت 
هذه األنظمة البنك المركزي السعودي مرونةً واسعةً التخاذ ما يراه مناسبًا للمحافظة هذه األنظمة البنك المركزي السعودي مرونةً واسعةً التخاذ ما يراه مناسبًا للمحافظة 

على سالمة المصارف التجارية وضمان مالءتها المالية.على سالمة المصارف التجارية وضمان مالءتها المالية.
عدُّ انضمام البنك المركزي الســعودي لعضوية كاملة في مجلس الخدمات  عدُّ انضمام البنك المركزي الســعودي لعضوية كاملة في مجلس الخدمات ويُ ويُ
ن  ا الهتمامه بالمالية اإلسالمية، ولذا كوّ ن م، تجسيدً ا الهتمامه بالمالية اإلسالمية، ولذا كوّ المالية اإلســالمية منذ عام المالية اإلســالمية منذ عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م، تجسيدً
فــي عام فــي عام ٢٠٠٥٢٠٠٥م لجنة لتقديم مقترحات حول أداء المالية اإلســالمية، وأنشــأ إدارة م لجنة لتقديم مقترحات حول أداء المالية اإلســالمية، وأنشــأ إدارة 
للتدريب المالي اإلســالمي بـ«األكاديميــة المالية» في تلك الفتــرة لتهيئة التدريب للتدريب المالي اإلســالمي بـ«األكاديميــة المالية» في تلك الفتــرة لتهيئة التدريب 
المتخصص لمنســوبي البنك المركزي الســعودي ومنسوبي المؤسســات المالية المتخصص لمنســوبي البنك المركزي الســعودي ومنسوبي المؤسســات المالية 
اإلســالمية والتقليدية، فضالً عن موافقة البنك المركزي الســعودي وإتاحته فرصة اإلســالمية والتقليدية، فضالً عن موافقة البنك المركزي الســعودي وإتاحته فرصة 
العمل للمؤسســات المالية اإلسالمية بجانب المؤسسات المالية التقليدية، وموافقته العمل للمؤسســات المالية اإلسالمية بجانب المؤسسات المالية التقليدية، وموافقته 

على فتح فروع ونوافذ إسالمية بالمؤسسات المالية التقليدية.على فتح فروع ونوافذ إسالمية بالمؤسسات المالية التقليدية.
ومن صور اهتمام البنك المركزي الســعودي بالمالية اإلسالمية تنظيم ورش ومن صور اهتمام البنك المركزي الســعودي بالمالية اإلسالمية تنظيم ورش 
العمل التــي تعالج مختلف الموضوعــات في صناعة المالية اإلســالمية، مع عناية العمل التــي تعالج مختلف الموضوعــات في صناعة المالية اإلســالمية، مع عناية 
خاصــة بمعايير الرقابة االحترازية الدولية، مثل معاييــر لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصــة بمعايير الرقابة االحترازية الدولية، مثل معاييــر لجنة بازل للرقابة المصرفية، 
ومعايير مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، واألنظمة اإلشــرافية للمجلس العام ومعايير مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، واألنظمة اإلشــرافية للمجلس العام 
للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية التي تهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية التي تهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات 
المالية اإلســالمية، ويتزامن ذلك مع التقيد بتلك المعايير التــي تُعنى بتطبيق أفضل المالية اإلســالمية، ويتزامن ذلك مع التقيد بتلك المعايير التــي تُعنى بتطبيق أفضل 

الممارسات المستخدمة عالميًا في مختلف المجاالت. الممارسات المستخدمة عالميًا في مختلف المجاالت. 
عدُّ انضمام البنك المركزي السعودي في أكتوبر عام ٢٠١٧٢٠١٧م م  عدُّ انضمام البنك المركزي السعودي في أكتوبر عام إضافة إلى ذلك، يُ إضافة إلى ذلك، يُ
إلى عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي) إضافةً إلى عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي) إضافةً 
نوعيةً ترفع من مســتو اهتمام البنك المركزي السعودي بالمالية اإلسالمية، ويؤكد نوعيةً ترفع من مســتو اهتمام البنك المركزي السعودي بالمالية اإلسالمية، ويؤكد 
رغبته في تنظيم هذا القطاع الحيوي المهم الذي يســهم في دعم االقتصاد السعودي رغبته في تنظيم هذا القطاع الحيوي المهم الذي يســهم في دعم االقتصاد السعودي 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

بموارده المالية، ودعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشاركته في تطوير السوق بموارده المالية، ودعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشاركته في تطوير السوق 
المالية مــع عناية خاصة بتمويل مشــروعات البنى التحتية عبر اســتخدام الصكوك المالية مــع عناية خاصة بتمويل مشــروعات البنى التحتية عبر اســتخدام الصكوك 

اإلسالمية.اإلسالمية.
وتُعدُّ هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية (أيوفي) وتُعدُّ هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية (أيوفي) 
من المنظمات الدولية الداعمة للمؤسســات المالية اإلســالمية التي تأسســت في من المنظمات الدولية الداعمة للمؤسســات المالية اإلســالمية التي تأسســت في 
ها في البحرين، وهي منظمة تحظــى بدعم البنوك المركزية  ها في البحرين، وهي منظمة تحظــى بدعم البنوك المركزية م، ويقع مقرّ عــام عــام ١٩٩١١٩٩١م، ويقع مقرّ

والسلطات الرقابية.والسلطات الرقابية.
شعبة المالية اإلسالمية:شعبة المالية اإلسالمية:

في إطار تلك الجهود التي ســبق ذكرها، أنشــأ البنك المركزي السعودي عام في إطار تلك الجهود التي ســبق ذكرها، أنشــأ البنك المركزي السعودي عام 
٢٠١٧٢٠١٧م شعبة باسم «شعبة المالية اإلسالمية» تهتم بقطاع المالية اإلسالمية، ودراسة م شعبة باسم «شعبة المالية اإلسالمية» تهتم بقطاع المالية اإلسالمية، ودراسة 
الفرص، ومعالجــة التحديات، إضافة إلى تقديم االقتراحات والسياســات الرقابية، الفرص، ومعالجــة التحديات، إضافة إلى تقديم االقتراحات والسياســات الرقابية، 
والمشاركة في تأهيل الكوادر البشرية، كما تُعنى الشعبة بنشر الوعي بالمالية اإلسالمية والمشاركة في تأهيل الكوادر البشرية، كما تُعنى الشعبة بنشر الوعي بالمالية اإلسالمية 
من خالل تنظيم ورش العمــل والدورات التدريبية، وإعــداد البحوث العلمية ذات من خالل تنظيم ورش العمــل والدورات التدريبية، وإعــداد البحوث العلمية ذات 
العالقة بمعاش الناس واحتياجاتهم التمويليــة، بما يحقق النمو وزيادة دخل األفراد العالقة بمعاش الناس واحتياجاتهم التمويليــة، بما يحقق النمو وزيادة دخل األفراد 

للمواطن وفق رؤية للمواطن وفق رؤية ٢٠٣٠٢٠٣٠م.م.
إطار الحوكمة الشرعية:إطار الحوكمة الشرعية:

تجلى اهتمام البنك المركزي الســعودي بالمصارف اإلســالمية بوضوح في تجلى اهتمام البنك المركزي الســعودي بالمصارف اإلســالمية بوضوح في 
إصداره «إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة» في إصداره «إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة» في 
ــن الكفاءة التشغيلية  ــن الكفاءة التشغيلية م، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تُحسِّ فبراير فبراير ٢٠٢٠٢٠٢٠م، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تُحسِّ
للمصارف اإلســالمية، وتزيد من جذب االســتثمارات، وترفع من مستو الثقة بين للمصارف اإلســالمية، وتزيد من جذب االســتثمارات، وترفع من مستو الثقة بين 

أصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة. 
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ويهدف إطار الحوكمة الشــرعية إلى تعزيز بيئة االلتزام باألحكام والمبادئ ويهدف إطار الحوكمة الشــرعية إلى تعزيز بيئة االلتزام باألحكام والمبادئ 
الشرعية في المصارف اإلســالمية على وجه العموم، ويُحدد مهام مجلس اإلدارة، الشرعية في المصارف اإلســالمية على وجه العموم، ويُحدد مهام مجلس اإلدارة، 
واإلدارة التنفيذيــة، واللجنة الشــرعية، وإدارات الرقابة الداخلية ومســؤولياتها، واإلدارة التنفيذيــة، واللجنة الشــرعية، وإدارات الرقابة الداخلية ومســؤولياتها، 
إضافة إلى عدد من الجوانب األخر المتعلقة بااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية إضافة إلى عدد من الجوانب األخر المتعلقة بااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية 

ومبادئها. ومبادئها. 
والمتأمل في هذا اإلطار يجد فيه موادا تؤسس لبيئة قانونية وممارسة مصرفية والمتأمل في هذا اإلطار يجد فيه موادا تؤسس لبيئة قانونية وممارسة مصرفية 
إسالمية ذات كفاءة، فمثالً المادة السابعة عشرة، التي تناولت النوافذ اإلسالمية، إسالمية ذات كفاءة، فمثالً المادة السابعة عشرة، التي تناولت النوافذ اإلسالمية، 
تشــترط على كل مصرف ضمــان وجود أنظمة رقابية داخليــة كافية للفصل بين تشــترط على كل مصرف ضمــان وجود أنظمة رقابية داخليــة كافية للفصل بين 
الموجودات ومصادر التمويل اإلسالمي والمصادر التقليدية األخر، مع توجيه الموجودات ومصادر التمويل اإلسالمي والمصادر التقليدية األخر، مع توجيه 
المصارف بحفظ ســجل مستقل للعمليات المصرفية اإلسالمية، كما أنها تطالب المصارف بحفظ ســجل مستقل للعمليات المصرفية اإلسالمية، كما أنها تطالب 
كل مصرف بإعداد قوائم مالية شــهرية لعملياته مع إجــراء تدقيق داخلي مرة في كل مصرف بإعداد قوائم مالية شــهرية لعملياته مع إجــراء تدقيق داخلي مرة في 
كل عام، كما جاء في المادة الثامنة عشــرة منه: إجراءات تطوير المنتجات المالية كل عام، كما جاء في المادة الثامنة عشــرة منه: إجراءات تطوير المنتجات المالية 
اإلســالمية؛ لتكون عملية التطوير شــاملة وكافية ومتوافقة م ع أحكام الشــريعة اإلســالمية؛ لتكون عملية التطوير شــاملة وكافية ومتوافقة م ع أحكام الشــريعة 

اإلسالمية.اإلسالمية.
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٤/٢/١
مكانة المالية اإلسالمية في برنامج تطوير القطاع مكانة المالية اإلسالمية في برنامج تطوير القطاع 

المالي أحد برامج الرؤيةالمالي أحد برامج الرؤية

رؤية المملكة رؤية المملكة ٢٠٣٠٢٠٣٠م:م:
نفذت الســلطات الرقابيــة فــي المملكة العربيــة الســعودية مجموعة من نفذت الســلطات الرقابيــة فــي المملكة العربيــة الســعودية مجموعة من 
اإلصالحات التنظيمية لهيكلة االقتصاد في إطــار جهودها لمواءمة اقتصاد المملكة اإلصالحات التنظيمية لهيكلة االقتصاد في إطــار جهودها لمواءمة اقتصاد المملكة 
مــع اإلصالحات االقتصاديــة العالمية ضمن منظومة عمل رؤيــة المملكة مــع اإلصالحات االقتصاديــة العالمية ضمن منظومة عمل رؤيــة المملكة ٢٠٣٠٢٠٣٠. . 
ومن مرتكزاتها تعزيز فعالية مشــاركة القطاع المالي عبر تقديم التمويل للمؤسسات ومن مرتكزاتها تعزيز فعالية مشــاركة القطاع المالي عبر تقديم التمويل للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة، ضمن ما يطلق عليه برنامج تطوير القطاع المالي.الصغيرة والمتوسطة، ضمن ما يطلق عليه برنامج تطوير القطاع المالي.
وتكتسب هذه الرؤية أهميتها من صدورها في وقت يعاني فيه االقتصاد العالمي وتكتسب هذه الرؤية أهميتها من صدورها في وقت يعاني فيه االقتصاد العالمي 
ا لما أشار إليه صندوق  ا لما أشار إليه صندوق من الركود بسبب انخفاض األداء في االقتصادات الصاعدة، وفقً من الركود بسبب انخفاض األداء في االقتصادات الصاعدة، وفقً
النقد الدولي في تقريره «مستجدات آفاق االقتصاد العالمي» الصادر في يناير النقد الدولي في تقريره «مستجدات آفاق االقتصاد العالمي» الصادر في يناير ٢٠١٩٢٠١٩م.م.
ا على مســتو العالم في الناتج  ا على مســتو العالم في الناتج  اقتصادً ويعــدّ اقتصاد المملكة من أفضل ويعــدّ اقتصاد المملكة من أفضل ١٦١٦ اقتصادً
المحلي اإلجمالي، وهي تملك قدرات اســتثمارية ضخمة وموارد مالية كبيرة، كما المحلي اإلجمالي، وهي تملك قدرات اســتثمارية ضخمة وموارد مالية كبيرة، كما 
يتميــز موقع المملكة الجغرافي بأنه أهم بوابة للعالم بصفته مركز ربط لقارات ثالث، يتميــز موقع المملكة الجغرافي بأنه أهم بوابة للعالم بصفته مركز ربط لقارات ثالث، 
وتحيط به أكثر المعابر المائية أهمية، إضافة إلى مكانتها في نفوس المســلمين، فهي وتحيط به أكثر المعابر المائية أهمية، إضافة إلى مكانتها في نفوس المســلمين، فهي 

قبلتهم، وإليها تهفو أفئدتهم من كل مكان.قبلتهم، وإليها تهفو أفئدتهم من كل مكان.
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ا قابالً للتحقيق،  ا قابالً للتحقيق، وقد صنعت هذه المعطيات أهميــة للرؤية وجعلت منها حلمً وقد صنعت هذه المعطيات أهميــة للرؤية وجعلت منها حلمً
ا يمكن بلوغه، بدعم حكومي يرتقي بها لتكون في مقدمة الدول، حتى يســتمر  ا يمكن بلوغه، بدعم حكومي يرتقي بها لتكون في مقدمة الدول، حتى يســتمر ومرامً ومرامً
ا عالميا في الناتج المحلي اإلجمالي، كما يأتي  ا عالميا في الناتج المحلي اإلجمالي، كما يأتي  اقتصادً اقتصاد المملكة من أفضل اقتصاد المملكة من أفضل ١٦١٦ اقتصادً
ترتيبها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشــرين فــي االحتياطيات األجنبية بـ ترتيبها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشــرين فــي االحتياطيات األجنبية بـ 
٤٨٩٫٣٤٨٩٫٣ مليار دوالر، بعد كلٍّ من الصين واليابان وروسيا، وحصلت المملكة العربية  مليار دوالر، بعد كلٍّ من الصين واليابان وروسيا، وحصلت المملكة العربية 
الســعودية على رئاسة مجموعة العشرين في عام الســعودية على رئاسة مجموعة العشرين في عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م، واستضافت القمة في م، واستضافت القمة في ٢١٢١ 
و٢٢٢٢ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٢٠٢٠٢٠م عبر االتصال المرئي، النعقادها خالل جائحة فايروس كورونا م عبر االتصال المرئي، النعقادها خالل جائحة فايروس كورونا 

(كوفيد (كوفيد ١٩١٩).).
ومن أهداف الرؤية: إحداث تغيير جذري في هيكلة االقتصاد، وتقليل اعتماد ومن أهداف الرؤية: إحداث تغيير جذري في هيكلة االقتصاد، وتقليل اعتماد 
المملكة على قطاع النفط، وتعزيز تنمية القطاع الخاص لتحفيز االقتصاد المحلي في المملكة على قطاع النفط، وتعزيز تنمية القطاع الخاص لتحفيز االقتصاد المحلي في 
ظل تفاؤل مدعوم بتقديرات مناســبة من وزارة االقتصاد والتخطيط بأن يصل الناتج ظل تفاؤل مدعوم بتقديرات مناســبة من وزارة االقتصاد والتخطيط بأن يصل الناتج 
المحلي اإلجمالي إلى ثالثة أضعاف الحالي بحلول عام المحلي اإلجمالي إلى ثالثة أضعاف الحالي بحلول عام ٢٠٣٠٢٠٣٠م. شــريطة اســتيفاء م. شــريطة اســتيفاء 
متطلبات تمويلية كبيرة للمشــروعات واالســتثمارات المحددة في برنامج الرؤية، متطلبات تمويلية كبيرة للمشــروعات واالســتثمارات المحددة في برنامج الرؤية، 
وبناء على ذلك بدأت عمليات تقويم مفصل لتلك المتطلبات من أجل تحديد حجم وبناء على ذلك بدأت عمليات تقويم مفصل لتلك المتطلبات من أجل تحديد حجم 

الفجوة التي يلزم معالجتها بالمبادرات المحورية. الفجوة التي يلزم معالجتها بالمبادرات المحورية. 

مفهوم برنامج تطوير القطاع المالي:مفهوم برنامج تطوير القطاع المالي:
يُعــدُّ برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامــج التنفيذية التي أطلقها مجلس يُعــدُّ برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامــج التنفيذية التي أطلقها مجلس 
الشؤون االقتصادية والتنمية، لتحقيق مســتهدفات رؤية المملكة الشؤون االقتصادية والتنمية، لتحقيق مســتهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠٢٠٣٠، وذلك في ، وذلك في 
١٤٣٨١٤٣٨/٧/٢١٢١هـ الموافق هـ الموافق ٢٠١٧٢٠١٧/٤/٢٤٢٤م، ويســعى البرنامــج إلى تطوير القطاع م، ويســعى البرنامــج إلى تطوير القطاع 
ا في مصادره، وتفعيــالً لدوره في دعم االقتصــاد الوطني، وزيادة في  ا في مصادره، وتفعيــالً لدوره في دعم االقتصــاد الوطني، وزيادة في المالــي تنويعً المالــي تنويعً

ا ذلك بتحفيز االدخار واالستثمار. ا ذلك بتحفيز االدخار واالستثمار.كفاءته لمواجهة التحديات، مصحوبً كفاءته لمواجهة التحديات، مصحوبً
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م البرنامج ليتوافق مع المعايير الدولية لالستقرار المالي بما في ذلك  م البرنامج ليتوافق مع المعايير الدولية لالستقرار المالي بما في ذلك وقد صمِّ وقد صمِّ
متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية وشركات متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية وشركات 
ا  ا التصنيف العالمية، ويكتسب برنامج التطوير أهميته من دوره المنتظر باعتباره مشاركً التصنيف العالمية، ويكتسب برنامج التطوير أهميته من دوره المنتظر باعتباره مشاركً

فاعالً في دعم وتحقيق عدد من األهداف اإلستراتيجية لرؤية فاعالً في دعم وتحقيق عدد من األهداف اإلستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠٢٠٣٠.
ويقوم برنامج تطوير القطاع المالي في هيكلته على ثالث ركائز رئيسة:ويقوم برنامج تطوير القطاع المالي في هيكلته على ثالث ركائز رئيسة:

األولى: األولى: تمكين المؤسســات المالية مــن دعم القطاع الخــاص لتعزيز تنوع تمكين المؤسســات المالية مــن دعم القطاع الخــاص لتعزيز تنوع 
التمويل عبر بناء بنية تحتية مالية متطورة مسنودة برفع قدرات العاملين في هذا القطاع.التمويل عبر بناء بنية تحتية مالية متطورة مسنودة برفع قدرات العاملين في هذا القطاع.
الثانية: الثانية: تطوير ســوق مالية متقدمة بتســهيل تقديم التمويل للقطاعين الخاص تطوير ســوق مالية متقدمة بتســهيل تقديم التمويل للقطاعين الخاص 
والعام واستخدام المنصات الرقمية في إبراز الميزات االستثمارية المتاحة في السوق والعام واستخدام المنصات الرقمية في إبراز الميزات االستثمارية المتاحة في السوق 
الســعودي، والتسهيالت التي تقدمها الدولة لتحفيز المســتثمرين في بيئة آمنة يتوافر الســعودي، والتسهيالت التي تقدمها الدولة لتحفيز المســتثمرين في بيئة آمنة يتوافر 

فيها االستقرار المالي وتسود فيها الشفافية.فيها االستقرار المالي وتسود فيها الشفافية.
الثالثة: الثالثة: تعزيز التخطيط المالي لألفراد واألسر لرفع مستو وعيهم االدخاري تعزيز التخطيط المالي لألفراد واألسر لرفع مستو وعيهم االدخاري 
عبر بناء منظومة جديدة من القيم والمفاهيم واإلدراك المعرفي للمســاهمة في الحدّ عبر بناء منظومة جديدة من القيم والمفاهيم واإلدراك المعرفي للمســاهمة في الحدّ 
من االســتهالك غير الرشــيد، وذلك بطرح طرق مبتكرة، وأساليب جديدة تسهم في من االســتهالك غير الرشــيد، وذلك بطرح طرق مبتكرة، وأساليب جديدة تسهم في 

زيادة المدخرات وترفع من مستو الوعي المالي. زيادة المدخرات وترفع من مستو الوعي المالي. 
تحديات برنامج التطوير المالي:تحديات برنامج التطوير المالي:

ا من التحديات، منها:  ا من التحديات، منها: واجه برنامج التطوير كغيره من البرامــج الجديدة بعضً واجه برنامج التطوير كغيره من البرامــج الجديدة بعضً
اإلشــكال القائم على تركيز التمويــل وحصره في القطاع المصرفــي دون غيره من اإلشــكال القائم على تركيز التمويــل وحصره في القطاع المصرفــي دون غيره من 
القطاعات التمويلية األخر التي كانت ضعيفة المشــاركة في تقديم التمويل، لذلك القطاعات التمويلية األخر التي كانت ضعيفة المشــاركة في تقديم التمويل، لذلك 
جعــل البرنامج مــن أولوياته معالجة هــذا التحدي وتنويع التمويــل في القطاعات جعــل البرنامج مــن أولوياته معالجة هــذا التحدي وتنويع التمويــل في القطاعات 

األخر كما هو موجود في كثير من دول العالم.األخر كما هو موجود في كثير من دول العالم.
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ومن التحديات انخفاض نســبة االدخار عند األفراد في المجتمع السعودي، ومن التحديات انخفاض نســبة االدخار عند األفراد في المجتمع السعودي، 
إذ ال تتجاوز هذه النســبة إذ ال تتجاوز هذه النســبة ٢٫٤٢٫٤ % مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى حوالي  % مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى حوالي ١٠١٠ 
% وال تتجاوز نســبة المدخرين في السعودية % وال تتجاوز نســبة المدخرين في السعودية ٣٠٣٠% من إجمالي السكان، وهي تُعد من % من إجمالي السكان، وهي تُعد من 
أضعف نســب االدخار في دول المجلس، عالوة على ذلك فهناك ضعف نســبي في أضعف نســب االدخار في دول المجلس، عالوة على ذلك فهناك ضعف نســبي في 
مستو التغطية الشــاملة للخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، فقد بلغت مستو التغطية الشــاملة للخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، فقد بلغت 
نسبة المتعاملين مع المصارف حوالي نسبة المتعاملين مع المصارف حوالي ٧٤٧٤% في عام % في عام ٢٠١٦٢٠١٦م من إجمالي السكان، في م من إجمالي السكان، في 

حين تبلغ هذه النسبة في الدول المتقدمة أكثر من حين تبلغ هذه النسبة في الدول المتقدمة أكثر من ٩٠٩٠%.%.
ا من التفاؤل لزيادة نســبة الشــمول المالــي عبر المصارف  ا من التفاؤل لزيادة نســبة الشــمول المالــي عبر المصارف غير أن هناك قدرً غير أن هناك قدرً
بواســطة زيادة التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الرهون بواســطة زيادة التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الرهون 
العقارية من خالل البنوك في ضوء النتائج التي تحققت في عام العقارية من خالل البنوك في ضوء النتائج التي تحققت في عام ٢٠١٦٢٠١٦م، حيث بلغت م، حيث بلغت 
نسبة تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي أصول البنوك أكثر من نسبة تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي أصول البنوك أكثر من ٥ %،  %، 

بينما بلغت نسبة تمويل الرهون العقارية بينما بلغت نسبة تمويل الرهون العقارية ٧ %.  %. 
ومن التحديات التي واجهت البرنامج كذلكومن التحديات التي واجهت البرنامج كذلك اســتخدام األفراد في السعودية  اســتخدام األفراد في السعودية 
لطرق الدفع النقدية بصورة كبيرة، لذلك يؤمل أن تكون من نتائج ومخرجات البرنامج لطرق الدفع النقدية بصورة كبيرة، لذلك يؤمل أن تكون من نتائج ومخرجات البرنامج 
استبدالها بطرق دفع حديثة، باســتخدام نظم المدفوعات الرقمية بمختلف أنواعها، استبدالها بطرق دفع حديثة، باســتخدام نظم المدفوعات الرقمية بمختلف أنواعها، 
لتصل نسبة اســتخدام طرق الدفع غير النقدية إلى لتصل نسبة اســتخدام طرق الدفع غير النقدية إلى ٢٨٢٨% من جملة المدفوعات بنهاية % من جملة المدفوعات بنهاية 
عام عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م. ومع وجود تلــك التحديات يؤمل أن يتجــاوز البرنامج هذه العقبات م. ومع وجود تلــك التحديات يؤمل أن يتجــاوز البرنامج هذه العقبات 

ويحقق األهداف المرجوة منه. ويحقق األهداف المرجوة منه. 
تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي:تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي:

تشــير وثيقة برنامج تطويــر القطاع المالي وخطة تنفيذه إلــى أن مصفوفة من تشــير وثيقة برنامج تطويــر القطاع المالي وخطة تنفيذه إلــى أن مصفوفة من 
االلتزامــات ال بد من توافرها حتى تتحقق تطلعات البرنامج عام االلتزامــات ال بد من توافرها حتى تتحقق تطلعات البرنامج عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م، وســوف م، وســوف 



١٠٠١٠٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

تدفــع مرتكزات هــذه المصفوفة لتكمل البنــاء في رؤية تدفــع مرتكزات هــذه المصفوفة لتكمل البنــاء في رؤية ٢٠٣٠٢٠٣٠ عبــر مجموعة من  عبــر مجموعة من 
االلتزامات وفق التالي:االلتزامات وفق التالي:

زيادة إجمالي حجم األصول المالية إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ  زيادة إجمالي حجم األصول المالية إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ -   -١
٢٠٫١٢٠٫١% لعــام% لعــام٢٠٢٠٢٠٢٠م، مقارنة مع م، مقارنة مع ١٩٫٢١٩٫٢% فــي عام % فــي عام ٢٠١٦٢٠١٦م لضمان م لضمان 

تحقيق النمو المطلوب في قطاع الخدمات المالية.تحقيق النمو المطلوب في قطاع الخدمات المالية.
زيادة حصة أصول أسواق رأس المال (إجمالي القيمة السوقية لألسهم  زيادة حصة أصول أسواق رأس المال (إجمالي القيمة السوقية لألسهم -   -٢
المحلية وإصدارات الدين القائمة المســجلة في الســوق) في القطاع المحلية وإصدارات الدين القائمة المســجلة في الســوق) في القطاع 
المالي من المالي من ٤١٤١% في عام % في عام ٢٠١٦٢٠١٦م إلى م إلى ٤٥٤٥% عام % عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م. باإلضافة إلى م. باإلضافة إلى 
ذلك، ســيفتح قطاع الخدمات المالية أبوابه أمام المؤسســات الفاعلة ذلك، ســيفتح قطاع الخدمات المالية أبوابه أمام المؤسســات الفاعلة 
الناشئة، مثل شركات التقنية المالية (الناشئة، مثل شركات التقنية المالية (FintechFintech)، لتحفيز االبتكار والنمو )، لتحفيز االبتكار والنمو 

وزيادة تنويع هيكل قطاع الخدمات المالية.وزيادة تنويع هيكل قطاع الخدمات المالية.
زيادة حصة تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة في البنوك من ٢% %  زيادة حصة تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة في البنوك من -   -٣
إلى إلى ٥ % عام  % عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م. كما ســترتفع حصة الرهون العقارية في التمويل م. كما ســترتفع حصة الرهون العقارية في التمويل 
المصرفي إلى المصرفي إلى ١٦١٦% بحلول عام % بحلول عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م مقارنة بـ م مقارنة بـ ٧% في عام % في عام ٢٠١٦٢٠١٦م.م.
زيادة حصة المعامــالت غير النقدية من ١٨١٨% فــي العام % فــي العام ٢٠١٦٢٠١٦م إلى م إلى  زيادة حصة المعامــالت غير النقدية من -   -٤
٢٨٢٨% عــام % عــام ٢٠٢٠٢٠٢٠م بهدف تحقيق الطموحــات ذات الصلة بالتقنيات م بهدف تحقيق الطموحــات ذات الصلة بالتقنيات 

ا المجتمع غير النقدي. ا المجتمع غير النقدي.الحديثة، وتحديدً الحديثة، وتحديدً
يلتزم البرنامــج بالمعايير الدولية ذات الصلة باالســتقرار المالي، بما  يلتزم البرنامــج بالمعايير الدولية ذات الصلة باالســتقرار المالي، بما -   -٥
في ذلك متطلبات بنك التســويات الدولية والمنظمــة الدولية لهيئات في ذلك متطلبات بنك التســويات الدولية والمنظمــة الدولية لهيئات 
األوراق الماليــة، من أجل ضمان االســتقرار المالي الشــامل لقطاع األوراق الماليــة، من أجل ضمان االســتقرار المالي الشــامل لقطاع 

الخدمات المالية.الخدمات المالية.
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يسعى البرنامج إلى إنشاء كيان وطني مستقل لتعزيز حسابات االدخار،  يسعى البرنامج إلى إنشاء كيان وطني مستقل لتعزيز حسابات االدخار، -   -٦
يأخذ على عاتقه تقديم منتجات ادخارية لألفراد مدعومة من الحكومة، يأخذ على عاتقه تقديم منتجات ادخارية لألفراد مدعومة من الحكومة، 
وتطبيق برامج ادخارية على مســتو المملكة بهدف التثقيف المالي، وتطبيق برامج ادخارية على مســتو المملكة بهدف التثقيف المالي، 

وتشجيع األجيال على االدخار. وتشجيع األجيال على االدخار. 

نتائج برنامج تطوير القطاع المالي:نتائج برنامج تطوير القطاع المالي:
مضــى على وضع هذا البرنامج أكثر من ثالثة أعوام، ومع قصر هذه المدة، إال مضــى على وضع هذا البرنامج أكثر من ثالثة أعوام، ومع قصر هذه المدة، إال 
أن العديد من اإلنجازات تحققت، وبمرور الوقت يؤمل أن يتحقق غيرها، ومن أولى أن العديد من اإلنجازات تحققت، وبمرور الوقت يؤمل أن يتحقق غيرها، ومن أولى 
ثمرات البرنامج المتحققة زيادة التمويل المقدم من المصارف والمؤسســات المالية ثمرات البرنامج المتحققة زيادة التمويل المقدم من المصارف والمؤسســات المالية 
للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ ارتفعت نسبة التمويل من للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ ارتفعت نسبة التمويل من ٢% في عام % في عام ٢٠١٦٢٠١٦م إلى م إلى 
ما يقرب من ما يقرب من ٥ % فــي  % فــي ٢٠١٩٢٠١٩م، إضافة إلى ذلك ظهرت بعض المبادرات التي يمكن م، إضافة إلى ذلك ظهرت بعض المبادرات التي يمكن 
أن تزيد من حجــم التمويل المقدم من المصارف والمؤسســات المالية في قطاعي أن تزيد من حجــم التمويل المقدم من المصارف والمؤسســات المالية في قطاعي 
البنوك والتأمين في السوق السعودي مثل مبادرة الدمج بين بنك ساب والبنك األول، البنوك والتأمين في السوق السعودي مثل مبادرة الدمج بين بنك ساب والبنك األول، 
ومبادرة الدمج بين البنــك األهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية، ويهدف هذا ومبادرة الدمج بين البنــك األهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية، ويهدف هذا 
الدمج في المقام األول إلى تكوين كيانات مالية قوية تســتطيع المنافسة، وفي الوقت الدمج في المقام األول إلى تكوين كيانات مالية قوية تســتطيع المنافسة، وفي الوقت 
نفســه تلبي االحتياجات التمويلية للقطاعات االقتصادية، ولعل هذا مؤشــر إيجابي نفســه تلبي االحتياجات التمويلية للقطاعات االقتصادية، ولعل هذا مؤشــر إيجابي 

على تنفيذ موجهات البرنامج فيما يتعلق بزيادة األصول المالية لهذه المؤسسات.على تنفيذ موجهات البرنامج فيما يتعلق بزيادة األصول المالية لهذه المؤسسات.
ا لما أعلنه البنك المركزي الســعودي،  ا لما أعلنه البنك المركزي الســعودي، كذلــك من ثمرات هذا البرنامــج وفقً كذلــك من ثمرات هذا البرنامــج وفقً
زيادة معدل عمليات الدفــع اإللكتروني لقطاع التجزئة (األفراد) بنهاية شــهر يوليو زيادة معدل عمليات الدفــع اإللكتروني لقطاع التجزئة (األفراد) بنهاية شــهر يوليو 
٢٠١٩٢٠١٩م لتصل إلى أكثر مــن م لتصل إلى أكثر مــن ٣٦٣٦ % من إجمالي عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد  % من إجمالي عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد 
في المملكة، متجاوزة بذلك النســبة المســتهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، متجاوزة بذلك النســبة المســتهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي 

المنصوص عليها في الوثيقة، بأن تصل هذه النسبة إلى المنصوص عليها في الوثيقة، بأن تصل هذه النسبة إلى ٢٨٢٨ % عام  % عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

كما تنوعت طرق الدفع اإللكتروني المســتخدمة، فبلغت نسبة عمليات الدفع كما تنوعت طرق الدفع اإللكتروني المســتخدمة، فبلغت نسبة عمليات الدفع 
عبر البطاقات حوالي عبر البطاقات حوالي ٣١٫٣٣١٫٣%، فيما تنوعت الوســائل األخر بين مدفوعات منصة %، فيما تنوعت الوســائل األخر بين مدفوعات منصة 
(سداد) والتحويالت المالية وغيرها، وارتفعت نســبة االئتمان المصرفي للقطاعين (سداد) والتحويالت المالية وغيرها، وارتفعت نســبة االئتمان المصرفي للقطاعين 
العام والخاص مقارنة باألعوام الســابقة، إذ بلغت العام والخاص مقارنة باألعوام الســابقة، إذ بلغت ٧٫٦٧٫٦% في نهاية ديسمبر % في نهاية ديسمبر ٢٠١٩٢٠١٩م م 

على أساس سنوي. على أساس سنوي. 
ومن اإلنجازات المتحققــة اعتماد مجلس هيئة الســوق المالية قواعد طرح ومن اإلنجازات المتحققــة اعتماد مجلس هيئة الســوق المالية قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المســتمرة المعدلة (قواعــد الطرح) التي بدأ العمل بها األوراق المالية وااللتزامات المســتمرة المعدلة (قواعــد الطرح) التي بدأ العمل بها 
من بداية يناير من بداية يناير ٢٠٢٠٢٠٢٠م، ومن بين التعديالت التي جرت على هذه القواعد، الســماح م، ومن بين التعديالت التي جرت على هذه القواعد، الســماح 
للشــركات األجنبية بإدراج أسهمها في الســوق المحلية، والســماح لجميع فئات للشــركات األجنبية بإدراج أسهمها في الســوق المحلية، والســماح لجميع فئات 
المستثمرين األجانب باالستثمار مباشرة في أسهم المصدر األجنبي المدرجة أسهمه المستثمرين األجانب باالستثمار مباشرة في أسهم المصدر األجنبي المدرجة أسهمه 
في السوق الرئيســة، إضافة إلى عدم انطباق قيود االستثمار المفروضة بموجب نظام في السوق الرئيســة، إضافة إلى عدم انطباق قيود االستثمار المفروضة بموجب نظام 
السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين األجانب في الشركات السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين األجانب في الشركات 

األجنبية المدرجة في السوق المحلية.األجنبية المدرجة في السوق المحلية.
مكانة المالية اإلسالمية في برنامج تطوير القطاع المالي:مكانة المالية اإلسالمية في برنامج تطوير القطاع المالي:

بسبب تنامي صناعة المالية اإلسالمية وانتشارها حول العالم ازداد إدراك البنك بسبب تنامي صناعة المالية اإلسالمية وانتشارها حول العالم ازداد إدراك البنك 
المركزي السعودي ألثر المؤسسات المالية اإلســالمية في رفد االقتصاد السعودي المركزي السعودي ألثر المؤسسات المالية اإلســالمية في رفد االقتصاد السعودي 
بموارد مالية إضافية عبر تقديم التمويل للمؤسســات الصغيرة والمتوسطة واألفراد، بموارد مالية إضافية عبر تقديم التمويل للمؤسســات الصغيرة والمتوسطة واألفراد، 
خاصة بعد التحوالت التي حدثت في بعض البنوك الســعودية نحو العمل المصرفي خاصة بعد التحوالت التي حدثت في بعض البنوك الســعودية نحو العمل المصرفي 
اإلسالمي، لذلك سمح البنك المركزي السعودي بالترخيص لكل البنوك التقليدية في اإلسالمي، لذلك سمح البنك المركزي السعودي بالترخيص لكل البنوك التقليدية في 
السوق السعودي بفتح فروع ونوافذ إسالمية، فطرحت المؤسسات المالية السعودية السوق السعودي بفتح فروع ونوافذ إسالمية، فطرحت المؤسسات المالية السعودية 
منتجات تمويلية متوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، بناء على ما يوفره البنك المركزي منتجات تمويلية متوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، بناء على ما يوفره البنك المركزي 

السعودي من بيئة عمل داعمة لهذه المنتجات.السعودي من بيئة عمل داعمة لهذه المنتجات.
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وجاء في وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي (خطة التنفيذ وجاء في وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي (خطة التنفيذ ٢٠٢٠٢٠٢٠) ما يجســد ) ما يجســد 
هذا االهتمام، إذ ورد ضمن االعتبارات اإلســتراتيجية، تحت موضوع (التركيز على هذا االهتمام، إذ ورد ضمن االعتبارات اإلســتراتيجية، تحت موضوع (التركيز على 
التمويل اإلسالمي) الذي وصف بما يأتي: (نظر البرنامج في خيارين لتحديد التركيز التمويل اإلسالمي) الذي وصف بما يأتي: (نظر البرنامج في خيارين لتحديد التركيز 
الصحيح الخاص بزيادة تعزيز عروض التمويل اإلسالمي في المملكة)، ونصَّ القرار الصحيح الخاص بزيادة تعزيز عروض التمويل اإلسالمي في المملكة)، ونصَّ القرار 
المتخذ على أن: (يعد تعزيز عروض التمويل اإلسالمي في المملكة من بين األهداف المتخذ على أن: (يعد تعزيز عروض التمويل اإلسالمي في المملكة من بين األهداف 
الرئيســة للبرنامج، وقد نظر البرنامج في خيارين لتحقيق هذا الهدف: مبادرة صريحة الرئيســة للبرنامج، وقد نظر البرنامج في خيارين لتحقيق هذا الهدف: مبادرة صريحة 
تركز فقط على التمويل اإلســالمي، ومبادرات متصلة تركز علــى تعزيز المنتجات تركز فقط على التمويل اإلســالمي، ومبادرات متصلة تركز علــى تعزيز المنتجات 
المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية ضمن نطاقها. قرر البرنامج أن يذهب مع الخيار المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية ضمن نطاقها. قرر البرنامج أن يذهب مع الخيار 
الثاني. ســتحدد المبادرات التي تركز على تعزيز العــرض الحالي للمنتجات: مثل الثاني. ســتحدد المبادرات التي تركز على تعزيز العــرض الحالي للمنتجات: مثل 
أســواق رأس المال، ومنتجات االدخار، الطرق المناســبة لتقديم العروض الالزمة أســواق رأس المال، ومنتجات االدخار، الطرق المناســبة لتقديم العروض الالزمة 
ن هذا من التخصص الصحيح داخل كل  ن هذا من التخصص الصحيح داخل كل المتوافقة مع الشــريعة اإلسالمية. ســيمكّ المتوافقة مع الشــريعة اإلسالمية. ســيمكّ
مجــال وتجنب التداخل أو اســتحواذها على حصة المنتجات التقليدية التي ســيتم مجــال وتجنب التداخل أو اســتحواذها على حصة المنتجات التقليدية التي ســيتم 

تقديمها).تقديمها).
ا الهتمام البنك المركزي الســعودي ودعمه، فإن المؤسســات المالية  ا الهتمام البنك المركزي الســعودي ودعمه، فإن المؤسســات المالية ونظرً ونظرً
اإلســالمية معنية مثل غيرها من المؤسســات المالية بالمشــاركة فــي تحقيق رؤية اإلســالمية معنية مثل غيرها من المؤسســات المالية بالمشــاركة فــي تحقيق رؤية 
المملكة المملكة ٢٠٣٠٢٠٣٠ ضمن مرتكزات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يســعى لتمكين  ضمن مرتكزات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يســعى لتمكين 
هذه الصناعة، والعمل علــى تعزيز حوكمتها ودعم البحث العلمي، وتنظيم الندوات هذه الصناعة، والعمل علــى تعزيز حوكمتها ودعم البحث العلمي، وتنظيم الندوات 
بة من خالل ما يقدمه المشــاركون من  بة من خالل ما يقدمه المشــاركون من والمؤتمــرات العلمية التي تؤصل لهذه التجرِ والمؤتمــرات العلمية التي تؤصل لهذه التجرِ
الخبراء والمهتمين من شــتى بقــاع العالم من آراء، وتراكم معرفــي بما يحقق تطورَ الخبراء والمهتمين من شــتى بقــاع العالم من آراء، وتراكم معرفــي بما يحقق تطورَ 

واستدامةَ صناعة المالية اإلسالمية في المملكة. واستدامةَ صناعة المالية اإلسالمية في المملكة. 
ولعل مؤتمر القطــاع المالي الذي نظمتــه وزارة الماليــة، والبنك المركزي ولعل مؤتمر القطــاع المالي الذي نظمتــه وزارة الماليــة، والبنك المركزي 
الســعودي، وهيئة الســوق المالية في أبريل الســعودي، وهيئة الســوق المالية في أبريل ٢٠١٩٢٠١٩م في مدينــة الرياض، وهو أحد م في مدينــة الرياض، وهو أحد 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

مبــادرات برنامج تطوير القطاع المالي، يؤكد الدعــم لهذا القطاع من خالل ما طرح مبــادرات برنامج تطوير القطاع المالي، يؤكد الدعــم لهذا القطاع من خالل ما طرح 
من محاور وجلســات عمل تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة المالية عالميا، باعتبارها من محاور وجلســات عمل تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة المالية عالميا، باعتبارها 
ا للتقارير الدولية،  ا للتقارير الدولية، واحدة من أكبر األســواق المالية في منطقة الشرق األوســط، وفقً واحدة من أكبر األســواق المالية في منطقة الشرق األوســط، وفقً

ا لالستثمارات األجنبية. عدُّ هذا األمر عامالً محفزً ا لالستثمارات األجنبية.ويُ عدُّ هذا األمر عامالً محفزً ويُ
وتأتي أهمية المؤتمر في أن النسخة األولى منه أسست النطالقة بالغة األهمية، وتأتي أهمية المؤتمر في أن النسخة األولى منه أسست النطالقة بالغة األهمية، 
ا من إطالق  ا من إطالق  شــهرً ويؤمــل أن تعقبها مؤتمرات الحقــة، كما أنه ينعقد بعد مرور ويؤمــل أن تعقبها مؤتمرات الحقــة، كما أنه ينعقد بعد مرور ١١١١ شــهرً
برنامج تطويــر القطاع المالي، وقد أفرد المؤتمر للتمويل اإلســالمي خصوصية في برنامج تطويــر القطاع المالي، وقد أفرد المؤتمر للتمويل اإلســالمي خصوصية في 
ا كامالً للتمويل  ا كامالً للتمويل الطرح والجلســات، حيث خصص له من بين محاوره الســتة محورً الطرح والجلســات، حيث خصص له من بين محاوره الســتة محورً
اإلســالمي، تناول الدور الذي يمكن أن تســهم به المالية اإلسالمية في إيجاد قطاع اإلســالمي، تناول الدور الذي يمكن أن تســهم به المالية اإلسالمية في إيجاد قطاع 

مالي مستقر ومستدام في البيئة السعودية.مالي مستقر ومستدام في البيئة السعودية.
ا ألهداف برنامــج التطوير المالي في تكوين كيانات مالية قوية ملتزمة  ا ألهداف برنامــج التطوير المالي في تكوين كيانات مالية قوية ملتزمة وتحقيقً وتحقيقً
بالمعايير الدولية، تلبي متطلبات األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، نظَّم البنك بالمعايير الدولية، تلبي متطلبات األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، نظَّم البنك 
المركزي الســعودي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية اإلســالمية ورشة عمل المركزي الســعودي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية اإلســالمية ورشة عمل 

تدريبية بعنوان: «تيسير تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية». تدريبية بعنوان: «تيسير تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية». 
ف المشــاركين على معاييــر مجلس الخدمات  ف المشــاركين على معاييــر مجلس الخدمات  أن تعرّ والهدف من الورشــة:والهدف من الورشــة: أن تعرّ
المالية اإلســالمية المتعلقة بالقطاع المصرفي مثل: معيار متطلبات كفاية رأس المال المالية اإلســالمية المتعلقة بالقطاع المصرفي مثل: معيار متطلبات كفاية رأس المال 
وإدارة المخاطر، ومبادئ الرقابة المصرفية اإلســالمية األساسية المتعلقة بحسابات وإدارة المخاطر، ومبادئ الرقابة المصرفية اإلســالمية األساسية المتعلقة بحسابات 

االستثمار (ودائع المضاربة، وودائع المرابحة) في المصارف اإلسالمية.االستثمار (ودائع المضاربة، وودائع المرابحة) في المصارف اإلسالمية.
كذلك هدفت الورشة إلى: كذلك هدفت الورشة إلى: مراجعة المشــاركين للمبادئ التوجيهية الصادرة مراجعة المشــاركين للمبادئ التوجيهية الصادرة 
عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية فيما يتعلق بحسابات االستثمار في المصارف عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية فيما يتعلق بحسابات االستثمار في المصارف 
اإلسالمية وطريقة حماية حقوق الحســابات، بغرض تعزيز فهم المشاركين لمعايير اإلسالمية وطريقة حماية حقوق الحســابات، بغرض تعزيز فهم المشاركين لمعايير 
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وضوابط المالية اإلســالمية وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الخليجية والعربية وضوابط المالية اإلســالمية وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الخليجية والعربية 
المشاركة في تنفيذ معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية. المشاركة في تنفيذ معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية. 

وفي مجال الدفــع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع أهداف وفي مجال الدفــع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع أهداف 
برنامج تطوير القطاع المالي وإفادة القطاع المالي، أعلن البنك المركزي الســعودي برنامج تطوير القطاع المالي وإفادة القطاع المالي، أعلن البنك المركزي الســعودي 
التصريح لتســع شــركات متخصصة في مجال التقنية المالية (التصريح لتســع شــركات متخصصة في مجال التقنية المالية (FintechFintech)، تمثل دفعة )، تمثل دفعة 
جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشــريعية، ليصبح إجمالي الشركات التي جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشــريعية، ليصبح إجمالي الشركات التي 

المصرح لها المصرح لها ٣٠٣٠ شركة.  شركة. 
كما تأتي هذه الخطوة في إطار بناء منظومة تهتم برفع  مســتو ثقافة التخطيط كما تأتي هذه الخطوة في إطار بناء منظومة تهتم برفع  مســتو ثقافة التخطيط 
ا على جودة حياة األفراد  ا على جودة حياة األفراد المالي وزيادة نســبة االدخار في المملكة، مما ينعكس إيجابً المالي وزيادة نســبة االدخار في المملكة، مما ينعكس إيجابً
واألســر وعلى متانة االقتصاد بشــكل عام، فضالً عن دعم األعمال الريادية ورعاية واألســر وعلى متانة االقتصاد بشــكل عام، فضالً عن دعم األعمال الريادية ورعاية 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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القسم الثاني
بنك الجزيرة

رائد التحول إلى المالية اإلسالمية
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توطئةتوطئة

 اتخذت صناعة المالية اإلسالمية سبيلها إلى الظهور في الواقع العملي بإحد اتخذت صناعة المالية اإلسالمية سبيلها إلى الظهور في الواقع العملي بإحد
طريقتين رئيستين:طريقتين رئيستين:

أوالهما: أوالهما: أن تؤســس مؤسســات مالية متوافقة بالكامل مع أحكام الشــريعة أن تؤســس مؤسســات مالية متوافقة بالكامل مع أحكام الشــريعة 
اإلســالمية، وظهر هذا من خالل عدد من المصارف اإلسالمية، بهدف إيجاد البدائل اإلســالمية، وظهر هذا من خالل عدد من المصارف اإلسالمية، بهدف إيجاد البدائل 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
والطريق الثانية: والطريق الثانية: أن تتحول المؤسسات العاملة من المالية التقليدية إلى المالية أن تتحول المؤسسات العاملة من المالية التقليدية إلى المالية 
اإلســالمية، إما تحوالً كامالً لجميع أعمال المؤسسة المالية، أو تحوالً جزئيا بتقديم اإلســالمية، إما تحوالً كامالً لجميع أعمال المؤسسة المالية، أو تحوالً جزئيا بتقديم 

خدمات المالية اإلسالمية عن طريق النوافذ.خدمات المالية اإلسالمية عن طريق النوافذ.
إن فكــرة التحول من الماليــة التقليدية إلى المالية اإلســالمية هي من أقرب إن فكــرة التحول من الماليــة التقليدية إلى المالية اإلســالمية هي من أقرب 
الوســائل للتخلّص من الربا، بسبب قلّة اإلشكاالت الفنية التي تواجه عملية التحول، الوســائل للتخلّص من الربا، بسبب قلّة اإلشكاالت الفنية التي تواجه عملية التحول، 
وفي هذا الصدد يؤكد أحد خبراء المالية اإلسالمية وهو د. محمد القري: أنه لم يكن وفي هذا الصدد يؤكد أحد خبراء المالية اإلسالمية وهو د. محمد القري: أنه لم يكن 
ا على اجتثاث الربا من المجتمعات اإلسالمية  ا على اجتثاث الربا من المجتمعات اإلسالمية تأسيس المزيد من البنوك اإلسالمية قادرً تأسيس المزيد من البنوك اإلسالمية قادرً
ما دام أن البنــوك التقليدية -وهي األقدم واألقو في القطاع المصرفي- باقية تحقق ما دام أن البنــوك التقليدية -وهي األقدم واألقو في القطاع المصرفي- باقية تحقق 
النمو والزيادة فــي أعمالها. ولما كانت الغاية المقصودة والغرض المطلوب هو رفع النمو والزيادة فــي أعمالها. ولما كانت الغاية المقصودة والغرض المطلوب هو رفع 
بلو الربا عن المجتمع المسلم فال بد من إيجاد حل أكثر جدو وأقرب إلى تحقيق بلو الربا عن المجتمع المسلم فال بد من إيجاد حل أكثر جدو وأقرب إلى تحقيق 

المقصود.المقصود.



١١٠١١٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ويتميز بنك الجزيرة:ويتميز بنك الجزيرة: بأنه البنك الوحيد في المملكة العربية السعودية، بل على  بأنه البنك الوحيد في المملكة العربية السعودية، بل على 
ل جميع أعماله من المالية التقليدية إلى المالية اإلسالمية،  ل جميع أعماله من المالية التقليدية إلى المالية اإلسالمية، مســتو العالم، الذي حوَّ مســتو العالم، الذي حوَّ

ولهذا استحق أن يُطلق عليه أنه: ولهذا استحق أن يُطلق عليه أنه: «رائد التحول إلى المالية اإلسالمية»«رائد التحول إلى المالية اإلسالمية».
يختص هذا القســم من الدراســة بتوثيق تجربة بنك الجزيــرة والتأريخ لها، يختص هذا القســم من الدراســة بتوثيق تجربة بنك الجزيــرة والتأريخ لها، 
ودراسة جوانبها المختلفة، بما يشكل مادة ثرية يمكن اإلفادة منها في تجارب التحول ودراسة جوانبها المختلفة، بما يشكل مادة ثرية يمكن اإلفادة منها في تجارب التحول 

إلى المالية اإلسالمية. إلى المالية اإلسالمية. 
ا واإلفادة  ا واإلفادة ومن هنا كان الحديث عن التحول مهما؛  للوقوف عليه دراسةً وتطبيقً ومن هنا كان الحديث عن التحول مهما؛  للوقوف عليه دراسةً وتطبيقً
بة، وتحليلها وقيــاس نجاحها وتفادي إشــكاالتها، للوصول إلى مرحلة  بة، وتحليلها وقيــاس نجاحها وتفادي إشــكاالتها، للوصول إلى مرحلة مــن التجرِ مــن التجرِ

ناضجة، ومقترح خال من أوجه الخلل والمخالفات.ناضجة، ومقترح خال من أوجه الخلل والمخالفات.



تحول بنك الجزيرة إلى المالية  اإلسالمية
األسس والمبادئ



١١٢١١٢



١١٣١١٣

١/١/٢
التحول إلى المالية اإلسالمية؛التحول إلى المالية اإلسالمية؛

(مدخل مفاهيمي)(مدخل مفاهيمي)

بة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلســالمية، من المهم  بة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلســالمية، من المهم قبل عرض تجرِ قبل عرض تجرِ
التأســيس لذلك بتحرير المفهوم الداللي لمصطلح التحــول، والذي يمكن تعريفه التأســيس لذلك بتحرير المفهوم الداللي لمصطلح التحــول، والذي يمكن تعريفه 
بأنه: بأنه: «ترك المؤسسة المالية التقليدية المعامالت غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، «ترك المؤسسة المالية التقليدية المعامالت غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 

واالنتقال إلى العمل بالمعامالت المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية»واالنتقال إلى العمل بالمعامالت المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية».
وال يعد التحول الجزئي لتقديم المنتجات المالية اإلســالمية كافيًا في وصف وال يعد التحول الجزئي لتقديم المنتجات المالية اإلســالمية كافيًا في وصف 
المؤسسة بأنها تحولت إلى المالية اإلسالمية إال بعد التحول الكلي، وذلك باستحداث المؤسسة بأنها تحولت إلى المالية اإلسالمية إال بعد التحول الكلي، وذلك باستحداث 
معامالت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتكون بديلة عن جميع المعامالت المخالفة معامالت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتكون بديلة عن جميع المعامالت المخالفة 
ره الشــرط ٢/٢ من المعيار الشرعي  من المعيار الشرعي  ا لما قرَّ ره الشــرط للشــريعة اإلسالمية وتحل محلها؛ طبقً ا لما قرَّ للشــريعة اإلسالمية وتحل محلها؛ طبقً
رقم (رقم (٦) بشــأن (تحول البنك التقليدي إلى مصرف إســالمي) الصادر عن المجلس ) بشــأن (تحول البنك التقليدي إلى مصرف إســالمي) الصادر عن المجلس 

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
فال بد أن يشمل التحول الكلي جميع الفروع والمنتجات المالية، ويتطلب ذلك فال بد أن يشمل التحول الكلي جميع الفروع والمنتجات المالية، ويتطلب ذلك 
تغيير التعامالت التقليدية كلها وتعديلها إلى ما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، تغيير التعامالت التقليدية كلها وتعديلها إلى ما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
وهذا يستدعي من المؤسســة إلغاء الموارد المالية المخالفة للشريعة اإلسالمية، بما وهذا يستدعي من المؤسســة إلغاء الموارد المالية المخالفة للشريعة اإلسالمية، بما 
في ذلــك الودائع النقدية التي يتعهد البنك التقليــدي ألصحابها بدفع الفوائد عليها، في ذلــك الودائع النقدية التي يتعهد البنك التقليــدي ألصحابها بدفع الفوائد عليها، 



١١٤١١٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ومن هــذه الودائع:ومن هــذه الودائع: الودائع ألجــل، وودائع التوفير، وكذلك القــروض التي يتلقاها  الودائع ألجــل، وودائع التوفير، وكذلك القــروض التي يتلقاها 
البنــك التقليدي من البنــوك األخر التقليديــة المحلية أو المراســلة أو من البنك البنــك التقليدي من البنــوك األخر التقليديــة المحلية أو المراســلة أو من البنك 
المركزي المشروطة بنســبة من الفوائد، كما يتضمن التحول الكلي إلغاء المعامالت المركزي المشروطة بنســبة من الفوائد، كما يتضمن التحول الكلي إلغاء المعامالت 
المالية المشتملة على الربا أو الغرر، ومنع تمويل األنشطة المخالفة ألحكام الشريعة المالية المشتملة على الربا أو الغرر، ومنع تمويل األنشطة المخالفة ألحكام الشريعة 

اإلسالمية أو االستثمار فيها.اإلسالمية أو االستثمار فيها.
ا منذ  ا واضحً ا منذ وقد كان قرار بنك الجزيرة بالتحول إلى المالية اإلســالمية قرارً ا واضحً وقد كان قرار بنك الجزيرة بالتحول إلى المالية اإلســالمية قرارً
اليوم األول؛ ليكون التحول الكلي إلى المالية اإلســالمية، فقد جعل رؤيته (أن يكون اليوم األول؛ ليكون التحول الكلي إلى المالية اإلســالمية، فقد جعل رؤيته (أن يكون 
ا لمصرفية إســالمية)، وبعد التحول تم تعديل الرؤية ليكون بنك  ا لمصرفية إســالمية)، وبعد التحول تم تعديل الرؤية ليكون بنك بنك الجزيرة أساسً بنك الجزيرة أساسً
الجزيرة (الخيار األول فــي تقديم الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشــريعة الجزيرة (الخيار األول فــي تقديم الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشــريعة 

اإلسالمية لخدمة عمالئنا في الشرائح المستهدفة في مصرفية األفراد واألعمال ).اإلسالمية لخدمة عمالئنا في الشرائح المستهدفة في مصرفية األفراد واألعمال ).



بنك الجزيرة.. رائد التحول إلى المالية اإلسالميةبنك الجزيرة.. رائد التحول إلى المالية اإلسالمية

١١٥١١٥

٢/١/٢
تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية؛تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية؛

(األسباب والدوافع)(األسباب والدوافع)

بُنــي قرار بنــك الجزيرة على عدد من األســباب والدوافــع، يمكن إيجازها بُنــي قرار بنــك الجزيرة على عدد من األســباب والدوافــع، يمكن إيجازها 
فيما يأتي:فيما يأتي:

١- القناعة بالمالية اإلسالمية:- القناعة بالمالية اإلسالمية:
من أبرز أسباب قرار التحول وأكبر دوافعه لد بنك الجزيرة القناعة الراسخة من أبرز أسباب قرار التحول وأكبر دوافعه لد بنك الجزيرة القناعة الراسخة 
لد مالك البنك ومســاهميه بأنها الخيار الصحيح الذي يجب أن يسير عليه البنك، لد مالك البنك ومســاهميه بأنها الخيار الصحيح الذي يجب أن يسير عليه البنك، 
امتثاالً في ذلك ألوامر الشــرع التي تأمر باجتناب المحرمات في المعامالت المالية امتثاالً في ذلك ألوامر الشــرع التي تأمر باجتناب المحرمات في المعامالت المالية 

وعلى رأســها: الربا، وتوجب التخلص منه والبعد عنه، كما قال تعالى: وعلى رأســها: الربا، وتوجب التخلص منه والبعد عنه، كما قال تعالى: نث 7 8   
   {   z   y   x   w   v   u   9   :   ;      مث(١)، وقــال تعالــى: ، وقــال تعالــى: نث
   ®   ¬«   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   ے    ~   }   |

¯   °   ±   μ   ´   ³   ²   ¶   ¸   مث(٢).

وهــذه القناعة كانت حاضرةً لد مالك بنك الجزيرة ومســاهميه عند إصدار وهــذه القناعة كانت حاضرةً لد مالك بنك الجزيرة ومســاهميه عند إصدار 
قرار التحول، ومن أبرز المســاهمين الذين لهم أثر بارز في استصدار قرار من مجلس قرار التحول، ومن أبرز المســاهمين الذين لهم أثر بارز في استصدار قرار من مجلس 

سورة البقرة، اآلية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، اآلية:   سورة البقرة:، اآليتان: ٢٧٨٢٧٨-٢٧٩٢٧٩.(١)  سورة البقرة:، اآليتان:    (٢)



١١٦١١٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

اإلدارة بأهمية المالية اإلســالمية مجموعة البركة المصرفية، التي تملك حينها حصة اإلدارة بأهمية المالية اإلســالمية مجموعة البركة المصرفية، التي تملك حينها حصة 
مؤثرة في بنك الجزيرة، وترغب في الحصول على ترخيص للعمل في المملكة العربية مؤثرة في بنك الجزيرة، وترغب في الحصول على ترخيص للعمل في المملكة العربية 
السعودية، فأصبح دخولها بحصتها في البنك سبيالً لتحقيق هذا الهدف بتحويل بنك السعودية، فأصبح دخولها بحصتها في البنك سبيالً لتحقيق هذا الهدف بتحويل بنك 
 ، ، الجزيرة إلى المالية اإلســالمية، بمقترح من الشــيخ صالح عبــد الله كامل الجزيرة إلى المالية اإلســالمية، بمقترح من الشــيخ صالح عبــد الله كامل
الذي القى قبوالً من بقية المالك والمساهمين والممثلين في أعضاء مجلس اإلدارة، الذي القى قبوالً من بقية المالك والمساهمين والممثلين في أعضاء مجلس اإلدارة، 

ال سيما مجموعة عبد المنعم الراشد التي يمثلها آنذاك رئيس مجلس اإلدارة حينها.ال سيما مجموعة عبد المنعم الراشد التي يمثلها آنذاك رئيس مجلس اإلدارة حينها.
٢- الطلب على منتجات المالية اإلسالمية:- الطلب على منتجات المالية اإلسالمية:

عدُّ الطلب المتزايد من فئات المجتمع -ســواء األفراد أم المؤسسات- على  عدُّ الطلب المتزايد من فئات المجتمع -ســواء األفراد أم المؤسسات- على يُ يُ
ل؛ ألن  ل؛ ألن خدمات المالية اإلســالمية ومنتجاتها أحد العناصر المؤثرة فــي قرار التحوّ خدمات المالية اإلســالمية ومنتجاتها أحد العناصر المؤثرة فــي قرار التحوّ
مخالفة البنــوك التقليدية لقيم المجتمع ومبادئه يمثل أحــد التحديات التي تواجهها مخالفة البنــوك التقليدية لقيم المجتمع ومبادئه يمثل أحــد التحديات التي تواجهها 
في المجتمعات المســلمة، ولذلك صارت األبعاد االجتماعية من أبرز العوامل التي في المجتمعات المســلمة، ولذلك صارت األبعاد االجتماعية من أبرز العوامل التي 

دفعت العديد من المؤسسات المالية التقليدية إلى التحول إلى المالية اإلسالمية.دفعت العديد من المؤسسات المالية التقليدية إلى التحول إلى المالية اإلسالمية.
فمع أن المملكة العربية الســعودية لديها بنــوك تقليدية وبنوك تقدم معامالت فمع أن المملكة العربية الســعودية لديها بنــوك تقليدية وبنوك تقدم معامالت 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إال أن األخيرة كانت تنمو بمعدل كبير، وأصبح متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إال أن األخيرة كانت تنمو بمعدل كبير، وأصبح 
الطلب المتزايد من المجتمع على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الطلب المتزايد من المجتمع على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
ا في دفع عجلة هذا التحول، مما كون فرصة اقتصادية لبنك الجزيرة، الذي كان  ا في دفع عجلة هذا التحول، مما كون فرصة اقتصادية لبنك الجزيرة، الذي كان حاضرً حاضرً
في طور إعادة هيكلة مالية شاملة للخروج من إشكاالت مالية كبيرة تعرض لها حينها في طور إعادة هيكلة مالية شاملة للخروج من إشكاالت مالية كبيرة تعرض لها حينها 

قبل  قرار التحول ألسباب مختلفة.قبل  قرار التحول ألسباب مختلفة.



بنك الجزيرة.. رائد التحول إلى المالية اإلسالميةبنك الجزيرة.. رائد التحول إلى المالية اإلسالمية

١١٧١١٧

٣/١/٢
منهج تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالميةمنهج تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية

بة ســابقة  بة ســابقة عندما بدأ بنك الجزيــرة في التخطيط لعملية التحول، لم يجد تجرِ عندما بدأ بنك الجزيــرة في التخطيط لعملية التحول، لم يجد تجرِ
للتحــول الكامل يمكن للبنــك البناء عليها أو اإلفادة منها، فكان عمل المؤسســات للتحــول الكامل يمكن للبنــك البناء عليها أو اإلفادة منها، فكان عمل المؤسســات 
الماليــة اإلســالمية األخر هــو النموذج الجاهز للدراســة؛ لغــرض وضع خطة الماليــة اإلســالمية األخر هــو النموذج الجاهز للدراســة؛ لغــرض وضع خطة 

إستراتيجية مناسبة دون أن تؤثر في األداء على عمليات البنك وعمالئه.إستراتيجية مناسبة دون أن تؤثر في األداء على عمليات البنك وعمالئه.
ا تأسست بالكامل وهي ملتزمة بأحكام الشريعة  ا تأسست بالكامل وهي ملتزمة بأحكام الشريعة وكانت تلك التجارب إما بنوكً وكانت تلك التجارب إما بنوكً
اإلســالمية، أو لديها خطة للتحول تدريجيا حتى يتــم التحول الكامل للبنك بإداراته اإلســالمية، أو لديها خطة للتحول تدريجيا حتى يتــم التحول الكامل للبنك بإداراته 
وفروعه ومنتجاتــه، ولم يكتمل بعد، أو كانت تجارب تحول لبعض الفروع أو بعض وفروعه ومنتجاتــه، ولم يكتمل بعد، أو كانت تجارب تحول لبعض الفروع أو بعض 

المنتجات تحوالً جزئيا.المنتجات تحوالً جزئيا.
لذا فإن مرحلة التكوين لفكرة التحول في بنك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية لذا فإن مرحلة التكوين لفكرة التحول في بنك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية 
تركزت حول تحديد الطريقة المناســبة للتحول التي سوف يســلكها البنك؛ ليحقق تركزت حول تحديد الطريقة المناســبة للتحول التي سوف يســلكها البنك؛ ليحقق 
التحول الكلي، ويتجنب المآخذ واإلشكاالت المتوقع حصولها عند المضي في هذه التحول الكلي، ويتجنب المآخذ واإلشكاالت المتوقع حصولها عند المضي في هذه 

العملية.العملية.
وبعــد صدور قرار البنك بالتحول، وتكوين اللجنة التنفيذية، التي تولَّت وضع وبعــد صدور قرار البنك بالتحول، وتكوين اللجنة التنفيذية، التي تولَّت وضع 
خطة التحول كان ال بد من اختيار منهج التحول وطريقة العملية االنتقالية المناســبة خطة التحول كان ال بد من اختيار منهج التحول وطريقة العملية االنتقالية المناســبة 

، دون اإلضرار بالبنك وبمنجزات التاريخ السابق. ، دون اإلضرار بالبنك وبمنجزات التاريخ السابق.مما يحقق الهدف المرجوّ مما يحقق الهدف المرجوّ



١١٨١١٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ا لخطة التحول: ا لخطة التحول:وكان أمام اللجنة أحد منهجين الختيار المالئم منها ليصبح أساسً وكان أمام اللجنة أحد منهجين الختيار المالئم منها ليصبح أساسً
المنهج األول: منهج اإلزاحة.المنهج األول: منهج اإلزاحة.

ويعني هذا المنهج إنشــاء مؤسســة إسالمية ناشــئة داخل المؤسسة التقليدية ويعني هذا المنهج إنشــاء مؤسســة إسالمية ناشــئة داخل المؤسسة التقليدية 
القائمة التي ترغب في التحول، فيكون للمؤسسة الناشئة رأس مال مستقل عبارة عن القائمة التي ترغب في التحول، فيكون للمؤسسة الناشئة رأس مال مستقل عبارة عن 
قرض حسن بدون فوائد مقدم من المؤسسة القائمة، كما يكون للمؤسسة الناشئة إدارة قرض حسن بدون فوائد مقدم من المؤسسة القائمة، كما يكون للمؤسسة الناشئة إدارة 
مســتقلة، وقاعدة عمالء جديدة، ومنتجات خاصة، ويطلق على هذا المنهج التحول مســتقلة، وقاعدة عمالء جديدة، ومنتجات خاصة، ويطلق على هذا المنهج التحول 
الجزئي، ويكون العمل بهذا المنهج وفق مبدأ اإلزاحة، فتتوسع إدارة خدمات المالية الجزئي، ويكون العمل بهذا المنهج وفق مبدأ اإلزاحة، فتتوسع إدارة خدمات المالية 
اإلسالمية على حساب الخدمات التقليدية، حتى تتمدد المؤسسة الناشئة التي تعمل اإلسالمية على حساب الخدمات التقليدية، حتى تتمدد المؤسسة الناشئة التي تعمل 
داخل المؤسسة القائمة مع الزمن، ويزيد حجم أنشطتها على حساب نشاط المؤسسة داخل المؤسسة القائمة مع الزمن، ويزيد حجم أنشطتها على حساب نشاط المؤسسة 

القائمة، وهكذا حتى تكتمل عملية التحول.القائمة، وهكذا حتى تكتمل عملية التحول.
وقد سلك هذه المنهج بعض المؤسسات المالية التي فصلت خدمات المالية وقد سلك هذه المنهج بعض المؤسسات المالية التي فصلت خدمات المالية 

اإلسالمية في كيان مالي مستقل له قوائمه المالية الخاصة، وبإدارة وفروع مستقلة.اإلسالمية في كيان مالي مستقل له قوائمه المالية الخاصة، وبإدارة وفروع مستقلة.
وهــذه الطريقة ذات جاذبية للعمالء لكونها تُظهر إدارة المالية اإلســالمية في وهــذه الطريقة ذات جاذبية للعمالء لكونها تُظهر إدارة المالية اإلســالمية في 
ا للتحول بالنسبة  ا للتحول بالنسبة المؤسسة التقليدية مظهر المستقل، إال أنها ال تناسب أن تكون منهجً المؤسسة التقليدية مظهر المستقل، إال أنها ال تناسب أن تكون منهجً
للمؤسســات المالية الراغبة في التحول بالكامل إلى المالية اإلســالمية، لما فيها من للمؤسســات المالية الراغبة في التحول بالكامل إلى المالية اإلســالمية، لما فيها من 

سلبيات ومخاطر، أبرزها:سلبيات ومخاطر، أبرزها:
التنافس الســلبي بين القسم التقليدي والقســم اإلسالمي على عمالء  التنافس الســلبي بين القسم التقليدي والقســم اإلسالمي على عمالء -   -١
المؤسســة، فيحاول كل قســم التوسع على حســاب اآلخر، ويسعى المؤسســة، فيحاول كل قســم التوسع على حســاب اآلخر، ويسعى 
للمحافظة على قاعــدة عمالئه، مما يؤدي إلى بقاء المالية التقليدية في للمحافظة على قاعــدة عمالئه، مما يؤدي إلى بقاء المالية التقليدية في 
المؤسســة، وربما يرتبك العمل في القسمين، فضالً عن احتمال فشل المؤسســة، وربما يرتبك العمل في القسمين، فضالً عن احتمال فشل 

عملية التحول.عملية التحول.
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١١٩١١٩

اإلضرار بالعالقة بين منسوبي المؤسسة نفسها، إذ يعتقد موظفو القسم  اإلضرار بالعالقة بين منسوبي المؤسسة نفسها، إذ يعتقد موظفو القسم -   -٢
التقليدي أنهم سيفقدون وظائفهم لحساب موظفي القسم اإلسالمي.التقليدي أنهم سيفقدون وظائفهم لحساب موظفي القسم اإلسالمي.

إضعاف شفافية مجلس إدارة المؤسسة واستقالله، وتقليل التزامه تجاه  إضعاف شفافية مجلس إدارة المؤسسة واستقالله، وتقليل التزامه تجاه -   -٣
عمالئه بالتحول؛ مما يؤدي إلى التخلي عن فكرة التحول نهائيا.عمالئه بالتحول؛ مما يؤدي إلى التخلي عن فكرة التحول نهائيا.

المنهج الثاني: منهج اإلحالل.المنهج الثاني: منهج اإلحالل.
ويعني هذا المنهج أن تضع المؤسســة التقليدية الراغبة في التحول إلى المالية ويعني هذا المنهج أن تضع المؤسســة التقليدية الراغبة في التحول إلى المالية 
اإلسالمية خطة زمنية وفنية إلحالل منتجات إسالمية تقوم مقام المنتجات التقليدية، اإلسالمية خطة زمنية وفنية إلحالل منتجات إسالمية تقوم مقام المنتجات التقليدية، 
ويُطلــق عليها التحول المرحلي، أو التحول المتــدرج، وفي حال تطبيق هذا المنهج ويُطلــق عليها التحول المرحلي، أو التحول المتــدرج، وفي حال تطبيق هذا المنهج 
تصل المؤسســة المالية في نهاية مرحلة التحول إلى تحقيق صفة المؤسســة المالية تصل المؤسســة المالية في نهاية مرحلة التحول إلى تحقيق صفة المؤسســة المالية 

اإلسالمية وفق خطوات متدرجة.اإلسالمية وفق خطوات متدرجة.
ويعتمد هذا المنهج على فحص المنتجات وتصنيفها لمعرفة نســبة الخدمات ويعتمد هذا المنهج على فحص المنتجات وتصنيفها لمعرفة نســبة الخدمات 
اإلســالمية والتقليدية، ثم إجراء التعديالت الالزمة، مــع مراعاة األولويات وترتيب اإلســالمية والتقليدية، ثم إجراء التعديالت الالزمة، مــع مراعاة األولويات وترتيب 

هذه المنتجات بحسب إمكان وجود بدائل إسالمية تحل محلها تدريجيا.هذه المنتجات بحسب إمكان وجود بدائل إسالمية تحل محلها تدريجيا.
ا للمزايا التي يتصف بها، وبما  ا للمزايا التي يتصف بها، وبما وهذا المنهج هو الذي اختاره بنك الجزيرة؛ نظرً وهذا المنهج هو الذي اختاره بنك الجزيرة؛ نظرً
أن عملية التحول وفق هذا المنهج تســتغرق مدة زمنية ليست بقصيرة، فإن البنك لم أن عملية التحول وفق هذا المنهج تســتغرق مدة زمنية ليست بقصيرة، فإن البنك لم 
يعلن من أول يوم أنه بنك إسالمي، بل أعلن أن لديه خطة مرحلية للتحول التدريجي.يعلن من أول يوم أنه بنك إسالمي، بل أعلن أن لديه خطة مرحلية للتحول التدريجي.

مزايا منهج اإلحالل:مزايا منهج اإلحالل:

يمكن تلخيص مزايا هذا المنهج في:يمكن تلخيص مزايا هذا المنهج في:
اســتبدال المنتجات بواســطة موظفــي البنك الحالييــن العاملين في  اســتبدال المنتجات بواســطة موظفــي البنك الحالييــن العاملين في -   -١
المنتجات التقليدية بعد تدريبهــم على المنتجات المتوافقة مع أحكام المنتجات التقليدية بعد تدريبهــم على المنتجات المتوافقة مع أحكام 



١٢٠١٢٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

الشريعة اإلسالمية بإشــراف اللجنة الشرعية للمؤسسة المالية، وإدارة الشريعة اإلسالمية بإشــراف اللجنة الشرعية للمؤسسة المالية، وإدارة 
الخدمات المصرفية اإلســالمية في المصرف، وهذا يمنع أي نوع من الخدمات المصرفية اإلســالمية في المصرف، وهذا يمنع أي نوع من 

اإلرباك بين منسوبي المؤسسة؛ فجميعهم سيستمرون في وظائفهم.اإلرباك بين منسوبي المؤسسة؛ فجميعهم سيستمرون في وظائفهم.
نشر مفاهيم المالية اإلسالمية لد جميع العاملين في البنك، كي يسعى  نشر مفاهيم المالية اإلسالمية لد جميع العاملين في البنك، كي يسعى -   -٢
الجميع إلى تحقيق هدف واحد هــو تحويل معامالت البنك التقليدية الجميع إلى تحقيق هدف واحد هــو تحويل معامالت البنك التقليدية 
إلى معامالت متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، ويكون البنك إلى معامالت متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، ويكون البنك 

ا في جميع تعامالته ألحكام الشريعة اإلسالمية. ا في جميع تعامالته ألحكام الشريعة اإلسالمية.خاضعً خاضعً
يســاعد على إيجاد منافســة إيجابية داخل البنك؛ وسيجتهد كل قسم  يســاعد على إيجاد منافســة إيجابية داخل البنك؛ وسيجتهد كل قسم -   -٣
في تحويل معامالته إلى معامالت متوافقة مع الشــريعة اإلسالمية قبل في تحويل معامالته إلى معامالت متوافقة مع الشــريعة اإلسالمية قبل 

.األقسام األخر.األقسام األخر
إيجاد أدوات متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية وتطويرها حتى  إيجاد أدوات متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية وتطويرها حتى -   -٤

تحل محل األدوات التقليدية.تحل محل األدوات التقليدية.
المحافظة على قاعدة العمالء الحالية للبنك. المحافظة على قاعدة العمالء الحالية للبنك.-   -٥

خطوات منهج اإلحالل:خطوات منهج اإلحالل:

يقوم هذا المنهج على عدة خطوات أهمها: يقوم هذا المنهج على عدة خطوات أهمها: 
مراجعة جميع المنتجــات والخدمات القائمة للمؤسســة، وتصنيفها  مراجعة جميع المنتجــات والخدمات القائمة للمؤسســة، وتصنيفها -   -١

بحسب توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية.بحسب توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
اعتماد المنتجات القائمة المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية بعد  اعتماد المنتجات القائمة المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية بعد -   -٢
إجراء بعض التعديالت عليها -إن وجدت- من قِبَل اللجنة الشــرعية إجراء بعض التعديالت عليها -إن وجدت- من قِبَل اللجنة الشــرعية 

للمؤسسة المالية.للمؤسسة المالية.



بنك الجزيرة.. رائد التحول إلى المالية اإلسالميةبنك الجزيرة.. رائد التحول إلى المالية اإلسالمية

١٢١١٢١

ترتيب المنتجات غير المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية على  ترتيب المنتجات غير المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية على -   -٣
أساس مد توافر البدائل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.أساس مد توافر البدائل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

وضع خطة محــددة لتطوير مجموعــة البدائل المتوافقــة مع أحكام  وضع خطة محــددة لتطوير مجموعــة البدائل المتوافقــة مع أحكام -   -٤
الشــريعة اإلســالمية حتى تحل محل المنتجــات التقليدية، والعمل الشــريعة اإلســالمية حتى تحل محل المنتجــات التقليدية، والعمل 
وفقهــا، ومن أمثلة البدائل التي جر إحاللهــا في بنك الجزيرة: منتج وفقهــا، ومن أمثلة البدائل التي جر إحاللهــا في بنك الجزيرة: منتج 
«نقاء» (المرابحة العكسية) بديل الودائع ألجل، ومنتج «دينار» للتمويل «نقاء» (المرابحة العكسية) بديل الودائع ألجل، ومنتج «دينار» للتمويل 

بالتورق، ومنتج «تمام» لتمويل المتاجرة في سوق األسهم.بالتورق، ومنتج «تمام» لتمويل المتاجرة في سوق األسهم.
تغيير النظام األساسي للمؤسسة بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.تغيير النظام األساسي للمؤسسة بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  - -٥
تكوين لجنة شرعية للمؤسسة المالية لتوجيه عملية التحول ومراقبتها،  تكوين لجنة شرعية للمؤسسة المالية لتوجيه عملية التحول ومراقبتها، -   -٦

وتكوين فريق مساند شرعي لها لتحقيق أهدافها.وتكوين فريق مساند شرعي لها لتحقيق أهدافها.
إنهــاء ما أمكــن من العقود الربويــة مع العمالء، وتحديــد نهاية ما ال  إنهــاء ما أمكــن من العقود الربويــة مع العمالء، وتحديــد نهاية ما ال -   -٧
ا، وعدم التعاقد بالعقود الجديدة المشــتملة على الربا  ا، وعدم التعاقد بالعقود الجديدة المشــتملة على الربا يمكن إنهاؤه فورً يمكن إنهاؤه فورً

والمحرمات.والمحرمات.
تدريــب الموظفيــن المباشــرين للعقود فــي دورات الزمــة لطبيعة  تدريــب الموظفيــن المباشــرين للعقود فــي دورات الزمــة لطبيعة -   -٨

تخصصاتهم.تخصصاتهم.
تطوير منتجات متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية تغطي حاجة  تطوير منتجات متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية تغطي حاجة -   -٩

السوق المالية.السوق المالية.
تقويم منهج اإلحالل:تقويم منهج اإلحالل:

قد يرد على منهج اإلحالل الذي تبناه بنك الجزيرة واختاره في مســيرة تحوله قد يرد على منهج اإلحالل الذي تبناه بنك الجزيرة واختاره في مســيرة تحوله 
إلى المالية اإلسالمية، جملة من اإليرادات منها: إلى المالية اإلسالمية، جملة من اإليرادات منها: 



١٢٢١٢٢

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

  هل هذا المنهج متوافق مع مقاصد الشريعة؟ هل هذا المنهج متوافق مع مقاصد الشريعة؟
  وهل يصح تكوين رأس مال للبنك من مصادر غير مشــروعة، إذ ال تزال وهل يصح تكوين رأس مال للبنك من مصادر غير مشــروعة، إذ ال تزال

بعض مصادر البنك في مرحلة التحول من مصادر ربوية؟ بعض مصادر البنك في مرحلة التحول من مصادر ربوية؟ 
 وكيف يسوغ التراخي في التوبة وعدم المسارعة في نبذ الحرام دفعة واحدة؟وكيف يسوغ التراخي في التوبة وعدم المسارعة في نبذ الحرام دفعة واحدة؟

ويمكن الجواب عن ذلك من عدة جوانب:ويمكن الجواب عن ذلك من عدة جوانب:
الجانــب األول: الجانــب األول: أن منهــج التدرج فــي االنتقــال باألفراد أو المؤسســات أن منهــج التدرج فــي االنتقــال باألفراد أو المؤسســات 
أو المجتمعات من حال إلى حال - هو منهج شرعي أصيل، ال سيما مع وجود الحرج أو المجتمعات من حال إلى حال - هو منهج شرعي أصيل، ال سيما مع وجود الحرج 
والمشقة الجالبَين للتيســير، بسبب ارتباط ذلك بالحقوق واألموال والعقود، وطبيعة والمشقة الجالبَين للتيســير، بسبب ارتباط ذلك بالحقوق واألموال والعقود، وطبيعة 
عملية التحول. وقدجر التدرج في التشــريع في عدد من األحكام، مثل: التدرج في عملية التحول. وقدجر التدرج في التشــريع في عدد من األحكام، مثل: التدرج في 
ا إلى قاعدة  ا إلى قاعدة مشــروعية الصالة والصيام، والتدرج في تحريم الخمر، والربا، واســتنادً مشــروعية الصالة والصيام، والتدرج في تحريم الخمر، والربا، واســتنادً
شــرعية في التعامل حال تزاحم المفاســد وتعارضها مع المصالح نص عليها فقهاء شــرعية في التعامل حال تزاحم المفاســد وتعارضها مع المصالح نص عليها فقهاء 
الشريعة اإلســالمية، ومضمونها: أن (الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل الشريعة اإلســالمية، ومضمونها: أن (الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل 
المفاســد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، المفاســد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، 

ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع).ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع).
وقد جاء في المعيار الشــرعي رقم (وقد جاء في المعيار الشــرعي رقم (٦) بشــأن «تحول البنــك التقليدي إلى ) بشــأن «تحول البنــك التقليدي إلى 
إسالمي» ما نصه: (يجب تنفيذ ما تتطلَّبه الشريعة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف، إسالمي» ما نصه: (يجب تنفيذ ما تتطلَّبه الشريعة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف، 
وااللتزام بأحكام ومبادئ الشــريعة اإلســالمية في جميع العمليــات الجديدة عقب وااللتزام بأحكام ومبادئ الشــريعة اإلســالمية في جميع العمليــات الجديدة عقب 
التحول، أما العمليات غير المشروعة المبرمة قبل قرار التحول فاألصل التخلص منها التحول، أما العمليات غير المشروعة المبرمة قبل قرار التحول فاألصل التخلص منها 
فــور التحول، وال يجوز التأخير إال فيما تقتضيه الضرورة أو الحاجة مراعاةً للظروف فــور التحول، وال يجوز التأخير إال فيما تقتضيه الضرورة أو الحاجة مراعاةً للظروف 
الواقعية للبنك، لتجنــب خطر االنهيار، أو حاالت التعثر علــى أن يتم التخلص من الواقعية للبنك، لتجنــب خطر االنهيار، أو حاالت التعثر علــى أن يتم التخلص من 

آثارها وفقا لهذا المعيار).آثارها وفقا لهذا المعيار).
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وجاء في فتو ندوة البركة (وجاء في فتو ندوة البركة (٧/١٦١٦): (ال مانع من التدرج في تنفيذ المتطلبات ): (ال مانع من التدرج في تنفيذ المتطلبات 
الشــرعية للتحول إلى االلتزامات الشــرعية إذا اقتضت الظروف الواقعية للمؤسسة، الشــرعية للتحول إلى االلتزامات الشــرعية إذا اقتضت الظروف الواقعية للمؤسسة، 
لتجنب حاالت التعثر أو خطر االنهيار، وال بد في التدرج للتحول من المحافظة على لتجنب حاالت التعثر أو خطر االنهيار، وال بد في التدرج للتحول من المحافظة على 
الصفة الشــرعية من تحريم، أو كراهة، أو بطالن، أو فســاد للممارسات التي أرجئ الصفة الشــرعية من تحريم، أو كراهة، أو بطالن، أو فســاد للممارسات التي أرجئ 

إلغاؤها بسلوك خطة التدرج. إلغاؤها بسلوك خطة التدرج. 
ومستند ذلك: ومستند ذلك: أن التدرج يعتبر وسيلة معينة لتحقيق هذا المقصد الشرعي؛ ألن أن التدرج يعتبر وسيلة معينة لتحقيق هذا المقصد الشرعي؛ ألن 
ا من اإلجراءات التي تحتــاج إلى تحضير وإعداد، فضالً  ا من اإلجراءات التي تحتــاج إلى تحضير وإعداد، فضالً نجــاح التحول يتطلب كثيرً نجــاح التحول يتطلب كثيرً
عن إيجاد البدائل لما يســتبعد من تطبيقات ممنوعة، وتأهيل الطاقات البشرية للتنفيذ عن إيجاد البدائل لما يســتبعد من تطبيقات ممنوعة، وتأهيل الطاقات البشرية للتنفيذ 

الصحيح).الصحيح).
الجانب الثاني: الجانب الثاني: أن األنظمة والقوانين والتشريعات ال تسمح باالنتقال المفاجئ، أن األنظمة والقوانين والتشريعات ال تسمح باالنتقال المفاجئ، 
والتحلُّــل من العقود وااللتزامــات لمجرد أن يقرر مجلــس إدارة البنك التحول؛ إذ والتحلُّــل من العقود وااللتزامــات لمجرد أن يقرر مجلــس إدارة البنك التحول؛ إذ 

األصل االلتزام بالوفاء بالعقود.األصل االلتزام بالوفاء بالعقود.
الجانب الثالث: الجانب الثالث: أن منظومة المنتجات المالية اإلسالمية ليست مكتملة وجاهزة أن منظومة المنتجات المالية اإلسالمية ليست مكتملة وجاهزة 

الستخدامها حتى تحل دفعة واحدة محل المنتجات التقليدية.الستخدامها حتى تحل دفعة واحدة محل المنتجات التقليدية.
الجانب الرابع: الجانب الرابع: أنه لو قيل لمالك المؤسسات التقليدية الذين أقاموا مؤسسات أنه لو قيل لمالك المؤسسات التقليدية الذين أقاموا مؤسسات 
كبيرة وجمعــوا ثرواتهم منها: إن عليهم التخلص من ذلك كلــه والعودة من البداية، كبيرة وجمعــوا ثرواتهم منها: إن عليهم التخلص من ذلك كلــه والعودة من البداية، 
لكان هــذا لهم فتنة تفوق الطاقة اإلنســانية عادة، وكان هذا اإلجراء عونًا للشــيطان لكان هــذا لهم فتنة تفوق الطاقة اإلنســانية عادة، وكان هذا اإلجراء عونًا للشــيطان 

ا لهم عن تحقيق هذه الغاية السامية. ا لهم عن تحقيق هذه الغاية السامية.عليهم، وإبعادً عليهم، وإبعادً
الجانــب الخامس: الجانــب الخامس: نتائج تجــارب البنوك المركزية التــي انطلقت بدافع غير نتائج تجــارب البنوك المركزية التــي انطلقت بدافع غير 
علمي لتطبيق المالية اإلسالمية بالكامل على جميع المؤسسات المالية التقليدية، ثم علمي لتطبيق المالية اإلسالمية بالكامل على جميع المؤسسات المالية التقليدية، ثم 
ا بسبب صعوبات التطبيق، وأبرز مثال على ذلك دولة الباكستان؛ فهذا  ا بسبب صعوبات التطبيق، وأبرز مثال على ذلك دولة الباكستان؛ فهذا تراجعت الحقً تراجعت الحقً
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

التراجع ال يدل على تراجع في صحة وســالمة خيار التحول إلى المالية اإلســالمية، التراجع ال يدل على تراجع في صحة وســالمة خيار التحول إلى المالية اإلســالمية، 
وإنمــا يدل على أهمية التدر ج في التحول، وأنه الخيــار الواقعي الذي كان ينبغي أن وإنمــا يدل على أهمية التدر ج في التحول، وأنه الخيــار الواقعي الذي كان ينبغي أن 

يُسلك في البداية.يُسلك في البداية.



تحول بنك الجزيرة
نات والتحديات المراحل والممكّ



١٢٦١٢٦



١٢٧١٢٧

توطئةتوطئة

لقد كانت تجربة بنك الجزيرة فــي التحول متميزةً وناجحةً بفضل الله تعالى، لقد كانت تجربة بنك الجزيرة فــي التحول متميزةً وناجحةً بفضل الله تعالى، 
ا، هو تصور المراحل واألطوار التي مر بها البنك منذ  بة وضوحً ا، هو تصور المراحل واألطوار التي مر بها البنك منذ وممــا يزيد هذه التجرِ بة وضوحً وممــا يزيد هذه التجرِ
ا بعملية التحول، وانتهاء باستقراره بوصفه مؤسسة مالية إسالمية رائدة  ا بعملية التحول، وانتهاء باستقراره بوصفه مؤسسة مالية إسالمية رائدة تأسيسه، ومرورً تأسيسه، ومرورً
في المجــال، ونحاول في هذا الفصل عرض هذه المراحل التي مرّ بها بنك الجزيرة، في المجــال، ونحاول في هذا الفصل عرض هذه المراحل التي مرّ بها بنك الجزيرة، 

ن تجاوزها. ن مِ نات هذا التحول، والتحديات التي واجهها البنك وتمكَّ ن تجاوزها.وممكّ ن مِ نات هذا التحول، والتحديات التي واجهها البنك وتمكَّ وممكّ



١٢٨١٢٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

١/٢/٢
مراحل بنك الجزيرةمراحل بنك الجزيرة

لقد مر بنك الجزيرة بعدد من المراحل منذ ن شــأته وحتى إعداد هذه الدراسة، لقد مر بنك الجزيرة بعدد من المراحل منذ ن شــأته وحتى إعداد هذه الدراسة، 
ويمكن تقسيمها إلى ثالث مر احل، على النحو التالي:ويمكن تقسيمها إلى ثالث مر احل، على النحو التالي:

المرحلة األولى: بنك الجزيرة قبل التحول؛ النشــأة والتأسيس(المرحلة األولى: بنك الجزيرة قبل التحول؛ النشــأة والتأسيس(١٩٧٥١٩٧٥-
              ١٩٩٧١٩٩٧م).م).

وتمتد هذه المرحلة من تأسيس البنك في عام وتمتد هذه المرحلة من تأسيس البنك في عام ١٩٧٥١٩٧٥م إلى عام م إلى عام ١٩٩٧١٩٩٧م، وهو م، وهو 
تاريخ صدور قرار البنك بالتحول إلى المالية اإلسالمية. تاريخ صدور قرار البنك بالتحول إلى المالية اإلسالمية. 

ويمكن إجمال هذه المرحلة فيما يلي:ويمكن إجمال هذه المرحلة فيما يلي:
تأســس البنك على نفس النمط الذي تأسســت عليه بعــض البنوك المحلية تأســس البنك على نفس النمط الذي تأسســت عليه بعــض البنوك المحلية 
األخــر في ذلــك الوقت، وهو تملك أصــول فروع المصــارف األجنبية، (مثل: األخــر في ذلــك الوقت، وهو تملك أصــول فروع المصــارف األجنبية، (مثل: 
فرع بنك باكســتان الوطني، فرع ســيتي بنك، فرع بنك مصــر)، على أن تدخل هذه فرع بنك باكســتان الوطني، فرع ســيتي بنك، فرع بنك مصــر)، على أن تدخل هذه 
ا في الكيانات الجديدة، وقد  ا مســاهمً ا في الكيانات الجديدة، وقد الفروع بنســبة حصتها في رأس المال شريكً ا مســاهمً الفروع بنســبة حصتها في رأس المال شريكً
اختار مؤسســو بنك الجزيرة االستحواذ على أصول فرع بنك باكستان الوطني الذي اختار مؤسســو بنك الجزيرة االستحواذ على أصول فرع بنك باكستان الوطني الذي 
ا مساهما بنســبة ٣٥٣٥% حينذاك، فيما امتلك المساهمون السعوديون بما % حينذاك، فيما امتلك المساهمون السعوديون بما  ا مساهما بنســبة أصبح شريكً أصبح شريكً
فيهم المؤسسون نســبة فيهم المؤسسون نســبة ٦٥٦٥% في الكيان الجديد، وكان الهدف األساسي من دخول % في الكيان الجديد، وكان الهدف األساسي من دخول 
المســتثمرين السعوديين للصناعة البنكية على أساس البناء على أصول فروع البنوك المســتثمرين السعوديين للصناعة البنكية على أساس البناء على أصول فروع البنوك 
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األجنبيــة حينها، هو توظيف الخبرات والممارســات الســابقة، والبنــاء عليها في األجنبيــة حينها، هو توظيف الخبرات والممارســات الســابقة، والبنــاء عليها في 
الكيانات البنكية الوطنية الجديدة.الكيانات البنكية الوطنية الجديدة.

ومن أبرز المؤسسين: ومن أبرز المؤسسين: 
الشــيخ عبد العزيز عبد الله الســليمان، أول رئيس مجلس إدارة تأسيســي، الشــيخ عبد العزيز عبد الله الســليمان، أول رئيس مجلس إدارة تأسيســي، 
والشيخ محمد بن صالح بن سلطان، ثاني رئيس مجلس إدارة، والشيخ عبد الرؤوف والشيخ محمد بن صالح بن سلطان، ثاني رئيس مجلس إدارة، والشيخ عبد الرؤوف 
محمد صالح أبو زنادة، والشيخ عبد القادر محمد الفضل، والمشايخ محمد وعبد الله محمد صالح أبو زنادة، والشيخ عبد القادر محمد الفضل، والمشايخ محمد وعبد الله 

السبيعي، إضافة إلى نخبة أخر من رجال األعمال.السبيعي، إضافة إلى نخبة أخر من رجال األعمال.
وكان توجــه رجال األعمال الســعوديين للقطاع البنكي نتيجــة توجيه البنك وكان توجــه رجال األعمال الســعوديين للقطاع البنكي نتيجــة توجيه البنك 
المركزي الســعودي بتحويل البنوك األجنبية في السوق الســعودي إلى بنوك وطنية المركزي الســعودي بتحويل البنوك األجنبية في السوق الســعودي إلى بنوك وطنية 
وتعديل نسب الملكية فيها، بأن يســاهم الجانب السعودي بنسبة وتعديل نسب الملكية فيها، بأن يســاهم الجانب السعودي بنسبة ٦٠٦٠% من رأس مال % من رأس مال 
البنك، والجانب غير السعودي بنسبة البنك، والجانب غير السعودي بنسبة ٤٠٤٠% على أن يقسم رأس المال إلى أسهم وتطرح % على أن يقسم رأس المال إلى أسهم وتطرح 
أغلبية األســهم المخصصة للجانب السعودي لالكتتاب العام، كما يجب مراعاة هذه أغلبية األســهم المخصصة للجانب السعودي لالكتتاب العام، كما يجب مراعاة هذه 
ا لجميع البنوك، ومن ثم يجب االحتفاظ بملكية الجانب السعودي بنسبة  ا لجميع البنوك، ومن ثم يجب االحتفاظ بملكية الجانب السعودي بنسبة النســبة دائمً النســبة دائمً
٦٠٦٠% حتى في حال زيادة رأس المال في المستقبل، كما تضمن توجيه البنك المركزي % حتى في حال زيادة رأس المال في المستقبل، كما تضمن توجيه البنك المركزي 
السعودي في هذا الصدد مراعاة أال يزيد تملك المؤسس السعودي الواحد ألكثر من السعودي في هذا الصدد مراعاة أال يزيد تملك المؤسس السعودي الواحد ألكثر من 
١٠١٠% من أسهم رأس مال البنك، وأن يتولى الجانب غير السعودي مهمة اإلدارة الفنية % من أسهم رأس مال البنك، وأن يتولى الجانب غير السعودي مهمة اإلدارة الفنية 

للبنك لمدة ثمان سنوات بقرار من مجلس اإلدارة قابلة للتجديد في حينه.للبنك لمدة ثمان سنوات بقرار من مجلس اإلدارة قابلة للتجديد في حينه.
فتأســس بنك الجزيــرة على هــذا األســاس بتاريــخ فتأســس بنك الجزيــرة على هــذا األســاس بتاريــخ ١٣٩٥١٣٩٥/٦/١٢١٢هـ - هـ - 
١٩٧٥١٩٧٥/٦/٢١٢١م، وكان في أول األمر شــركة مســاهمة تحــت إدارة البنك األهلي م، وكان في أول األمر شــركة مســاهمة تحــت إدارة البنك األهلي 
ا من الفروع فــي المملكة، وكان العمل المالي في  ا من الفروع فــي المملكة، وكان العمل المالي في الباكســتاني الذي يدير حينها عددً الباكســتاني الذي يدير حينها عددً
ذلك الوقت يقوم إجماالً علــى المالية التقليدية، وينحصر التنافس في نوعية الخدمة ذلك الوقت يقوم إجماالً علــى المالية التقليدية، وينحصر التنافس في نوعية الخدمة 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

المطلوبة للعميل وســرعتها، وقد اكتســب بنك الجزيرة قاعدة عمالء جيدة في ذلك المطلوبة للعميل وســرعتها، وقد اكتســب بنك الجزيرة قاعدة عمالء جيدة في ذلك 
ا في تلك الحقبة. عدّ تميزً ا في تلك الحقبة.الوقت، وهذا في حد ذاته يُ عدّ تميزً الوقت، وهذا في حد ذاته يُ

وقد تعرض البنك في هذه المرحلة ألزمــات مالية كبر كادت أن تؤدّي إلى وقد تعرض البنك في هذه المرحلة ألزمــات مالية كبر كادت أن تؤدّي إلى 
إفالســه، وتحول جزء من أصوله إلى ديون معدومة، ما أد إلى القيام بعمليات إنقاذ إفالســه، وتحول جزء من أصوله إلى ديون معدومة، ما أد إلى القيام بعمليات إنقاذ 
عدة مرات، آخرها عملية إنقاذ تزامنت مع حرب الخليج الثانية (عدة مرات، آخرها عملية إنقاذ تزامنت مع حرب الخليج الثانية (١٩٩٠١٩٩٠م-م-١٩٩١١٩٩١م)، م)، 
التي كان من آثارها تراجع ســوق األسهم الســعودي، فجاءت فكرة زيادة رأس مال التي كان من آثارها تراجع ســوق األسهم الســعودي، فجاءت فكرة زيادة رأس مال 
البنك، وكان متعهد االكتتاب فيها أحد المالك وهو الشــيخ عبد المنعم الراشد، ولم البنك، وكان متعهد االكتتاب فيها أحد المالك وهو الشــيخ عبد المنعم الراشد، ولم 
تكن شروط متعهدي االكتتاب حينها كما هي عليه اآلن، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تكن شروط متعهدي االكتتاب حينها كما هي عليه اآلن، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة 
ملكية مجموعة الشيخ عبد المنعم الراشد في البنك إلىملكية مجموعة الشيخ عبد المنعم الراشد في البنك إلى٥٠٥٠ % تقريبًا، ثم جر بيع جزء  % تقريبًا، ثم جر بيع جزء 
من هذه الحصة فيما بعد إلى مجموعة دلة البركة وبعض الشــركات التي تمتلك فيها من هذه الحصة فيما بعد إلى مجموعة دلة البركة وبعض الشــركات التي تمتلك فيها 
شركة دلة أغلبية، فبلغ مجموع نســبة ملكية مجموعة البركة المباشرة وغير المباشرة شركة دلة أغلبية، فبلغ مجموع نســبة ملكية مجموعة البركة المباشرة وغير المباشرة 

.% .% ٢٠٢٠
بــدأ البنك في عام بــدأ البنك في عام ١٩٩٢١٩٩٢م عملية إعادة الهيكلة مع زيادتين متتاليتين في رأس م عملية إعادة الهيكلة مع زيادتين متتاليتين في رأس 
المال عام المال عام ١٩٩٢١٩٩٢م وعام م وعام ١٩٩٤١٩٩٤م، وجاءت حصريا من المســاهمين السعوديين؛ مما م، وجاءت حصريا من المســاهمين السعوديين؛ مما 

أد إلى تقليص ملكية بنك باكستان الوطني بمقدار كبير. أد إلى تقليص ملكية بنك باكستان الوطني بمقدار كبير. 
ثم أعاد البنك في العام ثم أعاد البنك في العام ١٩٩٣١٩٩٣م هيكلته هيكلة جوهرية، وعلى إثرها تولّت إدارة م هيكلته هيكلة جوهرية، وعلى إثرها تولّت إدارة 
ن الرئيس التنفيذي حينها من فك حصرية اإلدارة  ن الرئيس التنفيذي حينها من فك حصرية اإلدارة سعودية مسؤولية إدارة البنك، وتمكّ سعودية مسؤولية إدارة البنك، وتمكّ
في المالك الباكستاني، وتولى الشيخ عبد المنعم الراشد منصب رئيس مجلس إدارة في المالك الباكستاني، وتولى الشيخ عبد المنعم الراشد منصب رئيس مجلس إدارة 
بنك الجزيرة، وأصبح األستاذ مشاري المشاري الرئيس التنفيذي، ورغب المالك في بنك الجزيرة، وأصبح األستاذ مشاري المشاري الرئيس التنفيذي، ورغب المالك في 
هذه الحقبة تحويل البنك إلى المالية اإلسالمية، غير أن األولوية انصرفت إلى معالجة هذه الحقبة تحويل البنك إلى المالية اإلسالمية، غير أن األولوية انصرفت إلى معالجة 
اإلشكاالت المالية المؤثرة القائمة في البنك حينها، التي تسببت في األزمات المالية اإلشكاالت المالية المؤثرة القائمة في البنك حينها، التي تسببت في األزمات المالية 

التي مرّ بها البنك، فلم تكن الفرصة مواتية بعد للبدء في عملية التحول.التي مرّ بها البنك، فلم تكن الفرصة مواتية بعد للبدء في عملية التحول.
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لذلك ركــزت إدارة البنك خالل المدة من عام لذلك ركــزت إدارة البنك خالل المدة من عام ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٩٧١٩٩٧م على معالجة م على معالجة 
اإلشــكاالت المالية المؤثرة القائمة التي كانت سببًا في تراكم الخسائر، وكانت هذه اإلشــكاالت المالية المؤثرة القائمة التي كانت سببًا في تراكم الخسائر، وكانت هذه 
العملية التصحيحية مهمة وجوهرية، وترتب عليها تقليل الخســائر وترشــيد اإلنفاق العملية التصحيحية مهمة وجوهرية، وترتب عليها تقليل الخســائر وترشــيد اإلنفاق 
وكفاءة الصــرف، فجر تقليص فروع البنــك، وإعادة هيكلــة الموظفين العاملين وكفاءة الصــرف، فجر تقليص فروع البنــك، وإعادة هيكلــة الموظفين العاملين 
بالبنــك، الذين كانوا يعملــون وفق نظام يقوم على أســاس األقدمية وليس الكفاءة، بالبنــك، الذين كانوا يعملــون وفق نظام يقوم على أســاس األقدمية وليس الكفاءة، 
ومن ثم بدأ البنك يستقطب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل ويؤهلها، مع إعادة تنظيم ومن ثم بدأ البنك يستقطب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل ويؤهلها، مع إعادة تنظيم 

السياسات واإلجراءات، لمعالجة كثير من اإلشكاالت الموجودة في ذلك الوقت.السياسات واإلجراءات، لمعالجة كثير من اإلشكاالت الموجودة في ذلك الوقت.
نجح البنك في تلك المرحلة التصحيحية في إدخال أحدث أســاليب التقني ة، نجح البنك في تلك المرحلة التصحيحية في إدخال أحدث أســاليب التقني ة، 
وطــرح منتجات وخدمات مالية حديثة، مع النهوض بقــدرات موظفيه مما أد إلى وطــرح منتجات وخدمات مالية حديثة، مع النهوض بقــدرات موظفيه مما أد إلى 

ل البنك من الخسارة إلى الربح في عام ١٩٩٧١٩٩٧م.م. ل البنك من الخسارة إلى الربح في عام تحوّ تحوّ
المرحلــة الثانية: تحول بنــك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية (المرحلــة الثانية: تحول بنــك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية (١٩٩٧١٩٩٧-

                ٢٠٠٧٢٠٠٧م):م):
ظهر توجه المالك لتحويل البنك نحو المالية اإلســالمية عند إعادة هيكلته في ظهر توجه المالك لتحويل البنك نحو المالية اإلســالمية عند إعادة هيكلته في 
عــام عــام ١٩٩٣١٩٩٣م، غير أن األحوال التي كان يمرّ بهــا البنك أدّت إلى تأجيل هذه الخطوة م، غير أن األحوال التي كان يمرّ بهــا البنك أدّت إلى تأجيل هذه الخطوة 
إلى حين معالجة اإلشــكاالت القائمة، وقد تمّت معالجة هذه اإلشــكاالت في عام إلى حين معالجة اإلشــكاالت القائمة، وقد تمّت معالجة هذه اإلشــكاالت في عام 
١٩٩٧١٩٩٧م، وقبل هذا التاريخ أي في عام م، وقبل هذا التاريخ أي في عام ١٩٩٥١٩٩٥م اســتعان مجلس اإلدارة بأحد بيوت م اســتعان مجلس اإلدارة بأحد بيوت 
نت  نت الخبرة إلعداد دراســة بشأن تحول البنك إلى المالية اإلسالمية، فأعد دراسة تضمّ الخبرة إلعداد دراســة بشأن تحول البنك إلى المالية اإلسالمية، فأعد دراسة تضمّ

الخطط واإلستراتيجيات لتحول البنك للمعامالت المالية اإلسالمية.الخطط واإلستراتيجيات لتحول البنك للمعامالت المالية اإلسالمية.
وبعد االنتهاء من الدراســة واعتمادها من مجلس إدارة بنك الجزيرة، قدمت وبعد االنتهاء من الدراســة واعتمادها من مجلس إدارة بنك الجزيرة، قدمت 
إلى البنك المركزي السعودي للموافقة على تطبيقها، ثم صدر قرار مجلس إدارة بنك إلى البنك المركزي السعودي للموافقة على تطبيقها، ثم صدر قرار مجلس إدارة بنك 
عدّ  عدّ م بالبدء بتحول البنك بكامله إلى المالية اإلسالمية. ويُ الجزيرة في نهاية عام الجزيرة في نهاية عام ١٩٩٧١٩٩٧م بالبدء بتحول البنك بكامله إلى المالية اإلسالمية. ويُ
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

عام عام ١٩٩٨١٩٩٨م هو العام الذي بُذرت فيه نواة التحول، ومرحلة التكوين وبداية المرحلة م هو العام الذي بُذرت فيه نواة التحول، ومرحلة التكوين وبداية المرحلة 
األساسية الممهدة لمرحلة تحول البنك من بنك تقليدي إلى بنك تتوافق جميع أعماله األساسية الممهدة لمرحلة تحول البنك من بنك تقليدي إلى بنك تتوافق جميع أعماله 

مع أحكام الشريعة.مع أحكام الشريعة.
ا بتأســيس إدارة الخدمات  ا بتأســيس إدارة الخدمات م اتخذ مجلــس اإلدارة قــرارً وفــي عــام وفــي عــام ١٩٩٨١٩٩٨م اتخذ مجلــس اإلدارة قــرارً
المصرفية اإلسالمية في البنك، وأسند إليها اإلشراف على عملية تحول بنك الجزيرة المصرفية اإلسالمية في البنك، وأسند إليها اإلشراف على عملية تحول بنك الجزيرة 
نحو المالية اإلسالمية، وتهدف هذه اإلدارة الجديدة بالتعاون مع اإلدارات المختلفة نحو المالية اإلسالمية، وتهدف هذه اإلدارة الجديدة بالتعاون مع اإلدارات المختلفة 
للبنك إلى تحويل عمليات البنك التقليديــة تدريجيا إلى عمليات متوافقة مع أحكام للبنك إلى تحويل عمليات البنك التقليديــة تدريجيا إلى عمليات متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، تحت إشــراف ومراقبة دقيقة من لجنة استشارية تحضيرية صدر الشريعة اإلسالمية، تحت إشــراف ومراقبة دقيقة من لجنة استشارية تحضيرية صدر 

قرار بتكوينها في نفس العام.قرار بتكوينها في نفس العام.
ثمّ صارت فكرة التحول لد بنك الجزيرة حقيقة تالمس الواقع ابتداءً من عام ثمّ صارت فكرة التحول لد بنك الجزيرة حقيقة تالمس الواقع ابتداءً من عام 
ا تعمل  ا تعمل  فرعً ٢٠٠٢٢٠٠٢م، فأصبحــت جميع فروع البنك بنهاية عــام م، فأصبحــت جميع فروع البنك بنهاية عــام ٢٠٠٣٢٠٠٣م وعددها م وعددها ١٧١٧ فرعً
ل اإلستراتيجي  ل اإلستراتيجي بمقتضى أحكام الشريعة، وقطف البنك نتاج هذا الجهد الكبير والتحوّ بمقتضى أحكام الشريعة، وقطف البنك نتاج هذا الجهد الكبير والتحوّ
ز وجوده وصورته في الســوق المالية،  ا عزَّ ا نموا مطردً ز وجوده وصورته في الســوق المالية، والتميز في الخدمــات محققً ا عزَّ ا نموا مطردً والتميز في الخدمــات محققً
ونشــير إلى أن إطفاء جميع خسائر البنك قد تم في عام ونشــير إلى أن إطفاء جميع خسائر البنك قد تم في عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م، فبدأ البنك بالتحول م، فبدأ البنك بالتحول 

إلى الربح، واستقر رأس ماله في ذلك العام دون الحاجة إلى زيادته.إلى الربح، واستقر رأس ماله في ذلك العام دون الحاجة إلى زيادته.
ا مــن البرامج التمويلية  م البنك عددً ا مــن البرامج التمويلية م قدَّ م البنك عددً وفي النصف الثاني مــن عام وفي النصف الثاني مــن عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م قدَّ
البديلة عن التعامالت التقليديــة منها: برنامج (دينار) للتمويل النقدي للشــركات؛ البديلة عن التعامالت التقليديــة منها: برنامج (دينار) للتمويل النقدي للشــركات؛ 
ليكون بديالً عن القروض النقدية التقليدية، ويقوم على صيغة التورق، وبلغت جملة ليكون بديالً عن القروض النقدية التقليدية، ويقوم على صيغة التورق، وبلغت جملة 
أصوله في شهر أكتوبر أصوله في شهر أكتوبر ٢٠٠٢٢٠٠٢م نحو م نحو ١٢٩١٢٩ مليونًا. ويعدّ برنامج دينار في حاالت كثيرة  مليونًا. ويعدّ برنامج دينار في حاالت كثيرة 
بديالً عن منتج الســحب على المكشــوف التقليدي، وكان بنــك الجزيرة من أوائل بديالً عن منتج الســحب على المكشــوف التقليدي، وكان بنــك الجزيرة من أوائل 

البنوك التي طرحت هذا المنتج.البنوك التي طرحت هذا المنتج.
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ويضــاف إلى البرامج البديلــة برنامج (تمام) لتمويل المتاجرة في األســهم، ويضــاف إلى البرامج البديلــة برنامج (تمام) لتمويل المتاجرة في األســهم، 
ا طــرح برنامج (التكافل التعاوني)  ا طــرح برنامج (التكافل التعاوني) وبرنامــج (نقاء) البديل عن الودائع ألجل، وأخيرً وبرنامــج (نقاء) البديل عن الودائع ألجل، وأخيرً
بديــالً عن برامــج التأمين على الحياة فــي صناعة التأمين التقليديــة، قبل أن تصدر بديــالً عن برامــج التأمين على الحياة فــي صناعة التأمين التقليديــة، قبل أن تصدر 

ا بفصل نشاط التأمين عن البنوك. ا بفصل نشاط التأمين عن البنوك.التعليمات الحقً التعليمات الحقً
 لقد كان بنك الجزيرة في تلك المرحلة من التحول هو أول بنك على مســتو لقد كان بنك الجزيرة في تلك المرحلة من التحول هو أول بنك على مســتو
الشــرق األوســط يتفرد بتقديم أغلب هذه المنتجات اإلســالمية لعمالء الشركات الشــرق األوســط يتفرد بتقديم أغلب هذه المنتجات اإلســالمية لعمالء الشركات 

واألفراد، وسيأتي مزيد تفصيل عن تلك المنتجات وغيرها.واألفراد، وسيأتي مزيد تفصيل عن تلك المنتجات وغيرها.
ر البنك في تحقيق أرباح عالية من برنامــج (تمام) لتمويل المتاجرة  ر البنك في تحقيق أرباح عالية من برنامــج (تمام) لتمويل المتاجرة ثم تصــدّ ثم تصــدّ
باألسهم عام باألسهم عام ٢٠٠٣٢٠٠٣م، مع أنه لم يمض على إطالقه إال ما يزيد قليالً على سنة واحدة م، مع أنه لم يمض على إطالقه إال ما يزيد قليالً على سنة واحدة 
فقط، مما انعكس بإيجابية كبيرة على ســمعة بنك الجزيرة، سواء من ناحية توافقه مع فقط، مما انعكس بإيجابية كبيرة على ســمعة بنك الجزيرة، سواء من ناحية توافقه مع 

األحكام الشرعية، أم من ناحية األعمال المالية والخدمات.األحكام الشرعية، أم من ناحية األعمال المالية والخدمات.
واكتمل تحويل جميع فروع بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية في عام واكتمل تحويل جميع فروع بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية في عام ٢٠٠٣٢٠٠٣م، م، 
واقتصرت على تقديم المنتجات المالية اإلســالمية، واالمتناع عن تقديم ما عداها من واقتصرت على تقديم المنتجات المالية اإلســالمية، واالمتناع عن تقديم ما عداها من 
منتجات تقليدية، وصدرت شهادة من إدارة المراجعة والتدقيق الداخلي بالبنك تؤكد منتجات تقليدية، وصدرت شهادة من إدارة المراجعة والتدقيق الداخلي بالبنك تؤكد 

فيها تحويل جميع الفروع إلى فروع تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية.فيها تحويل جميع الفروع إلى فروع تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية.
وبقي بعد ذلك الجزء األهم الســتكمال عملية التحول والمتمثل في تحويل وبقي بعد ذلك الجزء األهم الســتكمال عملية التحول والمتمثل في تحويل 

عمليات خزينة البنك وباقي اإلدارات بالمركز الرئيس؛ لتكون متوافقة مع الشريعة. عمليات خزينة البنك وباقي اإلدارات بالمركز الرئيس؛ لتكون متوافقة مع الشريعة. 
وقد تمكن البنك بالفعل خالل عام وقد تمكن البنك بالفعل خالل عام ٢٠٠٤٢٠٠٤م من قطع مرحلة كبيرة في هذا المجال م من قطع مرحلة كبيرة في هذا المجال 
تكللت بزيادة منتجات المالية اإلسالمية على حســاب المنتجات المالية التقليدية، إذ تكللت بزيادة منتجات المالية اإلسالمية على حســاب المنتجات المالية التقليدية، إذ 
بلغ إجمالي محفظة منتجات المالية اإلســالمية في نهاية بلغ إجمالي محفظة منتجات المالية اإلســالمية في نهاية ٢٠٠٤٢٠٠٤م ما نســبته م ما نســبته ٧٥٧٥% من % من 

إجمالي محفظة المنتجات المالية للبنك، مقارنة بنسبة إجمالي محفظة المنتجات المالية للبنك، مقارنة بنسبة ٢٥٢٥% في األعوام السابقة.% في األعوام السابقة.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ووصل البنك مع نهاية عــام ووصل البنك مع نهاية عــام ٢٠٠٦٢٠٠٦م إلى الخطوات األخيرة من خطة التحول م إلى الخطوات األخيرة من خطة التحول 
التي وضعها في بداية عــام التي وضعها في بداية عــام ١٩٩٨١٩٩٨م، فتمكن من تحقيق التحول الكامل باســتخدام م، فتمكن من تحقيق التحول الكامل باســتخدام 
منهج اإلحالل كما ســبق، القائمة على التدرج في عملية التحول، إال أنه مرّ بمرحلة منهج اإلحالل كما ســبق، القائمة على التدرج في عملية التحول، إال أنه مرّ بمرحلة 
حرجة واجه فيها إشــكاالت تعيق عملية التحول كانت نتيجــة بقايا الصيغ والعقود حرجة واجه فيها إشــكاالت تعيق عملية التحول كانت نتيجــة بقايا الصيغ والعقود 
التقليديــة الماضية وآثارها، وتمكن البنك بتوفيــق الله من وضع خطة لمواجهة تلك التقليديــة الماضية وآثارها، وتمكن البنك بتوفيــق الله من وضع خطة لمواجهة تلك 

المشكالت، وإيجاد حل لها في مدة زمنية محددة.المشكالت، وإيجاد حل لها في مدة زمنية محددة.
نــت الخطة إيجــاد بدائل للتمويــالت التقليدية وبيع جميع األســهم  نــت الخطة إيجــاد بدائل للتمويــالت التقليدية وبيع جميع األســهم وتضمّ وتضمّ
والسندات المخالفة للشريعة، والتدرج مع العمالء في االمتناع عن المتاجرة باألسهم والسندات المخالفة للشريعة، والتدرج مع العمالء في االمتناع عن المتاجرة باألسهم 
التقليدية، وفسخ عقود التمويل طويلة األجل المبنية على أسس تقليدية، ونجح البنك التقليدية، وفسخ عقود التمويل طويلة األجل المبنية على أسس تقليدية، ونجح البنك 
في تحويل جميع عملياته بالكامل باســتثناء محفظة األسهم التي كان يمتلكها البنك؛ في تحويل جميع عملياته بالكامل باســتثناء محفظة األسهم التي كان يمتلكها البنك؛ 
ن  ن %)، كما تمكَّ إذ ال يزال فيها أسهم غير متوافقة مع الشريعة بنسبة تقارب (إذ ال يزال فيها أسهم غير متوافقة مع الشريعة بنسبة تقارب (٠٫٠٠٢٥٠٫٠٠٢٥%)، كما تمكَّ
البنك من التخلص من جميع سندات التنمية الحكومية أواخر عام البنك من التخلص من جميع سندات التنمية الحكومية أواخر عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م باسترداد م باسترداد 
الحكومة لها ضمن مبادرة وزارة المالية بإطفاء الدين العام في تلك الفترة نتيجة ارتفاع الحكومة لها ضمن مبادرة وزارة المالية بإطفاء الدين العام في تلك الفترة نتيجة ارتفاع 

أسواق النفط.أسواق النفط.
ا  ا وكان حضور اللجنة الشــرعية والمجموعة الشرعية في بنك الجزيرة حضورً وكان حضور اللجنة الشــرعية والمجموعة الشرعية في بنك الجزيرة حضورً
أساسيا فاعالً في استكمال عملية التحول، وســيأتي إفراد ذلك مستقال تحت عنوان أساسيا فاعالً في استكمال عملية التحول، وســيأتي إفراد ذلك مستقال تحت عنوان 

(الحوكمة الشرعية للتحول إلى المالية اإلسالمية).(الحوكمة الشرعية للتحول إلى المالية اإلسالمية).
المرحلة الثالثة: بنك الجزيرة بعد التحول واستقراره بصفته مؤسسة المرحلة الثالثة: بنك الجزيرة بعد التحول واستقراره بصفته مؤسسة 

    مالية إسالمية (    مالية إسالمية (٢٠٠٧٢٠٠٧م-اآلن):م-اآلن):
نجح بنك الجزيــرة بفضل الله تعالى في عــام نجح بنك الجزيــرة بفضل الله تعالى في عــام ٢٠٠٧٢٠٠٧م بتحويل جميع عملياته م بتحويل جميع عملياته 
وأنشــطته بالكامل بما يتوافق مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، خالل زمن تحول استمر وأنشــطته بالكامل بما يتوافق مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، خالل زمن تحول استمر 
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تسع سنوات، وشهد البنك في العام نفسه زيادة رأسماله المدفوع ليصبح ثالثة مليارات تسع سنوات، وشهد البنك في العام نفسه زيادة رأسماله المدفوع ليصبح ثالثة مليارات 
ريال ســعودي جاءت جميعها مــن األرباح المحققة، ومع اكتمــال عملية تحول بنك ريال ســعودي جاءت جميعها مــن األرباح المحققة، ومع اكتمــال عملية تحول بنك 
الجزيرة إلى المالية اإلســالمية في عام الجزيرة إلى المالية اإلســالمية في عام ٢٠٠٧٢٠٠٧م أصبــح البنك رائد التحول إلى المالية م أصبــح البنك رائد التحول إلى المالية 
اإلسالمية في المملكة العربية السعودية، وربما في غيرها من البالد العربية واإلسالمية.اإلسالمية في المملكة العربية السعودية، وربما في غيرها من البالد العربية واإلسالمية.
وقد بلغ رأس مال البنك المدفوع بالكامل حتى نهاية وقد بلغ رأس مال البنك المدفوع بالكامل حتى نهاية ٢٠١٩٢٠١٩م:م:٨,٢٨,٢ مليار ريال  مليار ريال 
ا بقيمة اسمية قدرها ١٠١٠ رياالت سعودية لكل  رياالت سعودية لكل  ا بقيمة اسمية قدرها  مليون ســهمً ا إلى٨٢٠٨٢٠ مليون ســهمً ا إلىسعودي مقسمً سعودي مقسمً

سهم.سهم.
جدول رقم (جدول رقم (٥)

التطورات الرئيسة في البنك خالل الفترة التطورات الرئيسة في البنك خالل الفترة ١٩٩٣١٩٩٣-٢٠١٩٢٠١٩م(١)

البيانالبيانالعامالعام

١٩٩٣١٩٩٣
زيــادة رأس مــال البنك من زيــادة رأس مــال البنك من ١٠٠١٠٠ مليون إلى  مليون إلى ٤٠٠٤٠٠ مليون ريال، عن طريق  مليون ريال، عن طريق 

طرح أسهم لالكت تاب العام.طرح أسهم لالكت تاب العام.

١٩٩٤١٩٩٤
زيــادة رأس مــال البنك من زيــادة رأس مــال البنك من ٤٠٠٤٠٠ مليون إلى  مليون إلى ٦٠٠٦٠٠ مليون ريال، عن طريق  مليون ريال، عن طريق 
إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة ٢٢٥٢٢٥ رياًال لكل سهم منها  رياًال لكل سهم منها ١٠٠١٠٠ ريال  ريال 

قيمة اسمية.قيمة اسمية.

٢٠٠٤٢٠٠٤م
الجمعيــة العموميــة توافق على زيادة رأس المال مــن الجمعيــة العموميــة توافق على زيادة رأس المال مــن ٦٠٠٦٠٠ مليون ريال  مليون ريال 

إلى إلى ٧٥٠٧٥٠ مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

٢٠٠٦٢٠٠٦م
الدولية لإلجارة واالستثمار وبنك الجزيرة يؤسسان شركة إجارة واستثمار الدولية لإلجارة واالستثمار وبنك الجزيرة يؤسسان شركة إجارة واستثمار 

في السعودية برأسمال في السعودية برأسمال ١٠٠١٠٠ مليون دوالر. مليون دوالر.

المصدر: التقارير السنوية لبنك الجزيرة. المصدر: التقارير السنوية لبنك الجزيرة.   (١)
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

البيانالبيانالعامالعام

٢٠٠٦٢٠٠٦م
الجمعيــة العموميــة توافق على زيادة رأس المال مــن الجمعيــة العموميــة توافق على زيادة رأس المال مــن ٧٥٠٧٥٠ مليون ريال  مليون ريال 

إلى إلى ١١٢٥١١٢٥ مليون ريال، عن بإصدار أسهم منحة بنسبة  مليون ريال، عن بإصدار أسهم منحة بنسبة ٥٠٥٠٪.٪.

٢٠٠٧٢٠٠٧م
الجمعيــة العموميــة توافــق على زيادة رأس المال مــن الجمعيــة العموميــة توافــق على زيادة رأس المال مــن ١١٢٥١١٢٥ إلى  إلى ٢٢٥٠٢٢٥٠ 

مليونا، بإصدار أسهم منحة بنسبة مليونا، بإصدار أسهم منحة بنسبة ١٠٠١٠٠٪ من رأس المال.٪ من رأس المال.

٢٠٠٨٢٠٠٨م
الجمعيــة العموميــة للبنــك توافــق علــى زيــادة رأس المــال مــن الجمعيــة العموميــة للبنــك توافــق علــى زيــادة رأس المــال مــن ٢٢٥٠٢٢٥٠ 
مليــون ريــال إلى ثالثــة مليارات ريال، بتوزيع أســهم منحة بواقع ســهم مليــون ريــال إلى ثالثــة مليارات ريال، بتوزيع أســهم منحة بواقع ســهم 

لكل ثالثة أسهم.لكل ثالثة أسهم.

٢٠١٤٢٠١٤م
٢٠٢٠ أبريــل  أبريــل ٢٠١٤٢٠١٤م - الجمعيــة العموميــة للبنك توافــق على زيادة رأس م - الجمعيــة العموميــة للبنك توافــق على زيادة رأس 
المــال مــن ثــالث مليــارات ريال إلــى أربع مليــارات ريال، وذلــك بتوزيع المــال مــن ثــالث مليــارات ريال إلــى أربع مليــارات ريال، وذلــك بتوزيع 

أسهم منحة بواقع سهم لكل ثالثة أسهم.أسهم منحة بواقع سهم لكل ثالثة أسهم.

٢٠١٧٢٠١٧م

١٠١٠ أبريل  أبريل ٢٠١٧٢٠١٧م - وافق المساهمون في البنك في اجتماع الجمعية م - وافق المساهمون في البنك في اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك من مبلغ العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك من مبلغ ٤ مليار ريال  مليار ريال 

سعودي إلى سعودي إلى ٥٫٢٥٫٢ مليار ريال سعودي من خالل إصدار أسهم منحة  مليار ريال سعودي من خالل إصدار أسهم منحة 
للمساهمين في البنك (ثالثة أسهم لكل عشرة أسهم مملوكة).للمساهمين في البنك (ثالثة أسهم لكل عشرة أسهم مملوكة).

٢٠١٨٢٠١٨م

١٩١٩ مارس  مارس ٢٠١٨٢٠١٨م - وافقت الجمعية العمومية غير العادية على م - وافقت الجمعية العمومية غير العادية على 

زيادة رأسمال البنك من مبلغ زيادة رأسمال البنك من مبلغ ٥٫٢٥٫٢ مليار ريال سعودي إلى  مليار ريال سعودي إلى ٨٫٢٨٫٢ مليار  مليار 
ريال سعودي.ريال سعودي.
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١٣٧١٣٧

رؤية بنك الجزيرة ورسالته وأهدافهرؤية بنك الجزيرة ورسالته وأهدافه

تعكس رؤية البنك وأهدافه ورسالته الغاية المنشودة بعد التحول، فقد وضعت تعكس رؤية البنك وأهدافه ورسالته الغاية المنشودة بعد التحول، فقد وضعت 
ا محددة. ا محددة.إدارة البنك حاليا رؤية واضحة، ورسالة سامية، وأهدافً إدارة البنك حاليا رؤية واضحة، ورسالة سامية، وأهدافً

فكانت رؤية البنك: فكانت رؤية البنك: أن يكون البنك الخيار األول في تقديم الحلول المصرفية أن يكون البنك الخيار األول في تقديم الحلول المصرفية 
المتوافـقة مـــع أحكام الشريعة اإلسالمية لخدمة عمالئه في الشرائح المستهدفة في المتوافـقة مـــع أحكام الشريعة اإلسالمية لخدمة عمالئه في الشرائح المستهدفة في 

مصرفية األفراد واألعمال.مصرفية األفراد واألعمال.
وكانت رســالته: وكانت رســالته: أن يكون البنك الخيار األول في خدمة عمالئه في الشــرائح أن يكون البنك الخيار األول في خدمة عمالئه في الشــرائح 
المســتهدفة في مصرفية األفراد واألعمال، لكي يســاعدهم في زيادة ثرواتهم وتنمية المســتهدفة في مصرفية األفراد واألعمال، لكي يســاعدهم في زيادة ثرواتهم وتنمية 
أعمالهم بتقديم خدمات اســتثنائية، وتطوير وتقديــم منتجات وحلول مصرفية تلبي أعمالهم بتقديم خدمات اســتثنائية، وتطوير وتقديــم منتجات وحلول مصرفية تلبي 

مختلف االحتياجات، وتقديم النصح والمشورة بخبرة تستحق الثقة.مختلف االحتياجات، وتقديم النصح والمشورة بخبرة تستحق الثقة.
ا لرؤية البنك، فقــد وضعت إدارة البنك خطة  ا لتلــك األهداف ووفقً ا لرؤية البنك، فقــد وضعت إدارة البنك خطة وتحقيقً ا لتلــك األهداف ووفقً وتحقيقً
ا للتقرير السنوي للبنك الصادر في  ا للتقرير السنوي للبنك الصادر في  قطاعات رئيســة وفقً لتوزيع أعمال البنك على لتوزيع أعمال البنك على ٦ قطاعات رئيســة وفقً

نهاية نهاية ٢٠١٩٢٠١٩م، وهي:م، وهي:
م خدماتها للجمهور في مجاالت الودائع والمنتجات  م خدماتها للجمهور في مجاالت الودائع والمنتجات تقدّ ١- مجموعة األفراد: - مجموعة األفراد: تقدّ
ا و١٩١٩  ا و فرعً االئتمانية، وتســعى هذه المجموعة لتوفير أفضل الخدمات من خالل االئتمانية، وتســعى هذه المجموعة لتوفير أفضل الخدمات من خالل ٧٨٧٨ فرعً
ا للنساء منتشــرة في مناطق المملكة، و٦٠٧٦٠٧ أجهزة صراف آلي و أجهزة صراف آلي و١٠,١٩٢١٠,١٩٢ نقطة  نقطة  ا للنساء منتشــرة في مناطق المملكة، وقسمً قسمً
مــن نقاط البيع،كما تهتــم المجموعة بالخدمات اإللكترونية مــن خالل التطبيقات مــن نقاط البيع،كما تهتــم المجموعة بالخدمات اإللكترونية مــن خالل التطبيقات 

المختلفة.المختلفة.



١٣٨١٣٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

م التمويــل والمنتجات االئتمانية للشــركات  م التمويــل والمنتجات االئتمانية للشــركات تقدّ ٢- مجموعة الشــركات: - مجموعة الشــركات: تقدّ
والمؤسســات الصغيرة والمتوسطة، كما تخدم المجموعة عمالءها من خالل ثالث والمؤسســات الصغيرة والمتوسطة، كما تخدم المجموعة عمالءها من خالل ثالث 
وحدات إقليمية، في كل من المنطقة الوســطى، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، وحدات إقليمية، في كل من المنطقة الوســطى، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، 
ا لدور  م هذه الوحدات الخدمات والعمليات التي يحتاجها كبار العمالء، وتقديرً ا لدور وتقدّ م هذه الوحدات الخدمات والعمليات التي يحتاجها كبار العمالء، وتقديرً وتقدّ
نح جائزة أكبر الشــركاء خالل مؤتمر الشراكة اإلستراتيجية  نح جائزة أكبر الشــركاء خالل مؤتمر الشراكة اإلستراتيجية البنك في هذا الجانب، مُ البنك في هذا الجانب، مُ
الذي أقامته المنظمة اإلسالمية العالمية لتمويل التجارة، الذراع التجاري لبنك التنمية الذي أقامته المنظمة اإلسالمية العالمية لتمويل التجارة، الذراع التجاري لبنك التنمية 

اإلسالمي.اإلسالمي.
٣- مجموعة الخزينة: - مجموعة الخزينة: وتعتني باألسواق المالية والصرف األجنبي، وخدمات وتعتني باألسواق المالية والصرف األجنبي، وخدمات 
المتاجرة، وقد بلغت اســتثمارات البنك المتاجرة، وقد بلغت اســتثمارات البنك ٢٧٫٦٢٧٫٦ مليار ريال سعودي في عام  مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٩٢٠١٩م، م، 

مقارنة بمبلغ مقارنة بمبلغ ٢٤٫١٢٤٫١ مليار ريال سعودي في عام  مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٨٢٠١٨م بارتفاع نسبته م بارتفاع نسبته ١٥١٥% تقريبًا.% تقريبًا.
٤- مجموعــة الوســاطة وإدارة األصــول: - مجموعــة الوســاطة وإدارة األصــول: تؤدي خدمات الوســاطة لتداول تؤدي خدمات الوســاطة لتداول 
األسهم عبر شركة الجزيرة لألســواق المالية (الجزيرة كابيتال) وهي شركة مملوكة األسهم عبر شركة الجزيرة لألســواق المالية (الجزيرة كابيتال) وهي شركة مملوكة 

بالكامل للبنك.بالكامل للبنك.
م خدمات ومنتجات حماية وادخار، وبموجب نظام  م خدمات ومنتجات حماية وادخار، وبموجب نظام يقدّ ٥- التكافل التعاوني: - التكافل التعاوني: يقدّ
التأمين في المملكة العربية الســعودية، فصلــت المجموعة أعمالها في قطاع التأمين التأمين في المملكة العربية الســعودية، فصلــت المجموعة أعمالها في قطاع التأمين 
بالكامل في منشأة تحت مسمى: (شركة الجزيرة تكافل)، ابتداء من بالكامل في منشأة تحت مسمى: (شركة الجزيرة تكافل)، ابتداء من ٢٠٢٠٢٠٢٠/١/١م، م، 

ودخلت في اتفاق اندماج ملزم مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل. ودخلت في اتفاق اندماج ملزم مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل. 
ن االســتثمار في شــركة زميلة، وإيرادات داخلية  ن االســتثمار في شــركة زميلة، وإيرادات داخلية تتضمّ ٦- قطاعات أخر: - قطاعات أخر: تتضمّ

.ومصاريف مستبعدة وربح من بيع عقارات أخر.ومصاريف مستبعدة وربح من بيع عقارات أخر
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١٣٩١٣٩

الهيكل اإلداري لبنك الجزيرةالهيكل اإلداري لبنك الجزيرة

ا للتقرير السنوي للبنك الصادر في ٢٠١٩٢٠١٩م يتكون الهيكل اإلداري للبنك م يتكون الهيكل اإلداري للبنك  ا للتقرير السنوي للبنك الصادر في وفقً وفقً
من مجلس اإلدارة الذي يعد أعلى سلطة في البنك، وعددٍ من اللجان التابعة له، وفريق من مجلس اإلدارة الذي يعد أعلى سلطة في البنك، وعددٍ من اللجان التابعة له، وفريق 
اإلدارة العليا، وتتمثل مســؤوليات مجلس اإلدارة في اعتماد أهداف البنك الرئيسة، اإلدارة العليا، وتتمثل مســؤوليات مجلس اإلدارة في اعتماد أهداف البنك الرئيسة، 
وخططه اإلستراتيجية، واإلشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء البنك وسير العمل فيه. وخططه اإلستراتيجية، واإلشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء البنك وسير العمل فيه. 
ويتبع لمجلــس اإلدارة خمس لجان، هي: اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ويتبع لمجلــس اإلدارة خمس لجان، هي: اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، 
ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة المسؤولية االجتماعية ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة المسؤولية االجتماعية 
لبرنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة»، وتساعد هذه اللجان مجلس اإلدارة في إدارة لبرنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة»، وتساعد هذه اللجان مجلس اإلدارة في إدارة 

أعمال البنك ومراقبتها.أعمال البنك ومراقبتها.
الشركات التابعة والزميلة لبنك الجزيرة:الشركات التابعة والزميلة لبنك الجزيرة:

يتملك بنك الجزيرة عدة شــركات ملكيــة كلية أو جزئية، كشــركة الجزيرة يتملك بنك الجزيرة عدة شــركات ملكيــة كلية أو جزئية، كشــركة الجزيرة 
لألســواق المالية (الجزيرة كابيتال) المملوكة لبنك الجزيرة، وشــركة أمان للتطوير لألســواق المالية (الجزيرة كابيتال) المملوكة لبنك الجزيرة، وشــركة أمان للتطوير 
واالستثمار العقاري، وشــركة أمان لوكالة التأمين، وشركة الجزيرة لألوراق المالية واالستثمار العقاري، وشــركة أمان لوكالة التأمين، وشركة الجزيرة لألوراق المالية 
المحدودة، وجميع هذه الشركات أسست في المملكة العربية السعودية عدا األخيرة المحدودة، وجميع هذه الشركات أسست في المملكة العربية السعودية عدا األخيرة 

فقد أسست في جزر كايمان.فقد أسست في جزر كايمان.
ولعل الشــركة الرائدة من بين تلك الشركات هي شركة الجزيرة كابيتال وهي ولعل الشــركة الرائدة من بين تلك الشركات هي شركة الجزيرة كابيتال وهي 
شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بتاريخ شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بتاريخ ١٤٢٩١٤٢٩/٢/٢٠٢٠هـ - هـ - ٢٠٠٨٢٠٠٨/٢/٢٧٢٧م م 



١٤٠١٤٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

في المملكة العربية الســعودية، وتُعدّ الذراع االســتثماري لبنــك الجزيرة، وتعمل في المملكة العربية الســعودية، وتُعدّ الذراع االســتثماري لبنــك الجزيرة، وتعمل 
بترخيص من هيئة السوق المالية وتحت إشرافها؛ وتقدم خدمات التعامل في األوراق بترخيص من هيئة السوق المالية وتحت إشرافها؛ وتقدم خدمات التعامل في األوراق 
الماليــة بصفة أصيل ووكيل في عــدة مجاالت، ومن المزايا التي تنفرد بها الشــركة الماليــة بصفة أصيل ووكيل في عــدة مجاالت، ومن المزايا التي تنفرد بها الشــركة 
اهتمامها بالبحث وإعداد التقارير في المجال المالي للشــركات والمؤسســات في اهتمامها بالبحث وإعداد التقارير في المجال المالي للشــركات والمؤسســات في 

المملكة.المملكة.
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١٤١١٤١

األداء المالي لبنك الجزيرةاألداء المالي لبنك الجزيرة

حقق بنك الجزيرة نتائج مالية جيدة خالل السنوات الخمس الماضية، وكانت حقق بنك الجزيرة نتائج مالية جيدة خالل السنوات الخمس الماضية، وكانت 
أبرز تلك النتائج في عام أبرز تلك النتائج في عام ٢٠١٩٢٠١٩م كما في الجدول التالي:م كما في الجدول التالي:

جدول رقم (جدول رقم (٦)
األداء المالي للبنك خالل األعوام األداء المالي للبنك خالل األعوام ٢٠١٥٢٠١٥ م -  م - ٢٠١٩٢٠١٩م بماليين الرياالتم بماليين الرياالت(١)

٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٥المؤشرات الماليةالمؤشرات المالية

٤٩٫٦٦٠٤٩٫٦٦٠٤٠٫٨٩٧٤٠٫٨٩٧٣٩٫٧٩٠٣٩٫٧٩٠٤٢٫٠٩٩٤٢٫٠٩٩٤٢٫١٧٤٤٢٫١٧٤صافي التمويالتصافي التمويالت

٨٦٫٥٤٤٨٦٫٥٤٤٧٣٫٠٠٣٧٣٫٠٠٣٦٨٫٢٨٧٦٨٫٢٨٧٦٦٫٣١٩٦٦٫٣١٩٦٣٫٢٦٤٦٣٫٢٦٤إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

٦٢٫٦٩٧٦٢٫٦٩٧٥١٫٨٠٤٥١٫٨٠٤٥٠٫٢٧٨٥٠٫٢٧٨٥١٫٦٠٢٥١٫٦٠٢٤٩٫٧٦٥٤٩٫٧٦٥ودائع العمالءودائع العمالء

٧٤٫٩٥٥٧٤٫٩٥٥٦١٫٧٥٩٦١٫٧٥٩٥٩٫٤٥٩٥٩٫٤٥٩٥٨٫٢١٦٥٨٫٢١٦٥٥٫٨٥١٥٥٫٨٥١إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

١١٫٥٩٠١١٫٥٩٠١١٫٢٤٤١١٫٢٤٤٨٫٨٢٩٨٫٨٢٩٨٫١٠٤٨٫١٠٤٧٫٤١٣٧٫٤١٣حقوق المساهمينحقوق المساهمين

صافي الدخل قبل الضريبة صافي الدخل قبل الضريبة 
والزكاةوالزكاة

١٫١٢٢١٫١٢٢١٫٠٠٠١٫٠٠٠٨٥٨٨٥٨٨٧٢٨٧٢١٫٢٨٧١٫٢٨٧

صافي الدخل بعد الضريبة صافي الدخل بعد الضريبة 
والزكاةوالزكاة

٩٩١٩٩١٣٧٨٣٧٨٨٣٠٨٣٠٧٢٩٧٢٩١٫٢٨٧١٫٢٨٧

٢٫٩٧٧٢٫٩٧٧٢٫٦٦٥٢٫٦٦٥٢٫٥٨٠٢٫٥٨٠٢٫٥١٩٢٫٥١٩٢٫٩٢٢٢٫٩٢٢إجمالي دخل العملياتإجمالي دخل العمليات

المصدر: التقارير السنوية لبنك الجزيرة ٢٠١٥٢٠١٥م - م - ٢٠١٩٢٠١٩م.م. المصدر: التقارير السنوية لبنك الجزيرة    (١)
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ومن الجدول يالحظ ما يأتي: ومن الجدول يالحظ ما يأتي: 
ارتفع إجمالي موجودات البنك بمبلغ ١٣٫٥١٣٫٥ مليار ريال سعودي بنسبة  مليار ريال سعودي بنسبة  ارتفع إجمالي موجودات البنك بمبلغ -   -١
١٨٫٥١٨٫٥% خالل % خالل ٢٠١٩٢٠١٩م إلى م إلى ٨٦٫٥٨٦٫٥ مليار ريال سعودي، مقارنة بمبلغ  مليار ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 

٧٣٧٣ مليار ريال سعودي في نهاية عام  مليار ريال سعودي في نهاية عام ٢٠١٨٢٠١٨م.م.
ارتفع إجمالي المطلوبات بمبلغ ١٣٫٢١٣٫٢ مليار ريال ســعودي أي بنسبة  مليار ريال ســعودي أي بنسبة  ارتفع إجمالي المطلوبات بمبلغ -   -٢
ا في عــام ٢٠١٩٢٠١٩م) مقارنة بمبلغ م) مقارنة بمبلغ  ا في عــام  مليارً ٢١٫٤٢١٫٤% نمو ســنوي (إلى % نمو ســنوي (إلى ٧٥٧٥ مليارً

٦١٫٨٦١٫٨ مليار ريال سعودي في عام  مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٨٢٠١٨ م. م.
ا صافية قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل بلغت  ل البنك أرباحً ســجّ ا صافية قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل بلغت -  ل البنك أرباحً ســجّ  -٣
ا  ا م، ويمثل ذلك ارتفاعً ١٫١٢٢١٫١٢٢ مليون ريال ســعودي في عــام  مليون ريال ســعودي في عــام ٢٠١٩٢٠١٩م، ويمثل ذلك ارتفاعً
قدره قدره ١٢١٫٧١٢١٫٧ مليون ريال، ويمثل نســبة نمــو قدرها  مليون ريال، ويمثل نســبة نمــو قدرها ١٢٫٢١٢٫٢% مقارنة % مقارنة 
باألرباح التي حققها البنــك في عام باألرباح التي حققها البنــك في عام ٢٠١٨٢٠١٨ م. التي بلغت  م. التي بلغت ١٫٠٠٠٫٣١٫٠٠٠٫٣ 

مليون ريال سعودي.مليون ريال سعودي.
بلغ صافــي الدخل بعد الــزكاة وضريبــة الدخل للســنة المنتهية في  بلغ صافــي الدخل بعد الــزكاة وضريبــة الدخل للســنة المنتهية في -   -٤
٣١٣١ ديســمبر  ديســمبر ٢٠١٩٢٠١٩م مبلــغ م مبلــغ ٩٩١٩٩١ مليون ريال ســعودي. ويمثل ذلك  مليون ريال ســعودي. ويمثل ذلك 
ا قدره ٦١٣٦١٣ مليون ريال ســعودي، أي بنسبة  مليون ريال ســعودي، أي بنسبة ١٦٢١٦٢% عن األرباح % عن األرباح  ا قدره ارتفاعً ارتفاعً
التي حققها البنك للسنة المنتهية في التي حققها البنك للسنة المنتهية في ٢٠١٨٢٠١٨م التي بلغت م التي بلغت ٣٧٨٫٣٣٧٨٫٣ مليون  مليون 

ريال سعودي.ريال سعودي.
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٢/٢/٢
نات تحول بنك الجزيرة نات تحول بنك الجزيرةممكّ ممكّ

نات التي كانت من أســباب نجاح  بة بنك الجزيرة بعدد من الممكّ نات التي كانت من أســباب نجاح تميزت تجرِ بة بنك الجزيرة بعدد من الممكّ تميزت تجرِ
بة، وهي: بة، وهي:هذه التجرِ هذه التجرِ

١- وضوح الرؤية لدى مالك بنك الجزيرة:- وضوح الرؤية لدى مالك بنك الجزيرة:
رؤية المشــروعات ووضوحها من أبرز عوامل النجاح، وهي أساس جوهري رؤية المشــروعات ووضوحها من أبرز عوامل النجاح، وهي أساس جوهري 
لســالمة األهداف والسياســات واإلجراءات المتخذة لتحقيقه، وإن رؤية مالك بنك لســالمة األهداف والسياســات واإلجراءات المتخذة لتحقيقه، وإن رؤية مالك بنك 
الجزيرة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تحويله بالكامل إلى مصافّ المؤسســات الجزيرة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تحويله بالكامل إلى مصافّ المؤسســات 
المالية اإلســالمية، مع البعد عن الغموض أو التردد، كما في رفض اختيار أســلوب المالية اإلســالمية، مع البعد عن الغموض أو التردد، كما في رفض اختيار أســلوب 
منهج اإلزاحة الذي يســمح بوجود نافذة إسالمية بجوار النافذة التقليدية، مما يسمح منهج اإلزاحة الذي يســمح بوجود نافذة إسالمية بجوار النافذة التقليدية، مما يسمح 

بطول أمد التحول، أو التعثر في تحقيقه.بطول أمد التحول، أو التعثر في تحقيقه.
وكان وضــوح الرؤية خير معين لتنفيذها على جميع المســتويات اإلدارية في وكان وضــوح الرؤية خير معين لتنفيذها على جميع المســتويات اإلدارية في 
ا بمجلس اإلدارة،  ا من الجمعية العمومية واللجنة الشرعية، ومرورً ا بمجلس اإلدارة، بنك الجزيرة، بدءً ا من الجمعية العمومية واللجنة الشرعية، ومرورً بنك الجزيرة، بدءً
والقيادة التنفيذية، وانتهاء بمديري المجموعات بما فيها المجموعة الشــرعية، وبقية والقيادة التنفيذية، وانتهاء بمديري المجموعات بما فيها المجموعة الشــرعية، وبقية 

موظفي بنك الجزيرة.موظفي بنك الجزيرة.
فقــد جاء فــي محضر اجتمــاع اللجنــة الشــرعية رقــم (فقــد جاء فــي محضر اجتمــاع اللجنــة الشــرعية رقــم (٢٠٢٠) المنعقد في ) المنعقد في 
٢٠٠٢٢٠٠٢/٧/١٠١٠م أثنــاء دعوة الرئيس التنفيذي لبنــك الجزيرة إلى االجتماع، لعرض م أثنــاء دعوة الرئيس التنفيذي لبنــك الجزيرة إلى االجتماع، لعرض 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

مستجدات عملية التحول على مقام اللجنة الشرعية، قول الرئيس التنفيذي: (التأكيد مستجدات عملية التحول على مقام اللجنة الشرعية، قول الرئيس التنفيذي: (التأكيد 
ا في عملية التحول نحو المالية اإلسالمية،  ا في عملية التحول نحو المالية اإلسالمية، على أن إدارة البنك عازمة على المضي قدمً على أن إدارة البنك عازمة على المضي قدمً

وأنه ال تراجع عن هذا القرار). وأنه ال تراجع عن هذا القرار). 
٢- االنسجام والتوافق بين األطراف ذات العالقة:- االنسجام والتوافق بين األطراف ذات العالقة:

مــن عوامل النجاح الجوهريــة لتنفيذ خطة التحول واكتمالها في مدة مناســبة، مــن عوامل النجاح الجوهريــة لتنفيذ خطة التحول واكتمالها في مدة مناســبة، 
االنســجام والتوافق التام بين جميع المستويات اإلدارية العاملة في بنك الجزيرة، سواء االنســجام والتوافق التام بين جميع المستويات اإلدارية العاملة في بنك الجزيرة، سواء 
على مستو الملكية أم اإلدارة، إذ تفانى الجميع في تحقيق هذا الهدف بالتكامل والتعاون على مستو الملكية أم اإلدارة، إذ تفانى الجميع في تحقيق هذا الهدف بالتكامل والتعاون 
في تجاوز التحديات، وإزالة العقبات، ومعالجة اإلشــكاالت، والتنسيق واالنسجام في في تجاوز التحديات، وإزالة العقبات، ومعالجة اإلشــكاالت، والتنسيق واالنسجام في 

أداء األدوار وتنفيذ المهام التي احتاجتها عملية التحول في جميع مراحلها.أداء األدوار وتنفيذ المهام التي احتاجتها عملية التحول في جميع مراحلها.
كما كان للتفهم التام من مقام اللجنة الشــرعية، وأداء المجموعة الشرعية في كما كان للتفهم التام من مقام اللجنة الشــرعية، وأداء المجموعة الشرعية في 
مراعــاة أحوال إدارات بنــك الجزيرة وأوضاعها، والتدرج فــي معالجة المعامالت مراعــاة أحوال إدارات بنــك الجزيرة وأوضاعها، والتدرج فــي معالجة المعامالت 
والعوائد غير المشــروعة، أكبر األثر في تسارع إيقاع التحول بطريقة لم تؤثر على أداء والعوائد غير المشــروعة، أكبر األثر في تسارع إيقاع التحول بطريقة لم تؤثر على أداء 

البنك، ولم تؤخر وصوله للهدف المنشود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.البنك، ولم تؤخر وصوله للهدف المنشود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.
فقــد جاء فــي محضر اجتمــاع اللجنــة الشــرعية رقــم (فقــد جاء فــي محضر اجتمــاع اللجنــة الشــرعية رقــم (٢٢٢٢) المنعقد في ) المنعقد في 
٢٠٠٢٢٠٠٢/١٢١٢/٢٥٢٥م: (بعد عرض نسبة التحول لكل بند من بنود الميزانية للعام م: (بعد عرض نسبة التحول لكل بند من بنود الميزانية للعام ٢٠٠٢٢٠٠٢م م 
مقارنة بالخطط المعتمدة لعملية التحول، رأت اللجنة الشرعية أن نسبة التحول تسير مقارنة بالخطط المعتمدة لعملية التحول، رأت اللجنة الشرعية أن نسبة التحول تسير 

في حدود المعدل المقبول حسب التقرير المالي).في حدود المعدل المقبول حسب التقرير المالي).
كمــا جاء فــي محضر اجتمــاع اللجنــة الشــرعية رقــم (كمــا جاء فــي محضر اجتمــاع اللجنــة الشــرعية رقــم (٢٦٢٦) المنعقد في ) المنعقد في 
٢٠٠٢٢٠٠٢/١٢١٢/٢٤٢٤م: (بنــاء على الشــهادة الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي بشــأن م: (بنــاء على الشــهادة الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي بشــأن 
تحول فروع بنك الجزيرة، فإن اللجنة الشــرعية تقدر هــذا الجهد، وتوجه إدارة بنك تحول فروع بنك الجزيرة، فإن اللجنة الشــرعية تقدر هــذا الجهد، وتوجه إدارة بنك 

.(الجزيرة إلى استكمال تحول مجموعة الخزينة وبقية اإلدارات األخر.(الجزيرة إلى استكمال تحول مجموعة الخزينة وبقية اإلدارات األخر
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وورد في محضر اجتماع اللجنة الشرعية رقم (وورد في محضر اجتماع اللجنة الشرعية رقم (٤٢٤٢) المنعقد في ) المنعقد في ٢٠٠٦٢٠٠٦/١٠١٠/٦م م 
اإلشــارة إلى تحويل جميع العوائد- مهما كان قدرها- الناتجة من تعامالت تقليدية اإلشــارة إلى تحويل جميع العوائد- مهما كان قدرها- الناتجة من تعامالت تقليدية 
غير مشروعة لم تتمكن إدارات البنك من إنهائها بعد هذا التاريخ إلى حساب األعمال غير مشروعة لم تتمكن إدارات البنك من إنهائها بعد هذا التاريخ إلى حساب األعمال 

الخيرية.الخيرية.
٣- مناسبة حجم بنك الجزيرة:- مناسبة حجم بنك الجزيرة:

يعد حجم المؤسســة المالية التقليدية واتســاع تعامالتها وقاعدة عمالئها من يعد حجم المؤسســة المالية التقليدية واتســاع تعامالتها وقاعدة عمالئها من 
التحديــات التي تواجهها فــي عملية التحول إلى المالية اإلســالمية، فإذا كان حجم التحديــات التي تواجهها فــي عملية التحول إلى المالية اإلســالمية، فإذا كان حجم 
ا  ا وقاعدة عمالئه واسعة ومتنوعة، فسوف يؤثر في سرعة التحول تأثيرً ا المؤسسة كبيرً ا وقاعدة عمالئه واسعة ومتنوعة، فسوف يؤثر في سرعة التحول تأثيرً المؤسسة كبيرً
ا، ومن توفيق الله تعالى لبنك الجزيرة أن حجمه حين القرار بالتحول كان مناسبًا  ا، ومن توفيق الله تعالى لبنك الجزيرة أن حجمه حين القرار بالتحول كان مناسبًا ظاهرً ظاهرً

للبدء بعملية التحول بطريقة إيجابية.للبدء بعملية التحول بطريقة إيجابية.
وقد أشــار إلى ذلك رئيس اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة في محضر اجتماع وقد أشــار إلى ذلك رئيس اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة في محضر اجتماع 
: (إن بنك الجزيرة من  : (إن بنك الجزيرة من م قائــالً اللجنة الشــرعية رقم (اللجنة الشــرعية رقم (٢٠٢٠) المنعقد في ) المنعقد في ٢٠٠٢٢٠٠٢/٦/١م قائــالً
أقــدر البنوك على التحول، وذلك لوجود النية لــد القائمين عليه لتحويله لمصرف أقــدر البنوك على التحول، وذلك لوجود النية لــد القائمين عليه لتحويله لمصرف 

إسالمي، كما أن لصغر حجمه دورا إيجابيا في سرعة تحوله).إسالمي، كما أن لصغر حجمه دورا إيجابيا في سرعة تحوله).
د على ذلك عضو اللجنة الشــرعية د. محمد القري، في ورقته عن هذا  د على ذلك عضو اللجنة الشــرعية د. محمد القري، في ورقته عن هذا كما أكَّ كما أكَّ
الموضوع إذ قال: (ساعد في ذلك أن حجم البنك ونشاطاته لم تكن بالحجم الكبير، الموضوع إذ قال: (ساعد في ذلك أن حجم البنك ونشاطاته لم تكن بالحجم الكبير، 

إذ كان يعد من أصغر البنوك في السعودية).إذ كان يعد من أصغر البنوك في السعودية).
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

٣/٢/٢
تحديات تحول بنك الجزيرةتحديات تحول بنك الجزيرة

لم تكن عملية تحول بنك الجزيرة من المالية التقليدية إلى المالية اإلســالمية لم تكن عملية تحول بنك الجزيرة من المالية التقليدية إلى المالية اإلســالمية 
ا من التحديات،  ا من التحديات، باألمر الهين، بل كانت عملية معقدة وطويلة، وواجه البنك أثناءها عددً باألمر الهين، بل كانت عملية معقدة وطويلة، وواجه البنك أثناءها عددً
منها ما هو متعلق بشــؤون البنك الداخلية، ومنهــا ما هو متعلق بأمور أخر خارجية منها ما هو متعلق بشــؤون البنك الداخلية، ومنهــا ما هو متعلق بأمور أخر خارجية 
مرتبطة بالعمالء، أو بالبنوك األخر، أو بالقوانين واألنظمة أو غير ذلك، وفيما يأتي مرتبطة بالعمالء، أو بالبنوك األخر، أو بالقوانين واألنظمة أو غير ذلك، وفيما يأتي 

استعراض بعض هذه التحديات.استعراض بعض هذه التحديات.
التحدي األول: الخطة واتخاذ القرار:التحدي األول: الخطة واتخاذ القرار:

إن صياغة إستراتيجية التحول، ووضع خطة للتحول تأخذ في االعتبار حجم البنك إن صياغة إستراتيجية التحول، ووضع خطة للتحول تأخذ في االعتبار حجم البنك 
والعاملين فيه، والبيئة القانونية التي يعمل فيها، وتعديل السياســات واإلجراءات لتتالءم والعاملين فيه، والبيئة القانونية التي يعمل فيها، وتعديل السياســات واإلجراءات لتتالءم 
مع طبيعة عمل البنك الجديدة هي أولــى الصعوبات أمام تحول بنك الجزيرة إلى المالية مع طبيعة عمل البنك الجديدة هي أولــى الصعوبات أمام تحول بنك الجزيرة إلى المالية 
اإلســالمية، وكان التحدي األكبر هو القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البنك عام اإلســالمية، وكان التحدي األكبر هو القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البنك عام ١٩٩٧١٩٩٧م م 
لتحويل البنك إلى المالية اإلسالمية، إيمانًا منه بأهمية التعامل وفق معايير تجارية واضحة.لتحويل البنك إلى المالية اإلسالمية، إيمانًا منه بأهمية التعامل وفق معايير تجارية واضحة.
يضاف إلــى ذلك أن وضع صناعة المالية اإلســالمية حينها ال تشــجع على يضاف إلــى ذلك أن وضع صناعة المالية اإلســالمية حينها ال تشــجع على 
التحول، لقلة البدائل واإلمكانات في تقديم الحلول المالية المتكاملة، ومع ذلك بدأ التحول، لقلة البدائل واإلمكانات في تقديم الحلول المالية المتكاملة، ومع ذلك بدأ 
البنك في عملية التحول إلى أن وصل إلى عام البنك في عملية التحول إلى أن وصل إلى عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وهو الوقت الذي أعلن البنك م، وهو الوقت الذي أعلن البنك 

فيه عن استعداده لتقديم الخدمات المالية اإلسالمية.فيه عن استعداده لتقديم الخدمات المالية اإلسالمية.
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١٤٧١٤٧

ثم أُعتمدت إستراتيجية أسهمت في تطوير أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة ثم أُعتمدت إستراتيجية أسهمت في تطوير أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية من قبل البنك، فحلت محل األدوات التقليدية، وفي النهاية تحقق الهدف اإلسالمية من قبل البنك، فحلت محل األدوات التقليدية، وفي النهاية تحقق الهدف 
وتحول بنك الجزيرة من بنك تقليدي إلى بنك يمارس أعماله وفق أحكام الشــريعة وتحول بنك الجزيرة من بنك تقليدي إلى بنك يمارس أعماله وفق أحكام الشــريعة 

اإلسالمية ومبادئها.اإلسالمية ومبادئها.
التحدي الثاني: ابتكار وتطوير المنتجات الشرعية:التحدي الثاني: ابتكار وتطوير المنتجات الشرعية:

غياب أي منتجات شــرعية بديلة جاهزة للتسويق، يمكن التعامل بها وتحقيق غياب أي منتجات شــرعية بديلة جاهزة للتسويق، يمكن التعامل بها وتحقيق 
العوائد للبنك كان من أكثر التحديات التي واجهت بنك الجزيرة في بدايات التحول، العوائد للبنك كان من أكثر التحديات التي واجهت بنك الجزيرة في بدايات التحول، 
وهو مــن التحديات الجوهرية، فلــن يصلح التحول بدون هــذه المنتجات، وليس وهو مــن التحديات الجوهرية، فلــن يصلح التحول بدون هــذه المنتجات، وليس 
اإلشكال في القدرة على استحداث منتجات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة، وإنما اإلشكال في القدرة على استحداث منتجات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة، وإنما 
فيما بعد ذلك من النجاح في التســويق للمنتجات، وإقناع العمالء وقبولهم وإقبالهم فيما بعد ذلك من النجاح في التســويق للمنتجات، وإقناع العمالء وقبولهم وإقبالهم 

عليها، واستمرار نمو الطلب عليها.عليها، واستمرار نمو الطلب عليها.
ولذلك كان من الضروري ضمن عملية التحول أن ينشــأ في البنك إدارة تهتم ولذلك كان من الضروري ضمن عملية التحول أن ينشــأ في البنك إدارة تهتم 
بتطوير المنتجات وتسويقها للعمالء بحيث تكون محل قبول، وتتماشى مع أمنياتهم بتطوير المنتجات وتسويقها للعمالء بحيث تكون محل قبول، وتتماشى مع أمنياتهم 
ورغباتهــم؛ ألن غالبية العمالء إما مترددون في التعامل مع المؤسســات المالية، أو ورغباتهــم؛ ألن غالبية العمالء إما مترددون في التعامل مع المؤسســات المالية، أو 
أنهــم ال يدركون الفروق المؤثرة بين المنتجات التقليدية واإلســالمية، فتراعى عدة أنهــم ال يدركون الفروق المؤثرة بين المنتجات التقليدية واإلســالمية، فتراعى عدة 
اعتبارات في ذلك، أبرزها: مراعاة جذب المنتج للعمالء وإثرائه، واإلجابة عن جميع اعتبارات في ذلك، أبرزها: مراعاة جذب المنتج للعمالء وإثرائه، واإلجابة عن جميع 

تساؤالت العمالء، وتحقيق المنتج ألهداف الشريعة اإلسالمية األخالقية.تساؤالت العمالء، وتحقيق المنتج ألهداف الشريعة اإلسالمية األخالقية.
ويمكــن القول بأن بنــك الجزيرة ضمن منهج اإلحالل الــذي اختاره لعملية ويمكــن القول بأن بنــك الجزيرة ضمن منهج اإلحالل الــذي اختاره لعملية 
التحول، ســعى في ابتكار منتجات جديــدة متوافقة مع الشــريعة، ولم يقتصر على التحول، ســعى في ابتكار منتجات جديــدة متوافقة مع الشــريعة، ولم يقتصر على 
ا  ا تحوير المنتجات التقليدية لجعلها متوافقة شكليا مع الشريعة اإلسالمية، بل إن عددً تحوير المنتجات التقليدية لجعلها متوافقة شكليا مع الشريعة اإلسالمية، بل إن عددً
ا أساســيا من قائمة منتجات المؤسســات المالية  ا أساســيا من قائمة منتجات المؤسســات المالية مــن المنتجات التي تُعدُّ اليوم جزءً مــن المنتجات التي تُعدُّ اليوم جزءً



١٤٨١٤٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ا في هذا المجال، مثل عدد من  ا رائدً ا في هذا المجال، مثل عدد من اإلســالمية، تعود إلى بنك الجزيرة باعتباره بنكً ا رائدً اإلســالمية، تعود إلى بنك الجزيرة باعتباره بنكً
منتجات التمويل، والمنتجات االستثمارية، ومنتجات الخزينة اإلسالمية، ومنتجات منتجات التمويل، والمنتجات االستثمارية، ومنتجات الخزينة اإلسالمية، ومنتجات 

التأمين التكافلي.التأمين التكافلي.
وقد اجتهد بنك الجزيرة في تطوير المنصة االستثمارية للتداول، وكان يحتفظ وقد اجتهد بنك الجزيرة في تطوير المنصة االستثمارية للتداول، وكان يحتفظ 
بحصة بحصة ٢٤٢٤% من الســوق مع كونه حينها من أصغر البنوك العاملة في المملكة العربية % من الســوق مع كونه حينها من أصغر البنوك العاملة في المملكة العربية 
الســعودية، ومن المعلوم أنه ال توجــد حماية حقوق ملكية فكريــة للمنتج المالي، الســعودية، ومن المعلوم أنه ال توجــد حماية حقوق ملكية فكريــة للمنتج المالي، 
فيجري استنســاخه من بنوك أخر، مع ما يســتهلكه تطويــر المنتج من مال ووقت فيجري استنســاخه من بنوك أخر، مع ما يســتهلكه تطويــر المنتج من مال ووقت 
وجهد، لكن بعد طرح المنتج يتفاجأ البنك بأن المؤسســات المالية األخر نسخت وجهد، لكن بعد طرح المنتج يتفاجأ البنك بأن المؤسســات المالية األخر نسخت 
بة نفسها، واس تفادت في تحقيق العوائد من المنتج دون أن تبذل فيه الجهود التي  بة نفسها، واس تفادت في تحقيق العوائد من المنتج دون أن تبذل فيه الجهود التي التجرِ التجرِ

بذلها المطور األول للمنتج.بذلها المطور األول للمنتج.
وبمــا أن عملية ابتكار المنتجات وتطويرها عمليــة مرهقة ومكلفة ماليا، وفي وبمــا أن عملية ابتكار المنتجات وتطويرها عمليــة مرهقة ومكلفة ماليا، وفي 
الجهد والوقت والفكر، وبمــا أن المبتكر إذا علم أنه ليس البتكاره حماية من تقليده الجهد والوقت والفكر، وبمــا أن المبتكر إذا علم أنه ليس البتكاره حماية من تقليده 
وتكراره، فإن عجلة االبتكار والتطوير ســتتأخر، وهذا بدوره ســينعكس ســلبًا على وتكراره، فإن عجلة االبتكار والتطوير ســتتأخر، وهذا بدوره ســينعكس ســلبًا على 
تطور صناعة المالية اإلســالمية ونموها، وعليه فقد قدمت المجموعة الشــرعية في تطور صناعة المالية اإلســالمية ونموها، وعليه فقد قدمت المجموعة الشــرعية في 
بنك الجزيرة ممثلة في رئيســها الســابق د. محمد بن دماس الغامدي، في اجتماع له بنك الجزيرة ممثلة في رئيســها الســابق د. محمد بن دماس الغامدي، في اجتماع له 
ا بإنشاء مركز مستقل لتطوير المنتجات، ويكون  ا بإنشاء مركز مستقل لتطوير المنتجات، ويكون مع البنك المركزي السعودي مقترحً مع البنك المركزي السعودي مقترحً
تمويل المركز من جميع البنوك، حتى يســتفيد من ابتكارات المركز جميع البنوك مما تمويل المركز من جميع البنوك، حتى يســتفيد من ابتكارات المركز جميع البنوك مما 
ســيكون له األثر الكبير والمتسارع في تسهيل أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة ســيكون له األثر الكبير والمتسارع في تسهيل أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة 

المالية اإلسالمية، وهو ابتكار المنتجات وتطويرها.المالية اإلسالمية، وهو ابتكار المنتجات وتطويرها.
التحدي الثالث: الموارد البشرية:التحدي الثالث: الموارد البشرية:

ة زوايا، مثل رفــع الوعي لد الموارد البشــرية  ة زوايا، مثل رفــع الوعي لد الموارد البشــرية ويشــمل هذا التحدي عــدّ ويشــمل هذا التحدي عــدّ
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١٤٩١٤٩

بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، واســتقطاب الطاقات البشرية بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، واســتقطاب الطاقات البشرية 
المؤهلــة في هذه الصناعة، ومن ناحيــة أخر تأهيل الكوادر البشــرية العاملة أثناء المؤهلــة في هذه الصناعة، ومن ناحيــة أخر تأهيل الكوادر البشــرية العاملة أثناء 

مرحلة التحول وتدريبها.مرحلة التحول وتدريبها.
إن انخفاض مستو وضوح الرؤية في البداية لد العاملين في البنك التقليدي إن انخفاض مستو وضوح الرؤية في البداية لد العاملين في البنك التقليدي 
ناتج من ممارسة عملهم وفق قواعد وقوانين المالية التقليدية، دون أي تصور لوجود ناتج من ممارسة عملهم وفق قواعد وقوانين المالية التقليدية، دون أي تصور لوجود 
عالقة تعاقدية بين البنك والعميل إال عالقة الدائن بالمدين، وبال تصور لوجود عقود عالقة تعاقدية بين البنك والعميل إال عالقة الدائن بالمدين، وبال تصور لوجود عقود 
بين البنك والعميل إال عقود القــروض التقليدية، وقد نجح بنك الجزيرة أثناء عملية بين البنك والعميل إال عقود القــروض التقليدية، وقد نجح بنك الجزيرة أثناء عملية 
التحول في تجاوز هذا التحدي، من خالل االهتمام بكل منســوبي البنك، وإقناعهم التحول في تجاوز هذا التحدي، من خالل االهتمام بكل منســوبي البنك، وإقناعهم 

بتبني المالية اإلسالمية، والسعي في تحقيقها، باعتبارها مسؤولية كل فرد منهم.بتبني المالية اإلسالمية، والسعي في تحقيقها، باعتبارها مسؤولية كل فرد منهم.
وإن منهــج اإلحالل الذي اختاره بنك الجزيرة فــي عملية التحول، أنجح من وإن منهــج اإلحالل الذي اختاره بنك الجزيرة فــي عملية التحول، أنجح من 
ا من موظفي البنك يهتم بالخدمات المالية اإلسالمية،  ا من موظفي البنك يهتم بالخدمات المالية اإلسالمية، منهج اإلزاحة الذي يجعل فريقً منهج اإلزاحة الذي يجعل فريقً
ا آخر يســتمر في تقديم الخدمات المالية التقليديــة، فيصبح في البنك الواحد  ا آخر يســتمر في تقديم الخدمات المالية التقليديــة، فيصبح في البنك الواحد وفريقً وفريقً

فريقان يتزاحمان في تسويق منتجاتهما وكسب عمالئهما.فريقان يتزاحمان في تسويق منتجاتهما وكسب عمالئهما.
وقد أخذ رفع الوعي بالمالية اإلســالمية للعاملين في بنــك الجزيرة مدة من وقد أخذ رفع الوعي بالمالية اإلســالمية للعاملين في بنــك الجزيرة مدة من 
الزمن أقيمت فيها العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية واالجتماعات التعليمية، الزمن أقيمت فيها العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية واالجتماعات التعليمية، 
وقد كان من ضمن البرامج التدريبية دورة بعنوان: (أساسيات المصرفية اإلسالمية)، وقد كان من ضمن البرامج التدريبية دورة بعنوان: (أساسيات المصرفية اإلسالمية)، 
وهي إلزامية لجميع العاملين في بنك الجزيرة حتى على مستو المديرين التنفيذيين، وهي إلزامية لجميع العاملين في بنك الجزيرة حتى على مستو المديرين التنفيذيين، 

فال مناص من اجتيازها.فال مناص من اجتيازها.
كما عقــد برنامج تدريبي متقــدم لمن لهــم عالقة بالمنتجــات وتطويرها، كما عقــد برنامج تدريبي متقــدم لمن لهــم عالقة بالمنتجــات وتطويرها، 
ودورات أخر متخصصة لكل إدارة من اإلدارات حسب مجال عملها، شملت عدة ودورات أخر متخصصة لكل إدارة من اإلدارات حسب مجال عملها، شملت عدة 
مجاالت، مثل: التمويل المصرفي لألفراد والتمويل المصرفي للشــركات، وكذلك مجاالت، مثل: التمويل المصرفي لألفراد والتمويل المصرفي للشــركات، وكذلك 



١٥٠١٥٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

برنامج: (مصرفيو الغد) الذي يتضمــن دورات داخلية وخارجية للعاملين في البنك برنامج: (مصرفيو الغد) الذي يتضمــن دورات داخلية وخارجية للعاملين في البنك 
باإلضافة إلى برنامج (تدريب الوســطاء)، وبرنامج (التدريــب التقني) بالتعاون مع باإلضافة إلى برنامج (تدريب الوســطاء)، وبرنامج (التدريــب التقني) بالتعاون مع 

.(.(SMBSMB) شركة الحاسبات اآللية) شركة الحاسبات اآللية
التحدي الرابع: األنظمة التقنية والمحاسبية: التحدي الرابع: األنظمة التقنية والمحاسبية: 

إن عدم وجــود األنظمة البرمجية والمحاســبية المناســبة لمعامالت المالية إن عدم وجــود األنظمة البرمجية والمحاســبية المناســبة لمعامالت المالية 
اإلسالمية، من أبرز التحديات التي واجهها بنك الجزيرة في عملية التحول عند تطبيق اإلسالمية، من أبرز التحديات التي واجهها بنك الجزيرة في عملية التحول عند تطبيق 
منتجات المالية اإلسالمية وتشــغيلها، وكان بنك الجزيرة يعتمد في ذاك الوقت على منتجات المالية اإلسالمية وتشــغيلها، وكان بنك الجزيرة يعتمد في ذاك الوقت على 
البرنامج التكنولوجي، والنظم الحاسوبية بما فيها البرمجيات واإلجراءات فهي كلها البرنامج التكنولوجي، والنظم الحاسوبية بما فيها البرمجيات واإلجراءات فهي كلها 
مستندة إلى الهيكل التشــغيلي التقليدي الذي يقوم على مبدأ اإلقراض واالقتراض، مستندة إلى الهيكل التشــغيلي التقليدي الذي يقوم على مبدأ اإلقراض واالقتراض، 
وهو ما ال يســمح لها بتوفير التقارير اإلحصائية، والمعلومات والبيانات التي تساعد وهو ما ال يســمح لها بتوفير التقارير اإلحصائية، والمعلومات والبيانات التي تساعد 

المجموعة الشرعية واللجنة الشرعية على تطوير المنتجات ومراقبتها.المجموعة الشرعية واللجنة الشرعية على تطوير المنتجات ومراقبتها.
ولهذا كان من الصعب االســتفادة من إمكانات هذه األنظمة البرمجية لتطبيق ولهذا كان من الصعب االســتفادة من إمكانات هذه األنظمة البرمجية لتطبيق 
ل إحداث تغيير في األنظمة  ل إحداث تغيير في األنظمة المنتجات المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، وقد شــكّ المنتجات المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، وقد شــكّ
ا، إال أن البنك لم ينتهج اإلســتراتيجية الفعالة للتغلب  ا ومكلفً ــا كبيرً ا، إال أن البنك لم ينتهج اإلســتراتيجية الفعالة للتغلب البرمجية تحديً ا ومكلفً ــا كبيرً البرمجية تحديً

ا تكاليف على مد مدة التحول. ا تكاليف على مد مدة التحول.على هذا التحدي فحسب، بل خصص لها أيضً على هذا التحدي فحسب، بل خصص لها أيضً
فعلى سبيل المثال: استعيض عن منتج القرض الشخصي بمنتج (دينار) القائم فعلى سبيل المثال: استعيض عن منتج القرض الشخصي بمنتج (دينار) القائم 
-كما سبق في موضعه من الدراسة- على منتج التمويل بعقد المرابحة، وأدخلت قيود -كما سبق في موضعه من الدراسة- على منتج التمويل بعقد المرابحة، وأدخلت قيود 
محاســبية، وعدلت وأضيفت إلى النظم الحاســوبية المطورة، ووضعت السياسات محاســبية، وعدلت وأضيفت إلى النظم الحاســوبية المطورة، ووضعت السياسات 

واإلجراءات الالزمة لضمان تطبيق المنتج بما يتفق مع قرارات اللجنة الشرعية.واإلجراءات الالزمة لضمان تطبيق المنتج بما يتفق مع قرارات اللجنة الشرعية.
التحدي الخامس: المواءمة بين األصول والخصوم:التحدي الخامس: المواءمة بين األصول والخصوم:

مــن التحديات التي واجهت عمليــة تحول بنك الجزيرة، النمو الســريع في مــن التحديات التي واجهت عمليــة تحول بنك الجزيرة، النمو الســريع في 
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جانب الخصوم اإلســالمية من ميزانية البنك، ويقصد بالخصوم اإلســالمية الودائع جانب الخصوم اإلســالمية من ميزانية البنك، ويقصد بالخصوم اإلســالمية الودائع 
الجارية والودائع االستثمارية التي يتلقاها البنك بناء على عقود شرعية، ومن المعلوم الجارية والودائع االستثمارية التي يتلقاها البنك بناء على عقود شرعية، ومن المعلوم 
أن أساســيات اإلدارة البنكية تقوم على المواءمة بين األصول والخصوم، والخصوم أن أساســيات اإلدارة البنكية تقوم على المواءمة بين األصول والخصوم، والخصوم 
اإلسالمية ال يستطيع البنك استخدامها في تمويالت تقليدية، فإن لم تكن قدرة البنك اإلسالمية ال يستطيع البنك استخدامها في تمويالت تقليدية، فإن لم تكن قدرة البنك 
على توليد األصول كافية الســتيعاب النمو السريع في الخصوم، فإن ذلك يؤدي إلى على توليد األصول كافية الســتيعاب النمو السريع في الخصوم، فإن ذلك يؤدي إلى 
ظهور مشــكلة زيادة السيولة، وهذه المشــكلة عانت منها البنوك اإلسالمية في تلك ظهور مشــكلة زيادة السيولة، وهذه المشــكلة عانت منها البنوك اإلسالمية في تلك 
المرحلــة؛ ألن عملية تطوير المنتجات وإعداد اإلجــراءات وبخاصة ما يتعلّق بإدارة المرحلــة؛ ألن عملية تطوير المنتجات وإعداد اإلجــراءات وبخاصة ما يتعلّق بإدارة 
المخاطــر في عملية توليد األصول لم تواكب معــدل النمو في الخصوم، فعانى بنك المخاطــر في عملية توليد األصول لم تواكب معــدل النمو في الخصوم، فعانى بنك 
الجزيرة حينها بما يسمى بالسيولة الفائضة، وال يخفى أن فرص استخدام هذه السيولة الجزيرة حينها بما يسمى بالسيولة الفائضة، وال يخفى أن فرص استخدام هذه السيولة 
الفائضة متوافرة في المعامالت التقليدية، إال أن بنك الجزيرة ال يســتطيع استخدامها الفائضة متوافرة في المعامالت التقليدية، إال أن بنك الجزيرة ال يســتطيع استخدامها 
في تمويالت على أســاس الفائدة واســتثمارات في أوراق ماليــة تقليدية، بناء على في تمويالت على أســاس الفائدة واســتثمارات في أوراق ماليــة تقليدية، بناء على 

توجيهات اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة.توجيهات اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة.
التحدي السادس: اختالف االجتهادات الشرعية:التحدي السادس: اختالف االجتهادات الشرعية:

من ضمن التحديات التي واجهت بنك الجزيرة اختالف االجتهادات الشرعية من ضمن التحديات التي واجهت بنك الجزيرة اختالف االجتهادات الشرعية 
في منتجات المالية اإلسالمية، ال سيما إذا كان هذا االختالف بين اللجنة الشرعية في في منتجات المالية اإلسالمية، ال سيما إذا كان هذا االختالف بين اللجنة الشرعية في 
بنك الجزيرة واللجان الشرعية للبنوك المتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية بنك الجزيرة واللجان الشرعية للبنوك المتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

العاملة في المملكة العربية السعودية.العاملة في المملكة العربية السعودية.
ومن تطبيقات ذلك: ومن تطبيقات ذلك: أن ثالثة من هذه البنوك أجازت لجانها الشرعية صيغة معينة أن ثالثة من هذه البنوك أجازت لجانها الشرعية صيغة معينة 
لتمويل جماعي لقطاع الشــركات، ولم توافق عليه اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة، لتمويل جماعي لقطاع الشــركات، ولم توافق عليه اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة، 
مع أن بعض أعضائها هم أعضاء في بعض اللجان الشــرعية لتلك البنوك، وكان رأي مع أن بعض أعضائها هم أعضاء في بعض اللجان الشــرعية لتلك البنوك، وكان رأي 
اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة بأن القرار هناك صدر باألغلبية، ومهما يكن من أمر، اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة بأن القرار هناك صدر باألغلبية، ومهما يكن من أمر، 

فقد كان ينتج عن مثل هذا االختالف تحديات عملية تواجه مسيرة البنك.فقد كان ينتج عن مثل هذا االختالف تحديات عملية تواجه مسيرة البنك.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

التحدي السابع: التعامل مع عوائد العقود التقليدية قبل إتمام عملية التحول:التحدي السابع: التعامل مع عوائد العقود التقليدية قبل إتمام عملية التحول:
طريقــة التعامل مع العوائــد المحرمة كان من ضمن التحديــات أثناء مراحل طريقــة التعامل مع العوائــد المحرمة كان من ضمن التحديــات أثناء مراحل 
ا، لم يتمكن بنك الجزيرة من  ا، لم يتمكن بنك الجزيرة من التحول، وهذه العوائد ناتجة إما من عقود تقليدية أساسً التحول، وهذه العوائد ناتجة إما من عقود تقليدية أساسً
ا عن أخطاء في بدايات تطبيق المنتجات المتوافقة مع أحكام  ا عن أخطاء في بدايات تطبيق المنتجات المتوافقة مع أحكام تصحيحها، أو كان ناتجً تصحيحها، أو كان ناتجً
الشــريعة اإلسالمية، بســبب ضعف التأهيل كما ســبق، ونتيجة للمراجعة والتدقيق الشــريعة اإلسالمية، بســبب ضعف التأهيل كما ســبق، ونتيجة للمراجعة والتدقيق 

الشرعي من قبل المجموعة الشرعية ممثلة في قسم المطابقة الشرعية.الشرعي من قبل المجموعة الشرعية ممثلة في قسم المطابقة الشرعية.
ن بنك الجزيرة بفضل الله تعالى، ثم بتوجيه من اللجنة الشــرعية في  ن بنك الجزيرة بفضل الله تعالى، ثم بتوجيه من اللجنة الشــرعية في وقد تمكّ وقد تمكّ
البنــك، من تجاوز هذا التحــدي البنــك، من تجاوز هذا التحــدي قبل إتمام عملية التحولقبل إتمام عملية التحول وذلــك بترجيح أصحاب  وذلــك بترجيح أصحاب 
الفضيلة أعضاء اللجنة الشــرعية االجتهاد الفقهي بشأن كسب المال الحرام المستند الفضيلة أعضاء اللجنة الشــرعية االجتهاد الفقهي بشأن كسب المال الحرام المستند 
إلى قوله تعالى: إلى قوله تعالى: نث   =   <   ?   @   H   G   F   E   D   C   B   A مث(١)، ، 

ا إلى قوله تعالى: نث   ®   ¯   °    ا إلى قوله تعالى: على االجتهاد الفقهي اآلخر الذي كان مستندً على االجتهاد الفقهي اآلخر الذي كان مستندً
±   μ   ´   ³   ²   ¶   ¸   مث(٢).

وقد جر بعد التحول اعتماد تخصيص حساب مستقل للعوائد غير المشروعة، وقد جر بعد التحول اعتماد تخصيص حساب مستقل للعوائد غير المشروعة، 
وتجنيــب هذه العوائد بناء على توجيه اللجنة الشــرعية، ويصرف منه في أوجه النفع وتجنيــب هذه العوائد بناء على توجيه اللجنة الشــرعية، ويصرف منه في أوجه النفع 
العام بناء على ما تعتمده اللجنة الشــرعية، وال يستفيد البنك ماديا منها، وقد جاء هذا العام بناء على ما تعتمده اللجنة الشــرعية، وال يستفيد البنك ماديا منها، وقد جاء هذا 
ا  مع االجتهادات الفقهية الجماعية الصادرة بهذا الشأن، التي تعمل عليها جميع  ا  مع االجتهادات الفقهية الجماعية الصادرة بهذا الشأن، التي تعمل عليها جميع توافقً توافقً

المؤسسات المالية اإلسالمية.المؤسسات المالية اإلسالمية.

سورة البقرة، اآلية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، اآلية:   سورة البقرة:، اآلية: ٢٧٩٢٧٩.(١)  سورة البقرة:، اآلية:    (٢)



الحوكمة الشرعية
للتحول إلى المالية اإلسالمية
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توطئةتوطئة

تتميــز عملية التحول بأنها تحتاج إلى كثير مــن التخطيط واالبتكار والتطوير، تتميــز عملية التحول بأنها تحتاج إلى كثير مــن التخطيط واالبتكار والتطوير، 
وهــذا يقتضي أن ينهض بها فريق يجمع بين الفقه الشــرعي فــي المعامالت المالية وهــذا يقتضي أن ينهض بها فريق يجمع بين الفقه الشــرعي فــي المعامالت المالية 
والمعرفة والخبرة بالعمل البنكي ومنتجاته، ولكي تكون عملية التحول جادة وفاعلة والمعرفة والخبرة بالعمل البنكي ومنتجاته، ولكي تكون عملية التحول جادة وفاعلة 

فإنها البد أن تنضبط بمعايير الحوكمة الشرعية.فإنها البد أن تنضبط بمعايير الحوكمة الشرعية.
لذا تطلّب العمل على تحول بنك الجزيرة تأســيس إدارة الخدمات المصرفية لذا تطلّب العمل على تحول بنك الجزيرة تأســيس إدارة الخدمات المصرفية 
اإلسالمية في البنك (كما سبقت اإلشارة إليه) تتولى وضع الخطط والتطوير واالبتكار اإلسالمية في البنك (كما سبقت اإلشارة إليه) تتولى وضع الخطط والتطوير واالبتكار 
لتحول البنك، ومن أجل ذلك اســتقطب إليها الدكتور محمــد بن دماس الغامدي، لتحول البنك، ومن أجل ذلك اســتقطب إليها الدكتور محمــد بن دماس الغامدي، 
ا،  ا، األستاذ في قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابقً األستاذ في قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابقً
الــذي جمع مع تخصصه األكاديمــي خبرته العملية في شــركة الراجحي المصرفية الــذي جمع مع تخصصه األكاديمــي خبرته العملية في شــركة الراجحي المصرفية 

لالستثمار (مصرف الراجحي حاليًا).لالستثمار (مصرف الراجحي حاليًا).
فتولى د. محمد الغامدي إدارة عملية التحول من الناحية الشــرعية والتنســيق فتولى د. محمد الغامدي إدارة عملية التحول من الناحية الشــرعية والتنســيق 
بهذا الشــأن، وكانت عملية تطويــر المنتجات من أعقد المهام التــي واجهت إدارة بهذا الشــأن، وكانت عملية تطويــر المنتجات من أعقد المهام التــي واجهت إدارة 
التحول؛ ألنها تحتاج إلى بحث وتطوير وخبرة عالية، إضافة إ لى أن المطور سيتحمل التحول؛ ألنها تحتاج إلى بحث وتطوير وخبرة عالية، إضافة إ لى أن المطور سيتحمل 

تكاليف التطوير السوقية، مما سيترتب على عملية التطوير تكاليف إضافية.تكاليف التطوير السوقية، مما سيترتب على عملية التطوير تكاليف إضافية.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

١/٣/٢
اللجنة الشرعيةاللجنة الشرعية(١)

تأسيس اللجنة الشرعية:تأسيس اللجنة الشرعية:
من أهم أســباب نجــاح عملية التحول فــي بنك الجزيرة قيامها على أســس من أهم أســباب نجــاح عملية التحول فــي بنك الجزيرة قيامها على أســس 
الحوكمة الشــرعية، ومن أهمها تأسيس اللجنة الشــرعية التي تشرف على خطوات الحوكمة الشــرعية، ومن أهمها تأسيس اللجنة الشــرعية التي تشرف على خطوات 
التحول ومنتجات البنك وعملياته، ولم يقتصر عملها على اإلشــراف فحســب، بل التحول ومنتجات البنك وعملياته، ولم يقتصر عملها على اإلشــراف فحســب، بل 
شــملت المتابعة والمراجعة والمراقبــة للتأكد من التزام البنــك بالخطوات العملية شــملت المتابعة والمراجعة والمراقبــة للتأكد من التزام البنــك بالخطوات العملية 

والمرحلية للتحول إلى المالية اإلسالمية.والمرحلية للتحول إلى المالية اإلسالمية.
وقد كونت لجنة استشارية تحضيرية في عام وقد كونت لجنة استشارية تحضيرية في عام ١٩٩٨١٩٩٨م، من الدكتور عبد الستار م، من الدكتور عبد الستار 
بــن عبد الكريم أبو غدة بــن عبد الكريم أبو غدة ، والدكتور محمد بن علي القري، إضافة إلى الدكتور ، والدكتور محمد بن علي القري، إضافة إلى الدكتور 
ا، وروعي في اختيار كل من الدكتور عبد الســتار أبو  ا، وروعي في اختيار كل من الدكتور عبد الســتار أبو محمد بن دماس الغامدي مقررً محمد بن دماس الغامدي مقررً
غدة والدكتور محمد القري، الخبرة العلمية لكل منها، إذ عمل الدكتور عبد الســتار غدة والدكتور محمد القري، الخبرة العلمية لكل منها، إذ عمل الدكتور عبد الســتار 
أبو غدة في مجموعة البركة المصرفية، وعمل الدكتور محمد القري في البنك األهلي أبو غدة في مجموعة البركة المصرفية، وعمل الدكتور محمد القري في البنك األهلي 

جر في هذه الدراسة استخدام مصطلح (اللجنة الشرعية) موافقة لما جاء في (إطار  جر في هذه الدراسة استخدام مصطلح (اللجنة الشرعية) موافقة لما جاء في (إطار    (١)
الحوكمة الشــرعية للمصــارف والبنوك المحلية العملة فــي المملكة) الصادر عن الحوكمة الشــرعية للمصــارف والبنوك المحلية العملة فــي المملكة) الصادر عن 
ا  ا م، وقد كان يطلق عليها ســابقً البنك المركزي الســعودي في فبراير من عام البنك المركزي الســعودي في فبراير من عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م، وقد كان يطلق عليها ســابقً

(الهيئة الشرعية).(الهيئة الشرعية).
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التجــاري، ووضعت هذه اللجنة خطة التحول مع اإلشــراف على تنفيذها، إلى حين التجــاري، ووضعت هذه اللجنة خطة التحول مع اإلشــراف على تنفيذها، إلى حين 
تكوين اللجنة الشــرعية للبنك، كما تولت اللجنة االستشــارية مهام اللجنة الشرعية تكوين اللجنة الشــرعية للبنك، كما تولت اللجنة االستشــارية مهام اللجنة الشرعية 

للبنك حتى تكوينها.للبنك حتى تكوينها.
ثم كونت اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة عام ثم كونت اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة عام ٢٠٠٠٢٠٠٠م من:م من:

معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيععبد الله بن سليمان المنيع (من  (من ٢٠٠٠٢٠٠٠م حتى اآلن).م حتى اآلن). معالي الشيخ -   -١
معالي الشيخ أ.د.عبد الله بن محمد المطلقأ.د.عبد الله بن محمد المطلق (من  (من ٢٠٠٠٢٠٠٠م حتى اآلن).م حتى اآلن). معالي الشيخ -   -٢

فضيلة الدكتور محمد بن علي القري محمد بن علي القري (من (من ٢٠٠٠٢٠٠٠م حتى اآلن).م حتى اآلن). فضيلة الدكتور -   -٣
فضيلة الدكتور عبد الستار بن عبد الكريم أبو غدةعبد الستار بن عبد الكريم أبو غدة  (من  (من ٢٠٠٠٢٠٠٠م م  فضيلة الدكتور -   -٤

حتى حتى ٢٠١٨٢٠١٨م).م).
فضيلة الدكتور حمزة بن حسين الفعرحمزة بن حسين الفعر ( (٢٠٠٠٢٠٠٠م حتى م حتى ٢٠١٤٢٠١٤م).م). فضيلة الدكتور -   -٥

وكان فضيلة الدك تور وكان فضيلة الدك تور محمد بن دماس الغامديمحمد بن دماس الغامدي مقرر اللجنة من ( مقرر اللجنة من (٢٠٠٠٢٠٠٠م حتى م حتى 
٢٠١٤٢٠١٤م)، ثم سعادة الدكتور م)، ثم سعادة الدكتور فهد بن علي العليانفهد بن علي العليان (حتى الوقت الحاضر  (حتى الوقت الحاضر ٢٠٢١٢٠٢١م).م).

التعريف باللجنة الشرعية:التعريف باللجنة الشرعية:

: معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن المنيع. : معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن المنيع.أوالً أوالً

عضو هيئة كبار العلماء، ومستشــار في الديوان الملكي، وعضو مجمع الفقه عضو هيئة كبار العلماء، ومستشــار في الديوان الملكي، وعضو مجمع الفقه 
اإلسالمي الدولي، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمي الدولي، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلســالمية، وعضو اللجنة الشــرعية لمجلس الخدمات المالية اإلســالمية المالية اإلســالمية، وعضو اللجنة الشــرعية لمجلس الخدمات المالية اإلســالمية 
والبنك اإلسالمي للتنمية، ورئيس أو عضو في عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات والبنك اإلسالمي للتنمية، ورئيس أو عضو في عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات 

المالية اإلسالمية داخل المملكة وخارجها.المالية اإلسالمية داخل المملكة وخارجها.



١٥٨١٥٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

مدة العضوية في اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة:مدة العضوية في اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة: منذ عام  منذ عام ٢٠٠٠٢٠٠٠م وحتى اآلن.م وحتى اآلن.
أبرز المؤلفات:أبرز المؤلفات:

رسالة ماجســتير من المعهد العالي للقضاء بعنوان: (الورق النقدي: تاريخه، رسالة ماجســتير من المعهد العالي للقضاء بعنوان: (الورق النقدي: تاريخه، 
حكمه، حقيقته)، (بحوث وفتاو في االقتصاد اإلسالمي) في أربعة أجزاء، (بحوث حكمه، حقيقته)، (بحوث وفتاو في االقتصاد اإلسالمي) في أربعة أجزاء، (بحوث 
وفتاو في بعض مســائل الــزكاة)، (بحوث وفتاو في الحــج والعمرة)، (بحوث وفتاو في بعض مســائل الــزكاة)، (بحوث وفتاو في الحــج والعمرة)، (بحوث 
وفتاو في بعض مســائل الطهارة والصــالة)، (بحوث وفتاو في بعض مســائل وفتاو في بعض مســائل الطهارة والصــالة)، (بحوث وفتاو في بعض مســائل 

الصوم).الصوم).
ا: معالي الشيخ أ.د.عبد الله بن محمد المطلق. ا: معالي الشيخ أ.د.عبد الله بن محمد المطلق.ثانيً ثانيً

عضو هيئــة كبارالعلماء، ومستشــار بالديوان الملكي، وخبيــر مجمع الفقه عضو هيئــة كبارالعلماء، ومستشــار بالديوان الملكي، وخبيــر مجمع الفقه 
اإلسالمي الدولي، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمي الدولي، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية، ورئيس أو عضو في عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية المالية اإلسالمية، ورئيس أو عضو في عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية 
اإلســالمية داخل المملكة وخارجها، حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في اإلســالمية داخل المملكة وخارجها، حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في 

الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء.الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء.
مدة العضوية في اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة:مدة العضوية في اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة: منذ عام  منذ عام ٢٠٠٠٢٠٠٠م وحتى اآلن.م وحتى اآلن.

أبرز المؤلفات:أبرز المؤلفات:
رسالة أكاديمية عن تحقيق كتاب: (المنح الشافيات في مفردات اإلمام أحمد)، رسالة أكاديمية عن تحقيق كتاب: (المنح الشافيات في مفردات اإلمام أحمد)، 
كتاب (فقه السنة الميسر) في أربعة أجزاء، كتاب (أبحاث فقهية مقارنة) مجلد يشتمل كتاب (فقه السنة الميسر) في أربعة أجزاء، كتاب (أبحاث فقهية مقارنة) مجلد يشتمل 

على مجموعة من األبحاث مثل: (بيع المزاد) و(عقد التوريد).على مجموعة من األبحاث مثل: (بيع المزاد) و(عقد التوريد).
ا: فضيلة الدكتور محمد بن علي القري. ا: فضيلة الدكتور محمد بن علي القري.ثالثً ثالثً

أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وخبير مجمع الفقه أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وخبير مجمع الفقه 
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اإلسالمي الدولي، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمي الدولي، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية، ورئيس أو عضو في عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية المالية اإلسالمية، ورئيس أو عضو في عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية 
اإلســالمية داخل المملكة وخارجها، وعضو في هيئــات تحرير عدد من المجالت اإلســالمية داخل المملكة وخارجها، وعضو في هيئــات تحرير عدد من المجالت 
العمليــة واللجان األكاديمية في مجال االقتصاد والتمويل اإلســالمي، حاصل على العمليــة واللجان األكاديمية في مجال االقتصاد والتمويل اإلســالمي، حاصل على 
الدكتــوراه من جامعة كاليفورنيــا في الواليات المتحــدة األمريكية، وتخصص منذ الدكتــوراه من جامعة كاليفورنيــا في الواليات المتحــدة األمريكية، وتخصص منذ 

تخرجه في االقتصاد اإلسالمي.تخرجه في االقتصاد اإلسالمي.
مدة العضوية في اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة: مدة العضوية في اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة: منذ عام منذ عام ٢٠٠٠٢٠٠٠م وحتى اآلن.م وحتى اآلن.

أبرز المؤلفات:أبرز المؤلفات:
صدر له كتاب (صكوك التمويل اإلســالمي)، إضافة إلــى كتاب آخر بعنوان صدر له كتاب (صكوك التمويل اإلســالمي)، إضافة إلــى كتاب آخر بعنوان 
(أبحاث في التمويل اإلسالمي) في أربعة أجزاء، وقد اشتمل على (أبحاث في التمويل اإلسالمي) في أربعة أجزاء، وقد اشتمل على ١١٥١١٥ بحثًا في عدد  بحثًا في عدد 
من المجاالت ذات الصلة بالمالية اإلســالمية، مثل: االقتصاد اإلسالمي، والهيئات من المجاالت ذات الصلة بالمالية اإلســالمية، مثل: االقتصاد اإلسالمي، والهيئات 
الشــرعية، والعقود واألموال والملكية، والخدمات البنكيــة، والبطاقات االئتمانية، الشــرعية، والعقود واألموال والملكية، والخدمات البنكيــة، والبطاقات االئتمانية، 
وعقود التمويل، والتصرف في الديون، ومعامالت الخزينة، وعقود التحوط، وعقود وعقود التمويل، والتصرف في الديون، ومعامالت الخزينة، وعقود التحوط، وعقود 

الشركات، والصكوك، والصناديق االستثمارية، والتأمين، واألوقاف، والزكاة.الشركات، والصكوك، والصناديق االستثمارية، والتأمين، واألوقاف، والزكاة.
. ا: فضيلة الدكتور عبد الستار بن عبد الكريم أبو غدة ا: فضيلة الدكتور عبد الستار بن عبد الكريم أبو غدة رابعً رابعً

عضو مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وباحث وخبير بالموسوعة الفقهية بوزارة عضو مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وباحث وخبير بالموسوعة الفقهية بوزارة 
األوقاف بالكويت، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات األوقاف بالكويت، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية، ورئيس أو عضو في عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية المالية اإلسالمية، ورئيس أو عضو في عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية 

اإلسالمية في دول العالم.اإلسالمية في دول العالم.
مدة العضوية في اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة: مدة العضوية في اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة: منذ عام منذ عام ٢٠٠٠٢٠٠٠م وحتى عام م وحتى عام 

٢٠١٨٢٠١٨م.م.



١٦٠١٦٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

أبرز المؤلفات:أبرز المؤلفات:
رســالة دكتوراه بعنوان: (الخيار وأثره في العقود)، كتاب بعنوان: (بحوث في رســالة دكتوراه بعنوان: (الخيار وأثره في العقود)، كتاب بعنوان: (بحوث في 
ا، كتاب: (األجوبة  ا، كتاب: (األجوبة المعامالت واألســاليب المصرفية اإلسالمية) في أربعة عشر جزءً المعامالت واألســاليب المصرفية اإلسالمية) في أربعة عشر جزءً

الشرعية في التطبيقات المصرفية).الشرعية في التطبيقات المصرفية).
ا: فضيلة الدكتور حمزة بن حسين الفعر. ا: فضيلة الدكتور حمزة بن حسين الفعر.خامسً خامسً

أستاذ الدراسات العليا في أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القر، عضو أستاذ الدراسات العليا في أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القر، عضو 
مجلس الشــور، خبير مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ورئيس أو عضو في عدد من مجلس الشــور، خبير مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ورئيس أو عضو في عدد من 

الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية.الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية.
مدة العضوية في اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة: مدة العضوية في اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة: منذ عام منذ عام ٢٠٠٠٢٠٠٠م وحتى عام م وحتى عام 

٢٠١٤٢٠١٤م.م.
أبرز المؤلفات:أبرز المؤلفات:

مجموعة أبحــاث في المالية اإلســالمية وهي: (األحكام الشــرعية لتجارة مجموعة أبحــاث في المالية اإلســالمية وهي: (األحكام الشــرعية لتجارة 
الهامــش)، (األزمــة العالمية والمضاربة الشــرعية بديــالً عن الودائــع البنكية)، الهامــش)، (األزمــة العالمية والمضاربة الشــرعية بديــالً عن الودائــع البنكية)، 
(البورصات الخارجية والحكم الشــرعي في التعامل معها)، (الثغرات القانونية في (البورصات الخارجية والحكم الشــرعي في التعامل معها)، (الثغرات القانونية في 
األزمة المالية العالمية)، (حكم اشــتراط التحاكم في المعامالت المالية إلى قانوني األزمة المالية العالمية)، (حكم اشــتراط التحاكم في المعامالت المالية إلى قانوني 
وضعي)، (حكم التجارة في الســلع الدولية)، (حكم التعامل في أســهم الشركات وضعي)، (حكم التجارة في الســلع الدولية)، (حكم التعامل في أســهم الشركات 
المختلطة)، (حكم تغيير قيمة العملة)، (حكم وقف األســهم والصكوك والحقوق المختلطة)، (حكم تغيير قيمة العملة)، (حكم وقف األســهم والصكوك والحقوق 
المعنوية)، (رؤية منهجية لتطوير وتأصيل العمل المصرفي اإلســالمي)، (شركات المعنوية)، (رؤية منهجية لتطوير وتأصيل العمل المصرفي اإلســالمي)، (شركات 
التأميــن التعاوني)، (ضمانات الصكوك اإلســالمية)، (الوديعــة المصرفية ورؤية التأميــن التعاوني)، (ضمانات الصكوك اإلســالمية)، (الوديعــة المصرفية ورؤية 

فقهية).فقهية).
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١٦١١٦١

اجتماعات اللجنة الشرعية:اجتماعات اللجنة الشرعية:
تجتمع اللجنة دوريا بما ال يقل عن تجتمع اللجنة دوريا بما ال يقل عن ٤ اجتماعات في الســنة، ويبلغ متوســط  اجتماعات في الســنة، ويبلغ متوســط 
اجتماعاتهــا ما بيــن اجتماعاتهــا ما بيــن ٦ إلى  إلى ٨ اجتماعات في الســنة، وقد بلغــت اجتماعات اللجنة  اجتماعات في الســنة، وقد بلغــت اجتماعات اللجنة 
ا، كما  ا، كما  اجتماعً الشــرعية منذ بداية التحول وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة نحو الشــرعية منذ بداية التحول وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة نحو ١٨٠١٨٠ اجتماعً
يتفرع عن اللجنة الشرعية لجنة تنفيذية للنظر في المسائل المستعجلة وتتكون (وقت يتفرع عن اللجنة الشرعية لجنة تنفيذية للنظر في المسائل المستعجلة وتتكون (وقت 
إعداد هذه الدراسة) من معالي الشــيخ عبد الله بن سليمان المنيع، وفضيلة الدكتور إعداد هذه الدراسة) من معالي الشــيخ عبد الله بن سليمان المنيع، وفضيلة الدكتور 

محمد بن علي القري.محمد بن علي القري.

مهام اللجنة الشرعية:مهام اللجنة الشرعية:
دراسة صيغ العقود والمستندات والتطبيقات القائمة لد البنك للنظر  دراسة صيغ العقود والمستندات والتطبيقات القائمة لد البنك للنظر -   -١

في مد مطابقتها للشريعة اإلسالمية.في مد مطابقتها للشريعة اإلسالمية.
النظــر في جميع المنتجــات التي ينفذها البنك؛ لبيــان مد موافقتها  النظــر في جميع المنتجــات التي ينفذها البنك؛ لبيــان مد موافقتها -   -٢
ألحكام الشــريعة اإلســالمية وقواعدها، ووضع المبادئ األساســية ألحكام الشــريعة اإلســالمية وقواعدها، ووضع المبادئ األساســية 

لصياغة عقودها ومستنداتها.لصياغة عقودها ومستنداتها.
المراجعة الدورية بواســطة قســم المطابقة الشــرعية في المجموعة  المراجعة الدورية بواســطة قســم المطابقة الشــرعية في المجموعة -   -٣
الشــرعية لمعامالت البنك؛ للتثبت من صحة التطبيق؛ والتأكد من أنها الشــرعية لمعامالت البنك؛ للتثبت من صحة التطبيق؛ والتأكد من أنها 
مطابقة لقواعد الشريعة اإلســالمية والفتاو والقرارات الصادرة عن مطابقة لقواعد الشريعة اإلســالمية والفتاو والقرارات الصادرة عن 

اللجنة.اللجنة.
تقديم تقرير سنوي شامل للجمعية العمومية يبين فيه مد التزام البنك  تقديم تقرير سنوي شامل للجمعية العمومية يبين فيه مد التزام البنك -   -٤
 بأحكام الشريعة اإلسالمية، على ضوء ما صدر من قرارات، وما جر بأحكام الشريعة اإلسالمية، على ضوء ما صدر من قرارات، وما جر

بيانه من آراء وتوجيهات، ومن خالل ما تمت مراجعته من معامالت.بيانه من آراء وتوجيهات، ومن خالل ما تمت مراجعته من معامالت.



١٦٢١٦٢

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

التأكد مــن التخلص وتطهير اإليــرادات المخالفة ألحكام الشــريعة  التأكد مــن التخلص وتطهير اإليــرادات المخالفة ألحكام الشــريعة -   -٥
ا للتقارير المعدة  ا للتقارير المعدة اإلسالمية من خالل صرفها في وجوه الخير العامة وفقً اإلسالمية من خالل صرفها في وجوه الخير العامة وفقً

من قبل إدارة المطابقة الشرعية في المجموعة الشرعية.من قبل إدارة المطابقة الشرعية في المجموعة الشرعية.
االجتماع مع عمالء البنك مرتين سنويا تقريبًا لإلجابة عن استفساراتهم  االجتماع مع عمالء البنك مرتين سنويا تقريبًا لإلجابة عن استفساراتهم -   -٦

نحو التحول إلى المالية اإلسالمية.نحو التحول إلى المالية اإلسالمية.
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١٦٣١٦٣

٢/٣/٢
المجموعة الشرعيةالمجموعة الشرعية

تأسيس المجموعة الشرعية:تأسيس المجموعة الشرعية:
ســبقت اإلشــارة في مراحل التحول إلى أن من أوائل القرارات التي اتخذها ســبقت اإلشــارة في مراحل التحول إلى أن من أوائل القرارات التي اتخذها 
ا لقناعته بأهمية أســس الحوكمة  ا لقناعته بأهمية أســس الحوكمة مجلس اإلدارة تأســيس المجموعة الشــرعية؛ نظرً مجلس اإلدارة تأســيس المجموعة الشــرعية؛ نظرً
الشــرعية في تنفيذ عملية التحول ونجاحها، فأصدر قراره عــام الشــرعية في تنفيذ عملية التحول ونجاحها، فأصدر قراره عــام ١٩٩٨١٩٩٨م بالبدء بنواة م بالبدء بنواة 
الحوكمة الشــرعية، وهي تأســيس المجموعة الشــرعية، وهو جهاز إداري تأسس الحوكمة الشــرعية، وهي تأســيس المجموعة الشــرعية، وهو جهاز إداري تأسس 
أوال باســم (وحدة المصرفية اإلسالمية) ثم تغير اســمها إلى (المجموعة الشرعية) أوال باســم (وحدة المصرفية اإلسالمية) ثم تغير اســمها إلى (المجموعة الشرعية) 
لتصبح إحد مجموعات البنك المرتبطة مباشرة بالرئيس التنفيذي، وكانت وظيفتها لتصبح إحد مجموعات البنك المرتبطة مباشرة بالرئيس التنفيذي، وكانت وظيفتها 
ا ألحكام الشريعة  ا ألحكام الشريعة األساســية متابعة جميع معامالت البنك للتأكد من كونها تنفذ وفقً األساســية متابعة جميع معامالت البنك للتأكد من كونها تنفذ وفقً

اإلسالمية حسب الفتاو الصادرة والقرارات المعتمدة من اللجنة الشرعية.اإلسالمية حسب الفتاو الصادرة والقرارات المعتمدة من اللجنة الشرعية.
كمــا تعدّ المجموعة الشــرعية حلقة الوصــل بين اللجنة الشــرعية واإلدارة كمــا تعدّ المجموعة الشــرعية حلقة الوصــل بين اللجنة الشــرعية واإلدارة 
التنفيذية في البنك، وتتمتع بحقوق اللجنة الشرعية نفسها، مثل الحصول على البيانات التنفيذية في البنك، وتتمتع بحقوق اللجنة الشرعية نفسها، مثل الحصول على البيانات 
والمعلومــات واإليضاحات، واالطالع علــى جميع اللوائح والنظــم والتعليمات والمعلومــات واإليضاحات، واالطالع علــى جميع اللوائح والنظــم والتعليمات 

التي تراها ضرورية ألداء عملها.التي تراها ضرورية ألداء عملها.
وللمجموعة الشــرعية أثر محوري في مرحلة التحول، فلم يقتصر عملها على وللمجموعة الشــرعية أثر محوري في مرحلة التحول، فلم يقتصر عملها على 
المهام الرئيســة المنوطة بها، بل كانت تسهم في مســاعدة المجموعات األخر في المهام الرئيســة المنوطة بها، بل كانت تسهم في مســاعدة المجموعات األخر في 



١٦٤١٦٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

البنك في أداء أعمالها وتطويرها وتأهيلها، مثل: صياغة العقود والمستندات، وهيكلة البنك في أداء أعمالها وتطويرها وتأهيلها، مثل: صياغة العقود والمستندات، وهيكلة 
المنتجات اإلســالمية وتطويرها في قطــاع األفراد والشــركات والخزينة والتأمين المنتجات اإلســالمية وتطويرها في قطــاع األفراد والشــركات والخزينة والتأمين 

واألوراق المالية مثل الصكوك واألسهم والصناديق وغيرها.واألوراق المالية مثل الصكوك واألسهم والصناديق وغيرها.
كما تولت المجموعة الشــرعية تنظيم الدورات التدريبية وتأهيل العاملين في كما تولت المجموعة الشــرعية تنظيم الدورات التدريبية وتأهيل العاملين في 

البنك فيما يتعلق بالمالية اإلسالمية.البنك فيما يتعلق بالمالية اإلسالمية.
مهام المجموعة الشرعية:مهام المجموعة الشرعية:

النظر في جميع معامالت البنك، وفي العقــود واالتفاقيات والنماذج  النظر في جميع معامالت البنك، وفي العقــود واالتفاقيات والنماذج -     -١
والوثائق ونحوها، وإصدار ما يلزم بشأنها.والوثائق ونحوها، وإصدار ما يلزم بشأنها.

مراقبة تطبيق قرارات اللجنة الشــرعية في جميع أعمال البنك الداخلية  مراقبة تطبيق قرارات اللجنة الشــرعية في جميع أعمال البنك الداخلية -   -٢
والخارجية.والخارجية.

إجراء الدراسات واألبحاث ذات الصلة بمتطلبات السوق المالية لدعم  إجراء الدراسات واألبحاث ذات الصلة بمتطلبات السوق المالية لدعم -   -٣
الحاجة للمنتجات والهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.الحاجة للمنتجات والهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

التحقق من االلتزام بالضوابط الشــرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية  التحقق من االلتزام بالضوابط الشــرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية -   -٤
للتخلص من المبالغ المستبعدة نتيجة مخالفة شرعية، واإلشراف على للتخلص من المبالغ المستبعدة نتيجة مخالفة شرعية، واإلشراف على 

صرفها.صرفها.
المراجعة الشــرعية للقوائــم المالية للبنك قبــل اعتمادها من مجلس  المراجعة الشــرعية للقوائــم المالية للبنك قبــل اعتمادها من مجلس -   -٥

اإلدارة.اإلدارة.
تقديم تقارير دورية ربع ســنوية، وســنوية إلى اللجنة الشرعية تتضمن  تقديم تقارير دورية ربع ســنوية، وســنوية إلى اللجنة الشرعية تتضمن -   -٦
مد االلتزام بأحكام الشــريعة اإلسالمية في المعامالت التي تتم أثناء مد االلتزام بأحكام الشــريعة اإلسالمية في المعامالت التي تتم أثناء 

السنة.السنة.
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١٦٥١٦٥

التعــاون مع األجهــزة الرقابية الداخلية المختلفة فــي تحقيق مصالح  التعــاون مع األجهــزة الرقابية الداخلية المختلفة فــي تحقيق مصالح -   -٧
البنك وأهدافه.البنك وأهدافه.

ا  ا إســالميًا ملتزمً المحافظة علــى االنطباع العام عن البنك بوصفه بنكً ا -  ا إســالميًا ملتزمً المحافظة علــى االنطباع العام عن البنك بوصفه بنكً  -٨
بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئهافي جميع  معامالته وأنشطته.بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئهافي جميع  معامالته وأنشطته.

أقسام المجموعة الشرعية:أقسام المجموعة الشرعية:

: أمانة اللجنة الشرعية: : أمانة اللجنة الشرعية:أوالً أوالً

هي حلقة الوصل الرئيسة بين البنك وبين اللجنة الشرعية، ومهامها هي:هي حلقة الوصل الرئيسة بين البنك وبين اللجنة الشرعية، ومهامها هي:
اإلعــداد والتحضيــر الجتماعات اللجنة الشــرعية وجــدول أعمال  اإلعــداد والتحضيــر الجتماعات اللجنة الشــرعية وجــدول أعمال -   -١
االجتماعــات والتقارير والمواد والمســتندات الالزمــة لعرضها في االجتماعــات والتقارير والمواد والمســتندات الالزمــة لعرضها في 

اجتماع اللجنة.اجتماع اللجنة.
دراسة العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة البنك لعرضها على اللجنة الشرعية.دراسة العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة البنك لعرضها على اللجنة الشرعية.  - -٢

حضور اجتماعات اللجنة الشرعية. حضور اجتماعات اللجنة الشرعية.-   -٣
توثيق القــرارات والتوصيات والفتــاو التي توصلــت إليها اللجنة  توثيق القــرارات والتوصيات والفتــاو التي توصلــت إليها اللجنة -   -٤

وإعداد محاضر تلك االجتماعات.وإعداد محاضر تلك االجتماعات.
تبليــغ اإلدارات ذات العالقــة بالفتاو والتوصيــات والقرارات بعد  تبليــغ اإلدارات ذات العالقــة بالفتاو والتوصيــات والقرارات بعد -   -٥

اعتمادها من اللجنة.اعتمادها من اللجنة.
ا: قسم األبحاث والتطوير: ا: قسم األبحاث والتطوير:ثانيً ثانيً

يعنى بتنفيذ أعمال أســهمت في تحول البنك، وفي تطوير العديد من منتجاته، يعنى بتنفيذ أعمال أســهمت في تحول البنك، وفي تطوير العديد من منتجاته، 
ومهماته هي:ومهماته هي:



١٦٦١٦٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

إعداد البحوث والدراسات الالزمة للجنة الشرعية. إعداد البحوث والدراسات الالزمة للجنة الشرعية.-   -١
إعداد البحوث والدراســات في المالية اإلســالمية للمساهمة في نشر  إعداد البحوث والدراســات في المالية اإلســالمية للمساهمة في نشر -   -٢

الوعي.الوعي.
إجراء الدراســات واألبحــاث ذات الصلة بمتطلبات الســوق المالية  إجراء الدراســات واألبحــاث ذات الصلة بمتطلبات الســوق المالية -   -٣
اإلســالمية ومتابعة تطور صناعة المالية اإلســالمية وإصدار التقارير اإلســالمية ومتابعة تطور صناعة المالية اإلســالمية وإصدار التقارير 

الدورية.الدورية.
ا: قسم المطابقة الشرعية: ا: قسم المطابقة الشرعية:ثالثً ثالثً

يطلق عليه في بعض الممارسات (التدقيق الشــرعي) أو (االلتزام الشرعي)، يطلق عليه في بعض الممارسات (التدقيق الشــرعي) أو (االلتزام الشرعي)، 
وله تأثير محوري في الحوكمة الشــرعية؛ إذ يربط بين قرارات اللجنة الشــرعية وبين وله تأثير محوري في الحوكمة الشــرعية؛ إذ يربط بين قرارات اللجنة الشــرعية وبين 

تطبيق اإلدارات التنفيذية في البنك.ويتولى المهام اآلتية:تطبيق اإلدارات التنفيذية في البنك.ويتولى المهام اآلتية:
التأكد من تطبيق اإلدارات واألقسام المعنية لجميع ما يصدر عن اللجنة  التأكد من تطبيق اإلدارات واألقسام المعنية لجميع ما يصدر عن اللجنة -   -١

الشرعية من فتاو وقرارات وتعليمات.الشرعية من فتاو وقرارات وتعليمات.
تقديم تقارير مطابقة ربع ســنوية إلى اللجنة الشــرعية تتضمن نتيجة ما  تقديم تقارير مطابقة ربع ســنوية إلى اللجنة الشــرعية تتضمن نتيجة ما -   -٢
قامت به من فحص لعمليات البنك وتعليماتها بشأن التأكد من مطابقتها قامت به من فحص لعمليات البنك وتعليماتها بشأن التأكد من مطابقتها 
لقرارات اللجنة، ومــا يجب إجراؤه من تصحيحات وتحســينات إن لقرارات اللجنة، ومــا يجب إجراؤه من تصحيحات وتحســينات إن 

وجدت.وجدت.
مراجعة السياسات واإلجراءات المتعلقة بمجموعات البنك المختلفة. مراجعة السياسات واإلجراءات المتعلقة بمجموعات البنك المختلفة.-   -٣

مراجعة المواد  اإلعالنية المتعلقة بأنشطة البنك. مراجعة المواد  اإلعالنية المتعلقة بأنشطة البنك.-   -٤
مطبوعات المجموعة الشرعية:مطبوعات المجموعة الشرعية:

وضعت المجموعة الشرعية خطة لنشــر المعرفة عبر طبع الكتب واألبحاث وضعت المجموعة الشرعية خطة لنشــر المعرفة عبر طبع الكتب واألبحاث 
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العلمية التي تعنى بالجوانب المالية خاصة المالية اإلسالمية، ثم إهدائها إلى الخبراء العلمية التي تعنى بالجوانب المالية خاصة المالية اإلسالمية، ثم إهدائها إلى الخبراء 
والباحثين والمؤسســات الماليــة والفقهية واألكاديمية. وقد صــدر عن المجموعة والباحثين والمؤسســات الماليــة والفقهية واألكاديمية. وقد صــدر عن المجموعة 

الشرعية عدة إصدارات تناولت دراسة العديد من المعامالت المالية، وهي:الشرعية عدة إصدارات تناولت دراسة العديد من المعامالت المالية، وهي:
(العمالت االفتراضية: حقيقتها وأحكامها الفقهية)، تأليف: ياســر بن ، تأليف: ياســر بن  (العمالت االفتراضية: حقيقتها وأحكامها الفقهية)-   -١

عبد الرحمن آل عبد السالم (عبد الرحمن آل عبد السالم (٢٠١٨٢٠١٨م).م).
(التكييف الشــرعي للحســاب الجاري واآلثار المترتبة عليه) (أعمال  (أعمال  (التكييف الشــرعي للحســاب الجاري واآلثار المترتبة عليه)-   -٢
الملتقى الرابع للهيئات الشــرعية للمصارف اإلســالمية المنعقد عام الملتقى الرابع للهيئات الشــرعية للمصارف اإلســالمية المنعقد عام 

٢٠١١٢٠١١م) إعداد: المجموعة الشرعية لبنك الجزيرة (م) إعداد: المجموعة الشرعية لبنك الجزيرة (٢٠١٩٢٠١٩م).م).
(صكــوك التمويل اإلســالمية)، تأليــف: د. محمد بن علــي القري ، تأليــف: د. محمد بن علــي القري  (صكــوك التمويل اإلســالمية)-   -٣

(٢٠١٩٢٠١٩م).م).
(األحكام الفقهية للتمويل برأس المــال الجريء)، تأليف: د. يزيد بن ، تأليف: د. يزيد بن  (األحكام الفقهية للتمويل برأس المــال الجريء)-   -٤

عبد الرحمن الفياض (عبد الرحمن الفياض (٢٠٢٠٢٠٢٠م).م).
(المنشــأة ذات الغرض الخــاص) ، تأليف: د. عثمان بــن ظهير مغل  ، تأليف: د. عثمان بــن ظهير مغل  (المنشــأة ذات الغرض الخــاص)-   -٥

(٢٠٢٠٢٠٢٠م).م).
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

٣/٣/٢
دور الحوكمة الشرعية في التحولدور الحوكمة الشرعية في التحول

دور اللجنة الشرعية والمجموعة الشرعية في عملية التحول:دور اللجنة الشرعية والمجموعة الشرعية في عملية التحول:
كان قرار بنك الجزيرة باتخاذ خياره اإلستراتيجي للتوجه نحو المالية اإلسالمية كان قرار بنك الجزيرة باتخاذ خياره اإلستراتيجي للتوجه نحو المالية اإلسالمية 
ا لعجلة النمو والتطور في مسيرة البنك المالية والتشريعية وغيرها،  ا لعجلة النمو والتطور في مسيرة البنك المالية والتشريعية وغيرها، م انطالقً عام عام ١٩٩٧١٩٩٧م انطالقً
وتُعــدّ خطوة اتخاذ قرار التحول الكامل للبنك من أهم وأبرز إيجابيات المرحلة أثناء وتُعــدّ خطوة اتخاذ قرار التحول الكامل للبنك من أهم وأبرز إيجابيات المرحلة أثناء 
عملية التحول إلى المالية اإلســالمية، واســتيعاب جميع معامالت البنك ومنتجاته عملية التحول إلى المالية اإلســالمية، واســتيعاب جميع معامالت البنك ومنتجاته 

وأعمال فروعه للتوافق مع الشريعة اإلسالمية، فدأبت جهود فريق التحول على:وأعمال فروعه للتوافق مع الشريعة اإلسالمية، فدأبت جهود فريق التحول على:
إنهاء العمليات المخالفة للشريعة اإلسالمية. إنهاء العمليات المخالفة للشريعة اإلسالمية.-   -١

إحــالل العمليات المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية محل العمليات  إحــالل العمليات المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية محل العمليات -   -٢
التقليدية.التقليدية.

استحداث عمليات جديدة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. استحداث عمليات جديدة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.-   -٣
وهــذه الخطوات الثالث تضمنــت تفاصيل كثيرة، إال أنهــا مثلت مرتكزات وهــذه الخطوات الثالث تضمنــت تفاصيل كثيرة، إال أنهــا مثلت مرتكزات 
أساســية لنجاح عملية التحــول، وواجه خطةَ البنك اإلســتراتيجية للتحول عددٌ من أساســية لنجاح عملية التحــول، وواجه خطةَ البنك اإلســتراتيجية للتحول عددٌ من 
الصعوبات، إال أن االســتعداد لها أد إلى نجاحات وإيجابيات عديدة، توجت فيما الصعوبات، إال أن االســتعداد لها أد إلى نجاحات وإيجابيات عديدة، توجت فيما 

بعد باكتمال عملية التحول بالكامل للبنك.بعد باكتمال عملية التحول بالكامل للبنك.
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وفــي بداية عام وفــي بداية عام ١٩٩٨١٩٩٨م بــدأت المرحلة األولى لعملية التحــول إلى المالية م بــدأت المرحلة األولى لعملية التحــول إلى المالية 
اإلســالمية ممثلة بوحدة خدمات المالية اإلســالمية التي كانت تتحمل عبء وضع اإلســالمية ممثلة بوحدة خدمات المالية اإلســالمية التي كانت تتحمل عبء وضع 
اإلســتراتيجية والخطــط الالزمة للتحول، ومســاعدة إدارات البنــك المختلفة في اإلســتراتيجية والخطــط الالزمة للتحول، ومســاعدة إدارات البنــك المختلفة في 
تنفيذهــا، وكانت باكورة أعمــال هذه المرحلة تكوين فريق التحول وتأســيس إدارة تنفيذهــا، وكانت باكورة أعمــال هذه المرحلة تكوين فريق التحول وتأســيس إدارة 

للمصرفية اإلسالمية تشرف على العمل وتديره وتقود البنك في هذا االتجاه.للمصرفية اإلسالمية تشرف على العمل وتديره وتقود البنك في هذا االتجاه.
فصنفت هذه اإلدارة أنشطة البنك لمعرفة ما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية وما فصنفت هذه اإلدارة أنشطة البنك لمعرفة ما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية وما 
ال يتوافق معها، فمن المعلوم أن خدمات البنوك التي تقدمها ليست كلها محرمة، وال ال يتوافق معها، فمن المعلوم أن خدمات البنوك التي تقدمها ليست كلها محرمة، وال 
كل أنشطتها ربوية، فكثير من الخدمات قائمة على أخذ األجر مقابل الخدمة، وهذا ال كل أنشطتها ربوية، فكثير من الخدمات قائمة على أخذ األجر مقابل الخدمة، وهذا ال 
يتعارض من حيث األصل مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إال أن تكون الخدمة محرمة، يتعارض من حيث األصل مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إال أن تكون الخدمة محرمة، 
أو توجد حاجة إلى إجراء بعض التعديالت للمستندات والقيود التي تنفذ عبرها تلك أو توجد حاجة إلى إجراء بعض التعديالت للمستندات والقيود التي تنفذ عبرها تلك 
الخدمات ومراجعة ما فيها من مخالفة شرعية وإزالتها، وغالبًا تكون المخالفة شكلية، الخدمات ومراجعة ما فيها من مخالفة شرعية وإزالتها، وغالبًا تكون المخالفة شكلية، 

ال تؤثر في أصل المنتج.ال تؤثر في أصل المنتج.
ومع عملية تصنيف األنشــطة لوحظ أن ومع عملية تصنيف األنشــطة لوحظ أن ٤٠٤٠% تقريبًا من أنشطة البنك في تلك % تقريبًا من أنشطة البنك في تلك 
السنة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، في مقابل السنة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، في مقابل ٦٠٦٠ % تصنف على أنها أنشطة مخالفة  % تصنف على أنها أنشطة مخالفة 
للشريعة، وهذا يعني أن مرحلة التحول ستتركز على جانب معين من منتجات البنك، للشريعة، وهذا يعني أن مرحلة التحول ستتركز على جانب معين من منتجات البنك، 
وإن كانت أغلبيةً إال أنها ليســت جميع معامالت البنك، مما سهل المضي في عملية وإن كانت أغلبيةً إال أنها ليســت جميع معامالت البنك، مما سهل المضي في عملية 

التحول.التحول.
، وبدأ في  ، وبدأ في ثم اعتمد الفريق القائم على إدارة عملية التحول األنشــطةَ المقبولةَ ثم اعتمد الفريق القائم على إدارة عملية التحول األنشــطةَ المقبولةَ
ا، وعرضها على اللجنة الشرعية  ا، وعرضها على اللجنة الشرعية مراجعة عقودها ومستنداتها للتأكد من سالمتها شرعً مراجعة عقودها ومستنداتها للتأكد من سالمتها شرعً
د من الســالمة الشــرعية لما نسبته ٤٠٤٠ % من أنشطة  % من أنشطة  ل من ذلك التأكّ د من الســالمة الشــرعية لما نسبته إلقرارها، ليتحصَّ ل من ذلك التأكّ إلقرارها، ليتحصَّ

البنك.البنك.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وشرع البنك عام وشرع البنك عام ١٩٩٨١٩٩٨م في تطوير المســتندات الخاصة ومراجعتها ببعض م في تطوير المســتندات الخاصة ومراجعتها ببعض 
خدمات المالية اإلسالمية تزامنًا مع استمرار وضع السياسات وإجراء العمل الخاص خدمات المالية اإلسالمية تزامنًا مع استمرار وضع السياسات وإجراء العمل الخاص 
بــكل أداة من هذه األدوات، وفيمــا يلي ذكر أهم األدوات التــي روجعت صياغتها بــكل أداة من هذه األدوات، وفيمــا يلي ذكر أهم األدوات التــي روجعت صياغتها 

وجر تعديلها أو إعادة صياغتها من جديد؛ لتخدم أعمال المالية اإلسالمية:وجر تعديلها أو إعادة صياغتها من جديد؛ لتخدم أعمال المالية اإلسالمية:
اتفاقية الحساب الجاري لألفراد والمؤسسات. اتفاقية الحساب الجاري لألفراد والمؤسسات.-   -١

اتفاقية الحساب الجاري للشركات. اتفاقية الحساب الجاري للشركات.-   -٢
اتفاقية صندوق الجزيرة لألسهم المحلية. اتفاقية صندوق الجزيرة لألسهم المحلية.-   -٣

اتفاقية صندوق البضائع الشهري. اتفاقية صندوق البضائع الشهري.-   -٤

اتفاقية صندوق البضائع المفتوح. اتفاقية صندوق البضائع المفتوح.-   -٥
اتفاقية صندوق الخير لألسهم الدولية. اتفاقية صندوق الخير لألسهم الدولية.-   -٦

عقود المرابحة في البضائع مع البنوك والمؤسسات المالية. عقود المرابحة في البضائع مع البنوك والمؤسسات المالية.-   -٧
عقود المرابحة لتمويل التجارة الدولية. عقود المرابحة لتمويل التجارة الدولية.-   -٨

تمويل التجارة الدولية بالمشاركة. تمويل التجارة الدولية بالمشاركة.-   -٩
خطابات الضمان. خطابات الضمان.-   -١٠١٠

اتفاقية التسهيالت االئتمانية. اتفاقية التسهيالت االئتمانية.-   -١١١١
التمويل بعقود اإلجارة المنتهية بالتمليك. التمويل بعقود اإلجارة المنتهية بالتمليك.-   -١٢١٢

تمويل المتاجرة في األسهم المحلية بعقود المرابحة. تمويل المتاجرة في األسهم المحلية بعقود المرابحة.-   -١٣١٣
بطاقة الفيزا الذهبية اإلسالمية. بطاقة الفيزا الذهبية اإلسالمية.-   -١٤١٤

تمويل عقود الخدمات بالمشاركة. تمويل عقود الخدمات بالمشاركة.-   -١٥١٥
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الحسابات االستثمارية المشتركة. الحسابات االستثمارية المشتركة.-   -١٦١٦
ا علــى األدوات التي جر تطويرها إنشــاء محفظة  ا علــى األدوات التي جر تطويرها إنشــاء محفظة واســتطاع البنك اعتمادً واســتطاع البنك اعتمادً
إســالمية بلغ حجمها في نهاية الســنة المالية إســالمية بلغ حجمها في نهاية الســنة المالية ١٩٩٨١٩٩٨م (م (١٫١١٫١ مليــار ريال) تمثل في  مليــار ريال) تمثل في 
المتوسط المتوسط ٢٠٢٠% من مجموع أنشــطة البنك في مجال التمويل واالستثمار والخدمات % من مجموع أنشــطة البنك في مجال التمويل واالستثمار والخدمات 

المالية، واستخدم في تكوين هذه المحفظة ثماني أدوات مالية إسالمية.المالية، واستخدم في تكوين هذه المحفظة ثماني أدوات مالية إسالمية.
أما في العام أما في العام ١٩٩٩١٩٩٩م، فتمثلت األهداف العامة لخطة التحول في: م، فتمثلت األهداف العامة لخطة التحول في: 

 التوســع في تمويل الشــركات وفــق أدوات التمويــل المألوفة لد  -  التوســع في تمويل الشــركات وفــق أدوات التمويــل المألوفة لد  - ١
المؤسسات المالية اإلسالمية.المؤسسات المالية اإلسالمية.

زيــادة قاعدة عمالء البنك من خالل االســتجابة للطلب المتزايد على  زيــادة قاعدة عمالء البنك من خالل االســتجابة للطلب المتزايد على -   -٢
الخدمات المالية اإلسالمية والتوسع في نشاط التسويق.الخدمات المالية اإلسالمية والتوسع في نشاط التسويق.

تعزيز موقع البنك التنافســي من خالل تحسين الصورة الذهنية وتقديم  تعزيز موقع البنك التنافســي من خالل تحسين الصورة الذهنية وتقديم -   -٣
خدمات ومنتجات مالية ابتكارية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.خدمات ومنتجات مالية ابتكارية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

التركيز على تحديد هوية البنك التي تجمع بين الخصوصية، والخدمة  التركيز على تحديد هوية البنك التي تجمع بين الخصوصية، والخدمة -   -٤
المتميــزة؛ من خالل تبنــي هويــة (الخدمات المصرفية اإلســالمية المتميــزة؛ من خالل تبنــي هويــة (الخدمات المصرفية اإلســالمية 

الخاصة).الخاصة).
ل البنك إلى اســتحداث أدوات إســالمية بديلة عن  ل البنك إلى اســتحداث أدوات إســالمية بديلة عن م توصَّ وفي عــام وفي عــام ٢٠٠٠٢٠٠٠م توصَّ
األدوات التقليدية في مجال التمويل واالســتثمار على نحــو مدروس يالئم مرحلة األدوات التقليدية في مجال التمويل واالســتثمار على نحــو مدروس يالئم مرحلة 
التحول التي يمرَّ بها البنك، كاستخدام المرابحة والمشاركة واإلجارة مع الوعد بالبيع التحول التي يمرَّ بها البنك، كاستخدام المرابحة والمشاركة واإلجارة مع الوعد بالبيع 
وغيرها من األدوات اإلســالمية، إضافة إلى تطوير بعض أدوات المالية اإلســالمية وغيرها من األدوات اإلســالمية، إضافة إلى تطوير بعض أدوات المالية اإلســالمية 

الجديدة مثل عمليات تمويل المتاجرة في األسهم المحلية بالمرابحة.الجديدة مثل عمليات تمويل المتاجرة في األسهم المحلية بالمرابحة.



١٧٢١٧٢

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ومن ضمن إنجازات اللجنة الشــرعية في أوائل مرحلة التحول عام ومن ضمن إنجازات اللجنة الشــرعية في أوائل مرحلة التحول عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م، م، 
الحثّ على إيجاد إســتراتيجية للتحول شــاملة للرؤية واألهــداف العامة، والهيكل الحثّ على إيجاد إســتراتيجية للتحول شــاملة للرؤية واألهــداف العامة، والهيكل 
الوظيفــي، والمنتجات اإلســالمية المســتخدمة والمطورة، واإلنجــازات في عدة الوظيفــي، والمنتجات اإلســالمية المســتخدمة والمطورة، واإلنجــازات في عدة 

مجاالت.مجاالت.
وفيما سعت اللجنة الشرعية في عدة خطوات لمعالجة ما تبقى من آثار المالية وفيما سعت اللجنة الشرعية في عدة خطوات لمعالجة ما تبقى من آثار المالية 
التقليدية تناولت وضع الحلول والبدائل الشرعية المطبقة في التقليدية تناولت وضع الحلول والبدائل الشرعية المطبقة في قطاع الشركاتقطاع الشركات متمثلة  متمثلة 

في اآلتي:في اآلتي:
المرابحات التجارية لتمويل السلع المحلية. المرابحات التجارية لتمويل السلع المحلية.-   -١

االعتمادات بالمرابحة لتمويل الواردات. االعتمادات بالمرابحة لتمويل الواردات.-   -٢
االعتمادات بالمشاركة لتمويل هياكل ائتمانية خاصة. االعتمادات بالمشاركة لتمويل هياكل ائتمانية خاصة.-   -٣

اإلجارة التمويلية والتشغيلية. اإلجارة التمويلية والتشغيلية.-   -٤
االستصناع لتمويل أصول رأسمالية ثابتة.  االستصناع لتمويل أصول رأسمالية ثابتة. -   -٥

المشاركات والمضاربات لتمويل استثمارات البنك مع العمالء. المشاركات والمضاربات لتمويل استثمارات البنك مع العمالء.-   -٦
برنامج (دينار) باستخدام التورق لتمويل الحاجات التمويلية النقدية. برنامج (دينار) باستخدام التورق لتمويل الحاجات التمويلية النقدية.-   -٧

كما ساهمت في تطوير البدائل الشرعية في قطاع األفراد، ومنها:كما ساهمت في تطوير البدائل الشرعية في قطاع األفراد، ومنها:
برنامج (تمام) لتمويل عمليات المتاجرة باألسهم المحلية. برنامج (تمام) لتمويل عمليات المتاجرة باألسهم المحلية.-   -١

برنامــج (دينار) للتمويــل بالتورق، وقد حقق قفــزة نوعية في القوائم  برنامــج (دينار) للتمويــل بالتورق، وقد حقق قفــزة نوعية في القوائم -   -٢
المالية واجتذاب عمالء جدد.المالية واجتذاب عمالء جدد.

برنامج (نقاء) وهو البديل الشرعي للوديعة ألجل لألفراد. برنامج (نقاء) وهو البديل الشرعي للوديعة ألجل لألفراد.-   -٣
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بطاقة فيزا اإلسالمية لتمويل مشتريات العمالء الداخلية والدولية. بطاقة فيزا اإلسالمية لتمويل مشتريات العمالء الداخلية والدولية.-   -٤
تأسيس وتحويل عدد من فروع البنك لتقديم خدمات إسالمية فقط. تأسيس وتحويل عدد من فروع البنك لتقديم خدمات إسالمية فقط.-   -٥

كما ساهمت في تطوير البدائل الشرعية في قطاع الخزينة، ومنها:كما ساهمت في تطوير البدائل الشرعية في قطاع الخزينة، ومنها:
برنامــج (نقاء) وهــو البديــل الشــرعي للوديعة ألجل للشــركات  برنامــج (نقاء) وهــو البديــل الشــرعي للوديعة ألجل للشــركات -   -١

والمؤسسات.والمؤسسات.
منتج (الوكالة باالستثمار للعمالء في سوق السلع الدولية). منتج (الوكالة باالستثمار للعمالء في سوق السلع الدولية).-   -٢

وساهمت أيضا في تطوير البدائل الشرعية في منتجات أخر، ومنها:وساهمت أيضا في تطوير البدائل الشرعية في منتجات أخر، ومنها:
سبعة منتجات استثمارية متنوعة منها (خمسة) صناديق مفتوحة. سبعة منتجات استثمارية متنوعة منها (خمسة) صناديق مفتوحة.-   -١

ا  أربعة منتجات رئيســية في التكافل التعاوني تتضمن (عشرين) برنامجً ا -  أربعة منتجات رئيســية في التكافل التعاوني تتضمن (عشرين) برنامجً  -٢
فيها حلول متعددة للشركات واألفراد.فيها حلول متعددة للشركات واألفراد.

ثالثة برامج لتمويل حاجات الموظفين النقدية والسكنية. ثالثة برامج لتمويل حاجات الموظفين النقدية والسكنية.-   -٣
وحرصت اللجنة الشــرعية على أهمية وجود فروع إســالمية للبنك، ورأت وحرصت اللجنة الشــرعية على أهمية وجود فروع إســالمية للبنك، ورأت 
أن األولوية لذلك في المدينتين المقدســتين مكة والمدينة، لتصبح جميع معامالتها أن األولوية لذلك في المدينتين المقدســتين مكة والمدينة، لتصبح جميع معامالتها 

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
وبالفعل استطاع البنك في عام وبالفعل استطاع البنك في عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م تحويل فروعه في مكة والمدينة وبريدة م تحويل فروعه في مكة والمدينة وبريدة 
إلى فروع إســالمية بالكامل، إضافة إلى إنشــاء فرع في القطيــف يعتمد على المالية إلى فروع إســالمية بالكامل، إضافة إلى إنشــاء فرع في القطيــف يعتمد على المالية 
م إلى اللجنة الشرعية عن العام نفسه، اعتبرت  م إلى اللجنة الشرعية عن العام نفسه، اعتبرت اإلســالمية، ووفق التقرير المالي المقدَّ اإلســالمية، ووفق التقرير المالي المقدَّ
ا بالضوابط الشرعية  ا بالضوابط الشرعية اللجنة الشرعية أن البنك يسير في حدود المعدل المقبول، ملتزمً اللجنة الشرعية أن البنك يسير في حدود المعدل المقبول، ملتزمً

التي أقرتها.التي أقرتها.
ا إلى الشــهادة الصادرة عن إدارة مجموعة التدقيق الداخلي في نهاية  ا إلى الشــهادة الصادرة عن إدارة مجموعة التدقيق الداخلي في نهاية واستنادً واستنادً



١٧٤١٧٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

عام عام ٢٠٠٣٢٠٠٣م التي تفيد تحول فروع بنك الجزيرة إلى فروع ال تقدم ســو المنتجات م التي تفيد تحول فروع بنك الجزيرة إلى فروع ال تقدم ســو المنتجات 
المتوافقة مع الشــريعة اإلسالمية بتوجيه كتاب المدير العام المساعد رئيس مجموعة المتوافقة مع الشــريعة اإلسالمية بتوجيه كتاب المدير العام المساعد رئيس مجموعة 
الخدمــات المصرفية اإلســالمية إلى جميع الفــروع بالتحول الكامــل إلى المالية الخدمــات المصرفية اإلســالمية إلى جميع الفــروع بالتحول الكامــل إلى المالية 
اإلسالمية، أكدت اللجنة الشرعية على أهمية استكمال التحول في خزينة البنك وبقية اإلسالمية، أكدت اللجنة الشرعية على أهمية استكمال التحول في خزينة البنك وبقية 

اإلدارات.اإلدارات.
وحرصت اللجنة الشــرعية على ضبط المصطلحات المحاســبية واستخدام وحرصت اللجنة الشــرعية على ضبط المصطلحات المحاســبية واستخدام 
المصطلحات المتوافقة مع صناعة المالية اإلســالمية، مثل: (قرض وسلف وودائع) المصطلحات المتوافقة مع صناعة المالية اإلســالمية، مثل: (قرض وسلف وودائع) 
واإلشــارة إلى المرابحة في القوائم المالية وإيضاحاتها، وأكَّدت على ضرورة التزام واإلشــارة إلى المرابحة في القوائم المالية وإيضاحاتها، وأكَّدت على ضرورة التزام 

. .البنك باعتماد المصطلحات الشرعية المتفقة مع الصيغ المستخدمة فعالً البنك باعتماد المصطلحات الشرعية المتفقة مع الصيغ المستخدمة فعالً
عِد المحاسب القانوني الوعاء الزكوي  ا على أن يُ عِد المحاسب القانوني الوعاء الزكوي وأكَّدت اللجنة الشرعية أيضً ا على أن يُ وأكَّدت اللجنة الشرعية أيضً
ة على السهم وعرضها  ا للمعايير الشرعية، وحساب مقدار الزكاة المستحقَّ ة على السهم وعرضها للبنك وفقً ا للمعايير الشرعية، وحساب مقدار الزكاة المستحقَّ للبنك وفقً

على اللجنة الشرعية قبل اعتمادها.على اللجنة الشرعية قبل اعتمادها.
ا باكتمال عملية التحول  ا باكتمال عملية التحول م قطع فريق التحول على نفســه التزامً وفي عام وفي عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م قطع فريق التحول على نفســه التزامً
فــي هذا العام، خاصة أن البنــك حقق معظم أهداف عمليــة التحول، وبقيت بعض فــي هذا العام، خاصة أن البنــك حقق معظم أهداف عمليــة التحول، وبقيت بعض 
األمور التي لم يكتمل تحولها ألســباب خارجة عــن إرادة البنك، ولذلك حرصت األمور التي لم يكتمل تحولها ألســباب خارجة عــن إرادة البنك، ولذلك حرصت 
المجموعة الشــرعية على تقديم حلول مقترحة الســتكمال عمليــة التحول الكامل المجموعة الشــرعية على تقديم حلول مقترحة الســتكمال عمليــة التحول الكامل 

للمالية اإلسالمية في الشهر السادس من العام نفسه؛ إذ بقي عليه تحويل ما يأتي:للمالية اإلسالمية في الشهر السادس من العام نفسه؛ إذ بقي عليه تحويل ما يأتي:
  ســندات التنمية الحكومية التي تبلغ قيمتهــا ســندات التنمية الحكومية التي تبلغ قيمتهــا ٦٥٨٦٥٨ مليون ريال، وتحقق  مليون ريال، وتحقق

للبنك دخالً شهريا قدره للبنك دخالً شهريا قدره ٢٫٨٢٫٨ مليون ريال تقريبًا. مليون ريال تقريبًا.
  أسهم بنك االستثمار، ويبلغ عدد األسهم المتبقية بتاريخه (أسهم بنك االستثمار، ويبلغ عدد األسهم المتبقية بتاريخه (١٫١٣٤٫٨٢٣١٫١٣٤٫٨٢٣

ا). ا).سهمً سهمً
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 .البنوك والمؤسسات المالية األخر أرصدة لد.البنوك والمؤسسات المالية األخر أرصدة لد
لذا توصلــت الخطة إلى وضع حلول مؤقتة لتحقيق عملية التحول الكامل في لذا توصلــت الخطة إلى وضع حلول مؤقتة لتحقيق عملية التحول الكامل في 

الوقت المحدد، ومن أهمها:الوقت المحدد، ومن أهمها:
  تحويل البنك للعوائد التي تحققها ســندات التنمية الحكومية التي تقدر تحويل البنك للعوائد التي تحققها ســندات التنمية الحكومية التي تقدر

بـ بـ ٢٫٨٢٫٨ مليون ريال شــهريا لحساب األعمال الخيرية حتى يتم استكمال  مليون ريال شــهريا لحساب األعمال الخيرية حتى يتم استكمال 
عملية التخلص من هذا العائد.عملية التخلص من هذا العائد.

  احتســاب البنك لقيمة أســهم بنك السعودي لالســتثمار السوقية وقت احتســاب البنك لقيمة أســهم بنك السعودي لالســتثمار السوقية وقت
عدّ أي زيادة رأسمالية في  عدّ أي زيادة رأسمالية في تملك بنك الجزيرة لها على أنها مال مشروع، وتُ تملك بنك الجزيرة لها على أنها مال مشروع، وتُ
قيمة األسهم عن القيمة وقت التملك دخالً غير مشروع، ويحول لحساب قيمة األسهم عن القيمة وقت التملك دخالً غير مشروع، ويحول لحساب 
األعمال الخيرية، وكذلك الحال بالنسبة ألي أرباح موزعة تنتج عن هذه األعمال الخيرية، وكذلك الحال بالنسبة ألي أرباح موزعة تنتج عن هذه 

األسهم.األسهم.
  البنوك ا تنتج من األرصدة لد ا تنتج من األرصدة لد البنوك أي عوائد أخر مشكوك في سالمتها شرعً أي عوائد أخر مشكوك في سالمتها شرعً

والمؤسسات المالية األخر تحول لصالح األعمال الخيرية.والمؤسسات المالية األخر تحول لصالح األعمال الخيرية.
وصدر اعتماد اللجنة الشــرعية على هذه المقترحات، مــع التأكيد على عدم وصدر اعتماد اللجنة الشــرعية على هذه المقترحات، مــع التأكيد على عدم 
 ،قبول أي ودائع ربويــة جديدة تحت أي ذريعة، وأال تختلط بإيرادات البنك األخر ،قبول أي ودائع ربويــة جديدة تحت أي ذريعة، وأال تختلط بإيرادات البنك األخر

مع االجتهاد في البحث عن البدائل الشرعية.مع االجتهاد في البحث عن البدائل الشرعية.
وفــي هذه المرحلة كانت كلفــة مخاطر العمليات اإلســالمية أعلى من كلفة وفــي هذه المرحلة كانت كلفــة مخاطر العمليات اإلســالمية أعلى من كلفة 
مخاطر العمليات التقليدية، ومع ذلك حافظ بنك الجزيرة على السعر الذي يتمكن به مخاطر العمليات التقليدية، ومع ذلك حافظ بنك الجزيرة على السعر الذي يتمكن به 
من المنافسة في السوق والمحافظة على العميل فلم يقم بفرض أي كلفة إضافية عليه.من المنافسة في السوق والمحافظة على العميل فلم يقم بفرض أي كلفة إضافية عليه.
ن  ن م على النهاية حتى تحقق التحول الكامل، وتمكَّ وما إن شــارف عام وما إن شــارف عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م على النهاية حتى تحقق التحول الكامل، وتمكَّ

البنك خالل هذا العام من تحقيق النتائج اإليجابية اآلتية:البنك خالل هذا العام من تحقيق النتائج اإليجابية اآلتية:
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

مراجعــة أداء إدارة الخزينة، والتأكد من تجنب اســتخدام أي أدوات  مراجعــة أداء إدارة الخزينة، والتأكد من تجنب اســتخدام أي أدوات -   -١
مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية بما في ذلك العقود التبادلية، وعقود مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية بما في ذلك العقود التبادلية، وعقود 

الخيارات، والعقود المستقبلية، والبيع اآلجل للعمالت.الخيارات، والعقود المستقبلية، والبيع اآلجل للعمالت.
ــن البنك من إطفاء جميع ســندات التنميــة الحكومية الموجودة  تمكَّ ــن البنك من إطفاء جميع ســندات التنميــة الحكومية الموجودة -  تمكَّ  -٢
بمحفظة االســتثمارات ضمن مبادرة وزارة المالية حينها بإطفاء الدين بمحفظة االســتثمارات ضمن مبادرة وزارة المالية حينها بإطفاء الدين 

العام في تلك المدة نتيجة ارتفاع أسواق النفط.العام في تلك المدة نتيجة ارتفاع أسواق النفط.
بيع محفظة التمويل المشــترك بالكامل لبنوك تقليدية بأســعار تنافسية  بيع محفظة التمويل المشــترك بالكامل لبنوك تقليدية بأســعار تنافسية -   -٣

لصالح البنوك التقليدية.لصالح البنوك التقليدية.
التوقف عن الســماح لعمالء البنك بتنفيذ أي عمليات بيع أو شراء من  التوقف عن الســماح لعمالء البنك بتنفيذ أي عمليات بيع أو شراء من -   -٤
خالل وحدات التداول التابعة للبنك بالنسبة لألسهم غير المتوافقة مع خالل وحدات التداول التابعة للبنك بالنسبة لألسهم غير المتوافقة مع 

ا للتوجيه الصادر من اللجنة الشرعية. ا للتوجيه الصادر من اللجنة الشرعية.أحكام الشريعة اإلسالمية وفقً أحكام الشريعة اإلسالمية وفقً
تحويل جميع عمالء البنــك للتعامل بصيغة تمويلية متوافقة مع أحكام  تحويل جميع عمالء البنــك للتعامل بصيغة تمويلية متوافقة مع أحكام -   -٥
الشريعة اإلسالمية باستثناء عميل واحد فقط، إذ اتخذ قرار بتحويل كل الشريعة اإلسالمية باستثناء عميل واحد فقط، إذ اتخذ قرار بتحويل كل 
العوائد الربويــة المتحققة من عملية التمويل الخاصة به إلى حســاب العوائد الربويــة المتحققة من عملية التمويل الخاصة به إلى حســاب 

العوائد غير المشروعة.العوائد غير المشروعة.
التوقف التــام عن جميع عمليات اإليداع التقليدية على المد القصير  التوقف التــام عن جميع عمليات اإليداع التقليدية على المد القصير -   -٦
واستبدالها بإيداعات حســابات المرابحة المقدمة من البنك المركزي واستبدالها بإيداعات حســابات المرابحة المقدمة من البنك المركزي 

السعودي.السعودي.
وفي وفي ٢٠٢٠ يناير  يناير ٢٠٠٧٢٠٠٧م أعلنت اللجنة الشــرعية في بنك الجزيرة اكتمال عملية م أعلنت اللجنة الشــرعية في بنك الجزيرة اكتمال عملية 
 التحول في بنك الجزيرة للمالية اإلســالمية، وأنه أصبح مؤسسة مالية إسالمية يتمتع  التحول في بنك الجزيرة للمالية اإلســالمية، وأنه أصبح مؤسسة مالية إسالمية يتمتع 
بجميع خصائص المؤسســات المالية اإلســالمية، وذلك في بيــان معلن ملحق مع بجميع خصائص المؤسســات المالية اإلســالمية، وذلك في بيــان معلن ملحق مع 

الدراسة، باعتباره وثيقة تاريخية.الدراسة، باعتباره وثيقة تاريخية.
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دور المجموعة الشرعية بعد التحول في استمرار الجودة الشرعية:دور المجموعة الشرعية بعد التحول في استمرار الجودة الشرعية:
تتناول المراجعة الشــرعية في بنك الجزيرة جميع أعمــال البنك دوريا لكل تتناول المراجعة الشــرعية في بنك الجزيرة جميع أعمــال البنك دوريا لكل 
برنامج وتتســلم التقارير اإلحصائية شــهريا لجميع عمليات البنك عن طريق النظام برنامج وتتســلم التقارير اإلحصائية شــهريا لجميع عمليات البنك عن طريق النظام 
اآللي المصمم لهذا الغرض، واختيار ما نسبته اآللي المصمم لهذا الغرض، واختيار ما نسبته ١٠١٠% من المعامالت عشوائيا للتدقيق.% من المعامالت عشوائيا للتدقيق.
ا تناولت جميع  ا تناولت جميع  تقريرً وفــي عام وفــي عام ٢٠٠٨٢٠٠٨م حررت إدارة المراجعة الشــرعية م حررت إدارة المراجعة الشــرعية ٧٠٧٠ تقريرً
أعمال البنك، حيــث جر مراجعة (أعمال البنك، حيــث جر مراجعة (٢٤٧٣٢٤٧٣) معاملة من أصــل () معاملة من أصــل (٢٦٠٣٣٢٦٠٣٣) معاملة، ) معاملة، 

وهي تعادل ما نسبته نحو وهي تعادل ما نسبته نحو ٩٫٥٩٫٥% من إجمالي العمليات.% من إجمالي العمليات.
وجر تمويل االعتمادات المســتندية بصيغة التــورق في وجر تمويل االعتمادات المســتندية بصيغة التــورق في ٩٧٤٩٧٤ معاملة، بينما  معاملة، بينما 
جر تمويلها بالمرابحة في نحو جر تمويلها بالمرابحة في نحو ٩٧٩٧ معاملة في ذلك الوقت، كما جر تمويل تملك  معاملة في ذلك الوقت، كما جر تمويل تملك 
أصول ثابتة ومنقولة بصيغة التورق في أصول ثابتة ومنقولة بصيغة التورق في ٧٥٧٥ معاملة، بينما لم تســتخدم صيغة التمويل  معاملة، بينما لم تســتخدم صيغة التمويل 

باإلجارة إال فيباإلجارة إال في٥٠٥٠ معاملة. معاملة.
وعلى المســتو التشــريعي والنظامي قدمت المجموعة الشرعية مقترحات وعلى المســتو التشــريعي والنظامي قدمت المجموعة الشرعية مقترحات 
للبنك المركزي الســعودي أثنــاء العام للبنك المركزي الســعودي أثنــاء العام ٢٠١١٢٠١١م بغرض تحســين البيئة التشــريعية م بغرض تحســين البيئة التشــريعية 
للمؤسسات المالية اإلسالمية، تســهيالً لعملية تطبيق إستراتيجيات االلتزام الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، تســهيالً لعملية تطبيق إستراتيجيات االلتزام الشرعية 
ا لقواعد هيكل االلتزام للبنك، فقد أجريت تحســينات جوهرية على إطار  ا لقواعد هيكل االلتزام للبنك، فقد أجريت تحســينات جوهرية على إطار فيها، ووفقً فيها، ووفقً

عمل اللجنة الشرعية للبنك، وأرسلت إلى اإلدارة العليا العتمادها.عمل اللجنة الشرعية للبنك، وأرسلت إلى اإلدارة العليا العتمادها.
كما وضعت إستراتيجية االلتزام للمجموعة الشرعية في عام كما وضعت إستراتيجية االلتزام للمجموعة الشرعية في عام ٢٠١١٢٠١١م؛ للتركيز م؛ للتركيز 
على المنتــج وإجراءات وآليات العمل بــدالً من التركيز على العمليات فحســب، على المنتــج وإجراءات وآليات العمل بــدالً من التركيز على العمليات فحســب، 
ــزت المجموعة علــى إزالة الثغرات فــي إجراءات العمل مــن خالل التوصية  ــزت المجموعة علــى إزالة الثغرات فــي إجراءات العمل مــن خالل التوصية وركَّ وركَّ
ا من  ا من والتطبيق لحزمة من الضوابط الوقائية والتصحيحية، واتفق على ثالثة عشــر نوعً والتطبيق لحزمة من الضوابط الوقائية والتصحيحية، واتفق على ثالثة عشــر نوعً
الضوابط التي اعتمد على أساســها هيكل األداء والمحاسبة، وطبقت في المجموعة الضوابط التي اعتمد على أساســها هيكل األداء والمحاسبة، وطبقت في المجموعة 

من خالل نظام بطاقة األداء المتوازن.من خالل نظام بطاقة األداء المتوازن.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وقدمــت المجموعة أوجه الدعم لجميع قطاعــات العمل واإلدارات المعنية وقدمــت المجموعة أوجه الدعم لجميع قطاعــات العمل واإلدارات المعنية 
داخل البنك وخارجــه، وتلقت المجموعــة أثناء عام داخل البنك وخارجــه، وتلقت المجموعــة أثناء عام ٢٠١١٢٠١١م مــا مجموعه (م مــا مجموعه (٩٧٩٧) ) 
ا  ا %، وقدمت أيضً ا في العام ٢٠١٠٢٠١٠م بزيادة نسبتها م بزيادة نسبتها ٣٨٣٨%، وقدمت أيضً ا في العام ) استفسارً ا مقابل (٧٠٧٠) استفسارً ا مقابل (استفســارً استفســارً
ا لجميع المعنيين داخل البنك وخارجه مقابل (٩٤٩٤) إجابة في ) إجابة في  ا لجميع المعنيين داخل البنك وخارجه مقابل () إجابــة وتوجيهً (١٦٣١٦٣) إجابــة وتوجيهً

٢٠١٠٢٠١٠م بزيادة نسبتها م بزيادة نسبتها ٧٣٧٣%.%.
وعقد خالل العام وعقد خالل العام ٢٠١١٢٠١١م خمسة اجتماعات للجنة الشرعية، درس فيها خمسة م خمسة اجتماعات للجنة الشرعية، درس فيها خمسة 
ا بشأنها، كما عرضت تقارير المراجعة الشرعية  ا، واتخذ أربعة عشر قرارً ا بشأنها، كما عرضت تقارير المراجعة الشرعية عشر موضوعً ا، واتخذ أربعة عشر قرارً عشر موضوعً
بصفة دورية مع إرسال تقرير إلى مجلس اإلدارة بكامل توصيات اللجنة الشرعية على بصفة دورية مع إرسال تقرير إلى مجلس اإلدارة بكامل توصيات اللجنة الشرعية على 

تقارير المراجعة الشرعية، مع النتائج المالية النهائية للبنك عن عام تقارير المراجعة الشرعية، مع النتائج المالية النهائية للبنك عن عام ٢٠١١٢٠١١م.م.
وفــي نهاية عام وفــي نهاية عام ٢٠١٣٢٠١٣م بعد مراجعة التقرير الســنوي الختامي المعدّ من قبل م بعد مراجعة التقرير الســنوي الختامي المعدّ من قبل 
المجموعة الشرعية بالبنك الذي اشتمل على فحص التدقيق واإلجراءات المتبعة من المجموعة الشرعية بالبنك الذي اشتمل على فحص التدقيق واإلجراءات المتبعة من 
البنك المبنية على أســاس أخذ عينات من كل نوع من أنواع العمليات، وبعد االطالع البنك المبنية على أســاس أخذ عينات من كل نوع من أنواع العمليات، وبعد االطالع 
علــى القوائم الماليــة للمدة المنتهية بنهايــة العام، والمبادئ المســتخدمة والعقود علــى القوائم الماليــة للمدة المنتهية بنهايــة العام، والمبادئ المســتخدمة والعقود 
المتعلقــة بالمعامالت والتطبيقات والمنتجات التي طرحها بنك الجزيرة خالل نفس المتعلقــة بالمعامالت والتطبيقات والمنتجات التي طرحها بنك الجزيرة خالل نفس 
المدة إلبداء الرأي الشرعي وإصدار الفتاو واإلرشادات والقرارات الالزمة، أبدت المدة إلبداء الرأي الشرعي وإصدار الفتاو واإلرشادات والقرارات الالزمة، أبدت 
ا من مسؤوليتها، مبينة أن العقود والمعامالت التي أبرمها  ا من مسؤوليتها، مبينة أن العقود والمعامالت التي أبرمها اللجنة الشرعية رأيها انطالقً اللجنة الشرعية رأيها انطالقً
البنك خالل المدة التي تناولها التقرير متفقة في الجملة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، البنك خالل المدة التي تناولها التقرير متفقة في الجملة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
وما ورد من مالحظات على بعضها ال يؤثِّر جوهريا على سالمة العمليات من الناحية وما ورد من مالحظات على بعضها ال يؤثِّر جوهريا على سالمة العمليات من الناحية 

الشرعية، مع توجيه إدارة البنك بمعالجتها وتصحيحها في حينه.الشرعية، مع توجيه إدارة البنك بمعالجتها وتصحيحها في حينه.
وفي عام وفي عام ٢٠١٤٢٠١٤م اســتمرت المجموعة الشــرعية من خــالل إدارة المطابقة م اســتمرت المجموعة الشــرعية من خــالل إدارة المطابقة 
الشــرعية بتكثيف عمليات الفحص والمراجعة لعمليــات البنك وإعادة هيكلة منتج الشــرعية بتكثيف عمليات الفحص والمراجعة لعمليــات البنك وإعادة هيكلة منتج 
(نقاء) (بديــل الودائع اآلجلة)، ومنتــج (دينار) للتمويل الشــخصي، ومنتج (فيزا) (نقاء) (بديــل الودائع اآلجلة)، ومنتــج (دينار) للتمويل الشــخصي، ومنتج (فيزا) 
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بالتعــاون مع إدارة خدمات األفــراد، كما عملت المجموعة -قــدر اإلمكان- على بالتعــاون مع إدارة خدمات األفــراد، كما عملت المجموعة -قــدر اإلمكان- على 
االبتعاد عن المنتجات والعمليات المالية التي تعتريها الشبهات الشرعية.االبتعاد عن المنتجات والعمليات المالية التي تعتريها الشبهات الشرعية.

ا خاصا عن  ا خاصا عن كذلك قدم قســم األبحــاث التابع للمجموعة الشــرعية تقريــرً كذلك قدم قســم األبحــاث التابع للمجموعة الشــرعية تقريــرً
استثمارات البنك وعن توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتمّ إجراء بحث لمعرفة استثمارات البنك وعن توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتمّ إجراء بحث لمعرفة 
مــد رضا عمالء البنك ع ن منتجات البنك والتزامه بأحكام الشــريعة في معامالته، مــد رضا عمالء البنك ع ن منتجات البنك والتزامه بأحكام الشــريعة في معامالته، 
ا لمنتجات جديدة باإلضافة إلى مراجعة بعض المنتجات القائمة. م القسم تصورً ا لمنتجات جديدة باإلضافة إلى مراجعة بعض المنتجات القائمة.وقدّ م القسم تصورً وقدّ

وســعيًا لرفع كفاءة العمل وســرعة اإلنجاز، عملت المجموعــة على إنهاء وســعيًا لرفع كفاءة العمل وســرعة اإلنجاز، عملت المجموعــة على إنهاء 
إجراءات الموافقات الشرعية من خالل نظام آلي متقدم.إجراءات الموافقات الشرعية من خالل نظام آلي متقدم.

مسارات الجودة الشرعية:مسارات الجودة الشرعية:
استمرت المجموعة الشرعية في التركيز على الجودة الشرعية لخدمات البنك استمرت المجموعة الشرعية في التركيز على الجودة الشرعية لخدمات البنك 
ا، وذلك من  ا إسالميا رائدً ا، وذلك من ومنتجاته بما يحقق تطلعات عمالئه ومساهميه بوصفه بنكً ا إسالميا رائدً ومنتجاته بما يحقق تطلعات عمالئه ومساهميه بوصفه بنكً

خالل ثالثة مسارات:خالل ثالثة مسارات:
المســار األول: المســار األول: االبتكار والتجديد في منتجات البنــك وخدماته بالتعاون مع االبتكار والتجديد في منتجات البنــك وخدماته بالتعاون مع 
إدارات البنــك المختلفة؛ على أن تجمع هذه المنتجــات والخدمات بين االنضباط إدارات البنــك المختلفة؛ على أن تجمع هذه المنتجــات والخدمات بين االنضباط 
الشــرعي وتحقيق رغبات العمالء في الوقت نفســه، وطرحت العديد من المنتجات الشــرعي وتحقيق رغبات العمالء في الوقت نفســه، وطرحت العديد من المنتجات 

والخدمات، منها: منتجات التمويل العقاري، ومنتجات البطاقات االئتمانية.والخدمات، منها: منتجات التمويل العقاري، ومنتجات البطاقات االئتمانية.
المسار الثاني: المسار الثاني: تكثيف عمليات الفحص والمراجعة لعمليات البنك؛ للتأكد من تكثيف عمليات الفحص والمراجعة لعمليات البنك؛ للتأكد من 
كون جميع أعمال البنك والشركات التابعة له متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كون جميع أعمال البنك والشركات التابعة له متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 

وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة الشرعية للبنك.وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة الشرعية للبنك.
المســار الثالث: المســار الثالث: العناية بالبحث وجمــع المعلومات؛ إذ تــدرك المجموعة العناية بالبحث وجمــع المعلومات؛ إذ تــدرك المجموعة 
ا في مجال الخدمات  ا في مجال الخدمات الشرعية أنه في سبيل المحافظة على مكانة البنك باعتباره متميزً الشرعية أنه في سبيل المحافظة على مكانة البنك باعتباره متميزً
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المالية اإلســالمية، فال بد من إعطاء هذا الجانب أهمية بالغة، ومن هنا واصلت إدارة المالية اإلســالمية، فال بد من إعطاء هذا الجانب أهمية بالغة، ومن هنا واصلت إدارة 
األبحاث جهودها في جمع المعلومات وإعداد التقارير واالســتبيانات حول المالية األبحاث جهودها في جمع المعلومات وإعداد التقارير واالســتبيانات حول المالية 

اإلسالمية ومنتجاتها ومد رضا العمالء عنها.اإلسالمية ومنتجاتها ومد رضا العمالء عنها.
وكان لهذه اإلجراءات أثر بالغ فــي رؤية المجتمع والعمالء للبنك؛ إذ رفعت وكان لهذه اإلجراءات أثر بالغ فــي رؤية المجتمع والعمالء للبنك؛ إذ رفعت 
ا بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  ا متوافقً ا بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية، من مستو الثقة في البنك باعتباره بنكً ا متوافقً من مستو الثقة في البنك باعتباره بنكً
كما ســاهم في حصول البنك على العديد من الجوائز في مجــال الخدمات المالية كما ســاهم في حصول البنك على العديد من الجوائز في مجــال الخدمات المالية 

اإلسالمية.اإلسالمية.
وشــاركت المجموعة الشرعية لبنك الجزيرة مع نظيراتها في البنوك المتوافقة وشــاركت المجموعة الشرعية لبنك الجزيرة مع نظيراتها في البنوك المتوافقة 
بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية المحلية في المملكة وهي: مصرف الراجحي، بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية المحلية في المملكة وهي: مصرف الراجحي، 
وبنك الجزيرة، وبنك البالد، ومصرف اإلنماء، في تنظيم الملتقيات الشرعية للمصارف وبنك الجزيرة، وبنك البالد، ومصرف اإلنماء، في تنظيم الملتقيات الشرعية للمصارف 
اإلســالمية في المملكة ورعايتها، وكان دور المجموعة الشــرعية لبنك الجزيرة في اإلســالمية في المملكة ورعايتها، وكان دور المجموعة الشــرعية لبنك الجزيرة في 
تنظيم الملتقى الرابع ورعايته بعنوان: (التكييف الشــرعي للحساب الجاري واآلثار تنظيم الملتقى الرابع ورعايته بعنوان: (التكييف الشــرعي للحساب الجاري واآلثار 
المترتبة عليه) المنعقد يوم األربعاء بتاريخ المترتبة عليه) المنعقد يوم األربعاء بتاريخ ١٤٣٢١٤٣٢/٤/٢٥٢٥هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١/٣/٣٠٣٠م في م في 
مدينة الرياض، وشارك فيه أعضاء اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة، وعدد من أعضاء مدينة الرياض، وشارك فيه أعضاء اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة، وعدد من أعضاء 
اللجان الشرعية األخر، وعدد من العلماء والخبراء والباحثين في المالية اإلسالمية، اللجان الشرعية األخر، وعدد من العلماء والخبراء والباحثين في المالية اإلسالمية، 
وجر توثيقه وتحريره ونشــره ضمن مطبوعات المجموعة الشــرعية لبنك الجزيرة وجر توثيقه وتحريره ونشــره ضمن مطبوعات المجموعة الشــرعية لبنك الجزيرة 

كما تقدم . كما تقدم . 
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٤/٣/٢
منتجات المالية اإلسالميةمنتجات المالية اإلسالمية

في بنك الجزيرةفي بنك الجزيرة

تبنى بنك الجزيرة إســتراتيجيته المتميزة في طرح خدمات ومنتجات مالية تبنى بنك الجزيرة إســتراتيجيته المتميزة في طرح خدمات ومنتجات مالية 
حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلســالمية وتطويرها، وشجعه نجاحه في تلك حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلســالمية وتطويرها، وشجعه نجاحه في تلك 
الخدمات والمنتجات التي تقدم ألول مرة في السوق المالية السعودية لالستمرار الخدمات والمنتجات التي تقدم ألول مرة في السوق المالية السعودية لالستمرار 
في تطوير المزيد من منتجــات وخدمات المالية اإلســالمية، إليجاد المزيد من في تطوير المزيد من منتجــات وخدمات المالية اإلســالمية، إليجاد المزيد من 
فرص االســتثمار والتمويل التي تلبي تطلعات شــرائح متنوعــة من عمالئه، مع فرص االســتثمار والتمويل التي تلبي تطلعات شــرائح متنوعــة من عمالئه، مع 
تكريس جهوده في الوقت نفســه لتعريف المجتمع بهذه المنتجات وتثقيفه بطرق تكريس جهوده في الوقت نفســه لتعريف المجتمع بهذه المنتجات وتثقيفه بطرق 

عملها.عملها.
وقد قدم البنك لعمالئه منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية وقد قدم البنك لعمالئه منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية 
على أســاس مبدأ تجنب الفائدة باســتخدام المعايير الدوليــة للتقارير المالية، وهي على أســاس مبدأ تجنب الفائدة باســتخدام المعايير الدوليــة للتقارير المالية، وهي 
تطابق السياســات المحاسبية المبينة في هذه القوائم المالية، بعد اعتمادها من اللجنة تطابق السياســات المحاسبية المبينة في هذه القوائم المالية، بعد اعتمادها من اللجنة 

الشرعية لبنك الجزيرة.الشرعية لبنك الجزيرة.
وعمل بنك الجزيرة على ابتكار عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام وعمل بنك الجزيرة على ابتكار عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية ســواء في مجال تعبئة الموارد أم في مجال توظيفها ثم تطويرها، الشريعة اإلسالمية ســواء في مجال تعبئة الموارد أم في مجال توظيفها ثم تطويرها، 

ومن هذه المنتجات ما سبقت اإلشارة إليه، مع وصف موجز لها:ومن هذه المنتجات ما سبقت اإلشارة إليه، مع وصف موجز لها:
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منتج (نقاء):منتج (نقاء):
منتج يهدف إلى استثمار السيولة التي لد األفراد والشركات عن طريق سوق منتج يهدف إلى استثمار السيولة التي لد األفراد والشركات عن طريق سوق 
السلع الدولية، وهو المنتج البديل الشرعي لربط الوديعة التقليدية ألجل سواء لألفراد السلع الدولية، وهو المنتج البديل الشرعي لربط الوديعة التقليدية ألجل سواء لألفراد 
ا مع أحكام  ا اســتثماريا متوافقً ا مع أحكام أم المؤسســات. وفيه يقدم بنك الجزيرة للعمالء منتجً ا اســتثماريا متوافقً أم المؤسســات. وفيه يقدم بنك الجزيرة للعمالء منتجً
الشريعة اإلسالمية، ويقوم على تقديم مبلغ محدد للعميل لغرض االستثمار، وتوكيل الشريعة اإلسالمية، ويقوم على تقديم مبلغ محدد للعميل لغرض االستثمار، وتوكيل 
بنك الجزيرة بشراء سلعة نيابة عن العميل بقدر المبلغ المستثمر، وذلك من سوق السلع بنك الجزيرة بشراء سلعة نيابة عن العميل بقدر المبلغ المستثمر، وذلك من سوق السلع 
الدولية بثمن حال، ثم يبيع العميل الســلعة على بنك الجزيرة بثمن آجل بأجل محدد الدولية بثمن حال، ثم يبيع العميل الســلعة على بنك الجزيرة بثمن آجل بأجل محدد 

وبهامش ربح محدد معلوم متفق عليه بين الطرفين، يمثل ربح االستثمار للعميل. وبهامش ربح محدد معلوم متفق عليه بين الطرفين، يمثل ربح االستثمار للعميل. 
منتج (دينار):منتج (دينار):

منتج يهدف إلى توفير الســيولة النقدية لألفراد والشركات عن طريق التمويل منتج يهدف إلى توفير الســيولة النقدية لألفراد والشركات عن طريق التمويل 
بالتورق بواسطة السلع الدولية والمحلية، ويمثل هذا المنتج البديل الشرعي للتمويل بالتورق بواسطة السلع الدولية والمحلية، ويمثل هذا المنتج البديل الشرعي للتمويل 
النقدي (القرض التقليدي) ســواء لألفراد أم المؤسســات. وفيه يقدم بنك الجزيرة النقدي (القرض التقليدي) ســواء لألفراد أم المؤسســات. وفيه يقدم بنك الجزيرة 
ا مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويقوم على طلب العميل  ا تمويليا متوافقً ا مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويقوم على طلب العميل للعمالء منتجً ا تمويليا متوافقً للعمالء منتجً
ا من المال، فيشــتري بنك الجزيرة لنفســه سلعة من سوق السلع الدولية  ا محددً ا من المال، فيشــتري بنك الجزيرة لنفســه سلعة من سوق السلع الدولية مبلغً ا محددً مبلغً
بثمن حال، ثم يبيعها على العميل بثمن آجل بأجل محدد وبهامش ربح محدد معلوم بثمن حال، ثم يبيعها على العميل بثمن آجل بأجل محدد وبهامش ربح محدد معلوم 

متفق عليه بين الطرفين، يمثل ربح التمويل لبنك الجزيرة.متفق عليه بين الطرفين، يمثل ربح التمويل لبنك الجزيرة.
منتج (تمام):منتج (تمام):

منتج يهدف إلى شــراء األســهم وبيعها على العمــالء بالمرابحة، ويمثل هذا منتج يهدف إلى شــراء األســهم وبيعها على العمــالء بالمرابحة، ويمثل هذا 
المنتج البديل الشــرعي للشــراء بالهامش (المنتج البديل الشــرعي للشــراء بالهامش (MarginMargin) الذي يقدم فيه البنك التقليدي ) الذي يقدم فيه البنك التقليدي 
ا من قيمة محفظة العميل مع اشــتراط رهنها واشــتراط  ا للعميل يشــمل جــزءً ا من قيمة محفظة العميل مع اشــتراط رهنها واشــتراط قرضً ا للعميل يشــمل جــزءً قرضً

استثمارها عن طريق البنك.استثمارها عن طريق البنك.
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ا ســبق أن  ا ســبق أن بينما يقوم هذا المنتج على بيع بنك الجزيرة على العميل أســهمً بينما يقوم هذا المنتج على بيع بنك الجزيرة على العميل أســهمً
تملكها بنك الجزيرة بناء على طلب العميل، وتكون قيمتها مماثلة لقيمة ما يملكه تملكها بنك الجزيرة بناء على طلب العميل، وتكون قيمتها مماثلة لقيمة ما يملكه 
العميل في محفظته، وتباع األســهم بثمن مؤجل يســدد بعد سنة واحدة فقط، مع العميل في محفظته، وتباع األســهم بثمن مؤجل يســدد بعد سنة واحدة فقط، مع 
اشتراط رهن المحفظة، فإن انخفضت قيمتها بنسبة معينة من مبلغ التمويل (وليس اشتراط رهن المحفظة، فإن انخفضت قيمتها بنسبة معينة من مبلغ التمويل (وليس 
من إجمالي قيمة المحفظة) فينبه العميل على ذلك، فإن اســتمر االنخفاض فيبيع من إجمالي قيمة المحفظة) فينبه العميل على ذلك، فإن اســتمر االنخفاض فيبيع 
بنك الجزيرة من المحفظة ما يســدد به دينه بتفويض مسبق من العميل. وكان هذا بنك الجزيرة من المحفظة ما يســدد به دينه بتفويض مسبق من العميل. وكان هذا 
أهم منتــج طرحه بنك الجزيرة في مرحلة اســتكمال التحول، وســاعد في دعم أهم منتــج طرحه بنك الجزيرة في مرحلة اســتكمال التحول، وســاعد في دعم 

بة. بة.التجرِ التجرِ
منتج (الوكالة باالستثمار للعمالء في سوق السلع الدولية):منتج (الوكالة باالستثمار للعمالء في سوق السلع الدولية):

ا لغرض االستثمار، ثم يوكل العميل بنك الجزيرة  ا محددً ا لغرض االستثمار، ثم يوكل العميل بنك الجزيرة يقدم فيه العميل مبلغً ا محددً يقدم فيه العميل مبلغً
بشراء ســلعة نيابة عن العميل بقدر المبلغ المستثمر، وذلك من طرف ثالث في سوق بشراء ســلعة نيابة عن العميل بقدر المبلغ المستثمر، وذلك من طرف ثالث في سوق 
الســلع الدولية بثمن حال، ثم يوكل العميل بنك الجزيرة ببيع السلعة إلى طرف رابع الســلع الدولية بثمن حال، ثم يوكل العميل بنك الجزيرة ببيع السلعة إلى طرف رابع 
بثمن آجل بأجل محدد وبهامش ربح محدد معلوم متفق عليه بين الطرفين، يمثل ربح بثمن آجل بأجل محدد وبهامش ربح محدد معلوم متفق عليه بين الطرفين، يمثل ربح 

االستثمار للعميل.االستثمار للعميل.
برنامج التأمين (تكافل):برنامج التأمين (تكافل):

يهدف هذا المنتج إلى االدّخار والحماية المتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وهو يهدف هذا المنتج إلى االدّخار والحماية المتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وهو 
البديل الشرعي لمفهوم التأمين التقليدي على الحياة، ويقوم على نموذج الوكالة وهو البديل الشرعي لمفهوم التأمين التقليدي على الحياة، ويقوم على نموذج الوكالة وهو 
المعتمد لد بنك الجزيرة من عــام المعتمد لد بنك الجزيرة من عــام ٢٠٠١٢٠٠١م، ومنذ ذلك الوقت أصبح بنك الجزيرة م، ومنذ ذلك الوقت أصبح بنك الجزيرة 
ا في منطقة الشــرق األوســط في تقديم برنامج تأمين تكافلي يعتمد على نموذج  ا في منطقة الشــرق األوســط في تقديم برنامج تأمين تكافلي يعتمد على نموذج رائدً رائدً
الوكالة الذي يستند إلى جمع اشتراكات حملة الوثائق في صندوق التكافل وتوزيعها الوكالة الذي يستند إلى جمع اشتراكات حملة الوثائق في صندوق التكافل وتوزيعها 
على حسابات المشــاركين الخاصة باالدخار، والحسابات الخاصة بالتبرع، ويتولى على حسابات المشــاركين الخاصة باالدخار، والحسابات الخاصة بالتبرع، ويتولى 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

بنك الجزيرة إدارة هذا الصندوق مقابل أجور معلومة ومصروفات إدارية، كما يتولى بنك الجزيرة إدارة هذا الصندوق مقابل أجور معلومة ومصروفات إدارية، كما يتولى 
اســتثمار أموال الصندوق في عقود وأدوات متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، اســتثمار أموال الصندوق في عقود وأدوات متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، 
ويجري تقاسم أرباح االســتثمار بما يتفق عليه، كما تدفع مبالغ حسابات المشاركين ويجري تقاسم أرباح االســتثمار بما يتفق عليه، كما تدفع مبالغ حسابات المشاركين 
الخاصة باالدخار عند الوفاة أو انتهاء برنامج التأمين، وتدفع مبالغ حسابات المشاركين الخاصة باالدخار عند الوفاة أو انتهاء برنامج التأمين، وتدفع مبالغ حسابات المشاركين 
الخاصة بالتبرع، عند تحقق التعويض أو إعــادة التأمين التعاوني أو االحتياطيات أو الخاصة بالتبرع، عند تحقق التعويض أو إعــادة التأمين التعاوني أو االحتياطيات أو 

المصروفات اإلدارية.المصروفات اإلدارية.
صناديق االستثمار اإلسالمية:صناديق االستثمار اإلسالمية:

هــي: صندوق القوافل للمتاجــرة في البضائع، وصندوق الطيبات لألســهم هــي: صندوق القوافل للمتاجــرة في البضائع، وصندوق الطيبات لألســهم 
المحلية، والخير لألســهم العالمية، والمشــارق لألســهم اليابانية، والثريا لألسهم المحلية، والخير لألســهم العالمية، والمشــارق لألســهم اليابانية، والثريا لألسهم 

األوربية.األوربية.
منتج البطاقة االئتمانية (فيزا الجزيرة اإلسالمية):منتج البطاقة االئتمانية (فيزا الجزيرة اإلسالمية):

 CreditCredit) هي البديل الشرعي للبطاقة االئتمانية التقليدية ذات االئتمان المتجدد (هي البديل الشرعي للبطاقة االئتمانية التقليدية ذات االئتمان المتجدد
CardCard)، لترتيب صيغة التمويل بالتورق الالحق عند رغبة العميل في تأجيل استحقاق )، لترتيب صيغة التمويل بالتورق الالحق عند رغبة العميل في تأجيل استحقاق 

سداد البطاقة.سداد البطاقة.
منتج العقار االستثماري:منتج العقار االستثماري:

منتــج موجه إلى قطاع األفــراد، ويقوم على تملك العميــل للعقار ألغراض منتــج موجه إلى قطاع األفــراد، ويقوم على تملك العميــل للعقار ألغراض 
استثمارية، وذلك بشــراء بنك الجزيرة لعقار مؤجر، وبيعه على العميل بثمن مؤجل، استثمارية، وذلك بشــراء بنك الجزيرة لعقار مؤجر، وبيعه على العميل بثمن مؤجل، 
مــع توكيل بنك الجزيرة بإدارة العقار وتحصيل إيراداتــه، ويقدم العميل دفعة مقدمة مــع توكيل بنك الجزيرة بإدارة العقار وتحصيل إيراداتــه، ويقدم العميل دفعة مقدمة 
مناســبة من ثمن العقار تصل إلى ثلث قيمته، ثم يســتكمل بنك الجزيرة ســداد ثمن مناســبة من ثمن العقار تصل إلى ثلث قيمته، ثم يســتكمل بنك الجزيرة ســداد ثمن 
العقــار عن طريق إيرادات العقار، وهو يتميز عن منتــج التمويل العقاري بأن مصدر العقــار عن طريق إيرادات العقار، وهو يتميز عن منتــج التمويل العقاري بأن مصدر 
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الســداد هو إيرادات العقار وليس راتب العميل، كما أن الغرض من التمويل العقاري الســداد هو إيرادات العقار وليس راتب العميل، كما أن الغرض من التمويل العقاري 
ا لمنتج العقار االستثماري. ا لمنتج العقار االستثماري.هو السكن، خالفً هو السكن، خالفً

وقــد تميز بنك الجزيرة في تقديم هذا المنتج حتى إنه وصل في إحد مراحله إلى وقــد تميز بنك الجزيرة في تقديم هذا المنتج حتى إنه وصل في إحد مراحله إلى 
حصة سوقية وقاعدة عمالء تصل إلى حصة سوقية وقاعدة عمالء تصل إلى ٣٠٣٠ % من نسبة النمو في القطاع العقاري في المملكة،  % من نسبة النمو في القطاع العقاري في المملكة، 

وهذا عزز من حضور البنك لد المجتمع في الجانب الشرعي، واالستقرار المالي.وهذا عزز من حضور البنك لد المجتمع في الجانب الشرعي، واالستقرار المالي.
منتجات الخزينة اإلسالمية:منتجات الخزينة اإلسالمية:

تقــدم الخزينة في بنك الجزيرة مجموعة من المنتجات اإلســالمية والحلول تقــدم الخزينة في بنك الجزيرة مجموعة من المنتجات اإلســالمية والحلول 
المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية لتناســب احتياجات العميل، كالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية لتناســب احتياجات العميل، كالمنتجات 
المرتبطة باألســواق العالمية والمحلية لألســهم، والمعــادن، والنفط، والعمالت، المرتبطة باألســواق العالمية والمحلية لألســهم، والمعــادن، والنفط، والعمالت، 
والحلول المبتكرة للتحوط من مخاطر تقلبات األســعار وسوق العمالت المتوافقة والحلول المبتكرة للتحوط من مخاطر تقلبات األســعار وسوق العمالت المتوافقة 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية بما يحقق احتياجات العمالء بمالية إسالمية حديثة.مع أحكام الشريعة اإلسالمية بما يحقق احتياجات العمالء بمالية إسالمية حديثة.
منتج صكوك التمويل اإلسالمية:منتج صكوك التمويل اإلسالمية:

الصكوك هي البديل الشرعي للسندات التقليدية القائمة على القروض بفائدة، الصكوك هي البديل الشرعي للسندات التقليدية القائمة على القروض بفائدة، 
ا في مشروع أو نشاط محدد، وقد واجه منتج الصكوك جملة  ا في مشروع أو نشاط محدد، وقد واجه منتج الصكوك جملة وتمثل الصكوك حصصً وتمثل الصكوك حصصً
من اإلشــكاالت الفنية والقانونية والشــرعية منذ بدء صدوره وانتشاره عام من اإلشــكاالت الفنية والقانونية والشــرعية منذ بدء صدوره وانتشاره عام ٢٠٠١٢٠٠١م م 
حتــى نجح بنك الجزيرة في عام حتــى نجح بنك الجزيرة في عام ٢٠١١٢٠١١م في ابتكار نمــوذج رائد، تبنته وزارة المالية م في ابتكار نمــوذج رائد، تبنته وزارة المالية 
فــي إصدارات صكوك حكومة المملكة العربية الســعودية. وقد أصدر بنك الجزيرة فــي إصدارات صكوك حكومة المملكة العربية الســعودية. وقد أصدر بنك الجزيرة 

الصكوك التالية:الصكوك التالية:
١- صكوك المضاربة والمرابحة: - صكوك المضاربة والمرابحة: 

استطاع هذا النموذج تجاوز إشكاالت كثيرة تتعلق بمخاطر الصكوك وتصنيفها استطاع هذا النموذج تجاوز إشكاالت كثيرة تتعلق بمخاطر الصكوك وتصنيفها 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

االئتماني، ويقوم هذا المنتج بإيجاز على تقســيم حصيلة الصكوك التي تمثل القيمة االئتماني، ويقوم هذا المنتج بإيجاز على تقســيم حصيلة الصكوك التي تمثل القيمة 
االسمية إلى جزأين: االسمية إلى جزأين: 

الجزء األول: يمثل الجزء األول: يمثل ٥١٥١% من القيمة االسمية ويدخل فيه وكيل حملة الصكوك % من القيمة االسمية ويدخل فيه وكيل حملة الصكوك 
ر (المنشــئ) ويمثل عندئــذ غالبية أصول الصكوك، مما  ر (المنشــئ) ويمثل عندئــذ غالبية أصول الصكوك، مما في عقد مضاربة مع المصدِ في عقد مضاربة مع المصدِ

ا تداول هذه الورقة المالية.  ا تداول هذه الورقة المالية. يسوغ معه شرعً يسوغ معه شرعً
والجزء الثاني: يمثل ما بقي وهو والجزء الثاني: يمثل ما بقي وهو ٤٩٤٩% من القيمة االســمية ويدخل فيه وكيل % من القيمة االســمية ويدخل فيه وكيل 
حملة الصكوك في عقد مرابحة مع المصدر (المنشئ) ببيع سلع دولية عليه بثمن آجل حملة الصكوك في عقد مرابحة مع المصدر (المنشئ) ببيع سلع دولية عليه بثمن آجل 
محدد يثبت في ذمته، ويجري تحديد معدل الربح بما يســاوي كامل القيمة االسمية محدد يثبت في ذمته، ويجري تحديد معدل الربح بما يســاوي كامل القيمة االسمية 

لإلصدار في نهاية المدة، مما يسوغ معه تصنيف هذه الصكوك ائتمانيا.لإلصدار في نهاية المدة، مما يسوغ معه تصنيف هذه الصكوك ائتمانيا.
٢- صكوك معايير بازل الثالثة:- صكوك معايير بازل الثالثة:

واصل بنك الجزيرة في مايو واصل بنك الجزيرة في مايو ٢٠١٦٢٠١٦م ريادته في ســوق الصكوك بإيجاد صيغة م ريادته في ســوق الصكوك بإيجاد صيغة 
لترتيب الدائنين التي فرضتها معايير بازل في نسختها الثالثة على البنوك التي ترغب في لترتيب الدائنين التي فرضتها معايير بازل في نسختها الثالثة على البنوك التي ترغب في 
إصدار صكوك من الشــريحة األولى لتصنيفها ضمن رأس المال اإلضافي في حقوق إصدار صكوك من الشــريحة األولى لتصنيفها ضمن رأس المال اإلضافي في حقوق 
الملكية بما يسمح لها من التوسع في االئتمان، وقد استطاع بنك الجزيرة بذلك التوفيق الملكية بما يسمح لها من التوسع في االئتمان، وقد استطاع بنك الجزيرة بذلك التوفيق 
بين األحكام الشــرعية والقوانين البنكية التي أعطت أصحاب الودائع التقدم المطلق بين األحكام الشــرعية والقوانين البنكية التي أعطت أصحاب الودائع التقدم المطلق 
علــى جميع دائني البنك، ولو كانت العالقة التعاقدية بين المودعين وحملة الصكوك علــى جميع دائني البنك، ولو كانت العالقة التعاقدية بين المودعين وحملة الصكوك 
واحدة، كما في حال عقد المضاربة الذي يقتضي المساواة والمشاركة، وذلك بجعل واحدة، كما في حال عقد المضاربة الذي يقتضي المساواة والمشاركة، وذلك بجعل 
ا لديون بنك الجزيــرة على اآلخرين بموافقة حملة  ا لديون بنك الجزيــرة على اآلخرين بموافقة حملة مســتحقات حملة الصكوك توثيقً مســتحقات حملة الصكوك توثيقً

الصكوك المسبقة، وهذا من ضمان الشريك لديون شريكه في أمواله الخاصة. الصكوك المسبقة، وهذا من ضمان الشريك لديون شريكه في أمواله الخاصة. 
وجاء في قرار اللجنة الشرعية بشــأن صكوك بنك الجزيرة في الفقرة (وجاء في قرار اللجنة الشرعية بشــأن صكوك بنك الجزيرة في الفقرة (٩) من ) من 
القرار ما نصه: «وافق حملة الصكوك وأذنوا لبنك الجزيرة أن يجعل أصول الصكوك القرار ما نصه: «وافق حملة الصكوك وأذنوا لبنك الجزيرة أن يجعل أصول الصكوك 
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رهنًا لتوثيــق الديون القائمة على بنك الجزيرة لألطراف األخر (مطلوبات البنك)، رهنًا لتوثيــق الديون القائمة على بنك الجزيرة لألطراف األخر (مطلوبات البنك)، 
وذلك في حالة عدم كفاية أصول بنك الجزيرة للوفاء بتلك المطلوبات قبل انتهاء مدة وذلك في حالة عدم كفاية أصول بنك الجزيرة للوفاء بتلك المطلوبات قبل انتهاء مدة 

الصكوك،  وال يدخل في ذلك حقوق المساهمين».الصكوك،  وال يدخل في ذلك حقوق المساهمين».



١٨٨١٨٨



الجوانب اإليجابية
من تجربة تحول بنك الجزيرة



١٩٠١٩٠



١٩١١٩١

توطئةتوطئة

بة  بة تحول بنك الجزيرة من المالية التقليدية إلى المالية اإلسالمية تجرِ بة إن تجرِ بة تحول بنك الجزيرة من المالية التقليدية إلى المالية اإلسالمية تجرِ إن تجرِ
رائدة لم يســبق لها نظير في المملكة العربية السعودية، وأتى هذا التحول بجهود ذاتية رائدة لم يســبق لها نظير في المملكة العربية السعودية، وأتى هذا التحول بجهود ذاتية 
وإرادة مخلصة -إن شاء الله- داخلية، أد إلى تراكم خبرة العاملين في بنك الجزيرة وإرادة مخلصة -إن شاء الله- داخلية، أد إلى تراكم خبرة العاملين في بنك الجزيرة 
بة الفريدة جوانب إيجابية كثيرة، يمكن إجمالها  بة الفريدة جوانب إيجابية كثيرة، يمكن إجمالها خالل مراحل التحول، ولهــذه التجرِ خالل مراحل التحول، ولهــذه التجرِ

في:في:



١٩٢١٩٢

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

١/٤/٢
أثر تحول بنك الجزيرة في األداء الماليأثر تحول بنك الجزيرة في األداء المالي

سبقت اإلشارة إلى أنه قبل بداية مراحل التحول كان البنك على وشك الفشل، سبقت اإلشارة إلى أنه قبل بداية مراحل التحول كان البنك على وشك الفشل، 
فقد وصلت قيمة الســهم إلى فقد وصلت قيمة الســهم إلى ١٠٩١٠٩ رياالت (قبل التقســيم) وكان العائد في السابق  رياالت (قبل التقســيم) وكان العائد في السابق 
٣٠٣٠ مليــون ريال، ليصــل العائد مع نهاية مراحل التحول فــي نهاية عام  مليــون ريال، ليصــل العائد مع نهاية مراحل التحول فــي نهاية عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م إلى م إلى 
ا بأنه أصغر بنوك  ، بعد أن كان مصنفً ا بأنه أصغر بنوك  مليار ريال، وأصبح البنك قوةً ماليةً منافســةً ، بعد أن كان مصنفً ٢٫٥٢٫٥ مليار ريال، وأصبح البنك قوةً ماليةً منافســةً
المملكة العربية السعودية. ومع حلول األزمة المالية العالمية في عام المملكة العربية السعودية. ومع حلول األزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨٢٠٠٨م ظهرت م ظهرت 
بعض إيجابيات التحول، إذ ســاعد اختيار بنك الجزيرة للتوجه إلى المالية اإلسالمية بعض إيجابيات التحول، إذ ســاعد اختيار بنك الجزيرة للتوجه إلى المالية اإلسالمية 

في حماية البنك من آثار األزمة المالية العالمية.في حماية البنك من آثار األزمة المالية العالمية.
أما عام أما عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م، فيمكن وصفه بأنه عام إرساء األسس للنمو المستقبلي وتنويع م، فيمكن وصفه بأنه عام إرساء األسس للنمو المستقبلي وتنويع 
منتجات البنــك وخدماته، وجر خالله تعزيز قدرات البنك ومنســوبيه بالمهارات منتجات البنــك وخدماته، وجر خالله تعزيز قدرات البنك ومنســوبيه بالمهارات 
نه من االســتفادة القصو مــن الفرص المنظورة في  نه من االســتفادة القصو مــن الفرص المنظورة في واإلمكانــات الالزمة التي تمكِّ واإلمكانــات الالزمة التي تمكِّ
المســتقبل. ومن بين االنجازات المهمة التي تحققت خالل هذا العام مضاعفة عدد المســتقبل. ومن بين االنجازات المهمة التي تحققت خالل هذا العام مضاعفة عدد 
ا، وســعى بنك الجزيرة في نفس العام لنيل شهادة األيزو عن  ا، وســعى بنك الجزيرة في نفس العام لنيل شهادة األيزو عن  فرعً الفروع لتصبح الفروع لتصبح ٤٨٤٨ فرعً
عملياته لضمان جودة الممارسات، وما تقدمه هذه العمليات من خدمات، ومنذ ذلك عملياته لضمان جودة الممارسات، وما تقدمه هذه العمليات من خدمات، ومنذ ذلك 
الحين حصل العديد من أقسام العمليات على شهادة األيزو ليصبح أول بنك سعودي الحين حصل العديد من أقسام العمليات على شهادة األيزو ليصبح أول بنك سعودي 

يحصل عليها.يحصل عليها.
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١٩٣١٩٣

ونجح بنك الجزيرة في الحفاظ على معدالت أداء مســتقرة وإيجابية، وتمكن ونجح بنك الجزيرة في الحفاظ على معدالت أداء مســتقرة وإيجابية، وتمكن 
من تكوين قاعدة صلبة لمواصلة تحقيق اإلنجازات التي يطمح إليها في سبيل التحول، من تكوين قاعدة صلبة لمواصلة تحقيق اإلنجازات التي يطمح إليها في سبيل التحول، 
فعلى مد عام فعلى مد عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م شرع البنك في تقليص المصروفات التشغيلية بنسبة م شرع البنك في تقليص المصروفات التشغيلية بنسبة ٨٫٣٨٫٣%، %، 
في الوقت الذي ارتفعت فيه إجمالي الموجودات إلى في الوقت الذي ارتفعت فيه إجمالي الموجودات إلى ٨٫٩٨٫٩ % ليسجل  % ليسجل ٣٠٣٠ مليار ريال،  مليار ريال، 
ا ملحوظًا وصل إلى ٤٠٤٠ %، كما سجلت الودائع  %، كما سجلت الودائع  ا ملحوظًا وصل إلى فيما سجل حجم عمالء البنك ارتفاعً فيما سجل حجم عمالء البنك ارتفاعً
ــا ملحوظًا بلغ ٢٢٫١٢٢٫١ مليار ريال مقارنة بمســتواها في عام  مليار ريال مقارنة بمســتواها في عام ٢٠٠٨٢٠٠٨ الذي كان  الذي كان  ــا ملحوظًا بلغ ارتفاعً ارتفاعً

٢٠٫٩٢٠٫٩ مليار ريال. مليار ريال.
كما ارتفــع صافي عقود التمويل فــي عام كما ارتفــع صافي عقود التمويل فــي عام ٢٠٠٨٢٠٠٨م إلــى م إلــى ١٥٫١١٥٫١ مليار ريال،  مليار ريال، 
وفــي عام وفــي عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م بلغ م بلغ ١٥٫٥١٥٫٥ مليار ريال، إضافة إلى تعزيز البنك للطاقات البشــرية  مليار ريال، إضافة إلى تعزيز البنك للطاقات البشــرية 
واإلمكانات التقنية وتهيئة الموارد الالزمة التي تتيح له تعزيز جاهزيته وكفاءته لتحقيق واإلمكانات التقنية وتهيئة الموارد الالزمة التي تتيح له تعزيز جاهزيته وكفاءته لتحقيق 

إنجازات نوعية خالل المرحلة المقبلة.إنجازات نوعية خالل المرحلة المقبلة.
ا أثناء العام لتوسيع شبكة الخدمات  ا أثناء العام لتوسيع شبكة الخدمات ونفذ بنك الجزيرة أكثر من ثالثين مشروعً ونفذ بنك الجزيرة أكثر من ثالثين مشروعً
المصرفيــة لألفراد التي تقع على رأس أولويات البرنامج اإلســتراتيجي، إلى جانب المصرفيــة لألفراد التي تقع على رأس أولويات البرنامج اإلســتراتيجي، إلى جانب 
تقديم منتجــات مبتكرة، مثل العقار االســتثماري الذي يتميز بالســرعة والفاعلية، تقديم منتجــات مبتكرة، مثل العقار االســتثماري الذي يتميز بالســرعة والفاعلية، 
وتمكن البنك -من خالله- من االستحواذ على حصة سوقية مميزة في قطاع التمويل وتمكن البنك -من خالله- من االستحواذ على حصة سوقية مميزة في قطاع التمويل 

العقاري كما سبقت اإلشارة إليه.العقاري كما سبقت اإلشارة إليه.
وســعى البنك في تحقيق خطة (آفاق وســعى البنك في تحقيق خطة (آفاق ٢٠١٢٢٠١٢) اإلستراتيجية القائمة على تنويع ) اإلستراتيجية القائمة على تنويع 
ا  ا األنشطة وزيادة منتجات المالية اإلســالمية التي تنسجم مع تطلعات عمالئه حرصً األنشطة وزيادة منتجات المالية اإلســالمية التي تنسجم مع تطلعات عمالئه حرصً

على أن يكون البنك مجموعة مالية متكاملة متعددة االختصاصات.على أن يكون البنك مجموعة مالية متكاملة متعددة االختصاصات.
وفي عــام وفي عــام ٢٠١٠٢٠١٠م ومع تبعات األزمة المالية التي انعكســت آثارها على أداء م ومع تبعات األزمة المالية التي انعكســت آثارها على أداء 
ا صافية نمت بنسبة ٧ % مقارنة  % مقارنة  ق أرباحً ا، إال أن بنك الجزيرة حقَّ ا صافية نمت بنسبة القطاع المالي عمومً ق أرباحً ا، إال أن بنك الجزيرة حقَّ القطاع المالي عمومً



١٩٤١٩٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

بعام بعام ٢٠٠٩٢٠٠٩م، محققة م، محققة ٢٩٢٩ مليون ريال، في الوقت الذي حقق فيه البنك نموا في حجم  مليون ريال، في الوقت الذي حقق فيه البنك نموا في حجم 
الموجودات بنسبة الموجودات بنسبة ١٠١٠% مسجالً أكثر من % مسجالً أكثر من ٣٣٣٣ مليار ريال. مليار ريال.

واستطاع البنك أن يخفف من حجم الخســائر في الربع األخير من العام ذاته واستطاع البنك أن يخفف من حجم الخســائر في الربع األخير من العام ذاته 
ن من  ن من  مليون ريال، وتمكَّ إلى نحو إلى نحو ٩٠٩٠%، وزاد دخل العمليات بنســبة %، وزاد دخل العمليات بنســبة ٤٠٤٠% إلى % إلى ٢٦٢٢٦٢ مليون ريال، وتمكَّ
رفع حجم االستثمارات لعام رفع حجم االستثمارات لعام ٢٠١٠٢٠١٠م إلى م إلى ٤٫٥٤٦٤٫٥٤٦ مليون ريال مقابل  مليون ريال مقابل ٤٫٢٨٤٤٫٢٨٤ مليون  مليون 
ريال لعام ريال لعام ٢٠٠٩٢٠٠٩ مسجالً نموا قدره  مسجالً نموا قدره ٦ %. وفي المقابل ارتفعت محفظة التمويل بنسبة  %. وفي المقابل ارتفعت محفظة التمويل بنسبة 

٢١٢١ % من  % من ١٥٫٥٠٤١٥٫٥٠٤ مليون ريال إلى  مليون ريال إلى ١٨٫٧٠٤١٨٫٧٠٤ مليون ريال. مليون ريال.
وفي شــهر أبريل وفي شــهر أبريل ٢٠١٧٢٠١٧م وافق المســاهمون في البنك فــي اجتماع الجمعية م وافق المســاهمون في البنك فــي اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية المنعقد في اليوم العاشــر من ذلك الشــهر على زيادة رأس مال العمومية غير العادية المنعقد في اليوم العاشــر من ذلك الشــهر على زيادة رأس مال 
البنك من مبلغ البنك من مبلغ ٤ مليار ريال إلى  مليار ريال إلى ٥٫٢٥٫٢ مليار ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية  مليار ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 

بقيمة بقيمة ١٫٢١٫٢ مليار ريال. مليار ريال.
وفي شــهر أبريل وفي شــهر أبريل ٢٠١٨٢٠١٨م أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب بنك م أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب بنك 
الجزيرة زيادة رأس ماله عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة الجزيرة زيادة رأس ماله عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٣ مليار ريال لزيادة  مليار ريال لزيادة 

رأس ماله من (رأس ماله من (٥٫٢٥٫٢) مليار ريال إلى () مليار ريال إلى (٨٫٢٨٫٢) مليار ريال.) مليار ريال.
تطور األداء المالي لبنك الجزيرة من تطور األداء المالي لبنك الجزيرة من ٢٠٠٤٢٠٠٤م إلى م إلى ٢٠١٩٢٠١٩م:م:

فيما يأتي رصد لتطور األداء المالــي لبنك الجزيرة أثناء مراحل التحول وبعد فيما يأتي رصد لتطور األداء المالــي لبنك الجزيرة أثناء مراحل التحول وبعد 
ا أن المبالغ  ا أن المبالغ انتهاء التحول وما بعد مرحلة التحول إلى وقت إعداد هذه الدراســة، علمً انتهاء التحول وما بعد مرحلة التحول إلى وقت إعداد هذه الدراســة، علمً

المذكور ة بآالف الرياالت.المذكور ة بآالف الرياالت.
: تطور أرباح البنك: : تطور أرباح البنك:أوالً أوالً

ا صافية قبل احتســاب الزكاة وضريبــة الدخل بلغت  ا صافية قبل احتســاب الزكاة وضريبــة الدخل بلغت ســجل البنك أرباحً ســجل البنك أرباحً
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١٩٥١٩٥

١٫١٢٢١٫١٢٢مليون ريال ســعودي للسنة المنتهية في مليون ريال ســعودي للسنة المنتهية في ٣١٣١ ديســمبر  ديســمبر ٢٠١٩٢٠١٩م، ويمثل م، ويمثل 
ا قدره ١٢١٫٧١٢١٫٧مليون ريال ســعودي، أي بنسبة مليون ريال ســعودي، أي بنسبة ١٢٫٢١٢٫٢ % عن األرباح  % عن األرباح  ا قدره ذلك ارتفاعً ذلك ارتفاعً
التي حققها البنك للسنة المنتهية في التي حققها البنك للسنة المنتهية في ٢٠١٨٢٠١٨م التي بلغت م التي بلغت ١٫٠٠٠٫٣١٫٠٠٠٫٣ مليون ريال  مليون ريال 

سعودي.سعودي.
كما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في كما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في ٣١٣١ ديسمبر  ديسمبر 
ا قدره ٦١٣٦١٣ مليون ريال  مليون ريال  ا قدره  مليون ريال سعودي، ويمثل ذلك ارتفاعً ٢٠١٩٢٠١٩م مبلغ م مبلغ ٩٩١٩٩١ مليون ريال سعودي، ويمثل ذلك ارتفاعً
ســعودي، أي بنسبة ســعودي، أي بنسبة ١٦٢١٦٢ % عن األرباح التي حققها البنك للسنة المنتهية في  % عن األرباح التي حققها البنك للسنة المنتهية في ٢٠١٨٢٠١٨م م 

التي بلغت التي بلغت ٣٧٨٫٣٣٧٨٫٣ مليون ريال سعودي. مليون ريال سعودي.
جدول رقم (جدول رقم (٧) ) 

مقارنة بين أرباح بنك الجزيرة في فترة مقارنة بين أرباح بنك الجزيرة في فترة ٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠١٩٢٠١٩م

الفترةالفترة
األرباحاألرباح

المجموعالمجموع
١٢٣٤

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٧١٨٧٨٧٤٨٧٤١٫٩٧٤١٫٩٧٤٨٠٥٨٠٥٣٫٨٤٠٣٫٨٤٠-٢٠٠٧٢٠٠٧

٢٠٠٨٢٠٠٨٢٢٢٢٢٢٢٨٢٨٢٩٢٩٣٠٣٣٠٣٥٨٢٥٨٢- - ٢٠١١٢٠١١

٢٠١٢٢٠١٢٥٠٠٥٠٠٦٥١٦٥١٥٧٢٥٧٢١٫٢٨٧١٫٢٨٧٣٫٠١٠٣٫٠١٠-٢٠١٥٢٠١٥

٢٠١٦٢٠١٦٨٧٢٨٧٢٨٥٨٨٥٨١٫٠٠٠١٫٠٠٠١١٢٢١١٢٢٣٫٨٥٢٣٫٨٥٢-٢٠١٩٢٠١٩



١٩٦١٩٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة
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ا: تطور أصول البنك: ا: تطور أصول البنك:ثانيً ثانيً

بلغ إجمالي األصول بلغ إجمالي األصول ٨٦٫٥٨٦٫٥ مليار ريال ســعودي كما في نهاية العام  مليار ريال ســعودي كما في نهاية العام ٢٠١٩٢٠١٩م، م، 
مقارنة بمبلغ مقارنة بمبلغ ٧٣٧٣ مليار ريال سعودي في عام  مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٨٢٠١٨م، بارتفاع قدره م، بارتفاع قدره ١٨٫٥١٨٫٥% عما كان % عما كان 

عليه في السنة الماضية.عليه في السنة الماضية.
جدول رقم (جدول رقم (٨) ) 

مقارنة بين أصول بنك الجزيرة في فترة مقارنة بين أصول بنك الجزيرة في فترة ٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠١٩٢٠١٩م

الفترةالفترة
األصولاألصول

المجموعالمجموع
١٢٣٤

٢٠٠٤٢٠٠٤١٠٫٧٢١١٠٫٧٢١١٤٫١٦٨١٤٫١٦٨١٥٫٧١٢١٥٫٧١٢٢١٫٥٦٣٢١٫٥٦٣٦٢٫١٦٤٦٢٫١٦٤-٢٠٠٧٢٠٠٧

٢٠٠٨٢٠٠٨٢٧٫٥٢٠٢٧٫٥٢٠٢٩٫٩٧٧٢٩٫٩٧٧٣٣٫٠١٨٣٣٫٠١٨٣٨٫٨٩٨٣٨٫٨٩٨١٢٩٫٤١٣١٢٩٫٤١٣-٢٠١١٢٠١١
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١٩٧١٩٧

الفترةالفترة
األصولاألصول

المجموعالمجموع
١٢٣٤

٢٠١٢٢٠١٢٥٠٫٧٨١٥٠٫٧٨١٥٩٫٩٧٦٥٩٫٩٧٦٦٦٫٥٥٤٦٦٫٥٥٤٦٣٫٢٦٤٦٣٫٢٦٤٢٤٠٫٥٧٥٢٤٠٫٥٧٥-٢٠١٥٢٠١٥

٢٠١٦٢٠١٦٦٦٫٣١٩٦٦٫٣١٩٦٨٫٢٨٧٦٨٫٢٨٧٧٣٫٠٠٣٧٣٫٠٠٣٨٦٫٥٤٤٨٦٫٥٤٤٢٩٤٫١٥٣٢٩٤٫١٥٣-٢٠١٩٢٠١٩
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ا: تطور ودائع البنك: ا: تطور ودائع البنك:ثالثً ثالثً

ارتفعــت ودائع العمالء لتبلغ ارتفعــت ودائع العمالء لتبلغ ٦٢٫٧٦٢٫٧ مليار ريال ســعودي كما في نهاية العام  مليار ريال ســعودي كما في نهاية العام 
٢٠١٩٢٠١٩م، مقارنــة بمبلغ م، مقارنــة بمبلغ ٥١٫٨٥١٫٨ مليار ريال ســعودي في نهايــة  مليار ريال ســعودي في نهايــة ٢٠١٨٢٠١٨م، أي بارتفاع م، أي بارتفاع 
قدره قدره ٢١٢١%. ويرتبط االرتفاع في ودائع العمالء بشــكل رئيــس باالرتفاع في الودائع %. ويرتبط االرتفاع في ودائع العمالء بشــكل رئيــس باالرتفاع في الودائع 
االستثمارية بنســبة االستثمارية بنســبة ٢٦٫٦٢٦٫٦% من % من ٢٣٫٩٢٣٫٩ مليار ريال ســعودي إلى  مليار ريال ســعودي إلى ٣٠٫٣٣٠٫٣ مليار ريال  مليار ريال 



١٩٨١٩٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

سعودي، والودائع الجارية بنسبة سعودي، والودائع الجارية بنسبة ١٥٫٩١٥٫٩% من % من ٢٦٫٦٢٦٫٦ مليار ريال سعودي إلى  مليار ريال سعودي إلى ٣٠٫٨٣٠٫٨ 
مليار ريال سعودي.مليار ريال سعودي.

جدول رقم (جدول رقم (٩) ) 
مقارنة بين ودائع بنك الجزيرة في الفترة مقارنة بين ودائع بنك الجزيرة في الفترة ٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠١٩٢٠١٩م

الفترةالفترة
الودائعالودائع

المجموعالمجموع
١٢٣٤

٢٠٠٤٢٠٠٤٨٫١٤١٨٫١٤١١٠٫٨١٦١٠٫٨١٦١٠٫٩١٧١٠٫٩١٧١٥٫٦٤٧١٥٫٦٤٧٤٥٫٥٢١٤٥٫٥٢١-٢٠٠٧٢٠٠٧

٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٫٩٠٠٢٠٫٩٠٠٢٢٫١٤٣٢٢٫١٤٣٢٧٫٣٤٥٢٧٫٣٤٥٣١٫١٥٩٣١٫١٥٩١٠١٫٥٤٧١٠١٫٥٤٧- - ٢٠١١٢٠١١

٢٠١٢٢٠١٢٤٠٫٦٧٥٤٠٫٦٧٥٤٨٫٠٨٣٤٨٫٠٨٣٥٤٫٥٦٩٥٤٫٥٦٩٤٩٫٦٧٤٤٩٫٦٧٤١٩٣٫٠٠١١٩٣٫٠٠١-٢٠١٥٢٠١٥

٢٠١٦٢٠١٦٥١٫٦٠٢٥١٫٦٠٢٥٠٫٢٧٨٥٠٫٢٧٨٥١٫٨٠٤٥١٫٨٠٤٦٢٫٦٩٦٦٢٫٦٩٦٢١٦٫٣٨٠٢١٦٫٣٨٠-٢٠١٩٢٠١٩

شكل رقم (شكل رقم (٩)

2016 - 20192012 - 20152011 - 20082004 - 2007

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

مخطط تطور الودائع في البنكمخطط تطور الودائع في البنك



بنك الجزيرة.. رائد التحول إلى المالية اإلسالميةبنك الجزيرة.. رائد التحول إلى المالية اإلسالمية

١٩٩١٩٩

ا: تطور تمويالت البنك: ا: تطور تمويالت البنك:رابعً رابعً

بلغ صافي التمويالت بلغ صافي التمويالت ٤٩٤٩ مليار ريال ســعودي كما في نهاية العام  مليار ريال ســعودي كما في نهاية العام ٢٠١٩٢٠١٩م بارتفاع م بارتفاع 
نســبته نســبته ٢١٫٤٢١٫٤ % مقارنة مبلغ  % مقارنة مبلغ ٤٠٫٩٤٠٫٩مليار ريال ســعودي عــام مليار ريال ســعودي عــام ٢٠١٨٢٠١٨م، وقد واصل بنك م، وقد واصل بنك 
الجزيرة تنويع محفظة التمويالت في مختلف القطاعات، وعمل على توسيع قاعدة عمالئه.الجزيرة تنويع محفظة التمويالت في مختلف القطاعات، وعمل على توسيع قاعدة عمالئه.

جدول رقم (جدول رقم (١٠١٠) ) 
مقارنة بين تمويالت بنك الجزيرة في الفترة مقارنة بين تمويالت بنك الجزيرة في الفترة ٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠١٩٢٠١٩م

الفترةالفترة
التمويالتالتمويالت

المجموعالمجموع
١٢٣٤

٢٠٠٤٢٠٠٤٥٫١٨٦٥٫١٨٦٦٫٩١٠٦٫٩١٠٦٫٢٧١٦٫٢٧١٩٫٨٧٩٩٫٨٧٩٢٨٫٢٤٦٢٨٫٢٤٦-٢٠٠٧٢٠٠٧

٢٠٠٨٢٠٠٨١٥٫١٣١١٥٫١٣١١٥٫٥٠٤١٥٫٥٠٤١٨٫٧٠٤١٨٫٧٠٤٢٣٫٣٠٧٢٣٫٣٠٧٧٢٫٦٤٦٧٢٫٦٤٦- - ٢٠١١٢٠١١

٢٠١٢٢٠١٢٢٩٫٨٩٧٢٩٫٨٩٧٣٤٫٩٩٥٣٤٫٩٩٥٤١٫٢٤٥٤١٫٢٤٥٤١٫٨٦٣٤١٫٨٦٣١٤٨٫٠٠٠١٤٨٫٠٠٠-٢٠١٥٢٠١٥

٢٠١٦٢٠١٦٤٢٫٠٩٩٤٢٫٠٩٩٣٩٫٧٩٠٣٩٫٧٩٠٤٠٫٨٩٧٤٠٫٨٩٧٤٩٫٦٦٠٤٩٫٦٦٠١٧٢٫٤٤٦١٧٢٫٤٤٦-٢٠١٩٢٠١٩
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٢٠٠٢٠٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ا: مؤشرات النمو: ا: مؤشرات النمو:خامسً خامسً

التمويالتالتمويالتالودائعالودائعاألصولاألصولاألرباحاألرباحم

١٥٧١٥٧٪١٢٣١٢٣٪١٠٨١٠٨٪٨٤٨٤-٪-٪معدل النمو للفترة األولىمعدل النمو للفترة األولى

١٠٣١٠٣٪٩٠٩٠٪٨٥٨٥٪٤١٧٤١٧٪معدل النمو للفترة الثانيةمعدل النمو للفترة الثانية

١٦١٦٪١٢١٢٪٢٢٢٢٪٢٨٢٨٪معدل النمو للفترة الثالثةمعدل النمو للفترة الثالثة

مع أواخر الربع األول من العام مع أواخر الربع األول من العام ٢٠٢٠٢٠٢٠م المتزامن مع انتشــار فيروس كورونا م المتزامن مع انتشــار فيروس كورونا 
الذي عصف بالعالم كان شــأن بنك الجزيرة شــأن غيره من البنوك واألنظمة المالية الذي عصف بالعالم كان شــأن بنك الجزيرة شــأن غيره من البنوك واألنظمة المالية 
ا في األرباح إلى ٣٤٧٫٤٣٤٧٫٤ مليون ريال بنهاية النصف األول  مليون ريال بنهاية النصف األول  ا في األرباح إلى وغيرها، فقد لقي انخفاضً وغيرها، فقد لقي انخفاضً
من العام من العام ٢٠٢٠٢٠٢٠م، بنسبة م، بنسبة ٢٩٢٩ % مقارنة بأرباح  % مقارنة بأرباح ٤٨٦٫٨٤٨٦٫٨ مليون ريال تم تحقيقها خالل  مليون ريال تم تحقيقها خالل 

المدة نفسها من عام المدة نفسها من عام ٢٠١٩٢٠١٩م، كما في  الجدول التالي:م، كما في  الجدول التالي:
جدول رقم (جدول رقم (١١١١) ) 

مقارنة أرباح النصف األول من عام مقارنة أرباح النصف األول من عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م مع الفترة السابقة المماثلة لهام مع الفترة السابقة المماثلة لها

البندالبند
٦ أشهر  أشهر 
٢٠١٩٢٠١٩م

٦ أشهر  أشهر 
٢٠٢٠٢٠٢٠م

التغيرالتغير 

١٥٫٢٠١٥٫٢٠٪٩٩١٫٣٧٩٩١٫٣٧١٫١٤١٫٨٠١٫١٤١٫٨٠صافي دخل العموالت الخاصةصافي دخل العموالت الخاصة

١٠٫٥٠١٠٫٥٠٪١٫٤١٠٫٢٣١٫٤١٠٫٢٣١٫٥٥٨٫٣٢١٫٥٥٨٫٣٢دخل العملياتدخل العمليات

-٢٨٫٦٠٢٨٫٦٠٪٤٨٦٫٨٣٤٨٦٫٨٣٣٤٧٫٣٨٣٤٧٫٣٨صافي الدخلصافي الدخل

-٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠متوسط   عدد األسهممتوسط   عدد األسهم

-٢٨٫٦٠٢٨٫٦٠٪٠٫٥٩٠٫٥٩٠٫٤٢٠٫٤٢ربح السهم (ريال)ربح السهم (ريال)
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٢٠١٢٠١

وذكر البنك أن ســبب انخفــاض األرباح يعود إلى االرتفــاع في مصاريف وذكر البنك أن ســبب انخفــاض األرباح يعود إلى االرتفــاع في مصاريف 
العمليات بنســبة العمليات بنســبة ٣٢٣٢ % الذي يعود بشــكل رئيس إلى االرتفاع في صافي مخصص  % الذي يعود بشــكل رئيس إلى االرتفاع في صافي مخصص 
خسائر االئتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية واإلدارية خسائر االئتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية واإلدارية 
األخر ومصاريف االستهالك واإلطفاء وقابله انخفاض في المصاريف األخر؛ األخر ومصاريف االستهالك واإلطفاء وقابله انخفاض في المصاريف األخر؛ 
ا بسبب االنخفاض في صافي دخل األتعاب  ا بسبب االنخفاض في صافي دخل األتعاب كمصاريف اإليجارات والمباني، وأيضً كمصاريف اإليجارات والمباني، وأيضً
والعموالت البنكيــة وصافي األرباح من بيــع األصول المالية المقاســة بالتكلفة والعموالت البنكيــة وصافي األرباح من بيــع األصول المالية المقاســة بالتكلفة 

المطفأة.المطفأة.



٢٠٢٢٠٢

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

٢/٤/٢
الريادة واالبتكار في منتجات المالية اإلسالميةالريادة واالبتكار في منتجات المالية اإلسالمية

لــم يتوقف بنك الجزيــرة عند فكرة التحــول للمالية اإلســالمية، بل كان له لــم يتوقف بنك الجزيــرة عند فكرة التحــول للمالية اإلســالمية، بل كان له 
أثر ريادي في تطوير قطاع المالية اإلســالمية من خــالل العمل على ابتكار منتجات أثر ريادي في تطوير قطاع المالية اإلســالمية من خــالل العمل على ابتكار منتجات 
مالية إسالمية منافســة للمنتجات التقليدية، مما كان له تأثير على المؤسسات المالية مالية إسالمية منافســة للمنتجات التقليدية، مما كان له تأثير على المؤسسات المالية 
اإلســالمية األخر باإلفادة من تلك المبادرات، وانعكس علــى نحو إيجابي على اإلســالمية األخر باإلفادة من تلك المبادرات، وانعكس علــى نحو إيجابي على 

ا. ا.القطاع المالي عمومً القطاع المالي عمومً
وفيما يلي عرض بعض المنتجات المالية اإلســالمية التي كان لبنك الجزيرة وفيما يلي عرض بعض المنتجات المالية اإلســالمية التي كان لبنك الجزيرة 

األسبقية في تقديمها على مستو المؤسسات المالية اإلسالمية محليا ودوليا:األسبقية في تقديمها على مستو المؤسسات المالية اإلسالمية محليا ودوليا:
: منتج تمويل األسهم بالهامش (منتج تمام): : منتج تمويل األسهم بالهامش (منتج تمام):أوالً أوالً

عمــل بنك الجزيرة علــى ابتكار منتــج تمويلي متوافق مع أحكام الشــريعة عمــل بنك الجزيرة علــى ابتكار منتــج تمويلي متوافق مع أحكام الشــريعة 
اإلسالمية يهدف إلى شراء األسهم وبيعها على العمالء بالمرابحة، ويكون بديالً عن اإلسالمية يهدف إلى شراء األسهم وبيعها على العمالء بالمرابحة، ويكون بديالً عن 
م فيه البنك التقليدي  م فيه البنك التقليدي ) الذي يقدِّ المنتج التقليدي لشراء األســهم بالهامش (المنتج التقليدي لشراء األســهم بالهامش (MarginMargin) الذي يقدِّ
ا من قيمة محفظة العميل مع اشــتراط رهنها واشــتراط  ا للعميل يشــمل جــزءً ا من قيمة محفظة العميل مع اشــتراط رهنها واشــتراط قرضً ا للعميل يشــمل جــزءً قرضً

استثمارها عن طريق البنك.استثمارها عن طريق البنك.
وهذا المنتج من أهم المنتجات التي طرحها بنك الجزيرة في مرحلة استكمال وهذا المنتج من أهم المنتجات التي طرحها بنك الجزيرة في مرحلة استكمال 

بة. بة.التحول، وساعد في دعم التجرِ التحول، وساعد في دعم التجرِ
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وصف المنتج: وصف المنتج: 

ا إلى العميل سبق أن تملَّكها  ا إلى العميل سبق أن تملَّكها يســتند هذا المنتج على بيع بنك الجزيرة اســهمً يســتند هذا المنتج على بيع بنك الجزيرة اســهمً
بنك الجزيــرة بناء على طلب العميل، وتكون قيمتها مماثلــة لقيمة ما يملكه العميل بنك الجزيــرة بناء على طلب العميل، وتكون قيمتها مماثلــة لقيمة ما يملكه العميل 
في محفظته، وتباع األسهم بثمن مؤجل يسدد بعد سنة واحدة فقط، مع اشتراط رهن في محفظته، وتباع األسهم بثمن مؤجل يسدد بعد سنة واحدة فقط، مع اشتراط رهن 
المحفظة، فإن انخفضت قيمتها بنسبة معينة من مبلغ التمويل (وليس من إجمالي قيمة المحفظة، فإن انخفضت قيمتها بنسبة معينة من مبلغ التمويل (وليس من إجمالي قيمة 
المحفظة) فينبه العميل على ذلك، فإن استمرَّ هذا االنخفاض، فإن بنك الجزيرة ينفذ المحفظة) فينبه العميل على ذلك، فإن استمرَّ هذا االنخفاض، فإن بنك الجزيرة ينفذ 
على الرهن، وذلك ببيع أسهم من المحفظة بما يكفي لسداد مديونية التمويل، وذلك على الرهن، وذلك ببيع أسهم من المحفظة بما يكفي لسداد مديونية التمويل، وذلك 

بتفويض مسبق من العميل.بتفويض مسبق من العميل.
مزايا المنتج:مزايا المنتج:

.(.(MarginMargin) بديل شرعي لمنتج الشراء بالهامش) بديل شرعي لمنتج الشراء بالهامش
تاريخ إطالقه:تاريخ إطالقه:

صدر قرار اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (صدر قرار اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (١٧١٧) وتاريخ: ) وتاريخ: ١٤٢٠١٤٢٠/١١١١/٢١٢١هـ هـ 
الموافق الموافق ٢٠٠٠٢٠٠٠/٢/٢٧٢٧م.م.

ا: برنامج التأمين (تكافل): ا: برنامج التأمين (تكافل):ثانيً ثانيً

يهدف هذا المنتج إلى االدخار والحماية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهو يهدف هذا المنتج إلى االدخار والحماية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهو 
البديل الشــرعي لمفهوم التأمين التقليدي على الحياة، وهو برنامج يقوم على نموذج البديل الشــرعي لمفهوم التأمين التقليدي على الحياة، وهو برنامج يقوم على نموذج 
الوكالة المعتمد لد بنك الجزيرة (شــركة الجزيــرة تكافل) من عام الوكالة المعتمد لد بنك الجزيرة (شــركة الجزيــرة تكافل) من عام ٢٠٠١٢٠٠١م، ومنذ م، ومنذ 
ا في منطقة الشــرق األوســط في تقديم برنامج  ا في منطقة الشــرق األوســط في تقديم برنامج ذلك الوقت أصبح بنك الجزيرة رائدً ذلك الوقت أصبح بنك الجزيرة رائدً

تأمين تكافلي يعتمد على نموذج الوكالة.تأمين تكافلي يعتمد على نموذج الوكالة.



٢٠٤٢٠٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وصف المنتج: وصف المنتج: 

يستند المنتج إلى جمع اشتراكات حملة الوثائق في صندوق التكافل وتوزيعها يستند المنتج إلى جمع اشتراكات حملة الوثائق في صندوق التكافل وتوزيعها 
على حســابات المشاركين الخاصة باالدخار، والحســابات الخاصة بالتبرع، ويدير على حســابات المشاركين الخاصة باالدخار، والحســابات الخاصة بالتبرع، ويدير 
بنك الجزيرة هذا الصنــدوق مقابل أجور معلومة ومصروفات إدارية، كما يســتثمر بنك الجزيرة هذا الصنــدوق مقابل أجور معلومة ومصروفات إدارية، كما يســتثمر 
أموال الصندوق في عقود وأدوات متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، ويكون أموال الصندوق في عقود وأدوات متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، ويكون 
تقاسم أرباح االســتثمار بما يتفق عليه، كما تدفع مبالغ حسابات المشاركين الخاصة تقاسم أرباح االســتثمار بما يتفق عليه، كما تدفع مبالغ حسابات المشاركين الخاصة 
باالدخار عنــد الوفاة أو انتهاء برنامج التأمين، وتدفع مبالغ حســابات المشــاركين باالدخار عنــد الوفاة أو انتهاء برنامج التأمين، وتدفع مبالغ حســابات المشــاركين 
الخاصة بالتبرع، عند تحقق التعويض، أو إعــادة التأمين التعاوني، أو االحتياطيات، الخاصة بالتبرع، عند تحقق التعويض، أو إعــادة التأمين التعاوني، أو االحتياطيات، 

أو المصروفات اإلدارية.أو المصروفات اإلدارية.
مزايا المنتج:مزايا المنتج:

  بديل متوافق مع أحكام الشــرعية اإلسالمي لمنتج التأمين التقليدي على بديل متوافق مع أحكام الشــرعية اإلسالمي لمنتج التأمين التقليدي على
.(.(Life InsuranceLife Insurance) الحياة) الحياة

  برنامج ادخــاري من خالل تنمية اشــتراكات حملــة الوثائق عن طريق برنامج ادخــاري من خالل تنمية اشــتراكات حملــة الوثائق عن طريق
استثمارها في البرامج االدخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةاستثمارها في البرامج االدخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

تاريخ إطالقه:تاريخ إطالقه:

صدر قرار اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة رقم (صدر قرار اللجنة الشــرعية لبنك الجزيرة رقم (١) وتاريخ: ) وتاريخ: ١٤٢١١٤٢١/٥/٦هـ هـ 
الموافق الموافق ٢٠٠٠٢٠٠٠/٨/٦م.م.

ا: فيما يتعلق بمنتج صكوك التمويل اإلسالمية: ا: فيما يتعلق بمنتج صكوك التمويل اإلسالمية:ثالثً ثالثً
تعد الصكوك البديل الشرعي للسندات التقليدية القائمة على القروض بفائدة، تعد الصكوك البديل الشرعي للسندات التقليدية القائمة على القروض بفائدة، 
ا في مشروع أو نشاط محدد، ودخلت هذه األداة االستثمارية  ا في مشروع أو نشاط محدد، ودخلت هذه األداة االستثمارية وتمثل الصكوك حصصً وتمثل الصكوك حصصً
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في السوق المالية اإلسالمية، وانتشــرت في تطبيقات المؤسسات المالية اإلسالمية في السوق المالية اإلسالمية، وانتشــرت في تطبيقات المؤسسات المالية اإلسالمية 
في الســوق الخليجي والعالمي منذ عام في الســوق الخليجي والعالمي منذ عام ٢٠٠١٢٠٠١م، وواجــه منتج الصكوك جملة من م، وواجــه منتج الصكوك جملة من 

اإلشكاالت الفنية والقانونية والشرعية.اإلشكاالت الفنية والقانونية والشرعية.
ثم سعت المؤسسات المالية اإلسالمية إلى معالجة هذه اإلشكاالت بما لديها ثم سعت المؤسسات المالية اإلسالمية إلى معالجة هذه اإلشكاالت بما لديها 
م مبادرات رائدة في معالجة  م مبادرات رائدة في معالجة من إمكانات، ومن هذه المؤسسات بنك الجزيرة الذي قدَّ من إمكانات، ومن هذه المؤسسات بنك الجزيرة الذي قدَّ

إشكاالت منتج الصكوك، ويمكن عرض ذلك في:إشكاالت منتج الصكوك، ويمكن عرض ذلك في:
١- نموذج صكوك المضاربة والمرابحة: - نموذج صكوك المضاربة والمرابحة: 

نجح بنك الجزيــرة عام نجح بنك الجزيــرة عام ٢٠١١٢٠١١م في ابتــكار نموذج رائــد يتغلَّب على تلك م في ابتــكار نموذج رائــد يتغلَّب على تلك 
اإلشــكاالت الفنية والقانونية والشــرعية التي صاحبت منتج الصكوك منذ إنشــائه، اإلشــكاالت الفنية والقانونية والشــرعية التي صاحبت منتج الصكوك منذ إنشــائه، 
وأصبح هذا النموذج هو المعيار األســاس والهيــكل المعتمد إلصدارات الصكوك وأصبح هذا النموذج هو المعيار األســاس والهيــكل المعتمد إلصدارات الصكوك 
في جميع أنحــاء العالم، حيث إن نحو في جميع أنحــاء العالم، حيث إن نحو ٩٠٩٠% من إصــدارات الصكوك في كل أنحاء % من إصــدارات الصكوك في كل أنحاء 
العالم قد تبنّت هذا النموذج، ومن هذه اإلصدارات صكوك حكومة المملكة العربية العالم قد تبنّت هذا النموذج، ومن هذه اإلصدارات صكوك حكومة المملكة العربية 

السعودية.السعودية.
وصف المنتج: وصف المنتج: 

يقسم هذا المنتج حصيلة الصكوك التي تمثل القيمة االسمية إلى جزأين: يقسم هذا المنتج حصيلة الصكوك التي تمثل القيمة االسمية إلى جزأين: 
الجــزء األول: يمثل يمثل ٥١٥١% من القيمة االســمية، وفيه يوقع وكيل حملة % من القيمة االســمية، وفيه يوقع وكيل حملة  الجــزء األول: -   -١
ر (المنشــئ)، ويتضمن العقد  ر (المنشــئ)، ويتضمن العقد الصكوك (عقــد مضاربة) مع المصــدِ الصكوك (عقــد مضاربة) مع المصــدِ

استخدام هذا الجزء ليكون رأس مال مضاربة في نشاط المصدر. استخدام هذا الجزء ليكون رأس مال مضاربة في نشاط المصدر. 
الجــزء الثاني: يمثل ما بقي وهو يمثل ما بقي وهو ٤٩٤٩% من القيمة االســمية، وفيه يوقع % من القيمة االســمية، وفيه يوقع  الجــزء الثاني: -   -٢
وكيل حملة الصكوك (عقد مرابحة) مع المصدر (المنشئ)، ويتضمن وكيل حملة الصكوك (عقد مرابحة) مع المصدر (المنشئ)، ويتضمن 
العقد بيع ســلع دولية إلى المصدر بثمن آجل محــدد يثبت في ذمته، العقد بيع ســلع دولية إلى المصدر بثمن آجل محــدد يثبت في ذمته، 



٢٠٦٢٠٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ويحــدد هامش الربح بما يجعــل كامل ثمن المرابحــة (أصل المبلغ ويحــدد هامش الربح بما يجعــل كامل ثمن المرابحــة (أصل المبلغ 
ا للقيمة االسمية لكامل اإلصدار. ا للقيمة االسمية لكامل اإلصدار.والربح) مساويً والربح) مساويً

مزايا المنتج:مزايا المنتج:
  يؤهل الجــزء األول (من هذا النموذج) هذه الصكوك إلى إمكان تداولها يؤهل الجــزء األول (من هذا النموذج) هذه الصكوك إلى إمكان تداولها

باعتبار معيار الغلبــة الذي صدر به اجتهادات فقهية جماعية، فمحل هذه باعتبار معيار الغلبــة الذي صدر به اجتهادات فقهية جماعية، فمحل هذه 
الصكوك المتداولة حصص في استثمارات حقيقية وليست ديونًا.الصكوك المتداولة حصص في استثمارات حقيقية وليست ديونًا.

  (من أصول الصكوك المســتثمرة في عقد المرابحة) يمثــل الجزء الثاني (من أصول الصكوك المســتثمرة في عقد المرابحة) يمثــل الجزء الثاني
حمايةً لرأس مال الصكوك (القيمة االسمية).حمايةً لرأس مال الصكوك (القيمة االسمية).

  يؤهل الجزء الثاني (من هذا النموذج) هذه الصكوك إلى تصنيفها ائتمانيا يؤهل الجزء الثاني (من هذا النموذج) هذه الصكوك إلى تصنيفها ائتمانيا
من وكاالت التصنيف االئتماني كونها تجعل ما يســاوي القيمة االسمية من وكاالت التصنيف االئتماني كونها تجعل ما يســاوي القيمة االسمية 

دينًا في ذمة المصدر.دينًا في ذمة المصدر.
تاريخ إطالقه:تاريخ إطالقه:

صدر قرار اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (صدر قرار اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (١٣٥١٣٥) وتاريخ: ) وتاريخ: ١٤٣٢١٤٣٢/٣/١٠١٠هـ هـ 
الموافق الموافق ٢٠١١٢٠١١/٢/١٣١٣م.م.

٢- ترتيب الدائنين في الصكوك الصادرة في ضوء معايير بازل الثالثة:- ترتيب الدائنين في الصكوك الصادرة في ضوء معايير بازل الثالثة:

واصل بنك الجزيرة في مايو واصل بنك الجزيرة في مايو ٢٠١٦٢٠١٦م ريادته في ســوق الصكوك بإيجاد صيغة م ريادته في ســوق الصكوك بإيجاد صيغة 
لترتيب الدائنين التي فرضتْها معايير بازل في نســختها الثالثة على البنوك التي ترغب لترتيب الدائنين التي فرضتْها معايير بازل في نســختها الثالثة على البنوك التي ترغب 
في إصدار صكوك من الشريحة األولى أو الثانية لتصنيفها ضمن رأس المال اإلضافي في إصدار صكوك من الشريحة األولى أو الثانية لتصنيفها ضمن رأس المال اإلضافي 

في حقوق الملكية بما يسمح لها من التوسع في االئتمان.في حقوق الملكية بما يسمح لها من التوسع في االئتمان.
واســتطاع بنك الجزيرة بذلك التوفيق بين األحكام الشرعية والقوانين البنكية واســتطاع بنك الجزيرة بذلك التوفيق بين األحكام الشرعية والقوانين البنكية 
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التي أعطت أصحاب الودائع التقدم المطلق علــى جميع دائني البنك، وذلك بجعل التي أعطت أصحاب الودائع التقدم المطلق علــى جميع دائني البنك، وذلك بجعل 
ا لديون بنك الجزيــرة على اآلخرين بموافقة حملة  ا لديون بنك الجزيــرة على اآلخرين بموافقة حملة مســتحقات حملة الصكوك توثيقً مســتحقات حملة الصكوك توثيقً

الصكوك المسبقة.الصكوك المسبقة.
وصف المنتج: وصف المنتج: 

يصــدر البنك صكوك مضاربــة بينه وبين حملة الصكوك (كما في الشــريحة يصــدر البنك صكوك مضاربــة بينه وبين حملة الصكوك (كما في الشــريحة 
األولــى)، أو يصدر صكوك مضاربــة ومرابحة بينه وبين حملــة الصكوك (كما في األولــى)، أو يصدر صكوك مضاربــة ومرابحة بينه وبين حملــة الصكوك (كما في 

الشريحة الثانية).الشريحة الثانية).
وتشــتمل هذه اإلصدارات على جملة من األحكام والشروط التي تتكرر في وتشــتمل هذه اإلصدارات على جملة من األحكام والشروط التي تتكرر في 
إصدارات الصكوك األخر، ومن ضمن هذه الشــروط ما فرضته لجنة بازل للرقابة إصدارات الصكوك األخر، ومن ضمن هذه الشــروط ما فرضته لجنة بازل للرقابة 
المصرفية (المصرفية (BCBSBCBS) على الصكوك الصادرة من البنوك التي يكون الغرض منها التوسع ) على الصكوك الصادرة من البنوك التي يكون الغرض منها التوسع 

في االئتمان لتحقيق معايير كفاية رأس المال للبنك المصدر.في االئتمان لتحقيق معايير كفاية رأس المال للبنك المصدر.
ومن هذه الشروط:ومن هذه الشروط:

١- أن تكــون المبالــغ المســتحقة لحملــة الصكــوك في أدنــى مرتبة في - أن تكــون المبالــغ المســتحقة لحملــة الصكــوك في أدنــى مرتبة في 
االســتحقاق(االســتحقاق(Junior CreditorsJunior Creditors)(١) من مستحقات المودعين ودائني البنك المصدر  من مستحقات المودعين ودائني البنك المصدر 
ذوو األولوية (ذوو األولوية (Senior CreditorsSenior Creditors). وعليه فإنه في حال دخل البنك المصدر في طور ). وعليه فإنه في حال دخل البنك المصدر في طور 
التصفية أو اإلفالس فإن المبالغ المســتحقة لحملة الصكوك لن تدفع إال بعد ســداد التصفية أو اإلفالس فإن المبالغ المســتحقة لحملة الصكوك لن تدفع إال بعد ســداد 

مستحقات الدائنين ذوي األولوية.مستحقات الدائنين ذوي األولوية.
٢- في حــال تصنيف البنك المركزي للبنك المصدر بأنه في وضع غير جدير - في حــال تصنيف البنك المركزي للبنك المصدر بأنه في وضع غير جدير 
باالســتمرارية (باالســتمرارية (Non-ViableNon-Viable) فإن للبنك المركزي تحديــد قيمة أصول الصكوك، ) فإن للبنك المركزي تحديــد قيمة أصول الصكوك، 

.(.(SubordinatedSubordinated) أو أو (   (١)
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وما يجب حسمه مما يســتحقه حملة الصكوك من هذه األصول، حتى يتمكن البنك وما يجب حسمه مما يســتحقه حملة الصكوك من هذه األصول، حتى يتمكن البنك 
المصدر من االستمرار في نشاطه، وسوف يستحق حملة الصكوك المتبقي إن وجد.المصدر من االستمرار في نشاطه، وسوف يستحق حملة الصكوك المتبقي إن وجد.

وكانت نماذج هذه الصكوك محل مناقشة في مد توافقها مع العقود الشرعية وكانت نماذج هذه الصكوك محل مناقشة في مد توافقها مع العقود الشرعية 
التي قامت على أساسها.التي قامت على أساسها.

وقد ابتكر بنك الجزيرة -ممثالً في اللجنة الشرعية- صيغة شرعية لمعالجة هذا وقد ابتكر بنك الجزيرة -ممثالً في اللجنة الشرعية- صيغة شرعية لمعالجة هذا 
النوع من الشــروط بجعل أصول هذه الصكوك (وبموافقة حملة الصكوك في الوثائق النوع من الشــروط بجعل أصول هذه الصكوك (وبموافقة حملة الصكوك في الوثائق 
ونشرة اإلصدار) رهنًا لتوثيق الديون القائمة على البنك المصدر، إذا لم تستطع أصول ونشرة اإلصدار) رهنًا لتوثيق الديون القائمة على البنك المصدر، إذا لم تستطع أصول 

المصدر الوفاء بتلك المطلوبات.المصدر الوفاء بتلك المطلوبات.
مزايا المنتج:مزايا المنتج:

 .زيادة القدرة االئتمانية للجهات المصدرة للصكوك.زيادة القدرة االئتمانية للجهات المصدرة للصكوك
 .ارتفاع عوائد حملة صكوك الفئة (ب) بسبب التوسع في سوق التمويل.ارتفاع عوائد حملة صكوك الفئة (ب) بسبب التوسع في سوق التمويل
 .ا في استثمارات وليست ديونًا ا في استثمارات وليست ديونًا.إمكان تداول هذه الصكوك كونها حصصً إمكان تداول هذه الصكوك كونها حصصً

تاريخ إطالقه:تاريخ إطالقه:
صدر قرار اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (صدر قرار اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (١٧٢١٧٢) وتاريخ: ) وتاريخ: ١٤٣٧١٤٣٧/١/٦هـ هـ 

الموافق الموافق ٢٠١٥٢٠١٥/١٠١٠/١٩١٩م وانطلق في عام م وانطلق في عام ٢٠١٦٢٠١٦م.م.
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٣/٤/٢
المسؤولية االجتماعية في بنك الجزيرةالمسؤولية االجتماعية في بنك الجزيرة

ا في خدمة  ا في خدمة أدَّ بنك الجزيرة منذ اكتمال تحوله إلى المالية اإلسالمية عمالً بارزً أدَّ بنك الجزيرة منذ اكتمال تحوله إلى المالية اإلسالمية عمالً بارزً
المجتمع السعودي من خالل برامج المسؤولية االجتماعية، إيمانًا من القائمين عليه المجتمع السعودي من خالل برامج المسؤولية االجتماعية، إيمانًا من القائمين عليه 
بالواجب تجاه المجتمع، وضرورة القيام بالعمل اإلنســاني المناط بالمنشآت المالية بالواجب تجاه المجتمع، وضرورة القيام بالعمل اإلنســاني المناط بالمنشآت المالية 

لالرتقاء بمستو الفرد ومؤسسات المجتمع.لالرتقاء بمستو الفرد ومؤسسات المجتمع.
وقد نفذ البنك هذا التوجه من خالل إنشــاء مجموعة المسؤولية االجتماعية، وقد نفذ البنك هذا التوجه من خالل إنشــاء مجموعة المسؤولية االجتماعية، 
التي أوكل إليها تنفيذ العديد من المشــروعات واألنشــطة الموجهة ألفراد المجتمع التي أوكل إليها تنفيذ العديد من المشــروعات واألنشــطة الموجهة ألفراد المجتمع 
الســعودي ومؤسســاته في المجاالت التنموية واإلنســانية والثقافيــة واالجتماعية الســعودي ومؤسســاته في المجاالت التنموية واإلنســانية والثقافيــة واالجتماعية 

والوطنية في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.والوطنية في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.
أهداف بنك الجزيرة في المسؤولية االجتماعية:أهداف بنك الجزيرة في المسؤولية االجتماعية:

يســعى بنك الجزيرة إلــى تحقيق جملة من األهداف بواســطة المســؤولية يســعى بنك الجزيرة إلــى تحقيق جملة من األهداف بواســطة المســؤولية 
االجتماعية، هي:االجتماعية، هي:

تنفيذ أعمال البنك الرئيســة على نحو مســؤول من خالل وضع أفراد  تنفيذ أعمال البنك الرئيســة على نحو مســؤول من خالل وضع أفراد -   -١
المجتمع في أولويات اهتمامه.المجتمع في أولويات اهتمامه.

تحقيق أقصى قدر من االستدامة والقيمة المشتركة مع األجهزة المعنية  تحقيق أقصى قدر من االستدامة والقيمة المشتركة مع األجهزة المعنية -   -٢
ذات الصلة ضمن المنظومة التي يمارس البنك أعماله في إطارها.ذات الصلة ضمن المنظومة التي يمارس البنك أعماله في إطارها.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

مراعاة األثر االجتماعي للخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك. مراعاة األثر االجتماعي للخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك.-   -٣

منع التأثيرات السلبية المحتملة الناجمة عن أنشطته والتقليل منها. منع التأثيرات السلبية المحتملة الناجمة عن أنشطته والتقليل منها.-   -٤
المشــاركة في البرامج التدريبيــة والتأهيلية للرجال والنســاء، بهدف  المشــاركة في البرامج التدريبيــة والتأهيلية للرجال والنســاء، بهدف -   -٥
ســد الفجوة في ســوق العمل وتلبية الطلب على رأس المال البشري ســد الفجوة في ســوق العمل وتلبية الطلب على رأس المال البشري 

والمواهب الواعدة.والمواهب الواعدة.
اإلسهام في البرامج التدريبية والتأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة. اإلسهام في البرامج التدريبية والتأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة.-   -٦

تمويل المشاريع المهنية ومشاريع األسر المنتجة بهدف دعم األشخاص  تمويل المشاريع المهنية ومشاريع األسر المنتجة بهدف دعم األشخاص -   -٧
المحتاجين من أفراد المجتمع.المحتاجين من أفراد المجتمع.

المســاعدة في برامج الريــادة المجتمعية وحاضنــات األعمال، وبناء  المســاعدة في برامج الريــادة المجتمعية وحاضنــات األعمال، وبناء -   -٨
قدرات القطاع غير الربحي.قدرات القطاع غير الربحي.

.المشاركة في برامج حماية البيئة من التلوث أو األضرار البيئية األخر  -.المشاركة في برامج حماية البيئة من التلوث أو األضرار البيئية األخر  -٩

تشجيع السلوكيات األخالقية اإليجابية وتنفيذ المبادرات الخيرية والتطوعية.تشجيع السلوكيات األخالقية اإليجابية وتنفيذ المبادرات الخيرية والتطوعية.  - -١٠١٠
دعم الفعاليــات الوطنية والعربيــة المتعلقة بالمســؤولية االجتماعية  دعم الفعاليــات الوطنية والعربيــة المتعلقة بالمســؤولية االجتماعية -   -١١١١

والمالية اإلسالمية.والمالية اإلسالمية.
تعزيز مبادئ التكافل والمساعدة المقدمة إلى موظفي البنك ضمن إطار  تعزيز مبادئ التكافل والمساعدة المقدمة إلى موظفي البنك ضمن إطار -   -١٢١٢

خيري (إخاء).خيري (إخاء).
برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة»:برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة»:

أطلق بنك الجزيرة في نهاية عام أطلق بنك الجزيرة في نهاية عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة» م برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة» 
الذي رصــد له مئة مليون ريال لتنفيذه على مراحل، مــن أجل دعم مبادرات ورعاية الذي رصــد له مئة مليون ريال لتنفيذه على مراحل، مــن أجل دعم مبادرات ورعاية 
برامج رئيســة موجهــة لتنمية المجتمع بناء علــى المبادئ الشــرعية، وبالتعاون مع برامج رئيســة موجهــة لتنمية المجتمع بناء علــى المبادئ الشــرعية، وبالتعاون مع 
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مؤسسات حكومية وغير حكومية لها إسهاماتها في مجال العمل الخيري والمجتمعي.مؤسسات حكومية وغير حكومية لها إسهاماتها في مجال العمل الخيري والمجتمعي.
فهــا (مجلس األعمال  فهــا (مجلس األعمال وأخذ البرنامــج بعين االعتبار األضــالع الثالثة التي عرّ وأخذ البرنامــج بعين االعتبار األضــالع الثالثة التي عرّ
العالمي للتنمية المستدامة)، وهي: النمو االقتصادي، والتقدم االجتماعي، وحماية البيئة.العالمي للتنمية المستدامة)، وهي: النمو االقتصادي، والتقدم االجتماعي، وحماية البيئة.
ن مجلس اإلدارة لجنة عليا للبرنامج  ن مجلس اإلدارة لجنة عليا للبرنامج ولإلشراف على هذا البرنامج وتنفيذه، كوَّ ولإلشراف على هذا البرنامج وتنفيذه، كوَّ
دت الئحة اللجنة  دت الئحة اللجنة ترتبط مباشــرة بمجلس اإلدارة، وأصدر لها الئحة تنفيذيــة، وحدّ ترتبط مباشــرة بمجلس اإلدارة، وأصدر لها الئحة تنفيذيــة، وحدّ

العليا لبرنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة» أهدافًا، منها:العليا لبرنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة» أهدافًا، منها:
تفعيل دور البنك في خدمــة المجتمع من خالل برنامج «خير الجزيرة  تفعيل دور البنك في خدمــة المجتمع من خالل برنامج «خير الجزيرة -   -١

ألهل الجزيرة» وإبرازه.ألهل الجزيرة» وإبرازه.
 المشــاركة الفاعلة في برامج المســؤولية االجتماعية على مســتو  - المشــاركة الفاعلة في برامج المســؤولية االجتماعية على مســتو  -٢

المملكة.المملكة.
مد جسور التعاون والتواصل بين البنك والمؤسسات والهيئات المعنية  مد جسور التعاون والتواصل بين البنك والمؤسسات والهيئات المعنية -   -٣

ببرامج المسؤولية االجتماعية.ببرامج المسؤولية االجتماعية.
إقامة الشــراكات النوعية مــع القطاعات الحكوميــة والخاصة وغير  إقامة الشــراكات النوعية مــع القطاعات الحكوميــة والخاصة وغير -   -٤
الربحية في المملكة بما يســهم في إبراز دور البنك لدفع مسيرة التنمية الربحية في المملكة بما يســهم في إبراز دور البنك لدفع مسيرة التنمية 

المستدامة.المستدامة.
مساندة برامج متميزة الستيعاب الشباب من الجنسين، بما يخدم أجيال  مساندة برامج متميزة الستيعاب الشباب من الجنسين، بما يخدم أجيال -   -٥
ا مثل  ا مثل المستقبل، وينمي قدراتهم، مع التركيز على الفئات األكثر احتياجً المستقبل، وينمي قدراتهم، مع التركيز على الفئات األكثر احتياجً

األيتام والفقراء وذوي اإلعاقة.األيتام والفقراء وذوي اإلعاقة.
تقديم الدعم المالي لألســر المنتجة؛ إذ تتلقى الشــابات التدريب في  تقديم الدعم المالي لألســر المنتجة؛ إذ تتلقى الشــابات التدريب في -   -٦
مجاالت تصميم األزياء والخياطة ومســتحضرات التجميل والتطريز، مجاالت تصميم األزياء والخياطة ومســتحضرات التجميل والتطريز، 

وما إلى ذلك من أجل تحسين مستويات معيشتهن.وما إلى ذلك من أجل تحسين مستويات معيشتهن.



٢١٢٢١٢

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وقد جــرت الموافقة على البرنامــج من قِبَل الجمعية العامــة لبنك الجزيرة، وقد جــرت الموافقة على البرنامــج من قِبَل الجمعية العامــة لبنك الجزيرة، 
ويشرف مجلس إدارة البنك على أنشطة البرنامج من خالل لجنة منبثقة عن المجلس ويشرف مجلس إدارة البنك على أنشطة البرنامج من خالل لجنة منبثقة عن المجلس 

تسمى اللجنة العليا لبرنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة».تسمى اللجنة العليا لبرنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة».
ونفــذ بنك الجزيرة هذه البرامج بالتعاون مع المعنيين المشــاركين في أعمال ونفــذ بنك الجزيرة هذه البرامج بالتعاون مع المعنيين المشــاركين في أعمال 
التنمية، مع االلتزام في تنفيذ برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة» باللوائح والتعليمات التنمية، مع االلتزام في تنفيذ برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة» باللوائح والتعليمات 
الصادرة عن البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية، وفيما يأتي الصادرة عن البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية، وفيما يأتي 

لمحة سريعة لبرامج المسؤولية االجتماعية في بنك الجزيرة:لمحة سريعة لبرامج المسؤولية االجتماعية في بنك الجزيرة:
: برامج التأهيل والتدريب. : برامج التأهيل والتدريب.أوالً أوالً

سعيًا لتهيئة الشــباب والفتيات لسوق العمل، ومن خالل التركيز على التأهيل سعيًا لتهيئة الشــباب والفتيات لسوق العمل، ومن خالل التركيز على التأهيل 
م هذا البرنامج العديــد من الدورات  م هذا البرنامج العديــد من الدورات المهني والمعرفي لشــريحة واســعة منهم، قدَّ المهني والمعرفي لشــريحة واســعة منهم، قدَّ
ن الشــباب من أدوات ومهارات تســاعدهم في صنع  ن الشــباب من أدوات ومهارات تســاعدهم في صنع التدريبية التي تُســاهم في تمكُّ التدريبية التي تُســاهم في تمكُّ
مســتقبلهم وصقل مواهبهــم، بالتعاون مع الجمعيات التطوعيــة وعدد من المعاهد مســتقبلهم وصقل مواهبهــم، بالتعاون مع الجمعيات التطوعيــة وعدد من المعاهد 

المتخصصة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.المتخصصة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
جدول رقم (جدول رقم (١٢١٢) ) 

إحصاءات للمستفيدين من برامج التأهيل والتدريبإحصاءات للمستفيدين من برامج التأهيل والتدريب

عدد المستفيدينعدد المستفيدينالعامالعام

٢٠٠٨٢٠٠٨٨٥٩٨٥٩

٢٠٠٩٢٠٠٩٨٣٦٨٣٦

٢٠١٠٢٠١٠٢٫٦٦٥٢٫٦٦٥
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٢١٣٢١٣

عدد المستفيدينعدد المستفيدينالعامالعام
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٢٠١٦٢٠١٦٤٫٣٥٣٤٫٣٥٣

٢٠١٧٢٠١٧٨٧٠٨٧٠
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تطور برامج التأهيل والتدريبتطور برامج التأهيل والتدريب



٢١٤٢١٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ا: برامج ذوي اإلعاقة. ا: برامج ذوي اإلعاقة.ثانيً ثانيً

ترتبط معاناة ذوي اإلعاقة بنواحٍ أسرية وصحية واقتصادية، ولذا عمل البرنامج ترتبط معاناة ذوي اإلعاقة بنواحٍ أسرية وصحية واقتصادية، ولذا عمل البرنامج 
على حل هذه المعاناة ومعالجة جوانبها المختلفة بالشــراكة مع مؤسســات حكومية على حل هذه المعاناة ومعالجة جوانبها المختلفة بالشــراكة مع مؤسســات حكومية 
وغير حكومية متخصصة فــي مجاالت اإلعاقة، وبالتعاون مــع الجمعيات الخيرية وغير حكومية متخصصة فــي مجاالت اإلعاقة، وبالتعاون مــع الجمعيات الخيرية 

الصحية والمراكز التخصصية.الصحية والمراكز التخصصية.
جدول رقم (جدول رقم (١٣١٣) ) 

إحصاءات للمستفيدين من برامج ذوي اإلعاقةإحصاءات للمستفيدين من برامج ذوي اإلعاقة

عدد المستفيدينعدد المستفيدينالعامالعام

٢٠٠٩٢٠٠٩٧٤٧٤

٢٠١٠٢٠١٠١٣٠١٣٠

٢٠١٣٢٠١٣٧١٧١

٢٠١٥٢٠١٥١٫٧٢٤١٫٧٢٤

٢٠١٦٢٠١٦٢٫٠٤٠٢٫٠٤٠

٢٠١٧٢٠١٧١٫٣٤١١٫٣٤١

٢٠١٨٢٠١٨١٫٥٤٨١٫٥٤٨

٢٠١٩٢٠١٩١٫٢٥٥١٫٢٥٥
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تطور برامج ذوي اإلعاقةتطور برامج ذوي اإلعاقة

ا: برنامج بنك الجزيرة لدعم االبتكار. ا: برنامج بنك الجزيرة لدعم االبتكار.ثالثً ثالثً

ا مهما لالنطالق نحو  ا مهما لالنطالق نحو يمثل االبتكار باإلضافة إلى مهارات ريادة األعمال أساسً يمثل االبتكار باإلضافة إلى مهارات ريادة األعمال أساسً
تحقيق مســتهدفات رؤية تحقيق مســتهدفات رؤية ٢٠٣٠٢٠٣٠، لذا ســعى البنك إلى تأهيل شباب وفتيات الوطن ، لذا ســعى البنك إلى تأهيل شباب وفتيات الوطن 
المتــالك هذه المهارات وتدريبهم عليها عبر برنامج نوعي يمثل حاضنة أعمال لرواد المتــالك هذه المهارات وتدريبهم عليها عبر برنامج نوعي يمثل حاضنة أعمال لرواد 
األعمال ومشــاريعهم المبتكرة في شــتى المجاالت االقتصادية والصناعية والتقنية األعمال ومشــاريعهم المبتكرة في شــتى المجاالت االقتصادية والصناعية والتقنية 

باسم (مبتكرون).باسم (مبتكرون).
جدول رقم (جدول رقم (١٤١٤)

إحصاءات للمستفيدين من برامج االبتكارإحصاءات للمستفيدين من برامج االبتكار

عدد المستفيدينعدد المستفيدينالعامالعام

٢٠١٨٢٠١٨٣٤٥٣٤٥

٢٠١٩٢٠١٩٢٥٤٢٥٤



٢١٦٢١٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة
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تطور برامج االبتكارتطور برامج االبتكار

ا: بناء قدرات القطاع غير الربحي. ا: بناء قدرات القطاع غير الربحي.رابعً رابعً

يحمل البنك على عاتقه أهمية تطوير العمــل االجتماعي بالمملكة؛ إذ إنه يمثل يحمل البنك على عاتقه أهمية تطوير العمــل االجتماعي بالمملكة؛ إذ إنه يمثل 
الذراع التنفيذي الذي يباشر العمل في الميدان؛ لذا فقد حرص على تطوير القيادات في الذراع التنفيذي الذي يباشر العمل في الميدان؛ لذا فقد حرص على تطوير القيادات في 
ق التطوعية، وذلك بتطوير المهارات  رَ ق التطوعية، وذلك بتطوير المهارات المؤسسات غير الربحية الخيرية واالجتماعية والفِ رَ المؤسسات غير الربحية الخيرية واالجتماعية والفِ
القيادية واإلدارية، والتعريف بأحدث األساليب في إدارة العمل الخيري وسبل تفعيلها.القيادية واإلدارية، والتعريف بأحدث األساليب في إدارة العمل الخيري وسبل تفعيلها.

جدول رقم (جدول رقم (١٥١٥) ) 
إحصاءات للمستفيدين من برامج بناء قدرات القطاع غير الربحيإحصاءات للمستفيدين من برامج بناء قدرات القطاع غير الربحي

عدد المستفيدينعدد المستفيدينالعامالعام

٢٠١٣٢٠١٣٧٨٧٨

٢٠١٥٢٠١٥٤٢٠٤٢٠
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٢١٧٢١٧

عدد المستفيدينعدد المستفيدينالعامالعام
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تطور برامج بناء قدرات القطاع غير الربحيتطور برامج بناء قدرات القطاع غير الربحي

ا: برامج القروض الحسنة. ا: برامج القروض الحسنة.خامسً خامسً

تُعدُّ القروض الحسنة من العالجات الناجحة للحد من مشكلة الفقر باالنتقال تُعدُّ القروض الحسنة من العالجات الناجحة للحد من مشكلة الفقر باالنتقال 
من الحلول الرعوية إلى الحلول التنموية ألصل المشكلة؛ لذا فقد أنشأ البنك محفظة من الحلول الرعوية إلى الحلول التنموية ألصل المشكلة؛ لذا فقد أنشأ البنك محفظة 
إقراضية لهذا الغرض، وقَّع من خاللها اتفاقية القرض الحسن مع الجمعيات الخيرية إقراضية لهذا الغرض، وقَّع من خاللها اتفاقية القرض الحسن مع الجمعيات الخيرية 
ولجان التنمية االجتماعية المنتشــرة في مناطق ومحافظات المملكة بهدف إقراض ولجان التنمية االجتماعية المنتشــرة في مناطق ومحافظات المملكة بهدف إقراض 



٢١٨٢١٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

الشــباب والفتيات وتمويل رأس مال مشــاريعهم الصغيرة، على أن يكون ســدادها الشــباب والفتيات وتمويل رأس مال مشــاريعهم الصغيرة، على أن يكون ســدادها 
بأقساط مريحة ودون أي أرباح أو فوائد.بأقساط مريحة ودون أي أرباح أو فوائد.

جدول رقم (جدول رقم (١٦١٦) ) 
إحصاءات للمستفيدين من برامج القروض الحسنةإحصاءات للمستفيدين من برامج القروض الحسنة

عدد المستفيدينعدد المستفيدينالعامالعام
٢٠١٥٢٠١٥١٫٢٦٠١٫٢٦٠

٢٠١٧٢٠١٧١٫٧١٠١٫٧١٠

٢٠١٨٢٠١٨١٫٧٦٩١٫٧٦٩

٢٠١٩٢٠١٩١٫٧١٠١٫٧١٠
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تطور برامج القروض الحسنةتطور برامج القروض الحسنة

ا: الفعاليات الوطنية. ا: الفعاليات الوطنية.سادسً سادسً

يشارك البنك ضمن مسؤوليته االجتماعية في المناسبات الوطنية والحمالت يشارك البنك ضمن مسؤوليته االجتماعية في المناسبات الوطنية والحمالت 
اإلنسانية استجابة لدعوة القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، سواء لإلغاثة اإلنسانية استجابة لدعوة القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، سواء لإلغاثة 
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٢١٩٢١٩

أم لمواجهة الكوارث الطبيعية، باإلضافة لدعمه للدراسات والبحوث المتخصصة.أم لمواجهة الكوارث الطبيعية، باإلضافة لدعمه للدراسات والبحوث المتخصصة.
جدول رقم (جدول رقم (١٧١٧) ) 

إحصاءات للمستفيدين من مشاركة بنك الجزيرة في الفعاليات الوطنيةإحصاءات للمستفيدين من مشاركة بنك الجزيرة في الفعاليات الوطنية

عدد المستفيدينعدد المستفيدينالعامالعام
٢٠١٧٢٠١٧٤٢٠٤٢٠

٢٠١٨٢٠١٨٢٫٥٥٠٢٫٥٥٠

٢٠١٩٢٠١٩١٫٠٦٠١٫٠٦٠
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تطور الفعاليات الوطنيةتطور الفعاليات الوطنية

ا: تفريج كربة السجناء. ا: تفريج كربة السجناء.سابعً سابعً

يشــارك البنك ضمن مسؤوليته االجتماعية في تفريج كربة السجناء المعسرين يشــارك البنك ضمن مسؤوليته االجتماعية في تفريج كربة السجناء المعسرين 
العاجزين عن سداد الحقوق المالية التي عليهم.العاجزين عن سداد الحقوق المالية التي عليهم.



٢٢٠٢٢٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

جدول رقم (جدول رقم (١٨١٨) ) 
إحصاءات للمستفيدين من برنامج تفريج كربة السجناءإحصاءات للمستفيدين من برنامج تفريج كربة السجناء

عدد المستفيدينعدد المستفيدينالعامالعام
٢٠١٧٢٠١٧٣٢٣٢

٢٠١٨٢٠١٨١٩١٩

٢٠١٩٢٠١٩١٣١٣
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تطور تفريج كربة السجناءتطور تفريج كربة السجناء

ا: خير الجزيرة لموظفي الجزيرة. ا: خير الجزيرة لموظفي الجزيرة.ثامنً ثامنً

ا على تقديم الخدمة لموظفي البنك، ومشاركة في تحمل بعض األعباء  ا على تقديم الخدمة لموظفي البنك، ومشاركة في تحمل بعض األعباء حرصً حرصً
التي تواجههم، يهدف البرنامج إلى المساعدة في دعم االحتياجات المادية والصحية التي تواجههم، يهدف البرنامج إلى المساعدة في دعم االحتياجات المادية والصحية 

والتعليمية وغيرها.والتعليمية وغيرها.
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٢٢٣٢٢٣

٤/٤/٢
جوائز بنك الج زيرةجوائز بنك الج زيرة

حصد بنك الجزيرة جملة من الجوائز المحلية واإلقليمية والعالمية التي تمثل حصد بنك الجزيرة جملة من الجوائز المحلية واإلقليمية والعالمية التي تمثل 
حالة إيجابية من تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية، ومن هذه الجوائز:حالة إيجابية من تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلسالمية، ومن هذه الجوائز:

جائزة األكاديمية المالية (جائزة األكاديمية المالية (٢٠١٩٢٠١٩):):
حصل بنك الجزيرة عام حصل بنك الجزيرة عام ٢٠١٩٢٠١٩م على جائزة األكاديمية المالية نظير المساهمة م على جائزة األكاديمية المالية نظير المساهمة 

في رفع قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتطويرها.في رفع قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتطويرها.
جائزة رواد التغيير (جائزة رواد التغيير (٢٠١٩٢٠١٩):):

فاز بنك الجزيــرة بجائزة رواد التغيير للقطاع الخــاص لعام فاز بنك الجزيــرة بجائزة رواد التغيير للقطاع الخــاص لعام ٢٠١٩٢٠١٩م، خالل م، خالل 
منتد اإلدارة واألعمال العاشر.منتد اإلدارة واألعمال العاشر.

ا (٢٠١٩٢٠١٩):): ا (جائزة البنك اإلسالمي األكثر ابتكارً جائزة البنك اإلسالمي األكثر ابتكارً
ا  ا  جائزة البنك اإلســالمي األكثــر ابتكارً نال بنــك الجزيرة في عــام نال بنــك الجزيرة في عــام ٢٠١٩٢٠١٩ جائزة البنك اإلســالمي األكثــر ابتكارً
فــي المملكة العربية الســعودية التي منحت مــن قِبل مجلة انترناشــيونال فاينانس فــي المملكة العربية الســعودية التي منحت مــن قِبل مجلة انترناشــيونال فاينانس 

.(.(International Finance MagazineInternational Finance Magazine)
ا في المصرفية اإللكترونية (٢٠١٩٢٠١٩):): ا في المصرفية اإللكترونية (جائزة البنك األكثر ابتكارً جائزة البنك األكثر ابتكارً

ا في  ا في م على جائزة البنك األكثــر ابتكارً حصل بنــك الجزيرة في عــام حصل بنــك الجزيرة في عــام ٢٠١٩٢٠١٩م على جائزة البنك األكثــر ابتكارً



٢٢٤٢٢٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

المصرفيــة اإللكترونية في المملكة العربية الســعودية، التي منحــت من قِبل مجلة المصرفيــة اإللكترونية في المملكة العربية الســعودية، التي منحــت من قِبل مجلة 
.(.(Global Business Outlook MagazineGlobal Business Outlook Magazine) جلوبال بيزنيس أوت لوك) جلوبال بيزنيس أوت لوك

جائزة التميز في العمل االجتماعي (جائزة التميز في العمل االجتماعي (٢٠١٨٢٠١٨):):
نال بنــك الجزيرة جائــزة األميرة صيتة بنت عبــد العزيز للتميــز في العمل نال بنــك الجزيرة جائــزة األميرة صيتة بنت عبــد العزيز للتميــز في العمل 

االجتماعي (في مجال اإلنجاز الوطني) في دورتها الخامسة عام االجتماعي (في مجال اإلنجاز الوطني) في دورتها الخامسة عام ٢٠١٨٢٠١٨م.م.
جائزة أفضل مصرفية إسالمية رقمية (جائزة أفضل مصرفية إسالمية رقمية (٢٠١٨٢٠١٨):):

حصل بنك الجزيرة عــام حصل بنك الجزيرة عــام ٢٠١٨٢٠١٨م على جائزة النقــاد ألفضل مصرفية رقمية م على جائزة النقــاد ألفضل مصرفية رقمية 
إسالمية من قِبل (كامبردج التحليلية أناليتيكا).إسالمية من قِبل (كامبردج التحليلية أناليتيكا).

جائزة أفضل بنك في االبتكار المصرفي اإلسالمي لألفراد (جائزة أفضل بنك في االبتكار المصرفي اإلسالمي لألفراد (٢٠١٨٢٠١٨):):
حصل بنك الجزيرة على أفضل خيار للنقــاد باعتباره أفضل بنك في االبتكار حصل بنك الجزيرة على أفضل خيار للنقــاد باعتباره أفضل بنك في االبتكار 
المصرفي للخدمات المصرفية اإلســالمية لألفراد لعــام المصرفي للخدمات المصرفية اإلســالمية لألفراد لعــام ٢٠١٨٢٠١٨م من قِبل (كامبردج م من قِبل (كامبردج 

التحليلية أناليتيكا).التحليلية أناليتيكا).
جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية (جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية (٢٠١٧٢٠١٧):):

حصل بنك الجزيرة على جائزة (أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية في المملكة حصل بنك الجزيرة على جائزة (أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية في المملكة 
لعام لعام ٢٠١٧٢٠١٧م) بترشيح من قِبل مجموعة سي بي آي فايننشال العالمية المتخصصة في م) بترشيح من قِبل مجموعة سي بي آي فايننشال العالمية المتخصصة في 

شؤون المال واالقتصاد.شؤون المال واالقتصاد.
جائزة أفضل مصرفية إسالمية لألفراد (جائزة أفضل مصرفية إسالمية لألفراد (٢٠١٧٢٠١٧):):

حصل بنك الجزيرة عام حصل بنك الجزيرة عام ٢٠١٧٢٠١٧م على جائزة (أفضل مصرفية إسالمية لألفراد) م على جائزة (أفضل مصرفية إسالمية لألفراد) 
الممنوحة من (كامبردج التحليلية أناليتيكا)، وهي مؤسسة متخصصة في اإلحصاءات الممنوحة من (كامبردج التحليلية أناليتيكا)، وهي مؤسسة متخصصة في اإلحصاءات 
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عن نشاط المالية اإلسالمية في المملكة المتحدة.عن نشاط المالية اإلسالمية في المملكة المتحدة.
جائزة أفضل بنك في المصرفية اإلسالمية لألفراد (جائزة أفضل بنك في المصرفية اإلسالمية لألفراد (٢٠١٥٢٠١٥):):

حاز بنك الجزيرة على جائزة أفضل بنك في المصرفية اإلســالمية لألفراد في حاز بنك الجزيرة على جائزة أفضل بنك في المصرفية اإلســالمية لألفراد في 
نح الجائزة من قِبل (كامبريدج التحليلية  نح الجائزة من قِبل (كامبريدج التحليلية م، ومُ المملكة العربية السعودية في عام المملكة العربية السعودية في عام ٢٠١٥٢٠١٥م، ومُ
أناليتيكا)، وهي مؤسســة متخصصة في تطوير واستخدام أدوات فاعلة لتقويم بيانات أناليتيكا)، وهي مؤسســة متخصصة في تطوير واستخدام أدوات فاعلة لتقويم بيانات 
األعمال، وتقويم مؤشرات االقتصاد الكلي وفهم اتجاهات السوق، وتحديد المواقع األعمال، وتقويم مؤشرات االقتصاد الكلي وفهم اتجاهات السوق، وتحديد المواقع 
القيادية وتطوير العالمة التجارية ذات الصلة، وذلك في سبيل تطوير صناعة الخدمات القيادية وتطوير العالمة التجارية ذات الصلة، وذلك في سبيل تطوير صناعة الخدمات 

المالية على الصعيد العالمي.المالية على الصعيد العالمي.
جائزة المؤسسة المثالية لدعم العمل االجتماعي والتنموي (جائزة المؤسسة المثالية لدعم العمل االجتماعي والتنموي (٢٠١٣٢٠١٣):):

حصل بنك الجزيرة على جائزة المؤسســة المثاليــة لدعم العمل االجتماعي حصل بنك الجزيرة على جائزة المؤسســة المثاليــة لدعم العمل االجتماعي 
والتنمــوي في البحرين لعام والتنمــوي في البحرين لعام ٢٠١٣٢٠١٣م، نظير جهوده المســتمرة وبرامجه المتميزة في م، نظير جهوده المســتمرة وبرامجه المتميزة في 

مجال المسؤولية االجتماعية والعمل التنموي.مجال المسؤولية االجتماعية والعمل التنموي.
أفضل بنك إسالمي (أفضل بنك إسالمي (٢٠١٣٢٠١٣):):

حاز بنك الجزيرة على جائزة أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية حاز بنك الجزيرة على جائزة أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
في المملكة العربية الســعودية في عام في المملكة العربية الســعودية في عام ٢٠١٣٢٠١٣م، وجر تقديمها من قبل مجلة (ورلد م، وجر تقديمها من قبل مجلة (ورلد 
فينانــس) المجلة الدولية المتخصصة في األســواق المصرفيــة والمالية التي تصدر فينانــس) المجلة الدولية المتخصصة في األســواق المصرفيــة والمالية التي تصدر 

تحليالً شامالً سنويا ألفضل البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. تحليالً شامالً سنويا ألفضل البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. 
جائزة تمويل المشروعات (جائزة تمويل المشروعات (٢٠١١٢٠١١ و و٢٠١٠٢٠١٠ و و٢٠٠٧٢٠٠٧):):

حصل بنــك الجزيرة على ثــالث جوائز في ثالث ســنوات مختلفة هي عام حصل بنــك الجزيرة على ثــالث جوائز في ثالث ســنوات مختلفة هي عام 
٢٠٠٧٢٠٠٧م وعام م وعام ٢٠١٠٢٠١٠م وعام م وعام ٢٠١١٢٠١١م من قِبل مجلة (يوروموني لتمويل المشروعات)، م من قِبل مجلة (يوروموني لتمويل المشروعات)، 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ا رئيســيا في ترتيب تمويالت متوافقة  ا رئيســيا في ترتيب تمويالت متوافقة وتتمثل إحد المبادرات في مشــاركته منظمً وتتمثل إحد المبادرات في مشــاركته منظمً
مع الشريعة اإلســالمية لشركة ساتورب، وهو مشروع مشــترك بين مصافي التكرير مع الشريعة اإلســالمية لشركة ساتورب، وهو مشروع مشــترك بين مصافي التكرير 
والبتروكيماويات برعاية شــركة أرامكو الســعودية وشــركة توتال إس إيه، والثانية والبتروكيماويات برعاية شــركة أرامكو الســعودية وشــركة توتال إس إيه، والثانية 
لمشــاركته في تمويل أول منجم متكامل عموديــا في دول مجلس التعاون الخليجي لمشــاركته في تمويل أول منجم متكامل عموديــا في دول مجلس التعاون الخليجي 
الذي يصب في مجمع األلو منيوم للمنتج النهائي، والثالثة لمشاركته في صفقة تمويل الذي يصب في مجمع األلو منيوم للمنتج النهائي، والثالثة لمشاركته في صفقة تمويل 

مشروع البوكسايت واأللومنيا.مشروع البوكسايت واأللومنيا.



اإلفادة من تجر بة تحول بنك الجزيرة 
واستشراف مستقبل صناعة المالية اإلسالمية
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١/٥/٢
بة تحول بنك الجزيرة بة تحول بنك الجزيرةاإلفادة من تجرِ اإلفادة من تجرِ

ا في حياة الناس مما غيَّر  ا في حياة الناس مما غيَّر فرضــت التحوالت االقتصادية العالمية نمطًا جديــدً فرضــت التحوالت االقتصادية العالمية نمطًا جديــدً
نظرتهم لكثير من جوانب الحياة في مختلف مجاالتها وأشــكالها، ولم تسلم من هذا نظرتهم لكثير من جوانب الحياة في مختلف مجاالتها وأشــكالها، ولم تسلم من هذا 
التغير المؤسســات المالية واالقتصادية، كما كان للقطــاع المالي نصيب وافر محليا التغير المؤسســات المالية واالقتصادية، كما كان للقطــاع المالي نصيب وافر محليا 
وإقليميَّــا من ناحيــة البناء الهيكلــي، ومنهج العمل، فنحت بعــض المصارف نحو وإقليميَّــا من ناحيــة البناء الهيكلــي، ومنهج العمل، فنحت بعــض المصارف نحو 
االندماج، واتجهت أخر نحو تغيير منهج العمل والتحول نحو أنظمة عمل جديدة.االندماج، واتجهت أخر نحو تغيير منهج العمل والتحول نحو أنظمة عمل جديدة.
والهدف من ذلك التغيير كله:والهدف من ذلك التغيير كله: اســتبدال األنماط المالية السائدة بأنماط حديثة  اســتبدال األنماط المالية السائدة بأنماط حديثة 
تواكب رغبات الناس، وتحقق في الوقت نفسه مصلحة المؤسسين والمساهمين في تواكب رغبات الناس، وتحقق في الوقت نفسه مصلحة المؤسسين والمساهمين في 

هذه الكيانات الجديدة في آن واحد. هذه الكيانات الجديدة في آن واحد. 
وبنك الجزيرة حاضر بقوة في هذا المشــهد؛ إذ تجاوزت إدارته المخاطر التي وبنك الجزيرة حاضر بقوة في هذا المشــهد؛ إذ تجاوزت إدارته المخاطر التي 
يمكن أن تحدث جراء تحوله من مؤسســة مالية تقليدية إلى مؤسســة مالية إسالمية، يمكن أن تحدث جراء تحوله من مؤسســة مالية تقليدية إلى مؤسســة مالية إسالمية، 
بعد أن تلمّس الطريــق، وخاض غمار تجارب أولية أضاءت لها الطريق نحو التحول بعد أن تلمّس الطريــق، وخاض غمار تجارب أولية أضاءت لها الطريق نحو التحول 
بإدخال منتجات مالية إســالمية جديدة بالتدريج، وإنشاء فروع إسالمية على مراحل بإدخال منتجات مالية إســالمية جديدة بالتدريج، وإنشاء فروع إسالمية على مراحل 
زمنية، مهتدية بتجــارب إقليمية في دول مجاورة في مجلــس التعاون الخليجي، إذ زمنية، مهتدية بتجــارب إقليمية في دول مجاورة في مجلــس التعاون الخليجي، إذ 
تحول بنك الشــارقة الوطني من بنك تقليدي إلى بنك إســالمي فــي عام تحول بنك الشــارقة الوطني من بنك تقليدي إلى بنك إســالمي فــي عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م، م، 
وشــكل مجلسُ إدارته لجنةً تســمى باللجنة العليا للتحول، أوكل لها مهمة النظر في وشــكل مجلسُ إدارته لجنةً تســمى باللجنة العليا للتحول، أوكل لها مهمة النظر في 
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متطلبات المرحلة الجديدة، ثم تلى ذلك تشكيل هيئة للفتو والرقابة الشرعية، وتغير متطلبات المرحلة الجديدة، ثم تلى ذلك تشكيل هيئة للفتو والرقابة الشرعية، وتغير 
ا لذلك مسمى البنك؛ حيث أصبح يعرف اآلن بمصرف الشارقة اإلسالمي. ا لذلك مسمى البنك؛ حيث أصبح يعرف اآلن بمصرف الشارقة اإلسالمي.تبعً تبعً

بة بنك الشــرق األوســط في دولة  بة بنك الشــرق األوســط في دولة كذلــك من البنوك التي خاضت هذه التجرِ كذلــك من البنوك التي خاضت هذه التجرِ
اإلمارات العربية المتحدة الذي تحول بالكامل في عام اإلمارات العربية المتحدة الذي تحول بالكامل في عام ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأصبح يعرف اآلن م، وأصبح يعرف اآلن 
بمصرف اإلمارات اإلســالمي، كما امتدت هذه الظاهرة إلى دولة الكويت، إذ تحول بمصرف اإلمارات اإلســالمي، كما امتدت هذه الظاهرة إلى دولة الكويت، إذ تحول 

البنك العقاري في نهاية البنك العقاري في نهاية ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وأصبح اسمه الجديد بنك الكويت الدولي.م، وأصبح اسمه الجديد بنك الكويت الدولي.
ا وفي أبريل ٢٠١٩٢٠١٩م أعلن بنك دبي اإلسالمي االنتهاء رسميا من اندماجه م أعلن بنك دبي اإلسالمي االنتهاء رسميا من اندماجه  ا وفي أبريل وأخيرً وأخيرً
القانونــي مع بنك نور، وقرر مجلس إدارة البنك رفــع توصية إلى الجمعية العمومية القانونــي مع بنك نور، وقرر مجلس إدارة البنك رفــع توصية إلى الجمعية العمومية 
للنظر في االســتحواذ على جميع أسهم بنك نور بنسبة (للنظر في االســتحواذ على جميع أسهم بنك نور بنسبة (١٠٠١٠٠%)، بعد الحصول على %)، بعد الحصول على 
جميع الموافقات الالزمة من األجهزة الرقابية المختصة، واتخاذ اإلجراءات القانونية جميع الموافقات الالزمة من األجهزة الرقابية المختصة، واتخاذ اإلجراءات القانونية 

ا ألحكام قانون الشركات التجارية.  ا ألحكام قانون الشركات التجارية. الالزمة بشأن أعمال التقويم وفقً الالزمة بشأن أعمال التقويم وفقً
ولعل القاسم المشــترك بين كل هذه التجارب مجتمعة هو التحول من النظام ولعل القاسم المشــترك بين كل هذه التجارب مجتمعة هو التحول من النظام 
التقليدي إلى النظام المالي اإلسالمي وفق مفهوم جديد، لكسب رضا العمالء، إضافة التقليدي إلى النظام المالي اإلسالمي وفق مفهوم جديد، لكسب رضا العمالء، إضافة 

إلى الحصول على حصة في السوق المالي. إلى الحصول على حصة في السوق المالي. 
كما أن التحوالت الشــاملة نحو المالية اإلســالمية التــي جرت في بعض كما أن التحوالت الشــاملة نحو المالية اإلســالمية التــي جرت في بعض 
الدول ربما ســاهمت في تكوين قناعات المؤسســين لد بنــك الجزيرة بنجاح الدول ربما ســاهمت في تكوين قناعات المؤسســين لد بنــك الجزيرة بنجاح 
بة، وأرسلت رسائل إيجابية بطريقة غير مباشرة ساعدت في قوة وزيادة الدفع  بة، وأرسلت رسائل إيجابية بطريقة غير مباشرة ساعدت في قوة وزيادة الدفع التجرِ التجرِ
نحو التحــول، مع وجود اختالفات كثيرة، وفوارق جوهريــة بين التحول في هذه نحو التحــول، مع وجود اختالفات كثيرة، وفوارق جوهريــة بين التحول في هذه 
التجارب، من ناحية اإلفراد والشــمولية وطريقة اتخاذ القرار، إال أن السمة العامة التجارب، من ناحية اإلفراد والشــمولية وطريقة اتخاذ القرار، إال أن السمة العامة 
 المشتركة بينها في التحول تمثلت في التدرج المتأني والتحول المتزن الذي جر المشتركة بينها في التحول تمثلت في التدرج المتأني والتحول المتزن الذي جر
وفق خطوات مدروســة، وجــداول زمنية محددة، كما حدث فــي بعض األنظمة وفق خطوات مدروســة، وجــداول زمنية محددة، كما حدث فــي بعض األنظمة 
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المالية، حيث أكَّدت العديد من الدراســات أن عملية التحول تمت بيسر وسهولة، المالية، حيث أكَّدت العديد من الدراســات أن عملية التحول تمت بيسر وسهولة، 
ب النشــاط  ب النشــاط فلم تخرج األموال خارج الدولة، ولم تنخفض حجم الودائع، ولم يصَ فلم تخرج األموال خارج الدولة، ولم تنخفض حجم الودائع، ولم يصَ
المالــي بالتراجع، بل على العكس من ذلك زاد تعامل الناس مع المصارف بصورة المالــي بالتراجع، بل على العكس من ذلك زاد تعامل الناس مع المصارف بصورة 

ملحوظة.ملحوظة.
ال شــك أن ظاهرة تحول بنك الجزيرة نحو المالية اإلسالمية تستحق الدراسة ال شــك أن ظاهرة تحول بنك الجزيرة نحو المالية اإلسالمية تستحق الدراسة 
والتأمــل والتحليل، حيث أحدثت صورة إيجابية للمصرف اإلســالمي ومنهجه في والتأمــل والتحليل، حيث أحدثت صورة إيجابية للمصرف اإلســالمي ومنهجه في 
العمل ومد قدرته وصموده أمام منافســة المصارف المحلية واإلقليمية وقدرته في العمل ومد قدرته وصموده أمام منافســة المصارف المحلية واإلقليمية وقدرته في 

بة وتوثيقها ونقلها للعالم. بة وتوثيقها ونقلها للعالم.النفاذ إلى األسواق المالية، واإلفادة من هذه التجرِ النفاذ إلى األسواق المالية، واإلفادة من هذه التجرِ
بة بنك الجزيرة هو جــدو وفعالية منهج  بة بنك الجزيرة هو جــدو وفعالية منهج ولعل من أهم ما يســتفاد مــن تجرِ ولعل من أهم ما يســتفاد مــن تجرِ
التدرج في التحــول إلى المالية اإلســالمية، ومن المعلوم أن التدرج أحد ســمات التدرج في التحــول إلى المالية اإلســالمية، ومن المعلوم أن التدرج أحد ســمات 
التشــريع اإلســالمي، وينبغي أن نســتمد منه في حل الكثير من مشــاكلنا في مجال التشــريع اإلســالمي، وينبغي أن نســتمد منه في حل الكثير من مشــاكلنا في مجال 

االقتصاد واالجتماع وغيره.االقتصاد واالجتماع وغيره.
بة الجديدة ال بــد أن تمر بمنعطفات حادة، وتحديات كبيرة، وتجربة  بة الجديدة ال بــد أن تمر بمنعطفات حادة، وتحديات كبيرة، وتجربة إن التجرِ إن التجرِ
ا من هذه التجارب؛ فقد مرت بكثير من التحديات التي سبق  ا من هذه التجارب؛ فقد مرت بكثير من التحديات التي سبق بنك الجزيرة ليست بدعً بنك الجزيرة ليست بدعً
ن البنك من التغلب عل يها وتجاوزها باإلرادة  ن البنك من التغلب عل يها وتجاوزها باإلرادة ذكرها في موضعها من الدراســة، وتمكَّ ذكرها في موضعها من الدراســة، وتمكَّ

القوية، والرغبة الصادقة من إدارة البنك بعد عون الله وتوفيقه.القوية، والرغبة الصادقة من إدارة البنك بعد عون الله وتوفيقه.
، وبطريقة ميســرة، وأصبحت  ، وبطريقة ميســرة، وأصبحت وتمت في نظر القائمين عليها على نحوٍ مرضيٍّ وتمت في نظر القائمين عليها على نحوٍ مرضيٍّ
ا للعديد من المصارف في المملكة العربية السعودية للدخول إلى صناعة المالية  ا للعديد من المصارف في المملكة العربية السعودية للدخول إلى صناعة المالية دافعً دافعً
اإلســالمية، فضالً عن ذلك، فقــد كانت النتائج المالية التــي تحققت عقب التحول اإلســالمية، فضالً عن ذلك، فقــد كانت النتائج المالية التــي تحققت عقب التحول 
ــا في طمأنة صناع القرار والمســؤولين واألجهزة اإلشرافية والكثير من  ــا في طمأنة صناع القرار والمســؤولين واألجهزة اإلشرافية والكثير من عامالً رئيسً عامالً رئيسً

إدارات المصارف التقليدية في السوق المحلي للتجربة الجديدة الواعدة.إدارات المصارف التقليدية في السوق المحلي للتجربة الجديدة الواعدة.
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إذ زادت أربــاح بنــك الجزيــرة وتضاعفت ودائعــه، كمــا ارتفعت حقوق إذ زادت أربــاح بنــك الجزيــرة وتضاعفت ودائعــه، كمــا ارتفعت حقوق 
ع البنك في تأسيس فروع ونوافذ إسالمية جديدة في مختلف مدن  ع البنك في تأسيس فروع ونوافذ إسالمية جديدة في مختلف مدن المساهمين، وتوسَّ المساهمين، وتوسَّ

المملكة، استجابة لحاجات شريحة كبيرة من العمالء في المجتمع السعودي.المملكة، استجابة لحاجات شريحة كبيرة من العمالء في المجتمع السعودي.
كما مثّلت عملية التحــول نقلة نوعية؛ إذ تحولت جميع فــروع البنك البالغة كما مثّلت عملية التحــول نقلة نوعية؛ إذ تحولت جميع فــروع البنك البالغة 
ا حينها بالكامل نحو المالية اإلســالمية في عام ١٩٩٨١٩٩٨م. واستطاع البنك منذ م. واستطاع البنك منذ  ا حينها بالكامل نحو المالية اإلســالمية في عام فرعً ١٧١٧فرعً
اعتماده إستراتيجية التحول تقديمَ منتجات وخدمات مالية حديثة متوافقة مع الشريعة اعتماده إستراتيجية التحول تقديمَ منتجات وخدمات مالية حديثة متوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية في منتصف عام اإلسالمية في منتصف عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
بة بنــك الجزيرة التــي تزامنت مع جهود  بة بنــك الجزيرة التــي تزامنت مع جهود وتحققت نتائــج إيجابية من تجرِ وتحققت نتائــج إيجابية من تجرِ
مصارف أخــر في إثراء االقتصاد اإلســالمي، وأدخلــت مصطلحات ومفاهيم مصارف أخــر في إثراء االقتصاد اإلســالمي، وأدخلــت مصطلحات ومفاهيم 
جديدة، فكان الحديث في المجتمع الســعودي عن منتجات مالية جديدة من صيغ جديدة، فكان الحديث في المجتمع الســعودي عن منتجات مالية جديدة من صيغ 
التمويل، والتفت الجمهور إلى أثر اللجان الشــرعية في تعزيز الثقة بالعمل المالي التمويل، والتفت الجمهور إلى أثر اللجان الشــرعية في تعزيز الثقة بالعمل المالي 
اإلســالمي من خالل الندوات واللقاءات العلمية التي تنظمها اللجنة الشــرعية في اإلســالمي من خالل الندوات واللقاءات العلمية التي تنظمها اللجنة الشــرعية في 
بنك الجزيرة لرفع وعي الجمهور بالمنتجات المالية اإلســالمية الجديدة، وتعزيز بنك الجزيرة لرفع وعي الجمهور بالمنتجات المالية اإلســالمية الجديدة، وتعزيز 
بة تدريب مجموعة من  بة تدريب مجموعة من ثقافة فقه المعامالت المالية لد العمالء، كما أتاحت التجرِ ثقافة فقه المعامالت المالية لد العمالء، كما أتاحت التجرِ
الشــباب السعودي على العمل المالي اإلســالمي، وتزويدهم بالعلوم الشرعية في الشــباب السعودي على العمل المالي اإلســالمي، وتزويدهم بالعلوم الشرعية في 

التعامالت المالية. التعامالت المالية. 
ومــن العالمات الفارقة فــي تحول بنك الجزيرةومــن العالمات الفارقة فــي تحول بنك الجزيرة مســاهمتُه في ترســيخ قيم  مســاهمتُه في ترســيخ قيم 
وثقافة جديدة في المســؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع السعودي، وتقديم العون وثقافة جديدة في المســؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع السعودي، وتقديم العون 
والمساعدة للمحتاجين من خالل برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة» الذي استفاد والمساعدة للمحتاجين من خالل برنامج «خير الجزيرة ألهل الجزيرة» الذي استفاد 
ــا أن جميع المصارف في المملكة تقدم  ــا أن جميع المصارف في المملكة تقدم منه قطاع كبير في المجتمع الســعودي، علمً منه قطاع كبير في المجتمع الســعودي، علمً

هذه الخدمة بمسميات مختلفة. هذه الخدمة بمسميات مختلفة. 
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ا لجهوده في هذا المجال اختير بنك الجزيرة ليصبح أفضل مقدم برنامج  ا لجهوده في هذا المجال اختير بنك الجزيرة ليصبح أفضل مقدم برنامج وتتويجً وتتويجً
 ( (CPI FinancialCPI Financial) م، مــن قبل مجموعة) مســؤولية اجتماعية في المملكة عام مســؤولية اجتماعية في المملكة عام ٢٠١٧٢٠١٧م، مــن قبل مجموعة

سي بي آي فاينانشال العالمية المتخصصة في شؤون المال واالقتصاد.سي بي آي فاينانشال العالمية المتخصصة في شؤون المال واالقتصاد.
ومن اإلضافات اإليجابية التي تحســب لتجربة التحــول في بنك الجزيرة ومن اإلضافات اإليجابية التي تحســب لتجربة التحــول في بنك الجزيرة أنها أنها 
لفتت النظر إلى وجود بديل مصرفي قادم للســوق، وبالتالــي يصبح هذا القادم نواة لفتت النظر إلى وجود بديل مصرفي قادم للســوق، وبالتالــي يصبح هذا القادم نواة 
جديــدة تضاف إلى جهــود مصرف الراجحــي الذي يُعد المصــرف األول في هذا جديــدة تضاف إلى جهــود مصرف الراجحــي الذي يُعد المصــرف األول في هذا 
ــع من قاعدة العمل المالي  ــع من قاعدة العمل المالي المجــال، وعليه يمكن القول بأن تحول بنك الجزيرة وسَّ المجــال، وعليه يمكن القول بأن تحول بنك الجزيرة وسَّ

اإلسالمي في السوق السعودي. اإلسالمي في السوق السعودي. 
ا لتلك اإلنجازات تحققــت نتائج مالية مقدرة خاصة في الســنوات  ا لتلك اإلنجازات تحققــت نتائج مالية مقدرة خاصة في الســنوات وامتــدادً وامتــدادً
الخمس األخيرة، إذ تحســن األداء المالي للبنك، وهو ما تعكســه األرقام المستمدة الخمس األخيرة، إذ تحســن األداء المالي للبنك، وهو ما تعكســه األرقام المستمدة 

من التقارير السنوية اآلتية: من التقارير السنوية اآلتية: 
ارتفع إجمالي موجــودات البنك بمبلغ ارتفع إجمالي موجــودات البنك بمبلغ ١٣٫٥١٣٫٥ مليار ريال ســعودي،  مليار ريال ســعودي، - - 

بنســبة بنســبة ١٨٫٥١٨٫٥% في عام % في عام ٢٠١٩٢٠١٩م بمبلغ م بمبلغ ٨٦٫٥٨٦٫٥ مليار ريال ســعودي،  مليار ريال ســعودي، 
مقارنة بمبلغ مقارنة بمبلغ ٧٣٧٣ مليار ريال سعودي في نهاية عام  مليار ريال سعودي في نهاية عام ٢٠١٨٢٠١٨م.م.

ارتفــع إجمالي المطلوبات بمبلغ ارتفــع إجمالي المطلوبات بمبلغ ١٣٫٢١٣٫٢ مليار ريال ســعودي بنســبة  مليار ريال ســعودي بنســبة - - 
ا في عام ٢٠١٩٢٠١٩م مقارنة بمبلغ م مقارنة بمبلغ ٦١٫٨٦١٫٨  ا في عام  مليارً ٢١٫٤٢١٫٤%نمو سنوي إلى %نمو سنوي إلى ٧٥٧٥ مليارً

مليار ريال سعودي كما في عام مليار ريال سعودي كما في عام ٢٠١٨٢٠١٨م.م.
ا صافية قبل احتســاب الزكاة وضريبــة الدخل بلغت - -  ل البنك أرباحً ا صافية قبل احتســاب الزكاة وضريبــة الدخل بلغت ســجّ ل البنك أرباحً ســجّ

ا وقدره  ا وقدره م، ويمثل ذلك ارتفاعً ١٫١٢٢١٫١٢٢ مليون ريال سعودي في عام  مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩٢٠١٩م، ويمثل ذلك ارتفاعً
١٢١٫٧١٢١٫٧ مليون ريال، بنســبة نمــو قدرها  مليون ريال، بنســبة نمــو قدرها ١٢٫٢١٢٫٢% مقارنــة باألرباح التي % مقارنــة باألرباح التي 
حققها البنك في عام حققها البنك في عام ٢٠١٨٢٠١٨م التي بلغت م التي بلغت ١٫٠٠٠٫٣١٫٠٠٠٫٣ مليون ريال سعودي. مليون ريال سعودي.
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

بلغ صافي الدخــل بعد الزكاة وضريبة الدخل للســنة المنتهية في بلغ صافي الدخــل بعد الزكاة وضريبة الدخل للســنة المنتهية في ٣١٣١ - - 
ا  ا  مليون ريال سعودي، ويمثل ذلك ارتفاعً ديســمبر ديســمبر ٢٠١٩٢٠١٩م مبلغ م مبلغ ٩٩١٩٩١ مليون ريال سعودي، ويمثل ذلك ارتفاعً
قدره قدره ٦١٣٦١٣ مليون ريال سعودي، أي بنسبة  مليون ريال سعودي، أي بنسبة ١٦٢١٦٢%من األرباح التي حققها %من األرباح التي حققها 

البنك في سنة البنك في سنة ٢٠١٨٢٠١٨م والتي بلغت م والتي بلغت ٣٧٨٫٣٣٧٨٫٣ مليون ريال سعودي. مليون ريال سعودي.
ا للمعطيات المشــار إليها، واألرقام التي عكستها التقارير المالية للبنك  ا للمعطيات المشــار إليها، واألرقام التي عكستها التقارير المالية للبنك ووفقً ووفقً
بة التحول في بنك الجزيرة  بة التحول في بنك الجزيرة خالل السنوات السابقة، واألدبيات التي تحدثت عن تجرِ خالل السنوات السابقة، واألدبيات التي تحدثت عن تجرِ
بة أضافت وأســهمت مع غيرها  بة أضافت وأســهمت مع غيرها ووصفتها بأنها كانت إيجابية، يمكن القول بأن التجرِ ووصفتها بأنها كانت إيجابية، يمكن القول بأن التجرِ
في تحســين الصورة الذهنية لد العمالء عن طبيعة المصرف اإلسالمي ومنتجاته، في تحســين الصورة الذهنية لد العمالء عن طبيعة المصرف اإلسالمي ومنتجاته، 
كما أنها أرس لت رسائل إيجابية لصناع القرار والجهات اإلشرافية ولكل بنك تقليدي كما أنها أرس لت رسائل إيجابية لصناع القرار والجهات اإلشرافية ولكل بنك تقليدي 
بة بكل  بة بكل يرغب في التحول نحو العمل المصرفي اإلسالمي، واالستفادة من هذه التجرِ يرغب في التحول نحو العمل المصرفي اإلسالمي، واالستفادة من هذه التجرِ
تفاصيلها في ضوء ما توافر لد بنك الجزيرة من رصيد معرفي في موضوع التحول.تفاصيلها في ضوء ما توافر لد بنك الجزيرة من رصيد معرفي في موضوع التحول.
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٢/٥/٢
استشراف مستقبل صناعة المالية اإلسالميةاستشراف مستقبل صناعة المالية اإلسالمية

لقد وضعت حقبة الســتينيات من القرن الميالدي الماضي وما بعدها اإلطار لقد وضعت حقبة الســتينيات من القرن الميالدي الماضي وما بعدها اإلطار 
النظري للمالية اإلســالمية، وشــهدت الســبعينيات الميالدية من القــرن الماضي النظري للمالية اإلســالمية، وشــهدت الســبعينيات الميالدية من القــرن الماضي 
بة، ثم تالها االختبار الحقيقي لنجاحها أو فشلها خالل  بة، ثم تالها االختبار الحقيقي لنجاحها أو فشلها خالل االنطالقة الحقيقية لهذه التجرِ االنطالقة الحقيقية لهذه التجرِ
الثمانينيات والتسعينيات الميالدية، وعندما شارف القرن الماضي على نهايته في عام الثمانينيات والتسعينيات الميالدية، وعندما شارف القرن الماضي على نهايته في عام 
٢٠٠٠٢٠٠٠م ظهر نجاح صناعة المالية اإلســالمية، وأثبتت قدرتها على الصمود في وجه م ظهر نجاح صناعة المالية اإلســالمية، وأثبتت قدرتها على الصمود في وجه 
تنافســية الصناعة المالية التقليدية، واستطاعت أن تشــق طريقها بثقة تامة، وانتشرت تنافســية الصناعة المالية التقليدية، واستطاعت أن تشــق طريقها بثقة تامة، وانتشرت 
المنتجات المالية اإلســالمية، واتســعت قاعدة العمالء مما ساهم في زيادة أصولها المنتجات المالية اإلســالمية، واتســعت قاعدة العمالء مما ساهم في زيادة أصولها 

ونمو موجوداتها.ونمو موجوداتها.
والمتتبع لمســيرة المؤسسات المالية اإلســالمية يلحظ بوضوح تمددها عبر والمتتبع لمســيرة المؤسسات المالية اإلســالمية يلحظ بوضوح تمددها عبر 
قارات العالم واالعتراف بهــا، وقبولها ضمن أوعية التمويل المجتمعي-الهادفة إلى قارات العالم واالعتراف بهــا، وقبولها ضمن أوعية التمويل المجتمعي-الهادفة إلى 
تحقيق النمو وتحسين رفاهية الشعوب- من المؤسسات المالية الدولية المعنية بهذا تحقيق النمو وتحسين رفاهية الشعوب- من المؤسسات المالية الدولية المعنية بهذا 
الشأن، مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (الشأن، مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECDOECD) وصندوق ) وصندوق 
النقد الدولي وغيرها من المؤسســات، بل ظلَّت تشــجعها لتقديم بدائل ومنتجات النقد الدولي وغيرها من المؤسســات، بل ظلَّت تشــجعها لتقديم بدائل ومنتجات 
ا  ا مالية جديدة بدالً من المنتجات التقليدية المعروفة، ليس ذلك فحســب، بل إن بعضً مالية جديدة بدالً من المنتجات التقليدية المعروفة، ليس ذلك فحســب، بل إن بعضً
من هذه المؤسســات المالية أنشــأت وحدات للبحوث والدراسات المعنية بالمالية من هذه المؤسســات المالية أنشــأت وحدات للبحوث والدراسات المعنية بالمالية 
اإلســالمية بهدف تقديم منتجات مالية تستطيع المنافســة في أسواق المال العالمية، اإلســالمية بهدف تقديم منتجات مالية تستطيع المنافســة في أسواق المال العالمية، 



٢٣٦٢٣٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

 HSBCHSBC) :ومما يؤكد تلك المعاني رغبة الكثير من المصــارف التقليدية العريقة مثل: (ومما يؤكد تلك المعاني رغبة الكثير من المصــارف التقليدية العريقة مثل
BankBank)، وعدد مــن البنوك العالمية إلى إبرام العقود المالية اإلســالمية، وفتح نوافذ )، وعدد مــن البنوك العالمية إلى إبرام العقود المالية اإلســالمية، وفتح نوافذ 

ووحدات مالية إسالمية.ووحدات مالية إسالمية.
ويشــير تقرير مجلس الخدمات المالية اإلســالمية الصــادر في ويشــير تقرير مجلس الخدمات المالية اإلســالمية الصــادر في ٢٠١٩٢٠١٩م إلى م إلى 
مقدار التحســن المســتمر في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، للعام الثالث على مقدار التحســن المســتمر في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، للعام الثالث على 
التوالي ابتداءً من عام التوالي ابتداءً من عام ٢٠١٧٢٠١٧م، إذ تقدر القيمة اإلجمالية المجمعة للقطاعات العريضة م، إذ تقدر القيمة اإلجمالية المجمعة للقطاعات العريضة 
المكونة للتمويل اإلســالمي في عام المكونة للتمويل اإلســالمي في عام ٢٠١٩٢٠١٩م بـ م بـ ٢٫٤٤٢٫٤٤ تريليون دوالر أمريكي للربع  تريليون دوالر أمريكي للربع 
الثانــي من العام الثانــي من العام ٢٠١٩٢٠١٩م، مقارنة بـــ م، مقارنة بـــ ٢٫١٩٢٫١٩ تريليون في عام  تريليون في عام ٢٠١٨٢٠١٨م. كما بلغ معدل م. كما بلغ معدل 

النمو السنوي النمو السنوي ١١٫٤١١٫٤% مقارنة مع % مقارنة مع ٩٫٦٩٫٦% بين عامي % بين عامي ٢٠١٧٢٠١٧م وم و٢٠١٨٢٠١٨م.م.
ومن األمور التي تشــير إلى نمو المؤسسات المالية اإلسالمية وتعزيزها توجه ومن األمور التي تشــير إلى نمو المؤسسات المالية اإلسالمية وتعزيزها توجه 
الكثير من الحكومات والدول إلى إتاحة الفرص للمؤسسات المالية اإلسالمية لفتح الكثير من الحكومات والدول إلى إتاحة الفرص للمؤسسات المالية اإلسالمية لفتح 
نوافذ ووحدات إســالمية في القارة األوروبية، فالمملكة المتحدة على سبيل المثال نوافذ ووحدات إســالمية في القارة األوروبية، فالمملكة المتحدة على سبيل المثال 
ا، ســتة منها  ا، ســتة منها  بنكً فتحت أبوابها للمؤسســات المالية اإلســالمية حيث يوجد فيها فتحت أبوابها للمؤسســات المالية اإلســالمية حيث يوجد فيها ٢٢٢٢ بنكً
ا تقليديا  ا تقليديا مصارف إســالمية تعمل بالكامل وفق الشريعة اإلسالمية، وستة عشر مصرفً مصارف إســالمية تعمل بالكامل وفق الشريعة اإلسالمية، وستة عشر مصرفً
بها نوافذ إســالمية، ويأتي هذا التوســع في ضوء مبادرات الحكومة البريطانية بطرح بها نوافذ إســالمية، ويأتي هذا التوســع في ضوء مبادرات الحكومة البريطانية بطرح 

عدد من المبادرات التي سبقت اإلشارة إليها في موضعها من الدراسة. عدد من المبادرات التي سبقت اإلشارة إليها في موضعها من الدراسة. 
وقد حذت الكثير من الدول حذو بريطانيا، ومنها ألمانيا التي ســمحت لبنك وقد حذت الكثير من الدول حذو بريطانيا، ومنها ألمانيا التي ســمحت لبنك 
KT bank AGKT bank AG -الذي يســاهم فيه كل من بنك -الذي يســاهم فيه كل من بنك Kuveyt TurkKuveyt Turk التركي وبيت التمويل  التركي وبيت التمويل 

الكويتي- للعمل في مجال المصرفية اإلسالمية بعد الحصول على الرخصة الكاملة الكويتي- للعمل في مجال المصرفية اإلسالمية بعد الحصول على الرخصة الكاملة 
في في ٢٠١٥٢٠١٥م.م.

وفي مجال آخر يشــير إلى نمو المؤسسات المالية اإلســالمية وانتشارها في وفي مجال آخر يشــير إلى نمو المؤسسات المالية اإلســالمية وانتشارها في 
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 المســتقبل المبادرات التعليمية التــي انتهجتها العديد من الجامعات على مســتو المســتقبل المبادرات التعليمية التــي انتهجتها العديد من الجامعات على مســتو
العالم إلنشــاء برامج تعليمية وتدريبية لخدمة هذه الصناعة، وهي تعد ظاهرة حديثة العالم إلنشــاء برامج تعليمية وتدريبية لخدمة هذه الصناعة، وهي تعد ظاهرة حديثة 
ا ما، مثل حداثة صناعة الخدمات المالية اإلســالمية نفسها، إال أنها انتشرت في  ا ما، مثل حداثة صناعة الخدمات المالية اإلســالمية نفسها، إال أنها انتشرت في نوعً نوعً

العديد من دول العالم.العديد من دول العالم.
 وقد خصص بعــض هذه البرامــج لمنح الدرجــات العلمية على مســتو وقد خصص بعــض هذه البرامــج لمنح الدرجــات العلمية على مســتو
الماجستير والدكتوراه، مما يســهم بقدر كبير في رفد هذه الصناعة بالكوادر العلمية الماجستير والدكتوراه، مما يســهم بقدر كبير في رفد هذه الصناعة بالكوادر العلمية 
التي ترفع من قدر الصناعة المالية اإلســالمية عن طريق البحث العلمي، والمشاركة التي ترفع من قدر الصناعة المالية اإلســالمية عن طريق البحث العلمي، والمشاركة 
فــي الندوات والمؤتمرات التي تناقش القضايــا المعاصرة لهذه الصناعة، وفي ضوء فــي الندوات والمؤتمرات التي تناقش القضايــا المعاصرة لهذه الصناعة، وفي ضوء 
هذه المعطيات بات من الضروري أن تنشــئ المؤسسات المالية اإلسالمية وحدات هذه المعطيات بات من الضروري أن تنشــئ المؤسسات المالية اإلسالمية وحدات 
بحثية، وأن تسعى لمد جسور التواصل مع الباحثين في مراكز ومعاهد البحث العلمي بحثية، وأن تسعى لمد جسور التواصل مع الباحثين في مراكز ومعاهد البحث العلمي 

في الجامعات والمعاهد العليا المعنية بالمالية اإلسالمية لالستفادة منها.في الجامعات والمعاهد العليا المعنية بالمالية اإلسالمية لالستفادة منها.
ومن الفــرص المتاحة أمام المؤسســات المالية اإلســالمية التــي تعزز من ومن الفــرص المتاحة أمام المؤسســات المالية اإلســالمية التــي تعزز من 
انتشارها االســتفادة من التقنيات الحديثة في تقديم منتجاتها للعديد من المستفيدين انتشارها االســتفادة من التقنيات الحديثة في تقديم منتجاتها للعديد من المستفيدين 
في إطار ما يعرف بالشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية األساسية، في إطار ما يعرف بالشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية األساسية، 
وتهيئة المنــاخ التنظيمي الداعم لها، وتعزيز الوعي العام بالمســائل المالية. ويمكن وتهيئة المنــاخ التنظيمي الداعم لها، وتعزيز الوعي العام بالمســائل المالية. ويمكن 
للمؤسسات المالية اإلســالمية أن تتفاعل مع طالبي التمويل من خالل هذه التقنيات للمؤسسات المالية اإلســالمية أن تتفاعل مع طالبي التمويل من خالل هذه التقنيات 

الرقمية.الرقمية.
ومــع ذلك النجــاح واالنتشــار الجغرافي الواســع، وفي ضــوء المتغيرات ومــع ذلك النجــاح واالنتشــار الجغرافي الواســع، وفي ضــوء المتغيرات 
االقتصادية التي يشــهدها العالم والتحوالت السياســية، فستجد المؤسسات المالية االقتصادية التي يشــهدها العالم والتحوالت السياســية، فستجد المؤسسات المالية 
اإلسالمية نفسها أمام تحديات كبيرة ومنافســة مع المؤسسات المالية التقليدية ذات اإلسالمية نفسها أمام تحديات كبيرة ومنافســة مع المؤسسات المالية التقليدية ذات 
بة العريقة واإلمكانات الكبيرة، ومع رصيفاتها اإلســالمية من ناحية أخر في  بة العريقة واإلمكانات الكبيرة، ومع رصيفاتها اإلســالمية من ناحية أخر في التجرِ التجرِ

ظل التقنيات الحديثة.ظل التقنيات الحديثة.



٢٣٨٢٣٨

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

لذلــك بات من األهميــة بمكان التعامل مــع التحوالت الرقميــة، وتطبيقها لذلــك بات من األهميــة بمكان التعامل مــع التحوالت الرقميــة، وتطبيقها 
ا؛ إذ تســتطيع من خاللها التعريف بمنتجاتها وخدماتها  ا متطورً ا جديدً ا؛ إذ تســتطيع من خاللها التعريف بمنتجاتها وخدماتها باعتبارها واقعً ا متطورً ا جديدً باعتبارها واقعً
بكفاءة كبيــرة وبجودة عالية، وبالتالــي تعزز من حضورها وتزيد من تنافســيتها في بكفاءة كبيــرة وبجودة عالية، وبالتالــي تعزز من حضورها وتزيد من تنافســيتها في 

األسواق المالية. األسواق المالية. 
ا يتطلب أن تعيد المؤسسات  ا جديدً ا يتطلب أن تعيد المؤسسات وال شك أن ذلك التحول التقني يفرض واقعً ا جديدً وال شك أن ذلك التحول التقني يفرض واقعً
الماليــة النظر في طريقة عملها، والتعامل مع هذه المتغيرات الحديثة، فالتقنية المالية الماليــة النظر في طريقة عملها، والتعامل مع هذه المتغيرات الحديثة، فالتقنية المالية 
ا للتنافس بين المؤسسات المالية لتقديم منتجاتها  ا للتنافس بين المؤسسات المالية لتقديم منتجاتها ) أصبحت مجاالً فسيحً (FintechFintech) أصبحت مجاالً فسيحً
وخدماتها، لذلك اتجهت غالبية مؤسسات التمويل إلى التعامل مع عمالئها عبر هذه وخدماتها، لذلك اتجهت غالبية مؤسسات التمويل إلى التعامل مع عمالئها عبر هذه 
التقنيات، باعتبارها وســيلة مفضلة للعمالء، وفي ضــوء ذلك البد من االهتمام بهذا التقنيات، باعتبارها وســيلة مفضلة للعمالء، وفي ضــوء ذلك البد من االهتمام بهذا 

الجانب.الجانب.
ومــن التحديات التــي طرأت في اآلونــة األخيرة على األنشــطة المالية على ومــن التحديات التــي طرأت في اآلونــة األخيرة على األنشــطة المالية على 
ا وعلى القطاعات المالية على وجــه الخصوص التباطؤ الذي  التباطؤ الذي  ا وعلى القطاعات المالية على وجــه الخصوصمســتو العالم عمومً مســتو العالم عمومً
أصاب االقتصاد العالمي بسبب وباء فايروس كرونا (كوفيد-أصاب االقتصاد العالمي بسبب وباء فايروس كرونا (كوفيد-١٩١٩)، وبالتالي لم تسلم )، وبالتالي لم تسلم 
ا من منظومة مالية  ا من منظومة مالية المؤسسات المالية اإلسالمية من جراء هذا التراجع باعتبارها جزءً المؤسسات المالية اإلسالمية من جراء هذا التراجع باعتبارها جزءً

عالمية تتأثر بما حولها من األحداث.عالمية تتأثر بما حولها من األحداث.
إذ توقعت وكالــة «إس آند بي جلوبال للتصنيفــات االئتمانية» أن يعود قطاع إذ توقعت وكالــة «إس آند بي جلوبال للتصنيفــات االئتمانية» أن يعود قطاع 
المالية اإلســالمية للنمو ببطء في المدة الممتدة ما بين المالية اإلســالمية للنمو ببطء في المدة الممتدة ما بين ٢٠٢٠٢٠٢٠-٢٠٢١٢٠٢١م، وأرجعت م، وأرجعت 
الوكالة توقعاتها في تقرير صادر إلى التباطؤ الملحوظ في اقتصادات الدول األساسية الوكالة توقعاتها في تقرير صادر إلى التباطؤ الملحوظ في اقتصادات الدول األساسية 
للتمويل اإلســالمي في عــام للتمويل اإلســالمي في عــام ٢٠٢٠٢٠٢٠م نتيجة اإلجــراءات التي اتخذتهــا العديد من م نتيجة اإلجــراءات التي اتخذتهــا العديد من 
الحكومات الحتواء وباء فايروس كرونا (كوفيد-الحكومات الحتواء وباء فايروس كرونا (كوفيد-١٩١٩)، واالنتعاش المعتدل المتوقع )، واالنتعاش المعتدل المتوقع 

في عام في عام ٢٠٢١٢٠٢١م.م.
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٢٣٩٢٣٩

بة منــذ بدايتها، االنتقادات التي  بة منــذ بدايتها، االنتقادات التي ومن التحديــات التي ظلت مالزمة لهذه التجرِ ومن التحديــات التي ظلت مالزمة لهذه التجرِ
وجهــت إليها من العديد من العلمــاء والباحثين في المالية اإلســالمية، بل من بعض وجهــت إليها من العديد من العلمــاء والباحثين في المالية اإلســالمية، بل من بعض 
المؤسسين، ومن هذه االنتقادات على سبيل المثال وليس الحصر أن ما يطبق في الواقع المؤسسين، ومن هذه االنتقادات على سبيل المثال وليس الحصر أن ما يطبق في الواقع 
من ممارسات يخالف النموذج النظري الذي خطه الرواد، وأن بعض معامالتها صورية من ممارسات يخالف النموذج النظري الذي خطه الرواد، وأن بعض معامالتها صورية 
يشــوبها الربا، وأن منتجاتها تحاكي المنتجات التقليدية، وغير ذلك، وهذا يســتدعي يشــوبها الربا، وأن منتجاتها تحاكي المنتجات التقليدية، وغير ذلك، وهذا يســتدعي 
االحتكام إلى مرجعيات فقهية معتبرة، وتعظيم دور المجامع الفقهية، وتشجيع االجتهاد االحتكام إلى مرجعيات فقهية معتبرة، وتعظيم دور المجامع الفقهية، وتشجيع االجتهاد 
الجماعي والعمل بالمعايير التي تعدها هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الجماعي والعمل بالمعايير التي تعدها هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية، ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وغيرها من المعايير المعترف بها. اإلسالمية، ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وغيرها من المعايير المعترف بها. 
بة الناجحة تســهم في تكوين قناعات مالك المؤسسات المالية،  بة الناجحة تســهم في تكوين قناعات مالك المؤسسات المالية، إن هذه التجرِ إن هذه التجرِ
وتحمل رســائل إيجابية لألجهزة اإلشرافية تساعد في زيادة الدفع نحو التحول. وإن وتحمل رســائل إيجابية لألجهزة اإلشرافية تساعد في زيادة الدفع نحو التحول. وإن 
بة،  بة، ظاهرة التحول الناجحة كســرت حاجز التردد عند من يرغب في تطبيق هذه التجرِ ظاهرة التحول الناجحة كســرت حاجز التردد عند من يرغب في تطبيق هذه التجرِ
ا في المفاهيم حول المصرف اإلســالمي ومنهجه في العمل،  ا واضحً ا في المفاهيم حول المصرف اإلســالمي ومنهجه في العمل، وأحدثت تغيرً ا واضحً وأحدثت تغيرً
بة ال تخلو  بة ال تخلو ومد قدرته وصموده أمام المنافســة. ومهما يكن من أمر، فــإن أي تجرِ ومد قدرته وصموده أمام المنافســة. ومهما يكن من أمر، فــإن أي تجرِ
من تحديات يمكــن التغلب عليها وتجاوزها باإلرادة القويــة، والرغبة الصادقة بعد من تحديات يمكــن التغلب عليها وتجاوزها باإلرادة القويــة، والرغبة الصادقة بعد 

توفيق الله تعالى.توفيق الله تعالى.
لقد ظهر نجاح صناعة المالية اإلسالمية، وأثبتت قدرتها على الصمود في وجه لقد ظهر نجاح صناعة المالية اإلسالمية، وأثبتت قدرتها على الصمود في وجه 
تنافســية الصناعة المالية التقليدية، واستطاعت أن تشــق طريقها بثقة تامة، وانتشرت تنافســية الصناعة المالية التقليدية، واستطاعت أن تشــق طريقها بثقة تامة، وانتشرت 
المنتجات المالية اإلســالمية، واتســعت قاعدة العمالء مما ساهم في زيادة أصولها المنتجات المالية اإلســالمية، واتســعت قاعدة العمالء مما ساهم في زيادة أصولها 

ونمو موجوداتها.ونمو موجوداتها.
والمتتبع لمســيرة المؤسسات المالية اإلســالمية يلحظ بوضوح تمددها عبر والمتتبع لمســيرة المؤسسات المالية اإلســالمية يلحظ بوضوح تمددها عبر 
قارات العالم واالعتراف بها، حتى أشادت بها وشجعتها المؤسسات المالية الدولية قارات العالم واالعتراف بها، حتى أشادت بها وشجعتها المؤسسات المالية الدولية 

المعنية بهذا الشأن.المعنية بهذا الشأن.



٢٤٠٢٤٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

وتؤكد التقارير المالية على مقدار التحســن المســتمر فــي صناعة الخدمات وتؤكد التقارير المالية على مقدار التحســن المســتمر فــي صناعة الخدمات 
المالية اإلسالمية، الذي انعكس على توجه كثير من الدول إلتاحة الفرص للمؤسسات المالية اإلسالمية، الذي انعكس على توجه كثير من الدول إلتاحة الفرص للمؤسسات 
المالية اإلســالمية للعمل لديها، وظهور المبادرات التعليميــة التي انتهجتها العديد المالية اإلســالمية للعمل لديها، وظهور المبادرات التعليميــة التي انتهجتها العديد 
مــن الجامعات العالمية إلنشــاء برامج تعليمية لخدمة الصناعــة. ومع ذلك النجاح مــن الجامعات العالمية إلنشــاء برامج تعليمية لخدمة الصناعــة. ومع ذلك النجاح 
واالنتشــار وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم، فســتجد المؤسسات المالية واالنتشــار وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم، فســتجد المؤسسات المالية 
بة  بة اإلسالمية نفســها أمام تحديات كبيرة ومنافسة مع المؤسسات التقليدية ذات التجرِ اإلسالمية نفســها أمام تحديات كبيرة ومنافسة مع المؤسسات التقليدية ذات التجرِ

الطويلة واإلمكانات الكبيرة، ومع نظيراتها األخر في ظل التقنيات الحديثة.الطويلة واإلمكانات الكبيرة، ومع نظيراتها األخر في ظل التقنيات الحديثة.



٢٤١٢٤١

خاتمة الدراسةخاتمة الدراسة

: أبرز نتائج الدراسة: : أبرز نتائج الدراسة:أوالً أوالً
  تستمد المالية اإلسالمية أهدافها من مقاصد الشريعة اإلسالمية في المعامالت تستمد المالية اإلسالمية أهدافها من مقاصد الشريعة اإلسالمية في المعامالت

والتصرفات المالية، التي تستند إلى المقاصد الخمسة في المال، وهي: حفظ والتصرفات المالية، التي تستند إلى المقاصد الخمسة في المال، وهي: حفظ 
المال، وضوح األموال، رواج األموال، ثبات األموال، العدل في األموال.المال، وضوح األموال، رواج األموال، ثبات األموال، العدل في األموال.

  ،للمالية اإلســالمية أســس، هي: منع التعامل بالربا والغرر، تقاسم المخاطر، للمالية اإلســالمية أســس، هي: منع التعامل بالربا والغرر، تقاسم المخاطر
العمل مصدر للكسب الحالل.العمل مصدر للكسب الحالل.

  :مرت المالية اإلسالمية بثالثة أطوار أساسية، هي: مرت المالية اإلسالمية بثالثة أطوار أساسية، هي
مرحلة تأصيل المالية اإلسالمية (مرحلة تأصيل المالية اإلسالمية (١٨٥٠١٨٥٠م إلى م إلى ١٩٥٠١٩٥٠م).م).- - 
مرحلة ظهور المالية اإلسالمية (مرحلة ظهور المالية اإلسالمية (١٩٦٣١٩٦٣م إلى م إلى ١٩٧٠١٩٧٠م).م).- - 
مرحلة انتشار المالية اإلسالمية (مرحلة انتشار المالية اإلسالمية (١٩٧٧١٩٧٧م إلى م إلى ٢٠٢٠٢٠٢٠م).م).- - 

  ،من أهم مؤسســات الصناعــة المالية اإلســالمية: البنك اإلســالمي للتنمية، من أهم مؤسســات الصناعــة المالية اإلســالمية: البنك اإلســالمي للتنمية
والمجلس العام للبنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية، وهيئة المحاســبة والمجلس العام للبنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية، وهيئة المحاســبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية.والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية.

  ،من أهم منتجات المالية اإلسالمية: عقود المرابحة، واإلجارة، واالستصناع، من أهم منتجات المالية اإلسالمية: عقود المرابحة، واإلجارة، واالستصناع
والمضاربة، والمشاركة.والمضاربة، والمشاركة.



٢٤٢٢٤٢

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

  ظهــرت معالم االرتباط التاريخي للمملكة بالمالية اإلســالمية بقوة بعد عقد ظهــرت معالم االرتباط التاريخي للمملكة بالمالية اإلســالمية بقوة بعد عقد
أول مؤتمر إسالمي في أول مؤتمر إسالمي في ١٩٦٩١٩٦٩م.م.

  تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكبر المشاركين في أصول المالية اإلسالمية تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكبر المشاركين في أصول المالية اإلسالمية
في العالم.في العالم.

  تمثل الفروع اإلســالمية في المملكة ما نســبته (تمثل الفروع اإلســالمية في المملكة ما نســبته (٨١٫٤٨١٫٤ %) من إجمالي فروع  %) من إجمالي فروع
ا في نهاية ديسمبر ٢٠١٩٢٠١٩م.م. ا في نهاية ديسمبر  فرعً المصارف العاملة البالغ عددها المصارف العاملة البالغ عددها ٢٠٥٣٢٠٥٣ فرعً

  يمكــن تعريف مصطلــح التحول بأنــه: (ترك المؤسســة الماليــة التقليدية يمكــن تعريف مصطلــح التحول بأنــه: (ترك المؤسســة الماليــة التقليدية
المعامــالت غير المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، واالنتقــال إلى العمل المعامــالت غير المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، واالنتقــال إلى العمل 

بالمعامالت المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية).بالمعامالت المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية).
  :يوجد عدد من األســباب والدوافع ســاعدت على تحول بنك الجزيرة، منها: يوجد عدد من األســباب والدوافع ســاعدت على تحول بنك الجزيرة، منها

القناعة بالمالية اإلســالمية لد رواد بنك الجزيــرة، والطلب على منتجات القناعة بالمالية اإلســالمية لد رواد بنك الجزيــرة، والطلب على منتجات 
المالية اإلسالمية.المالية اإلسالمية.

  اختار بنك الجزيرة لنفســه في عملية التحول منهــج اإلحالل، والمراد به: أن اختار بنك الجزيرة لنفســه في عملية التحول منهــج اإلحالل، والمراد به: أن
تقوم المؤسسة التقليدية الراغبة في التحول إلى المالية اإلسالمية بوضع خطة تقوم المؤسسة التقليدية الراغبة في التحول إلى المالية اإلسالمية بوضع خطة 

زمنية وفنية إلحالل منتجات إسالمية تقوم مقام المنتجات التقليدية.زمنية وفنية إلحالل منتجات إسالمية تقوم مقام المنتجات التقليدية.
  :مرَّ بنك الجزيرة بثالث مراحل أساسية هي: مرَّ بنك الجزيرة بثالث مراحل أساسية هي

المرحلة األولى:المرحلة األولى: بنك الجزيرة قبل التحول: النشأة والتأسيس ( بنك الجزيرة قبل التحول: النشأة والتأسيس (١٩٧٥١٩٧٥-- - 
١٩٩٧١٩٩٧م).م).

المرحلة الثانية: المرحلة الثانية: تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية (تحول بنك الجزيرة إلى المالية اإلســالمية (١٩٩٧١٩٩٧-- - 
٢٠٠٧٢٠٠٧م).م).



خاتمة الدراسةخاتمة الدراسة

٢٤٣٢٤٣

المرحلة الثالثة: المرحلة الثالثة: بنك الجزيرة بعد التحول واســتقراره بصفته مؤسســة بنك الجزيرة بعد التحول واســتقراره بصفته مؤسســة - - 
مالية إسالمية (مالية إسالمية (٢٠٠٧٢٠٠٧م-اآلن).م-اآلن).

  ،مالك بنك الجزيرة مالك بنك الجزيرة، وضوح الرؤية لد نات نجاح تحول بنك الجزيرة: وضوح الرؤية لد نات نجاح تحول بنك الجزيرة: من ممكّ من ممكّ
واالنسجام والتوافق بين األطراف ذات العالقة، ومناسبة حجم بنك الجزيرة.واالنسجام والتوافق بين األطراف ذات العالقة، ومناسبة حجم بنك الجزيرة.

  يوجد بعض التحديات والصعوبات التي كادت أن تحول بين البنك وبين هدفه يوجد بعض التحديات والصعوبات التي كادت أن تحول بين البنك وبين هدفه
السامي، وتمكن البنك من تجاوزها.السامي، وتمكن البنك من تجاوزها.

  للبنك أثــر ريادي في ابتكار بعض المنتجات الماليــة المتوافقة مع أحكام للبنك أثــر ريادي في ابتكار بعض المنتجات الماليــة المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلســالمية، وهي: منتج (تمويل األسهم بالهامش) (منتج تمام)، الشريعة اإلســالمية، وهي: منتج (تمويل األسهم بالهامش) (منتج تمام)، 
والمرابحة)،  المضاربــة  ونمــوذج (صكوك  التأميــن (تكافل)،  والمرابحة)، وبرنامج  المضاربــة  ونمــوذج (صكوك  التأميــن (تكافل)،  وبرنامج 
وصيغة شــرعية لمســألة (ترتيب الدائنين في الصكوك الصادرة في ضوء وصيغة شــرعية لمســألة (ترتيب الدائنين في الصكوك الصادرة في ضوء 

معايير بازل).معايير بازل).
  من اآلثار المالية لتحول بنك الجزيرة زيادة في األرباح، وأصول البنك، وودائع من اآلثار المالية لتحول بنك الجزيرة زيادة في األرباح، وأصول البنك، وودائع

البنك، وتمويالت البنك.البنك، وتمويالت البنك.
ا: أبرز توصيات الدراسة: ا: أبرز توصيات الدراسة:ثانيً ثانيً

استمرار بنك الجزيرة بالتمسك بأصول الشريعة اإلسالمية ومقاصدها  استمرار بنك الجزيرة بالتمسك بأصول الشريعة اإلسالمية ومقاصدها -   -١
في المعامالت المالية.في المعامالت المالية.

ز تحول  االســتزادة في دراســات علمية شــرعية واقتصادية؛ مما يعزّ ز تحول -  االســتزادة في دراســات علمية شــرعية واقتصادية؛ مما يعزّ  -٢
المؤسسات إلى المالية اإلسالمية.المؤسسات إلى المالية اإلسالمية.

إبراز تجارب المؤسســات المالية األخر التي تحولــت إلى المالية  إبراز تجارب المؤسســات المالية األخر التي تحولــت إلى المالية -   -٣
اإلسالمية، لإلفادة منها.اإلسالمية، لإلفادة منها.



٢٤٤٢٤٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ونشــير في نهاية الدراســة إلى أن بنك الجزيرة وهو يعرض تجربته منذ بدأت ونشــير في نهاية الدراســة إلى أن بنك الجزيرة وهو يعرض تجربته منذ بدأت 
إلى حين صدور هــذا الكتاب التوثيقي لعملية التحول الكامــل، فإنه يفعل ذلك من إلى حين صدور هــذا الكتاب التوثيقي لعملية التحول الكامــل، فإنه يفعل ذلك من 
بة أمام أي مصرف يرغب في اعتماد خطة التحول الكامل، وذلك من  بة أمام أي مصرف يرغب في اعتماد خطة التحول الكامل، وذلك من باب وضع التجرِ باب وضع التجرِ
بة  بة باب المساعدة على نشر المصرفية اإلســالمية، ونقل الخبرات المتراكمة، والتجرِ باب المساعدة على نشر المصرفية اإلســالمية، ونقل الخبرات المتراكمة، والتجرِ

القديمة، وتقليل األخطاء، وتفادي المخاطر.القديمة، وتقليل األخطاء، وتفادي المخاطر.
كما أن بنــك الجزيرة ال يعدّ هذه المرحلة نهاية المطــاف، فمجال المصرفية كما أن بنــك الجزيرة ال يعدّ هذه المرحلة نهاية المطــاف، فمجال المصرفية 
رحب متجدد، كثير الحاجات ودائم التطور، ومن المهم أن ينتقل البنك مع زمالئه في رحب متجدد، كثير الحاجات ودائم التطور، ومن المهم أن ينتقل البنك مع زمالئه في 
المصرفية اإلســالمية من مرحلتي المتابعة والمواكبة للمصرفية التقليدية إلى مرحلة المصرفية اإلســالمية من مرحلتي المتابعة والمواكبة للمصرفية التقليدية إلى مرحلة 
ا بالحلول والنمــاذج والمنتجات التي تخدم العمل  ا بالحلول والنمــاذج والمنتجات التي تخدم العمل المســابقة والتقدم والمبادرة دومً المســابقة والتقدم والمبادرة دومً
المصرفي خاصة، والجوانب االقتصادية والمجتمعية عامة، وعلى الله قصد السبيل، المصرفي خاصة، والجوانب االقتصادية والمجتمعية عامة، وعلى الله قصد السبيل، 

ونسأله اإلخالص والتوفيق.ونسأله اإلخالص والتوفيق.
ا، ألي قارئ متخصص أو مثقف، كي  ا، والباب مشــرعً ا، ألي قارئ متخصص أو مثقف، كي ويبقى المجال مفتوحً ا، والباب مشــرعً ويبقى المجال مفتوحً
يتواصل معنا بما يراه من مقترحات وملحوظات، حتى تســتدرك في قادم الطبعات، يتواصل معنا بما يراه من مقترحات وملحوظات، حتى تســتدرك في قادم الطبعات، 
فهذا المنتج ال يخص بنك الجزيرة فقط، وال يقف عند حدود المصرفية اإلســالمية فهذا المنتج ال يخص بنك الجزيرة فقط، وال يقف عند حدود المصرفية اإلســالمية 
بة عملية معلنة،  بة عملية معلنة، دون أن يتجاوزها، وإنما هو منتج علمي تاريخــي ثقافي يحوي تجرِ دون أن يتجاوزها، وإنما هو منتج علمي تاريخــي ثقافي يحوي تجرِ

والغاية الكبر منه مشتركة بين الباحثين والقراء.والغاية الكبر منه مشتركة بين الباحثين والقراء.



مالحق الدراسة



٢٤٦٢٤٦



٢٤٧٢٤٧

بيابيان اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة عن التحول الكامل للبنكن اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة عن التحول الكامل للبنك
إلى المالية اإلسالمية في يناير إلى المالية اإلسالمية في يناير ٢٠٠٧٢٠٠٧م



٢٤٨٢٤٨



٢٤٩٢٤٩

المراجع العربية: المراجع العربية: 
أبو زيد،أبو زيد، محمد عبد المنعم،  محمد عبد المنعم، الضمان في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية الضمان في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية - - ١

ط١، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة: ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة: ١٤١٧١٤١٧هـ - هـ - ١٩٩٧١٩٩٧م. م. 
أبو ســليمان،أبو ســليمان، عبد الوهاب،  عبد الوهاب، عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية دراسة فقهية عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية دراسة فقهية - - ٢

مقارنةمقارنة، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب جدة.، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب جدة.
أبو غدة،أبو غدة، عبد الســتار،  عبد الســتار، تحول المصرف إلى مصرف إســالميتحول المصرف إلى مصرف إســالمي، بحث منشور ضمن بحوث ، بحث منشور ضمن بحوث - - ٣

في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، الجزء الثالث، مجموعة دلة البركة، جدة، في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، الجزء الثالث، مجموعة دلة البركة، جدة، 
الطبعة األولى، الطبعة األولى، ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأصله دراسة شــرعية إلعداد مسودة مشروع معيار تحول البنك م، وأصله دراسة شــرعية إلعداد مسودة مشروع معيار تحول البنك 

التقليدي إلى مصرف إسالمي.التقليدي إلى مصرف إسالمي.
األشقر،األشقر، محمد سليمان،  محمد سليمان، السلم واالستصناع ومد استفادة البنوك اإلسالمية منهاالسلم واالستصناع ومد استفادة البنوك اإلسالمية منها، األردن. ، األردن. - - ٤

الجامعة األردنية، المركز الثقافي اإلسالمي، ورقة مقدمة إلى مؤتمر المستجدات الفقهية.الجامعة األردنية، المركز الثقافي اإلسالمي، ورقة مقدمة إلى مؤتمر المستجدات الفقهية.
آل ســعود،آل ســعود، عبد العزيز بن ســطام بن عبد العزيز،  عبد العزيز بن ســطام بن عبد العزيز، سياســة الجودة الشــرعية في المصرفية سياســة الجودة الشــرعية في المصرفية - - ٥

اإلســالميةاإلســالمية، قسم السياسة الشــرعية المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود ، قسم السياسة الشــرعية المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية. اإلسالمية. 

آل محمــود،آل محمــود، أحمد،  أحمد، تحول البنك التقليدي إلى إســالمي: النظرية وخطوات التطبيقتحول البنك التقليدي إلى إســالمي: النظرية وخطوات التطبيق، مدير ، مدير - - ٦
الرقابة الشرعية بمصرف السالم بالبحرين، وأحمد المرزوقي، رئيس الرقابة الشرعية بشركة الرقابة الشرعية بمصرف السالم بالبحرين، وأحمد المرزوقي، رئيس الرقابة الشرعية بشركة 

موارد التمويل في دبي.موارد التمويل في دبي.
أمين. أحمد،أمين. أحمد، ظهر اإلسالم ظهر اإلسالم ج١، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ٢٠١٢٢٠١٢م م - - ٧



٢٥٠٢٥٠

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

البشــير،البشــير، فضل عبد الكريم محمــد،  فضل عبد الكريم محمــد، تطبيقات دوليــة معاصرة في التحــول نحو االقتصاد تطبيقات دوليــة معاصرة في التحــول نحو االقتصاد - - ٨
والتمويل اإلســالمي تنافســية عواصم االقتصاد اإلســالمي بين المعيارية والمثاليةوالتمويل اإلســالمي تنافســية عواصم االقتصاد اإلســالمي بين المعيارية والمثالية، معهد ، معهد 

االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.
ل نحو االقتصاد اإلسالمي، ، - - ٩ ل نحو االقتصاد اإلسالميالمتطلبات االقتصادية واالجتماعية للتحوّ بعداش،بعداش، عبد الكريم،  عبد الكريم، المتطلبات االقتصادية واالجتماعية للتحوّ

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوقرة، بومرداس الجزائر.كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوقرة، بومرداس الجزائر.
البعلي،البعلي، عبد الحميد،  عبد الحميد، تحول المؤسسات التقليدية إلى االلتزام بالشريعة متطلباته وآثارهتحول المؤسسات التقليدية إلى االلتزام بالشريعة متطلباته وآثاره، دار ، دار - - ١٠١٠

الراوي، الدمام، عام الراوي، الدمام، عام ١٤٢١١٤٢١م.م.
بلوافي،بلوافي، أحمد مهدي،  أحمد مهدي، برامج التمويل اإلسالمي في مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس برامج التمويل اإلسالمي في مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس - - ١١١١

التعاون الخليجي: دراســة تحليلية مقارنةالتعاون الخليجي: دراســة تحليلية مقارنة، ورقة مقدمة للمؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد ، ورقة مقدمة للمؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد 
والتمويــل اإلســالمي (والتمويــل اإلســالمي (ICIEF9ICIEF9) «النمو، والعدالة، واالســتقرار: وجهة نظر إســالمية»، ) «النمو، والعدالة، واالســتقرار: وجهة نظر إســالمية»، 

اسطنبول اسطنبول ٠٩٠٩-١٠١٠ سبتمبر  سبتمبر ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
البنك اإلسالمي للتنمية،البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي للبنكالتقرير السنوي للبنك، جدة: المملكة العربية السعودية. ، جدة: المملكة العربية السعودية. ١٤٣٩١٤٣٩هـ.هـ.- - ١٢١٢
البنك اإلســالمي للتنميــة،البنك اإلســالمي للتنميــة، تطور علم االقتصاد اإلســالمي ودور مركــز أبحاث االقتصاد تطور علم االقتصاد اإلســالمي ودور مركــز أبحاث االقتصاد - - ١٣١٣

اإلسالمي فيهاإلسالمي فيه، ورقة مقدمة من مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز ، ورقة مقدمة من مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز 
بمناسبة منحه جائزة البنك اإلسالمي في مجال االقتصاد اإلسالمي لعام بمناسبة منحه جائزة البنك اإلسالمي في مجال االقتصاد اإلسالمي لعام ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.

البنك اإلسالمي للتنمية،البنك اإلسالمي للتنمية، لمحة موجزة عن مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةلمحة موجزة عن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ، ١٤٢٦١٤٢٦هـ. هـ. - - ١٤١٤
البنك المركزي الســعودي،البنك المركزي الســعودي، إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في - - ١٥١٥

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية، فبراير ، فبراير ٢٠٢٠٢٠٢٠.
البنك المركزي السعودي،البنك المركزي السعودي، اإلطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعيةاإلطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية، فبراير ، فبراير ٢٠١٩٢٠١٩م.م.- - ١٦١٦
البنك المركزي الســعودي،البنك المركزي الســعودي، التقرير السنوي السادس والخمسون التقرير السنوي السادس والخمسون ٢٠٢٠٢٠٢٠م، المملكة العربية ، المملكة العربية - - ١٧١٧

السعودية.السعودية.
بهجت،بهجت، محمد فداء الدين،  محمد فداء الدين، نحو معايير للرقابة الشــرعة في البنوك اإلسالميةنحو معايير للرقابة الشــرعة في البنوك اإلسالمية، مجلة بحوث ، مجلة بحوث - - ١٨١٨

االقتصاد اإلسالمي، الجمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي عاالقتصاد اإلسالمي، الجمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي ع٢ج٣، ، ١٤١٥١٤١٥هـ=هـ=١٩٩٤١٩٩٤م.م.
تطوير المنتجات المالية اإلسالمية مركز النشــر العلمي،تطوير المنتجات المالية اإلسالمية مركز النشــر العلمي، مجموعة مؤلفين، تنسيق وتحرير  مجموعة مؤلفين، تنسيق وتحرير - - ١٩١٩

أحمد بلوافي، وفضل عبد الكريم، جامعة الملك عبد العزيز، عام أحمد بلوافي، وفضل عبد الكريم، جامعة الملك عبد العزيز، عام ٢٠١٩٢٠١٩م.م.
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التقارير السنوية،التقارير السنوية، مجلس اإلدارة، بنك الجزيرة، من عام  مجلس اإلدارة، بنك الجزيرة، من عام ٢٠٠٤٢٠٠٤ إلى عام  إلى عام ٢٠١٩٢٠١٩م.م.- - ٢٠٢٠
تقارير مجلس الغرف السعودية،تقارير مجلس الغرف السعودية، ٢٠١٩٢٠١٩م.م.- - ٢١٢١
التقرير اإلحصائي لمصلحة اإلحصاءات العامة،التقرير اإلحصائي لمصلحة اإلحصاءات العامة، المملكة العربية السعودية لعام  المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩٢٠١٩م.م.- - ٢٢٢٢
تقرير االلتزام الشرعي لد بنك الجزيرة،تقرير االلتزام الشرعي لد بنك الجزيرة، المجموعة الشرعية، عام  المجموعة الشرعية، عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.- - ٢٣٢٣
تقرير التنافسية في الخدمات المصرفية اإلسالمية العالمية،تقرير التنافسية في الخدمات المصرفية اإلسالمية العالمية، ٢٠١٩٢٠١٩م.م.- - ٢٤٢٤
تقرير صندوق النقد الدولي في إبريل تقرير صندوق النقد الدولي في إبريل ٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.- - ٢٥٢٥
تقرير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية تقرير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.- - ٢٦٢٦
التميمي،التميمي، حســين عبد الله،  حســين عبد الله، أساســيات إدارة الخطرأساســيات إدارة الخطر، ط، ط١، األمارات العربية المتحدة، دار ، األمارات العربية المتحدة، دار - - ٢٧٢٧

القلم للنشر والتوزيع، القلم للنشر والتوزيع، ١٤١٨١٤١٨هـ=هـ=١٩٩٨١٩٩٨م.م.
الجبر،الجبر، محمد حسن،  محمد حسن، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعوديةالعقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، مطابع ، مطابع - - ٢٨٢٨

جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية، عام جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية، عام ١٤١٨١٤١٨هـ. هـ. 
جبر،جبر، هشام،  هشام، صناديق االستثمار اإلسالميةصناديق االستثمار اإلسالمية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي األول االستثمار ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي األول االستثمار - - ٢٩٢٩

والتمويل في فلسطين، جامعة النجاح، والتمويل في فلسطين، جامعة النجاح، ٢٠٠٥٢٠٠٥/٥/٩م.م.
الجريدان،الجريدان، نايف بن جدعان،  نايف بن جدعان، تحول المصارف التقليدية للعمل وفق الشــريعة اإلســالميةتحول المصارف التقليدية للعمل وفق الشــريعة اإلســالمية، ، - - ٣٠٣٠

دراســة تنظيرية تطبيقية، مجلة الشــريعة والقانون والدراسات اإلســالمية، العدد الثالث دراســة تنظيرية تطبيقية، مجلة الشــريعة والقانون والدراسات اإلســالمية، العدد الثالث 
والعشرون، عام والعشرون، عام ٢٠١٤٢٠١٤م.م.

جوليت فيرلي،جوليت فيرلي، استثمار أموالك في صناديق االستثماراستثمار أموالك في صناديق االستثمار، ترجمة خالد العمودي، دار الفاروق ، ترجمة خالد العمودي، دار الفاروق - - ٣١٣١
للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، طللنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، ط١، ، ٢٠٠١٢٠٠١م.م.

حسان،حسان، حســين حامد،  حســين حامد، الضوابط الشرعية والمهام التحضيرية لعملية تحول البنوك التقليدية الضوابط الشرعية والمهام التحضيرية لعملية تحول البنوك التقليدية - - ٣٢٣٢
إلى مصارف إســالميةإلى مصارف إســالمية، المؤتمر الخامس لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية ، المؤتمر الخامس لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية.اإلسالمية.
حسان،حسان، حسين حامد،  حسين حامد، خطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي، تجربة مصرف الشارقة خطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي، تجربة مصرف الشارقة - - ٣٣٣٣

الوطنيالوطني، بحث مقدم لمؤتمر دور المؤسســات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية، ، بحث مقدم لمؤتمر دور المؤسســات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية، 
كلية الشريعة، جامعة الشارقة، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

الحسن،الحسن، محمد صديق،  محمد صديق، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، ورقة مقدمة إلى دورة إدارة ، ورقة مقدمة إلى دورة إدارة - - ٣٤٣٤
المخاطر والتمويل في المصارف اإلسالمية. المخاطر والتمويل في المصارف اإلسالمية. 
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

الحكيم،الحكيم، منير، والعطيات، يزن،  منير، والعطيات، يزن، أثر التحول للمصرفية اإلســالمية في تطوير آليات وأدوات أثر التحول للمصرفية اإلســالمية في تطوير آليات وأدوات - - ٣٥٣٥
استقطاب الموارد المالية وتوظيفهااستقطاب الموارد المالية وتوظيفها، ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني.، ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني.

حمود،حمود، سامي حســن،  سامي حســن، تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالميةتطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية، دار التراث، ، دار التراث، - - ٣٦٣٦
مصر، ط مصر، ط ٣، ، ١٩٩١١٩٩١م.م.

حنيني،حنيني، محمد وجيه،  محمد وجيه، تحويل بورصة األوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية تحويل بورصة األوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية - - ٣٧٣٧
دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية، دار النفائس، األردن، عام ، دار النفائس، األردن، عام ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

خطة العمل للخدمات المصرفية،خطة العمل للخدمات المصرفية، المجموعة الشرعية، بنك الجزيرة، عام  المجموعة الشرعية، بنك الجزيرة، عام ١٩٩٩١٩٩٩م.م.- - ٣٨٣٨
خوجــة،خوجــة، عز الدين محمد،  عز الدين محمد، صناديق االســتثمار اإلســالميةصناديق االســتثمار اإلســالمية، مجموعة دلــة البركة، جدة ، مجموعة دلــة البركة، جدة – - - ٣٩٣٩

المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٤١٤١٤هـ = هـ = ١٩٩٣١٩٩٣م.م.
دار المال اإلسالمي القابضة،دار المال اإلسالمي القابضة، التقرير السنوي: دار المال اإلسالمي القابضةالتقرير السنوي: دار المال اإلسالمي القابضة، ، ٢٠١١٢٠١١م م - - ٤٠٤٠
د، حســن يوسف،  حســن يوسف، الرقابة الشــرعية في المصارف اإلســالميةالرقابة الشــرعية في المصارف اإلســالمية، المعهد العالمي للفكر ، المعهد العالمي للفكر - - ٤١٤١ د،داوُ داوُ

اإلسالمي، القاهرة اإلسالمي، القاهرة ١٤١٧١٤١٧=١٩٩٦١٩٩٦م.م.
دنيا،دنيا، شــوقي أحمد،  شــوقي أحمد، البنوك اإلســالمية ثغرات وتحديت، ورقة مقدمة للندوة الدولية «نحو البنوك اإلســالمية ثغرات وتحديت، ورقة مقدمة للندوة الدولية «نحو - - ٤٢٤٢

ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية»ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية»، دبي األمارات العربية المتحدة ، دبي األمارات العربية المتحدة ٣-٥، سبتمبر ، سبتمبر ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
الراوي،الراوي، خالد وهيب،  خالد وهيب، إدارة المخاطر الماليةإدارة المخاطر المالية، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، - - ٤٣٤٣

ط١، ، ١٤١٩١٤١٩ هـ  هـ ١٩٩٩١٩٩٩م. م. 
الربيعة،الربيعة، ســعود محمد،  ســعود محمد، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إســالمي ومقتضياتهتحول المصرف الربوي إلى مصرف إســالمي ومقتضياته، رسالة ، رسالة - - ٤٤٤٤

 ،ماجستير في االقتصاد اإلسالمي من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القر ،ماجستير في االقتصاد اإلسالمي من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القر
عــام عــام ١٩٨٩١٩٨٩م، طبعت في مجلدين من مركز المخطوطات والتراث والوثائق لجمعية إحياء م، طبعت في مجلدين من مركز المخطوطات والتراث والوثائق لجمعية إحياء 

التراث اإلسالمي، الكويت، طالتراث اإلسالمي، الكويت، ط١، ، ١٩٩٢١٩٩٢م.م.
رستم،رستم، مريم ســعد،  مريم ســعد، تقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية، نموذج تقييم مداخل تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية، نموذج - - ٤٥٤٥

مقترح لتطبيقه على المصارف السوريةمقترح لتطبيقه على المصارف السورية، رسالة دكتوراه، جامعة حلب، كلية االقتصاد، قسم ، رسالة دكتوراه، جامعة حلب، كلية االقتصاد، قسم 
العلوم المالية والمصرفية.العلوم المالية والمصرفية.

الزحيلي،الزحيلي، وهبة،  وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلتهالفقه اإلسالمي وأدلته، دمشق، سوريا، ط، دمشق، سوريا، ط١، ج، ج٤، ، ١٤٠٤١٤٠٤هـ هـ ١٩٨٤١٩٨٤م.م.- - ٤٦٤٦
الزرقا،الزرقا، مصطفى أحمد،  مصطفى أحمد، عقد االســتصناع ومد أهميته في االستثمارات المالية المعاصرةعقد االســتصناع ومد أهميته في االستثمارات المالية المعاصرة. . - - ٤٧٤٧

جدة، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ١٤٠٦١٤٠٦هـ = هـ = ١٩٩٥١٩٩٥م.م.
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زغيبة،زغيبة، عز الدين،  عز الدين، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات الماليةمقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، دار النفائس، الطبعة األولى، ، دار النفائس، الطبعة األولى، - - ٤٨٤٨
عام عام ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

زكريا،زكريا، محمد،  محمد، نـــافذة المعامالت اإلسالمية في البنوك التجارية، دراسة حالة بنك بوميبترا نـــافذة المعامالت اإلسالمية في البنوك التجارية، دراسة حالة بنك بوميبترا - - ٤٩٤٩
الماليزيالماليزي، رسالة ماجستير في االقتصاد اإلســالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، ، رسالة ماجستير في االقتصاد اإلســالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

جامعة اليرموك، عمان، األردن، جامعة اليرموك، عمان، األردن، ١٩٩٩١٩٩٩م.م.
السويلم،السويلم، سامي،  سامي، فقه التدرج في تطبيق االقتصاد اإلسالميفقه التدرج في تطبيق االقتصاد اإلسالمي.- - ٥٠٥٠
شــابرا،شــابرا، محمد عمر، وحبيب، أحمد،  محمد عمر، وحبيب، أحمد، اإلدارة المؤسسية في المؤسسات المالية اإلسالميةاإلدارة المؤسسية في المؤسسات المالية اإلسالمية، ، - - ٥١٥١

المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ١٤٢٧١٤٢٧.
شــابرا،شــابرا، محمد عمر، وطارق الله خان،  محمد عمر، وطارق الله خان، الرقابة واإلشراف على المصارف اإلسالميةالرقابة واإلشراف على المصارف اإلسالمية، جدة: ، جدة: - - ٥٢٥٢

المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
٥٣٥٣ - - ، ،(IIII) شــاكر،شــاكر، علي إســماعيل،  علي إســماعيل، التطور التاريخي لكفاية رأس المال من البدايات إلى بازل (التطور التاريخي لكفاية رأس المال من البدايات إلى بازل

مجلة المصارف العربية، بيروت، لبنان، عمجلة المصارف العربية، بيروت، لبنان، ع٢٧٠٢٧٠، مايو ، مايو ٢٠٠٣٢٠٠٣.
الشريف،الشريف، فهد،  فهد، الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر - - ٥٤٥٤

العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالميالعالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القر، عام ، جامعة أم القر، عام ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
الشيخ،الشيخ، سمير رمضان،  سمير رمضان، المصرفية اإلسالمية، النشأة والتطورالمصرفية اإلسالمية، النشأة والتطور، ، ٢٠١١٢٠١١م.م.- - ٥٥٥٥
صديقي،صديقي، محمد نجاة الله،  محمد نجاة الله، مشكالت البنوك اإلسالمية في الوقت الحاضر، منشور في كتاب مشكالت البنوك اإلسالمية في الوقت الحاضر، منشور في كتاب - - ٥٦٥٦

قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمســاهمة في الشــركاتقضايا معاصرة في النقود والبنوك والمســاهمة في الشــركات، المعهد اإلسالمي للبحوث ، المعهد اإلسالمي للبحوث 
والتدريب، طوالتدريب، ط٢، ، ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

الصمادي،الصمادي، منتهى،  منتهى، الفروع والنوافذ اإلســالمية في البنوك التقليدية، شــرعيتها وضوابطها، الفروع والنوافذ اإلســالمية في البنوك التقليدية، شــرعيتها وضوابطها، - - ٥٧٥٧
دراسة تطبيقية على البنوك التقليدية األردنيةدراسة تطبيقية على البنوك التقليدية األردنية، رســالة دكتوراه في األكاديمية العربية للعلوم ، رســالة دكتوراه في األكاديمية العربية للعلوم 

المالية والمصرفية، عمان، األردن، عام المالية والمصرفية، عمان، األردن، عام ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
صندوق النقد الدولي،صندوق النقد الدولي، مستجدات آفاق االقتصاد العالميمستجدات آفاق االقتصاد العالمي، يناير ، يناير ٢٠١٩٢٠١٩م. م. - - ٥٨٥٨
الضرير،الضرير، محمد األمين الصديق،  محمد األمين الصديق، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرةالغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، ط، ط١ البنك  البنك - - ٥٩٥٩

اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ١٤١٤١٤١٤ – ١٩٩٣١٩٩٣م.م.
الطاهر بن عاشور،الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعةمقاصد الشريعة، دار السالم، الطبعة األولى، عام ، دار السالم، الطبعة األولى، عام ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.- - ٦٠٦٠



٢٥٤٢٥٤

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

الطبطبائي،الطبطبائي، محمد،  محمد، التحول من بنك تقليدي إلى بنك إسالميالتحول من بنك تقليدي إلى بنك إسالمي.- - ٦١٦١
الطيب،الطيب، عز الدين مالك،  عز الدين مالك، المناهج وصياغة النظرية االقتصادية الكلية اإلسالميةالمناهج وصياغة النظرية االقتصادية الكلية اإلسالمية، الخرطوم، ، الخرطوم، - - ٦٢٦٢

مطبعة جي تاون، مطبعة جي تاون، ١٤٢٨١٤٢٨هـ/هـ/٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
عبد العظيم،عبد العظيم، حمدي،  حمدي، السياسات المالية والنقدية في الميزان مقارنة إسالميةالسياسات المالية والنقدية في الميزان مقارنة إسالمية، القاهرة، مكتبة ، القاهرة، مكتبة - - ٦٣٦٣

النهضة المصرية، طالنهضة المصرية، ط١، ، ١٩٨٦١٩٨٦م.م.
عبد الله بن عبد الرحمن،عبد الله بن عبد الرحمن، تحول المؤسسات المالية نحو االقتصاد اإلسالمي وفق المتطلبات تحول المؤسسات المالية نحو االقتصاد اإلسالمي وفق المتطلبات - - ٦٤٦٤

الفقهية الشرعيةالفقهية الشرعية، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، في المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام ، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، في المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية.محمد بن سعود اإلسالمية.

عبد الله،عبد الله، ســالمه،  ســالمه، الخطر والتأمين- األصول العلمية والعمليةالخطر والتأمين- األصول العلمية والعملية، مكتبة النهضة العربية ط، مكتبة النهضة العربية ط١، ، - - ٦٥٦٥
١٩٨٠١٩٨٠م. م. 

عبد الله،عبد الله، عمار أحمد،  عمار أحمد، أثر التحول المصرفي في العقود الربويةأثر التحول المصرفي في العقود الربوية، دار كنوز إشــبيليا، الرياض، ، دار كنوز إشــبيليا، الرياض، - - ٦٦٦٦
ط ط ١، ، ١٤٣٠١٤٣٠ هـ/  هـ/ ٢٠٠٩٢٠٠٩ م، رســالة ماجســتير في الفقه المقارن، في كلية اآلداب والعلوم  م، رســالة ماجســتير في الفقه المقارن، في كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية بجامعة الجنان في طرابلس، لبنان.اإلنسانية بجامعة الجنان في طرابلس، لبنان.
عبده،عبده، محمد مرســي،  محمد مرســي، التحكيم المصرفي اإلســالمي كآلية للحد مــن مخاطر التحول إلى التحكيم المصرفي اإلســالمي كآلية للحد مــن مخاطر التحول إلى - - ٦٧٦٧

االقتصاد اإلسالمياالقتصاد اإلسالمي، المركز اإلســالمي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي كنموذج، كلية ، المركز اإلســالمي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي كنموذج، كلية 
القانون، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.القانون، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.

ل المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشــريعة اإلســالمية، دراسة - - ٦٨٦٨ ل المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشــريعة اإلســالمية، دراسة تحوّ العطيات،العطيات، يزن،  يزن، تحوّ
لبيان مد إمكانيــة التطبيق في األردنلبيان مد إمكانيــة التطبيق في األردن، دار النفائس، ط ، دار النفائس، ط ١: : ١٤٢٩١٤٢٩ هـ/  هـ/ ٢٠٠٩٢٠٠٩ م، رســالة  م، رســالة 
دكتوراه في كلية العلوم المالية والمصرفية، قسم المصارف اإلسالمية سنة دكتوراه في كلية العلوم المالية والمصرفية، قسم المصارف اإلسالمية سنة ٢٠٠٧٢٠٠٧م، األردن.م، األردن.

العومي،العومي، أحمد عبد الله،  أحمد عبد الله، تحول وتحويل المصارف التقليدية إلى مصارف إســالمية: تجربة تحول وتحويل المصارف التقليدية إلى مصارف إســالمية: تجربة - - ٦٩٦٩
بنك الكويت الدوليبنك الكويت الدولي، رسالة ماجستير.، رسالة ماجستير.

عينو،عينو، شــايب،  شــايب، تطبيق معايير كفاية رأس المال في أقطار المغرب العربيتطبيق معايير كفاية رأس المال في أقطار المغرب العربي، منشور في كتاب ، منشور في كتاب - - ٧٠٧٠
اإلجراءات التي قامت بها السلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات بازل.اإلجراءات التي قامت بها السلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات بازل.

الغامــدي،الغامــدي، محمد دماس،  محمد دماس، التحول مــن المصرفية التقليدية إلى المصرفية اإلســالمية: بنك التحول مــن المصرفية التقليدية إلى المصرفية اإلســالمية: بنك - - ٧١٧١
ا، جدة، المملكة العربية السعودية، ورقة مقدمة ضمن كتاب حوار األربعاء ، جدة، المملكة العربية السعودية، ورقة مقدمة ضمن كتاب حوار األربعاء  االجزيرة نموذجً الجزيرة نموذجً



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٢٥٥٢٥٥

٢٠١١٢٠١١م معهد االقتصاد اإلســالمي، جامعة الملك عبد العزيز بتاريخ م معهد االقتصاد اإلســالمي، جامعة الملك عبد العزيز بتاريخ ١٤٣٢١٤٣٢/١٢١٢/٢٧٢٧هـ هـ 
الموافق الموافق ٢٠١١٢٠١١/١١١١/٢٣٢٣م.م.

فريجة،فريجة، حسين،  حسين، تكييف رقابة البنك المركزي كآلية للتحول نحو االقتصاد اإلسالميتكييف رقابة البنك المركزي كآلية للتحول نحو االقتصاد اإلسالمي، أستاذ ، أستاذ - - ٧٢٧٢
بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة الجزائر.بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة الجزائر.

الفنجري،الفنجري، محمد شوقي،  محمد شوقي، الوجيز في االقتصاد اإلسالميالوجيز في االقتصاد اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة ، دار الشروق، القاهرة ١٩٩٤١٩٩٤م، م، - - ٧٣٧٣
قحف،قحف، منذر محمد،  منذر محمد، أساســيات التمويل اإلســالميأساســيات التمويل اإلســالمي ط ط٢، كاليفورنيــا، الواليات المتحدة ، كاليفورنيــا، الواليات المتحدة - - ٧٤٧٤

األمريكية األمريكية ١٤٣٦١٤٣٦هـ هـ ٢٠١٥٢٠١٥م
قحف،قحف، منذر محمد،  منذر محمد، ســندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتها في تمويل التنمية ســندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتها في تمويل التنمية - - ٧٥٧٥

في البلدان اإلسالميةفي البلدان اإلسالمية، مركز النشــر العلمي جامعة الملك عبد العزيز، مجلة جامعة الملك ، مركز النشــر العلمي جامعة الملك عبد العزيز، مجلة جامعة الملك 
عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي. جعبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي. ج١ ١٤٠٩١٤٠٩هـ = هـ = ١٩٨٩١٩٨٩م. م. 

قحف،قحف، منذر محمد،  منذر محمد، ســندات اإلجارة واألعيان المؤجرةســندات اإلجارة واألعيان المؤجرة، ط، ط٢، جدة: المعهد اإلســالمي ، جدة: المعهد اإلســالمي - - ٧٦٧٦
للبحوث والتدريب: للبحوث والتدريب: ١٤٢٠١٤٢٠هـ. هـ. 

قرارات ومحاضر اجتماعات اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة.قرارات ومحاضر اجتماعات اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة.- - ٧٧٧٧
القراري،القراري، عبد اللطيف حمزة،  عبد اللطيف حمزة، المصارف اإلســالمية: النظرية والتطبيقاتالمصارف اإلســالمية: النظرية والتطبيقات، ط، ط١، دار الكتب ، دار الكتب - - ٧٨٧٨

الوطنية ليبياالوطنية ليبيا٢٠١١٢٠١١م.م.
القري،القري، محمد علي،  محمد علي، صكوك التمويل اإلسالمية، سلسلة مطبوعات المجموعة الشرعية في صكوك التمويل اإلسالمية، سلسلة مطبوعات المجموعة الشرعية في - - ٧٩٧٩

بنك الجزيرةبنك الجزيرة، دار الميمان، ط، دار الميمان، ط١، ، ١٤٤٠١٤٤٠هـ = هـ = ٢٠١٩٢٠١٩م.م.
القري،القري، محمد علي،  محمد علي، مشــكالت البنوك اإلســالمية في الوقت الحاضر، منشــور في كتاب مشــكالت البنوك اإلســالمية في الوقت الحاضر، منشــور في كتاب - - ٨٠٨٠

قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمســاهمة في الشــركاتقضايا معاصرة في النقود والبنوك والمســاهمة في الشــركات، المعهد اإلسالمي للبحوث ، المعهد اإلسالمي للبحوث 
والتدريب، طوالتدريب، ط٢، ، ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

القري،القري، محمد علي،  محمد علي، بحوث في التمويل اإلسالمي، سلسة مطبوعات اإلدارة الشرعية، البنك بحوث في التمويل اإلسالمي، سلسة مطبوعات اإلدارة الشرعية، البنك - - ٨١٨١
األهلــي التجاري ودار الميماناألهلــي التجاري ودار الميمان، الطبعة األولى، عام ، الطبعة األولى، عام ٢٠٢٠٢٠٢٠م، المجلد األول، بحث: تجربة م، المجلد األول، بحث: تجربة 

تحول بنك الجزيرة، المشاكل والحلول وخطوات التنفيذ.تحول بنك الجزيرة، المشاكل والحلول وخطوات التنفيذ.
القري،القري، محمد علي،  محمد علي، مقدمة في أصول االقتصاد اإلسالمي مع تطبيقات على المملكة العربية مقدمة في أصول االقتصاد اإلسالمي مع تطبيقات على المملكة العربية - - ٨٢٨٢

السعودية وعناية بالمفاهيم اإلسالميةالسعودية وعناية بالمفاهيم اإلسالمية، مكتبة دار جدة، ط، مكتبة دار جدة، ط١، ، ١٤١٧١٤١٧هـ= هـ= ١٩٩٦١٩٩٦م.م.



٢٥٦٢٥٦

تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

ل المؤسســات المالية التقليدية إلــى العمل وفق أحكام - - ٨٣٨٣ ل المؤسســات المالية التقليدية إلــى العمل وفق أحكام تحوّ القصــار،القصــار، عبد العزيز خليفة،  عبد العزيز خليفة، تحوّ
الشريعة اإلسالميةالشريعة اإلسالمية.

قندوز،قندوز، عبد الكريم أحمد،  عبد الكريم أحمد، تحليل لمعوقات الصكوك بالمملكة العربية السعودية وأساليب تحليل لمعوقات الصكوك بالمملكة العربية السعودية وأساليب - - ٨٤٨٤
تفعيلها: دراســة مقارنة لسوق الصكوك بالمملكة وســوق الصكوك بدول مجلس التعاون تفعيلها: دراســة مقارنة لسوق الصكوك بالمملكة وســوق الصكوك بدول مجلس التعاون 
الخليجي، وســوق الصكوك الماليزيةالخليجي، وســوق الصكوك الماليزية، ورقة مقدمة للمؤتمر األول لكليات إدارة األعمال ، ورقة مقدمة للمؤتمر األول لكليات إدارة األعمال 
بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة الملك ســعود، خالل الفترة بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة الملك ســعود، خالل الفترة 

١٦١٦- - ٤/١٧١٧ /  / ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ١٦١٦-١٧١٧/ / ٢ /  / ٢٠١٤٢٠١٤م. م. 
القوائم المالية،القوائم المالية، بنك الجزيرةبنك الجزيرة، من عام ، من عام ٢٠٠٤٢٠٠٤ إلى عام  إلى عام ٢٠١٩٢٠١٩م.م.- - ٨٥٨٥
الكاساني،الكاساني، عالء الدين، مسعود،  عالء الدين، مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج، ج٥، دار الكتاب العربي، ، دار الكتاب العربي، - - ٨٦٨٦

بيروت. لبنان. بيروت. لبنان. 
كرســي سابك لدراسات الســواق المالية اإلســالمية،كرســي سابك لدراسات الســواق المالية اإلســالمية، النظام المالي اإلســالمي: المبادئ النظام المالي اإلســالمي: المبادئ - - ٨٧٨٧

والممارساتوالممارسات.
الالوي،الالوي، عقبة عبد،  عقبة عبد، متطلبات التحول نحو االقتصاد اإلسالمي بين المرتجى والمتاح: دراسة متطلبات التحول نحو االقتصاد اإلسالمي بين المرتجى والمتاح: دراسة - - ٨٨٨٨

تحليلية إلشــكالية فجوات التنظير والتطبيق في االقتصاد اإلســالميتحليلية إلشــكالية فجوات التنظير والتطبيق في االقتصاد اإلســالمي، أستاذ محاضر بكلية ، أستاذ محاضر بكلية 
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الوادي الجزائر.العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الوادي الجزائر.

اللوزي،اللوزي، ســليمان ومهدي حسن ومدحت إبراهيم.  ســليمان ومهدي حسن ومدحت إبراهيم. إدارة البنوكإدارة البنوك، دار الفكر للطباعة والنشر ، دار الفكر للطباعة والنشر - - ٨٩٨٩
والتوزيع، طوالتوزيع، ط١، عمان- األردن، ، عمان- األردن، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

ليبر لألبحاث،ليبر لألبحاث، تومسون رويترز،  تومسون رويترز، تقرير عن صناديق االستثمار اإلسالميةتقرير عن صناديق االستثمار اإلسالمية، ، ٢٠١٢٢٠١٢م.م.- - ٩٠٩٠
مجلة اتحاد المصارف العربية،مجلة اتحاد المصارف العربية، معايير لجنة بازل الثانيةمعايير لجنة بازل الثانية، بيروت، لبنان، ص ، بيروت، لبنان، ص ٧، العدد (، العدد (٥٨٥٨)، )، - - ٩١٩١

أبريل أبريل ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
مجلة الدراســات المالية والمصرفيــة،مجلة الدراســات المالية والمصرفيــة، تخصيص رأس المــال وإدارة المخاطرتخصيص رأس المــال وإدارة المخاطر، م، م٢، ع، ع٣، ، - - ٩٢٩٢

١٤١٤١٤١٤=١٩٩٤١٩٩٤م.م.
مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات (عدا المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات (عدا - - ٩٣٩٣

المؤسسات التأمينية)المؤسسات التأمينية)، ديسمبر ، ديسمبر ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
مجموعة دلة البركة،مجموعة دلة البركة، ندوة البركة في االقتصاد اإلسالمي ندوة البركة في االقتصاد اإلسالمي ١٩٨٢١٩٨٢م، تونس.، تونس.- - ٩٤٩٤
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محمــد،محمــد، إبراهيم عبد اللــه عبد الرؤوف،  إبراهيم عبد اللــه عبد الرؤوف، المصارف اإلســالمية كأحد النمــاذج التطبيقية المصارف اإلســالمية كأحد النمــاذج التطبيقية - - ٩٥٩٥
المعاصــرة للتحول نحو االقتصاد اإلســالمي وتحديــات اتفاقية الجاتــس، بنك أبو ظبي المعاصــرة للتحول نحو االقتصاد اإلســالمي وتحديــات اتفاقية الجاتــس، بنك أبو ظبي 
ا، أستاذ مساعد بقســم االقتصاد والتشــريعات المالية والضريبية كلية ، أستاذ مساعد بقســم االقتصاد والتشــريعات المالية والضريبية كلية  ااإلســالمي نموذجً اإلســالمي نموذجً

الشريعة واألنظمة بجامعة تبوك، المملكة العربية السعودية.الشريعة واألنظمة بجامعة تبوك، المملكة العربية السعودية.
المرطان،المرطان، سعيد بن سعد،  سعيد بن سعد، تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي، النوافذ اإلسالمية تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي، النوافذ اإلسالمية - - ٩٦٩٦

للمصارف التقليدية، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلســالميللمصارف التقليدية، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلســالمي، ، 
جامعة أم القر، عام جامعة أم القر، عام ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

المرطان،المرطان، ســعيد ســعد،  ســعيد ســعد، ضوابط تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية في البنوك التقليدية: ضوابط تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية في البنوك التقليدية: - - ٩٧٩٧
تجربة البنك األهلي التجاري السعودي، ورقة مقدمة لندوة اللجنة االستشارية العليا للعمل تجربة البنك األهلي التجاري السعودي، ورقة مقدمة لندوة اللجنة االستشارية العليا للعمل 
على اســتكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلســالميةعلى اســتكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلســالمية، اللجنة االقتصادية، دولة الكويت، مايو ، اللجنة االقتصادية، دولة الكويت، مايو 

١٩٩٩١٩٩٩م.م.
المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي. جامعة الملك عبد العزيز،المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي. جامعة الملك عبد العزيز، بحوث مختارة من بحوث مختارة من - - ٩٨٩٨

المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالميالمؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي، الطبعة األولى ، الطبعة األولى ١٤٠٠١٤٠٠ه- ه- ١٩٨٠١٩٨٠.
المصري،المصري، رفيق يونس،  رفيق يونس، التمويل اإلسالميالتمويل اإلسالمي، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى ، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى ٢٠١٢٢٠١٢/١٤٣٣١٤٣٣.- - ٩٩٩٩
مصطفى،مصطفى، إبراهيم محمد مصطفى،  إبراهيم محمد مصطفى، تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية - - ١٠٠١٠٠

دراسة تطبيقية عن تجربة بعض البنوك السعوديةدراسة تطبيقية عن تجربة بعض البنوك السعودية، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم االقتصاد ، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم االقتصاد 
اإلسالمي الجامعة األمريكية المفتوحة اإلسالمي الجامعة األمريكية المفتوحة ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية.معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية.- - ١٠١١٠١
المعهد اإلســالمي للبحوث والتدريب،المعهد اإلســالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلســالمي للتنميةالبنك اإلســالمي للتنمية، تعريف بالمعهد ضمن ، تعريف بالمعهد ضمن - - ١٠٢١٠٢

منشورات المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب. منشورات المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب. 
المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، دورة إدارة مخاطر التمويل في المصارف اإلسالمية دورة إدارة مخاطر التمويل في المصارف اإلسالمية - - ١٠٣١٠٣

بالتعاون مع بنك السودانبالتعاون مع بنك السودان، الخرطوم، ، الخرطوم، ١٧١٧-٢٠٠٢٢٠٠٢/٨/٢٢٢٢م.م.
المعهد العالمي للفكر اإلســالمي،المعهد العالمي للفكر اإلســالمي، موسوعة تقويم الدور المحاسبي للمصارف اإلسالميةموسوعة تقويم الدور المحاسبي للمصارف اإلسالمية، ، - - ١٠٤١٠٤

ج٦، القاهرة، ، القاهرة، ١٤١٧١٤١٧ هـ،  هـ، ١٩٩٦١٩٩٦م. م. 
مقابالت شخصية مع منسوبي بنك الجزيرة،مقابالت شخصية مع منسوبي بنك الجزيرة، إعداد فريق الدراسة. إعداد فريق الدراسة.- - ١٠٥١٠٥
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تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ةتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية اإلسالمي ة

المنيع،المنيع، عبد الله بن ســليمان،  عبد الله بن ســليمان، ساما بحاجة إلى هيئة شــرعية لمعالجة خالفات المصارفساما بحاجة إلى هيئة شــرعية لمعالجة خالفات المصارف، ، - - ١٠٦١٠٦
صحيفة االقتصادية، العدد صحيفة االقتصادية، العدد ٧٥٥٩٧٥٥٩، األحد ، األحد ٢٤٢٤ شعبان  شعبان ١٤٣٥١٤٣٥ هـ، الموافق  هـ، الموافق ٢٢٢٢ يونيو  يونيو ٢٠١٤٢٠١٤م.م.

المنيع،المنيع، عبد الله بن ســليمان،  عبد الله بن ســليمان، محاضرة في ندوة عن المصارف اإلسالميةمحاضرة في ندوة عن المصارف اإلسالمية، بنك الرياض في ، بنك الرياض في - - ١٠٧١٠٧
محافظة حفر الباطن، وصحيفة، الرياض، السعودية في عدد الثالثاء، محافظة حفر الباطن، وصحيفة، الرياض، السعودية في عدد الثالثاء، ٦ مايو  مايو ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

مؤتمر التحول إلى الخدمات المالية اإلســالمية،مؤتمر التحول إلى الخدمات المالية اإلســالمية، اللجنة االستشــارية الســتكمال الشريعة  اللجنة االستشــارية الســتكمال الشريعة - - ١٠٨١٠٨
بالكويت، عام بالكويت، عام ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

المؤتمر الثالث والعشــرون،المؤتمر الثالث والعشــرون، االقتصاد اإلسالمي، الحاجة إلى التطبيق وضرورات التحولاالقتصاد اإلسالمي، الحاجة إلى التطبيق وضرورات التحول، ، - - ١٠٩١٠٩
كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، أكتوبر كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، أكتوبر ٢٠١٥٢٠١٥م.م.

المؤتمر الدولي للمالية الريادية،المؤتمر الدولي للمالية الريادية، التحول للمالية اإلسالمية، المقاربات والتحديات، أكتوبر التحول للمالية اإلسالمية، المقاربات والتحديات، أكتوبر - - ١١٠١١٠
٢٠١٥٢٠١٥، المدرســة الوطنية للتجارة والتســيير، جامعة ابن زهر، أغاديــر، المغرب، مختبر ، المدرســة الوطنية للتجارة والتســيير، جامعة ابن زهر، أغاديــر، المغرب، مختبر 
األبحــاث في ريادة األعمــال، التمويل والتدقيق بالشــراكة مع الهيئــة العالمية لالقتصاد األبحــاث في ريادة األعمــال، التمويل والتدقيق بالشــراكة مع الهيئــة العالمية لالقتصاد 

والتمويل اإلسالمي.والتمويل اإلسالمي.
موسوعة المملكة العربية الســعودية،موسوعة المملكة العربية الســعودية، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، االقتصاد والثروات  مكتبة الملك عبد العزيز العامة، االقتصاد والثروات - - ١١١١١١

الطبيعية البنوك والمصارف البنوك السعودية.الطبيعية البنوك والمصارف البنوك السعودية.
ناصر،ناصر، الغريب،  الغريب، إدارة مخاطر التمويل، منشور في كتاب إدارة األصول ومخاطر التمويل في إدارة مخاطر التمويل، منشور في كتاب إدارة األصول ومخاطر التمويل في - - ١١٢١١٢

العمل المصرفي، التقليدي واإلسالميالعمل المصرفي، التقليدي واإلسالمي، بيروت، لبنان، ، بيروت، لبنان، ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
الناصر،الناصر، عادل،  عادل، ندوة بنك ســاب مستقبل ونمو المصرفية اإلســالميةندوة بنك ســاب مستقبل ونمو المصرفية اإلســالمية، منشورة في صحيفة ، منشورة في صحيفة - - ١١٣١١٣

الرياض العدد، الرياض العدد، ١٥٤٦٦١٥٤٦٦ الخميس  الخميس ٢٠٢٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣١١٤٣١ هـ -  هـ - ٢٨٢٨ اكتوبر  اكتوبر ٢٠١٠٢٠١٠م م 
نجاح أبو الفتوح،نجاح أبو الفتوح، آثار اســتبعاد الفائدة على كفاءة تخصيص الموارد في التحول إلى اقتصاد آثار اســتبعاد الفائدة على كفاءة تخصيص الموارد في التحول إلى اقتصاد - - ١١٤١١٤

إسالميإسالمي، رسالة دكتوراه في جامعة الزقازيق، عام ، رسالة دكتوراه في جامعة الزقازيق، عام ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
النخالة،النخالة، منير فخري موسى،  منير فخري موسى، مواجهة أهم المشكالت المحاسبية التي تالزم التحول للمنهج مواجهة أهم المشكالت المحاسبية التي تالزم التحول للمنهج - - ١١٥١١٥

اإلسالمي في قطاع التمويل المصرفياإلسالمي في قطاع التمويل المصرفي، رسالة ماجستير بجامعة الملك عبد العزيز ، رسالة ماجستير بجامعة الملك عبد العزيز ١٩٨٩١٩٨٩م.م.
ندوة تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية،ندوة تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية، الجمعية الفقهية بالقصيم. الجمعية الفقهية بالقصيم.- - ١١٦١١٦
نعمة،نعمة، نغم حســين، ورغد محمد نجم،  نغم حســين، ورغد محمد نجم، المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في دول المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في دول - - ١١٧١١٧

مجلس التعاون الخليجي، الواقع والتحدياتمجلس التعاون الخليجي، الواقع والتحديات، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، 
المجلد (المجلد (١٢١٢)، العدد الثاني، )، العدد الثاني، ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
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النويران،النويران، ثامر علي،  ثامر علي، ظاهرة تحول المصارف التقليدية للعمل المصرفي اإلســالمي، اآلثار ظاهرة تحول المصارف التقليدية للعمل المصرفي اإلســالمي، اآلثار - - ١١٨١١٨
والمشكالتوالمشكالت، رسالة دكتوراه في اقتصاد ومصارف إسالمية، جامعة اليرموك، األردن.، رسالة دكتوراه في اقتصاد ومصارف إسالمية، جامعة اليرموك، األردن.

هندي،هندي، منير إبراهيم،  منير إبراهيم، أدوات االســتثمار في أســواق رأس المال، األوراق المالية وصناديق أدوات االســتثمار في أســواق رأس المال، األوراق المالية وصناديق - - ١١٩١١٩
االستثماراالستثمار، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، ، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، ١٩٩٩١٩٩٩م. م. 

هندي،هندي، منير إبراهيم،  منير إبراهيم، الفكر الحديث في مجال االســتثمارالفكر الحديث في مجال االســتثمار، اإلســكندرية، منشأة المعارف. ، اإلســكندرية، منشأة المعارف. - - ١٢٠١٢٠
١٩٩٩١٩٩٩م. م. 

الهواملة،الهواملة، محمد علي، يوسف يونس،  محمد علي، يوسف يونس، معالم في طريق تحويل المصارف من النظام التقليدي معالم في طريق تحويل المصارف من النظام التقليدي - - ١٢١١٢١
إلى النظام اإلسالمي، الكفايات والمبررات والتحدياتإلى النظام اإلسالمي، الكفايات والمبررات والتحديات، بحث مقدم لمجلة البحث العلمي ، بحث مقدم لمجلة البحث العلمي 

اإلسالمي، لبنان، طرابلس، العدد (اإلسالمي، لبنان، طرابلس، العدد (٢٦٢٦).).
هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية،هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية، المعايير الشرعية، دار الميمان  المعايير الشرعية، دار الميمان - - ١٢٢١٢٢

الرياض، الرياض، ١٤٣٧١٤٣٧هـ= هـ= ٢٠١٥٢٠١٥م.م.
يوسف،يوسف، رفعت فتحي متولي،  رفعت فتحي متولي، مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية في المملكة العربية مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية في المملكة العربية - - ١٢٣١٢٣

السعودية خالل الفترة السعودية خالل الفترة ٢٠٠٨٢٠٠٨-٢٠١٧٢٠١٧ مجلة جامعة الزرقاء  مجلة جامعة الزرقاء ٢٠١٩٢٠١٩.
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