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 المادة مقدمة

تعػػػػػػػػػػػػاني معظػػػػػػػػػػػػـ دوؿ العػػػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػػ لة اقتصػػػػػػػػػػػػادیة متصػػػػػػػػػػػػاعدة ناجمػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػف  
الػػػػػػػػػػػى تطػػػػػػػػػػػور حاجػػػػػػػػػػػات  سػػػػػػػػػػػول اسػػػػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػػػػوارد التػػػػػػػػػػػي تمتػػػػػػػػػػػاز بالنػػػػػػػػػػػدرة النسػػػػػػػػػػػبیة مػػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػػة و

االنسػػػػػػػػػػاف و تنوعيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػة اخػػػػػػػػػػر  ، واذا  ػػػػػػػػػػاف النشػػػػػػػػػػاط االقتصػػػػػػػػػػادي لالنسػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػد انتقػػػػػػػػػػؿ 
قسػػػػػػػػػػػػیـ العمػػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػػي ادت الػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػف مرحلػػػػػػػػػػػػة اال تفػػػػػػػػػػػػال الػػػػػػػػػػػػذاتي الػػػػػػػػػػػػى مرحلػػػػػػػػػػػػة التخصػػػػػػػػػػػػ  و ت

اج والػػػػػػػػػػػذي اظيػػػػػػػػػػػر الحاجػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػى قیػػػػػػػػػػػاـ عملیػػػػػػػػػػػة المبادلػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػلعیة تحقیػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػائ  فػػػػػػػػػػػي االنتػػػػػػػػػػػ
باعتمػػػػػػػػػػػاد نظػػػػػػػػػػػاـ المقایضػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي ادت عیوبػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػع ظيػػػػػػػػػػػور مرحلػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػػاد النقػػػػػػػػػػػدي الػػػػػػػػػػػى 
اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ النقػػػػػػػػػػػػػػػود باشػػػػػػػػػػػػػػػ اليا المختلفػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػدأت بػػػػػػػػػػػػػػػالنقود السػػػػػػػػػػػػػػػلعیة وانتيػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػالنقود 

 االل ترونیة . 

ومػػػػػػػػػف ناحیػػػػػػػػػػة اخػػػػػػػػػر  ومػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػػيل لػػػػػػػػػزـو الشػػػػػػػػػػيل فانػػػػػػػػػو ال نػػػػػػػػػػى ألي اقتصػػػػػػػػػػاد 
عػػػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػػػود البنػػػػػػػػػػػوؾ والنظػػػػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػػػػرفي ، فػػػػػػػػػػػال نقػػػػػػػػػػػود اال بوجػػػػػػػػػػػود النقػػػػػػػػػػػود ، فػػػػػػػػػػػالبنوؾ والنظػػػػػػػػػػػاـ 
المصػػػػػػػػرفي تػػػػػػػػؤثر بقػػػػػػػػوة علػػػػػػػػى حجػػػػػػػػـ تػػػػػػػػداوؿ النقػػػػػػػػود فیمػػػػػػػػا یعػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػر  النقػػػػػػػػود فػػػػػػػػي اي اقتصػػػػػػػػاد 

تعامػػػػػػػػػػػؿ اال مػػػػػػػػػػػػع النقػػػػػػػػػػػود واصػػػػػػػػػػػػب  قطػػػػػػػػػػػػاع قػػػػػػػػػػػومي ، فقطػػػػػػػػػػػػاع البنػػػػػػػػػػػوؾ أي الجيػػػػػػػػػػػػاز المصػػػػػػػػػػػػرفي الی
النقػػػػػػػػػػود والبنػػػػػػػػػػوؾ الجيػػػػػػػػػػاز العصػػػػػػػػػػبي للنشػػػػػػػػػػاط االقتصػػػػػػػػػػادي ، فػػػػػػػػػػال یم ػػػػػػػػػػف اف نتصػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػالـ 
الیػػػػػػػػـو اقتصػػػػػػػػاد و نشػػػػػػػػاط اقتصػػػػػػػػادي ینمػػػػػػػػو ویتقػػػػػػػػدـ و یسػػػػػػػػتمر ویتطػػػػػػػػور بػػػػػػػػال بنػػػػػػػػوؾ فيػػػػػػػػي صػػػػػػػػانعة 

ي النقػػػػػػػػػود والمنػػػػػػػػػتا ليػػػػػػػػػا والمحافظػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػا وتقػػػػػػػػػـو بتوظیفيػػػػػػػػػا وضػػػػػػػػػخيا فػػػػػػػػػي دورة النشػػػػػػػػػاط االقتصػػػػػػػػػاد
 . 
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 اهداف المادة

ىػػػػػػػػػػػو االنسػػػػػػػػػػػانیة أف ىػػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػػادة المصػػػػػػػػػػػارؼ الشػػػػػػػػػػػاملة واالسػػػػػػػػػػػالمیة فػػػػػػػػػػػي أقسػػػػػػػػػػػاـ العلػػػػػػػػػػػـو 
أف یطلػػػػػػػػػػػػع الطػػػػػػػػػػػػالب علػػػػػػػػػػػػى أىمیػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػارؼ  و تاثیرىػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي البیئػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة السیاسػػػػػػػػػػػػیة و 

 القانونیة و اإلجتماعیة و الدینیة و  الخ....

لیػػػػػػػػة التػػػػػػػػي یعمػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػا المصػػػػػػػػارؼ و  یفیػػػػػػػػة تأثیرىػػػػػػػػا و فػػػػػػػػي نفػػػػػػػػس الوقػػػػػػػػت فيػػػػػػػػـ طبیعػػػػػػػػة اال
 و القانونیة و اإلقتصادیة.  في القرارات السیاسیة

 ىنا یم ننا أف نلخ  أىداؼ مادة المصارؼ الشاملة واالسالمیة الى :

فيػػػػػػػػػػػػػـ معنػػػػػػػػػػػػػى و تعریػػػػػػػػػػػػػػؼ لنشػػػػػػػػػػػػػأة المصػػػػػػػػػػػػػػارؼ و تطورىػػػػػػػػػػػػػا و عالقتيػػػػػػػػػػػػػػا باالقتصػػػػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػػػػومي -0
 المستقبؿ.خالؿ العقود الماضیة و الحاضر و 

 اإلطالع على أنواع المصارؼ التجاریة ووظائفيا ومصادر التمویؿ واستخداماتيا . -2

دوافػػػػػػػػػػػع وأسػػػػػػػػػػػباب التحػػػػػػػػػػػوؿ نحػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػیرفة الشػػػػػػػػػػػاملة ومػػػػػػػػػػػاىي سػػػػػػػػػػػلبیات وایجابیػػػػػػػػػػػات التحػػػػػػػػػػػوؿ  -3
 نحو الصیرفة الشاملة . 

معرفػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػارؼ االسػػػػػػػػػػػػالمیة و نشػػػػػػػػػػػػأتيا وأىػػػػػػػػػػػػدافيا ومصػػػػػػػػػػػػادر امواليػػػػػػػػػػػػا و  یفیػػػػػػػػػػػػة توظیػػػػػػػػػػػػؼ -4
 االمواؿ في المصارؼ االسالمیة . 

 یفیػػػػػػػػػػة توزیػػػػػػػػػػع االربػػػػػػػػػػاح والخسػػػػػػػػػػائر فػػػػػػػػػػي البنػػػػػػػػػػوؾ االسػػػػػػػػػػالمیة ومػػػػػػػػػػاىي  ػػػػػػػػػػذلؾ االطػػػػػػػػػػالع علػػػػػػػػػػى -5
 أوجو الفرؽ بیت المصارؼ االسالمیة والتقلیدیة . 
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 المصادر والمراجع

اإلقتصػػػػػػػػػػاد، علػػػػػػػػػػى الطالػػػػػػػػػػب أف یراجػػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػػى األقػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػدة مصػػػػػػػػػػادر لفيػػػػػػػػػػـ مبػػػػػػػػػػادئ علػػػػػػػػػػـ 
 ىناؾ عدة مصادر منيا:

 المصادر االساسية:

حقیبة الد تور علي القردا ي االقتصادیة ) بحوث في فقو البنوؾ  -أ.د. علي محي الدیف القردا ي-0
 .2101 -0ط/  -لبناف -بیروت -دار البشائر -ال تاب السادس الجزل االوؿ والثاني( -اإلسالمیة 

ادارة البنوؾ التجاریة ، الد تور منیر ابراىیـ اليندي ، الم تب العربي الحدیث ، االس ندریة ،  الطبعة -2
 .  2111الثالثة ، 

میراؿ روحي سمارة  1طاىر فاضؿ البیاتي ، د 1لنقود والبنوؾ والمتغیرات االقتصادیة المعاصرة ، دا -3
 . 2103، دار وائؿ للنشر ، عماف ، 

-االردف -عماف -دار المسیرة -المؤسسات المالیة المحلیة والدولیة -موسى وآخروفشقیر  نوري -4
 .2119 -0ط/
 .2119 -0ط/ -مصر -الم تبة العصریة -البنوؾ اإلسالمیة -محمد محمود الم اوي-5
دار ابف األثیر ،جامعة  ،المصارؼ  إدارة ،(2115) ،فائؽ مشعؿ قدوريو رضا صاحب أبوحمد  -6

 الموصؿ ، العراؽ .

 المصادر المفيدة:

النقود والمصارؼ ، د.محمود حسیف الوادي ،د.حسیف محمد سمحاف ، د.سيیؿ احمد سمحاف ، دار  -0
  المسیرة للنشر ، عماف ،

 البنػوؾ الشاملػة  ، د.  أحمد عبد الخالؽ. -2

 البنوؾ الشاملة ، د. احمد السید  ردي -3
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 المصادر الثانوية :

اقتصادیات النقود والبنوؾ ، االساسیات والمستحدثات ، د. عبدالمطلب عبدالحمید ، الدار الجامعیة ،  -0
 .  2119االس ندریة ، 

، بغداد ،مر ز المعرفة لالستشارات  اقتصاديات النقود والبنوك فرید بشیر و  عبد الوىاب األمیف ، -2
 2118والخدمات التعلیمیة ، الطبعة األولى ، 

 .  2112المصارؼ االسالمیة ، د. محمد شیخوف ، دار وائؿ للطباعة والنشر ، عماف ،  -3
االقتصادیة والتجاریة وعلـو التسییر معيد  المر ز الجامعي برج بوعریریا ، الجزائر، معيد العلـو -4

  االقتصادیة العلوـ
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 المواضيع

 اسم االستاذ أسابيع عنوان الموضوع العدد
 شؤرش قادر عمى 2 الفصل التمهيدي 1
 شؤرش قادر عمى 6 الفصل االول : المصارف التجارية 2
 شؤرش قادر عمى 3 الفصل الثاني : المصارف الشاممة 3
 شؤرش قادر عمى 9 الفصل الثالث : المصارف االسالمية 4
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 الفصل التمهيدي : مقدمة نشأة البنوك التجارية
 

 نشأة البنوك التجارية  
 .  ابراهيم مهدي عارف:  المدرس

 : ىو اف یدرؾ ویعرؼ الطالب  الهدف من الموضوع

فيػػػػػػػػػػػـ أصػػػػػػػػػػػؿ المصػػػػػػػػػػػطل  العلمػػػػػػػػػػػي اإلقتصػػػػػػػػػػػادي، و یعطػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػ  التوضػػػػػػػػػػػیحات عػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػؿ 
 أیضًا وفي نفس الوقت یجب على الطالب أف یفيـ:ال لمة، 

 اوآًل: أصؿ ال لمة و معنيا التقلیدي المشتؽ.
 ثانیًا: فيـ المعنى و مغز  البنؾ التجاري مف خالؿ التعریفات ليا.

بعػػػػػػػػػػد ظيػػػػػػػػػػور مشػػػػػػػػػػا ؿ نظػػػػػػػػػػاـ المقایضػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػؾ النقػػػػػػػػػػود یمثػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػال جیػػػػػػػػػػدا ، اال أف ىػػػػػػػػػػذه النقػػػػػػػػػػود 
 انػػػػػػػػت ثمینػػػػػػػػة ممػػػػػػػػا اوجػػػػػػػػب علػػػػػػػػى مال یيػػػػػػػػا البحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف وسػػػػػػػػائؿ جیػػػػػػػػدة لحفظيػػػػػػػػا ، ف ػػػػػػػػاف الصػػػػػػػػا ة ىػػػػػػػػـ 

 الجية االمینة التي تستطیع القیاـ بيذه الميمة بسبب وسائؿ الحمایة لموجودة لدیيـ . 

الىػػػػػػػػػػـ للػػػػػػػػػػرا بیف فػػػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػػػرا  حیػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػرع الصػػػػػػػػػػا ة فػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتغالؿ  ػػػػػػػػػػاف الصػػػػػػػػػػا ة ىػػػػػػػػػػـ الملجػػػػػػػػػػأ ا
حاجػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػ اف ف ػػػػػػػػػػػانوا یقرضػػػػػػػػػػػونيـ بفائػػػػػػػػػػػدة ) ربػػػػػػػػػػػا ( وعنػػػػػػػػػػػدما ازداد الطلػػػػػػػػػػػب  لػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػرو  وجػػػػػػػػػػػد 
الصػػػػػػػػػػا ة انفسػػػػػػػػػػيـ امػػػػػػػػػػاـ ام انیػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتخداـ االمػػػػػػػػػػواؿ المودعػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدیيـ. یشػػػػػػػػػػیر المؤرخػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػى اف اوؿ 

 0431و برشػػػػػػػػػػػػلونة عػػػػػػػػػػػػاـ  0071 ثػػػػػػػػػػػػـ بنػػػػػػػػػػػػؾ جنػػػػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػػػػاـ 0057بنػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػنظـ انشػػػػػػػػػػػػيل فػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػاـ 
 .  0609و ىامبورغ عاـ  0619وامسترداـ عاـ 

 المصادر :

میػػػػػػػػػػػػراؿ  .طػػػػػػػػػػػػاىر فاضػػػػػػػػػػػػؿ البیػػػػػػػػػػػػاتي ، د .النقػػػػػػػػػػػػود والبنػػػػػػػػػػػػوؾ والمتغیػػػػػػػػػػػػرات االقتصػػػػػػػػػػػػادیة المعاصػػػػػػػػػػػػرة ، د -0
 .روحي سمارة 

النقػػػػػػػػػػػود والمصػػػػػػػػػػػارؼ ، د.محمػػػػػػػػػػػود حسػػػػػػػػػػػیف الػػػػػػػػػػػوادي ،د.حسػػػػػػػػػػػیف محمػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػمحاف ، د.سػػػػػػػػػػػيیؿ احمػػػػػػػػػػػد  -2
 .سمحاف 
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 الفصل االول : أهداف البنوك التجارية ووظائفها  

 . ابراهيم مهدي عارف:  المدرس

ىػػػػػػػػو اف یعػػػػػػػػرؼ الطالػػػػػػػػب مػػػػػػػػاىي االىػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػي یسػػػػػػػػعى البنػػػػػػػػوؾ التجاریػػػػػػػػة  الهدددددددددف مددددددددن الموضددددددددوع:
 لتحقیقيا وماىي وظائفيا . 

 أهداف البنوك التجارية : 

اف البنػػػػػػػػػػػوؾ التجاریػػػػػػػػػػػة  بقیػػػػػػػػػػػة المنشػػػػػػػػػػػ ت االقتصػػػػػػػػػػػادیة األخػػػػػػػػػػػر  تسػػػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػػػى تحقیػػػػػػػػػػػؽ :    الربحیػػػػػػػػػػػة . 0
 ا بر قدر مف األرباح وذلؾ بالعمؿ على زیادة ایراداتيا ال لیة عف  نفقاتيا . 

وتعنػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػیولة قػػػػػػػػػػدرة البنػػػػػػػػػػػؾ علػػػػػػػػػػى مقابلػػػػػػػػػػة التزاماتػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػورا مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ تحویػػػػػػػػػػػؿ اي :  السػػػػػػػػػػیولة. 2
 اصؿ مف األصوؿ الى نقد سائؿ بسرعة و بدوف خسائر . 

فاألسػػػػػػػػػػػػتثمار فػػػػػػػػػػػػي األوراؽ المالیػػػػػػػػػػػػة یعتبػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػػػادر خلػػػػػػػػػػػػؽ األربػػػػػػػػػػػػاح ل ػػػػػػػػػػػػف :  األمػػػػػػػػػػػػاف. 3 
قػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػى عامػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػاف ممػػػػػػػػػا ا لػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذه األوراؽ تتقلػػػػػػػػػب قیمتيػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػوقیة بدرجػػػػػػػػػة  بیػػػػػػػػرة أي أنيػػػػػػػػػا تفت

 یزید مف مخاطر األستثمار فیيا

اد  التقػػػػػػػػػػػػدـ األقتصػػػػػػػػػػػػادي و زیػػػػػػػػػػػػادة حجػػػػػػػػػػػػـ األنشػػػػػػػػػػػػطة التجاریػػػػػػػػػػػػة   وظددددددددددددائف البنددددددددددددوك التجاريددددددددددددة :
والصػػػػػػػػػػناعیة محلیػػػػػػػػػػا و دولیػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػى زیػػػػػػػػػػادة أىمیػػػػػػػػػػة البنػػػػػػػػػػوؾ التجاریػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الحیػػػػػػػػػػاة األقتصػػػػػػػػػػادیة و ذلػػػػػػػػػػؾ 

ویػػػػػػػػػتـ  علػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػعیدیف المحلػػػػػػػػػي و الػػػػػػػػػدولي،مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ تعػػػػػػػػػدد وظائفيػػػػػػػػػا أو الخػػػػػػػػػدمات التػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػدميا 
 التر یز ىنا على الوظائؼ أو الخدمات الرئیسیة التي تقدميا البنوؾ التجاریة و اآلتي : 

  قبول الودائع .0

  تمانيةئتقديم القروض والتسهيالت األ  .2

 خصم األوراق التجارية  .3

 القيام بخدمات األوراق المالية  .4

 اصدار خطابات الضمان  .5
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  يالمركز عالقة البنوك التجارية بالبنك 

 اف العالقػػػةالتى تػػػربط  بػػػیف البنػػػوؾ التجاریػػػة والبنػػػؾ المر ػػػز  امػػػا اف ت ػػػوف  فػػػى شػػػ ؿ قیػػػود یفرضػػػيا او
تسيیالت یقدميا البنؾ المر ز  ، لػذالؾ مػف المتوقػع اف تتػاثر سیاسػات البنػوؾ وقراراتيػا بمثػؿ ىػذة العالقػة ،ومػف 

 ض  اف  ؿ الطرفیف قد وجد ضالتو ل ى یحقؽ االىداؼ التى انشئ مف اجليا.خالؿ العر  القادـ سوؼ یت

 اهداف ووظائف البنك المركزى:

تحقیؽ التنمیو االقتصادیة . -2           تحقیؽ االستقرار االقتصاد . -0  

ولتحقیؽ ىذه االىداؼ یمار البنؾ المر  ز  مجموعتیف مف الوظائؼ ،وظائؼ ذات سمات عامة ترتبط 
 باالقتصاد القومى   ؿ ،ووظائؼ ترتبط بالبنوؾ التجاریو على وجو الخصو 

-اوال: الوظائؼ العامة التى ترتبط باالقتصاد القومى   ؿ وىى :  

موازنة سعر الصرؼ للعملة القومیة. -0  

عملیات السوؽ المفتوحة. -2  

وضع شروط االئتماف للمبادالت المختلفو. -3  

و.البنؾ المر ز  بنؾ الدول -5  

بیع وشرال االوراؽ المالیو التى تصدرىا الدولة . -6  

 المصادر :

ادارة البنوؾ التجاریة ، الد تور منیر ابراىیـ اليندي .-0  
میراؿ روحي سمارة . 1طاىر فاضؿ البیاتي ، د 1لنقود والبنوؾ والمتغیرات االقتصادیة المعاصرة ، د-2  
والمستحدثات ، د. عبدالمطلب عبدالحمید .اقتصادیات النقود والبنوؾ ، االساسیات -3  
فرید بشیر و  عبد الوىاب األمیف ، اقتصادیات النقود والبنوؾ .-4  
دار ابف األثیر ،جامعة الموصؿ ،  –المصارؼ  ( إدارة2115حمد ،فائؽ مشعؿ قدوري )ا رضا صاحب أبو. 5

 العراؽ .
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 الفصل الثاني : المصارف الشاممة
 وأسباب التحول نحو الصيرفة الشاممة مفهوم المصارف الشاممة 

 

 ابراهيم مهدي عارف:  المدرس

معرفػػػػػػػػػػة وتعریػػػػػػػػػػؼ المصػػػػػػػػػػارؼ الشػػػػػػػػػػاملة ونشػػػػػػػػػػأتو ومػػػػػػػػػػاىي الػػػػػػػػػػدوافع التػػػػػػػػػػي  الهدددددددددددف مددددددددددن الموضددددددددددوع :
 ادت الى التحوؿ نحو المصارؼ الشاملة  . 

تتعدد تعریفات البنوؾ الشاملة، حیث یعرفيا البع  بأنيا تلؾ التي تؤدي الوظائؼ التقلیدیة للبنوؾ و ذلؾ 
الوظائؼ  یر التقلیدیة مثؿ تلؾ التي تتعلؽ باإلستثمار، أي البنوؾ التي تؤدي وظائؼ البنوؾ التجاریة وبنوؾ 

یجاد اإلستثمار واألعماؿ، بینما یعرفيا البع  اآلخر بأنيا المؤسس ات المالیة التي تقوـ بأعماؿ الوساطة وا 
دارتيا.   اإلئتماف والتي تلعب دور المنظـ في تأسیس المشروعات وا 

بصفة عامة یم ف القوؿ أنيا البنوؾ التي لـ تعد تتقید بالتخص  المحدود الذي قید العمؿ المصرفي في  ثیر 
ـ والمناطؽ وتحصؿ على األمواؿ مف مصادر مف الدوؿ، بؿ أصبحت تمد نشاطيا إلى  ؿ المحاالت واألقالی

  متعددة وتوجييا إلى مختلؼ النشاطات لتحقیؽ التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة .

 

 :دوافع وأسباب التحول نحو الصيرفة الشاممة 

تشيد البنوؾ تحوالت عمیقة في وظائفيا في السنوات العشریف األخیرة بصفة عامة و  ذلؾ منذ منتصؼ 
التسعینات و ىده التحوالت تصب في االتجاه في التحوؿ نحو البنوؾ الشاملة  و تعدد و تنوع و ازدیاد  ثافة 

 :الوظائؼ التي تؤدیيا و مف أىـ ىذه الدوافع 

توافر لدیيا دافع ذاتي مستمر لتطویر أدائيا خاصة إذا توافرت لدیيا اإلدارة الذ یة دوافع ذاتیة: فالبنوؾ ی-0
الفاعلة القادرة على قرالة و رصد و تحلیؿ ما یدور حوليا مف تطورات و تحوالت و اتخاذ القرارات الالزمة 

 للتوا ب معيا.
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أف تتدخؿ البنوؾ و تلعب دورا التطور و التحوالت في االقتصادیات المحلیة : وخلقيا لمجاالت یجب  -2
محوریا فیيا مثؿ التخصصیة إذا أقبلت معظـ دوؿ العالـ على تبني براما الخصخصة و إفساح المجاؿ لقو  

  السوؽ و ىو ما یتطلب أف تساعد البنؾ في تنفیذ مثؿ ىذه البراما

سلة مف الخدمات الوعي لد  جميور المتعاملیف و طلباتيـ مف البنوؾ: وتفضیليـ الحصوؿ على سل -3
  المت املة مف جية واحدة أو مف بنؾ واحد

المنافسة: تش ت المنافسة دافعا مستمرا لتطویر البنوؾ و التحوؿ نحو البنوؾ الشاملة فتوجد المنافسة بیف  -4
 " البنوؾ ذاتيا و مف ىناؾ ظيرت مقولة " إف لـ نفعليا نحف فسیفعليا  یرنا

  

 المصادر : 

 الشاملػة  ، الد تور أحمد عبد الخالؽ.البنػوؾ  -0

 ادارة البنوؾ التجاریة ، د. منیر ابراىیـ اليندي . -2

االقتصادیة والتجاریة وعلـو التسییر معيد العلوـ  المر ز الجامعي برج بوعریریا ، الجزائر، معيد العلـو-3
  االقتصادیة
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 الفصل الثالث : المصارف االسالمية
  

المصارؼ اإلسالمیة تلبیة لر بػة المجتمعػات اإلسػالمیة فػي إیجػاد صػیغة للتعامػؿ المصػرفي  جالت نشأة    
 بعیدا عف شبية الربا وبدوف استخداـ سعر الفائدة .

حیػث تػػـ إنشػػال مػػا یسػػمي ببنػػوؾ اإلدخػػار  0963وقػد جػػالت أوؿ محاولػػة إلنشػػال مصػػرؼ إسػػالمي عػػاـ     
 .يوریػػػػػػة مصػػػػػػر العربیػػػػػػة والتػػػػػػي أسسػػػػػػيا د. أحمػػػػػػد النجػػػػػػاربجم -المحلیػػػػػػة والتػػػػػػي أقیمػػػػػػت بمدینػػػػػػة میػػػػػػت  مػػػػػػر 

وقد جال اإلىتماـ الحقیقي بإنشال مصػارؼ إسػالمیة تعمػؿ طبقػا ألح ػاـ الشػریعة اإلسػالمیة فػي توصػیات مػؤتمر 
، حیػػػث ورد الػػػن  علػػػي  0972وزرال خارجیػػػة الػػػدوؿ اإلسػػػالمیة بمدینػػػة جػػػده بالممل ػػػة العربیػػػة السػػػعودیة عػػػاـ 

 مي دولي للدوؿ اإلسالمیة.ضرورة إنشال بنؾ إسال

وجػػػال نتػػػاج ذلػػػؾ إعػػػداد إتفاقیػػػة تأسػػػیس البنػػػؾ اإلسػػػالمي للتنمیػػػة والتػػػي وقعػػػت مػػػف وزرال مالیػػػة الػػػدوؿ 
بمدینة جده بالممل ة العربیة السعودیة،  0977وباشر البنؾ اإلسالمي للتنمیة نشاطو عاـ  0974اإلسالمیة عاـ 

 ؿ مع األفراد في النواحي المصرفیة.ویتمیز ىذا البنؾ بأنو بنؾ ح ومات الیتعام

وىػو بنػؾ دبػي  0975وجال إنشال أوؿ مصرؼ إسالمي مت امؿ یتعامؿ طبقا ألح اـ الشریعة اإلسػالمیة عػاـ    
 اإلسالمي ، حیث یقدـ البنؾ جمیع الخدمات المصرفیة واإلستثماریة لألفراد طبقا ألح اـ الشریعة اإلسالمیة.

 

 درؾ ویعرؼ الطالب : ىو اف ی الهدف من الموضوع

 معرفة مفيـو المصرؼ اإلسالمي ونشأتو ووظائفو وخصائصو. .0
 معرفة أىداؼ البنؾ اإلسالمي، وعملیاتو المصرفیة المختلفة. .2
 .تنمیة قدرة الطالب التطبیقیة في مجاؿ العملیات المصرفیة االسالمیة .3
 المصرفیة اإلسالمیة.تزوید الطالب بالمعرفة العملیة التفصیلیة في تقنیات العملیات  .4
 فيـ  یفیة االستثمار في البنؾ اإلسالمي. .5
 .تنمیة قدرة الطالب بتقییـ أدال البنوؾ االسالمیة وتحلیؿ بیاناتيا المالیة .6
 .التمییز بیف المصرؼ اإلسالمي والبنوؾ التقلیدیة .7
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 : أهمية المصارف اإلسالمية

أوجدت المصارؼ اإلسالمیة نوعا مف التعامؿ المصرفي لـ ی ف موجودا قبؿ ذلؾ في القطاع المصرفي التقلیدي  
.فقػػػد أدخلػػػت المصػػػارؼ اإلسػػػالمیة أسػػػس للتعامػػػؿ بػػػیف المصػػػرؼ والمتعامػػػؿ تعتمػػػد علػػػي المشػػػار ة فػػػي األربػػػاح 

دال مػف أسػس التعامػؿ التقلیػدي القػائـ والخسائر باإلضافة إلي المشار ة في الجيد مف قبؿ المصرؼ والمتعامؿ، بػ
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػي مبػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ المدیونیة)المدیف/الػػػػػػػػػػػػػػػػػدائف( وتقػػػػػػػػػػػػػػػػػدیـ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ فقػػػػػػػػػػػػػػػػػط دوف المشػػػػػػػػػػػػػػػػػار ة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ.
 مػػػا أوجػػػدت المصػػػارؼ اإلسػػػالمیة أنظمػػػة للتعامػػػؿ اإلسػػػتثماري فػػػي جمیػػػع القطاعػػػات اإلقتصػػػادیة وىػػػي صػػػی  

( إلػي  یػر ذلػؾ مػف أنػواع صػی  إلستصناع / التأجیرالمضاربة / ااإلستثمار اإلسالمیة ) المرابحة / المشار ة / 
 اإلستثمار التي تصل  لإلستخداـ في  افة األنشطة. وترجع أىمیة وجود المصارؼ اإلسالمیة إلى ما یلي :

 تلبیػػة ر بػػة المجتمعػػات اإلسػػالمیة فػػي إیجػػاد قنػػوات للتعامػػؿ المصػػرفي بعیػػد عػػف إسػػتخداـ أسػػعار الفائػػدة. - 0 
 بیؽ فقة المعامالت في األنشطة المصرفیة.إیجاد مجاؿ لتط - 2

 تعد المصارؼ اإلسالمیة التطبیؽ العملي ألسس اإلقتصاد اإلسالمي. - 3 

   وصف المقرر:

یتناوؿ ىذا المادة جمیع موضوعات المصرفیة اإلسالمیة، إبتداًل مف تحدید مفيوـ وأىداؼ وخصائ  البنوؾ 
ه األمواؿ ونوعیة أدواتيا االئتمانیة  ػ ) عقد المرابحة، عقد اإلسالمیة، وتفصیؿ مصادر أمواليا، وتوظیؼ ىذ

المضاربة، عقد المشار ة، بیع السلـ، عقد االستصناع..(، وبیاف خدماتيا المصرفیة، واالجتماعیة، والتعریؼ 
نتياًل بُأسس توزیع أرباحيا وخسائرىا.  بأسس توظیؼ أمواليا، وتقییـ أدائيا وتحلیؿ بیاناتيا المالیة، وا 

 المصادر :

 أ.د. علي محي الدیف القردا ي) فقو البنوؾ اإلسالمیة( .1
 -االردف -عماف -دار المسیرة -المصارؼ االسالمیة -محمود حسف الوادي وحسیف محمد سمحاف .2

 .2119 -3ط/
 .2101 -2ط/ -االردف -عماف -دار المسیرة -البنوؾ اإلسالمیة -محمد محمود العجلوني .3
-االردف -عماف -دار المسیرة -المؤسسات المالیة المحلیة والدولیة -شقیر  نوري موسى وآخروف  .4

 .2119 -0ط/
 .2119 -0ط/ -مصر -الم تبة العصریة -البنوؾ اإلسالمیة -محمد محمود الم اوي .5
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 نموذج سؤال

 عرف ما يمي: ) البنوك التجارية ، البنوك الشاممة (   :

 اإلجابة تكون كالتالي:

 مفيـو البنؾ التجاري :-0

قبػػػػػػػػػػػوؿ الودائػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػف الجميػػػػػػػػػػػور واسػػػػػػػػػػػتخداميا بصػػػػػػػػػػػورة  لیػػػػػػػػػػػة أو جزئیػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػن  االئتمػػػػػػػػػػػاف وأي اعمػػػػػػػػػػػاؿ 
 اخر  یقررىا البنؾ المر زي اعتبارىا اعماال مصرفیة بموجب اوامر 

 یصدرىا ليذه الغایة  .

تقػػػػػػػػػػـو بتقػػػػػػػػػػػدیـ أنيػػػػػػػػػػا مؤسسػػػػػػػػػػات مالیػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػـو بقبػػػػػػػػػػوؿ الودائػػػػػػػػػػع ومػػػػػػػػػػن  القػػػػػػػػػػرو  والسػػػػػػػػػػلفیات ،  مػػػػػػػػػػا أو 
 خدمات مالیة اخر  عدیدة

 البنوؾ الشاملة . -2

تتعدد تعریفات البنوؾ الشاملة، حیث یعرفيا البع  بأنيا تلؾ التي تؤدي الوظائؼ التقلیدیة للبنوؾ و ذلؾ 
الوظائؼ  یر التقلیدیة مثؿ تلؾ التي تتعلؽ باإلستثمار، أي البنوؾ التي تؤدي وظائؼ البنوؾ التجاریة وبنوؾ 

یجاد اإل ستثمار واألعماؿ، بینما یعرفيا البع  اآلخر بأنيا المؤسسات المالیة التي تقوـ بأعماؿ الوساطة وا 
دارتيا.   اإلئتماف والتي تلعب دور المنظـ في تأسیس المشروعات وا 

 بصفة عامة یم ف القوؿ أنيا البنوؾ التي لـ تعد تتقید بالتخص  المحدود الذي قید العمؿ المصرفي في  ثیر
مف الدوؿ، بؿ أصبحت تمد نشاطيا إلى  ؿ المحاالت واألقالیـ والمناطؽ وتحصؿ على األمواؿ مف مصادر 

  متعددة وتوجييا إلى مختلؼ النشاطات لتحقیؽ التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة .
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 نموذج سؤال

 عدد وظائف البنوك التجارية ؟

 قبول الودائع :--1

تمثػػػػػػػػػػؿ ودائػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػالل مػػػػػػػػػػف أفػػػػػػػػػػراد ومنشػػػػػػػػػػ ت األعمػػػػػػػػػػاؿ أىػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػادر ارصػػػػػػػػػػدة البنػػػػػػػػػػؾ، أي أنيػػػػػػػػػػا     
تمثػػػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػػػزل األ بػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػػوؽ اآلخػػػػػػػػػػریف علػػػػػػػػػػى البنػػػػػػػػػػؾ ، والتػػػػػػػػػػي یتوجػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػى البنػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػدادىا 

 :ألصحابيا عند الطلب او عند موعد استحقاقيا، وتت وف ىذه الودائع مف ثالث أنواع 

 ودائع تحت الطمب :-أ

الودائػػػػػػػػع تحػػػػػػػػت الطلػػػػػػػػب أیضػػػػػػػػا بودائػػػػػػػػع الحسػػػػػػػػابات الجاریػػػػػػػػة. وىػػػػػػػػي الودائػػػػػػػػع التػػػػػػػػي تػػػػػػػػودع لػػػػػػػػد  وتعػػػػػػػػرؼ 
 المصرؼ دوف قید أو شرط و یستطیع صاحبيا أف یسحب منيا في أي وقت شال . 

 الودائع ألجل :-ب

ویطلػػػػػػػػػػػؽ علػػػػػػػػػػػى الودائػػػػػػػػػػػع اآلجلػػػػػػػػػػػة أیضػػػػػػػػػػػا الودائػػػػػػػػػػػع األسػػػػػػػػػػػتثماریة و تػػػػػػػػػػػودع لػػػػػػػػػػػد  البنػػػػػػػػػػػؾ التجػػػػػػػػػػػاري       
 ا اال بعد انقضال مدة معینة یتفؽ علیيا صاحب الودیعة مع البنؾ على اال یسحب مني

 الودائع األدخارية :-ج

وتمثػػػػػػػػػػػػػػؿ الودائػػػػػػػػػػػػػػػع األدخاریػػػػػػػػػػػػػػػة أو ودائػػػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػوفیر المبػػػػػػػػػػػػػػال  التػػػػػػػػػػػػػػػي یقػػػػػػػػػػػػػػػـو بأیػػػػػػػػػػػػػػػداعيا صػػػػػػػػػػػػػػػغار       
المػػػػػػػػدخریف فػػػػػػػػي حسػػػػػػػػابات التػػػػػػػػوفیر ، حیػػػػػػػػث یم ػػػػػػػػف للعمیػػػػػػػػؿ أف یسػػػػػػػػحب مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا الحسػػػػػػػػاب متػػػػػػػػى شػػػػػػػػال 

 لؾ ت وف نسبة الفائدة على أقؿ رصید خالؿ الشير أو السنة . دوف اخطار سابؽ ، لذ

 تقديم القروض والتسهيالت األتمانية :-2

سػػػػػػػػػػػػنة ( و ػػػػػػػػػػػػذلؾ القػػػػػػػػػػػػرو   تعتبػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػػرو  والتسػػػػػػػػػػػػيیالت األتمانیػػػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػػػیرة األجػػػػػػػػػػػػؿ ) أقػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف 
المتوسػػػػػػػػػػػػػػػطة األجػػػػػػػػػػػػػػػؿ ) أل ثػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػنة و حتػػػػػػػػػػػػػػػى خمػػػػػػػػػػػػػػػس سػػػػػػػػػػػػػػػنوات ( لأل ػػػػػػػػػػػػػػػرا  األسػػػػػػػػػػػػػػػتثماریة 
واألسػػػػػػػػػػػتيال یة مػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػـ وظػػػػػػػػػػػائؼ البنػػػػػػػػػػػوؾ التجاریػػػػػػػػػػػة وأوسػػػػػػػػػػػع مجػػػػػػػػػػػاالت اسػػػػػػػػػػػتثمار مواردىػػػػػػػػػػػا المالیػػػػػػػػػػػة ، 
وباألضػػػػػػػػػػػػافة الػػػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػػػدیـ القػػػػػػػػػػػػرو  ، یم ػػػػػػػػػػػػف للبنػػػػػػػػػػػػؾ أف یمػػػػػػػػػػػػن  العمیػػػػػػػػػػػػؿ المعػػػػػػػػػػػػروؼ لدیػػػػػػػػػػػػو بتأریخػػػػػػػػػػػػو 
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جیػػػػػػػػد ، حػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػحب بمػػػػػػػػا یزیػػػػػػػػد علػػػػػػػػى الرصػػػػػػػػید المتػػػػػػػػوفر فػػػػػػػػي حسػػػػػػػػابو الجػػػػػػػػاري بحػػػػػػػػد معػػػػػػػػیف األئتمػػػػػػػػاني ال
  أي ما یعرؼ بالسحب على الم شوؼ ویتقاضى البنؾ فائدة على الرصید المدیف.

تشػػػػػػػػػػمؿ األوراؽ التجاریػػػػػػػػػػػة ،  ػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف ال مبیػػػػػػػػػػػاالت والشػػػػػػػػػػػیؾ والسػػػػػػػػػػػند   خصدددددددددددم األوراق التجاريدددددددددددة :-3
اج األشػػػػػػػػػػػػػخا  الػػػػػػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػػػػػػ  ال مبیالػػػػػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػػػػػؿ موعػػػػػػػػػػػػػد فبالنسػػػػػػػػػػػػػبة لل مبیػػػػػػػػػػػػػاالت مػػػػػػػػػػػػػثال یحتػػػػػػػػػػػػػ األذنػػػػػػػػػػػػػي ،
. لػػػػػػػػػػذلؾ یلجػػػػػػػػػػأوف الػػػػػػػػػػى البنػػػػػػػػػػؾ التجػػػػػػػػػػاري  جيػػػػػػػػػػة یم ػػػػػػػػػػف أف تػػػػػػػػػػدفع ثمػػػػػػػػػػف ال مبیالػػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػػدائف  ااسػػػػػػػػػػتحقاقي

حصػػػػػػػػؿ نظیػػػػػػػػر ىػػػػػػػػذه العملیػػػػػػػػة علػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ  معػػػػػػػػیف مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ خصػػػػػػػػـ مبلػػػػػػػػ  یو قبػػػػػػػػؿ موعػػػػػػػػد األسػػػػػػػػتحقاؽ 
 مف ال مبیالة 

عمػػػػػػػػػالل الیػػػػػػػػػدر وف ال یفیػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي یػػػػػػػػػدیروف اف  ثیػػػػػػػػػرا مػػػػػػػػػف ال القيدددددددددام بخددددددددددمات األوراق الماليدددددددددة : -4
بيػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػواليـ . و  یػػػػػػػػػػػؼ توظػػػػػػػػػػػؼ لتجلػػػػػػػػػػػب ليػػػػػػػػػػػـ أرباحػػػػػػػػػػػا . فقػػػػػػػػػػػد لعبػػػػػػػػػػػت البنػػػػػػػػػػػوؾ دور المسػػػػػػػػػػػتثمر ، أي 
القیػػػػػػػػػػػػػػػاـ بوظیفػػػػػػػػػػػػػػػة ) امػػػػػػػػػػػػػػػیف األسػػػػػػػػػػػػػػػتثمار ( أي بیػػػػػػػػػػػػػػػع و شػػػػػػػػػػػػػػػرال األوراؽ المالیػػػػػػػػػػػػػػػة  األسػػػػػػػػػػػػػػػيـ والسػػػػػػػػػػػػػػػندات 

العمػػػػػػػػػػػػػالل عػػػػػػػػػػػػػف  الح ومیػػػػػػػػػػػػػة وأذونػػػػػػػػػػػػػات الخزینػػػػػػػػػػػػػة وأسػػػػػػػػػػػػػناد القػػػػػػػػػػػػػر  ، محققػػػػػػػػػػػػػة ارباحػػػػػػػػػػػػػا طائلػػػػػػػػػػػػػة یعجػػػػػػػػػػػػػز
 تحقیقيا مف خالؿ ایداع امواليـ بالمصارؼ 

 اصدار خطابات الضمان :-5

یعتبػػػػػػػػػر خطػػػػػػػػػاب الضػػػػػػػػػماف بمثابػػػػػػػػػة تعيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ البنػػػػػػػػػؾ التجػػػػػػػػػاري بتسػػػػػػػػػدید مبلػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػیف نیابػػػػػػػػػة       
عػػػػػػػػف عمیلػػػػػػػػو الػػػػػػػػى الجيػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتفیدة عنػػػػػػػػد الطلػػػػػػػػب ، فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة عػػػػػػػػدـ قیػػػػػػػػاـ العمیػػػػػػػػؿ األیفػػػػػػػػال بألتزاماتػػػػػػػػو 
للجيػػػػػػػػػة المعنیػػػػػػػػػة . وتقػػػػػػػػػـو المؤسسػػػػػػػػػات الح ومیػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػادة بطلػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذه الضػػػػػػػػػمانات مػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػار یف فػػػػػػػػػي 

مػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تعلػػػػػػػػػف عنيػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػذه المؤسسػػػػػػػػػات لتنفیػػػػػػػػػػذ مشػػػػػػػػػػروعات معینػػػػػػػػػة وذلػػػػػػػػػػؾ لضػػػػػػػػػػماف المناقصػػػػػػػػػات العا
جدیػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػار یف فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذه المناقصػػػػػػػػػػػات و ػػػػػػػػػػػذلؾ لضػػػػػػػػػػػماف مػػػػػػػػػػػف رسػػػػػػػػػػػت علیػػػػػػػػػػػو المناقصػػػػػػػػػػػة األیفػػػػػػػػػػػال 

 بألتزاماتو التعاقدیة تجاه الجية المستفیدة 

 اصدار دفاتر الشيكات :-6

تقػػػػػػػػػػػػدـ البنػػػػػػػػػػػػوؾ التجاریػػػػػػػػػػػػة خدمػػػػػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػػػػػة لعمالئيػػػػػػػػػػػػا و ذلػػػػػػػػػػػػؾ بتػػػػػػػػػػػػوفیر أداة  یػػػػػػػػػػػػر م لفػػػػػػػػػػػػة لتسػػػػػػػػػػػػویة      
المػػػػػػػػػػػػدفوعات وىػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػی ات الشخصػػػػػػػػػػػػیة . حیػػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػػتـ تسػػػػػػػػػػػػویة الصػػػػػػػػػػػػفقات التجاریػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػف طریػػػػػػػػػػػػؽ 

ویعػػػػػػػػػرؼ الشػػػػػػػػػػیؾ بأنػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػر ، اسػػػػػػػػػتخداـ الشػػػػػػػػػػی ات التػػػػػػػػػػي تعتبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ا ثػػػػػػػػػػر ادوات سػػػػػػػػػػداد المػػػػػػػػػػدفوعات 
ذي یصػػػػػػػػػدره ویطلػػػػػػػػػب فیػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف البنػػػػػػػػػؾ دفػػػػػػػػػع مبلغػػػػػػػػػا معینػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػى  تػػػػػػػػػابي موقػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػخ  الػػػػػػػػػ

 .الشخ  المعیف أو الى حاملو 


