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 المبحث األول : المصارف التجارية مفهومها و خصائصها  

Commercial Banks , Specification and Concept 

 Commercial Banks   اوال: مفهوم المصارف التجارية   

تعد المصارف احدى اهم و اقدم المإسسات المالٌة الوسٌطة ، وظٌفتها االساسٌة قبول الودائع الجارٌة و التوفٌر و ألجل 

من االفراد و المشروعات واالدارات العامة ، و اعادة استخدامها لحسابها الخاص فً منح االئتمان والخصم و بقٌة 

 االقتصادٌة غٌر المصرفٌة العملٌات المالٌة للوحدات 

 و ٌمكن أن ٌستشف من التعرٌف السابق للمصارف التجارٌة ما ٌاتً :  

أن المصارف التجارٌة تقبل جمٌع انواع الودائع ، وبالتالً فهً تتٌح للمدخرٌن فرص متنوعة الستثمار مدخراتهم ،   -1

 لتً تمثل فرص استثمارٌة قصٌرة ألجل .فهناك الودائع الجارٌة ، والتوفٌر ، وألجل ، وشهادات االٌداع ا

أن المصارف التجارٌة تقوم بتقدٌم خدماتها المصرفٌة لجمٌع الزبائن ، أي انها ال تقتصر على خدمة قطاع معٌن دون  -2

 القطاعات االخرى وال على فئة معٌنة من االفراد دون االخرى . 

قصٌرة أو متوسطة أو طوٌلة االجل ، وهو ما ٌتٌح فرص تمنح المصارف التجارٌة انواع مختلفة من القروض سواء  -3

 متنوعة للمقترضٌن.  

 تتمتع المصارف التجارٌة بحرٌة فً تموٌل عدد متنوع من المشروعات الصناعٌة والزراعٌة والتجارٌة والخدمٌة .  -4

 ٌمكن  للمصارف التجارٌة أن تقدم خدمات مصرفٌة متنوعة .  -5

فبجانب الخدمات المصرفٌة التقلٌدٌة ) قبول اإلٌداعات و منح القروض ( ٌمكنها تقدٌم عدد آخر من الخدمات غٌر التقلٌدٌة 

ودرأسات الجدوى واالستشارات المالٌة ، ،  ( Computer – Based Banking Services )مثل الخدمات اآللٌة 

 والخدمات الشخصٌة للزبائن ، وغٌرها .

 عن بقية المإسسات المالية : الخصائص التي تتميز بها المصارف التجاريةثانيا       

Commercial Banks’ Specifications From Other Financial Establishments 

 هناك عدة خصائص  تتمٌز بها المصارف التجارٌة عن غٌرها من المصارف االخرى و هً كما ٌاتً : 

سسات المالٌة الوسٌطة تقوم بتجمٌع مدخرات الزبائن فً صورة ودائع ، اٌا كان نوع أن المصارف التجارٌة كبقٌة المإ -1

الودٌعة ، فان المودع ) صاحب الودٌعة ( ٌعتبر دائنا و المصرف مدٌنا ، و مع ذلك فان المصارف التجارٌة ، هً الوحٌدة 

بصدورة ودائدع جارٌدة ) تحدت الطلدب ( التدً بٌن المإسسات المالٌة الوسٌطة التً تسمح لددائنٌها ، أن ٌحتفظدون بدودائعهم 

تكون محال للسحب بواسطة الصكوك ، كما ٌمكن تحوٌل ملكٌتها إلى طدرف ثالدب بواسدطة اسدتخدام الصدكوك ، و ٌترتدب 

على ذلك أن االلتزامات المالٌة المترتبدة علدى المصدارف التجارٌدة مدن جدراء قبولهدا الودائدع الجارٌدة تعتبدر نقددا ألمكانٌدة 

 ٌها بالصكوك ، و بالتالً هً جزء من عرض النقد ، بٌنما المإسسدات المالٌدة االخدرى ال تتصدف بهدذف الصدفة.السحب عل

تتمٌددز المصددارف التجارٌددة بخاصددٌة تولٌددد ودائددع جارٌددة ) تحددت الطلددب ( جدٌدددة ، مددن خددالل عملٌددات االقددراض و  -2

دة ) المشتقة ( بشكل نقودا لم تكن موجودة اصال ، وتسدتمد االستثمار فً االوراق المالٌة المختلفة ، والودائع الجارٌة الجدٌ

صفة النقود من كونها قابلة للسحب بصكوك ، وٌنجم عن ذلك أن جزءا مهما من ودائع المصارف التجارٌة ٌتداول كنقود ، 

صدناعٌا ،  وحٌب أن الودائع الجارٌة هً جزء من عرض النقد ، بل و انها تشكل الشطر االعظدم مندف فدً الددول المتقدمدة

فان اٌة زٌادة فً الودائع الجارٌة تحدب اضافة إلى الكمٌة اإلجمالٌة المعروضة من النقود ، مع بقاء االشٌاء االخرى علدى 

حالهدا ، و معندى ذلدك أن للمصدارف التجارٌدة دورا مهمدا فدً التدؤثٌر المباشدر علدى عدرض النقدد ، أمدا المإسسدات المالٌدة 

كانددت تقبددل الودائددع و تمددنح القددروض شددانها فددً  ذلددك شددان المصددارف التجارٌددة ، أال أن الوسددٌطة االخددرى ، ف نهددا و أن 

القروض التً تمنحهدا ال ٌترتدب علٌهدا تدؤثٌرات واضدحة علدى عدرض النقدد ، ألن االمدوال التدً تتعامدل بهدا فدً 

 . مجال االئتمان ال تنشإها هذف المإسسات المالٌة ، و انما تؤتً من اقتراضها لها
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الودائع الجارٌة لدى المصارف التجارٌدة مصددرا رئٌسدا مدن مصدادر اموالهدا ، وتتصدف هدذف الودائدع تشكل  -3

بقابلٌددة السددحب الفددوري علٌهددا دون اشددعار مسددبق ، بٌنمددا فددً المإسسددات المالٌددة االخددرى ، الجددزء االكبددر مددن 

تصبح المصارف التجارٌدة مصادر اموالها ال ٌؤخذ شكل ودائع ملزمة الدفع حٌن الطلب ، و ٌترتب على ذلك أن 

اكثر عرضة إلى المخاطر فً عملٌاتها من المإسسات االخرى ، مما ٌفرض علٌها التحفظ فً ادائها و الحدرص 

من غٌرها على التوفٌق بٌن متطلبدات السدٌولة لموجوداتهدا ) أي قددرتها علدى االٌفداء فدورا بمختلدف التزاماتهدا (  

 ( . والربحٌة ) أي تعظٌم إٌراداتها الصافٌة

 

 

 Commercial Banks’ Origination    ثالثا:  نشؤة المصارف التجارية    

ٌرتبط ظهور المصارف التجارٌة تارٌخٌا بتطور نشداط الصدٌارفة والصداغة ، فمندذ وقدت بعٌدد كدان الصدٌارفة  ٌحتفظدون 

باألموال التً ٌودعها لدٌهم التجار و رجال االعمدال و كدل مدن ٌرغدب فدً الحفداظ علدى اموالدف مدن الضدٌاع او السدرقة ، 

م مع تسلٌم المودع اٌصاال  ٌتضمن مقدار ودٌعتف ، و هكذا نشؤت فٌقوم الصاغة والصٌارفة بوضع هذف االموال فً خزائنه

الوظٌفددة التقلٌدٌددة االولددى للمصددارف وهددً اٌددداع االمددوال  ، وكددان المددودع إذا اراد ودٌعتددف ٌعطددً الصددائ  أو الصددٌرفً 

ادل وتبقدى االمدوال أو االٌصال ، و ٌاخذ الودٌعة ، ومع مرور الزمن اصبح االفراد ٌقبلون االٌصال فٌما بٌنهم كوسٌلة للتبد

الذهب ، مكدسا فً خزائن الصاغة وقد تنبف الصاغة إلى هذف الحقٌقة فصاروا ٌقرضون ما لدٌهم مدن امدوال مقابدل فائددة ، 

وهكذا نشدؤت الوظٌفدة التقلٌدٌدة الثانٌدة للمصدارف و هدً االقدراض ، أمدا تولٌدد النقدود أو تكوٌنهدا ، فقدد نشدؤت عنددما كدان 

ال ٌحددررف الصددائ  ) بدددال مددن الددذهب أو االمددوال ( و ٌعطٌددف للمقتددرض ، وخاصددة بعدددما اصددبح القددرض ٌاخددذ شددكل اٌصدد

االفراد ٌثقون بهذف االٌصاالت ألنهدا قابلدة لالسدتبدال بالدذهب فدً أي وقدت ٌشداإون كمدا دلدتهم علدى ذلدك تجداربهم العدٌددة 

 خالل تعاملهم مع الصاغة .

إلى مصارف تجارٌدة اخدذت تكدون نقدودا جدٌددة ) نقدود الودائدع ( و هدذا بمعنى أن هذف المإسسات التً تحولت مع الزمن 

ٌمثل تحوال كبٌرا فً نشاط المصارف التجارٌة ، ألنها اصبحت قادرة على تولٌد نقود تضداف إلدى دائدرة التدداول النقددي، 

 ن ( وبدٌن المقترضدٌن وبهذا  فؤن المصارف التجارٌة لم تعد مإسسات مالٌة أو مصرفٌة وسٌطة بٌن المقرضٌن ) المدخرٌ

) المستثمرٌن ( بل هً مإسسات مالٌة اٌضا لها القدرة دون غٌرها من المإسسات المالٌة والمصرفٌة االخرى على التؤثٌر 

  تها فً تولٌد االئتمان المصرفً .فً عرض النقد من خالل امكانٌ
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 رابعا : اهداف المصارف التجارية

Commercial Banks’ Gools 

 التجارٌة إلى تحقٌق ثالثة اهداف رئٌسٌة هً : الربحٌة والسٌولة و االمان . تسعى المصارف

     Profitabilityالربحية   -1

تسعى ادارة المصارف دائما إلى تحقٌق اكبر ربح ممكن ألصحاب المصرف ، اذ أن المعٌار االساسً لمدى كفاءة االدارة 

 ارباحا اكثر ، فان ذلك ٌعنً انها اكفؤ من ، هو حجم االرباح التً تحققها ، فاذا حققت االدارة

 غٌرها ، كما وان الوظٌفة الرئٌسٌة ألدارف المصرف التجاري هً تحقٌق االرباح .

 وحتى ٌتمكن المصرف تحقٌق االرباح ٌنبغً أن تكون اٌراداتف اكبر من تكالٌفف ، وتشتمل إٌرادات المصرف البنود آالتٌة 

 االئتمانٌة .الفوائد الدائنة على التسهٌالت 

 العموالت الدائنة التً تتقاضاها المصارف نظٌر خدماتها التً تقدمها لآلخرٌن .

اجور الخدمات التً تقدمها المصارف و غٌر المتعلقة بطبٌعة العمل المصرفً كقٌامها بتقدٌم استشارات اقتصادٌة 

 ومالٌة واعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة .

 ي االرباح المتحققة من الفرق بٌن اسعار الشراء والبٌع.عوائد العملة االجنبٌة أ

اٌرادات اخرى كعوائد االستثمار فً االوراق المالٌة ، والعوائد المتحققة من خصم الكمبٌاالت ، وأي أرباح رأسمالٌة 

 ناتجة عن بٌع المصرف ألصل من اصولف بسعر اعلى من قٌمتف الدفترٌة .

 ، ف نها تشتمل على اآلتً : أما فٌما ٌتعلق بتكالٌف المصرف 

 الفوائد  المدٌنة على الودائع التً ٌقوم المصرف بدفعها .

 العموالت المدٌنة التً ٌدفعها المصرف إلى المإسسات المالٌة االخرى نظٌر تقدٌمها خدمات للمصرف ذاتف .

 المصارٌف االدارٌة والعمومٌة .

  Liquidityالسيولة   -2

االصول ، تعنً مدى سهولة تحوٌلف إلى نقد بؤقصى سرعة ممكنة وباقل خسارة ، وبناء علٌف فان سٌولة أي أصل من  

البضاعة اكثر سٌولة من العقارات ، والذمم المدٌنة اكثر سٌولة من البضاعة ، وهكذا أما السٌولة ، فً المصارف فتعنً قدرة 

ة طلبات سحب المودعٌن ، ومقابلة طلبات االئتمان واٌة طلبات المصرف على الوفاء بالتزاماتف المتمثلة فً القدرة على مجابه

او حاجات مالٌة اخرى، وهذا ٌعنً أن على المصارف التجارٌة أن تحتفظ بنسبة سٌولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها فً أي 

تحقات ولو لبعض الوقت لحظة ، فالمصارف التجارٌة ال تستطٌع كبقٌة منشئات االعمال االخرى تؤجٌل سداد ما علٌها من مس

، فان مجرد اشاعة عن عدم توفٌر سٌولة كافٌة لدى المصرف ، كفٌلة بان تزعزع ثقة المودعٌن و ٌدفعهم فجؤة لسحب ودائعهم 

 مما قد ٌعرض المصرف لإلفالس .
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  Securityاالمان  -3

ائر مدن هدذا الندوع معنداف التهدام ال ٌمكن للمصارف  التجارٌة أن تستوعب خسائر تزٌدد عدن رأس المدال الممتلدك فدؤي خسد

جزء من اموال المودعٌن ، وبالتالً افالس المصرف التجاري ، لذلك تسعى المصارف التجارٌة بشدة إلى توفٌر أكبر قدر 

من االمان للمودعٌن من خالل تجنب المشروعات ذات الدرجة العالٌة من المخاطرة ، والى تعدد المناطق الجغرافٌدة التدً 

رف ، ألن ذلدك ٌدإدي إلدى تبداٌن الزبدائن ) المدودعٌن والمقترضدٌن ( ، وأنشدطتهم ، واٌضداي تبداٌن فدً مددى ٌخدمها المصد

ودائددع  (Diversification)حساسددٌة تلددك األنشددطة للظددروف االقتصددادٌة العامددة ، وباختصددار تسددهم الفددروع فددً تنوٌددع 

ت ضددخمة مفاجئددة ، تعددرض المصددرف المصددرف والقددروض، التددً ٌقدددمها وهددو مددا ٌقلددل مددن احتمدداالت حدددوب مسددحوبا

 لمخاطر العسر المالً .

وفً ضوء ما تقدم ، ٌبدو أن هناك تعارض واضح بٌن األهداف الثالثة السابقة ، وهو ما ٌمثل مشكلة اإلدارة المصدرفٌة ، 

ئندف ، أال فعلى سبٌل المثال ٌمكن للمصرف التجاري تحقٌق درجة سٌولف عالٌة من خالل احتفاظدف بنقدٌدة كبٌدرة داخدل خزا

أن ذلك ٌإثر سلبٌاي على هدف الربحٌة ، فالنقدٌة الراكدة داخل الخزٌنة ، ال ٌتولدد عنهدا أي عائدد فدً الوقدت الدذي  مطالدب 

 فٌف المصرف بسداد عوائد)فوائد( على اٌداعات الزبائن .

عائد مرتفع ، وبالتالً  وبنفس المنطق اٌضا ، فان المصرف التجاري ٌمكنف توجٌف اموالف الى االستثمارات التً تدر

االقتراب من هدف الربحٌة ، اال ان هذف االستثمارات ٌرافقها عادة ارتفاعا فً درجة المخاطرة مما عنف قد ٌنجم خسائر 

رأسمالٌة كبٌرة للمصرف ، وهو ما ٌدمر الهدف الثالب الذي تسعى المصارف التجارٌة الٌف اصال ، وهو تحقٌق االمان 

 ذا ما هو الحل ؟ألموال المودعٌن ، ا

 Profil) ٌرى بعض الباحثٌن ان الهدف االساس الذي ٌجب ان ٌسعى الٌف المصرف التجاري هو تعظٌم الربح 

Maximization )  وهو ما ٌستهدفف اصحاب المصرف بالدرجة االولى ، اما السٌولة واالمان فٌستهدفهما المودعٌن (

Depositors )  وٌتحققا من خالل التشرٌعات وتوجٌهات البنك المركزي التً تقلل احتماالت تعرض المصرف التجاري

 للعسر المالً ، وتزٌد من حالة االمان ، ومن ثم تصبح السٌولة واالمان بمثابة قٌود 

 (Constration ) . ولٌست اهداف ، مقارنة بهدف الربحٌة 

ف فً التوظٌف تحقٌق مالئمة والتوفٌق بٌن الربحٌة والسٌولة واالمان حفاظا وٌمكن للمصرف ان ٌراعً من خالل سٌاسات

 على سالمة مسٌرتف وتحقٌق اهداف مالكٌف وسنعرض بتوفٌق هللا تعالى ذلك من خالل فصول الكتاب الالحقة.
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 المبحث الثاني : انواع المصارف التجارية

( Commercial Banks’ Kinds ) 

 الى سبعة انواع ، وهً كما ٌؤتً  لمصارف التجارٌةٌمكن تقسٌم انواع ا 

  ( Unit Banks) أوال : المصارف الفردية   

 وهً مصارف صغٌرة الحجم نسبٌا ، ٌملكها افراد او شركات 

اشخاص ، وٌقتصر عملها فً الغالب على منطقة صغٌرة ، وعادة ما تستثمر مواردها فً اصول عالٌة السٌولة مثل 

واالوراق التجارٌة المخصومة ، واالصول القابلة للتحوٌل الى نقود خالل فترة زمنٌة قصٌرة وبدون االوراق المالٌة 

خسائر او بخسائر قلٌلة ، أي هً تحاول دوما تجنب المخاطر التً ال تقدر على تحملها لصغر حجمها وضآلة امكانٌتها 

 المالٌة .

 ( Branch Banksثانيا : المصارف ذات الفروع )   

) لك المصارف التً تمتلك عددا من الفروع المنتشرة فً مناطق جغرافٌة متفرقة ، وتدار من خدالل مركدز رئٌسدً وهً ت

Head Office )  بواسطة مجلس ادارة واحد ، وٌددٌر كدل فدرع مدن فدروع المصدرف ، مددٌر ٌعمدل بموجدب الصدالحٌات

المخولة لف من المركز ، وتشترك الفروع سوٌة مدع المركدز الرئٌسدً فدً ادارة االحتٌاطٌدات االولٌدة والثانوٌدة والقدروض 

 واالستثمارات والعملٌات المصرفٌة االخرى .

بها المصارف ذات الفروع، هدً ان انتشدارها فدً منداطق جغرافٌدة متفرقدة وٌمكنهدا مدن تقددٌم  ومن اهم المزاٌا التً تتمتع

قددروض واسددتثمارات مالٌددة واقتصددادٌة متنوعددة ولكافددة  القطاعددات االقتصددادٌة، ممددا ٌجعلهددا ال تسدداهم فددً تحقٌددق تنمٌددة 

ن لهدا ان تمدنح قروضدا كبٌدرة بسدبب اقتصادٌة متوازنة، وتعمل على تقلٌدل مخداطر االئتمدان، كمدا ان هدذف المصدارف ٌمكد

اتساع حجم راس مالها، وٌمكن ان تكون مكانا خصبا ألعداد الكوادر االدارٌة وتطوٌرها، ثم االستفادة منهدا فدً المصدرف 

 الرئٌسً او فً المصارف االخرى ، اما اهم ما ٌشار ضد هذف المصارف انها تإدي الى احتكار العمل المصرفً.

  ( Group Bank )مجموعة ثالثا : مصارف ال   

وقد تكون   ( Holding Company) تشتمل مصارف المجموعة على عدد من المصارف الممتلكة من قبل شركة قابضة 

 هذف المصارف فردٌة او ذات فروع ، وٌحتفظ كل مصرف رغم وجود الشركة القابضة ، بمجلس ادارتف ومدٌرف العام .

ف المجموعة ، هً تمائل خدماتها المصرفٌة فً االقالٌم المختلفة ، وارتفاع الحد ومن اهم المزاٌا التً تتمتع بها مصار

االعلى لإلقرار ، وزٌادة قاعدة ملكٌة االسهم ، وامكانٌة انتقال االموال من اقلٌم الخر ، واالستفادة المشتركة لالجهزة 

 والمعدات التً تمتلكها هذف المصارف.

ف المجموعة ، انف تإدي الى االحتكار المصرفً ، وقد ال تعمل على تحقٌق اهداف اما اهم العٌوب التً تإخذ على مصار

 بعض االقالٌم التً تتواجد فٌها.

 ( Chain Bank) رابعا : مصارف السالسل    

نشؤت مصارف السالسل مع نمو حجم المصارف التجارٌة ، وتضخم حجم اعمالها ، وهذف المصارف تستمد نشاطاتها من 

سلسلة متكاملة من الفروع ، وهً عبارة عن مصارف منفصلة عن بعضها ادارٌا ولكن ٌشرف علٌها مركز خالل فتح 

رئٌسً ٌتولى رسم السٌاسات العامة لها ، وٌنسق االعمال بٌنها ، وتعود ملكٌة هذف المصارف الى شخص طبٌعً واحد او 

كثٌر من المزاٌا التً تتمتع بها مصارف عدة اشخاص طبٌعٌٌن ، ولٌس لشركة قابضة . وتحقق مصارف السالسل ال

 المجموعة ، كما تعانً من مساوئها .
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 ( Correspondent Bank) خامسا : المصارف المراسلة  

ظهرت الحاجة الى المصارف المراسلة نتٌجة لرغبة المصارف إلٌجاد نظام لتحصٌل الصكوك المسحوبة من قبل الزبدائن 

ت المصددارف فددً المدددن الكبٌددرة تتنددافس فٌمددا بٌنهددا فددً الحصددول علددى ودائددع علددى مصددارف فددً مندداطق اخددرى . وكاندد

المصارف فدً القدرى واألرٌداف وتددفع لقاءهدا فوائدد مغرٌدة او تقددم خددمات مصدرفٌة مجاندا. ، وحتدى بعدد تطدور عالقدة 

مصدارفا متعاوندة  المراسلة فً اآلونة األخٌرة ، ان المصارف المراسلة ال تمثدل اطالقدا هدٌكال لمصدرف ذي فدروع ، انمدا

فٌما بٌنها فً مجاالت معٌنة ، بهدف تحسٌن الخدمات المصرفٌة وتنوٌعها ، ولم ٌقتصر هدذا التعداون بدٌن المصدارف علدى 

المستوى المحلً فقط وانما تعدى حدود الدولة الواحدة ، وبالتالً تعددت وتنوعت الخدمات المصرفٌة لتتماشى مع التوسدع 

 لٌة.فً العملٌات التجارٌة الدو

 ) ( Electronic Banksسادسا : المصارف األلكترونية     

 ( Terminals) ٌطلق على المصارف االلكترونٌة بمصارف القرن الواحد والعشرٌن ، وتتمثل فً تلك الوحدات الطرفٌة 

التً تقوم بتقدٌم الخدمات المصرفٌة من خالل استخدام الحاسبات اآللٌة ، حٌب تعد هذف الوحدات ) طالما انها تبعد جغرافٌا 

 عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن مبنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى المصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرف ( بمثابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة منافددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ 

 (Outlets )  او فروع لف  وٌعرفها بعضهم مثل (Huschke )  بؤنها منافدذ الكترونٌدة تقددم خددمات صدرفٌة متنوعدة دون

بدون عمالة بشرٌة  ، فً حٌن ٌشٌر الٌها آخدرون بؤنهدا منافدذ لتسدلٌم الخددمات المصدرفٌة ، قائمدة علدى الحاسدبات توقف و

( ساعة  24، ذات مدى متسع زمنٌا ، أي تقدم خدماتها على مدار )  ( Computer Based Delivery Outlets) اآللٌة 

 والى مناطق جغرافٌة واسعة.
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 (  Home Banks) زلية   سابعا : المصارف المن    

) ، وتوسع استخدامها بعد انتشار اجهدزة الحاسدبات اآللٌدة الشخصدٌة  1981طبق نظام المصارف المنزلٌة ألول مرة عام 

PC )  حٌب امكن لكثٌر من الزبائن استخدام تلك الحاسبات فً التعامل مع هذا النظام وٌعتمد نظام المصارف المنزلٌة على

، حٌدب ٌدتم ربدط الحاسدب  ( Modulation Demodulation)         ٌدل واعدادة تحوٌدل البٌاندات ما ٌعرف بعملٌة تحو

اآللً بالمصرف بالحاسب الشخصً الموجود بمنازل الزبائن من خالل وسائط االتصال ) كشبكة الخطوط الهاتفٌدة مدثال ( 

لمصرفٌة كعرض ارصددة الزبدون ، الستقبال الخدمات ا ( Terminals)  ، حٌب ٌعمل الحاسب الشخصً كمحطة طرفٌة

طباعة كشوف الحركة ، بٌان بالصكوك المحصلة وتحت التحصٌل ، كما ٌمكن فً المقابل ارسال التعلٌمدات الصدادرة مدن 

الزبون للمصرف مثل تجدٌد الودائع ، ربط ودٌعة جدٌدة ، كسر ودٌعة قائمة ، تحوٌل مبل  من حساب الزبون الدى حسداب 

 جدٌد . آخر ، طلب دفتر صكوك 

 المبحث الثالث : المإسسات المالية والمصرفية الوسيطة

( Monetary and Bank Me )  

ٌتكددون الجهدداز المصددرفً مددن البنددك المركددزي والمصددارف التجارٌددة والمإسسددات المالٌددة والمصددرفٌة الوسددٌطة ، أي ان 

متخصصددة ) الزراعٌددة والصددناعٌة االخٌددرة تمثددل احددد االركددان المهمددة للجهدداز المصددرفً  ، وتشددتمل علددى المصددارف ال

 والعقارٌة ( ومنشآت االستثمار ، ومنشآت التوفٌر ،  المنشآت الدولٌة المالٌة ، والمصارف االسالمٌة .

و ٌمكن تعرٌف المإسسات المالٌة والمصرفٌة الوسٌطة : بؤنها مإسسات تتعامل بؤدوات االئتمان المختلفة ) قصٌرة االجدل  

االجددل ( فددً كددل مددن سددوقً النقددد و المددال واسددواقها الثانوٌددة ، وانهددا تددإدي مهمددة الوسدداطة  ومتوسددطة االجددل و طوٌلددة 

(Intermediation) . بٌن المقرضٌن والمقترضٌن بهدف تحقٌق الربح 

  ( Investment Banks )اوال : المصارف االستثمارية     

تثمارٌة وفً مجاالت مختلفة ، حٌدب تقدوم المصدارف و هً مإسسات مالٌة تهتم بالدرجة االولى باالنشطة والفعالٌات االس

االسدتثمارٌة بدرأسدة فدرص االسدتثمار المتاحددة وتقٌمهدا ، واختٌدار المشدارٌع والتدروٌ  لهددا ، ثدم تهٌئدة المندا  االسددتثماري 

جددل المناسددب لهددا ، وكددذلك تقددوم المصددارف االسددتثمارٌة بتدددبٌر المددوارد المالٌددة التددً تسددمح بتقدددٌم القددروض متوسددطة اال

لمختلددف المشددروعات االسددتثمارٌة ، كمددا تقددوم المصددارف االسددتثمارٌة بمتابعددة المشددروعات التددً تتبناهددا ، ومتابعددة تنفٌددذ 

اتفاقٌددات القددروض التددً عقدددها مددع المشددروعات المقترضددة وغٌرهددا مددن االعمددال المتعددددة التددً تعتمدددها المصددارف 

 االستثمارٌة كشراء أو اصدار االوراق المالٌة .

كانت البداٌات االولى لمصارف االستثمار فً برٌطانٌا ، حٌب اقتصرت اعمالهدا علدى قبدول االوراق التجارٌدة بهددف  وقد

تموٌل التجارة الخارجٌة ، وتوفٌر االموال الالزمة للمقترضٌن فً الخارج بطرح االسهم والسندات فدً  االسدواق المحلٌدة 

 لدددددددددددددددددددددددددرأس المدددددددددددددددددددددددددال ، لدددددددددددددددددددددددددذلك سدددددددددددددددددددددددددمٌت بددددددددددددددددددددددددد  ) مصدددددددددددددددددددددددددارف التجدددددددددددددددددددددددددار ( 

( Merchant Banks )  )وفدددددددددددددً فرنسدددددددددددددا سدددددددددددددمٌت )بمصدددددددددددددارف االعمدددددددددددددال ، 

 ( Banques d’ Affaires )  ألنها  تساهم فً انشاء المشروعات الجدٌدة سواء أكانت مشروعات خدمٌدة ام مشدروعات ،

عتبدر وهدً فدً  هدذا البلدد ال ت ( Investment Banks )صناعٌة . اما فً الوالٌات المتحدة فتسدمى بمصدارف االسدتثمار 

مصارف وفقا للمفهوم التقلٌدي والمتعارف علٌف للمصرف ، فهً ال تقبل ودائع وال تمنح قروض ، اال انها من جانب اخر 

 فدددددددددددددً سدددددددددددددوق المدددددددددددددال  ( Intermediation ) تضدددددددددددددطلع بمهمدددددددددددددة الوسددددددددددددداطة 

( Financial Market ) لجملددة و ٌبٌعهددا بددٌن المقترضددٌن والمسددتثمرٌن ، اذ تقددوم بشددراء االوراق المالٌددة الجدٌدددة  با

 بالتجزئة ، أو ان تكون سمساراي ٌحصل على عمولة من بٌع و شراء االوراق المالٌة المتوفرة فً السوق . 
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 ( Saving Banks )ثانيا : مصارف االدخار    

تعمل هذف المصارف على اساس تشجٌع المواطنٌن على وضع مدخراتهم فً حسابات ادخار خاصة ، وهً بهدذا تسدتقطب 

ت مددن ذوي الدددخل المحدددود ، وبعدض هددذف المصددارف ال ٌسددتهدف الددربح بصدورة خاصددة ، وانمددا ٌسددتهدف اسددتقطاب فئدا

المدخرات ، وتشغٌلها ، أي استثمارها فً مجاالت محدودة ، تحددها القوانٌن والتشرٌعات النافذة ، وتلقدى هدذف المصدارف 

 فً مقدمتها :  دعما من شرائح المجتمع ومن السلطات الحكومٌة ، لعدة اسباب

 انها تشجع و تنمً الوعً االدخار ي لدى المواطنٌن . -1

 انها ترعى صغار المدخرٌن ، حٌب ان المصارف االخرى غٌر قادرة أو راغبة فً تقدٌم خدمات كهذف . -2

 انها تستثمر الجزء االكبر من إٌراداتها فً المنطقة التً تقع فٌها عمولتها االدخارٌة والمالٌة .  -3

 انها تمٌل الى االنتشار الكبٌر ، وهً قرٌبة من اماكن وجود المدخرٌن مما ٌعزز ثقة الجمهور بها . -4

وتعتمد مصارف االدخار فً مواردها على ودائع االفراد ، وان كانت فً بعض االحٌان تقبل ودائع المصارف التجارٌدة ، 

وفدً الغالدب فدان العملٌدات االدخارٌدة التدً تقدوم بهدا غٌدر التً تساهم فً رإوس اموالها كنوع من االستثمار المتواضع ، 

محفوفة المخاطر ، و ربما لهذا السبب تزاٌد عدد المصارف االدخارٌة فً العالم بشكل كبٌر و تضاعفت حدة المنافسة بٌن 

 هذا النوع من المصارف .  

 ثالثا :  منشات التامين ضد الحوادث      

      ( Injury Insurance Establishments ) 

وهً منشات مالٌة تختص بالدرجة االساسٌة بالتؤمٌن ضد المخاطر التً ٌتعرض لها المواطنٌن أو البضائع أو المنشات 

الخ ، وذلك عن … على اختالف انشطتها وفعالٌاتها ، ومن هذف المخاطر حوادب السٌارات والحرٌق والسرقة او الغرق 

 استٌفاء اقساط التامٌن من المإمن لف ، ومن ثم تغطٌة الخسائر عن وقوعها فعال .طرٌق 

  ( Financial Intermediation )رابعا: منشات الوساطة المالية   

 وهدددددددددددددددددددددددددً منشدددددددددددددددددددددددددات الوسدددددددددددددددددددددددددطاء المدددددددددددددددددددددددددالٌٌن فدددددددددددددددددددددددددً السدددددددددددددددددددددددددوق النقدٌدددددددددددددددددددددددددة 

( Money Market )  سوق االوراق المالٌة قصٌرة االجل ( والسوق المالٌة (( Financial Market ) سدوق االوراق (

 المالٌة متوسطة وطوٌلة االجل(، وتسمى االسواق المالٌة اٌضا ) البورصات (.

المالٌة الطوٌلة و متوسطة االجل ) االسهم و السندات (  هً المكان الذي ٌتم التعامل فٌف باالوراق ( Bourse )والبورصة 

عن طرٌق وسطاء مإهلٌن ومتخصصٌن وفً  اوقات محددة . والبورصة بحكم طبٌعتها االقتصادٌة تعتبر حلقة وصل بٌن 

ٌن مشروعات التنمٌة وادخارات االفراد ، فهً من جهدة تعتبدر السدوق الطبٌعٌدة التدً تدروج فٌهدا مصدلحة المسدتثمرٌن الدذ

ٌسعون وراء رأس المال لتطوٌر وتنمٌة مشروعاتهم ، وهً من جهة ثانٌة تعتبر المكدان المالئدم ألدخدارات االفدراد بهددف 

 جنً الفائدة وتنمٌة رأس مال.

وقد تنامت عملٌات ونشاطات هذف المنشات خالل العقود االخٌرة وذلك الزدٌاد حجم الشركات المدرجة فً االسواق المالٌة 

 ٌادة حجم التداول باالوراق المالٌة . فضال عن ز

  ( Financial World Wide)خامسا : المنشآت المالية الدولية    

وهً منشات ذات فعالٌات وانشطة مالٌة عالمٌدة تتجداوز حددود البلدد الواحدد ، حٌدب تعمدل علدى صدعٌد دولدً أو اقلٌمدً ، 

اعادة اقراضدها أو اسدتثمارها فدً دول اخدرى ، وقدد تطدور وهذف المنشآت تتولى تجمٌع االدخارات من هذف الدول ومن ثم 

عمل هذف المنشآت بشكل كبٌر خالل العقدٌن اآلخرٌن ، وذلك بحكم تطدور تكنولوجٌدا المعلومدات وتدوفٌر وسدائل وأسدالٌب 

القتصادي االتصاالت المختلفة ، هذا من ناحٌة ، ومن ناحٌة اخرى فقد ادى ظهور االنشطة الدولٌة المختلفة على الصعٌد ا

الددذي ٌشددٌر الددى تددداخل العالقددات بددٌن   ( Globalization )، وظهددور التكددتالت االقتصددادٌة ، وٌرمددز مفهددوم العولمددة 

 المصارف المختلفة عبر العالم .
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 وقد اتخذت العولمة اتجاهٌن اساسٌٌن هما : 

مصرفٌة لمسدتهلك الخدمدة فدً دولدة  الخدمات المصرفٌة عبر الحدود ، أي قٌام المصرف فً دولة ما  ، بتوفٌر خدمات -أ

اخرى ، اذ أتاح التطور التقنً فً شبكات الحاسبات اآللٌة للمصارف المحلٌة بتقدٌم خددمات مصدرفٌة ) تحدوٌالت مالٌدة ، 

خدمات بطاقات االئتمان . وغٌرف ( الى زبائن لها مقٌمٌن خارج الدبالد ، فدالكثٌر مدن المصدارف تجدري تحوٌالتهدا المالٌدة 

 Society ) ي من خالل شبكات التموٌل الدولً ، مثل شبكة الجمعٌة الدولٌة لالتصاالت المالٌة بٌن المصارف بشكل فور

of World Wide Inter. Bank Financial Telecommunication .) 

اخدرى ،  تقدٌم الخدمات المالٌة من خالل االستثمار المباشر عن طرٌق فروع المإسسات المالٌة لدولة معٌنة فدً دولدة -ب

 أو انشاء مإسسات مشتركة أو االسهام فً مشارٌع استثمارٌة خارجٌة . 

 1992فعلى سبٌل المثال ٌقدر حجم رإوس االموال العربٌة المسدتثمرة فدً الخدارج وفقدا لتقددٌرات صدندوق النقدد العربدً 

 اوربا .$( ملٌار دوالر  ٌتركز معظمها فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ودول غرب 671بحوالً )

 كمدددددددددددددددا انشدددددددددددددددؤت العدٌدددددددددددددددد مدددددددددددددددن الددددددددددددددددول العربٌدددددددددددددددة مصدددددددددددددددارفا لهدددددددددددددددا فدددددددددددددددً الخدددددددددددددددارج

( Offshore Banking Units )   تركزت بصفة اساسٌة فدً لنددن وبدارٌس ولكسدمبرج ، وذلدك فضدال عدن المصدارف ،

دد فددروع العربٌددة االجنبٌددة المشددتركة ، وفددً المقابددل امتددد نشدداط المصددارف االجنبٌددة الددى المنطقددة العربٌددة ، فقددد بلدد  عدد

( 15( مصدرفا ، وفدً لبندان )28( مصرفا ، وفً دولة االمدارات العربٌدة )22فً مصر ) 1991المصارف االجنبٌة عام 

لدٌمن ، ( مصارف فً كل من قطدر وا8( مصرف ، و )12( مصرف ، وفً سلطنة عمان )14مصرف ، وفً البحرٌن )

  ( مصارف فً االردن  6و )
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 ( Specialized Banks )سادسا : المصارف المتخصصة    

تعرف المصارف المتخصصة بانها تلك المصارف التً تتخصص فً تموٌل قطاعات اقتصدادٌة معٌندة ، ومدن اهدم اندواع 

المصددارف المتخصصددة ، المصددارف الصددناعٌة والمصددارف الزراعٌددة والمصددارف العقارٌددة ، كمددا وتعددرف المصددارف 

المصدرفٌة التدً تخددم نوعدا محدددا مدن النشداط االقتصدادي ، مثدل المتخصصة بانها تلدك المصدارف التدً تقدوم بالعملٌدات 

النشاط الصناعً أو الزراعً أو العقاري ، وذلك وفقا للقرارات الصدادرة بتؤسٌسدها ، والتدً ال ٌكدون قبدول الودائدع تحدت 

 الطلب من بٌن اوجف نشاطاتها الرئٌسٌة . 

 ائص معٌنة اهما ما ٌؤتً : وٌتبٌن من التعارٌف اعالف ان المصارف المتخصصة تتصف بخص

انها تعتبر  مإسسات غٌر ودائعٌة ، أي ان المصارف المتخصصة ال تعتمد فً مواردها المالٌة علدى إٌدداعات االفدراد  -1

 كما هو الحال بالنسبة للمصارف التجارٌة ، وانما تعتمد على رأس مالها وما تصدرف من سندات . 

المصارف المتخصصدة ال تسدتطٌع التوسدع فدً انشدطتها المختلفدة ، اال فدً حددود  ارتباط نشاطها برأس مالها ، أي ان -2

 مواردها المالٌة فهً لٌست كالمصارف التجارٌة ٌمكنها استثمار اموال الزبائن .

معظم القروض التً تمنحها تكون بآجال طوٌلة نسبٌا ، حٌب تقوم اغلدب المصدارف المتخصصدة ، بتوظٌدف مواردهدا  -3

االجل ، وذلك عكس ما هو متبع فً المصارف التجارٌة التً ٌحكمها فً هذا الصدد آجال االموال التً  فً قروض طوٌلة

 اودعها الزبائن . 

التخصص فً تموٌل نشاط اقتصادي معٌن ، فالمصارف المتخصصة وكما هو واضح من تسمٌتها تخصص فً تموٌل  -4

موٌل  القطاع الصدناعً ، والمصدارف الزراعٌدة ، تخصدص انشطة معٌنة ، حٌب نجد المصارف الصناعٌة تتولى مهمة ت

 فً تموٌل القطاع الزراعً  ، والمصارف العقارٌة تخصص فً تموٌل قطاع البناء واالسكان والمرافق أو المساهمة فٌها 

لدذلك فانهدا غالبا ما ٌكون تركٌزها على تحقٌق التنمٌدة االقتصدادٌة واالجتماعٌدة ، وال ٌكدون الدربح هددفا اساسدٌا لهدا، و -5

 وٌمكن ان نقدم عرضا مختصرا النواع المصارف المتخصصة: تكون مملوكة من قبل الدولة فً اغلب االحٌان.

  ( Industry Banks )المصارف الصناعية  -أ    

تقددوم المصددارف الصددناعٌة بتددوفٌر المددوارد المالٌددة الالزمددة لدددعم وتنمٌددة المشددروعات الصددناعٌة علددى اخددتالف احجامهددا 

 بٌرة والمتوسطة والصغٌرة( وكذلك المشاركة فً رإوس أموال بعض المشروعات الصناعٌة المختلفة . )الك

وحتى تتمكن المصارف الصناعٌة من ادارة شإونها المالٌة وتعظٌم مواردها ، فانها تتواجد فً سوق رأس المال للحصول 

مثدددل فدددً حقدددوق الملكٌدددة مدددن رأس المدددال علدددى مدددوارد طوٌلدددة االجدددل ، ولدددذا نجدددد ان مدددوارد المصدددرف الصدددناعً ، تت

واالحتٌاطٌات والمبال  المقترضة مدن البندك المركدزي ، وودائدع وقدروض مدن مإسسدات دولٌدة ، وغالبدا مدا ٌتددخل البندك 

المركزي ، أو القدانون النافدذ فدً تحدٌدد القدروض التدً ٌسدتطٌع المصدرف الصدناعً منحهدا للمسدتفٌدٌن مدن الصدناعٌٌن ، 

 مجموعة من القوانٌن والتعلٌمات.  وتحكم هذف المصارف

 وان اهم ما تقوم بف المصارف الصناعٌة ما ٌؤتً:  

مددنح القددروض والتسددهٌالت االئتمانٌددة للمشددروعات الصددناعٌة بؤجددل قصددٌرة ومتوسددطة وطوٌلددة ، وألغددراض مختلفددة  -1

 كالتوسعات فً مشروعات قائمة أو تموٌل مشروعات جدٌدة . 

 رإوس أموال المشروعات الصناعٌة .المشاركة المباشرة فً  -2

 الجدوى االقتصادٌة لصالح الزبائن .  دراساتتقٌٌم المشروعات الصناعٌة واعداد  -3

 فتح االعتمادات المستندٌة لعملٌات االستٌراد والتصدٌر .  -4

 المختلفة .  بؤنواعهااصدار خطابات الضمان  -5
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        ( Agricultural Banks )المصارف الزراعية :  -ب    

تضطلع بتقدٌم كافة الخدمات المصرفٌة ذات الصلة بالنشاط الزراعدً ، مثدل القدروض والتسدلٌفات التدً تمنحهدا للمدزاعٌن 

لشددراء اآلالت الزراعٌددة ، واستصددالح االراضددً ، وتموٌددل نفقددات الزراعددة والحصدداد ، فضددال عددن اقددراض الجمعٌددات 

 اجٌة ، وقبول ودائع ومدخرات المزارعٌن والجمعٌات التعاونٌة . التعاونٌة الزراعٌة لمباشرة االغراض  االنت

ومدن المالحدظ ان تقددٌم االئتمدان الزراعدً ٌكتنفدف فدً الواقدع قددر اكبدر مدن المخداطر ، التدً مدن الممكدن ان تتعدرض لهدا 

 المصارف الزراعٌة مقارنة بالمصارف التجارٌة  وٌعود اهما ما ٌؤتً : 

تاج الزراعً بالنسبة الى دورة االنتاج الصناعً ، وهو ما ٌتٌح للمزارعٌن مساحة زمنٌة اكبر الطول النسبً لدورة االن -1

ألنفاق االموال المقترضدة واسدتخدامها فدً مجداالت اخدرى ، ومدن ثدم تعدرٌض المصدرف الزراعدً لمصداعب عندد قٌامدف 

 بالتحصٌل من الزبائن . 

 ض االحٌان لتغطٌة النفقات التً تحملها المصرف .انخفاض عائد االئتمان الزراعً ، قد ال ٌكفً فً بع -2

التدؤثٌر السدلبً للظددروف الجوٌدة والطبٌعدة علددى المحاصدٌل الزراعٌدة ٌحمددل فدً طٌاتهدا عجددز المدزارعٌن عدن الوفدداء  -3

 بالتزاماتهم المالٌة نحو المصرف . 

  ( Real Estate Banks )المصارف العقارية   -ج    

تتمثل المصارف العقارٌة بتلك المصارف التً تتخصص بتقدٌم الخددمات االئتمانٌدة العقارٌدة ، ومدا ٌتصدل بهدا مدن تموٌدل 

لمشروعات االسكان والبناء ، كمنح السلف بضمان االراضً أو العقارات المشٌدة ، أو تقدٌم القروض للجمعٌات التعاونٌدة 

 ً تؤسٌس شركات لبناء المساكن والعمارات والمبانً على اختالف انواعها . االسكانٌة ، كما وتساهم المصارف العقارٌة ف

وتعتمد هذف المصارف فً تموٌل نشاطها على رإوس أموالها ، وعلى القروض طوٌلة األجل ، التدً تحصدل علٌهدا كددعم 

 من البنك المركزي والمصارف االخرى ، والسندات التً تصدرها . 

المصارف العقارٌة ، ال ٌقتصر نشاطها على منح القروض التً ٌكون اغلبها طوٌلة االجل ،  ومما تجدر االشارة الٌف ، ان

وانما ٌشمل نشاطها احكام الرقابة الكاملة على االنفاق ، وربطف بعملٌات االنجاز ، كما وان بعض المصارف العقارٌة تقوم 

لتعمٌدر واالسدكان الرسدمٌة فدً البلدد المعندً ، كدذلك بدرأسات الجدوى االقتصادٌة لمشروعاتها ، وتقدٌم المشورة ألجهزة ا

فان هذف المصارف تشجع المشروعات االسكانٌة الفردٌة ، ولتعظٌم مواردها فان هذف المصدارف غالبدا مدا تسدتثمر أموالهدا 

 فً مشروعات مختلفة مثل الفنادق ، والمدن السٌاحٌة ، والمجمعات االسكانٌة الراقٌة .

  ( Islamic Banks )المية  سابعا: المصارف االس   

تعرف المصارف االسالمٌة ، بؤنها مإسسات مالٌة عقائدٌة تعتمد فً عملهدا علدى العقٌددة االسدالمٌة ، وتعسدى الدى تحقٌدق 

المصالح المادٌة المقبولة شرعا ، عن طرٌق تجمٌع االموال وتوجٌهها نحو الصالح العام ، وتعرف كذلك بؤنها المإسسدات 

اشر االعمال المصرفٌة مع إلتزامها باجتناب التعامل بالصٌرفة الربوٌة ، بوصفها تعامل محرم شدرعا ، كمدا المالٌة التً تب

وتعرف بؤنها مصارف  ال ربوٌة ، أي انها ال تتعامل بالفائدة ، فهً ال تتلقدى الودائدع بالفائددة ، بدل تتلقاهدا لقداء حصدة مدن 

ح التموٌددل بالفائدددة ، وانمددا تمنحددف لقدداء حصددة مددن االربدداح تحدددد نسددبتها االربدداح تحدددد نسددبتها ال مبلغهددا مسددبقا ، وال تمددن

 بالطرٌقة نفسها . 

وٌتبٌن مما تقدم ان المصارف االسالمٌة تختلف عن المصدارف التجارٌدة مدن حٌدب إطارهدا الفلسدفً وآلٌدة عملهدا ، وذلدك 

 على النحو االتً : 

عة االسالمٌة ، وفً ظدل العدالدة االجتماعٌدة واالقتصدادٌة ، أي ان المصارف االسالمٌة تزاول نشاطها فً اطار الشرٌ -1

 انها تعمل باتجاف تحقٌق القٌم الروحٌة التً ترى فً االنسان جوهر التقدم والرفاهٌة . 

ان المصارف االسالمٌة ترى فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة خالصا  لالنسان من حداالت الضدٌق والعدوز والفاقدة  -2

لذا فان التنمٌة من وجهة نظر المصارف االسالمٌة لٌست مادٌة فحسب ، وانمدا روحٌدة واخالقٌدة ، وانهدا تنمٌدة والجهل ، 

 شاملة . 
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ان المصارف االسالمٌة ترى فً المال انف ملكا هلل )جل جاللف ( ، وان البشر مستخلفون فٌف ، فالمدال بجمٌدع اشدكالف ،  -3

 ملك هلل سبحانف وتعالى ، خالق الكون .

 ان المال فً االسالم ٌجب ان ٌوجف وٌحرك من اجل االستثمار الفاعل لخدمة المجتمع ، وال ٌوجف لغرض االكتناز .  -4

ان المصدددارف االسدددالمٌة تدددرى ان الضدددرورات االنسدددانٌة تملدددً علٌهدددا ان تركدددز نشددداطها علدددى التنمٌدددة االجتماعٌدددة  -5

واالقتصادٌة ، وهً عندما تستثمر االموال فً مإسسات االعمال ، انما تبتغدً بلدوه هدذف االهدداف النبٌلدة حصدرا ، ولهدذا 

ستثمر على اساس مبداد  المشداركة والمضداربة الشدرعٌة ، ودون فان أموال  المصرف االسالمً هً بمثابة ) أمانات ( ت

 ضمان أي عائد مسبقا وثابتا ألصحاب هذف االموال . 

ان المصارف االسالمٌة تعتمد على الحوافز غٌر سعر الفائدة ، الستقطاب المدخرات ، هذف الحوافز هً حوافز روحٌة  -6

ف الحدوافز تفدوق فدً اهمٌتهدا الحدوافز المادٌدة ، فاالسدالم ٌوفدق بدٌن واجتماعٌة وعقائدٌة ، وٌدرى المسدتثمرون ان مثدل هدذ

 الروح والمادة ، و لهذا فان مهمة المصارف االسالمٌة تذهب فً تحقٌق هذف المعادلة . 

ان المصارف االسالمٌة هً فً واقعها  مصارف استثمار ، ذلك ان االستثمار هو الشرٌان الحٌدوي بالنسدبة لهدا ، وان  -7

 مصارف االسالمٌة وبقائها ٌعتمد بالدرجة االساس على كفاءتها االستثمارٌة . نجاح ال

ان المصارف االسالمٌة باعتبارها مصارف استثمارٌة أو مصدارف تموٌدل بالمشداركة تعتمدد علدى البحدب عدن فدرص  -8

 نً التنموي للصالح العام . التنمٌة ، وهً والحالة هذف تتقابل اٌجابٌا مع المجتمع ، وتدعوف للمشاركة فً نشاطها االنسا

إنسانٌة  ،  -ان المصارف االسالمٌة بحكم تمسكها بالشرٌعة االسالمٌة وقواعد االسالم الحنٌف هً مصارف اجتماعٌة  -9

 تحقق اعلى درجات التكافل االجتماعً من خالل مبدأ العدالة والمساواة فً توزٌع الثروات . 
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