









 


         



     
   



         
 




   

   




 يمدير مركز أحباث االقتصاد اإلسالم            
حممد علي القري. د                                     



 

 فهرس املوضوعات

  فصل متهيدي



 

 
 
   أساليب التمول -١

 



 


 
 
 ................... .. أساليب التمويل -٢

 
 


 


 
 

 
 




 



– 

   أساليب االستثمار -٣



 

 
   ةأساليب اخلدمة املصرفي -٤

 


 


 
   تبعض اإليرادا -٥

 
 


 
  ةاخلامت

  املراجع
 كتابات للباحث حول املوضوع



 

 فهرس اجلداول
   الصفحة                                                               العنوان                                   الرقم

 
 
 


 
 

  

  

 
 
 



– 

 فصل متهيدي
 دمةمق


          
 










 

 )١(جدول رقم 
املصارف اإلسالمية اليت مألت االستمارة

 سنة التأسيس البلد  املصرف 
















 


   

            













            



  الربا واحملرمات األخرى
    

 

  

 


 

            
 



– 

 

 

 


  افآت أعضاء هيئااالفتوى والرقابة الشرعية ومك












    

      

 
         


         

         







 

           
            




           


         

          


   





         
          



          





             








– 

 )٢(جدول رقم 
 املصارف اإلسالمية اليت فيها رقابة شرعية

توجد هيئة  املصــــرف
 رقابة

مل تذكر  ال إجابة ال توجد العدد
 أمساؤهم




















 

  



 

 )٣(جدول رقم 
 أمساء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية

  املصــرف


    





   


 



 




 
  مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

    


 










– 

    
 

 


  






    
          





 . 


 . 


 . 




 . 

                                                        





 

 




 

      





   










 

 

                                                        


 











– 






 أساليب التمول -١
          






 
 . 


  الودائع١-١
  الودائع غري االستثمارية ١-١-١




             
   




                                                                                                                                        










 

 )على أساس املضاربة(ارية الودائع االستثم ٢-١-١ 



           


             

       
 









    


             
 

    


 


 

                                                        




– 


    

 




 

           
             

   


 

     
            

            
 

         



 

                                                        















 







 )٤(  رقمجدول
 ضمان الودائع

ضمان  املصرف
 األصل

ضمان حد أدىن 
 من الربح

ضمان نسبة من 
 الربح







–










  

 




          
              





– 

 )٥(  رقمجدول
 )املودعني(املضاربة مع املمولني 

 
 املصرف

 حتميل املصاريف على املودعني

املصاريف  
 اإلدارية

آت أعضاء مكاف
 جملس اإلدارة

مكافآت هيئة 
 الرقابة الشرعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



  صعوبات املضاربة بني املودعني واملصرف ٢-١
  بالنسبة للمصرف -أ

            





 



 

٦( جدول رقم( 
 احتياطي خماطر استثمار الودائع

 
 املصرف 

ل االحتياطي ام يقتطع االحتياطي االحتياطي
 عند التصفية

 





























            



 











– 

  بالنسبة للمودع -ب
      

             
           



 أساليب التمويل -٢


 . 

  الشركة واملضاربة ١-٢
 




 


    


   







           


  




 

 














 

    




          







   


                                                        






– 

 )٧( قم رجدول
 املضاربة مع املتمولني

 تقومي البضاعة املصرف 
 بالقيمة السوقية بالقيمة الدفترية 

















 
  صعوبات الشركة واملضاربة بني املصرف واملستثمرين ٢-٢
  بالنسبة للمصرف -أ

            
            


       



          

           




 

 )٨(  رقمجدول
 املراحبة

  مكان تسليم البضاعة
يف خمازن  صرف امل

 املصرف
يف خمازن 

 البائع
 آخر



















  بالنسبة للمستثمرين -ب


           
       



  البيع بالتقسيط ٣-٢ 




  


                                                        
 





– 

 )٩ ( رقمجدول
 م١٩٨٩توظيفات بعض املصارف اإلسالمية 

 )باملاليني(
 



 



 

              




  عجيلللت) احلطيطة(= الوضيعة  ٤-٢










  

      


  خصم األوراق التجارية ٥-٢





            




                                                        




– 

  املراحبة لآلمر بالشراء ٦-٢
      

  




             
  

 
  


 

            








 

                                                        


   






               





 

  البيع اإلجياري والتمويل اإلجياري ٧-٢









  

 







:املبدأ األول
 

: املبدأ الثاين


           


:املبدأ الثالث  


                                                        









– 

: املبدأ الرابع

:املبدأ اخلامس


:املبدأ السادس









         
 

           





         



  املشاركة املتناقصة ٨-٢


         
 

                                                        




 

 )١٠(جدول رقم 
 اإلجيارة التمويلية







 
 املصرف 
 





















































































































– 

 )١١(جدول رقم 
 تطور نسبة عمليات املراحبة واإلجارة بالنسبة موع التوظيفات

 املصرف



























































 



















 









          



        



                                                        






– 

 )١٢(  رقمجدول
 املشاركة املتناقصة

   
 املصرف 

 


 




 


 


 


 


 

        


 
       

        
        
        
        
        
        
        

        
        

 
  التمويل العقاري ٩-٢

 



 


       


         






 


 


 

 )املتبادلة(= القروض املتقابلة  ١٠-٢


   


 

           


             




 

                                                        



              


             


        




         
  





– 

  التمويل على أساس املعدل العادي للعائد ١١-٢
           

  









 ستثمارأساليب اال -٣
  شراء وبيع الذهب والفضة ١-٣

 
           













                                                        


          





 

  شراء وبيع السلع ٢-٣







                





  راق املاليةشراء األو ٣-٣
          



   

     


  

            
  

 
 

 

                                                        
            





– 





       



  
          


  املراهنة على الصعود واهلبوط ٤-٣





           


 أساليب اخلدمة املصرفية -٤
  حتصيل األوراق التجارية ١-٤






  بطاقة االئتمان ٢-٤



     

                                                        




 

         








    

      














      




                                                        






– 




 . 


 . 

 : 
 . 
 . 
 . 
 . 



 : 

  . 

 


 

 



 . 


          


     



 


 . 

 







 

   

 . 

       
Debit Card 

           
 . 


 

 )خطابات الضمان(الكفاالت  ٣-٤





                                                        

           

  
 



– 




 . 




             
 . 


             




            

              
 . 


 . 


 


 . 

           


 . 

                                                        




 

 


 . 

  احلواالت والسفاتج ٤-٤





              
 

           
 


 

 
 




 

                                                        






             








– 


. 

  رفالص ٥-٤
 . 

             


 . 




 





       

 . 




 . 


     




 . 



 

 )١٣(جدول رقم 
 التجارة بالنقد األجنيب والذهب والفضة

الشراء  ألجل على اهلامش نقـداً املصـــرف
 املوازي

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 بعض اإليرادات -٥

  رسوم اخلدمة ١-٥
    


 . 

             
             

 . 


 
 
 

                                                        




– 


        



 . 

  فوائد األموال املودعة يف اخلارج ٢-٥



         

 . 


        
        

 . 

  التعويضات املفروضة على املدين املماطل ٣-٥
           


 

     
         

 

                                                        




 



 

 )١٤(جدول رقم 
 حسابات مع املصارف األخرى

 املصـــرف الفائــــدة املصارف األخرى
تصرف يف املصاحل  تقبض ال تقبض أجنبية حرة حملية

 العامة واخلريية
       


 
   

 
     
     
       
       
–       
–       
       

–     
     




   
 


        

         


 

                                                        
    








– 

         


 







 . 




 )١٥(جدول رقم 
 راءات مواجهة املماطلة يف وفاء القروضإج

 آخر إجراء قانوين غرامة مالية أقناع أديب املصـــرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        






 

 اخلامتة
    
          


      

         
 . 







 

          
 . 

        

 . 

  
 . 

 
 . 




 . 



– 




 




 . 

 
Debit Card 

   
 

       
 . 

 
 . 

     
 . 

             
 . 

 
 . 

        
  

 . 



 


 . 




 . 

 املراجع
 . 
 . 


 
 . 


 

          
. 

 . 
 . 

 . 


 . 
 . 


 . 
 . 

 . 


 . 
 . 
 . 



– 


 . 




 
 . 

 . 
 . 

 . 
 . 

 . 

 . 


 



 . 
 . 


 . 
. 


 . 


 . 


 . 
 . 

 



 

 كتابات للباحث حول املوضوع
  كتب وحبوث

  . 


 . 
 . 
 . 
 . 
 . 

 . 

 . 


 

  مقاالت
  الكويت -يف جملة الوعي اإلسالمي

 . 


 . 


 . 

 الكويت -يف جملة املسلم املعاصر
 

  الكويت -يف جملة النور
 

 . 


 . 



– 

  اخلرطوم -يف جملة املال واالقتصاد
 . 

  حةالدو -يف جملة األمة
 . 
 . 
 . 

  دمشق -ميف جملة حضارة اإلسال
 . 
 
 . 
 . 
           
 . 

  بريوت -يف جملة األمان
 .
 . 


 . 

 . 

  الكويت -يف صحيفة الوطن
         
 . 

  غري منشور
 

          
 . 



 

  ترمجة ومراجعة
 

 . 
 

 . 
 


 . 


 . 

  تعقيبات على أوراق مقدمة إىل ندوات


             
 . 

          


 . 




