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Abstract
Banking services meet the potential needs of society over diversified
perspectives in terms of consumer, corporate, investment, agriculture,
microfinance and central banking. Further, these services fulfil the credit
shortage, protect the money and share credibility in international banking as
well. The banking sector has developed over the time gradually offering
banking services according to the need of time. Moreover, there are sound
evidences in the era of ignorance, at time of beloved Prophet Muhammad
PBUH and later in Umayyad and Abbasids time onward on banking services.
In context of Pakistan, there is prevailing dual banking system; conventional
and Islamic banking offering a variety of banking services. This study
investigates the banking services with historical review and concludes all of
them on banking services offered in Pakistan.
Keywords: Banking Services, Banking History, Dual banking system,
Conventional and Islamic banking
ً
ً
) لغةواصطالحاBanking Services(تعريفالخدمةالمصرفیة
ً
هي مركب:قبلالخوضفيالتعريفاللغوي واالصطالحيأريدأنأشرحالكلمةتحليال باعتبارأجزائه؛ وأقول
ً وكلجزء منها لها.توصيفيمنالموصوف والصفة
: بيانهافيمايلي.معنىمستقلعنالمعنىاالصطالحي
ً
1ً
) لغةService(تعريفكلمةالخدمة:ّأوال
ََ
) کلمة الخدمة بالکسر (االسم) وبالفتح (المصدر،  وهي من خد َم،  وهي المساعدة،الخدمات جمع خدمة
ََ
َّ
َمصدر َخ َد َم ی
ُ خد
 أي جعله خاد ًما أو سأله أن:واختد َمه،واستخدمه،ه
 وخد َم، خدمه أي قام بحاجته؛وأخدمه:يقال،
م
ِ
ٌ
ََ
ّ
َّ
يخد ُم اآلخرين ويفيدهم وينفعهم في
ِ  وهو من:  والخدام (مبالغة في الخادم)جمع خادم،الخدام:  والخد ُم،یخدمه
 ألنه یجری مجری األسماء غیر المأخوذة من،أمورهم مهما كانت؛ وکلمة الخادم یصدق علی الذکر واألنثی
َ َ َُ ََ
َْ
لحلقة
 ا: الساعة من لي ٍل أو نهار؛ والخدمة: ومنه الخدمة. خادمة: ويقال لألنثی في لغ ٍة قلیل ِة االستعمال،األفعال
َ
.المحكمة
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السالمية يف ابكستان
اخلدمة المرصفية يف المصارف التقليدية إ
وكلمةالخدمةترادفهاکلمة( )Serviceفياللغةاإلنجليزية؛وهيربما مأخوذةمنكلمةفرنسية (
ً
ْ
فضل،ه َّ
دية ،منحة ،عناية
كثيرة لغةمثل :مساعدةأو
معان ٍ
)serviceأوالطينية ()servitium؛ وتستعملفي ٍ
واهتمام.
ً
ً
ثانيا:تعريفكلمة الخدمةاصطالحا
ً
لقد وردتتعریفاتمتعددةعنالخدمةاصطالحا؛ ويالحظ بأنهالیخرجالمعنیاالصطالحیعن
ّ
اللغوي؛
المعنی
ً
ً
أمااآلنفنذکر لك بعضامنتعریفات الخدمةاصطالحا :
2
 .1إنهاتمثل عمالأوتسهیالتتقودللمساعدةفيإنجازاألعمالمقابلأجر معین.
 .2نشاطیرافقهعددمنالعناصر غیرالملموسةوالتيتتضمنالتفاعلمع العمالء(الزبائن)أومع
3
خاصیةالحیازة(االمتالك)ولیسنتیجةالنتقالهاللمالك.
 .3إنهاعبارةعنتصرفاتأوأنشطةأوأداءیقدممنطرفإلیطرفآخر،وهذه األنشطةتعتبرغیر
ملموسةوالیترتبعلیهانقلملکیة أيشیءکماأنتقدیمالخدمةقدیکونمرتبطاأوغیرمرتبطبمنتجمادي
ملموس.4
5
 .4الخدمة:هيأداءلنشاطموجة إلشباع حاجاتالمستفيدين
 .5التعريفلدىالباحث:
أونشاطأومنجانبإلىجانبآخر يبتنيعلىأساسالمساعدة
الخدمةأمرغير مرئي،هيعبارةعن تصرف
ٍ
معين ،وقديرافقه أجر.
والتسهيلفيإنهاء ٍ
عمل ٍ
ً
ثالثا:التأمالتفيالتعريفات
ترشدناهذهالتعريفاتإلىمالمح،منها:
ٌ
لطرفآخر.3.إنهنشاط
نشاط .2.إنهاتبتنيعلىالمساعدة والتسهيل ٍ
.1هيعبارةعنتصرفأو ٍ
يرافقه ٌ
عددمنالعناصر غيرالملموسة.4.وإنتقدیم الخدمةقدیکونمرتبطاأوغیرمرتبط بمنتجمادي
ملموس.5 .إنهاأمرغيرمرئي.
ً
6
رابعا:أنواعالخدمة
ّ
عدةأقسام ،وذلك ً
ّ
بناءعلىمعاييرعديدةُ ،
المادي ،وطبيعةالمجالالذي
كالمقابل
تنقسمالخدماتإلى
ُتقدمخاللهالخدمة ،وطبيعةالقائمينعليها،ويمكنتقسيمها حسبالعديدمناألسس ومنأهمهااألسس
التالية:
ّ
التقسيماألول:خدماتحسبالزبون
وهوينقسمإلىنوعين:
ً
ّأوال :الخدمات حسب المستهلكين :وهي خدمات مختلفة تقدم للزبائن كالتأمين على الحياة والسياحة وحالقة
الشعرلهذاسميت بالخدماتالشخصية.
ً
ثانيا :الخدمات حسب المنشـــــــآت :وهي خدمات مختلفة تقدم في األعمال (المنشآت) ،كما يجري
االستشاراتاإلدارية.
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ِ
التقسيمالثاني:خدماتحسبدرجةاالعتماديةفيتقديمالخدمة
وهوينقسمإلىنوعين:
ً
ّأوال:خدماتتعتمدفيتقديمها علىاإلنسان بدرجة كبيرة.
ً
ً
ثانيا:خدماتتعتمدفيتقديمهاعلىالمكائن واآلالتبدرجة كبيرة .فالطبيبالنفسيمثال اليحتاجإالإلى
عددقليلمنالمعدات.بينماالطياريحتاجإلىمعداتغاليةالثمنوهيالطائرةوتوابعها.
التقسيمالثالث :خدماتحسبأهميةحضورالمستفيدمنالخدمةإلىأماكنتقديمها
وهونوعان:
ً
ّأوال:خدماتتتطلبحضورالمستفيدألماكنتقديمالخدمة.
ً
ثانيا:خدماتالتتطلبلحضورالمستفيدألماكنتقديم الخدمة
التقسيمالرابع:خدماتحسبدوافعمقدمالخدمة
وهوينقسمإلىنوعين:
ً
ّأوال:خدماتتقدم بدافعالربح:
وتشملالخدماتالمدفوعةاألجر،كالخدماتالسياحيةالتيتقدمهابعضالمكاتب،ويتحملهاعلى
األغلب ُ
المرشدالسي ّ
بلدما،
احي ،وتنحصر مهمتهفيتعريفالسائحعلىاألماكناألثرية والتاريخيةفي ٍ
واصطحابهإلىالمطاعم واألماكنالترفيهية ضمن جول ٍة سياحي ٍة كاملة،
ً
ثانيا:خدماتتقدم بدوندافعالربح:
والخدماتغيرالربحيةالتي ُتقدمهاالجمعياتاإلنسانية،أوالمنظمات اإلغاثيةالتييظهردورها
ً
ممراتآمنةلخروج
بارزا وقتالنكبات والكوارثالطبيعية،أوالحروب وتشملخدماتها:محاولةتوفير
ٍ
ً
المدنيينمناألماكنالمحاصرةإلىالمناطقاألكثرأمانا ،وتقديمالمعونةالمادية ،وتوفيرالملبس ،والمأكل،
وأدنىمتطلباتالحياةالعادية.
التقسيمالخامس:خدماتحسبالخبرةالمطلوبةفيأداءالخدمات
وهوينقسمإلىنوعين:
ً
ّأوال:خدمات مهنية.
ً
ثانيا:خدماتغير مهنية.
ً
ً
َّ
المصرفیة ( )Bankingلغةواصطالحا
تعريفكلمة
ً
ً7
ّأوال:كلمة"المصرفية"لغة
معان متعددة مثل:الرد(أي ردالشيئ
المصرفية :من الصرف ،وكلمة الصرف تطلق في اللغة على عدة ٍ
ْ ً 8
ّ
بغيره)،والتحول ،و الحيلة ،ومنه قوله تعالى(:فما تستطيعون صرفا) وصرف
من حالة إلى حالةأوإبداله
ً
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ّ
ْ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ّ
مصرفا؛والصيرف:صراف الدراهم،
الحديث :أن يزاد فيه َويحسن.و منه المص ِرف :مكان الصرف ،وبه سم ّي البنك ِ
َّ ْ ُ
َ
ْ
ُ
ّ
ّ
َ
ّ
جيدها من رديئها ،والصير ِفي  :هو الصي ِرف
وهو َ َمحترف حرفة الصرافة -أي استبدال النقود ،ونقدها – ليتبين ِ
ّ
والص ّراف.و في اصطالح الفقهاء الصرف هو :بيع األثمان؛أو بيع الثمن بالثمن أو هو:البيع إذا كان كل واحد من
عوضيه من جنس األثمان9.وعلم الصرف :هو علم خاص معروف في اللغة العربية ،تعرف به أبنية الكالم
واشتقاقه.
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اخلدمة المرصفية يف المصارف التقليدية إ
ً
َّ
المصرفيةاصطالحا
ثانيا:كلمة
ً
10
كلمةالمصرفيةمنسوبةإلىالمصرف ،وهياصطالحا":تلكالخدماتالتيتقوم بهاالبنوك للعمالء"
ً
ً
ثالثا:كلمة المصرفيةاصطالحالدىاالقتصاديين
ً
وفيلغةاالقتصادتطلقعلىمبادلةعملةوطنية بعملةأجنبي ٍة()Exchange؛وتطلقأيضاعلى سعر
المبادلة.
ً
رابعا:تعريفالخدمات المصرفیة()Bank Services
الخدمات المصرفية ّ 11
تصنف في قائمة المنتجات غير الملموسة؛ و مفهوم الخدمة المصرفیة
ً
ً
الیختلف کثیرا عن مفهوم االصطالحي للخدمة عامة حیث أنها نشاط یحصل علیه العمیل من األفراد أو اآلالت
التيتقدمخاللهاّ ،
وإنمستویاإلشباع یرتبط بمستویأداءاألفرادأواآلالت.12
وعرف بعضعلماءالمصارفالخدمةالمصرفيةكمايلي:
 .1هى األنشطة التى تقوم بهاالبنوك التجارية لمساعدة عمالئهافي أنشطتهم المالية و اجتذاب عمالء
جددوزيادةمواردهاالماليةبحيثالتتعرضعندأدائها ألينوعمنالمخاطرالتجارية.13
 . 2هي:عبارة عما يقدمه البنك للعميل من معلومات أو وسائل لتحقيق غرض نفعي أو الحماية من
14
خسارةمتوقعة.
ً
ً
15
.3هيالخدماتالتيتقوم بهاالبنوكعادة ،بهدفالربحأساسا.
.4التعريف المختارلدىالباحث( :وهوتعريفذكره أحدالباحثينالبارزين):
ّ
النفعي الکامن في العناصر
الخدمات المصرفية هي  :مجموعة من األنشطة والعملیات ذات مضمون
الملموسة وغیر الملموسة والمقدمة من قبل المصرف  ،والتي يدركها المستفيدون من خالل مالمحهاوقيمتها
ً
مصدراإلشباعحاجاتهم ورغباتهمالمالیة واالئتمانیةالحالیة والمستقبلیةوفيالوقت
المنفعية،والتي تشکل
ً
16
ذاتهتشكلمصدراألرباحالمصرف منخاللالعالقةالتبادلیةبینالطرفین .
ً
رابعا:التأمالتفيالتعريفات:نجدأنهذهالتعريفاتتتزينبمالمحعديدةمنها
ً
.1أنها غالبا تعتبر في قائمة المنتجات غير الملموسة .2.أنها عبارة عن مجموعة من األنشطة
والمنافع غیر الملموسة التي یعرضها المصرف للبیع .3 .أنها تتعدد و تتنوع إلى أقسام عديدة .4.هى عبارة عن
ٍ
األنشطةالتىتقومبهاالبنوك الجتذاب العمالء ومساعدتهم.5.وأنهاتبتنيعلىزيادةالمواردالماليةللبنوك.
ً
 .6وأنها تبتني أساسا على هدفالربح للمصارف التي تقدمها .7.وأنها تقدمها المصارف التجارية واإلسالمية
علىالسواء.
17
خصائصالخدمة
كلشئيكمايتميزعناآلخربتعريفه،كذلكيتميزبخصائصه،فيناسبليأنأذكرخصائص الخدمة
بطبيعتهاوهويتهاعنجميعمايماثلها.وتنسبللخدمةخصائص،وإنتنوعتالتقسیماتوالخصائص،وهي
كمايلي:
ً
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ِ
غیرملموسة)" Intangibilité "(:
.1
ً
ً
ّ
ً
إنها أمر مجرد عن المادة و لیس لها کیان مادي وإنما تمثل مجاال حسیا أو نظریا.وألنها غير ملموسة ولعدم
قدرة المصرف علي تقديم عرض ملموس للخدمة المصرفية فان الحكم النهائي علي ما يقدمه الموظف سوف
يرتبطبما يطلبهويتوقعهالعميلمنهذهالخدمة.
 .2التنوع
بشکل
الخدمات المصرفية تتنوع و تعدد بمعنی أنها لیست معیاریة أ ي غیر قابلة للقیاس ومتغیرة
ٍ
ّ
ّ
بجد على تقديم ً
مدى واسع للخدمات و المنتجات لمالقاة حاجات الزبائن
عال ،والمؤسسات المصرفية تعمل
ٍ
ٍ
ٍ
والعمالء.
 .3الحدوثوالتالزمیة)Inséparabilité( :
آنآخر وبمشارکةطالبالخدمة بالعملیة واالنتاج
آن ٍ
واحد وتستهلكفي ٍ
فالخدمةتحدثفي ٍ
واالستهالكللخدمةالمصرفيةخاصتانمتالزمتان.
 .4التالشيوعدمالبقاء)La périssabilité( :
إنهاغیرملموسة وذات خاصیةتالزمیةفال یمکنتخزینها وتتالشیبمجرد تقدیمها.
 .5عدمقابلیتهاللتملك
وبماأنهاغیرملموسةوتستهلك مباشرة ،فهيغيرمقابلةللتملك،ولکنقدینتجعنهانقلللمالکیة.
 .6استخدامالتقنياتالحديثةالمتطورة
تقدم ا لعصر الحديث في كل مجال و تسابق فاألنشطة المصرفية تتطلب استخدام أحدث التقنيات
لتنفيذها.
 .7إعدادوتدريبالكوادرالمختصة
يتطلب تقديم الخدمات المصرفية إعداد كوادر خاصة،وتدريب قدرات العاملين وتطويرها،مع سرعة
األداء و توفيرالكفاءة العالية والدقة في العمل.واليحصل هذا الهدف إال من خالل تبني سياسة واضحةومرنة في
هذاالمجال.
18
أنواعالخدماتالمصرفية
ً
باعتبارات مختلف ٍة و نواح عديدة ،وذلك بناء على معايير عديدة،
يمكن تقسيم الخدمات المصرفية
ٍ
ٍ
ً
ّ
ُ
المادي ،وطبيعة المجال الذي ُتقدم خالله الخدمة ،وطبيعة القائمين عليها،وأذكر بعضا منها فيمايلي
كالمقابل
:
ً
ّ
التقسيماألول:أنواعالخدماتالمصرفيةعموما
والخدماتالمصرفية بعمومهاتنقسمإلىثالثةأنواع:
ٍ
.1خدماتمعلوماتية.2 .خدماتتأمينية.3.خدماتالسكرتارية.
التقسيمالثاني:باعتبارمستوياتالخدمة
ويمكنالنظرللخدمةالمصرفيةمن ثالثة مستويات وهي:
195
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اخلدمة المرصفية يف المصارف التقليدية إ
األولى:الخدمة األساسية :وتمثل جوهر المنفعة التي يسعى إليها العميل من شراء الخدمات بعبارة
أخرى لماذا يقوم العميل بشراء هذه الخدمة؟ ويتعلق هذا الجانب بالمنافع أو الفوائد المترتبة بشراء
الخدمةالمصرفية.
الثانية:الخدمةالحقيقية:
وتعنيمجموعةاألبعادالخاصةبجودةالخدمة.
الثالثة:الخدمةاإلضافية:
وهي االهتمام الشخصي بالعميل والخدمة والكفالة أوالضمان مع االلتزام الشديد في تحديد الموعد
التسليم ،و التعهد باستيراد ثمن الخدمة إذ لم يكن العميل راضيا..الخ ،وتقدم هذه الجوانب مع الجانب
الملموسمن المنتجأكثرمنالجانبغيرالملموس.
19
التقسيمالثالث:باعتباراالئتمانوعدمه:وهونوعان
النوع ّ
األول:خدماتمصرفيةائتمانية:
هي خدمات يتم تنفيذها كعمليات استثمارية وهي بديلة للخدمات االئتمانية المحسوبة بالفائدة في البنوك
العاديةوهي:
المرابحة،واإلجارة (اإلجارةالمنتهية بالتمليك اإلجارةالموصوفة
بالذمة)،وبيعةالسلم،واالستصناع،والقرضالحسنوخدماتأخرى.
النوعالثاني:خدماتمصرفيةالتشملعملياتائتمانية
هي الخدمات المصرفية التي ال تتضمن عمليات ائتمانية ،فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية،و يتم أخذ
عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة ،وهي نفس الخدمات المؤداة في المصارف العادية،وتختلف معها في بعض
النقاط .مثل :الحسابات (الحسابات الجارية ــ الودائع ألجل)،والوكالة ( وكالة فيها تفويض من المودعين
باستثمار الودائع في أي مشروع ــ وكالة فيها تقييد من المودعين باستثمار ودائعهم في مشروعات محددة)،و
االعتماداتالمستندية،وخطاباتالضمان،والحواالت( .وهيعلىشكلالمثالالالحصر).
20
التقسيمالرابع :تقسيمالخدماتالمصرفيةباعتبارالمديونية
ّ
يمكن لناأننقدمالخدماتالمصرفية بهذااالعتبارإلىثالثةأنواع ،وهي:
ٍ
النوع ّ
األول :طابع المديونية :يغلب فيها على البنك طابع اآلخذ لألموال كمدين بها  ،وليس بالضرورةهنا أن يكون
ً
مقترضا،مثلاإليداعات بأنواعها.
كدائن بها ،وليسبالضرورةهناأنيكون
النوعالثاني:طابعالدائنية :يغلبفيهاعلىالبنكطابعاإلعطاء لألموال
ًٍ ً
ً
ّ
مقرضا ،وتعتبرخطاباتالضمان واالعتماداتالمستنديةغيرالمغطاة كلياأوجزئياعمدةالقسمالثاني.
النوع الثالث:مختلط أو مشترك بين الوصفين(الدائنية ـ المديونية) :هذا القسم يجمع الصفتين  :الدائنية
والمديونية.بقيةأنواع الخدمةتدخلفيهذاالقسم.
21
التقسيمالخامس :الخدماتالمصرفيةباعتبارالعمالء
وهو ينقسمإلىثالثةأنواع:
ٍ
ً
ّ
النوع ّ
األول :الخدمة المحايدة :هي الخدمة التي تقدم للعمالء الجدد الذين لم يتعاملوا مع المصرف مسبقا.مثل
تقديمخدمةاإلنترنتلطائفةمعينة منالناس.
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ِ
النوع الثاني :الخدمة البديلة :هي الخدمة التي تقدم للعمالء الحاليين الذين يبدلون توجهاتهم من خدمة إلى
أخرى.
النوع الثالث :الخدمة المكملة :هي الخدمة التي تقدم الجتذاب العمالء الجدد يتوقع منهم الحصول على
خدمات.
التقسيمالسادس:الخدماتالمقدمةمنالمصارفالتجارية
تتضمنالخدماتالبنكيةالتييقدمهاالبنكالتجاريإلىنوعين:
النوع ّ
األول :الخدماتالموجهة لقطاعاألفراد.
وهيكالتالي:أ .التحويالت:ب .خدمات البطاقات ج .صناديقإيداعاألماناتد .الحساباتالجارية :ر.بيع
وشراءالعمالت.
النوعالثاني:الخدماتالمقدمةللتجاروالشركات :أ.االعتمادالمستندي ب.التحصيلالمستندي
ج.خطاباتالضمان د.القرضالحسن.
وهذاهوالتقسيمالذياخترتهوجنحت إليهفيصياغةهذهالعجالةالمتواضعة.
22
أهميةالخدماتالمصرفية
ً
ً
ّ
ّ
مكونا هاما من مكونات العمل في أي بنك،وهي أساس العمل
وتعتبر الخدمات المصرفية ِ
ً
ً
المصرفي،بل إنها تعتبراآلن من أكثر األنشطة التي تنال االهتمام والتطوير ،وأصبحت مجاال رئيسيا للتنافس
فيمابينالبنوك.
ً
ً
يحتل أداء الخدمات المصرفية مكاناأساسيا بين وظائف البنوك اإلسالميةو التقليدية على السواء،
وتتسرع البنوك في تطوير هذه الخدمات وتنويعهاوابتكارها حسب رغبة العمالء و حاجاتهم و ظروف المجتمع
الذيتوجدفيه وتفتقركفاءةأداءالبنوكلهذه الخدماتإليأمرين:
ّأولهما:االنتشارالجغرافي لفروعالبنك بما يضمنتوزيعأنشطته وخدماته.
ثانيهما :صياغة سياسة متكاملة ألداء الخدمات المصرفية تقوم على إشباع االحتياجات الشخصية للعمالء
بمايؤدىإلى احتفاظالبنكلعمالئهواجتذابعمالءجددإلىدائرةالتعاملمعه.
23
الخدماتالمصرفيةفيالمصارفالتقليديةواإلسالميةفيجمهوريةباكستاناإلسالمية
تعد الخدمات المصرفية في المصارف بصف ٍة عام ٍة الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف  ،ووسيلة هامة
لجذب المتعاملين الجدد  ،والمحافظة على المتعاملين الحاليين ،فهي بوابة العبور للتعامل في أنشطة
المصرف المختلفة؛ كما ترجع أهمية الخدمات المصرفية إلي أن اإليرادات الناشئة عنها هي" إيرادات
بالمخاطر".
ّأما المصارف التقليدية في باكستان تقدم جميع الخدمات المصرفية السائدة التي تقدمها المصارف التقليدية
حين آلخر .فالمصارف التقليدية في باكستان تطلب عمولة مصرفية
العالمية ،والتي تستحدث وتتغير من ٍ
والفائدة على جميع الخدمات المقدمة من قبل البنك ،وتغير سياستها مع التغييرات العالمية في تقديم
الخدماتالمصرفيةوالمنتجات األخرى.
ًُ ّ
قدم كافة الخدمات المصرفية
وأما المصارف اإلسالمية العاملة في أنحاء باكستان فهي أيضا ت ِ
المماثلة التي يقدمها أي بنك تقليدي في باكستان أو في العالم .ويالحظ بأنالمصارف اإلسالمية في باكستان ال
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تقدم أية الخدمات المتعارضة مع أوامر ومقتضيات الشريعة الحنيفية ّ
الغراء ،وهي مستمدة بلجان الشريعة
ً
المشتملة على المختصين في مجال الفتوى في الشريعة اإلسالمية؛وعلى جانب آخرهي تخضع أيضا لرقاب ٍة
ّ
دة صارمة من المصرف المركزي للدولة(، )SBPوالتي تستخدم أسعار الفائدة ()Mark upفي تنفيذ تلك
مشد ٍ
الخدمات.
نطاقالخدماتالمصرفيةفيباكستان
ً
تقديمالخدماتالمصرفيةتطلبنوعيةخاصةمنالمؤظفينالعاملينالخبراء ،والذين لهم كفاءةعالية
ودرك تام مع وظيفتهم  ،والذين يتميزون بسرعة األداء والدقة في العمل وجودة عالية وقدرة فائقة في جذب
المتعاملين.وإنالخدماتالمصرفية تطلقفياألوساطالماليةعلىاعتبارين:
ّ
األول:كل األعمال التي تمارسها المصارف تعتبر خدمات مصرفية ،فشملت هذه التسمية جميع
األعمالالتيتزاولهاالمصارفوإنلمتكنخدمةمصرفية حقيقية.
الثاني :يقتصر مفهوم الخدمات المصرفية على الخدمات التي تتعلق بالنقود وأعمال الصيرفة
االعتيادية من التحويل المصرفي و بيع العمالت و تحصيل الشيكات و غير ذلك مما اليدخل ضمن األنشطة
اإلقراضيةأواالستثمارية.
ّ
يقول أحد الباحثين"هناك مدخالن لتحديد مفهوم الخدمة المصرفية:يقوم األول منهما على أن كل تلك
األعمال التي تقوم بها البنوك تعتبر خدمات مصرفية.و أما المدخل الثاني  :فيقوم على تقسيم أعمال
ّ
االعتباراألول؛ والعالقة بينالخدمة والعملعموم وخصوص،والعمل أعممنالخدمة.
البنك"24والراجحهو
ويقولالدكتورغريبالجمال":وتشملالخدماتالمصرفيةجميعاألعمال التييقومبهاالمصرف
ً
ويستهدفمنهاخدمات عمالئه وإرضائهم،حتى ولو كانبدونمقابل،ألنه حقيقة غيرمتبرع ،فهو يستهدف
ٍ
ً
25
زيادةعملياته بصفةعام ٍة ،فضالعن أنه ليسمنطبيعتهالقيامبأعمالالتبرعأوالتفضل".
ّ
التطورالتاريخيللخدماتالمصرفيةفيالمصارفاإلسالمية:
ً
26
ّأوال:أيامالجاهلية :

بطاحمكةالمكرمة:
ً
ّ
ً
ّ
وجدنا مكة المكرمة تلعب دورا بارزا في االئتمان المصرفي في تلك األيام ،ألنها كانت واحة السالم
ً
ًّ
ً
جانب آخر .وكانت القوافل التجارية تغادر مكة شماال
جانب ومركزا تجاريا في الجزيرة العربية من ٍ
واألمان من ٍ
ً
ً
في الصيف وجنوبا في الشتاء ،فكانت رحلتي الشتاء والصيف كما أشار إليه القرآن الكريم مشيرا إلى أهميتها
في بدايةسورةقريش .27
وكان العرب يتعام لون بالدينار الروماني الذهبي (من الشام) و الدرهم الفضي الفارسي(من العراق)
والدرهم الحميري (من اليمن) وكان هذا التعامل يجري على أساس الوزن .وهو يعرف اليوم ب "المبادالت
الخارجية")Foreign Exchange.(.
والباحث في التاريخ يرى ثالث أنواع من الخدمات المصرفية في تلك األيام ،وهي .1 :الودائع .2 ،
المضاربة.3،التعاملالربويفيالقروض.
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ِ
ً
ثانيا:أيامبزوغ الفجراإلسالمي:28
تمتد جذور الخدمات المصرفية اإلسالمية من حيث المبدء إلى العهد النبوي الميمون .و كان الرسول
ّ
صلىاهللعليه وسلم يقبلالودائع ُ
واشت ِه َر بالصدق واألمانة قبلالنبوة و ِلقبباألمين،وكانأهلمكةيودعونلديه
َّ
َّ َ
ً
َ
األموال واألمانات  ،و كلف سيدنا عليا  -رضي اهلل عنه – ليلة الهجرة برد الودائع إلى أهلها  ،وحيث كان الناس
ّ
يودعون األموال لديه عليه الصالة والسالم ،أو لدى أبو بكر الصديق (ر ضي اهلل عنه) أول الخلفاء الراشدين بعد
ّ
ّ
ذلك .ورفضالقرآنالكريمالرباواعتبرهمحاربة معاهلل والرسول (صلىاهللعليه وسلم).
ودائعالزبير بن ّ
العوام –رضياهللعنه:-
وكانالزبيربنالعوام –رضياهللعنه-يستودعاألموالعلىسبيلالسلفأيدين بال فائدة.وورثمنه
نجله عبداهللهذهالمعامالتبلوزادعليها وكان يصدرتحويالتماليةبينمكةوالعراق .وسمىبعض
الباحثينهذهالعملياتب"بنكالزبير".وكانابنعباس –رضياهللعنهما-يفعلمثلما يفعلالزبير(رضي
اهللعنهمأجمعين).
29
صكوكمروانبنالحكم:
وانتشرتصكوكالبضائعفيالتعاملفيعهدمروانبنالحكمالخليفةاألموي؛وهكذااستمر
المسلمونفيممارسةاألعمالالمصرفية وتطويرهافيالعصورالتي بعدذلك.
ً
ثالثا:الخدماتالمصرفيةفيالبنوكاإلسالميةفيالعصرالحديث:30
و الخدمات المصرفية اإلسالمية بصورتها الراهنة تبلورت في نهاية الستينات من القرن الماضي،
عندما عملت عدة دول إسالمية على وضع الفكرة موضع التنفيذ؛ حيث بدأت بعض أشكال الخدمات المصرفية
اإلسالمية بالظهورفيالسبعيناتفيالقرنالماضي.
ً
وخالل فترة الثمانينات من القرن الماضي ،القت الخدمات والنشاطات المالية اإلسالمية اهتماما
ً
واسعا شمل األكاديميين والمتخصصين .وبدأت العديد من الجامعات والمعاهد(منها جامعات بارزة في
أوروبا وأميركا) بتدريس أسس الخدمات المصرفية اإلسالمية وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث وتم عقد
ّ
وتخصصت العديد من مراكز األبحاث باألسس
الكثير من المؤتمرات والندوات في مختلف المدن العالمية،
ً
االقتصادية اإلسالمية مركزة على الشؤون المالية والمصرفية .وقامت بعض هذه المراكز بنشر المجالت
ّ
المتخصصة موفرة بذلكمنصة لتبادلاألفكار ونشرالمعلوماتحولالعالم.
األكاديمية
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دار املناهج ص  19؛ نقلً عن رسالة ماجستري بعنوان (العوامل املؤثرة  -يف قرارات تسعري (دراسة ميدانية))
للباحث ساطح سعدي شملخ  ،قدمت يف 1429هـ2008 /م الجامعة اإلسلمية ـ غزة (فلسطني) ص .23
تيسري العجارمة،التسويق املرصيف 2005م عامن دار الحامد للنرش والتوزيع ص17؛ نقلً عن (العوامل املؤثرة)
ص 23؛ ونقلً عن السندي عامد الدين :أثر طرق تسعري الخدمات املرصفية عىل اإليرادات يف املصارف
السودانية خلل الفرتة 2005-2000م رسالة ماجستري قدمت لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 1428هـ/
2007م ص.9
أحمد 2007م ص8؛ نقلً عن (العوامل املؤثرة) ص 23؛ عوض
بدير الحداد ،تسويق الخدمات املرصفية القاهرة البيان للطباعة والنرشوالتوزيع 1999م ص48؛ السندي :أثر
طرق تسعري الخدمات املرصفية عىل اإليرادات ص.9
عبده الناجي ،السيد ،تسويق الخدمات املرصفية األسس و التطبيق العميل يف البنوك 2003م بريوت
اتحاد املصارف العربية ص 20نقلً عن السندي :أثر طرق تسعري الخدمات املرصفية عىل اإليرادات ص9
املصادر السابقة.
املعجم الوسيط 533/1؛ محمد ِعام َرة دكتور :قاموس املصطلحات االقتصادية ط1430 1هـ2009/م القاهرة
دار السلم ص 186-185و ص190؛عيل الجمعة :معجم املصطلحات االقتصادية واإلسلمية ط 1
1421هـ2000/م الرياض مكتبة العبيكان ص.352
الفرقا ن.19:
ابن عابدين ،محمد أمني :رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار ط1424 2هـ2003/م
بريوت دار الكتب العلمية 520/7؛ ابن الهامم محمد بن عبد الواحد:رشح فتح القدير ط 1397 2هـ1922/م
بريوت دارالفكر .133/7
لجنة من املثقفني:موسوعة فتاوى املعاملت املالية ط1431 1هـ2010/م القاهرة دارالسلم .24/ 12
الخدمات املرصفية Bank Services :
املصدر السابق . 24/12
د/حسن حسني :عقود الخدمات املرصفية ط 1986م (بدون بيانات نارش) ص 50؛رساج محمد أحمددكتور :
النظام ملرصيف اإلسلمي 1410هـ1989/م القاهرة دار الثقافة للنرش والتوزيع ص 363موسوعة فتاوى املعاملت املالية.24/12
عيل الجمعة  :مرجع سبق ذكره ص.229
عبد الرزاق رحيم جدي ،الهيتي ،املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسلمية القسم الرشعي 445/5؛ :املصارف
اإلسلميةبني النظرية والتطبيق ط1998 1م عامن (األردن) دار أسامة للنرش والتوزيع ص .256
تيسري العجارمة :التسويق املرصيف ص32؛ نقلً عن (العوامل املؤثرة) ص 24؛ و عن
السندي ،أثر طرق تسعري الخدمات املرصفية عىل اإليرادات ص.11
تيسري العجارمة ,التسويق املرصيف( ,عامن :دار الحامد للنرش والتوزيع2005 ,م) ص 33 -31؛ عوض بدير
الحداد ,تسويق الخدمات املرصفية( ,مرص :البيان للطباعة والنرش19999 ,م)؛ محمود جاسم الصميدعي,
ردينة عثامن يوسف ,التسويق املرصف مدخل اسرتاتيجي كمي تحلييل ,ط( ,1عامن :دار املناهج للنرش,
2001م)
ص65؛ نقلً عن (العوامل املؤثرة) ص  23ومابعدها؛ و نقلً عن السندي :أثر طرق تسعري الخدمات املرصفية
عىل اإليرادات ص .13- 10
عىل الجمعة :معجم املصطلحات االقتصادية واإلسلمية ص 117وص 229؛ واملصادر السابقة.
فؤاد محيسن(دكتور)،أساسيات العمل املرصيف اإلسلمي ص( 73اإلنرت نت).
عبد الحميد محمود البعيل دكتور :االستثامر والرقابة الرشعية ط 1991 1م1411/هـ القاهرة مكتبة وهبة ص
( 40بترصف).
العوامل املؤثرة املرجع السابق ص .54
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رساج ،النظام املرصيف اإلسلمي ص  361املرجع السابق؛ طلعت أسعد عبد الحميد دكتور :أساسيات إدارة
البنوك ط1986 1م بدون بيانات نارش ص.220
فؤاد محيسن:أساسيات العمل املرصيف اإلسلمي ص( 73اإلنرت نت).
الغريب نارص دكتور  :أصول املرصفية اإلسلمية القاهرة دار ابولولؤ ط 1417 1هـ1996/م ص .187
غريب الجامل دكتور :املصارف واألعامل املرصفية يف الرشيعة اإلسلمية القاهرة داراالتحاد العريب ص .35
الغريب نارص (د) :أصول املرصفية اإلسلمية ص 6؛العجلوين محمد محمود(د) :البنوك اإلسلمية أحكامها
ومبادئها وتطبيقاتها املرصفية عامن(األردن) دار املسرية ط1429 1هـ 2008 /م ص .67
القريش :اآليتان رقم  1و .2
مالك بن أنس اإلمام األصبحي:املوطأ(برواية يحى الليثي) كتاب البيوع( )31باب العينة وما يشبهها وبيع
الطعام قبل أن يستوىف( )19بريوت دار الفكر ط1431 1هـ2011/م ح 1339ص317؛ضياء األمة األزهري
محمد كرم شاه بري ضياء النبي يف سرية النبي الهور ضياء القرآن للنرش والتوزيع 2013م  154/2و49/3؛ رساج
محمدأحمد:النظام املرصيف اإلسلمي القاهرة دار الثقافة 1410هـ1989/م ص27؛الغريب نارص (د) :أصول
املرصفية اإلسلمية ص 12 -7؛العجلوين محمد (د) :البنوك اإلسلمية ص .72 – 67
املصادر السابقة.
املصادر السابقة.

201

